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To był wyjątkowy dzień – 22 sierpnia 1945 r. o godzinie 10.00 Wrocław 
świętował przywrócenie komunikacji miejskiej po wojnie. Na przystanku 
przy ul. Spółdzielczej na Biskupinie ustawiono kilka – pachnących jeszcze 
świeżą farbą – tramwajów. Po krótkim przemówieniu oficjeli zabrzmiał 
dzwonek, oznajmiając, że do Wrocławia po kilkumiesięcznej przerwie wróciła 
komunikacja miejska. Tramwaj linii nr 1 ruszył w miasto. Którędy wiodła trasa 
pierwszej uruchomionej po wojnie linii tramwajowej? Ile kosztował bilet? 

Jakiego koloru były ówczesne wrocławskie tramwaje?

22 SIerPNIa 
„Jedynką” przez Wrocław

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Gdy 10 maja 1945 r. Polacy objęli kierownictwo 

nad przedsiębiorstwami miejskimi we Wrocła-

wiu, od razu ruszyły prace nad przywróceniem 

ich funkcjonowania. Dyrektorem komunalnego 

przedsiębiorstwa Breslauer Verkehrsbetriebe 

(BVB), którego przetłumaczona nazwa brzmia- 

ła Zakłady Komunikacyjne miasta Wrocławia, 

ZKmW) został Kazimierz Mech, przybyły wraz  

z pierwszą grupą operacyjną prezydenta Drob-

nera. Pierwszą, tymczasową siedzibą dyrekcji 

przedsiębiorstwa stała się kamienica przy ulicy 

Władysława Łokietka 9. 

Dyrektor Mech był dawnym wieloletnim pra- 

cownikiem tramwajów warszawskich. Najwięk-

sza grupa kadry kierowniczej przybyła jednak  

– o czym dziś już się nie pamięta – w głównej 

mierze z Krakowa. Do krakowian należeli: zas- 

tępca dyrektora Tadeusz Arcinowski, Czesław 

Ochab zajmujący się odbudową sieci trakcyj-

nej, a także Jan Wójcik – pierwszy powojenny 

kierownik zajezdni przy ul. Słowiańskiej, która 

prędko stała się siedzibą dyrekcji ZKmW oraz 

ich centralnym obiektem. To właśnie tutaj oraz 

w zajezdni na Dąbiu – najmniej zniszczonych 

Naprawa taboru, ok. 1947 r., fot. Adam Czelny / zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia
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wrocławskich zajezdniach – trwały intensywne 

prace nad odbudową splądrowanego taboru.  

Czas naglił, bo prezydent Bolesław Drobner 

ustalił datę inauguracji pierwszej linii tramwa-

jowej i autobusowej na dzień 22 sierpnia 1945 r.

Pierwszą wznowioną linię zaplanowano od Bi- 

skupina przez Dąbie, Przedmieście Piaskowe 

do Ołbina – były to rejony stosunkowo mało 

naruszone przez działania wojenne, stąd też  

nadające się do szybkiego zamieszkania. Istot-

nie, tu osiedlali się pierwsi Polacy przybywa-

jący do Wrocławia po wojnie. Nim udało się  

uruchomić pierwszy po wojnie tramwaj, musia- 

ły minąć ponad trzy miesiące wytężonej pracy.  

Tylko trzy miesiące, powinniśmy dodać, zwa-

żywszy na to, jaki był stan infrastruktury ko- 

munikacyjnej po upadku Festung Breslau. A ta 

podzieliła los całego miasta – była w olbrzymiej 

mierze zniszczona.

Przed wybuchem II wojny światowej we Wroc- 

ławiu istniała dobrze rozwinięta komunikacja 

tramwajowa tworzona przez kilkadziesiąt lat,  

najpierw – pod koniec XIX w. – przez dwie pry- 

watne firmy, a od 1902 r. przez komunalne 

przedsiębiorstwo tramwajowe – poprzednika 

dzisiejszego MPK – firmę Städtische Straßen- 

bahn Breslau (Wrocławskie Tramwaje Miejskie, 

SSB), która z czasem wykupiła konkurentów. 

