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Dawna zajezdnia nr VII przy ul. Grabiszyńskiej dziś jest siedzibą Centrum Historii 
Zajezdnia prowadzonego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Choć historia 
samej instytucji sięga 2016 r., to historia tego miejsca – najstarszej zachowanej do 
czasów obecnych zajezdni – jest znacznie dłuższa. Przypominamy ją w przededniu 
40. rocznicy wybuchu strajku solidarnościowego z Wybrzeżem, który jednocześnie 

stał się początkiem wrocławskiej i dolnośląskiej „Solidarności”. 

25 SIerPnIa 
Przez tramwaje i autobusy  

do strajku i muzeum. Zajezdnia

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

W 1893 r. we Wrocławiu uruchomione zostały 

pierwsze linie tramwajów elektrycznych, które 

połączyły Grabiszyn, Rakowiec i Szczytniki. 

Elektrownię ulokowano w centrum miasta  

– przy dzisiejszym pl. Rozjezdnym, a zajezdnię 

wraz z siedzibą spółki Elektrische Straßenbahn 

Breslau (Wrocławskie Tramwaje Elektryczne, 

ESB) –  w ówczesnej wsi Grabiszyn. Z początku 

zabudowania zajezdni stanowiła ośmiotorowa 

hala postojowa dla 40 wagonów silnikowych 

wraz z przybudówką warsztatową, trzytorowa 

otwarta wiata dla 24 doczep, niewielki budy-

nek gospodarczy mieszczący garaże dla pojaz- 

dów gospodarczych, a także budynek admi- 

nistracyjny, który stanął od strony ulicy i był  

dominantą całego założenia. 

Sukces tramwajów elektrycznych szybko prze-

rósł oczekiwania samych pomysłodawców. 

Przewoźnik rokrocznie powiększał swój tabor, 

aby móc przewieźć coraz więcej chętnych. Po 

kilku latach spółka rozbudowała sieć, tworząc 

nowe połączenia wzdłuż obecnej ul. Jedności 

Narodowej oraz do wschodniej granicy miasta 

na wysokości Wilczego Kąta. Zakupy nowych 

wagonów pociągały za sobą kilkukrotne po- 

większenie zajezdni, rozbudowę zabudowań 

oraz ich doposażenie. Przedłużono dwukrotnie 

wcześniejsze hale, a także wzniesiono kolejną  

– tym razem sześciotorową. Na terenie zakła- 

du znalazł się także budynek mieszkalny dla 

personelu ESB, stajnie, a także – ulokowana  

w tylnej części działki – akumulatorownia wraz  

z magazynami i warsztatem naprawczym sieci  

trakcyjnej. Ten ostatni obiekt zapewniał ener- 

gię elektryczną w godzinach nocnych, gdy nie-

czynna była elektrownia przy pl. Rozjezdnym.

Po I wojnie światowej Niemcy trawił głęboki 

kryzys ekonomiczny. Przekładał się on także  

na funkcjonowanie przedsiębiorstw tramwajo-

wych. ESB popadło w tak duże tarapaty finan- 

sowe, że zaczęło ograniczać ruch, a nawet 

likwidować część warsztatów w zajezdni, wy- 

najmując pomieszczenia firmom zewnętrznym. 

W latach 20. w halach znalazły się m.in. warsz- 

taty samochodowe, fabryka nitów oraz magazyn  

teatralny. Na okres kryzysu przypadał ponadto  

termin wygaśnięcia koncesji ESB oraz wykupu 

firmy przez miasto. W 1924 r. przedsiębiorstwo 

zostało wcielone w struktury miejskiego przed-

siębiorstwa tramwajowego – firmy Städtische 

Straßenbahn Breslau (SSB). Zajezdnia przy 

dzisiejszej ul. Grabszyńskiej była jednak przez 

kilka lat dzierżawiona celem obniżenia ceny  

wykupu, więc miasto nie mogło z niej korzystać 

w pełni. Udało się to w 1929 r. i miejski prze- 

woźnik rychło zmodernizował zakład, wybu-

rzając kilka mniejszych pawilonów i usuwając 

przesuwnice z przodu hal. Dzięki temu prze-

budowano układ torowy, instalując pętlę na- 

wrotową dla tramwajów, kończących bieg na 

terenie zajezdni. Dzięki modernizacji zajezdnia 

na Grabiszynie stała się jedną z największych 

i najnowocześniejszych w mieście. Z okresu 

nazistowskiego pochodziła przebudowa budyn- 

ku akumulatorowni i magazynów, który dosto-

sowano do celów szkoleniowych.  
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pierwotnej funkcji. Na terenie zakładu powstała 

prymitywna myjnia na wolnym powietrzu oraz  

stacja benzynowa, a plac postojowy urządzono 

m.in. na terenie wcześniejszego boiska od stro- 

ny ul. Inżynierskiej. Wrocławskim autobusom 

zajezdnia nr VII służyła kilkadziesiąt kolejnych 

lat. 

Zajezdnia na Grabiszynie stanowiła kość nie-

zgody pomiędzy MPK, okolicznymi osiedlami 

i Wojewódzką Radą Narodową ze względu na 

hałas silników autobusów. Również warunki 

pracy w tym zakładzie pozostawiały wiele do  

życzenia – były najgorsze ze wszystkich zajezd- 

ni. Hala nie tylko nie była ogrzewana, ale nawet 

nie była wyposażona w zamykane bramy. Sporo 

napraw dokonywano po prostu na podwórzu. 

Czy była to iskra, która doprowadziła do wy- 

buchu strajku w sierpniu 1980 r.?

Niestety, w trakcie oblężenia Festung Breslau 

zakład został zrujnowany. Zniszczenia były na  

tyle duże, że nowe, polskie kierownictwo Za- 

kładów Komunikacyjnych miasta Wrocławia 

zdecydowało, że zajezdnia ta – jako jedyna  

w mieście – nie będzie odbudowywana. Z czte- 

rech hal wyburzono trzy. Pozostała tylko naj- 

starsza hala ośmiotorowa dla wagonów silni-

kowych oraz budynek dawnej akumulatorowni 

(od lat 30. budynku szkoleniowego). Przez kilka 

lat na terenie zajezdni stały wraki najbardziej 

rozbitych tramwajów, oczekujących na odbu-

dowę. W latach 50. w budynku szkoleniowym 

urządzono hotel robotniczy, natomiast jedyną 

ocalałą halę wydzierżawiono Zjednoczeniu Bu- 

downictwa Wojskowego nr 31, które – wbrew 

umowie – dostosowało obiekt do własnych po- 

trzeb, znacząco ją przebudowując. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, no- 

szące taką nazwę od 1951 r., ostatecznie zdecy-

dowało się na odbudowę zajezdni. W 1964 r. 

„sposobem gospodarskim” przystosowano ją 

do obsługi coraz popularniejszych autobusów, 

chociaż docelowo planowano przywrócenie jej 
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Więcej o historii zajezdni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej w artykule Tomasza Sielickiego opublikowanym  
w najnowszym numerze kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” nr 3/2020 (49).  
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