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Przez wiele dziesięcioleci podstawowym środkiem komunikacji miejskiej Wroc-
ławia były tramwaje – najpierw konne, a później elektryczne. W latach 20. XX w. 
dołączyły do nich autobusy – chociaż z początku bardzo nieśmiało. Nie było ich 
dużo, kursowały o wiele rzadziej niż tramwaje, a do tego były droższe. Stanowiły 
uzupełnienie sieci tramwajowej, kursując przeważnie z pętli na obrzeża albo do 
podwrocławskich miejscowości – tam, dokąd jeszcze nie doprowadzono torowisk. 
Pierwszy miejski autobus wyjechał na ulice Wrocławia dokładnie 95 lat temu 
– 1 lipca 1925 r. Jak wyglądały pierwsze autobusy? Którędy wiodły pierwsze 
trasy? Skąd się wzięły literowe oznaczenia poszczególnych linii? Czy ówczesnym 

wrocławianom przypadła do gustu taka forma komunikacji miejskiej?

1 liPCa 
     95 lat wrocławskich autobusów miejskich

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

Aby być uczciwym, trzeba wspomnieć, że pierw- 

sze połączenie autobusowe w nadodrzańskiej 

metropolii istniało jednak wcześniej, bo jeszcze  

przed I wojną światową. Była to prywatna linia  

prowadząca z Rynku, róg pl. Solnego (Blücher-

platz) przez ul. Odrzańską (Oderstraße), most  

Uniwersytecki (Universitätsbrücke), pl. św. Ma- 

cieja (Matthiasplatz) i ul. Trzebnicką (Trebnit- 

zer Straße) do podmiejskiej kolonii willowej  

Karłowice (Carlowitz). To właśnie Niemieckie  

Towarzystwo Budowy Domów Jednorodzinnych 

(Eigenheim Baugesellschaft für Deutschland 

m.b.H.) utworzyło w podwrocławskiej wsi Kar- 

łowice osiedle zaprojektowane w stylu miasta- 

-ogrodu. Budowę rozpoczęto w 1911 r., a po  

dwóch latach gotowych było pierwszych kilka- 

dziesiąt domów. Władze Wrocławia traktowały 

kolonię willową jako konkurencję. Obawiając 

się odpływu mieszkańców, a wraz z nimi także  

i podatków, nie zdecydowały się na urucho-

mienie regularnej linii komunikacyjnej, dlatego 

utworzył ją inwestor. Połączenie autobusowe 

funkcjonowało jednak bardzo krótko. Z końcem  

czerwca 1915 r. linię zawieszono w związku  

z trwającą I wojną światową oraz oszczęd-

nościami paliwa, a zamiast niej otwarto linię 

omnibusu konnego łączącą pl. Powstańców 

Wielkopolskich (Trebnitzer Platz) z Karłowi- 

cami.

W latach 20. transport miejski we Wrocławiu 

był w bardzo złym stanie – we znaki dał się 

dziesięcioletni okres najpierw wojny, a potem 

powojennego kryzysu. Tabor i infrastruktura 

były wyeksploatowane i nie spełniały wymogów 

nowoczesnej metropolii. Władze miejskie po- 

stawiły sobie jednak ambitny cel przebudowy 

oraz modernizacji systemu transportowego. 

W planie był zakup nowego taboru, a także 

budowa nowych tras tramwajowych – głównie 

w kierunku przedmieść. Ponadto komunalna 

firma przewozowa Städtische Straßenbahn  

Breslau (Wrocławskie Tramwaje Miejskie, SSB), 

z której wywodzi się dzisiejsze wrocławskie 

MPK, planowała rozszerzyć swoją działalność, 

uruchamiając nowy środek transportu, jakim 
Autobus na terenie zajezdni przy obecnej ul. Krakowskiej, 1943 r.,  

fot. za: www.polska-org.pl
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był autobus. W tym celu w 1924 r. w zakładach 

Büssing z Brunszwiku zamówiono dziewięć 

autobusów trzyosiowych, a w berlińskiej firmie 

Nationale Automobil-Gesellschaft – jeden dwu- 

osiowy. Pojazdy posiadały pierwotnie niskopręż- 

ne silniki Otta napędzane benzyną. Nadwozia 

pierwszych autobusów posiadały konstrukcję 

drewnianą. Karoserię malowano na barwę kości  

słoniowej – taki kolor dla pojazdów komunikacji 

miejskiej obowiązywał w SSB od 1925 r. Auto-

busy rozwijały prędkość do 40 km/h. Przedział 

pasażerski zapewniał 32 miejsca siedzące oraz 

16 stojących. Ławki z przodu ustawione były  

w poprzek, a z tyłu – wzdłuż pojazdu. Zgodę na  

uruchomienie nowego środka transportu SSB 

otrzymało 12 grudnia 1924 r. Zamówione po- 

jazdy dostarczone zostały w maju następnego 

roku. Początkowo stacjonowały na terenie 

zajezdni nr I przy ob. ul. Ślężnej, gdzie do ich 

garażowania dostosowano lakiernię. Było to 

jednak rozwiązanie prowizoryczne – docelowo 

przewoźnik planował stworzenie oddzielnej 

bazy.

