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Wśród wielu wrocławskich rozwiązań komunikacyjnych estakady na tzw. pl. Społecz-
nym były jednym z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych. Po niespełna trzech 
dekadach istnienia powoli przechodzą do historii. Udostępniona do ruchu 13 lipca 
1990 r. zachodnia estakada przetrwała jedynie 29 lat, wschodnia jeszcze służy ruchowi 
samochodowemu, lecz jej los również jest przesądzony. Gdy i ona zniknie, zamknięty 

zostanie pewien rozdział w dziejach miasta sięgający korzeniami lat 20. XX w.

 13 liPca 
    „Kły mamuta”, czyli o wrocławskich estakadach

WROcŁaWSKiE HiSTORiE 

By zrozumieć fenomen tzw. pl. Społecznego  

i wzniesionych na nim estakad, należy przenieść 

się w czasie przynajmniej do XIX w. Teren ten 

stanowił dawniej północną część Przedmieścia 

Oławskiego. Ograniczony od północy korytem 

rzeki Odry, a od południa dzisiejszą ul. Romu-

alda Traugutta, podzielony był niejako na pół 

przepływającą przez niego Oławą. Północna 

część obszaru – nazywana Holzplatz – z racji  

nadrzecznego położenia i podmokłego charak- 

teru wykorzystywana była jako tereny space- 

rowe lub plac, na którym składowano drewno  

spławiane Odrą. Południowa, będąca pozo-

stałością średniowiecznej osady Walońskiej, 

w rejonie dzisiejszych ulic Mazowieckiej i Trau-

gutta oraz wokół kościoła pw. św. Maurycego, 

była sukcesywnie rozbudowywana. 

Dwa wydarzenia w XIX w. zadecydowały o dy- 

namicznym rozwoju tego obszaru. Pierwsze, 

mające miejsce w drugiej dekadzie, to wybu-

rzenie fortyfikacji miejskich, dzięki czemu już  

bez żadnych problemów na obszarze tym moż- 

na było wznosić rozmaite budowle. Drugim 

Zdjęcie lotnicze północnej części dzielnicy św. Maurycego z lat 20. XX w. Po lewej stronie mosty Lessinga 
(Lessingbrücke, ob. most Pokoju) i Cesarski (Kaiserbrücke, ob. most Grunwaldzki) oraz gmach Królewskiej Rejencji 

Wrocławskiej (ob. Muzeum Narodowe). Po przekątnej biegnie Am Ohlau Ufer (ob. aleja Słowackiego), a za nią 
siatka ulic, patrząc od lewej: Am Ohlau Ufer (ob. Wybrzeże Słowackiego), Margarethenstrasse (ob. ul. Mazowiecka), 

Garvestrasse (ob. ul. Kujawska), Lessingstrasse (ob. ul. Dobrzyńska), Feldstrasse (ob. ul. Krasińskiego). Od tej ostatniej 
biegnie Alexanderstrasse (nieistniejąca obecnie ul. Sandomierska), a na prawo od niej Klosterstrasse (ob. ul. Traugutta)  

z kościołem pw. św. Maurycego, fot. zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia za: www.polska-org.pl
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przełomowym wydarzeniem było zasypanie na  

przełomie lat 70. i 80. XIX w. koryta Oławy  

i utworzenie w jego miejscu Am Ohlau Ufer (ob. 

al. Juliusza Słowackiego) – jednej z głównych 

dróg łączących w XX w. północno-wschodnią 

część miasta z centrum. 

Przed I wojną światową teren ten był już de- 

finitywnie ukształtowany. Wytyczono siatkę 

ulic w tym dzisiaj już nieistniejącą Alexander- 

strasse (ul. Sandomierska), zachowane jedynie 

częściowo Lessingstrasse (ul. Dobrzyńska) oraz 

Garvestrasse (ul. Kujawska) wraz z zachowaną 

częściowo zabudową Margarethenstrasse (ul.  

