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Krzysztof Usakiewicz

Na zachód zygzakiem! 
Trzy spojrzenia na ostatnią kolejkę Warszawy

Błyszczące nitki szyn

Na moim biurku leży rozpostarta 
mapa przedwojennej Warszawy. Niestety, 
tylko reprint wydania z 1939 roku. Kształt 
stolicy zbliżony jest do siedmiokąta, choć tak 
naprawdę najbardziej przypomina kartkę pa-
pieru z każdego rogu nadżartą przez ogień. 
Oczywiście, tamta Warszawa rozpościera się 
na znacznie mniejszym terenie niż dzisiejsza. 
Okrojona z Ursynowa, Bródna czy Rakowca 
ciągnie się od toru wyścigów konnych na 
Służewcu po bielańską Akademię Wycho-
wania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, 
od ostatniego przystanku dwudziestki jedynki 
przy katolickim cmentarzu na Woli, przez 
Wisłę, aż do pętli dwudziestki czwórki na 
Gocławku. Od zachodu otaczają ją szczelnie 
forty. Po wschodniej stronie gruba, przery-
wana linia – projekt kanału obwodowego 
– tworzy wielki półokrąg, nieco oddalony od 
granic miasta. 

We wszystkie strony świata, niby 
promienie słoneczne, wyprowadzone są 
z miasta cieniutkie linie. „[Pod koniec XIX w.] 
carskie Ministerstwo Kolei Żelaznych rozpo-
częło wydawać koncesje na budowę kolei 
dojazdowych” – pisze członek Stowarzysze-
nia Sympatyków Komunikacji Szynowej. „[...] 
W stosunkowo krótkim czasie powstał szereg 
spółek budujących w różnych miejscach 

Warszawy przyszły długowieczny system 
komunikacji podmiejskiej stolicy”1.

Budowa szła raz lepiej, raz gorzej, 
przeważnie etapami, ale plan konsekwentnie 
realizowano. Niebawem ze stacji Warsza-
wa Praga Stalowa2 można było dotrzeć do 
Marek i Radzymina. Północnym skrajem 
Parku Paderewskiego, ulicami Zamoyskiego 
i Grochowską, przebiegał tor z Jabłonny do 
Wawra, w następnych latach wydłużony do 
Otwocka i Karczewa. Z Placu Unii Lubelskiej 
odchodziły dwie linie. Jedna prowadziła 
prosto na południe Puławską, druga biegła 
bardziej okrężną drogą, ulicami Sobieskie-
go i Powsińską, następnie przez Wilanów, 
by spotkać się ze swą serdeczną znajomą 
w Piasecznie. Tę ostatnią linię również z god-
ną podziwu konsekwencją wydłużano. Naj-
pierw do Grójca, później Mogielnicy, wreszcie 
Nowego Miasta nad Pilicą. Powstała również 
odnoga do Góry Kalwarii.

Kolejki, które „miały i tę przewagę 
nad innymi ówczesnymi środkami lokomocji, 
że gwizdały, syczały, dymiły, wprowadzając 
w podstołeczny, sielski pejzaż swoisty ruch”3, 
nie potrzebowały dużo czasu, by zdobyć 
sobie sympatię mieszkańców podwarszaw-
skich osiedli, mieścin oraz miasteczek i stać 
się najpopularniejszym (przeważnie zresztą 
jedynym) środkiem transportu.

1 J. Poniewierski, Koleje dojazdowe Warszawy: wczoraj – dziś – jutro. Artykuł dostępny na stronie http://www.
zm.org.pl/?a=kaw99-poniewierski.
2 Stacja znajdowała się na ulicy Stalowej w miejscu, gdzie dziś stoi hipermarket Tesco. 
3 S. Surgiewicz, Warszawskie ciuchcie, Warszawa 1972, s. 21.
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Ochoczo korzystali z nich również 
sami warszawiacy, którym już nic nie stało 
na przeszkodzie, aby wypocząć w weekend 
poza granicami miasta:

Rozśpiewany, grający pociąg wiózł ty-
siące mieszczuchów na zieloną trawkę. 
Najpiękniej wyglądały tak zwane letnie 
wagony, bez bocznych ścian. Świą-
tecznie, kolorowo ubrani warszawiacy 
przypominali w nich bukiety kwiatów 
w wazonie. Zachowywali się tyleż 
wesoło, co i niesfornie, zrywając po 
drodze gałęzie bzu lub jaśminu, które 
omiatały wagony4.