Wielki i długo wyczekiwany dzień nadszedł 

1 lipca 1925 r., gdy otwarto pierwszą linię  

miejskiego autobusu, którą pomyślano jako  

pospieszną. Połączyła ona dwa najpopularniej- 

sze wrocławskie parki: Szczytnicki (Scheitniger 

Park) i Południowy (Südpark). Trasa wiodła od 

ul. Orlej (Schenkendorf-Straße) przez ul. Po- 

wstańców Śląskich (Kaiser-Wilhelm-Straße), 

ul. Świdnicką (Neue Schweidnitzerstraße),  

ul. J. Piłsudskiego (Gartenstraße), ul. Dworcową 

(Bahnhofstraße), Podwale Oławskie (Ohlauer 

Stadtgraben), al. J. Słowackiego (Ohlauufer),  

most Grunwaldzki (Kaiserbrücke), plac Grun- 

waldzki (Kaiserstraße), ul. M. Curie-Skłodow-

skiej (Tiergartenstraße), most Zwierzyniecki 

(Paßbrücke), ul. A. Mickiewicza (Friedrich-Ebert-

Straße), ul. J. Paderewskiego (Morgenzeile), 

ul. S. Moniuszki (Dahnstraße), ul. F. Chopina 

(Leerbeuteler Straße), ul. L. Różyckiego (Für- 

stenstraße), wybrzeże L. Pasteura (Hobrech- 

tufer), ul. M. Curie-Skłodowskiej, a następnie 

z powrotem w kierunku parku Południowego. 

W niedziele i święta pojazdy dojeżdżały aż do  

pętli tramwajowej przy ul. Powstańców Śląskich  

(dawna pętla Krzyki ulokowana przy samym  

parku). Autobusy kursowały co 12 minut. 

Obowiązywała na niej również inna – wyższa 

– taryfa. Podczas, gdy za bilet tramwajowy 

należało zapłacić 15 fenigów, za jazdę autobu-

sem – 25 fenigów. Tyle kosztowała cała trasa. 

Można było również przejechać jej fragment: za 

20 fenigów istniała możliwość podróży z parku 

Południowego do Dworca Głównego albo z par- 

ku Szczytnickiego do Dworca Głównego.

Autobus z przyczepą na terenie zajezdni przy obecnej ul. Krakowskiej, 1943 r., fot. za: www.polska-org.pl
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Chociaż połączenie wydawało się atrakcyjne, 

okazało się jednak, że przynosi straty i w po- 

łowie października uległo likwidacji. Zamiast 

niego powstała całkiem nowa relacja – okólna  

linia południowa S, tzw. Südring (później 

otrzymała oznaczenie 19/20), która wiodła  

dookoła południowego śródmieścia. Autobusy 

co osiem minut (później co siedem minut) jeź-

dziły wzdłuż ul. Grabiszyńskiej (Gräbschener 

Straße) przez ul. I. L. Pereca (Rehdigerstraße), 

ul. Żelazną (Opitzstraße), ul. Wielką (Goethe-

straße), ul. Gajową (Herdainstraße), ul. S. Mała-

chowskiego (Flurstraße), ul. J. Piłsudskiego, 

pl. Legionów (Sonnenplatz) i ponownie ul. Gra-

biszyńską. Ponadto zniesiono podwyższoną 

taryfę. W autobusach obowiązywały bilety  

tramwajowe: za 15 fenigów z prawem przesiad- 

ki lub bilet na dwa przejazdy za 25 fenigów 

(w kolejnych latach ponownie w autobusach 

obowiązywała taryfa strefowa). 

Tym razem linia autobusowa okazała się suk-

cesem. Cieszyła się sporym zainteresowaniem 

wrocławian i była również o wiele bardziej 

rentowna. To zachęciło kierownictwo SSB do 

dalszych inwestycji w ten środek transportu. 

W 1926 r. otwarto podobną do pierwszej – za- 

wieszonej – linii. Funkcjonowała ona jednak 

wyłącznie w niedziele i święta, a więc w dni, 

gdy wrocławianie tłumnie odwiedzali parki. 

