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Gdy w lecie 1945 r. na ulice Wrocławia wyjechał pierwszy 
po wojnie tramwaj, mieszkańcy witali go ze szczególnym 

wzruszeniem. Był to niewątpliwy znak, że do ciężko 
okaleczonego miasta powoli wraca życie. W kolejnych dwóch 

latach podstawowy szkielet komunikacyjny Wrocławia 
został odtworzony. Wyraźną cezurą był rok 1948. Wówczas 

w nadodrzańskim mieście została zorganizowana Wystawa 
Ziem Odzyskanych, która stała się dodatkowym impulsem 

do odbudowy komunikacji miejskiej. 

Tomasz Sielicki

Tramwajem pośród ruin

Zakłady Komunikacyjne miasta Wrocławia
Gdy w pierwszych miesiącach 1945 r. we Wrocławiu trwały ciężkie walki, w Kra-
kowie została zawiązana grupa operacyjna z Bolesławem Drobnerem na czele. Jej 
celem było przejęcie podstawowych przedsiębiorstw komunalnych natychmiast 
po kapitulacji garnizonu wrocławskiego. W skład grupy wszedł m.in. inż. Tade-
usz Mech, który wcześniej przez wiele lat stał na czele warsztatów tramwajowych 
w Warszawie. Miał on za zadanie przejąć przedsiębiorstwo komunikacyjne i zor-
ganizować transport miejski. 

Wrocław, obok Warszawy, należał do najdotkliwiej doświadczonych wojną miast 
Europy. Festung Breslau skapitulowała dopiero 6 maja 1945 r. Zniszczenia objęły 
całe dzielnice, zwłaszcza południowe oraz zachodnie, a także zabytkowe centrum. 
Duże straty dotknęły także infrastrukturę komunikacyjną.

Krótko po ogłoszeniu kapitulacji Festung Breslau grupa operacyjna ruszyła 
z Krakowa do Wrocławia. Jej kilkuosobowa czołówka dotarła do miasta 9 maja. 
W kamienicy przy ul. Józefa Poniatowskiego 27 (w tekście stosowane jest współ-
czesne nazewnictwo miejscowe) zorganizowano pierwszą kwaterę Zarządu Miej-
skiego – zalążek polskiej władzy w zrujnowanym mieście. Nazajutrz, 10 maja 1945 r., 
Polacy objęli kierownictwo w komunalnych przedsiębiorstwach, w tym w Breslauer 
Verkehrsbetriebe, których nazwę przetłumaczono na język polski jako Zakłady 
Komunikacyjne miasta Wrocławia (ZKmW). Ich pierwszym dyrektorem został 
Kazimierz Mech. Wspierali go inni tramwajarze, w większość przybyli z Krakowa, 
a wśród nich m.in. Tadeusz Arcinowski – dawny mechanik oraz kierownik kra-
kowskich warsztatów tramwajowych, którego mianowano na stanowisko zastępcy 
dyrektora, Czesław Ochab – wcześniej kierownik Wydziału Sieci Trakcyjnej i Torów 
w Krakowie oraz Jerzy Rutkowski – kierownik biura konstrukcyjnego w Krakowie. 
Co ciekawe, ciągłość prawna przedsiębiorstwa, którego początki sięgały 1902 r., 
została zachowana. Nadal stanowiło ono własność komunalną. Formalnie strona 
polska przejęła przewoźnika na podstawie ustawy oraz późniejszego rozporządzenia 
ministra komunikacji z 1946 r. W świetle tych dokumentów dawne niemieckie 
przedsiębiorstwa komunikacyjne przeszły na własność odpowiednich polskich 
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osób prawnych prawa publicznego – w tym wypadku miasta Wrocławia. Później, 
w 1951 r. wrocławskie przedsiębiorstwo przeszło na własność państwa. Wówczas 
też otrzymało nową nazwę: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Zniszczenia
Pierwszą powojenną siedzibą ZKmW stała się kamienica przy ul. Władysława 
Łokietka 9. Zadanie, jakie stało przed nowym kierownictwem, było wyjątkowo 
trudne, nie tylko z uwagi na skalę zniszczenia miasta oraz jego infrastruktury, 
ale również ze względu na ogólną sytuację polityczną. Odbudowę oraz późniejsze 
funkcjonowanie komunikacji komplikowały stosunki narodowościowe, a także 
stan polskiej gospodarki, wyniszczonej kilkuletnią wojną. 

Prace rozpoczęto od inwentaryzacji i zabezpieczenia zachowanego majątku 
przedsiębiorstwa. Ulice pełne były wyrw i lejów po bombach. Torowiska w wielu 
miejscach zostały rozerwane, a w najlepszym wypadku – przysypane tonami gruzu. 
Uszkodzono około 100 km torów, co stanowiło ponad połowę długości tras. Sieć 
trakcyjna była całkowicie zerwana, połowa masztów trakcyjnych uległa zniszcze-
niu. Oddzielnym problemem były zrujnowane budynki, do których zakotwiczano 
przewody jezdne. 

Zaplecze techniczne również zostało poważnie uszkodzone: zajezdnia nr I przy ul. 
Ślężnej była zdewastowana na poziomie 60 proc., zajezdnia nr II przy ul. Słowiań-
skiej stosunkowo niewiele, bo – 15 proc., za to sąsiadująca z nią zajezdnia nr III przy 
ul. Ołbińskiej – aż w 75 proc. W zajezdniach nr IV przy ul. Powstańców Śląskich 
oraz nr V przy ul. Legnickiej zniszczenia sięgały 50 proc., a w zajezdni nr VIII 
(autobusowej) przy ul. Krakowskiej – 30 proc. Największych strat doznała zajezdnia 
nr VII przy ul. Grabiszyńskiej – wówczas jedna z większych i nowocześniejszych. 
Mieszczące się w zajezdni przy ul. Legnickiej warsztaty tramwajowe zostały pod-
czas oblężenia pozbawione wyposażenia, podobnie jak pozostałe obiekty. Bogaty 
park taborowy również uległ zniszczeniu w zajezdniach albo na ulicach, gdzie 
z wykolejonych tramwajów tworzono barykady. Wśród odnalezionych po wojnie 
274 wagonów silnikowych ponad połowa (157 szt.) była uszkodzona w 50 proc., 
43 w ogóle nie nadawały się do remontu, a zniszczenia 74 sztuk sięgały 25 proc. Stan 
doczep był jeszcze gorszy: z odnalezionych 375 wozów 150 było niemal całkowicie 
zniszczonych, a 180 – uszkodzonych w 50 proc.

Także układ komunikacyjny Wrocławia został zakłócony przez zniszczenia bądź 
uszkodzenia mostów. Zerwany był most Lessinga (znajdujący się w miejscu obec-
nego mostu Pokoju), naruszone zostały mosty Młyńskie, a most Grunwaldzki był 
jedynie częściowo przejezdny, gdyż w trakcie oblężenia Festung Breslau i budowy 
lotniska na pl. Grunwaldzkim zostały zerwane stalowe taśmy, a obniżony o metr 
pomost osiadł na prowizorycznych podporach posadowionych na zatopionych 
w Odrze barkach. Komunikacja pomiędzy Wrocławiem prawo- i lewobrzeżnym była 
w związku z tym mocno zaburzona, szczególnie w okolicy Przedmieścia Piaskowego.

Po wstępnym rekonesansie po Przedmieściu Odrzańskim, gdzie koncentrował 
się ruch polskich pionierów w pierwszych powojennych miesiącach, zarząd ZKmW 
przeniósł się do znajdującej się nieopodal zajezdni nr II przy ul. Słowiańskiej. Obiekt 
leżał z dala od terenów walk ulicznych, dlatego nie był mocno zniszczony. Nie 
znaczy to jednak, że wyszedł z działań wojennych obronną ręką. Żelazobetonowa 
konstrukcja jednej z trzech hal postojowych została trafiona pociskiem, a sam 
zakład został unieruchomiony przez jednostki brandkommando, które wysadziły 
w powietrze torowisko przed halami oraz stację zasilającą. Wagony, które garażowały 
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wewnątrz hal, siłą wybuchu wpadły do kanałów rewizyjnych. Teren szybko upo-
rządkowano. Zajezdnia przy ul. Słowiańskiej jako siedziba zarządu ZKmW stała 
się głównym obiektem przedsiębiorstwa oraz centrum odbudowy komunikacji. Tu 
także zorganizowane zostały warsztaty samochodowe, które funkcjonowały w tym 
miejscu do czasu odbudowy zajezdni autobusowej przy ul. Krakowskiej.