W 1939 r. firmę SSB zreorganizowano, tworząc  

gminne przedsiębiorstwo gospodarcze niepo- 

siadające osobowości prawnej (Eigenbetrieb). 

Otrzymało ono nazwę Breslauer Verkehrsbe-

triebe, gdyż oprócz tramwajów eksploatowało 

również autobusy. Sieć tramwajowa była spora 

– tworzyły ją trasy o łącznej długości 78 km, po 

których w 1944 r. kursowało 26 linii łączących 

z centrum metropolii większość osiedli, dwor-

ców kolejowych, parków, cmentarzy, a także 

lotnisko. Długość torowisk wynosiła ponad 

190 km. Sieć tramwajową uzupełniało 14 linii  

autobusowych o łącznej długości ponad 69 km  

obsługujących obrzeża miasta. Co warte pod-

kreślenia, komunikacja miejska funkcjonowała 

nawet w trakcie oblężenia Wrocławia. W miarę, 

jak walki uliczne przesuwały się w głąb miasta, 

wyłączano poszczególne odcinki. Ostatecznie 

Tramwaj linii 1 na Rynku, 1947 r., za: www.polska-org.pl
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31 marca 1945 r. ruch zamarł. Na początku 

kwietnia Wrocław przeżył bombardowanie, 

które dopełniło dzieła zniszczenia. Zrujnowane 

zostały ulice wraz z torowiskami. Szacuje się, 

że zniszczeniu uległo około 50 proc. torowisk. 

Sieć trakcyjna niemal przestała istnieć. Zajez- 

dnie zostały bardzo mocno naruszone – szcze- 

gólnie te leżące na południu i zachodzie mia- 

sta, a więc tam, gdzie przechodził front, gdyż  

obiekty te stanowiły punkty oporu broniących 

się hitlerowców. Najbardziej ucierpiała zajezd- 

nia tramwajowa przy ul. Grabiszyńskiej – grun- 

townie przebudowana w latach 30., dzięki cze- 

mu była jedną z większych i nowocześniejszych 

w mieście. Z czterech hal postojowych prze-

trwała tam tylko jedna. Resztę zabudowań po 

wojnie wyburzono, a obiekt przez kilkanaście 

lat nie był używany [więcej o zajezdni nr VII  

przy ul. Grabiszyńskiej w odcinku „Wrocław-

skich Historii” z 25 sierpnia]. Spalone zostały 

także zajezdnie przy ul. Ślężnej, ul. Powstańców 

Śląskich oraz przy ul. Legnickiej. Warsztaty 

ogołocono z wyposażenia.

Zniszczeniu uległy również pojazdy. W połowie 

1943 r. tabor BVB składał się z 277 wagonów 

silnikowych oraz 385 doczepnych, a także 41 

autobusów z 21 przyczepami. Część pojazdów 

podzieliła los zajezdni, w których stacjonowały, 

sporą ich liczbę jednak można było spotkać  

w różnych rejonach miastach. Wykolejone, usta- 

wiane w poprzek ulic, służyły jako barykady. 

Pierwszym zadaniem władz ZKmW było za- 

bezpieczenie ocalałego mienia – każda część, 

każdy element był w trudnej powojennej rze-

czywistości na wagę złota. Wraki tramwajów  

i autobusów transportowano więc do zajezdni. 

W pracach tych czynni byli niekiedy żołnierze 

radzieccy, przeciągający wagony nadające się 

do remontu i eksploatacji czołgami. Wśród 

odnalezionych 274 wagonów silnikowych 157 

uszkodzonych było w 50 proc., 43 w ogóle nie  

nadawało się do remontu, a zniszczenia 74 się-

gały 25 proc. Wagony doczepne były w jeszcze 

gorszym stanie. Odnaleziono 375 wozów, 150 

z nich uległo prawie całkowitemu zniszczeniu,  

a 180 uszkodzonych było w 50 proc. Autobu- 

sów po wojnie odnaleziono jedynie 24 sztuki 

– część z nich przepadła podczas ewakuacji 

miasta.