Połączyła park Południowy z halą wystawową 

przy Hali Stulecia (Jahrhunderthalle), a kurso-

wała przez dzisiejsze ulice Powstańców Ślą-

skich, J. Piłsudskiego i Dworcową oraz most 

Grunwaldzki. 

Tabor autobusowy w 1926 r. składał się już  

z 12 pojazdów, a perspektywy rozwoju sieci  

zakładały dalsze dostawy. Ponadto przedsię-

biorstwo zakupiło samochód marki Mercedes- 

-Benz, który służył do podróży służbowych pra-

cowników SSB. W związku z tym koniecznym 

stało się przygotowanie odpowiedniego zaple- 

cza technicznego do garażowania oraz napraw.  

W tym celu wybrano zajezdnię nr VIII przy ob.  

ul. Krakowskiej (obecnie zakład nie istnieje).  

Wcześniej obiekt należał do prywatnej firmy  

tramwajowej Elektrische Straßenbahn Breslau  

(Wrocławskie Tramwaje Elektryczne, ESB), któ- 

ra w 1924 r. została wykupiona przez miasto  

i wcielona do komunalnego przewoźnika. Na  

jej terenie zaplanowano długą halę garażowo- 

-warsztatową. Powstała ona od strony ul. Kra- 

kowskiej. Prace ziemne rozpoczęto pod koniec  

Jeden z pierwszych wrocławskich autobusów marki Büssing, 1927 r., fot. za: Verwaltungsbericht der Städtischen  
Strassenbahn Breslau 1927
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Garaż autobusowy w zajezdni nr VIII przy obecnej ul. Krakowskiej, 1927 r., 
fot. za: Verwaltungsbericht der Städtischen Strassenbahn Breslau 1927

sierpnia 1926 r., a już pod koniec listopada  

budynek był zadaszony. Obiekt ukończono  

wiosną następnego roku – 17 marca 1927 r.  

rozpoczęła się w nim eksploatacja autobusów.  

Hala o długości 98 m i szerokości 14 m  

posiadała 20 stanowisk: 18 z nich służyło do  

garażowania autobusów, a pozostałe dwa mie- 

ściły warsztat, szatnię, magazyn i biuro mistrza  

zajezdni. Konstrukcję budynku stanowiła rama  

z żelazobetonu wypełniona cegłami. Szczególną  

uwagę projektanci budynku zwrócili na bezpie-

czeństwo pracowników w razie pożaru. Z tego 

względu bramy wyjazdowe zamykane były 

wrotami o specjalnej konstrukcji. Każde z nich, 

podzielone na cztery części, otwierało się do 

wewnątrz za pomocą dwóch prostych dźwigni.

W drugiej połowie lat 20. XX w. SSB inten-

sywnie rozwijało komunikację autobusową. 

Miało to związek z włączeniem w obręb Wroc- 

ławia w 1928 r. szeregu ościennych miejsco-

wości, m.in. Księża Małego i Wielkiego (Klein 

Tschansch, Groß Tschansch), Partynic (Hart- 

lieb), Biskupina (Bischofswalde) czy Leśnicy 

(Deutsch-Lissa). Pod koniec 1930 r. we Wroc- 

ławiu funkcjonowało dziewięć linii autobuso-

wych: jedna miejska (oznaczana zresztą jako je- 

dyna, podobnie jak tramwaje, numerem 19/20)  

oraz osiem podmiejskich:

linia 19/20 (Südring): ul. Grabiszyńska – ul. I. L. Pereca – ul. Grochowa (Herder-Straße) – ul. Krucza 

(Charlotten-Straße) – pl. L. Hirszfelda (Höfchenplatz) – ul. Wielka – ul. Gajowa – ul. K. Pułaskiego 

(Brüderstraße) – ul. S. Małachowskiego – ul. J. Piłsudskiego – pl. Legionów – ul. Grabiszyńska;

linia a: Popowice (Pöpelwitz) – Pracze Odrzańskie (Herrnprotsch) – Stabłowice (Stabelwitz);

linia B: ul. Krakowska – Księże Małe – Brochów (Brockau);

linia C: Dworzec Nadodrze (Odertorbahnhof) – Karłowice;

linia D: ul. Lotnicza (Flughafenstraße) – Złotniki (Goldschmieden) – Leśnica;

linia G: Dąbie (Grüneiche) – Biskupin;

linia H: ul. T. Boya-Żeleńskiego (Wichelhausallee) – Psie Pole (Hundsfeld);

linia K: park Południowy – Klecina;

linia l: Dworzec Nadodrze – Różanka (Rosenthal) – Poświętne (Lilienthal).
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Linie autobusowe nosiły oznaczenia literowe, 

przeważnie będące inicjałem dzielnicy lub 

miejscowości, do której prowadziły. I tak linia 

B kursowała na Brochów (Brockau), linia D 

z kolei do Leśnicy (Deutsch-Lissa), linia H do 

Psiego Pola (Hundsfeld), linia L do Poświętnego 

(Lilienthal) czy linia C na Karłowice (Carlowitz). 