Rozwijały się podwarszawskie miej-
scowości, w których powstawały kolejne 
pensjonaty i wille, rozwijały się również 
same koleje. „Nim siebie wam przedstawię 
wraz z twarzą i sylwetką / Pozwólcie mi ła-
skawie dwa słowa wstępu wetknąć / Przez 
wieki ludzkość całą poczciwy woził koń / 
Gdy jej się jechać chciało chwytała lejce 
w dłoń [...]./ Aż sprawił to mój dziadek – Pa-
rowóz Stephensona / Że przestał trzymać 
światek końskiego się ogona”5 – śpiewa 
przesympatyczny Pan Ciuchcia, główny 
bohater niedługiego filmu o Grójeckiej Kolei 
Dojazdowej. Składy GKD początkowo cią-
gnięte były przez konie. Zwierzęta zastąpio-
no parowozami dopiero w styczniu 1916 r., 
niespełna dwa lata od uruchomienia linii6.

W grudniu 1918 r. założono Spółkę 
Akcyjną „Siła i Światło”, która niebawem 
wystąpiła z nowatorskim projektem budo-
wy kolejnej linii dojazdowej: do Żyrardowa 
przez Grodzisk Mazowiecki7. Miała być to 

pierwsza normalnotorowa linia elektryczna 
w Polsce.

Prace ruszyły z kopyta. W 1925 
rozpoczęto budowę odcinka Warsza-
wa–Grodzisk Mazowiecki. Wszystko szło 
sprawnie, tory układano z Komorowa 
w obu kierunkach. „Tygodnik Ilustrowany” 
relacjonował:

Dziwnie wyglądają okolice Warsza-
wy z górnych sfer powietrznych. Od 
skupionej masy kamieniczych bloków 
miasta biegną w różne strony błysz-
czące nitki szyn kolejowych, lub szare 
tasiemki dróg bitych, wzdłuż których 
grupują się domki i kępy drzew, a mię-
dzy tymi promieniami osiedli ludzkich 
świecą puste pola, niby próżnie w tylko 
co zaczętej siatce pajęczej8.

Rozbudowę kolejek dojazdowych 
przerwał wybuch wojny. Kampania wrze-
śniowa zniszczyła warszawskie torowiska. 
Kolejki, zamiast wozić pasażerów, służyły 
za barykady. W latach okupacji wznowiły 
kursowanie. Pomimo niemieckiego nad-
zoru częstymi pasażerami byli szmuglerzy 
żywności, a kolejowy mundur chronił wiele 
osób poszukiwanych przez hitlerowców. 
Codziennością stało się zatrzymywanie 
pociągów na trasie i szczegółowa kontrola 
pasażerów. Następny cios kolejkom zadał 
dopiero rok 1944. Po upadku powstania 
warszawskiego oddziały niszczycielskie 
(Vernichtungskommando) zaczęły wywozić 
tabor w głąb Rzeszy, wysadzać w powietrze 
mosty i urządzenia trakcyjne. Po wkrocze-
niu do Warszawy wojsk radzieckich kolejki 

4 Tamże.
5 Ballada – tekst J. Przybora, muzyka i wykonanie – J. Wasowski. Słowa piosenki spisałem na podstawie filmu 
dokumentalnego R. Stando Pan Ciuchcia (1968).
6 Za datę uruchomienia linii przyjmuję 15 maja 1914 r., kiedy otwarto ruch publiczny na trasie Gołków–Grójec–
Jasieniec.
7 Rozpoczęto również budowę linii przez Łomianki do Modlina. Tor ułożono jedynie do Palmir, linii nigdy nie 
udało się zelektryfikować. Ruch pasażerski na tej trasie odbywał się zaledwie przez kilkanaście lat. Szczegółowo 
o planach budowy linii elektrycznych przez „Siłę i Światło” S.A. Można przeczytać w: T. Gawroński, EKD – zarys 
historii i działalności, [w:] Wukade 1927-2002. Wspomnienia, dokumenty, zdjęcia wydane w 75-lecie uruchomienia 
kolejki EKD/WKD, Podkowa Leśna 2002, s. 13 i nast. 
8 J. S-wski, Plantem nowej kolei, „Tygodnik Ilustrowany” 25.09.1926.
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potrzebowały trochę czasu, aby wrócić do 
dawnej świetności9.

