
Gdy na początku lat 70. rządy w PRL objęła 
nowa ekipa pod wodzą Edwarda Gierka, miejscy 
urbaniści i architekci – po latach respektowania 
absurdalnych restrykcji i norm oszczędnościo-
wych – mogli wreszcie złapać wiatr w żagle 
i przystąpić do przygotowywania znacznie śmiel-
szych projektów. Nie inaczej było we Wrocławiu, 
za ogólnopolskim hasłem „budowy drugiej 
Polski” szedł bowiem postulat „budowy drugiego 
Wrocławia”. W pracowniach architektonicznych 
powstawały rozmaite plany rozwoju przestrzen-
nego uwzględniające ekspansję mieszkalnictwa 
i usług, przemysłu, rekreacji, motoryzacji oraz 
komunikacji zbiorowej. W przeciwieństwie do 
poprzednich ponad dwóch powojennych dekad, 
kiedy skupiano się przede wszystkim na odbu-
dowie zniszczonego miasta, teraz zamierzano 
skoncentrować się na możliwościach rozwoju 
miasta. Jednym z ważniejszych zadań było nowe 
przestrzenno-funkcjonalne zagospodarowanie 
centrum Wrocławia. Miało ono być wyodręb-
nione, ale łatwo dostępne i jednocześnie miało 
dawać możliwość organizowania w nim rozma-
itych wydarzeń, zaś sam Rynek w wieloletniej 
perspektywie docelowo miał się stać atrakcyj-
nym „salonem” Wrocławia. By ten cel osiągnąć, 
należało powoli realizować poszczególne etapy 
zaplanowanej na lata inwestycji. Podstawą było 
uwolnienie Rynku od pełnionej dotąd funkcji, 
czyli centralnego węzła komunikacyjnego, 
i przeznaczenie go wyłącznie dla ruchu pie-
szego. To pociągało za sobą konieczność m.in. 

1

Czy ktoś pamięta jeszcze dawne podziemne Przejście Świdnickie? To, które słynęło 
nie tylko z baru z tostami, ale także z nietypowych schodów? Przez czterdzieści lat 
wrocławianie i turyści musieli być czujni, żeby nie wywrócić się na „Schodach Dziwnych 
Kroków”, jak je nieoficjalnie nazywano. Określenie to pojawiło się niemal natychmiast 
po otwarciu Przejścia Świdnickiego, które nastąpiło 30 kwietnia 1975 r. i kończyło 

pierwszy etap budowy wrocławskiej trasy W–Z.    

30 KWIETNIA 
Schody Dziwnych Kroków, 
czyli o Przejściu Świdnickim 

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Podczas budowy przejścia podziemnego w ciągu ul. Świdnickiej 
mieszkańcy musieli radzić sobie z wieloma trudnościami, budowa trasy 

W–Z przerwała bowiem historyczny i często uczęszczany ciąg 
komunikacyjny, 1973 r., fot. G. Kurzalczyk za: www.polska-org.pl

wyprowadzenia z Rynku ruchu tramwajowego 
i przebudowy całego układu komunikacyjnego 
w centrum miasta. Jednym z etapów wdrażania 
w życie tych zamierzeń była budowa trasy zwa-
nej W–Z (wschód-zachód). O tego typu trasie 
odciążającej komunikacyjnie centrum miasta 
we Wrocławiu myślano jeszcze przed wojną, ale 
dopiero w latach 70. przystąpiono do działania. 



Przejście Świdnickie w budowie, 1974 r., fot. za: www.polska-org.pl
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Niestety, największym mankamentem trasy 
W–Z we wszystkich proponowanych warian-
tach jej przebiegu był fakt, że przecięciu musiał 
ulec historyczny ciąg ul. Świdnickiej, która ścisłe 
centrum łączyła z terenem ulokowanym przy 
jej południowym odcinku. Najlepszym rozwią-
zaniem tego problemu, jak się wówczas wyda-
wało, było stworzenie w ciągu tej ulicy dużego 
przejścia podziemnego, dzięki któremu kołowy 
ruch naziemny mógł odbywać się płynnie. Tak 
zrodziła się idea Przejścia Świdnickiego.

Budowa trasy W–Z była podzielona na etapy 
i zasadniczą jej część oddano do użytku 22 lipca 
1974 r. Otwarcie było uroczyste, tego dnia przy-
padało bowiem hucznie obchodzone w PRL 
Święto Odrodzenia, a ponadto inwestycję tę 
potraktowano jako „prezent dla wrocławian” 
z okazji 30-lecia istnienia PRL. Budowa Przejścia 
Świdnickiego przeciągała się i mające 30 metrów 
długości i 8 metrów szerokości przejście ukoń-
czono dopiero rok później – w kwietniu 1975 r. 
Jak pisano w ówczesnej prasie, był to „końcowy 

akcent pierwszego etapu budowy wrocławskiej 
trasy W–Z”. Oczywiście otwarcie tak ważnego 
przejścia nie mogło odbyć się po cichu, zatem 
władze miejskie zdecydowały, że Przejście 
Świdnickie zostanie hucznie otwarte w przeded-
niu przypadającego 1 maja Święta Pracy. Jak 
zdecydowano, tak zrobiono.