Rok 1945 – pierwszy tramwaj, pierwszy autobus
Dyrektor Kazimierz Mech wraz z prezydentem Bolesławem Drobnerem opraco-
wał wstępny plan przywrócenia komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Pierwszą 
linię planowano uruchomić na terenach najmniej zniszczonych, a jednocześnie 
najintensywniej zasiedlanych przez Polaków, czyli na Przedmieściu Odrzańskim, 
Karłowicach, Ołbinie, Przedmieściu Piaskowym, Szczytnikach, Zalesiu, Sępol-
nie i Biskupinie. W obawie przed grasującymi bandami szabrowników zajezdnie 
ogrodzono, a ich teren objęto ochroną straży przemysłowej. Poruszanie się po 
zajezdniach utrudniały miny, a ponadto zdarzały się przypadki sabotażu ze stro-
ny Niemców. 

ZKmW pracowały pod nowym, polskim kierownictwem, jednak dawna kadra 
pozostała czynna jeszcze przez pewien czas. Wśród niej znajdowali się także 
wcześniejsi kierownicy, którzy przekazali następcom ocalałą dokumentację 
techniczną wagonów i urządzeń komunikacyjnych oraz podstawowe dane o sieci 
i infrastrukturze. Do prac porządkowych przydzielono niemieckich pracowników 
przedsiębiorstwa. Do zajezdni zaczęto sprowadzać rozbite wagony użyte do stwo-
rzenia barykad. Żołnierze radzieccy przeciągali tramwaje za pomocą czołgów. Te 
najsilniej uszkodzone kierowano na teren zajezdni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej. 
Była ona najbardziej zniszczona, dlatego w ogóle nie brano pod uwagę jej odbudowy. 
Z czterech wcześniejszych hal aż trzy rozebrano.

Najtrudniej było odtworzyć sieć trakcyjną, gdyż zachowany, ale pocięty na kawałki 
przewód jezdny nie nadawał się do powtórnego użycia. W związku z tym do Sos-
nowca i Krakowa wysłano transport ze złomem miedzianym, a w zamian ZKmW 
otrzymały gotowy przewód. Z kolei niemieccy pracownicy wskazali miejsce ukrycia 
kilku bębnów zabezpieczonego przewodu w baraku na pętli przy al. Kromera, co 
przyspieszyło prace. Ponieważ wiele domów, do których wcześniej przytwierdzona 
była sieć trakcyjna, legło w gruzach, najpierw należało ustawić prowizoryczne 
maszty. Oddzielnym problemem było przywrócenie zasilania, gdyż elektrownia 
w Siechnicach jeszcze nie działała, a ocalałe agregaty prądotwórcze z trudnością 
wystarczały do zasilenia miasta, a poza tym również one wymagały napraw. Jed-
nym z najbardziej skomplikowanych i najniebezpieczniejszych zadań okazało się 
uruchomienie znajdującej się na terenie zajezdni nr VI przy ul. Wróblewskiego 
stacji prostownikowej, która dostarczała prąd zarówno do tramwajowej sieci trak-
cyjnej, jak i do okolicznych zabudowań. W budynku podstacji została podłożona 
500-kilogramowa bomba lotnicza. Jej usunięciem zajął się osobiście wicedyrektor 
ZKmW Tadeusz Arcinowski. Zajezdnia na Dąbiu była drugim obiektem, w którym 
trwały intensywne prace remontowe wagonów.

Po niespełna miesiącu, 4 czerwca, na ulicach Wrocławia pojawił się pierwszy 
autobus. Był to przystosowany do przewozów pasażerskich samochód ciężarowy 
kursujący na linii W, która funkcjonowała na zasadzie zamkniętych przejazdów pra-
cowniczych wyłącznie dwa razy dziennie. Rano ruszał z Karłowic, gdzie mieszkało 
wielu urzędników miejskich, i dojeżdżał do pełniącego wówczas rolę siedziby Zarzą-
du Miejskiego budynku sądu przy Podwalu. Po południu zaś wracał na Karłowice.
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Tymczasem prace nad odbudową tras tramwajowych i autobusowych szły pełną 
parą. Rozbite wagony remontowano w zajezdniach na Ołbinie i Dąbiu. Reperowa-
no torowiska i wieszano sieć trakcyjną. Naprawiano także samochody ciężarowe 
i autobusy. Jeszcze w czerwcu Wydział Autobusów przeniósł się do uruchomionej 
zajezdni nr VIII przy ul. Krakowskiej. Pochodzące z lat 20. i 30. autobusy marki 
Büssing były jednak w złym stanie. W takcie wojny ze względu na oszczędność 
paliwa przebudowano je na pojazdy napędzane gazem świetlnym, montując na 
dachach specjalne gumowe zbiorniki, dlatego przy zaplanowanych trasach odtwa-
rzano punkty poboru gazu z sieci miejskiej. 

Dla załogi przygotowywano nowe, polskie umundurowanie wzorowane na jedy-
nym przedwojennym polskim mundurze, jaki był w posiadaniu dawnego warszaw-
skiego konduktora Władysława Olczyka. Personel, w większości niemiecki, został 
zobowiązany do zmiany uniformów. 

Wreszcie w prasie pojawiła się zapowiedź [pisownia oryginalna]: „Dyrekcja Miej-
skich Zakładów Komunikacyjnych m. Wrocławia zawiadamia, że dnia 22. VIII. br. 
o godz. 10.30 zostanie uruchomiona linia tramwajowa nr. 1 biegnąca od Bischof-
swalde [Biskupin] przez ul. Wilhelmshafen [ul. Olszewskiego], plac Szczytnicki [pl. 
Grunwaldzki], ul. Piastowska, ul. św. Michała [ul. Nowowiejska] do ul. św. Macieja 
[ul. Jedności Narodowej], oraz linia autobusowa A, biegnąca od pl. Weissenburg [pl. 
Słowiański], dworzec Wrocław-Odra [Dworzec Nadodrze], ul. Rosenthal [ul. Pomor-
ska], most pl. Królewski [most Sikorskiego i pl. Jana Pawła II] dworzec Freiburgski 
[Dworzec Świebodzki] Gmach Zarządu Miejskiego, fosa Świdnicka [Podwale], pl. 
Szczytnicki [pl. Grunwaldzki]. Autobusy odjeżdżać będą z przystanków co 40 min., 
tramwaje co 10 min. Cena przejazdów tramwajem 1 zł, autobusem 3 zł bez prawa 
przesiadki” – pisała „Trybuna Dolnośląska”.

Tramwaj linii nr 4 na wrocław-
skim Rynku, ok. 1947 r. Fot. ze 
zbiorów Tomasza Sielickiego
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Wyremontowane pojazdy odmalowano farbą w kolorze kości słoniowej, czyli taką 
samą, jaką stosowano we Wrocławiu od 1925 r. Z burt zniknął hitlerowski dwu-
polowy herb Wrocławia używany od 1938 r. Na jego miejscu pojawił się emblemat 
przedsiębiorstwa: litery ZKmW ujęte w tarczę herbową.

Ze względu na braki materiałowe każdy zachowany element był na wagę złota. 
W użyciu były m.in. dawne tablice kierunkowe oraz tarcze numeryczne, łącznie 
z wcześniejszymi szablonami do wykonywania napisów, do których dorobiono 
jedynie polskie znaki diakrytyczne. Jak za czasów niemieckich do oznaczenia linii 
tramwajowych stosowano cyfry, a autobusowych – litery. 

Regularna komunikacja miejska we Wrocławiu ruszyła 22 sierpnia 1945 r. O go-
dzinie 10.00 przemówienie wygłosił Aleksander Wachniewski, który w czerwcu 
zastąpił Drobnera na stanowisku prezydenta miasta. Wagon został poświęcony 
przez ks. Kazimierza Lagosza. Za nastawnikiem wagonu stanął Tadeusz Arci-
nowski, wicedyrektor ZKmW. Linia nr 1 połączyła najmniej zniszczone zajezdnie 
tramwajowe i najmniej naruszone dzielnice miasta, czyli Biskupin z Ołbinem. 
Udekorowany girlandami, żarówkami oraz czerwonymi i biało-czerwonymi chorą-
giewkami tramwaj na trasie przejazdu był witany z ogromnym entuzjazmem przez 
porządkujących miasto wrocławian, zarówno Polaków, jak i Niemców. Oznaczał 
on zapowiedź stabilizacji i normalności.

Wraz z tramwajową linią 1 uruchomiono pierwszą linię autobusową A, która 
wiodła z przystanku końcowego „jedynki” przy pl. Słowiańskim obok Dworca 
Nadodrze, przez ul. Pomorską, Kępę Mieszczańską, wzdłuż Podwala i przez most 
Grunwaldzki do pl. Grunwaldzkiego. Dnia 20 września 1945 r. „jedynkę” prze-
dłużono przez ul. Słowiańską do Dworca Nadodrze i pl. Staszica, który stał się 
jednocześnie końcowym przystankiem autobusu linii A. 

Niebawem, 6 października, ruszyła linia nr 2, która zrazu połączyła Karłowice 
(początkowy bieg ul. Żmigrodzkiej) przez most Trzebnicki i ul. Trzebnicką z Dwor-
cem Nadodrze, ale już od 18 października biegła przez pl. Staszica, ul. Pomorską 
i most Pomorski do ul. Odrzańskiej, a dnia 26 października do pl. Solnego. 
W listopadzie udało się wydłużyć ją jeszcze bardziej: najpierw, od 11 listopa-
da, wiodła przez ul. Krupniczą do pl. Legionów, a następnie, od 22 listopada, 
przez ul. Piłsudskiego do Dworca Głównego. Od ostatniego dnia października 
mieszkańcy Karłowic mogli także podróżować nową linią autobusową oznaczoną 
literą B, która biegła przez al. Boya-Żeleńskiego, most Warszawski, ul. Jedności 
Narodowej, most Uniwersytecki aż do Rynku. Na początku listopada na linii A, 
przedłużonej przez most Szczytnic ki do ul. Parkowej, stale kursowały już 3 au-
tobusy z częstotliwością co 25 minut.

Jesień 1945 r. przyniosła pierwszą podwyżkę taryfy komunikacyjnej. Od 
1 października cena biletu tramwajowego wzrosła z 1 do 2 zł, a autobusowego z 3 do 
5 zł. Za bilety szkolne należało zapłacić odpowiednio 1 zł i 3 zł. Dodatkowa opłata za 
bagaż, wózek dziecięcy lub małego psa albo kota wynosiła 10 zł w tramwajach i 15 zł 
w autobusach. W drugiej połowie listopada ZKmW wprowadziły 50-procentową 
ulgę pracowniczą na bilety tramwajowe.

Koniec roku 1945 r. przyniósł uruchomienie trzeciej linii tramwajowej. „Trójka”, 
która ruszyła 21 grudnia, połączyła Rynek z pl. Strzegomskim. Wiodła przez pl. Jana 
Pawła II i ul. Legnicką. Na przeszkodzie dalszej odbudowy trasy, która sięgała do 
ul. Metalowców, stał jednak wrak radzieckiego czołgu. 

Większość personelu ruchowego, czyli motorniczych i konduktorów, stanowili wcześ-
niejsi niemieccy pracownicy. Jeden z nich, Erich Wittwer, który w ZKmW pracował do 
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lipca 1946 r., zwracał uwagę, że polska kadra kierownicza – warszawscy i krakowscy 
pracownicy – często była wykształcona na niemieckich uczelniach technicznych, co 
pozwalało jej na sprawną komunikację z podwładnymi. Również przybywający w 1946 r. 
pracownicy lwowskich tramwajów płynnie posługiwali się, choć z austriackim akcen-
tem, niemczyzną. Ponieważ jednak to właśnie Niemcy mieli styczność z pasażerami, 
a ci coraz częściej byli Polakami, w tramwajach i autobusach dochodziło do wielu 
nieporozumień. We wrześniu 1945 r. na łamach „Pioniera” pisano: „Konduktorami 
w tramwajach linii 1 i autobusach A są jeszcze Niemcy. Dlaczego jednak dyrekcja tej 
instytucji nie nauczyła swych pracowników choć kilka słów po polsku, jak »proszę«, 
»dziękuję«, »przepraszam« itp. Słychać tylko ciągle: »bitte«, »danke«, »verzeihen« 
itp.?”. Po tym apelu zorganizowano dla Niemców kursy językowe, aby nauczyć ich 
podstawowych zwrotów po polsku. Wittwer sugeruje nawet, że kierownictwo ZKmW 
obiecywało zachowanie posady w przypadku nauczenia się języka polskiego.

W listopadzie w szeregach ZKmW znajdowało się niewiele ponad 200 Polaków, 
jednak stopniowo dołączali kolejni. Do pierwszej „krakowskiej” grupy pod koniec 
1945 r. dołączyli warszawiacy. Przedsiębiorstwo organizowało brygady w ten spo-
sób, aby w ich skład wchodził przynajmniej jeden Polak. W połowie 1946 r. wśród 
personelu przedsiębiorstwa było jeszcze ponad 400 niemieckich pracowników.

Do końca 1945 r. uruchomiono trzy linie tramwajowe o długości ok. 13,5 km oraz 
dwie linie autobusowe o długości ponad 12 km. Do ruchu przywrócono 38 wagonów 
silnikowych i 26 doczepnych, a także 10 autobusów. Było to zaledwie kilkanaście 
procent wcześniejszego taboru tramwajowego. Liczba podróżnych w tramwajach 
do końca 1945 r. osiągnęła 3 642 698, a w autobusach – 343 742 osób. 

Odbudowa zrujnowanego systemu komunikacyjnego miała również i ciemne 
strony. Mimo że Wrocław borykał się ze zbyt małą liczbą taboru, władze ZKmW, 
być może za sprawą samego pochodzącego z Warszawy dyrektora Mecha, podjęły 
decyzję o przekazaniu do stolicy kilkudziesięciu wagonów. Na tzw. Dar Miasta 
Wrocławia złożyło się aż 60 pojazdów w różnym stanie technicznym: 25 z nich 
stanowiły pojemne czteroosiowe wagony typu Maximum, a 35 – doczepy różnych 
typów. Część tramwajów dla Warszawy remontowano na miejscu w Pafawagu, 
część wywieziono partiami na przełomie 1945 i 1946 r. Komfort podróży pojazdami 
komunikacji miejskiej nie był wysoki: brak szyb, ławek, oświetlenia, przeciekające 
dachy i regularnie występujące awarie były chlebem powszednim. 

Rok 1946 – przez Sępolno, Zalesie i Krzyki
Najprawdopodobniej na początku 1946 r. pojawiła się autobusowa linia C, o której 
jednak niewiele wiadomo. Możliwe, że wiodła z Zalesia przez plac i most Grun-
waldzki na Dworzec Główny. W styczniu trwały intensywne prace nad przywró-
ceniem komunikacji tramwajowej z Grabiszynem, tak że 24 stycznia kursowa-
nie rozpoczęła „czwórka”, która jeździła z Rynku przez ulice Krupniczą, Sądową 
i Grabiszyńską aż do cmentarzy komunalnych. Na początku marca linię prze-
dłużono z Rynku do Dworca Nadodrze. W tym czasie połączenie z tym dworcem 
otrzymało także leżące daleko na północnych krańcach miasta Psie Pole: autobus 
D co godzinę kursował z Psiego Pola przez al. Kromera, most Warszawski, ul. Jed-
ności Narodowej, ul. Słowiańską do pl. Powstańców Wielkopolskich. Ponieważ 
na ostatnim odcinku trasa autobusów B i D się pokrywała, ZKmW, aby ułatwić 
życie mieszkańcom Karłowic, zmodyfikowały bieg nowej linii. Od 15 marca auto-
busy D z al. Kromera jeździły przez ul. Boya-Żeleńskiego, al. Kasprowicza, most 
Trzebnicki i ul. Trzebnicką do Dworca Nadodrze.
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15 marca ruszyła „piątka”, która skomunikowała wschodnią część miasta – przed-
mieście Oławskie – z jego centrum. Nowa linia o długości 4,16 km połączyła Rynek 
przez ul. Traugutta z zajezdnią autobusową nr VIII przy ul. Krakowskiej. Tramwaje 
kursowały co kwadrans, a przejazd całej trasy zajmował 19 minut. 

Blokowaną przez czołg „trójkę” udało się przedłużyć w ciągu ul. Legnickiej 
najpierw 25 kwietnia do ul. Zachodniej, 6 maja do zajezdni nr V przy ul. Kwiskiej, 
a w końcu 1 czerwca wzdłuż ul. Lotniczej aż do wcześniejszej krańcówki na wysokości 
ul. Metalowców. Co ciekawe, inicjatorami odtworzenia połączenia w zachodnich 
rejonach miasta byli, jak twierdził Erich Wittwer, dawni niemieccy pracownicy 
przedsiębiorstwa. Oni też byli główną siłą odbudowy tego fragmentu sieci.

Następną uruchomioną linią tramwajową była „ósemka” – numerów linii bowiem 
nie przydzielano chronologicznie, lecz na podstawie wcześniej opracowanego 
projektu. Inauguracja linii nr 8 odbyła się 17 lipca o godzinie 16.00 na pl. Staszica, 
gdzie mieścił się przystanek początkowy. Trasa wiodła przez ul. Reymonta i most 
Osobowicki do Osobowic. Pierwszy tramwaj z pl. Staszica odchodził o godz. 5.28, 
a ostatni o 21.28. W przeciwnym kierunku pierwszy tramwaj ruszał o godz. 5.48, 
a ostatni o 21.48. 

W dniu 25 lipca pojawiła się „szóstka” z przystankiem początkowym na ul. Jed-
ności Narodowej przed mostem Warszawskim (sama przeprawa była uszkodzona, 
dlatego jeździły po niej tylko autobusy). Tramwaj kursował co 9 minut przez ulice 
Jedności Narodowej, Poniatowskiego, Kilińskiego, początkowym biegiem ulic Jed-
ności Narodowej i Dubois, mostami Mieszczańskim i Sikorskiego, Podwalem do 
ul. Muzealnej. Pierwszy tramwaj z mostu Warszawskiego odchodził o godz. 5.27, 
ostatni zaś – o 22.33, z kolei z ul. Muzealnej pierwszy ruszał o godz. 5.51, a ostat-
ni – o 23.00. Przejazd całej 6-kilometrowej trasy trwał 22 minuty. Do jej obsługi 
przeznaczono 5 dwuwagonowych pociągów. 

Tramwaj linii okólnej na 
pl. Grunwaldzkim (w miejscu 
ob. ronda Ronalda Reagana), 
po lewej tramwaj linii nr 1 
wyjeżdżający z ul. Piastowskiej, 
1948 r. Fot. ze zbiorów Tomasza 
Sielickiego
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Nazajutrz, 26 lipca, pojawiła się we Wrocławiu bardzo ważna linia nr 10. Połączyła 
ona wszystkie, znacznie od siebie oddalone, wrocławskie dworce kolejowe. „Dzie-
siątka” startowała przy Dworcu Nadodrze i wiodła przez pl. Staszica (obok dworca 
wąskotorowego do Trzebnicy), ul. Pomorską, Kępę Mieszczańską, Podwale (przy 
Dworcu Świebodzkim), ul. Sądową, pl. Legionów i ul. Piłsudskiego do Dworca Głów-
nego. Długość nowego połączenia wynosiła ok. 6 km. „Dziesiątka”, obsługiwana 
przez 5 dwuwagonowych składów, kursowała co 12 minut i pomagała w odciążeniu 
przeładowanych wagonów linii nr 2. Linię 4 ponownie skrócono do Rynku.

Oddanie do użytku nowych linii tramwajowych spowodowało modyfikację połą-
czeń autobusowych. W związku z pojawieniem się „szóstki” skrócono autobusową 
linię B, ograniczając ją do skomunikowania Karłowic z krańcówkami tramwajowymi 
po obu stronach tego osiedla: linii 2 za mostem Trzebnickim oraz nowej linii 6 przed 
mostem Warszawskim. W związku z otwarciem linii tramwajowej nr 6 skróciła 
się także linia autobusowa D. Kończyła ona bieg w tym samym miejscu – przed 
mostem Warszawskim. Na początku sierpnia udało się zwiększyć częstotliwość 
kursowania autobusów B i D do 20 minut. Wysoka awaryjność pojazdów czyniła 
jednak to udogodnienie bardzo iluzorycznym, a pasażerowie i tak często byli zmu-
szeni do długich marszów do krańcówek tramwajowych.

W 1946 r. rozpoczęły się prace nad odbudową uszkodzonego mostu Grunwaldzkie-
go, który był czynny jedynie częściowo. Odbywał się po nim ruch pieszy i kołowy, 
w tym autobusowy, nie było jednak mowy o kursowaniu tramwajów. Z końcem lipca 
1946 r. ruch na moście całkowicie zawieszono. Autobusowe linie A i C skrócono: 
autobusy A dojeżdżały tylko do Dworca Głównego, natomiast autobusy C od Zalesia 
do skrzyżowania pl. Grunwaldzkiego i ul. Curie-Skłodowskiej. Prawdopodobnie pod 
koniec sierpnia 1946 r. tramwajową linię 5 przedłużono wzdłuż ul. Krakowskiej 
od zajezdni nr VIII do wcześniejszej krańcówki przy parku Wschodnim. 

Na rok 1946 przypada również znacząca zmiana w składzie personalnym przed-
siębiorstwa, w tym czasie bowiem Wrocław opuściła znaczna część niemieckich 
pracowników, co sprawiło, że zmieniły się proporcje narodowościowe: większość 
zaczęli stanowić Polacy, chociaż nieliczni niemieccy pracownicy także pozostawali 
czynni. Do polskiej kadry, składającej się z dawnych krakowian i warszawian, do-
łączyli dawni pracownicy lwowskich tramwajów. Dużą ich część przydzielono do 
zajezdni przy ul. Słowiańskiej, gdzie stanowili zwartą, trzymającą się razem grupę. 

We wrześniu 1946 r. wprowadzono nową taryfę. Bilet tramwajowy normalny 
kosztował 8 zł, ulgowy – 1 zł, a pracowniczy – 2 zł. Bilet autobusowy normalny 
kosztował 10 zł, a ulgowy i pracowniczy – 5 zł. Za bilet do Leśnicy i Psiego Pola 
trzeba było zapłacić więcej – odpowiednio 15 i 7 zł.

Równolegle trwały intensywne prace nad dwiema nowymi liniami: w kierunku 
Zalesia oraz Krzyków. Niedługo ruszy linia Nr. 9 [pisownia oryginalna] – zapowia-
dała tytułem artykułu na początku września 1946 r. lokalna prasa, relacjonując 
postępujące prace: „W parku Ziemplińskim [ob. park Szczytnicki] od strony Alei 
Olimpijskiej [al. Paderewskiego] panuje ruch niezwykły: to brygady techniczne 
Dyrekcji Tramwajowej pracują nad odbudową torów tramwajowych. Kierownik 
brygady udziela uprzejmie informacji: – Najpierw trzeba tor odczyścić i dopro-
wadzić do porządku. Miejscami szyny są pozrywane i powyginane od wybuchu 
bomb – trzeba wstawić nowe kawałki i zlutować. Kiedy to ukończymy, ruszy do 
pracy inna brygada i założy kable, których teraz jeszcze nie ma. A potem – w końcu 
bieżącego miesiąca – uruchomimy linię Nr 9. Linia ta połączy z miastem stadion 
I.K.S. [Stadion Olimpijski] – przyjemna wiadomość dla wszystkich sportowców”.
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Zanim jednak ruszyła „dziewiątka”, 27 września na ulice Wrocławia wyjechała 
„siódemka”. Jej trasa brała swój początek w Rynku (strona wschodnia) i biegła przez 
ul. Świdnicką oraz ul. Powstańców Śląskich do willowej dzielnicy Krzyki. Chociaż 
trasa wiodła przez pustkowie, jakim były najbliższe okolice ul. Powstańców Śląskich, 
to była pomocna dla pracowników Dyrekcji Poczt i Telegrafów oraz Dolnośląskiego 
Okręgu Wojskowego, które znajdowały się w okolicy ul. Sztabowej, a także studia 
Polskiego Radia przy al. Karkonoskiej. Tramwaje kursowały co 13 minut. Linię nr 9 
oddano do użytku kilka dni później – 30 września 1946 r. Trasa „dziewiątki” była 
początkowo krótka. Wiodła z Zalesia przez al. Różyckiego, most Szczytnicki, ulice 
Grunwaldzką i Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Piastowską, gdzie można było 
się przesiąść do tramwajów linii 1. 

Pod koniec roku, 1 grudnia 1946 r., pojawiła się jeszcze jedna, także niezbyt 
długa, bo kursująca wahadłowo po jednotorowej trasie z mijankami, linia nr 11. 
Połączyła ona al. Kromera z zakładami produkcyjnymi na Kowalach. Kilka dni 
później, 5 grudnia, przedłużono linię 6 przez most Warszawski. Końcówka roku 
przyniosła dokończenie odbudowy trasy do Sępolna, dokąd – w ciągu al. Różyckiego, 
al. Paderewskiego i ul. Mickiewicza – przedłużono linię nr 9.

Rok 1947 – tramwajem przez most Grunwaldzki
Zima u progu 1947 r. nie była łatwa. ZKmW borykały się z wieloma problema-
mi w codziennym prowadzeniu ruchu. Brakowało pracowników, w tym specjali-
stów, którzy potrafiliby regenerować silniki. Nie było także potrzebnych do tego 
materiałów. Nadal palący problem stanowiły liczebność i stan techniczny taboru. 
Wagony regularnie się psuły, szczególnie zimą. W lutym 1947 r. przewoźnik dys-
ponował jedynie 44 wagonami silnikowymi oraz 38 doczepnymi. Aż 22 wozy sil-
nikowe uległy awarii, stając się „ofiarą mrozów i śniegów”. Uszkodzenia silników 
były na tyle poważnym kłopotem, że na początku marca przedsiębiorstwo ogło-
siło, że w razie wystąpienia nagłej odwilży, aby uchronić przed zalaniem urzą-
dzenia elektryczne w tramwajach, należy spodziewać się wprowadzenia objazdów, 
a nawet czasowego zawieszenia ruchu na niektórych odcinkach. Płynność ruchu 
utrudniały ponadto przerwy w zasilaniu sieci trakcyjnej. Tramwaje jeździły nie-
regularnie i przepełnione – nierzadko trzeba było zrezygnować z pociągów dwu-
wagonowych, gdyż wagony silnikowe nie były w stanie uciągnąć doczep. Jeszcze 
gorzej sytuacja wyglądała w komunikacji autobusowej, która niemal całkowicie 
przestała działać.

Z początkiem lutego 1947 r. linię 10 zlikwidowano z powodu zbyt małej frekwencji, 
a wagony ją obsługujące skierowano na inne linie. Niebawem jednak, 15 marca, „dzie-
siątka” powróciła. Do Warszawy wysłano dwóch pracowników zaplecza technicznego 
z dziesięcioma uszkodzonymi silnikami, aby nauczyli się je regenerować. Z gruzów 
południowego śródmieścia do zajezdni ściągano kolejne, mniej uszkodzone, wraki 
tramwajowe. ZKmW podjęły również negocjacje z dyrekcją Kolei Elektrycznych Za-
głębia Śląsko-Dąbrowskiego na temat zwrotu 6 wagonów silnikowych i 9 doczepnych, 
które zostały pożyczone przez BVB tamtejszemu przewoźnikowi w trakcie II wojny 
światowej. Na linii 7 pojawił się pociąg złożony z dwóch wagonów silnikowych. 
Wrocławianie ochrzcili ten zestaw mianem braci syjamskich. 

W marcu ruch na niektórych liniach, np. 4 czy 8, całkowicie wstrzymano. Kur-
sowanie „siódemki” w połowie miesiąca przerwała katastrofa budowlana: ruiny 
jednej z kamienic przy ul. Świdnickiej zawaliły się na ulicę i zerwały sieć trakcyjną. 
Zgliszcza stanowiły niemały kłopot. Drgania wywoływane przez przejeżdżające 
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wagony mogły bowiem doprowadzić do wypadków, w związku z czym wstrzymy-
wano ruch lub wprowadzano objazdy. Tramwaje jeździły przepełnione. Niejedno-
krotnie podczas gwałtownego ruszania bądź hamowania dochodziło do zerwania 
sprzęgów, a to oznaczało kolejne wstrzymanie ruchu. 

Linie autobusowe A i C przestały być atrakcyjne dla pasażerów. Linię A prze-
kształcono w połączenie stanowiące przedłużenie tramwajowej „trójki” w kierunku 
zachodnim – od ul. Metalowców do Żernik, Stabłowic i Leśnicy. Z kolei krótką 
linię C zastąpiło, uruchomione na próbę, podmiejskie połączenie w kierunku 
wschodnim: ze skrzyżowania ulic Kościuszki i Traugutta przez ulice Krakowską 
i Opolską do Siechnic. Relacja ta przyjęła się na stałe. Linię D przedłużono z Psiego 
Pola aż do Zakrzowa. 

Po ciężkiej zimie pasażerów wrocławskiej komunikacji miejskiej czekała kolejna 
podwyżka. Od 1 maja 1947 r. bilet tramwajowy normalny kosztował 10 zł, ulgowy (dla 
funkcjonariuszy służb mundurowych) – 2 zł. Cena za bilet autobusowy zależała od 
dystansu: bilet do Żernik lub Stabłowic kosztował 15 zł, do Leśnicy – 20 zł, za przejazd 
całej linii B przez Karłowice – 10 zł, do Psiego Pola – 20 zł, a do Zakrzowa – 25 zł. 

Na szczęście wiosna przyniosła również i dobre zmiany. „Jedynka” została z po-
czątkiem maja wydłużona do ul. Norblina, a więc do miejsca, w którym tramwaje 
kończyły bieg przed upadkiem Festung Breslau (dzisiejsza pętla Biskupin). Z kolei 
4 maja 1947 r. do północy wydłużono godziny kursowania tramwajów, a 1 czerwca 
uruchomiono tramwajową komunikację nocną. Tramwaje nocnej linii E (dawne 
niemieckie oznaczenie pociągów dodatkowych – Einlegewagen) kursowały pomię-
dzy północą a godziną 5.00 rano w odstępach półgodzinnych na trasie z Dworca 
Głównego przez Rynek, Dworzec Nadodrze, ul. Nowowiejską, ul. Piastowską, 
ul. Curie-Skłodowskiej, most Zwierzyniecki do zajezdni nr VI na Dąbiu. Bilet 
normalny kosztował 25 zł. 

Najważniejszą inwestycją transportową roku 1947 była odbudowa mostu Grun-
waldzkiego, która diametralnie odmieniła układ komunikacyjny Wrocławia i przy-
wróciła go w dużej mierze do stanu sprzed oblężenia miasta. Odbudowa ciągnęła 
się tygodniami, jednak już z początkiem września można było zrobić próby obcią-
żeniowe. Odbudowany most Grunwaldzki oddano do użytku rankiem 7 września 
1947 r. W związku z tym trasę zmieniły tramwaje linii 1, która stała się linią okólną. 
Wiodła od pl. Grunwaldzkiego przez most Grunwaldzki, al. Słowackiego, ulice 
Krasińskiego, Dąbrowskiego, Piłsudskiego i Krupniczą, pl. Solny, ulice Kiełbaśniczą 
i Pomorską, pl. Staszica, pl. Powstańców Śląskich, ulice Słowiańską, Nowowiejską 
i Piastowską do pl. Grunwaldzkiego. Zamiast „jedynki” na Biskupin jeździła nowa 
linia 12, która przez most Grunwaldzki kursowała do Rynku. Dzięki otwarciu prze-
prawy wydłużono ponadto linię 9. Z ul. Sienkiewicza jechała ona przez ul. Piastow-
ską, plac i most Grunwaldzki, al. Słowackiego, ulice Krasińskiego, Dąbrowskiego 
i Piłsudskiego do Dworca Głównego. Co ciekawe, zaproponowany nowy przebieg 
linii nr 1 wywołał spore niezadowolenie wrocławian, gdyż trasę podzielono na dwie 
części, a za przekroczenie ich granic, którymi były pl. Grunwaldzki oraz pl. Solny, 
należało skasować kolejny bilet. W związku z tym po dwóch tygodniach ZKmW 
zawiesiły odcinek od pl. Solnego do pl. Grunwaldzkiego, a „jedynka” przestała być 
linią okólną. Także „dziewiątkę” czekała spora zmiana. Od 20 listopada 1947 r. 
linia nr 9, po której tramwaje jeździły z częstotliwością co 8 minut, prowadziła 
z Sępolna przez most Szczytnicki, plac i most Grunwaldzki i wcześniejszą trasą do 
Dworca Głównego, a następnie przez ulice Stawową i Borowską do skrzyżowania 
z ul. Glinianą. Powrót zaś odbywał się jak poprzednio: od pl. Grunwaldzkiego 
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przez ulice Piastowską, Sienkiewicza, Grunwaldzką 
i most Szczytnicki. 

