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Wspomnienie o ciuchci Wawer – Karczew

Z tej oto okazji postanowiłem 
napisać o niej kilka słów. Wiele 
szczegółów o jej narodzinach 
przekazał mi red. Maciej Mu-

żacz z „Głosu Karczewa”. Podczas rozmo-
wy wypowiedział rudymentarne zdanie 
– kolej była stymulatorem procesów urba-
nizacyjnych zespołów miejskich, i miał  
100% racji. Znakomitym tego przykładem 
była rola jaką odegrała w nim kursująca od 
1901 r. z Jabłonny przez Warszawę-Pragę 
do Wawra, a trzynaście lat później prze-
dłużona do Karczewa.

Podwarszawskie kolejki dojazdowe, 
które pod koniec XIX wieku powołano 
do stworzenia regularnej komunikacji 
podmiejskiej, stały się wówczas symbo-
lem nowoczesności, a zarazem synoni-
mem wszelkich niedogodności w po-
dróżowaniu. Autor artykułu w Kurierze 
Warszawskim, poświęconym kolejkom, 
przytaczając łacińskie przysłowie „diffi-
cile est satyram non scribere” gromił je  
za to, że te miniaturowe potworki zuży-
wały całą swą energię na wszystko, tyl-
ko nie na pośpiech, ponadto uskarżał się  
na ścisk i tłok w przedziałach wypełnio-
nych kupcami i przekupkami z żywym in-
wentarzem, koszami z nabiałem, rąbanką, 
workami warzyw itp.  

Dużo w tym prawdy, ale aby zwiększyć 
prędkość i wygodę przejazdu, należało 
kolejkę rozbudować i zmodernizować. 
Poprawę takiego stanu rzeczy widziano 
w udziale kapitału zagranicznego. Inda-
gowany na tę okoliczność przedstawiciel 
Zarządu WKD dyr. Popławski wyjaśnił 
dziennikarzom, iż kolejki połączyły się  
12 października 1911 r. w jedno towarzy-
stwo i stały się w większej części własno-
ścią kapitalistów francuskich i belgijskich. 
Wskutek radykalnej zmiany mogliśmy 
zaraz przystąpić do budowy nowych dwu 
linii. Budujemy, więc linię od Piaseczna 
do Grójca i od Wawra przez Falenicę do 
Otwocka i Karczewa. Periodyk Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego „Ziemia” 
z 1911 r., informował, że nowa kolejka 
stanowić będzie przedłużenie obecnej 
linii wawerskiej wzdłuż toru Kolei Nad-
wiślańskiej do Falenicy, Willi Otwockich  
i skręciwszy na południe, do Karczewa.  
W dalszej kolejności planowany był odci-
nek do Sobień-Jezior. Dużym osiągnięciem 
ówczesnej myśli technicznej i architekto-

nicznej było zbudowanie nad Świdrem  
sześcioprzęsłowego mostu o konstrukcji 
żelbetowej i szeregu stacji wraz z zaple-
czem technicznym w Karczewie. Pierwszy 
murowany budynek stacyjny wzniesiono 
w Wawrze według projektu inż. Konstan-
tego Sokratesa Jakimowicza (1879-1960), 
którego kopię powtórzono w Otwocku. 
W kolejnych latach były one wzorem dla 
mniejszych obiektów: w Międzylesiu, Fa-
lenicy, Świdrze i Karczewie. 

Zgodnie z planami linia kolejki biegła 
prawie równolegle do Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej przez wieś Kaczy Dół (dziś 
Międzylesie) i dochodziła do Miedzeszy-
na, gdzie stację wybudowano w odległo-
ści 600 metrów od letniska. W Falenicy 
poprowadzono bocznice do zakładów 
przemysłowych takich jak Huta Szkła 
Stępniewskiego czy stolarnia Damięckie-
go. W Otwocku, podobne dochodziły  
do cegielni „Teklin” Goldmanów i folwar-
ku „Natalin” Żarynów. 

Po zakończeniu podstawowych prac 
montażowych, dnia 4 marca 1914 r. odbył 
się próbny rozruch od stacji Most (obok 
Parku Praskiego) do Otwocka i Karczewa. 
Na tą okoliczność uruchomiono cztery 
pociągi do Otwocka i tyle samo do Kar-
czewa, w jedną i drugą stronę. Oficjalne, 
uroczyste otwarcie Kolejki Jabłonowskiej 
na odcinku Wawer – Karczew nastąpiło  
16 kwietnia 1914 r. Brali w nim udział 
dostojni goście, były kwiaty, pięknie wy-
strojone panie, okolicznościowe przemó-
wienia i udekorowana chorągiewkami lo-
komotywa. Na uroczystość podstawiono 
najnowocześniejszy tabor – twierdził red. 
Maciej Mużacz. Wyjaśnić należy, że były to 
wagony pulmanowskie 4-osiowe, wypro-
dukowane w fabryce Lilpopa, jak i ażurowe 
letnie platformy pasażerskie oraz towarowe 
z fabryki Gostyńskiego w Warszawie. 