Rozpoczęła się odbudowa pierwszej trasy. Od- 

gruzowywano torowiska, wymieniano znisz- 

czone szyny, stawiano prowizoryczne maszty  

do rozwieszenia sieci trakcyjnej, gdyż część  

budynków, do których wcześniej była zako-

twiczona, przestała istnieć. Oddzielnym pro- 

blemem było przywrócenie napięcia w sieci.  

Ocalałe z wojennej pożogi agregaty prądo-

twórcze elektrowni w Siechnicach wymagały 

naprawy i mogły dostarczyć tylko część energii 

dla miasta. Podstacje trakcyjne również były 

uszkodzone lub – jak ta w zajezdni na Dąbiu  

– zaminowane. Usunięciem 500-kilogramowej 

bomby lotniczej podłożonej tam przez oddziały 

brandkommando zajął się sam zastępca dyrek-

tora – inż. Arcinowski. 

Znaczną przeszkodą w odbudowie tras okazał 

się brak przewodu jezdnego, który podczas 

oblężenia miasta został całkowicie zerwany. 

W celu pozyskania drutu miedzianego ruszyła  

ciężarówką delegacja do Krakowa. Jak wspo-

mina Jan Wójcik „Hasło »Wrocław« potrafiło 
obalić lokalny patriotyzm krakowiaków i dyrektor 
Fabryki Kabli dla nas, dla Wrocławia, zdecydo-
wał się wydać wyprodukowany dla krakowskich 
tramwajarzy i przygotowany już do odbioru 
przewód jezdny”. Stalową linę do podwieszania 

przewodu jezdnego sprowadzono z Sosnowca. 

Następną partię materiału znaleziono na miej- 

scu we Wrocławiu. Dawni niemieccy pracowni- 

cy przedsiębiorstwa wskazali miejsce ukrycia 

kilku bębnów kablowych w baraku przy pętli  

na al. M. Kromera. Należy pamiętać, że chociaż  

na kadrę kierowniczą ZKmW składali się już  

Polacy, to nadal większość personelu przed-

siębiorstwa stanowili wcześniejsi niemieccy 

pracownicy. Odbudowa pierwszych tras była 

także owocem ich pracy. Równocześnie w za- 

jezdniach na Ołbinie i Dąbiu odtworzono war- 

sztaty, po czym przystąpiono do remontów 

rozbitych tramwajów. Trzon floty miejskiego 
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przewoźnika stanowiły dwuosiowe tramwaje  

Standard z lat 1925–1929 wyprodukowane 

przez miejscowe zakłady, m.in. Linke-Hofmann- 

-Werke.

Pomimo trudnych warunków powojennych od- 

budowa stawała się faktem. Warto zacytować 

zapowiedź wznowienia komunikacji miejskiej 

we Wrocławiu po wojnie. Komunikat w tej  

sprawie zamieściła jedna z ówczesnych gazet  

– „Naprzód Dolnośląski”. Szczególnie ciekawym  

świadectwem tamtych czasów są stosowane 

wówczas nazwy ulic – ich współczesne odpo- 

wiedniki podano w nawiasach kwadratowych: 

„Dyrekcja Miejskich Zakładów Komunikacyj-

nych m. Wrocławia zawiadamia, że dnia 22. VIII. 

br. o godz. 10.30 zostanie uruchomiona linia 

tramwajowa nr. 1 biegnąca od Bischofswalde 

[Biskupin] przez ul. Wilhelmshafen [ul. K. Ol- 

szewskiego], plac Szczytnicki [pl. Grunwaldzki], 

ul. Piastowska, ul. św. Michała [ul. Nowowiej- 

ska] do ul. św. Macieja [ul. Jedności Narodowej], 

oraz linia autobusowa A, biegnąca od pl. Weis- 

senburg [pl. Słowiański], dworzec Wrocław- 

-Odra [Dworzec Nadodrze], ul. Rosenthal [ul.  