Odbudowa w 1947 r. Warsztatów Głównych przy ul. 
Legnickiej była jednym z kluczowych zadań nowego 
dyrektora ZKmW inż. Michała Frankowskiego. War-
sztaty zostały wyposażone w montownię, stolarnię, 
kuźnię, spawalnię, halę maszyn ciężkich i inne pra-
cownie, które pozwalały na prowadzenie remontów 
tramwajów w znacznie szerszym zakresie niż dotych-
czas. Miesięcznie mechanicy byli w stanie odbudować 
3 wagony silnikowe i 3 doczepne. Materiały i surowce 
pochodziły w dużej mierze z odzysku. Jesienią 1947 r. 
po Wrocławiu jeździło już 70 wagonów silnikowych 
(oraz 17 w rezerwie) oraz 74 doczep (i 7 w rezerwie). 
Była to liczba niemal dwukrotnie większa niż przed 
rokiem. Ponadto ZKmW odbudowywały podstacje 
trakcyjne. Pod koniec 1947 r. z sześciu działała po-
łowa: przy zajezdni nr VI i przy ul. Gajowickiej oraz 

– jako rezerwowa – przy ul. Nowowiejskiej. 
W listopadzie 1947 r. oddano do użytku zajezd-

nię nr I przy ul. Ślężnej, która w trakcie oblężenia 
miasta została mocno zniszczona. W 1945 r. na jej 
terenie czynna była jedynie odlewnia. Z ruin nie 
podniósł się m.in. monumentalny gmach znajdu-
jący się na rogu ulic Ślężnej i Kamiennej, w którym 
urzędowała wcześniej dyrekcja zakładów. Uporząd-
kowanie terenu wymagało usunięcia 60 t gruzu, 
a prace remontowe pochłonęły około 10 mln zł. Co 
ciekawe, początkowo trasy dojazdowej do zajezdni 
nie obsługiwała żadna regularna linia. Powód był 
prosty – większość okolicznych zabudowań była 
zrujnowana, a ten fragment ul. Ślężnej pozosta-
wał niezamieszkały.

Skromniej, ale także konsekwentnie, rozwijano 
połączenia autobusowe, które pod koniec 1947 r. 
składały się już z pięciu podmiejskich linii: A do 
Leśnicy, B przez Karłowice, C do Siechnic, D do Psiego Pola i Zakrzowa, E do Pracz 
Odrzańskich, F do Oporowa. Ostatnia z nich była prawdziwym kuriozum. Linię 
obsługiwała kryta ciężarówka. Na domiar złego w związku z remontem mostu na 
Ślęzie w grudniu – w czasie gdy panują najtrudniejsze warunki atmosferyczne – 
została zawieszona.

Rok 1948 – niebieskim tramwajem na wystawę 
Odremontowanych pojazdów przybywało, ale wrocławianie nadal mieli sporo 
powodów do narzekań. Tramwaje i autobusy kursowały niezgodnie z rozkładem 
jazdy. Niekiedy podjeżdżały jeden za drugim pojazdy ten samej linii lub tram-
waje i autobusy wypadały całkowicie z kursu. Przepełnienie oraz niedający się 
opanować przez konduktorów chaos w wagonach występowały nie tylko pod-
czas szczytów. Częstym widokiem były tramwaje obwieszone pasażerami (tzw. 

Komunikacja miejska w okresie II wojny światowej 

Przed zakończeniem II wojny światowej za komuni-
kację miejską we Wrocławiu odpowiadało gminne 
przedsiębiorstwo gospodarcze nieposiadające oso-
bowości prawnej (Eigenbetrieb), funkcjonujące od 
1939 r. pod nazwą Breslauer Verkehrsbetriebe (BVB, 
Wrocławskie Zakłady Komunikacyjne). Powstało 
ono w wyniku przekształcenia komunalnej firmy 
Städtische Straßenbahn Breslau (SSB, Wrocławskie 
Tramwaje Miejskie), która od jesieni 1902 r. prowa-
dziła ruch tramwajowy, a w międzyczasie wchłonęła 
pozostałe dwie prywatne firmy tramwajowe dzia-
łające we Wrocławiu od końca XIX w. Od 1924 r. 
komunalny przewoźnik był monopolistą w zakresie 
transportu miejskiego, a w 1925 r. linie tramwajowe 
uzupełniono komunikacją autobusową. 

W latach 40. XX w. sieć tramwajowa we Wrocła-
wiu, kształtowana przez kilkadziesiąt lat, obejmo-
wała 190,55 km torowisk. W połowie 1944 r. łącz-
na długość linii tramwajowych sięgała 182,31 km, 
a autobusowych – 69,07 km. Zaplecze techniczne 
składało się z 8 zajezdni – w tym jednej autobusowej 
(przy ul. Krakowskiej ) oraz jednej pełniącej rolę 
warsztatów głównych (przy ul. Legnickiej). Pod-
stawę floty miejskiego przewoźnika stanowiły 232 
dwuosiowe tramwaje typu Standard, wyproduko-
wane w latach 1925–1929 przez wrocławskie fabryki 
Linke-Hofmann-Werke, Eisenwerk G. Trelenberg 
oraz Meinecke, oraz 50 czteroosiowych wagonów 
typu Maximum, pochodzących co prawda z 1901 r., 
ale gruntownie zmodernizowanych w latach 30. 
Wśród doczep było kilkanaście typów. Ponieważ 
Wrocław na tle innych miast III Rzeszy (oraz terenów 
okupowanych) nie cierpiał na braki taborowe, część 
swoich wagonów przekazał do innych ośrodków. 
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winogrona), którzy za nic mieli zarówno wzglę-
dy bezpieczeństwa, jak i mandaty milicji. Jazda 
na stopniach i zderzakach była powodem wielu 
tragicznych wypadków. W związku z tym na po-
czątku 1948 r. dyrekcja ZKmW w porozumieniu 
z komendantem MO opracowała przepisy tramwa-
jowe, regulujące m.in. wsiadanie oraz wysiadanie 
z wagonów odpowiednimi drzwiami, a także za-
kazujące podróżowania w pojazdach komunikacji 
miejskiej żebrakom, sprzedawcom gazet czy śpie-
wakom ulicznym. Wzmocniono także posterunki 
straży komunikacyjnej, której funkcjonariusze pil-
nowali, aby pasażerowie nie wyskakiwali z wago-
nów w trakcie jazdy oraz nie jeździli na stopniach. 
W niektórych miejscach ZKmW wprowadziły spe-
cjalne przystanki „na żądanie” oznaczane niebie-
skimi szyldami. 

Dzięki łagodnej zimie 3 lutego 1948 r. linia 8, 
kursująca z Osobowic do pl. Staszica, została prze-
dłużona przez ulice Pomorską i Dubois, most Uni-
wersytecki i ul. Grodzką do pl. Nankiera, a kon-
kretnie do Hali Targowej, z czego cieszyli się nie 
tylko handlarze hali, w której znacząco zwiększył 
się ruch, ale również pracownicy uniwersyteccy oraz 
studenci. 

Rok 1948 zapowiadał się dla Wrocławia wyjąt-
kowo ze względu na organizację Wystawy Ziem 
Odzyskanych. Było to oczko w głowie władzy lu-
dowej, która chciała pokazać całemu światu, jak 
przebiega proces odbudowy dawnych niemieckich 
ziem i ich nieformalnej stolicy – Wrocławia. Prace 
porządkowe w mieście przyspieszyły. W akcji od-
gruzowywania miasta czynny udział brały tram-
waje. Instalowano prowizoryczne torowiska, a gruz 
ładowano na odkryte towarowe lory, ciągnięte przez 
wagony silnikowe. Niestety, wyburzanie kamienic 

oznaczało również konieczność zamykania ulic i kierowania tramwajów objazdami. 
Do tego jednak wrocławianie byli już wówczas przyzwyczajeni. Wystawa stała się 
również impulsem do odbudowy infrastruktury komunikacyjnej. Pojawiły się 
kolejne linie tramwajowe i autobusowe. Po uporządkowaniu ulic Kujawskiej (w 
miejscu obecnego tzw. pl. Społecznego) oraz Pułaskiego 1 maja 1948 r. linia nr 1 
ponownie została przekształcona w linię okólną, okrążającą śródmieście. Kilka 
tygodni później, 26 maja 1948 r., na ulice wyjechały pierwsze tramwaje linii 14, 
która połączyła Rynek przez ul. Powstańców Śląskich i al. Hallera z osiedlem Gra-
biszynek. „Czternastka” kursowała w odstępach co 14 minut. Co ciekawe, ZKmW 
pominęły linię 13 jako pechową, ale to nie pomogło uniknąć fatum. Wyjechawszy 
z zajezdni przy ul. Słowiańskiej, udekorowany tramwaj linii nr 14, zmierzający 
na uroczystość inauguracyjną, zderzył się na ul. Pomorskiej z doczepą tramwaju 
linii 1 i ją wykoleił. 

Zasilił w ten sposób przewoźników w Düsseldorfie, 
Poznaniu czy miastach pogranicza Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego. W połowie 1944 r. tabor 
BVB składał się z 273 wagonów silnikowych oraz 379 
doczepnych, a także 39 autobusów z 36 przyczepami. 
Nie należy tych danych traktować jednak zbyt sztyw-
no, liczebność taboru tramwajowego była bowiem 
w rzeczywistości nieznacznie wyższa. Wagony były 
wykorzystywane również do transportu rannych, 
towarów lub jako pojazdy służbowe.

W pierwszych latach II wojny światowej położony 
z dala od frontów Wrocław stanowił schronienie 
dla uciekinierów z różnych stron Rzeszy. W 1944 r. 
liczba jego mieszkańców wzrosła do miliona. To 
wymusiło na BVB, uznawanym w III Rzeszy za 
wzorcowe przedsiębiorstwo komunikacyjne, zorga-
nizowanie transportu miejskiego na odpowiednim 
poziomie przez zaangażowanie maksymalnej liczby 
posiadanego taboru i pracowników. Sieć połączeń 
składała się w 1944 r. z 26 linii tramwajowych. Ta-
kiego wyniku wrocławskie przedsiębiorstwo nigdy 
wcześniej ani nigdy później nie osiągnęło. 

Sytuacja zaczęła się gwałtownie zmieniać jesienią 
1944 r. Ogłoszenie Wrocławia twierdzą okazało się 
niebawem równoznaczne z wydaniem wyroku na 
miasto. Na początku 1945 r. front wschodni zbli-
żył się na przedpola śląskiej metropolii. Wojska 
sowieckie okrążyły miasto i rozpoczęły szturm 
od południa. Areną walk stały się całe dzielnice. 
Walczono o każdy kwartał zabudowy. Leżące na 
linii frontu zajezdnie tramwajowe stanowiły bardzo 
ważne punkty oporu – stąd skala ich zniszczeń. 
Szczególnie widoczne było to w zajezdni nr I przy 
ul. Ślężnej, na terenie której zniszczeniu uległ repre-
zentacyjny budynek administracyjny, siedziba BVB 
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Wystawie Ziem Odzyskanych Wrocław zawdzięczał 
nowe linie tramwajowe. Najpierw 4 lipca 1948 r. okólna 
linia nr 1 otrzymała numer 0. Trasę podzielono na 
4 odcinki, których granice stanowiły Dworzec Główny, 
pl. Solny, Dworzec Nadodrze i pl. Grunwaldzki. Jeden 
bilet pozwalał na przekroczenie jednego z wymienio-
nych punktów. Tym razem linia okólna przyjęła się 
wśród wrocławian. Równocześnie otwarto nową linię 
nr 1, której przebieg przypominał zresztą ten pier-
wotny. Nowa „jedynka” połączyła Dworzec Nadodrze 
z terenami wystawowymi, a jej trasa wiodła – także 
nieco okrężną drogą – ulicami Curie-Skłodowskiej, 
Piastowską, Nowowiejską, Jedności Narodowej, Dubois, 
Pomorską, pl. Staszica, pl. Powstańców Wielkopol-
skich, ul. Słowiańską i z powrotem ul. Nowowiejską 
w kierunku Szczytnik. Następnie pojawiła się linia 
nr 15, która połączyła Halę Stulecia, zwaną wówczas 
Ludową, z ul. Dyrekcyjną. Zapewniła więc ona połą-
czenie terenów wystawowych z Dworcem Głównym. 
Ponadto zmienił się bieg „dziewiątki”. Po ułożeniu 
drugiego toru na pl. Grunwaldzkim kursowała ona 
tędy w obie strony z pominięciem ul. Sienkiewicza. Wzdłuż tras tramwajowych zostały 
ustawione zegary uliczne.

W miesiącach poprzedzających WZO w warsztatach głównych wrzała praca: 
kolejnym wagonom przywracano świetność, gruntownie je remontując i lakierując. 
W sumie odnowiono kilkadziesiąt pojazdów. Widoczną zmianą w ich wyglądzie 
był kolor, gdyż burty pomalowano na niebiesko. Zamysłem dyrekcji ZKmW było, 
aby przybywającym do Wrocławia gościom właśnie kolorem wagonu oznajmiać, 
że jedzie on w kierunku terenów wystawowych. „Niebieskie tramwaje na wystawę” 

– taki slogan ogłosiła miejscowa prasa. Po raz pierwszy tramwaje w nowej kolorystyce 
pojawiły się 1 maja 1948 r. na linii nr 9.

Na temat wyboru niebieskiej barwy tramwajów krąży wiele mitów i miejskich legend, 
jak np. to, że takiej farby było wówczas najwięcej albo żeby na przekór Warszawie 
odróżnić wrocławskie wagony od czerwonych. Prawda wydaje się jednak zupełnie 
inna. Trzeba tylko przypomnieć sobie niezwykle istotny dla powojennej komunikacji 
we Wrocławiu fakt, że pionierami, którzy rozpoczęli pracę nad odbudową infrastruk-
tury transportowej, byli głównie przedstawiciele krakowskiego przedsiębiorstwa. A to 
właśnie kolor niebieski charakteryzował – i nadal charakteryzuje – tramwaje dawnej 
stolicy Polski. Ostatecznie niebieskie tramwaje tak bardzo wpisały się w krajobraz 
wrocławskich ulic, że prędko stały się nawet jednym z najważniejszych symboli miasta, 
uwiecznionym później we Wrocławskiej piosence, śpiewanej przez Marię Koterbską.

W 1948 r. zmian doczekała się także komunikacja nocna – 17 lipca dotychczasową 
linię E zlikwidowano, a w jej miejsce przez całą dobę kursowały linie 0 oraz 12. 
W godzinach nocnych obowiązywała podwyższona taryfa.

Kolejna linia, nr 16, ruszyła 14 sierpnia 1948 r. Początkowo zaczynała ona bieg 
na ul. Kołłątaja przed Dworcem Głównym i przez ulice Stawową, Borowską, Gli-
nianą i Hubską dojeżdżała do ul. Pięknej. Miesiąc później jej trasę znacznie wy-
dłużono: z jednej strony przez ulice Piękną i Tarnogajską dojeżdżała do Tarnogaju, 
a z drugiej – po trasie „dziewiątki”, czyli ulicami Dąbrowskiego, Krasińskiego, 

(nie doczekał się odbudowy), a także w zajezdni nr 
IV przy ul. Powstańców Śląskich oraz nr VII przy 
ul. Grabiszyńskiej. W tej ostatniej w czasie oblęże-
nia zorganizowano magazyn silników lotniczych, 
dlatego walki o nią były bardzo zacięte. 

Sytuacją kuriozalną, ale licującą z irracjonalnością 
postępowania dowództwa Festung Breslau, było 
działanie komunikacji tramwajowej w trakcie ob-
lężenia. Wagony kursowały jednak puste, nawet 
bez obsługi konduktorskiej. Niekiedy tramwaj po-
konywał kilka przystanków pomiędzy barykadami 
lub zwaliskami gruzu. Działo się tak na polecenie 
władz twierdzy. W ten sposób próbowano zachować 
pozory normalnego życia w zdobywanym, a jedno-
cześnie zamieniającym się w ruinę mieście. Osta-
tecznie 31 marca 1945 r. komunikację tramwajową 
całkowicie wstrzymano – częściowo za sprawą 
zniszczeń, częściowo ze względu na konieczność 
demontażu sieci trakcyjnej, utrudniającej prowa-
dzenie walk ulicznych.
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Słowackiego, mostem Grunwaldzkim do pl. Grunwaldzkiego, a następnie przez 
ul. Curie-Skłodowskiej, most Zwierzyniecki i ul. Mickiewicza do Sępolna. Trasa do 
Tarnogaju została pomyślana również dla tramwajów towarowych. Z tego powodu 
na terenie gazowni powstała specjalna bocznica, skąd planowano transportować 
koks do odbiorców prywatnych w całym mieście. „Szesnastka”, zwana również „linią 
koksową”, stała się najdłuższą, bo mierzącą 11 km, ówczesną linią tramwajową we 
Wrocławiu. Obsługiwało ją 6 dwuwagonowych składów.