Nowa linia od początku cieszyła się 
dużym powodzeniem, a rozmiary ruchu 
pasażerskiego i plan jazdy korygowało 
samo życie. Dziennikarze „Dnia” 1 maja 
1914 r. napisali: Zarząd Towarzystwa 
Warszawskich Kolejek Podjazdowych liczył 
głównie na pasażerów z Otwocka. Toteż  
są specjalne pociągi, które nie dochodzą  
do Karczewa. Tymczasem okazało się,  
że Karczew dostarcza nieraz więcej pa-
sażerów niż Otwock, a przy tym ruch 
towarowy jest nadspodziewanie duży. 

Sporo osób jedzie codziennie w interesach 
handlowych z Karczewa do Warszawy,  
a wszystkie te osoby przestały korzystać  
z usług Kolei Nadwiślańskiej, gdyż od stacji 
kolejowej musiały wynajmować bryczkę 
za 20 kopiejek i wlec się 20 min. po pia-
chu i kurzu, a obecnie przebywają tę drogę  
w 5 minut za 6 kopiejek. Wprowadzony  
w końcu maja letni rozkład jazdy uwzględ-
niał interesy letników oraz stałych miesz-
kańców Karczewa i okolic. Zachwyceni 
uruchomieniem pociągów i spodziewający 
się tłumów wczasowiczów, otwocczanie 
zadeklarowali się zainstalować oświetlenie 
elektryczne, wybrukować ulice i położyć 
obustronne trotuary pomiędzy stacjami: 
wąskotorową a szerokotorową. Człon-
kowie Towarzystwa Przyjaciół Otwoc-
ka, w myśl zaleceń hydropaty dr. Kneipa  
– zwrócili się nawet, do stosownych władz 
carskich, o przedłużenie linii do Wisły 
celem umożliwienia się kąpania w niej 
mieszkańcom Otwocka oraz starać się  
o statek parowy na Wiśle między Warsza-
wą a Karczewem. Niestety te ambitne pla-
ny pokrzyżował wybuch wojny światowej.

Jak powszechnie wiadomo, wszystko 
nawet nowe, też się popsuje. Tak też było 
na trasie ciuchci. Jeden z pierwszych wy-
padków – opowiadał dalej red. Mużacz  
– jaki odnotowano na jej koncie, spowodo-
wał  w pierwszych dniach czerwca 1914 r.  
gapowaty zwrotniczy. Na szczęście nie miał  
on tragicznych następstw. Tym nie mniej 
dziennikarze warszawscy odnotowali: 
Wczoraj w godzinach popołudniowych 
w Kaczym Dole na Kolejce Jabłonna  
– Otwock nastąpiła katastrofa kolejowa 
wskutek źle nastawionej zwrotnicy. Ma-
szynista prowadzący pociąg do Otwocka 
całą parą najechał na stojący pociąg. Skut-
ki tego najechania ograniczyły się tylko do 
silnego uszkodzenia parowozu i strzaska-
nia dwu pustych wagonów i kilkugodzin-
nego przerwania normalnej komunikacji. 
Szybko jednak skutki kraksy usunięto,  
a komunikacja wróciła do normy. W obli-
czu zbliżającej się wojny Rosji z Niemcami, 
opustoszały wilegiatury. A zamiast tłumów 
wczasowiczów pojawili się żołnierze, bo 
wówczas kolej służyła bardziej już celom 
militarnym niż rekreacyjnym. Ale to już 
inna opowieść. 

PS. Polecamy rowerzystom letni spa-
cer w poszukiwaniu śladów tej inwesty-
cji. Jeszcze trochę jej pozostało w terenie, 
łącznie z samotną lokomotywą. Gdzie się 
zachowały? Sprawdźcie sami. 
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Dokładnie 60 lat temu, czyli w 1953 r., zlikwidowano komunikację wąskotorową, 
zwaną podjazdową na trasie Otwock – Warszawa. Z tym, że ostatni odcinek 
Otwock – Karczew skasowano 10 lat później. 