A jednak się udało. Już w 1945 r. wyje-
chały z powrotem na trasy. Początkowo kur-
sowały nieregularne – brakowało składów, 
niektóre odcinki były nieprzejezdne – ale 
wszystko pomału się odradzało. Obchodzą-
cy imieniny w 1948 r. Towarzysz Naczelnik 
Zarządu PKP i WKD otrzymał życzenia od 
swoich pracowników:

Twoją organizacją Śródmieście i Grochów
I Kolej Jabłonowską, w swą rękę po

trochu
Wziąłeś silnie, by postawić jak wszystko

na nogi,
Co zniszczył nasz wróg odwieczny, 

nieprzyjaciel srogi.
[...]
Czujemy Towarzyszu respekt przed 

Twoją osobą,
Dziś jesteś na WKD cnej pracy ozdobą10.

Nikt się wówczas nie spodziewał, że 
już za kilkanaście lat nadejdą bardzo ciężkie 
czasy dla żelaznych pupilów mieszkańców 
przedmieść. Raz jeszcze oddajmy głos 
parowemu bohaterowi z Grójca: „I to wam 
jeszcze dodam: bezwzględni są panowie / 
Co chcą mnie zlikwidować, bez względu na 
me zdrowie / No trudno, wtedy zmówcie pa-
ciorek, proszę was / Za tego Pana Ciuchcię, 
co w kwiecie wieku zgasł”11.

Po drugiej stronie Wisły sprawy miały 
się podobnie. Prasa donosiła:

5-tysięczny tłum radzyminian sponta-
nicznie żegnał na dworcu swą „ciuch-
cię”, służącą nieprzerwanie przez 70 

lat; upłynęło ich też akurat 10 od rozpo-
częcia starań o przeniesienie „radzymiń-
skiego ekspresu” w stan spoczynku. Po-
żegnanie leciwego „samowarka” odbyło 
się z wielką pompą: kwiatami, orkiestrą 
i chóralnym „100 lat”. Zadyszana, wierna 
wszak lokomotywka głęboko zakorzeni-
ła się w tutejsze życie i pejzaż, zapadła 
w ludzkie uczucia i serca. Tego dnia, 
o godz. 21.33, po raz ostatni posłuchano 
gwizdka odjeżdżającej lokomotywki12.

Okrutny los nie oszczędził również 
kolei Jabłonna–Karczew:

Linię do Karczewa likwidowano na raty. 
[...] Wreszcie 1 kwietnia 1963 podano do 
publicznej wiadomości, że i ta, najkrót-
sza chyba wówczas w całej Polsce13, 
linia wąskotorowa przestaje istnieć. 
Myślałem, że jest to „kawał” primaapri-
lisowy. Informacja okazała się jednak 
prawdziwa14.

Dziś po Panu Ciuchci, „samowarku” 
i ich towarzyszach niedoli pozostało niewiele 
śladów. Można rozpoznać budynki, które 
pełniły funkcje przystanków na linii otwockiej, 
w samym Karczewie stoi pomnik kolei wąsko-
torowej. Niegdysiejszy dworzec w Wilanowie 
ma się dobrze i gości teraz w swoich progach 
Pocztę Polską. Ponoć jeszcze do niedawna 
opodal Ronda Daszyńskiego bystre oko po-
trafiło wypatrzyć semafor, na linii Piaseczno-
Tarczyn w każdą niedzielę odbywa się jeden 
turystyczny kurs wąskotorówki. Wszystko to 
są jednak nędzne resztki żelaznej rozgwiaz-
dy Warszawy, której opis znalazł się ongiś 
w „Tygodniku Ilustrowanym”.

