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Uchodził za najbardziej znany wrocławski zakład przemysłowy. Z jego wyrobów 
korzystały setki milionów ludzi – nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach świata na 
kilku kontynentach. Po II wojnie światowej stał się jednym z symboli tworzącego 
się polskiego Wrocławia. Ściągając do pracy wielu specjalistów z całego kraju, miał 
wówczas wybitnie miastotwórczy charakter. Pafawag, czyli Państwowa Fabryka 
Wagonów we Wrocławiu, dawne zakłady Linke-Hofmann-Werke, z rąk wojsk 
radzieckich przez polską administrację zostały przejęte 18 lipca 1945 r. Jakie były 

powojenne początki fabryki, która przez długie lata była dumą Wrocławia?

18 LIPca 
Duma Wrocławia i fabryka-gigant,  

czyli wrocławski Pafawag

WROcŁaWSKIE HISTORIE 

Rozległy teren mieszczący zakład produkcji 

wagonów z wielkimi halami fabrycznymi i ko- 

lejowymi nasypami. To wszystko w znacznej 

mierze zniszczone w wyniku walk, jakie toczyły 

się na przebiegającej w tym rejonie podczas 

walk o Festung Breslau linii frontu. Hałdy 

gruzów, zawalone mury, wybite szyby, zerwa- 

ne dachy. Niemalże cały teren zaminowany, 

a w pierwszych powojennych tygodniach prze- 

czesany przez żołnierzy radzieckich, którzy 

na sprawdzonym obszarze zostawiali tabliczki  

z napisem „min niet”. Cała masa wyrw i lejów po 

bombach. Resztki zapór przeciwczołgowych, 

stanowisk artyleryjskich i rowów dla piechoty. 

Zniszczone stacje transformatorowe, pozrywa- 

ne kable elektryczne, brak wody, prądu i gazu.  

Puste hale wypełnione niegdyś cennym sprzę- 

tem przemysłowym i narzędziami wywiezio-

nymi w głąb Niemiec jeszcze nim na dobre 

zaczęły się walki o twierdzę. Resztki tego, co 

pozostało – zdewastowane. Niektóre hale prze- 

robione na obóz pracy przymusowej dla wię- 

źniów z wielu krajów Europy, a teren, gdzie 

pracowali więźniowie z filii obozu Gross-Ro- 

sen, odgrodzony zasiekami z drutu kolczastego, 

przez który przepływał prąd [zob. także Wroc-

ławskie Historie z 26 kwietnia – „Pafawagow- 

cy – Więźniom Gross-Rosen”]. Jedno wielkie 

pobojowisko. Chaos. Obraz nędzy i rozpaczy… 

Tak wyglądał teren dawnych zakładów Linke- 

-Hofmann-Werke, gdy 18 lipca 1945 r. z rąk  

rezydujących tam wojsk radzieckich przejmo-

wali go Polacy.

„Na początku nie było niczego” – wspominali 

pierwsi pracownicy przyszłego Pafawagu, któ- 

rym przypadło w udziale przejęcie i zabezpie-

czenie terenu. Nie było jednak czasu na rozpa-

czanie i załamywanie rąk, trzeba było bowiem 

Jedna z hal produkcyjnych Pafawagu na początku lat 70. XX w.  
– w produkcji osobowy wagon kolejowy,  

fot. Stanisław Kukurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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szybko przystąpić do pracy. Efekt był taki, że 

już pod koniec sierpnia 1945 r. w Pafawagu 

zatrudnionych było ponad 200 osób – głównie 

pracowników przedwojennej warszawskiej fa- 

bryki wagonów Lilpop. We wrześniu Pafawag 

zatrudniał ok. 500 osób, a w grudniu 1945 r.  

– ponad 1400. Początkowo produkowano tylko  

węglarki – w sumie do 1960 r. powstało ich  

ponad 60 tys., miesięcznie potrafiło z linii pro- 

dukcyjnych wyjechać aż 800 takich węglarek. 

Już na początku 1946 r., czyli niemal błyska- 

wicznie, jak na powojenne warunki, wystarto-

wała produkcja wagonów osobowych. Choć nie 

były to jeszcze tej klasy wagony, które w dobie 

PRL jeździły po całej Polsce (i nie tylko), to gdy 

jeden z pierwszych modeli wagonu osobowe- 

go i restauracyjnego był prezentowany na Wy- 

stawie Ziem Odzyskanych w 1948 r., to stanowił 

ogromną sensację, wzbudzając zachwyt u zwie- 

dzających. Produkcja krytych wagonów towa-

rowych rozpoczęła się w 1950 r., a już w 1953 r.  

w Pafawagu powstała pierwsza powojenna pol-

ska lokomotywa elektryczna EP02. W sumie 

Pafawag wyprodukował ponad 2200 sztuk lo- 

komotyw elektrycznych różnych modeli. Pierw- 

szy polski elektryczny zespół trakcyjny EW53 

wyprodukowano rok później, w całej historii 

działalności zakładu takich zespołów powstało 

ponad 1600. Co jeszcze produkowano w Pafa- 

wagu? Robiono platformy 4- i 6-osiowe, wap- 

niarki, wagony pocztowe, sypialniane, tendry  

oraz wszelkie inne rodzaje wagonów zgodnie  

z oczekiwaniami klientów, głównie zagranicz- 

nych. 

