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Tramwajem do Wilanowa 
 

Nowo budowana linia tramwajowa z centrum do Wilanowa na pewno przywiedzie na myśl najstarszym 

warszawiakom wspomnienie, że tuż-tuż przed drugą wojną światową w pobliżu kompleksu pałacowego 

była pętla ówczesnego tramwaju. I kursowanie staromodnych jak na dzisiejsze czasy wehikułów przerwał 

dopiero wybuch Powstania. Co nieco młodsi, a zwłaszcza wilanowianie, bez trudu dopowiedzą, że kilkanaście lat 

po wojnie po części wznowiono tę trasę, ale w zasadzie tylko do północno-wschodniego krańca na styku 

Starego Mokotowa i Sielc, w pobliże Łazienek Królewskich. Nie za długo, bo niespełna siedemnaście lat, 

trwało to komunikacyjne quasi-szczęście. Zapewne nie bezmyślnie, lecz chyba jednak zbyt pochopnie, 

zdecydowano o likwidacji linii, gdyż kolidowałaby ona z nowo wyznaczaną Wisłostradą.  

 

Na szczęście niezadługo po tym powrócono do koncepcji ekstraekologicznego połączenia dzielnic – Wilanowa 

ze Śródmieściem. Tramwaj powrócił do łask. Jednakowoż aż ponaddwudziestoletni okres upłynął od pierwszej 

koncepcji trasy do jej realizacji. Wreszcie nie dawniej niż w przeszłotygodniowych mass mediach poinformowano, 

że ruszyły wstępne prace przy nowo wyznaczonej trasie. Jej początek zaplanowano na skrzyżowaniu 

ulic Puławskiej i Goworka, nieopodal placu Unii Lubelskiej.  

 

Nienadaremnie mówi się, że supernowoczesna technologia co i raz wesprze budowniczych. Otóż wzdłuż części 

torów będzie posadzone nie ni to, ni śmo, lecz rozchodnik – roślina cudo, odporna na wysoką temperaturę 

i niewymagająca podlewania. Ale to nie koniec zazieleniania trasy. Drzew będzie co niemiara: wiśnie piłkowane, 

lipy drobnolistne, platany klonolistne, dęby szypułkowe, to tylko niektóre z ponad sześciuset planowanych 

do nasadzenia egzemplarzy. Niektórzy już przebąkują, że będzie to trasa ogród.  

 

Budowa nowej trasy zmusi też do przebudowy kilku arterii. Na przykład na odcinku od ulicy Spacerowej 

do Ludwiga van Beethovena powstanie wspólny autobusowo-tramwajowy pas jezdni. 

 

Kiedy trasa zostanie oddana do użytku, jakżeż skróci się czas dojazdu z Wilanowa do centrum! Będzież to 

niespełna półgodzinna przejażdżka, jak zapewniają pracownicy z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy? 

Ale nawet jeśli będzie to nieco ponad pół godziny, to i tak zaoszczędzi się co najmniej kwadrans na przejazd. 

Zawszeć to niemały zysk.  

 

I miejmy nadzieję, że poniewczasie nie okaże się, iż trasę można było pociągnąć dalej, 

w poprzek alei Wilanowskiej, ulicą Przyczółkową aż do Konstancina-Jeziorny. 
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