Co ciekawe, także po wojnie dla komunikacji 

autobusowej zarezerwowano literowe ozna-

czenie linii i częściowo stosowano podobny 

system – linia K jeździła na Karłowice, linia G 

do Zgorzeliska, które wówczas nosiło nazwę 

Gorlice, linia M kursowała na Muchobór Mały,  

a linia L – na lotnisko na Strachowiach.

Autobusy stanowiły uzupełnienie sieci tramwa- 

jowej i obsługiwały te obszary, do których nie 

doprowadzono jeszcze torowisk. Za przykład  

mogą posłużyć połączenia z Karłowicami czy  

Biskupinem, które na początku lat 30. zastą-

piono tramwajami. Uruchamianie nowych po- 

łączeń autobusowych wymagało dalszej rozbu-

dowy zaplecza technicznego. W związku z tym 

w latach 1929–1930 na terenie zajezdni nr VIII 

przy ob. ul. Krakowskiej powstała druga hala 

postojowo-remontowa. Budynek o stalowej 

konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłami 

przewidziano na 36 miejsc postojowych oraz  

15 stanowisk naprawczych w warsztatach wy- 

posażonych w kanały rewizyjne.

W połowie 1931 r. miejski przewoźnik posiadał 

już 29 autobusów oraz jedną przyczepę. Ta 

ostatnia pochodziła z fabryki Beuchelt & Co.  

z Zielonej Góry, tej samej, która wyprodukowała 

elementy stalowe dla wrocławskiego mostu 

Grunwaldzkiego. Dwuosiowa przyczepa posia- 

dała jedne drzwi po środku, a wnętrze gwaran-

towało 20 miejsc siedzących oraz 28 stojących. 

Niektóre pojazdy pozyskane przez SSB były 

używane. Przewoźnik odkupywał je od róż-

nych firm transportowych (m.in. z Drezna czy 

Wiesbaden). Co ciekawe, od początku lat 30. 

wszystkie pojazdy stopniowo przebudowywano 

na dieslowskie. Takie silniki były trwalsze oraz 

bardziej ekonomiczne od wcześniejszych. No- 

wością było również zastosowanie nadwozi  

o konstrukcji stalowej. Specjalizowała się w tej 

dziedzinie wspomniana wyżej zielonogórska 

fabryka Beuchelt. 

Okres II wojny światowej przyniósł oszczęd-

ności paliwa. W związku z tym wrocławskie 

autobusy przebudowano na gazowe. W tym 

celu na ich dachach montowano sporych roz-

miarów pojemniki, które napełniano gazem 

świetlnym na specjalnych stacjach ulokowanych 

na pętlach. W 1944 r. tabor autobusowy miej- 

skiego przewoźnika składał się z 77 pojazdów 

– 41 autobusów oraz 36 przyczep. Wówczas 

funkcjonowało we Wrocławiu 14 linii auto-

busowych o łącznej długości ponad 69 km. 

Skorzystało z nich ponad milion pasażerów  

(z tramwajów – ponad 17 mln w tym samym 

roku).

W czasie oblężenia Festung Breslau zajezdnia 

autobusowa przy ob. ul. Krakowskiej należała 

do jednych z ważniejszych punktów oporu na 

terenie Przedmieścia Oławskiego. Oddziały 

brandkommando, nie chcąc, aby przydatne urzą- 

dzenia dostały się w ręce Armii Czerwonej, 

celowo unieruchomiły zajezdnię. Duża część 

taboru uległa mocnym uszkodzeniom podczas 

walk w samym Wrocławiu lub przepadła pod- 

czas ewakuacji miasta wiosną 1945 r. Spośród  

77 pojazdów działania wojenne przetrwały 

jedynie 24. Ich odbudowa nastręczała wielu 

problemów, pomimo to służyły jeszcze wiele lat 

po wojnie. Ale to już opowieść na całkiem inną 

okazję…

Tomasz Sielicki
historyk wrocławskiego transportu 
miejskiego 
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Tomasz Sielicki, Przez Sępolno, Zalesie i Krzyki… Historia tramwajów we Wrocławiu, Wrocław 2017. 5