Pomorska], most pl. Królewski [most W. Sikor- 

skiego i pl. Jana Pawła II] dworzec Freiburgski 

[Dworzec Świebodzki] Gmach Zarządu Miej-

skiego, fosa Świdnicka [Podwale], pl. Szczytnic- 

ki [pl. Grunwaldzki]. Autobusy odjeżdżać będą  

z przystanków co 40 min., tramwaje co 10 min. 

Cena przejazdów tramwajem 1 zł, autobusem  

3 zł bez prawa przesiadania”.

Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień  

22 sierpnia 1945 r. Przystanek początkowy 

znajdował się – jak zapowiedziano – na Bisku-

pinie, a dokładniej – przy ul. Spółdzielczej. 

Przebieg pierwszej linii tramwajowej i autobusowej w sierpniu 1945 r., rys. Szymon Haładyn
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„Jedynka” na pl. Powstańców Wielkopolskich, jesień 1945 r. Fragment gazety „Pionier”

Ostatniego fragmentu trasy wraz z pętlą nie  

udało się jeszcze uruchomić. Inaugurację roz- 

poczęło przemówienie nowego prezydenta 

miasta Aleksandra Wachniewskiego, piastują- 

cego tę funkcję od czerwca. Prezydent zabrał  

głos o godzinie 10.00, następnie z ul. Spółdziel-

czej ruszyła kolumna trzech odremontowanych 

i odświętnie udekorowanych girlandami, ża- 

rówkami oraz czerwonymi i biało-czerwonymi 

flagami tramwajów. Za nastawnikiem pierw- 

szego wagonu stanął Tadeusz Arcinowski – za- 

stępca dyrektora Zakładów Komunikacyjnych 

miasta Wrocławia. Szczegółów tej doniosłej 

chwili dostarcza „Gazeta Dolno-Śląska”, która  

donosiła: „Wrocław przeżył jedną ze swych 
historycznych chwil. Oto w dniu 22 sierpnia 
odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej linii  
tramwajowej i autobusowej w mieście. Należy 
mieszkać we Wrocławiu, by zrozumieć ważność 
tej chwili. Oto wśród ruin i zgliszcz przebiega 
pierwszy tramwaj, łączący odległe przedmiejście 
Bischofswalde [Biskupin] z centrum miasta. 
Uzupełnieniem tej linii jest linia autobusowa, 
tak, że obecnie poważny odcinek miasta został  
zaopatrzony w dogodną komunikację. Ofiarnym  
wysiłkiem polskiego robotnika i inżyniera praca  
ta dokonana została w warunkach ciężkich. 
Trudności zostały jednak pokonane i dziś dźwięk  
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Emblemat Zakładów Komunikacyjnych miasta Wrocławia, 
rekonstrukcja Tomasza Koryckiego