Niestety, radość mieszkańców z istnienia przej-
ścia, które miało usprawnić komunikację, 
pomniejszał fakt, że było ono niewygodne… 
Nowoczesne schody o niestandardowych 
wymiarach – niskie i długie – sprawiły, że piesi 
musieli poruszać się na nich w nienaturalny 
sposób, dlatego przejście zostało okrzyk-
nięte „Schodami Dziwnych Kroków”. Z czasem 
przyzwyczajono się jednak i do schodów, i do 
przejścia, zagościł w nim bowiem pierwszy we 
Wrocławiu bar z tostami. Ich roznoszący się na 
całą okolicę zapach przyciągał mieszkańców 
i turystów, którym w drodze po tosty nie prze-
szkadzały nawet niewygodne schody…



Przejście Świdnickie, 1975 r. 
fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Znajdujące się na przecięciu ważnych szlaków 
komunikacyjnych Przejście Świdnickie i jego 
okolica szybko stały się bardzo popularne. Skwer 
pomiędzy przejściem a barem Barbara szcze-
gólnie upodobali sobie wrocławscy studenci 
i opozycjoniści. Nieopodal przejścia, w miejscu, 
w którym umawiali się zakochani, od którego 
zaczynała się większość demonstracji anty-

komunistycznych organizowanych m.in. przez  
Solidarność Walczącą, i z którego niejedno-
krotnie przemawiał przywódca Pomarańczowej 
Alternatywy, Waldemar Fydrych „Major”, nawo-
łując do udziału w happeningach ośmieszają-
cych oficjalne rytuały schyłkowego PRL, przez 
kilkanaście lat stał duży mosiężny, niklowany 
i chromowany zegar zaprojektowany przez wro-
cławskiego artystę prof. Leona Podsiadłego. 
To pod tym zegarem – będącym w latach 80. 
jednym z symboli Wrocławia – milicja niejed-
nokrotnie aresztowała przebranych za krasnali 
lub świętych Mikołajów – uczestników happe-
ningów organizowanych przez Pomarańczową 
Alternatywę. Zdemontowany w 1995 r. przy oka-
zji remontu ul. Świdnickiej zegar przeleżał wiele 
lat w magazynach Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta przy ul. Długiej. Odnaleziony i wyremon-
towany nie powrócił jednak na swoje pierwotne 
miejsce. Najpierw zaprezentowano go w 2010 r. 
na wystawie „Solidarny Wrocław”, a w 2016 r. 
– jeszcze przed oficjalnym otwarciem Centrum 
Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej – stanął 
na placu przed głównym wejściem do hali 
wystawienniczej, gdzie stoi do dziś.

Przejście Świdnickie, 1978 r. 
fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Zegar przy ul. Świdnickiej, 1975 r. Obecnie zegar ten stoi na placu 
przy Centrum Historii Zajezdnia, 

fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”



Jeden z happeningów Pomarańczowej Alternatywy, styczeń 1989 r. 
fot. Irek Hasik / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
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Przy Przejściu Świdnickim, w miejscu, gdzie nie-
gdyś stał słynny zegar, 1 czerwca 2001 r. usta-
wiono pomnik Pomarańczowej Alternatywy 
– Pomnik Krasnala. Twórca pomnika, Olaf 
Brzeski, 40-centymetrowego skrzata (nazwa-
nego później Papą Krasnalem) ustawił na dwu-
krotnie większym cokole mającym formę czubka 
ludzkiego kciuka. Jak twierdzą znawcy historii 
wrocławskich krasnali, by zachować zgodność 
z opozycyjną tradycją, pomnik nie został oficjal-
nie zgłoszony i ujęty w planach, natomiast został 
zarejestrowany jako „wybrzuszenie ulicy”. 

W samym Przejściu Świdnickim działo się równie 
wiele, co w jego okolicach. Z przejścia codzien-
nie korzystały tysiące osób. To w nim niemal 
przez całą dobę grali i śpiewali mniej lub bar-
dziej utalentowani muzycy, których bywało nie-
kiedy tak samo wielu, jak żebrzących o pomoc 
i pokładających się na schodach osób. Tu swoje 
umiejętności prezentowali rozmaici artyści róż-
nych specjalności, jak np. kuglarze. Nierzadkim 

widokiem bywali też zabawiający przechodniów 
utalentowani na różne sposoby cudzoziemcy… 

Po 40 latach od otwarcia Przejście Świdnickie 
doczekało się gruntownego remontu, a raczej 
znaczącej przebudowy. Zniknęły nie tylko cha-
rakterystyczne schody, ale też podjazdy dla wóz-
ków oraz wejścia na przystanki tramwajowe, zaś 
samo przejście znacznie się zmniejszyło i przy-
brało formę wąskiego tunelu. Jednocześnie 
pojawiły się windy i przejście naziemne, którego 
wcześniej w tym miejscu nie było. W oddanym 
do użytku w lutym 2016 r. obiekcie siedzibę 
znalazło Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, będące 
filią nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej we 
Wrocławiu.
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Widok na Przejście Świdnickie w kierunku południowym, 2020 r. 
fot. Michał Karczmarek  