9 Szczegółowe losy warszawskich kolejek dojazdowych w latach 1939-1945 zostały opisane w następujących 
publikacjach: Wukade 1927-2002…; B.Pokropiński, Kolej Wilanowska, Warszawa 2001; tenże, Kolej Grójecka, 
Warszawa 2002; tenże, Kolej Jabłonowska, Warszawa 2004. 
10 S. Surgiewicz, dz. cyt., fotografia po s. 176.
11 Patrz przyp. 5.
12 (jw.), Do Radzymina podróżuje się wygodniej, „Trybuna Mazowiecka” 2.09.1974. Nieocenionym źródłem 
materiałów była strona http://www.marki.net.pl/kolejka/index.html.
13 W momencie likwidacji Kolej Jabłonowska kursowała na znacznie skróconej trasie z Otwocka do 
Karczewa.
14 S. Surgiewicz, dz. cyt., s.7.
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A jednak jest pewien wyjątek... Pierw-
szy skład Elektrycznej Kolei Dojazdowej 
wyruszył w trasę 11 grudnia 1927 roku. 
Składy EKD (po upaństwowieniu w 1947 r. 
przemianowanej na Warszawską Kolej Do-
jazdową) po dziś dzień kursują z Warszawy 
do Grodziska15. Trasa tylko w niewielkim 
stopniu różni się od tej z 1927 r. Popularna 
wukadka została wyrzucona ze stołecznych 
ulic, które przemierzała przez pięćdziesiąt 
lat16: Nowogrodzkiej, Tarczyńskiej, Niemce-
wicza i Szczęśliwickiej. Z pozoru Bogu ducha 
winna kolejka stanowiła coraz większe zagro-
żenie dla wzrastającego ruchu. Trzeba było 
skorygować trasę i puścić wagony wzdłuż 
torów PKP, by nie przeszkadzały w ruchu 
samochodowym. Z tego samego powodu 
zlikwidowano istniejące niegdyś odgałęzienie 
do Włochów, zdemontowano również tzw. 
„miejskie odcinki” łączące przystanki w Mi-
lanówku i Grodzisku z tamtejszymi stacjami 
PKP.

„Szalona Wukadka”

Musi być coś niezwykłego w kolejce 
WKD. Inaczej i ta kolejka dojazdowa nie osta-
łaby się na placu boju. Trudno powiedzieć, na 
czym ta niezwykła „wukadkowatość” polega? 
Gdzie jej szukać? Czy wokół kolejki, na dwor-
cach i stacjach, czy wewnątrz składów, na 
czerwonych siedzeniach z plastiku? A może 
gdzieś przy torze, w połowie drogi między 
Kaniami Helenowskimi a Nową Wsią War-
szawską?

Szkoda, że Witkacy nigdy nie wyru-
szył w podróż z Warszawy do Grodziska. On 
jak nikt inny radził sobie z opisem tego typu 
dziwacznych zjawisk – zwłaszcza, jeśli te 
rzeczywiście okazywały się paranormalne. 
Inaczej z pewnością nie zawahałby się zde-
maskować takiego kretyna, co to się napu-
szył i jął bezpodstawnie wypisywać niestwo-
rzone bzdury o „wukadkowatości” i rzekomej 

magii zwyczajnego siedzenia w zwyczajnym 
pociągu na zwyczajnej trasie.

Cóż to właściwie za środek lokomocji 
ta kolejka WKD? Jakaś dziwna hybryda tram-
waju i pociągu elektrycznego. Wydawałoby 
się, że z góry skazana na niechęć pasażerów 
i niepowodzenie. Jest znacznie mniejsza 
i wolniejsza od swojej sąsiadki zza pola, Kolei 
Mazowieckiej. Ta, aby przebyć trasę z Gro-
dziska do Warszawy potrzebuje trzydziestu 
pięciu minut. Kolejce dojazdowej zajmuje to 
ponad godzinę, po drodze zatrzymuje się na 
dwudziestu czterech stacjach i przystankach. 
A jednak to właśnie ona, przez niektórych 
nazywana pieszczotliwie „kolejeczką” lub 
„kolejunią”, przez lata zaskarbiła sobie nie-
przemijającą życzliwość tubylców.

Czym? Trudno powiedzieć. Może za-
uroczyła kogoś przyciągającą wzrok urodą?

Pociąg EKD składał się z trzech wago-
nów barwy ciemnoniebieskiej i żółtej. Ta 
ostatnia otaczała sześć okien. Platformy, 
którędy wchodziło się do wagonu, były 
oszklone, a drzwi, zasunięte w czasie 
biegu pociągu, na stacjach – pragnąc 
wsiąść lub wysiąść – należało odsunąć. 
Wnętrze sprawiało wrażenie komfortu 
i wygody, wykonane w drzewie; dwu-
osobowe ławki z deseczek miały barwę, 
którą wówczas przyrównywaliśmy do 
koloru różanego drzewa. U szczytu 
wagonów znajdowały się jednoosobowe 
siedzenia, z których jedno przeznaczo-
ne było dla konduktora17.

Niektórzy zwracali większą uwagę na 
cechy wewnętrzne:

Wagony silnikowe i doczepne [...] zbu-
dowano specjalnie dla EKD w zakła-
dach English Electric Company LTD 
Car Works w Preston i sprowadzono 

15 Planowany odcinek z Grodziska do Żyrardowa nigdy nie został zbudowany.
16 W 1975 r. zlikwidowano odcinek na ul. Szczęśliwickiej. Likwidacja linii na ul. Nowogrodzkiej nastąpiła znacznie 
wcześniej, w 1963 r.
17 R. Michałowski, Pierwsza podróż ekadką, [w:] Wukade 1927-2002…, s. 93.
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z Anglii. Były to wagony czteroosiowe 
(po dwa wózki zwrotne). Napęd sta-
nowiły silniki typu DK3 (cztery) o mocy 
ciągłej 35,9 kW, mocy łącznej 143 kW 
i mocy godzinowej 53 kW każdy, na 
napięcie 600 V prądu stałego. Pudła 
wagonów, które przed kasacją były 
oznaczone serią EN80, stanowiły kon-
strukcję drewnianą osadzoną na sta-
lowych belkach podłużnic. [...] Każdy 
wagon silnikowy był długi na 13,49 m, 
ważył 23,1 tony i miał 38 miejsc sie-
dzących oraz 30 stojących. Wagony 
doczepne miały 13,46 m długości, 
ciężar 14,12 ton, 38 miejsc siedzących 
oraz 39 miejsc stojących18.

Być może zaskakującym poczuciem 
humoru, które objawiało się nawet w ciężkich 
chwilach?

[W czasie wojny] pracowników kolei 
wspierali także handlarze żywnością. 
Zwykle dostawaliśmy mięso, czasem 
żywe zwierzęta. My z kolei pomagaliśmy 
w przewozie. Do legendy przeszedł 
przypadek przewiezienia krowy na po-
moście wagonu19.

A może nie tyle poczuciem humoru, 
co wrodzoną serdecznością? Stały pasażer 
ówczesnej ekadki, Jarosław Iwaszkiewicz, 
wspominał: 

Wchodząc do wagonu miało się za-
wsze wrażenie, że się jest pod bardzo 
solidną opieką konduktorów i kontro-
lerów, którzy tylko pozornie zajmują 
się sprzedawaniem i kontrolowaniem 
biletów – a właściwie są opiekunami 

tego małego społeczeństwa, jakie się 
za każdym razem w takim wagonie 
wytwarzało20.

Właśnie owa pasażersko-konduktor-
ska wspólnota przez długi czas szczególnie 
poruszała serca podróżujących. Dopie-
ro w ostatnich latach, gdy sprzedającego 
w wagonie bilety konduktora zastąpiły panie 
w kasach, a zadanie kontrolera przejęła 
zatrudniona prywatna firma ochroniarska, 
kolejkowe mikrospołeczeństwa przeszły do 
historii.

Być może zadecydowało jeszcze coś 
innego. Niejedno życie bez kolejki ułożyłoby 
się inaczej, a mowa zarówno o czasach 
dawniejszych – „ja sama pierwszego męża 
poznałam w kolejce. Odprowadzanie się, jeż-
dżenie razem kolejką było wkomponowane 
w nasze życie towarzysko-uczuciowe”21 – jak 
i tych całkiem współczesnych. Poniższa hi-
storia, wygrzebana w serwisie internetowym, 
godna jest scenariusza wysokobudżetowej 
produkcji Hollywood:

Jedzie ładna laska w krótkiej kiecce 
w lato. Gdzieś w Rakowie przysiada się 
do niej śmierdzący menel i zaczyna ją 
bezczelnie podrywać. [...] Ludzie nie re-
agują. [...] Nie wie co ma zrobić, ma już 
łzy w oczach... W pewnym momencie, 
przed Zachodnim, jeden kolo w oku-
larkach (wyglądający na studencika 
polibudy) odkłada książkę, zdejmuje 
binokle, podchodzi do typka, podnosi 
go z miejsca i lut mu z bańki22! Poprawił 
jeszcze parę razy w machę i wywalił 
lumpa z kolby23 na Zachodnim! Po czym 
jakby nigdy nic założył okularesy i czyta 
dalej! Przed centralniakiem24 podchodzi 