Znawcy tematu twierdzą, że powojenny Pafa-

wag miał większą produkcję niż przedwojenny 

Linke-Hofmann-Werke, czyli swój poprzed- 

nik z czasów Breslau. Jak pisze Z. Temperski,  

w przedwojennym Breslau zakłady produko-

wały nie więcej niż 400 węglarek miesięcznie. 

W tym samym czasie polskie fabryki mogły wy- 

puścić z linii produkcyjnych ok. 288 węglarek 

w miesiącu, zaś w 1948 r. Pafawag opuszczało 

nawet 800 węglarek miesięcznie. Dzięki temu 

Pafawag wyrósł na przemysłowego giganta, 

bo w równie szybkim tempie produkował inne 

wagony, które jeszcze i dziś można spotkać na 

torach nie tylko w Polsce. 

Nowy wagon pocztowo-bagażowy wyprodukowany w Pafawagu, 1975 r., 
fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Pociąg „Odra II” (na zdjęciu z inną niż ostatecznie lokomotywą) zbudowany 
w Pafawagu z okazji VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 

1975 r., fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Pafawag dawał zatrudnienie kilku tysiącom 

osób, np. w 1950 r. pracowało tam 6800 osób, 

a w 1975 r. – 7800. Co charakterystyczne dla 

okresu PRL, dbał też o zaspokajanie potrzeb 

swoich pracowników, tworząc zakładowe przy-

chodnie, żłobki, kluby sportowe itp. O kolej-

nych sukcesach produkcyjnych, czy wizytach 

ważnych osób nie tylko z kraju, ale i z zagranicy, 

nieustająco donosiły lokalne media, publiku-

jąc wiele zdjęć z terenu zakładu, ukazujących 

pracę przy liniach produkcyjnych. O Pafawagu 

głośno było w całej Europie, a także poza nią.  

Niewątpliwie sięgający korzeniami pierwszej  

połowy XIX w. zakład, przed wojną funkcjo-

nujący jako Linke-Hofmann-Werke, w dobie 

PRL był jedną z wizytówek Wrocławia. Władze 

miejskie chwaliły się fabryką i jej osiągnięcia- 

mi, a i sam zakład – poza liniową produkcją 

– robił wiele dla miasta i jego mieszkańców, 

udostępniając np. swój teren na rozmaite im- 

prezy i festyny.

Sytuacja zmieniła się w latach 90. Wraz z upad-

kiem PRL rola wrocławskiego giganta zmalała, 

bo spadło znaczenie transportu kolejowego, 

zaś fabryka została sprywatyzowana. Zakład, 

który był jednym z największych producentów 

taboru kolejowego w Europie i największym 

polskim producentem elektrowozów, elektrycz-

nych zespołów trakcyjnych i wagonów kole-

jowych, w lutym 1997 r. został przejęty przez  

niemieckie przedsiębiorstwo Adtranz i zmienił 

nazwę na Adtranz-Pafawag. Zwolniono znacz- 

ną część załogi, sprzedano część terenu wraz  

z zabudowaniami, choć starano się nadal utrzy- 

mać produkcję. W maju 2001 r. Adtranz został  

przejęty przez kanadyjski koncern transporto- 

wy Bombardier Transportation. Obecnie dawny 

wrocławski Pafawag jest tylko jednym z kilku 

jego dużych zakładów produkcyjnych. 

Jedną z pamiątek, jakie pozostały po dawnej 

Państwowej Fabryce Wagonów i funkcjonują 

w przestrzeni publicznej, jest nazwa ulicy, przy 

której mieścił się zakład – ul. Wagonowa, która 

jednoznacznie wskazuje na rodzaj produktów 

wytwarzanych w tym miejscu. 

W pewnym sensie – choć nie bezpośrednio 

– o tradycji Pafawagu i jego poprzedniku: fa- 

bryce Linke-Hofmann-Werke przypomina też  

ogromna instalacja ustawiona w 2010 r. nie- 

Wejście na teren dawnego Pafawagu od strony ul. Wagonowej, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia
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opodal terenu zakładów, tj. przy pl. Strze-

gomskim. „Pociąg do nieba”, czyli artystyczny 

projekt Andrzeja Jarodzkiego i zespołu Archi-

com, to ważący 74 tony parowóz typu Ty2- 

-1035 z 1944 r. ustawiony na fragmencie toru  

z 32 metalowymi podkładami. Parowóz nie zo- 

stał wyprodukowany, niestety, we Wrocławiu, 

ale powstał w zakładach Orenstein&Koppel 

w Berlinie. Nie zmienia to jednak faktu, że  

w pewien sposób przypomina o tradycji miesz-

czącego się w tej okolicy wielkiego zakładu 

przemysłowego i wrocławskiego giganta będą-

cego przez wiele lat dumą Wrocławia.

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Michał Karczmarek
wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

Teren Pafawagu można zobaczyć na ujęciach lotniczych przygotowanych przez Radio Wrocław. Polecamy także Fakty TVP3 Retro, 
które są filmową relacją Wacława Sondeja z 11 kwietnia 1989 r. przygotowaną dla „Wiadomości” TVP1. O historii Pafawagu i licznych 

jego sukcesach i kolejnych osiągnięciach można przeczytać m.in. w wielu artykułach publikowanych od lat 60. do początku lat 90.  
w wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia „Kalendarzu Wrocławskim”.  
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Instalacja „Pociąg do nieba” z 2010 r. przy pl. Strzegomskim, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

https://youtu.be/glm2VoXDR-c
https://youtu.be/SH0xddD_wCA