dzwonka tramwajowego wlewa w miasto nowe  
życie. Jest on równocześnie symbolem naszej  
twardej woli i prawdziwie pionierskiej pracy.  
Sama uroczystość miała miejsce na końcowej  
stacji tramwajowej w Bischofswalde. Do licznie  
zebranych przedstawicieli władz wojskowych,  
samorządowych oraz miejskich, i pracowników  
M.Z.K. przemówił prezydent miasta ob. inż. Wa- 
chniewski, podkreślając, że wysiłek dokonany jest  
tylko częścią tej pracy, która nas tu czeka na  
każdym odcinku. Ksiądz proboszcz Lagosz po  
pięknym przemówieniu dokonał poświęcenia  
pierwszego polskiego wozu tramwajowego we  
Wrocławiu, poczym wiceprezydent miasta ob.  
Drobut przeciął wstęgę i wóz ruszył w pierwszą  
trasę, prowadzony przez inż. Arcinowskiego. Jako 
honorowi goście zajęli w nim miejsca prezydent 
miasta ob. inż. Wachniewski, wiceprezydenci 
Podgórski i Drobut, przedstawiciele Czerwonej  
Armii z płk. Łapunowem na czele, przedstawiciel 
Armii Polskiej płk. Rubinstein, dyrektor M.Z.K. 
inż. Mech, proboszcz Lagosz, przedstawiciele 
stronnictw, urzędów miejskich i samorządowych, 
prasy oraz licznie zebrany personel M.Z.K. Wśród  
głośnych okrzyków miłego ździwienia przechod- 
niów wóz ozdobiony barwami narodowymi prze-
był swą trasę od Bischofswalde do ul. Macie- 
ja [ul. Jedności Narodowej]. Życząc Zarządowi 
Miejskiemu i M.Z.K. dalszej owocnej pracy, 
oczekujemy następnych linij”. 

W ten sposób narodziła się tramwajowa linia  

nr 1. Połączyła ona najmniej zniszczone podczas 

wojny dzielnice, w których osiedlało się coraz 

więcej Polaków. Początkowo linię obsługiwały 

trzy tramwaje kursujące co dziesięć minut. Jak 

zapowiadano, uzupełnieniem linii tramwajo-

wej była oddana do użytku tego samego dnia 

pierwsza linia autobusowa. Oznaczono ją zgod- 

nie z wcześniej obowiązującym systemem lite- 

rą. Linia A – nie może dziwić takie oznaczenie 

pierwszej relacji autobusowej – prowadzącej 

z przystanku końcowego tramwaju linii 1  

– z pl. Słowiańskiego przez ul. Słowiańską,  

pl. Powstańców Wielkopolskich, pl. Staszica,  

ul. Pomorską, Kępę Mieszczańską, Podwale, 

most Grunwaldzki do pl. Grunwaldzkiego. War- 

to zwrócić uwagę na to, że linia wiodła przez  

uszkodzony most Grunwaldzki, który odbudo- 

wy doczekał się w 1947 r. 

Autobusy należały do przedwojennych pojaz-

dów marki Büssing. Warto zaznaczyć, że w trak- 

cie wojny ze względu na oszczędności paliwa 

przebudowano je na gazowe. W tym celu na  

dachach zamontowano gumowe zbiorniki na 

gaz świetlny. Oddanie do użytku pierwszych 

linii autobusowych łączyło się także z instalacją 

specjalnych punktów napełniania zbiorników 

gazem.

Mało znanym faktem była barwa ówczesnych 

pojazdów komunikacji miejskiej. Przez kilka 

powojennych lat nosiły ten sam kolor, co przed 

wojną, który można określić jako kremowy lub 

odcień kości słoniowej. Obowiązywał on od 

1925 r. Po wojnie z burt zniknęły oczywiście 

dwupolowe herby Wrocławia wprowadzone 

w 1938 r. przez władze nazistowskie. Na ich 

miejscu malowano emblemat ZKmW. Jego 

opracowanie było ściśle związane z kwestią 

herbu miasta. Ówczesny kierownik zajezdni 
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przy ul. Słowiańskiej Jan Wójcik w swoich 

wspomnieniach zaznacza, iż nie wiadomo by- 

ło, czy tradycyjny, pięciopolowy herb miejski 

(używany do 1948 r. i obecnie od 1990 r.) 

nawiązuje do tradycji piastowskich, a także był 

zbyt skomplikowany, dlatego zrezygnowano  

z umieszczania go na burtach. I właśnie z tego 

względu emblemat ZKmW zaprojektowano 

w formie tarczy herbowej, która ujęła litery 

stanowiące skrót przedsiębiorstwa. 