18 T. Gawroński, dz. cyt., s. 20.
19 Cz. Borski, Ekadowcy, [w:] Wukade 1927–2002…, s.112.
20 J. Iwaszkiewicz, EKD [w:] Wukade 1027–2002…, s.105.
21 M. Iwaszkiewicz, „Kolejeczka”, [w:] Wukade 1927–2002…, s. 101.
22 Lutnąć komuś z bańki – w języku potocznym: uderzyć kogoś głową.
23 Kolba – potoczna nazwa wagonika kolejki WKD, używana w szczególności przez ludzi młodych.
24 Centralniak – potoczna nazwa Dworca PKP Warszawa Centralna. Jest to oczywista pomyłka, ponieważ 
kolejki WKD nie dojeżdżają do tego dworca. Najprawdopodobniej autor wypowiedzi miał na myśli Dworzec 
WKD Warszawa Śródmieście.
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ta panna i daje chłopakowi buziaka i nu-
mer telefonu25!

Gdyby Witkacy odbył kiedyś podróż 
z Warszawy do Grodziska, jedno wygląda-
łoby dziś na pewno inaczej. W Podkowie 
Leśnej mielibyśmy słynny na całą Polskę 
teatr. Wszyscy jak jeden mąż, mieszkańcy 
Świnoujścia, Suwałk, Wałbrzycha i Prze-
myśla, zjeżdżaliby do miasta-ogrodu, aby 
obejrzeć najcenniejszą perełkę z repertuaru 
podkowiańskiej sceny: spektakl „Szalona 
Wukadka”.

Na zachód zygzakiem!

Identyczna mapa, jak ta na moim biur-
ku, wisi na ścianie Izby Tradycji EKD/WKD. 
To niezwykłe muzeum mieści się w świeżutko 
odremontowanym budynku, ozdobionym 
wokół kwiatami. Zostało otwarte w 2002 roku, 
w siedemdziesiąte piąte urodziny kolejki.

Wcale niełatwo tam dotrzeć. Izba jest 
czynna zaledwie dwa dni w tygodniu, w su-
mie przez siedem godzin, zawsze przed połu-
dniem. Postanowiłem jednak zwiedzić ją bez 
względu na wszystko i w którąś środę staną-
łem na peronie dworca WKD Śródmieście, by 
wyruszyć kursem 10.35 do Grodziska.

Śmieszna jest ta wukadka. Wszystko 
jest w niej mniejsze niż zazwyczaj: tory, pero-
ny, tablice na stacjach, wiaty przystankowe, 
siedzenia wewnątrz składu. Nawet sygnał 
ostrzegawczy przed odjazdem dźwięczy 
jakoś subtelniej niż w normalnych pociągach 
elektrycznych. Trasę wytyczono wbrew 
wszelkim zasadom racjonalizmu. Jak kom-
pletnie pijana, kolejka, zataczając wielkie 
łuki to na północ, to na południe, nie potrafi 
choćby przez chwilę utrzymać kierunku za-
chodniego. A wszystkie te spirale i sinusoidy 
służą jedynie temu, by mogła przystanąć na 
chwilę w Malichach lub Kazimierówce. Po-

dróżując dzielną osiemdziesięciodwulatką, 
odnosi się wrażenie, że Grodzisk Mazowiecki 
jest bardzo odległą miejscowością. Jedzie się 
tam i jedzie, co chwila stacje i przystanki. Na 
niektórych z nich nie ma nawet kas, bilety 
trzeba kupować w pobliskich spożywczych. 
Inne miejscowości to prawdziwe metropolie. 
W Podkowie Leśnej wukadka przystaje aż 
trzykrotnie. Wschodnia, Główna, Zachodnia 
– podkowiańskie stacje zdają się ciągnąć bez 
końca, niczym warszawskie dworce.