Mazowiecka), Am Ohlau Ufer (Wybrzeże Sło-

wackiego), Mauritiusstrasse (ul. Walońska), 

wzdłuż których powstała typowa dla tego okre- 

su zabudowa mieszkaniowa. Ponadto wzniesio- 

no liczne budynki przemysłowe, m.in. Gazownię  

Miejską nr 2 (ob. nie istnieje) i wytwórnię apa- 

ratów gazowych i wodomierzy (Gasapparaten-

fabrik) H. Meinecke (ob. nie istnieje), a także 

obiekty użyteczności publicznej, jak np. sie-

dzibę Królewskiej Rejencji Wrocławskiej (ob. 

Muzeum Narodowe), gmach Nowej Rejencji 

(na miejscu dawnej gazowni, ob. Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki), gmach Poczty Czekowej 

(ob. Urząd Pocztowy Wrocław 1). Pojawiły się 

także obiekty rozrywkowe, jak np. Teatr Lobego 

(zniszczony w czasie walk o Festung Breslau), 

Etablissement Scholtza (ob. Impart), Turnhalle 

(Hala Gimnastyczna, ob. nie istnieje).

Obszar ten stanowił północną część dzielnicy 

św. Maurycego. Kres tej części Wrocławia przy- 

niosło oblężenie miasta, a w szczególności na- 

loty radzieckiego lotnictwa bombowego, które  

dokonały ogromnych zniszczeń w tkance miej-

skiej. Dopełnieniem tragedii były wyburzenia 

z przełomu lat 40. i 50 XX w., które już na 

zawsze zmieniły tę okolicę. Po dawnej tętniącej 

życiem dzielnicy pozostała „zielona pustynia” 

poprzecinana szarą siatką kilku ulic.

Dlaczego nie zabudowano ponownie tak war- 

tościowej i atrakcyjnej części miasta? Otóż już  

od końca lat 40. XX w. planowano poprowa-

dzenie w tym miejscu trasy tranzytowej wio- 

dącej z północy na południe. Tworzone kon- 

cepcje były dostosowywane do zmieniających 

się wymagań oraz wzrostu liczby mieszkańców 

Wrocławia. Najstarsza koncepcja dwupasmo-

wej trasy została opracowana już w 1949 r. pod 

kierownictwem Emila Kalińskiego. Jedynym jej  

elementem, który udało się zrealizować, był  

most Pokoju oddany do użytku w 1959 r. Ko- 

lejna znacząca koncepcja z lat 1961–1965 

przewidywała wybudowanie ronda na przecię- 

ciu alei Słowackiego i ul. Dobrzyńskiej prowa-

dzącej na most Pokoju (dziś ten odcinek ulicy 

Rejon ulic Sandomierskiej (w środku kadru) i przecinających ją ulic Kujawskiej i Mazowieckiej. W tle od lewej: kościół 
pw. św. Maurycego, Centrum Medyczne Dobrzyńska WZSOZ przy ul. Dobrzyńskiej i gmach Urzędu Pocztowego 

Wrocław 1. Dalej wrocławskie Stare Miasto z kościołami św. Wojciecha, św. Marii Magdaleny, św. Elżbiety i Ratuszem, 
lata 60. XX w., fot. zbiory Michała Karczmarka
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jest częścią pl. Powstańców Warszawy). Projekt 

ten miał ułatwić komunikację na osi północ–  

–południe i wschód–zachód. Dopiero koncepcja 

z lat 70. doczekała się urzeczywistnienia, choć 

jej realizacja ciągnęła się przez ponad dwie 

dekady.

W 1974 r. podjęto decyzję o budowie dwóch 

estakad: wschodniej ułatwiającej komunikację 

z mostu Grunwaldzkiego w kierunku pl. Wró-

blewskiego oraz zachodniej z trasy W–Z (ze 

Starego Miasta) na most Pokoju. Pozostały ruch  

samochodowy miał odbywać się na poziomie 

gruntu, zaś ruch pieszy – przejściami podziem- 

nymi, by nie kolidował z ruchem kołowym. Pra- 

ce budowlane rozpoczęto dopiero po siedmiu 

latach. Niestety, trzeba było wówczas wyburzyć  

jedne z ostatnich niemych świadków dawnej 

świetności dzielnicy św. Maurycego. Cztery ka- 

mienice u zbiegu al. Słowackiego i ul. Kujawskiej 

– w tym ta mieszcząca słynną restaurację pod 

„Złotą Kaczką” – zniknęły z powierzchni ziemi. 