Ze względu na powojenne braki i niedostatki 

materiałowe wykorzystywano każdy ocalały 

element – także tarcze numeryczne oraz tablice  

kierunkowe z czasów niemieckich wraz z sza-

blonami do malowania napisów. Oczywiście 

należało dorobić polskie znaki diakrytyczne,  

ale to był już tylko szczegół. Uważne oko do- 

strzeże, że czcionka na tablicach kierunkowych 

po wojnie jest dokładnie ta sama, jak i przed 

nią. Niemałym kłopotem okazał się brak usta- 

lonych oficjalnych nazw dzielnic i ulic – sto-

sowna komisja dopiero pracowała nad tym za- 

gadnieniem. W związku z tym niektóre nazwy 

tłumaczyli na polski sami pracownicy ZKmW. 

Oddzielną kwestią okazał się wygląd unifor-

mów tramwajarskich. Zbawieniem okazał się 

pierwszy polski konduktor – Wiesław Olczyk 

z Warszawy, który jako jedyny miał ze sobą 

kompletny przedwojenny mundur. On też po- 

służył jako wzór dla nowych ubrań. Personel 

niemiecki, który stanowił wówczas większość 

motorniczych i konduktorów, zobowiązano do  

zmiany umundurowania. Pracownicy przecho-

dzili uproszczony kurs języka polskiego, aby  

nauczyć się chociaż podstawowych fraz po- 

trzebnych w obsłudze linii komunikacyjnych.

Dzień 22 sierpnia 1945 r. zapisał się w powo-

jennej historii Wrocławia w sposób wyjątkowy. 

Pierwszy tramwaj sunący po odgruzowanych 

ulicach stanowił dla mieszkańców – Polaków  

i Niemców – niewątpliwy znak, że do okale-

czonego miasta powoli zaczyna wracać życie. 

Do końca 1945 r. „jedynkę” przedłużono przez  

ul. Słowiańską do Dworca Nadodrze. Powstały 

także dwie kolejne linie tramwajowe i jedna 

autobusowa. „Dwójką” można było przejechać 

z Karłowic do Dworca Nadodrze, przez most 

Pomorski do Rynku, pl. Legionów i Dworca 

Głównego, a „trójka” połączyła Rynek z pl. 

Strzegomskim. Autobusowa linia B przebiega- 

ła z Karłowic przez al. T. Boya-Żeleńskiego,  

m. Warszawski, ul. Jedności Narodowej, most 

Uniwersytecki do Rynku. W trakcie pierw-

szych powojennych miesięcy do ruchu udało 

się przywrócić 38 wagonów silnikowych oraz 

26 doczepnych, a także 10 autobusów. Liczba 

przewiezionych tramwajami do końca roku pa- 

sażerów wyniosła 3 642 698, autobusami zaś 

– 343 742 osób. Taki był początek powojennej 

odbudowy wrocławskiej komunikacji miejskiej. 

Tomasz Sielicki
historyk wrocławskiego transportu 
miejskiego 

Więcej na temat powojennej odbudowy komunikacji miejskiej we Wrocławiu można przeczytać w artykule Tomasza Sielickiego 
„Tramwajem pośród ruin” zamieszczonym w kwartalniku „Pamięć i Przyszłość” nr 1/2020 (47). 

Polecamy także okolicznościowy film z cyklu „Wrocławskie Historie” przygotowany z okazji uruchomienia komunikacji miejskiej  
we Wrocławiu w 1945 r., przez Centrum Historii Zajezdnia we Współpracy z Towarzystwem Miłośników Wrocławia, MPK Wrocław, 

Muzeum Miejskim Wrocławia oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – redakcją portalu www.wroclaw.pl.
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https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/07/dc3a60bee4753db502a8b9e61031bbe0ba6920a1.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/07/dc3a60bee4753db502a8b9e61031bbe0ba6920a1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z_oxTNaJcGU

