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WICHURA

Każdy rejon Polski chwali się swoimi zabytkami, atrakcjami turystycznymi, pięknymi

krajobrazami.  Rejon,  w  którym  ja  mieszkam  również  posiada  piękną  atrakcję  jaką  jest

Przeworska Kolej Dojazdowa. My nazywamy ją ciuchcią. Ma już 115 lat i wciąż funkcjonuje.

Dzisiaj  jeździ  już tylko turystycznie latem i jest  uwielbiana przez dzieci.  Przejażdżka nią

w letnią  sobotę  lub  niedzielę,  w  odkrytych  wagonach,  na  trasie  Przeworsk  -  Dynów  to

niesamowita przygoda. Przez miejscowość, w której mieszkam, Urzejowice, również biegnie

trasa kolejki. Jest u nas dworzec, gdzie była kiedyś poczekalnia, kasa i piękny, żelazny most,

przez który przejeżdża kolejka w stronę Krzeczowic i Kańczugi. 

Ten most był kiedyś świadkiem tragicznego wypadku. W Urzejowicach są osoby, które

pamiętają te wydarzenia i opowiadały mi tę smutna historię. Kiedyś nasza ciuchcia jeździła

codziennie i to kilka razy. Działo się to w latach 60-tych XX wieku. Prawdopodobnie był to

rok 1962 lub 1963. Nasza ciuchcia jeździła codziennie i to kilka razy. Późnym latem ciuchcia

w porze obiadowej o godz. 14.00, wracała w stronę Przeworska. Niespodziewanie rozpętała

się  okropna burza.  Wichura,  jaka  jej  towarzyszyła,  była  tak przerażająca,  że nawet  starsi

ludzie  mówili,  że  takiej  jeszcze  nie  widzieli.  Ciuchcia,  ciągnąc  zaledwie  dwa  wagoniki,

przejeżdżała  przez  pastwiska  pełne  pasących  się  krów i  zbliżała  się  do żelaznego  mostu.

Nasyp, na którym znajdują się tory kolejki wznosi się ponad pola, a żelazny most pozwala

przejechać  przez rzekę  Mleczkę.  Tuż przed mostem w kolejkę  uderzył  potężny podmuch

wiatru.  Musiał  być naprawdę potężny,  bo udało mu się wywrócić wagony kolejki.  Tylko

lokomotywa oparła się nawałnicy.  W wagonach jechali  ludzie,  a wśród nich dziewczynka

z mamą. Może jechała z mamą do lekarza, a może w odwiedziny do rodziny? Dziś już nikt

tego nie sprawdzi. Niestety ta podróż była dla dziewczynki tragiczna. Dziewczynka zginęła

i była jedyną ofiarą tego wypadku. Długo leżały wagony zanim je podniesiono i uruchomiono

kolejkę. Dopiero następnego dnia było to możliwe. Ciuchcia wróciła na tory i ruszyła dalej…

Przez  kilkadziesiąt  lat  kolejką  wąskotorową  przejechało  wielu  ludzi  i  przewieziono

wiele ton buraków do Cukrowni Przeworsk. Wiele osób dzięki niej miało pracę. Zapewne są

różne  ciekawe  historie  na  jej  temat.  Niestety  ta  związana  z  Urzejowicami  ma  smutne

zakończenie,  ale  takie  właśnie  przekazywane przez  ludzi  opowieści  składają  się  na  długą

historię naszej ciuchci. Warto zainteresować się jej historią i na pewno warto udać się nią

w podróż.  Piękne krajobrazy,  mili  ludzie  i  wspaniałe  wrażenia  – to  świetna  oferta  naszej

kolejki.