Trwająca od 21 lipca do 31 października 1948 r. Wystawa Ziem Odzyskanych 
była sprawdzianem dla dźwigającej się z gruzów wrocławskiej komunikacji. Tylko 
w sierpniu i wrześniu ZKmW zanotowały 27 mln pasażerów na pokładzie swoich 
tramwajów. W połowie roku 1948 r. tabor tramwajowy składał się ze 100 wagonów 
silnikowych oraz 125 doczepnych. Największą frekwencję w sierpniu – 1 794 000 
pasażerów – zanotowano na liniach nr 12 oraz 15. 1 067 000 pasażerów skorzystało 
z linii nr 1. Rozkład jazdy był tak ułożony, aby spod Hali Ludowej tramwaje odjeżdżały 
co 2 minuty. W pogotowiu były ciężarówki z zamontowanymi ławkami, a także 
wypożyczone z Warszawy autobusy, z których jednak nie skorzystano. Komunikacja 
w kierunku Hali miała również i mniej przyjemne strony, zdarzało się bowiem, 
że pasażerowie byli wypraszani z wagonów, które przeznaczano dla gości wystawy.

Po zakończeniu wystawy ZKmW wprowadziły obowiązujące od 3 listopada zmia-
ny w rozkładzie jazdy. Przeorganizowano linie 1 i 15 obsługujące tereny wystawowe. 
Na Szczytnikach ich przystankiem końcowym stała się ul. Parkowa, ponadto linię 
15 skrócono do Dworca Głównego. Zaoszczędzone w ten sposób wagony pozwoliły 
zwiększyć częstotliwość na pozostałych liniach, m.in. 3 i 12. Tego samego dnia prze-
dłużono linię 9 wzdłuż ul. Ślężnej aż do ul. Weigla. Odbudowa tej trasy pozwoliła 
odzyskać kolejnych 27 wagonów, uwięzionych na torowisku od czasu wojny. „Dzie-
wiątki” po wydłużeniu kursowały co 16 minut. Pod koniec listopada na Rynku od 
strony ul. Świdnickiej ustawiono pierwszą powojenną wiatę tramwajową. „Nędzna, 
bo nędzna i wcale nie ozdobna, niemniej spełnia swoje zadanie” – komentowała 
ówczesna prasa. 

Rok 1948 przyniósł także znaczny rozwój połączeń autobusowych. Pod koniec 
marca otwarto linię G, której trasa, podobnie jak linii D, prowadziła od al. Kromera 
do Psiego Pola i dalej do Zgorzeliska (noszącego wówczas nazwę Gorlic) i Wilczyc. 
Z końcem kwietnia ruszyła linia M, która połączyła Rynek (stację benzynową) przez pl. 
Jana Pawła II, Dworzec Świebodzki, ul. Robotniczą z Muchoborem Wielkim. W maju 
linia C z Siechnic do ul. Krakowskiej została przedłużona do Dworca Głównego. Pod 
koniec czerwca po dłuższej przerwie wznowiono funkcjonowanie linii B, której bieg 
przedłużono przez most Trzebnicki do pl. Powstańców Wielkopolskich. W sierpniu 
linię B przemianowano na K – jak Karłowice. Z kolei od 8 sierpnia wrocławianie 
mogli korzystać z autobusowej linii L, kursującej z Rynku do lotniska wojskowego 
na Strachowicach. Taka nomenklatura stanowiła kontynuację przedwojennej tradycji 
przydzielania połączeniom autobusowym oznaczenia stanowiącego inicjał dzielnicy 
bądź miejscowości, do której wiodły. Linię F jeżdżącą do Oporowa z końcem sierpnia 
przedłużono do Kleciny. Jesień przyniosła dalszy rozwój komunikacji autobusowej. 
Pojawiły się nowe linie daleko wybiegające poza Wrocław: H kursująca z pl. Powstań-
ców Wielkopolskich do Fabryki Silników na Psim Polu oraz Oleśnicy, O – z Dworca 
Głównego do Oławy oraz T – z pl. Powstańców Wielkopolskich do Trzebnicy. Do 
obsługi połączeń ZKmW miały 27 autobusów. W połowie października 1948 r. 
oddano do użytku wyremontowaną dawną halę postojową w zajezdni autobusowej 
przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem garażowania autobusów.
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Czas na rozbudowę
Koniec roku 1948 upływał w atmosferze oczekiwania na zapowiedziany na połowę 
grudnia kongres zjednoczeniowy PPS i PPR i utworzenie PZPR. W związku z tym 
w całym kraju podjęto szereg inicjatyw społecznych. Wrocławianie nie chcieli być 
gorsi i zapowiedzieli budowę całkiem nowej trasy tramwajowej ułatwiającej dojazd do 
zagłębia fabryk w okolicy ul. Strzegomskiej – przede wszystkim Państwowej Fabryki 
Wagonów (Pafawag), ale także Śląskiej Fabryki Śrub (Archimedes SA) oraz Fabryki 
Wielkich Maszyn Elektrycznych (Dolmel). Dojazd do tych olbrzymich kompleksów 
produkcyjnych był jednym z poważniejszych problemów ówczesnego Wrocławia. Od-
nogę planowano poprowadzić ulicami Złotoryjską i Strzegomską jako trasę jednoto-
rową o długości 1350 m z dwiema mijankami i zakończoną pętlą. Prace w systemie 
współzawodnictwa przedkongresowego rozpoczęły się 8 listopada od montażu roz-
jazdu na pl. Strzegomskim. Wykorzystano do tego krzyżownicę wymontowaną z pl. 
Wróblewskiego. Ponieważ nie było mowy o wstrzymaniu ruchu tramwajów linii 3 
wzdłuż ul. Legnickiej, zwrotnicę zainstalowano nocą. Cel był ambitny – tramwaj miał 
pojechać w ciągu miesiąca. Na plac budowy weszły ekipy ZKmW, a także Archime-
desa, Fabryki Wielkich Maszyn oraz Pafawagu. Pomagali im żołnierze – oficerowie 
i saperzy, milicjanci, urzędnicy, a nawet uczennice Szkoły Pielęgniarek. 

Inwestycja została zrealizowana w rekordowym tempie, w ciągu niespełna miesiąca, 
i 5 grudnia w kierunku ul. Strzegomskiej ruszył pierwszy, udekorowany wieńcami 
i flagami, tramwaj nowej linii nr 17. Wstęgę przeciął wiceprezydent Wrocławia Teo-
dor Poźniak. Było to wielkie święto Wrocławia oraz tramwajarzy – oto całkowicie 
od podstaw zbudowana została pierwsza powojenna trasa tramwajowa. Docelowo 
miała ona być przedłużona wzdłuż ul. Strzegomskiej ponad torami kolejowymi, co 
wymagało wybudowania wiaduktu, aż do Muchoboru Małego, gdzie – podobnie 
jak na Grabiszynku – znajdowała się kolonia robotnicza Pafawagu. Ten etap jednak 
realizowany jest dopiero obecnie – po siedemdziesięciu latach.  

Rok 1948 pod wieloma względami był symboliczny. Podstawowy szkielet komu-
nikacyjny miasta został odtworzony, a nawet rozbudowany. Po niespełna trzech 
latach od upadku Festung Breslau w odradzającym się Wrocławiu kursowało już 
257 wagonów tramwajowych na 17 liniach. W samym 1948 r. skorzystało z nich 
137 978 548 pasażerów (średnio 365 594 osób dziennie). Uzupełnienie stanowiła 
komunikacja autobusowa – 22 pojazdy przewiozły 3 357 314 podróżnych. Autobusy 
obsługiwały wybiegające coraz dalej poza Wrocław połączenia podmiejskie. Trzy-
letni okres odbudowy systemu komunikacyjnego, chociaż obarczony wieloma 
niedogodnościami w codziennym podróżowaniu wrocławian, należy ocenić nie-
zwykle pozytywnie. Do okaleczonego miasta wróciło życie. Udało się to osiągnąć 
dzięki sporym nakładom pracy, której towarzyszyły autentyczny entuzjazm, liczne 
wyrzeczenia oraz upór w dążeniu do celu.
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