Byłem nieco zawiedziony. Spodzie-
wałem się wprawdzie, że o tej porze będę 
jechał pustym składem, lecz mimo to miałem 
cichą nadzieję natknąć się w drodze na któ-
rąś z legend wukadki, aby móc sprawdzić, 
czy krążące historie są prawdziwe. Czy 
rzeczywiście młodzież z domu uchodźcy 
w Otrębusach zanim jeszcze na dobre 
wsiądzie do kolejki, już zaczyna zaczepiać 
wszystkie jadące licealistki? Czy faktycznie 
starszy mężczyzna, zwany Prorokiem, jest 
miłośnikiem Czesława Niemena, zajmuje się 
sprzedażą płyt gramofonowych i lubi zaga-
dywać pasażerów? Czy jeśli słyszę wesoły 
szczebiot na cały wagon to znaczy, że jedzie 
ze mną Anita z Brzózek26?

W końcu kolejka przebyła w ponad 
godzinę swoje niecałe trzydzieści trzy kilo-
metry. Do schludnego budynku Izby Tradycji 
z samego peronu doprowadziły mnie strzałki. 
Gdy wszedłem, w muzeum nie było żywego 
ducha. Otaczały mnie tylko wysłużone tabli-
ce stacyjne, reflektory, czapki konduktorskie 
i zwycięskie prace konkursu rysunkowego, 
zorganizowanego niedawno w miejscowej 
podstawówce.

Nagle, ni stąd, ni zowąd pojawił się 
przede mną mężczyzna. Elegancko ubrany, 
w marynarce i pod krawatem, z twarzą ozdo-
bioną zadbanymi, czarnymi wąsami. Ulgowy 
bilet wstępu do Izby kosztował u niego półto-
ra złotego. Schował opłatę do ukrytej w starej 

25 Przytoczona historia stanowi fragment wypowiedzi użytkownika „Rasta z pod miasta” w serwisie Grono.net. 
Adres strony: http://grono.net/forum/topic/75892/2/0/35381223/0/?.
26 Temat młodzieży otrębuskiej wielokrotnie przewija się na forum poświęconym WKD, w serwisie internetowym 
Grono.net. Informację o pozostałych dwóch osobach zaczerpnąłem ze strony http://basienia.w.staszic.waw.
pl/osobistosci.html.
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szufladzie blaszanej skrzynki i chociaż nie 
odezwałem się ani słowem, natychmiast 
przemienił się z kasjera w przewodnika. Roz-
poczęła się moja podróż – od ostatnich lat 
XIX wieku po rok 2009, od zatłoczonej stacji 
na rogu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej 
po stację PKP w Grodzisku. Razem z kole-
jarzem sprzedawałem bilety w Komorowie, 
siedziałem na drewnianej ławce pierwszego 
legendarnego angielskiego składu, ogląda-
łem makietę dworca w Komorowie sprzed lat, 
na którym, poza nazwą stacji, były tylko dwa 
napisy: „Poczekalnia” i „Warteraum”.

Mężczyzna był w swoim żywiole. Nie-
ustannie tu coś poprawiał, tam coś odkurzał, 
to znowu przewieszał obrazki na ścianie, „bo 
musi być porządnie”. Gdy uruchomił elek-
tryczną kolejkę, objeżdżającą wokół makietę, 
zdawał się cieszyć niczym małe dziecko. Za-
stanawiałem się, jak mój Bernard z Clairvaux 
(a właściwie z Grodziska Mazowieckiego) ma 
na imię, ale spora różnica wieku zadziałała na 
mnie onieśmielająco. W pewnym momencie 
wyszedł z zaplecza drugi kolejarz i rozpoczął 
rozmowę z moim opiekunem. Konsekwent-
nie zwracał się do niego per „panie prezesie”. 
„Trudno – pomyślałem. – Niech już zostanie 
ten «pan prezes»”.

Pan Prezes opowiadał o wszystkim 
szczegółowo. Niekiedy gubiłem się w tym 
świecie systemów Westinghouse’a, elektro-
magnetycznych wydmuchów łuku i nastaw-
ników w położeniu szeregowym. A jednak 
wcale nie wewnętrzne postanowienie napisa-
nia tekstu o wukadce, ale przede wszystkim 
bijąca od pracownika serdeczność – chyba 
ta sama, o której pisał Iwaszkiewicz – spra-
wiała, że słuchałem go z niekłamaną przy-
jemnością.