Do budowy samych estakad przystąpiono w po- 

łowie lat 80. – najpierw w 1986 r. zaczęto 

budować wschodnią, zaś w 1988 r. zachodnią. 

Kiedy 13 lipca 1990 r. do użytku oddawano 

zachodnią, nawierzchnia wschodniej, po której 

już od roku jeździły auta, wymagała remontu, 

co nie najlepiej świadczy o jakości wykonanych 

prac. Nie zrealizowano również północnego 

przejścia podziemnego dla pieszych. Z jednej 

strony zabrakło środków finansowych, a z dru-

giej – pojawiły się ogromne problemy z wodami 

gruntowymi. Najwyraźniej przy projektowaniu 

nie wzięto pod uwagę lokalizacji przejść pod- 

ziemnych, które zamierzano poprowadzić w daw- 

nym korycie Oławy. Problemy z tym związane 

najwyraźniej ujawniły się 12 lipca 1997 r., kiedy 

podczas wielkiej powodzi Oława przypomniała 

sobie o swoim starym korycie i powróciła do 

niego, zalewając je całkowicie.

Makieta ostatecznej zabudowy placu Społecznego przedstawiająca obie estakady, kompletne przejścia podziemne 
oraz zabudowę biurową przy ul. Mazowieckiej (z prawej) i Krasińskiego (z lewej), fot. za: www.polska-org.pl

Jedna z wielu  koncepcji architektonicznych całkowicie nowej 
zabudowy obszaru pomiędzy placami Powstańców Warszawy  

a Wróblewskiego, fot. zbiory Michała Karczmarka
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Lata intensywnego użytkowania obu budowli 

inżynieryjnych i słaba jakość użytych materia-

łów jak i wykonawstwa doprowadziły do szyb-

kiej dekapitalizacji obiektów. W maju 2011 r.  

rozpoczęto remont wschodniej estakady, a za- 

chodnią jedynie zabezpieczono, podejmując 

decyzję o jej rozbiórce, co nastąpiło w dniach 

15–19 sierpnia 2019 r.

Na koniec mała dygresja dotycząca nazwy miej-

sca, w którym wybudowano obie estakady. Plac  

Społeczny – nazwy tej próżno szukać w uchwa- 

łach Rady Miejskiej Wrocławia czy aktuali-

zowanym co roku przez GUS „Alfabetycznym 

wykazie nazw ulic, placów i innych ciągów ko- 

munikacyjnych Wrocławia”. Jej geneza nie jest 

do końca ustalona, lecz jedna z teorii mówi, że  

nazwa pochodzi od czynów społecznych, które  

ochoczo realizowali towarzysze partyjni z po- 

bliskiego Urzędu Wojewódzkiego. Bez względu 

na to, ile w tym jest prawdy, jest to kolejny przy-

kład na to, jak zwyczajowa nazwa weszła do 

oficjalnego obiegu.

Michał Karczmarek
wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

Zdjęcie lotnicze z 2004 r. przedstawiające okolice tzw. pl. Społecznego w kierunku zachodnim. Duży obszar miasta zajmuje 
węzeł komunikacyjny z estakadami, dobrze widoczne są przejścia podziemne dla pieszych zrealizowane w ¾ (brakuje odcinka 

północnego – z prawej strony zdjęcia). Po lewej stronie widoczne: kościół pw. św. Maurycego, przychodnia przy ul. Dobrzyńskiej 
oraz gmach poczty. Po prawej stronie rotunda Panoramy Racławickiej, za nią zespół pobernardyński, czyli obecne Muzeum 

Architektury oraz kościół pw. św. Wojciecha, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia


