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„Największa kupa dziadów na największej kupie cegieł i rumowiska w Europie”  
– zapisał w swoim dzienniku prof. Hugo Steinhaus, wybitny matematyk, baczny 
obserwator życia i zdolny aforysta.  Chyba nie ma bardziej zwięzłego, a przy tym 
tak trafnego opisu wielkiego placu targowego, jaki tuż po wojnie spontanicznie 
powstał w okolicy placu Grunwaldzkiego. Zwany był popularnie szaberplacem, 

choć w obiegu funkcjonowały i inne celne określenia…    

30 CZerwCa 
Smar, mydło i powidło,  

czyli wrocławski szaberplac

wrOCŁawSKIe HISTOrIe 

„Wrocław – i na placu Grunwaldzkim bezustanna 
bitwa pod Grunwaldem. Z jednej strony tysiące 
łapserdaków w butach z cholewami, obarczonych 
plecakami, kanciarze, szabrownicy, rozwłóczeni 
żołnierze, Sowiety, Żydzi – wszystkoroby, paniusie 
skromnie spekulujące i pospolici złodzieje, z drugiej 
– Niemcy z białymi opaskami, Niemki w spodniach 
wlokące jakieś wózki, manatki, tłumoczki; mówią 
wolapikiem, szachrują, oglądają, oddają, wracają, 
pakują  i popychają się. Największa kupa dziadów 
na największej kupie cegieł i rumowiska w Europie” 
– zapisał prof. Steinhaus w dzienniku pod datą 

22 listopada 1945 r., malowniczo oddając realia  

tego, co od rana do nocy działo się na szaber-

placu, będącym jednym z największych targo-

wisk w dziejach powojennego Wrocławia.

Początkowo niewielki bazar, który w okolicy 

dzisiejszego pl. Grunwaldzkiego wśród ruin  

i gruzów powstał najprawdopodobniej już  

w czerwcu 1945 r., rozrastał się z dnia na dzień,  

aż w styczniu 1946 r. sięgał od mostu Grun-

waldzkiego aż na wysokość ul. Bujwida. Jego  

sława wykraczała daleko poza granice Wrocła-

wia i Dolnego Śląska. Lokalny „Pionier” w jed-

nym z wydań z grudnia 1945 r. pisał, że targ przy 

pl. Grunwaldzkim znany jest w całej Polsce,  

a popularna „jedynka”, czyli tramwaj linii nr 1,  

jest najpopularniejszy i najbardziej przełado-

wany w całym mieście…

Powstanie tak wielkiego targowiska we Wroc-

ławiu – mieście, które po zakończeniu wojny 

zmieniło przynależność państwową – nie może 

dziwić. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych 

szaber był po wojnie zjawiskiem masowym  

i powszednim. To właśnie te tereny – określane 

m.in. jako „Dziki Zachód” – traktowane były 

jak rezerwuar wszelkiego dobra. Dobra, które  

było tzw. poniemieckie, czyli niczyje, bo pozo-

stawione przez Niemców podczas ewakuacji, 

ucieczki lub wysiedlenia. Wielu sądziło, że 

niejako w ramach rekompensaty za krzywdy 

wojenne wyrządzone przez Niemców te po- 

niemieckie dobra można sobie bezkarnie przy- 

właszczyć. Zatem przywłaszczano je sobie nie  

tylko na własny użytek – co w dobie całkowitej 

wymiany ludności i przejmowania mieszkań 

wraz wyposażeniem można by jeszcze w pew- 

nym stopniu zrozumieć, ale także handlowano 
Handel uliczny w pierwszych miesiącach po wojnie, 1945 r.,  

fot. za: www.polska-org.pl
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nimi na miejscu lub wywożono do innych części  

Polski. Meble, obrazy, zastawy, sztućce, pianina,  

a także wszelkie możliwe do zdemontowania 

wyposażenie fabryk, mieszkań i instytucji sze-

rokim strumieniem płynęły do tzw. centralnej 

Polski razem z cegłami przeznaczonymi na od- 

budowę stolicy. Przybywającym do Wrocławia 

tylko w jednym celu szabrownikom wtórowali 

radzieccy żołnierze z tzw. trofiejnych batalio- 

nów, którzy wywozili wszystko to, co przeja-

wiało jakąkolwiek wartość. 

Osobną grupę stanowili szabrownicy-handla- 

rze, których wraz z przywłaszczonym mieniem  

spotkać można było m.in. na bazarze przy  

pl. Grunwaldzkim. To właśnie tam, wszystkim  

tym, czym się dało, handlowali nie tylko trud- 

niący się szabrownictwem przestępcy, ale też  

zwykli obywatele, dla których handel ogól-

nodostępnymi jeszcze wtedy poniemieckimi 

dobrami nie był sposobem na wzbogacenie się  

kosztem innych, ale po prostu życiową ko- 

niecznością podyktowaną potrzebą zdobycia 

niezbędnych do życia środków. Szabrownictwu 

sprzyjały wówczas przede wszystkim dwie rze-

czy: po pierwsze fakt, że na mocy rządowego 

dekretu z 2 marca 1945 r. oraz rozporządzenia 

z 6 maja 1945 r. całe mienie pozostawione 

przez Niemców zostało ogłoszone własnością 

państwo polskiego, a po drugie fakt, że w za- 

sadzie aż do końca 1945 r. – jak twierdził 

Aleksander Niżyński z Zarządu Miejskiego 

– handel we Wrocławiu de facto nie istniał, 

bo nie było obrotu pieniężnego, zatem jedyną  

formą handlu był handel wymienny. Towarem  

najbardziej pożądanym przez nowo przybyłych  

do miasta osadników, a także przez pozosta-

jących jeszcze w mieście niemieckich miesz-

kańców, była żywność. Jak wspominał m.in. 

Wacław Drozdowski, układ był zatem banalnie 

Szaberplac na pl. Grunwaldzkim. Na pierwszym planie torowisko na ul. Piastowskiej, w tle budynki późniejszej Wyższej 
Szkoły Rolniczej (ob. Uniwersytet Przyrodniczy) i zabudowa ul. Norwida, fot. Dolny Śląsk, pod red. Kiryła Sosnowskiego  

i Mieczysława Suchockiego, Poznań 1948, za: www.polska-org.pl
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prosty: niepotrzebne wtedy do życia meble, 

pianina i wszelkiego rodzaju sprzęty domowe, 

wymieniano na przywiezioną z centralnej Polski  

żywność. Ci zaś, którzy ją do Wrocławia przy-

wozili, ze stolicy Dolnego Śląska wyjeżdżali ob- 

ładowani wszelkimi dobrami, które następnie 

szybko i z dużym zyskiem spieniężali. Procederu 

tego nie umniejszył nawet wprowadzony w li- 

stopadzie 1945 r. zakaz wywozu wszelkich 

ruchomości.   

Rozrastający się każdego dnia szaberplac, miał 

samorzutnie utworzony układ przestrzenny. 

Jak wspominał Ambroży Grzenia, „na obecnym 
wielkim skrzyżowaniu tramwajowym był sektor, 
gdzie handlowano tylko maszynami do szycia 
i pisania. Jeśli chodzi o rowery i motocykle, to 
sektor mieścił się przy moście Grunwaldzkim  
w miejscu obecnego gmachu Instytutu Mate-
matyki, a naprzeciwko, gdzie jest obecnie skwer 
przed kościołem Dobrego Pasterza, można było 
handlować radiami, gramofonami, katarynkami 
oraz różnego rodzaju mechanizmami grającymi. 

Natomiast olbrzymi sektor meblowy mieścił się 
w miejscu zetknięcia się obecnej ul. Norwida  
z pl. Grunwaldzkim. Jeśli natomiast ktoś był zain-
teresowany kupnem np. świni, kozy, psa, królików, 
gołębi albo konia, to musiał się udać do sektora 
rolniczego, który mieścił się pomiędzy mostem 
Szczytnickim, a dwoma obecnie akademikami  
o nazwie Kredka i Ołówek”.