Izba Tradycji EKD/WKD nie jest 
ogromna. Może nawet bliżej jej do izdebki 
niż izby. Spędziłem w niej dobre dwie i pół 
godziny, wsłuchując się w opowieści Pana 
Prezesa. Nie miałem pojęcia, skąd mój „opro-
wadzacz” może znać te wszystkie historie. 
O wystającym kawałku toru na rogu Szczę-
śliwickiej i Bitwy Warszawskiej, o wagonach 
bagażowych dołączanych onegdaj do skła-

du, o uruchomieniu specjalnych busów EKD, 
które zaraz po wojnie musiały przez parę 
miesięcy wspomagać zniszczoną kolejkę...

Jeśli dobrze pamiętam, poczciwy 
kolejarz zakończył swoją gawędę na najnow-
szym składzie w taborze WKD, tak zwanym 
EN95. Najpierw opowiadał o nim z dumą, 
później nastąpiła chwila przerwy. Dopiero po 
pauzie dodał: „Tylko mamy problem, bo skład 
został źle zaprojektowany. Jest za długi, no 
i nie mieści się w lokomotywowni. A zresztą, 
takie to długie, błyszczące, nowoczesne... 
Czy to jest jeszcze kolejka WKD?”. 

Po powrocie do domu rozłożyłem na 
biurku współczesną mapę okolic Warszawy. 
Mapa nowiutka, laminowana, z elegancko 
zaznaczonymi wszystkimi szlakami, dro-
gami, ścieżynkami. Na północy Jabłonna, 
zupełnie zaćmiona przez Legionowo, wydaje 
się zaledwie jego skromnym przedmieściem. 
Jest w Jabłonnie poczta, posterunek policji, 
stacja benzynowa, dwa przystanki peka-
esu i niewiele więcej. Za to w Radzyminie 
i dziś działa dworzec kolejowy. Przejazd 
z Radzymina do Warszawy to w najlepszym 
przypadku godzina i czterdzieści minut w po-
ciągu, z jedną przesiadką w Tłuszczu. Jechać 
z Radzymina do Warszawy przez Tłuszcz to 
coś takiego, jak przejść spod bramy głównej 
Uniwersytetu Warszawskiego pod kolumnę 
Zygmunta, zahaczając o Instytut Rusycystyki 
na Służewcu.

Gdy spojrzeć na południe, rzuca się 
przede wszystkim w oczy szosa lubelska 
oraz najzwyklejsza pod słońcem linia PKP 
do Otwocka i Celestynowa. Po drugiej stro-
nie Wisły, w oddalonym o sześć kilometrów 
od Góry Kalwarii Czersku, ma początek 
niebieska trasa rowerowa przez Konstancin, 
Wilanów, zmierzająca potem ulicą Powsiń-
ską do samego centrum stolicy. Nieco dalej 
stoją w wielkim rozkroku szosy krakowska 
i katowicka, zaznaczone grubymi czerwony-
mi krechami.

Na zachodzie tor kolejki WKD jest 
niemal niewidoczny. Ginie gdzieś pomiędzy 
popularną „katowiczanką”, zwykła linią gro-
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dziską, brązowymi prostokątami licznych 
zabudowań i pstrokacizną szlaków turystycz-
nych w podkowiańskich lasach. Ale nie sądzę, 
by kolejka się tym przejmowała. Przecież 
wukadka to prawdziwy kameleon – zawsze 
umiała przystosować się do różnorakich wa-
runków. W latach dwudziestych była gwiazdą, 
znajdowała się w centrum uwagi dziennika-
rzy i mieszkańców, niejednokrotnie gościła 
na pierwszych stronach gazet. Później też 
dawała sobie radę, występując w charakte-

rze katalizatora odbudowy powojennej sieci 
komunikacyjnej Warszawy. W latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych otrząsnęła 
się po smutnym końcu swych wąskotorowych 
przyjaciółek. Ze spokojem przyjęła decyzję 
o wyrzuceniu z warszawskich ulic i zaczęła 
pokornie jeździć tuż obok składów intercity 
pędzących do Krakowa i Poznania. Tyle już 
ta poczciwa wukadka przeżyła, poradzi sobie 
i teraz. W końcu jest ostatnią z prawdziwych 
kolejek Warszawy.


