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Przyczyny budowy kolejki

• 1896

• O stacyę kolejową. P. Kierznowski, właściciel większej części wsi Płudy, w 
imieniu swojem i sąsiadów posiadaczy licznych willi, zwrócił się do 
departamentu kolejowego z prośbą o zamianę przystanka Płudy na stacyę
normalną, a to ze względu na ogromny ruch pasażerski i sąsiedztwo pięciu 
znacznych fabryk, które obecnie muszą załatwiać ekspedycję kolejową na Pradze, 
pomimo że są o kilkaset sążni od Płudów. Na zapytanie departamentu kolejowego 
o opinię, zarząd kolei nadwiślańskiej wyraził się o całym tym projekcie bardzo 
nieprzychylnie. Departament kolejowy wszakże nie zadowolnił się tą odpowiedzią 
i przesłał całą sprawę do szczegółowego zbadania i opinii przedstawiciela swego 
w Warszawie, p. Mewesa, od którego tedy zależeć będzie dalszy kierunek tej 
sprawy. 

• Kolej do Płudów. Następstwem sporu o przystanek (…) jest powstanie 
projektu zbudowania równoległej do toru kolei nadwiślańskiej od Starej 
Jabłonny przez Świdry i Tarchomin linji kolei wąskotorowej do Pragi.   



Krótka historia

• 1900 – 28 listopad – pierwszy kurs VIP

• 1902 – bocznica do fabryki Spiessa i fabryki w 
Winnicy, przystanek Piekiełko

• 1903 – bocznica do drożdżowni Binenetala i 
Płud

• 1911 – połączenie kolejek, 

• Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg 
Podjazdowych

• 1912 – przedłużenie z Wawra do Karczewa

• 1938 – plany magistratu likwidacji kolejki

• 1945 – wznowienie kursowania

• 1956 – likwidacja kolejki
• www.trasbus.com



Pierwszy tramwaj na Białołęce

Tramwaj w Mrozach (Fot . Tramwaje.gdańskie.info



Tory kolejki markowskiej (mareckiej) – 29 
września 1939 roku

Punkt obrony Warszawy na ul. Radymińskiej  
- 29 09.1939 r.  Polscy żołnierze po kapitulacji n
- a tle torów kolejki mareckiej. Fot. arch KG



Kolejka w czasie okupacji
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Kolejka w czasie okupacji - tłok



Kolejka w czasie okupacji - szmugiel

• Lewy tender na wodę podzielili 
na pół (…) pod spodem komora 
w któą można było upchnąć ze 
cztery świniaki. Pod budką  
maszynisty skrzynia. Pod 
węglem kolejna komora

• Łącznie – ok. tony w parowzie, 
10 ton w pociągu.

• Cztery grupy szmuglerów –
indywidualni (25 kg), drobni 
handlarze – do 200 kg, 
hurtownicy – całe wagony i 
„rekiny” – całe pociągi

• Symeon Surgiewicz „Warszawskie ciuchcie”



Kolejka w czasie okupacji – handel i nie tylko



Znani pasażerowie kolejki

• Czesław Miłosz

• Andrzej Łapicki  

• Elżbieta Barszczewska

• Tacjanna Wysocka

• Leon Schiller

śmietanka kulturalna Warszawy

na spektakle „Pastorałka”, „Gody 
Weselne” i misteria wielkanocne  
w budynku Modlińska 257 



Znani pasażerowie kolejki

Wiesław Gomułka

Zofia Gomułkowa (Liwa Szoken)

Franciszek  Jóźwiak

z kierownictwa PPR – 30 lipca 
1944 ze stacji Most do Świdra na 
posiedzenie KC – ostatni 
wojenny kurs kolejki  



Ostatni parowóz kolejki 

Fot: dr inż. Mariusz Pulkowski

Witryna "Zabytki Techniki - Ocalić od zapomnienia"

http://www.zabytki-techniki.org.pl

http://www.zabytki-techniki.org.pl/