Pomiędzy tymi wszystkimi meblami, dywanami, 

maszynami do szycia i bardzo pożądanymi 

wówczas we Wrocławiu rowerami, będącymi 

podobnie jak i żywność, towarem pierwszej 

potrzeby, stały sklecone naprędce drewniane 

budki, w których „pospołu polskie i niemieckie 
przekupki handlowały wszystkim, czym się dało  
i gdzie się dało”, jak wspominał Kazimierz 

Terlecki. 

Antoni Kuczyński pisał o szaberplacu: „Czegoż 
tam nie było – po prostu mydło i powidło. Po- 
zbawiona środków do życia niemiecka ludność, 
wyzbywała się niekiedy za bezcen drogich futer 
i garderoby. Sprzedawali też zastawę stołową  
i sztućce oraz drobny sprzęt gospodarstwa do- 
mowego. Różnorodnym dobrem zrabowanym  
w opuszczonych domostwach, handlowali na- 
gminnie grasujący w owych czasach szabrownicy. 
Zażywne przekupki oferowały obfitość wszelakie- 
go jadła i napitków. Na tym ogromnym bazarze 
nie brakowało również podejrzanego autoramentu 
niebieskich ptaków i oszustów. Sam stałem się 
ofiarą jednego z takich, kupując eleganckie czarne 
półbuty, które po pierwszym deszczu po prostu 
mi się rozpadły. Okazało się, że podeszwy były 
z przemyślnie spreparowanej tektury. Byli tam 
także cwani wydrwigrosze, doszczętnie nieraz 
ogrywający naiwnych w trzy karty”.

Pod datą 1 grudnia 1945 r. Joanna Konopińska 

zapisała w swoim dzienniku: „Szaberplac – dziw- 
ne określenie, ale dla nas całkiem zrozumiałe.  
Jest tu na co popatrzeć! Ludzie rozkładają na 
ziemi towar na wymianę: porcelanę, bieliznę, 
odzież, buty, sztućce, obrazy, dywany, zabawki, 
tysiące najprzeróżniejszych przedmiotów. Han-
dlują głównie Niemki, ale nie tylko. Wieczorem 

Szaberplac na pl. Grunwaldzkim, fot. Marek Czapliński, Historia Śląska, 
Wrocław 2002, za: www.polska-org.pl
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plac pustoszeje, pozostają na nim sterty śmieci, 
których nikt nie sprząta. Następnego dnia zbierają 
się inni kupcy i handluje się dalej. Króluje handel 
wymienny. Pieniądze wartości nie mają. Wśród 
przewalającego się tłumu nie widać milicji, ludzie 
przepychają się, krzyczą, kradną, często dochodzi 
do bójek. Sąsiednie ulice są puste i martwe, tylko 
na szaberplacu kwitnie bujne życie”.

Bujne życie kwitło nie tylko przy pl. Grunwal-

dzkim, oprócz szaberplacu w mieście funkcjo-

nowały bowiem i inne mniejsze targowiska 

bazary. Z czasem zaczęto także uruchamiać  

i sklepy, których w październiku było już około 

160. To wszystko jednak nie umniejszało popu-

larności szaberplacu, który został zlikwidowany 

dopiero na początku 1947 r. Historia tego cha- 

rakterystycznego dla powojennego Wrocławia 

dzikiego handlu nie skończyła się jednak wraz 

z likwidacją targu przy pl. Grunwaldzkim, ten  

bowiem przeniósł się w okolice Dworca Nad-

odrze. Jak donosiła lokalna prasa, konduktorzy 

tramwajowi zapowiadali znajdujący się przy 

pl. Strzeleckim i Dworcu przystanek, głośno 

wykrzykując: „Nowy szaberplac” lub „Wyższa 
Szkoła Handlowa”…

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Szaberplac na pl. Grunwaldzkim, fot. Joanna Konopińska, Tamten wrocławski rok 1945–1946, Wrocław 1987,  
za: www.polska-org.pl


