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Początki węzła komunikacyjnego na placu
Związki placu Grunwaldzkiego z komunikacją miejską się-

gają 1877 roku, w którym to uruchomiono we Wrocławiu
tramwaje konne. Pierwsza linia, łącząca centrum z ogrodem
zoologicznym, poprowadzona została szosą Szczytnicką,
przecinającą obecny plac.

Rozwój miasta w kierunku Szczytnik zaowocował wkrót-
ce zarówno realizacją inwestycji budowlanych (zespół klinik
w latach 1887-1890), jak i rozbudową układu komunikacyj-
nego (most Grunwaldzki w 1910 r.). Nowy most „powołał do
życia” szeroką aleję (obecny plac Grunwaldzki), która na
przecięciu z dawną szosą Szczytnicką stworzyła rozległe
skrzyżowanie, zwane Gwiazdą Szczytnicką. Nazwa ta wyni-
kała z liczby wlotów, których w szczytowym okresie było aż
sześć (oprócz wyżej wspomnianych jeszcze ul. Piastowska
i nieistniejąca już dziś Targowa). Co interesujące, aż na pię-
ciu z nich funkcjonowały tramwaje.

Niestety, Gwiazda Szczytnicka nie przetrwała wojny.
W końcowym okresie, kiedy Wrocław ogłoszono twierdzą
(Festung Breslau), funkcjonowanie miasta w pełni pod-
porządkowano potrzebom wojskowym. W wyniku zdoby-
cia przez Armię Czerwoną 1 kwietnia 1945 r. lotniska na
Gądowie, podjęto decyzję o budowie (pod ciągłym ostrza-
łem) nowego lotniska pomiędzy mostami Grunwaldzkim
i Szczytnickim. Okoliczna zabudowa została wysadzona
(m.in. okazała wieża pobliskiego kościoła Marcina Lutra),
a teren przy wykorzystaniu miejscowej ludności i więź-
niów obozów pracy - splantowany. „Budowa” lotniska, teo-
retycznie mającego służyć zaopatrzeniu twierdzy, w prak-
tyce pochłonęła kilka tysięcy ofiar.

Po ustaniu działań bojowych teren pozostały po
Gwieździe Szczytnickiej pozbawiony był wszelkich za-
budowań. Skala zniszczeń była ogromna: zniknęły całe
kwartały budynków, a przedwojenna aleja łącząca most
Grunwaldzki ze Szczytnickim zlała się z równoległymi
ulicami. Powstał wielki, pusty obszar, szeroki miejscami
na kilkaset metrów, który nazwano placem Grunwaldz-
kim. Co interesujące, pomimo ostrzału, w dobrym stanie
zachowała się nawierzchnia ulic – te były bowiem przy-
kryte półmetrową walcowaną warstwą rozdrobnionych
cegieł, stanowiącą płytę lotniska.

Powojenna odbudowa
W zrujnowanym po wojnie mieście szybko rozpoczęła się

odbudowa komunikacji zbiorowej. Pierwsza grupa osób,
z inżynierem Kazimierzem Mechem na czele (byłym pracow-
nikiem Tramwajów Warszawskich) przystąpiła do pracy już
9 maja 1945 roku. Wkrótce, 4 czerwca, uruchomiono pierw-
szy autobus Zakładów Komunikacyjnych miasta Wrocławia.
Przewoził on urzędników z Karłowic przez plac Grunwaldzki,
do Zarządu Miejskiego na rogu ulic Podwala i Muzealnej
(linia W). Stan komunikacji po upadku twierdzy został dobrze
oddany przez opis tego pojazdu, zawarty w jednym z pa-
miętników [2] (wpis z okolic listopada 1945 r.): (…) Na po-
czątku lata od placu Grunwaldzkiego zaczął kursować jedyny
w mieście osobliwy autobus piętrowy napędzany gazem. Wy-
glądał imponująco: był oszklony, miał wygodne siedzenia (oby-
dwa te atrybuty nie występowały w ówczesnych tramwajach,
stąd zachwyt autorki – przyp. aut.), zabierał chyba z pięć-
dziesiąt osób. Kursował z rogu ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
i placu Grunwaldzkiego, przez most Grunwaldzki, aleją Sło-
wackiego, mijał gmach Województwa i Pocztę Główną, a da-
lej przez odgruzowane już Podwale Świdnickie docierał przed
Zarząd Miejski przy placu Wolności. Po drodze przejeżdżało
się obok pomnika Kaisera Wilhelma, dumnie siedzącego na
koniu w otoczeniu pogruchotanych orłów pruskich i innych
szczątków swej dawnej chwały. Opłata za bilet autobusowy
wynosiła jeden złoty. Ale autobusu już nie ma, zabrakło do
niego części zamiennych i obecnie trzeba chodzić piechotą.

Ogólnodostępna komunikacja ruszyła 22 sierpnia 1945
roku. Tego dnia plac Grunwaldzki stał się pierwszym powo-
jennym węzłem przesiadkowym we Wrocławiu: od strony
Biskupina (ulicą Skłodowskiej-Curie) dojeżdżały doń bowiem
tramwaje linii 1, a od strony dworca Nadodrze (ulicą Pia-
stowską) – autobusy linii A1 .

We wrześniu trasy obu linii zostały przedłużone: tramwa-
je 1 zaczęły dojeżdżać ulicą Piastowską do pl. Słowiańskie-
go, a autobusy A przez plac Grunwaldzki i most Szczytnicki
do ul. Parkowej. Dzięki temu dwie okoliczne dzielnice z oca-
lałą zabudową (Biskupin i Szczytniki) uzyskały bezpośrednie
połączenia z dworcem kolejowym. W październiku do ruchu
wprowadzono kolejne wyremontowane wozy: autobusy kur-
sowały odtąd co 25 minut.
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W połowie grudnia nastąpiła reorganizacja połączeń au-
tobusowych. Linia A została skierowana do dworca Główne-
go przez most Grunwaldzki, w zamian za zlikwidowany do-
jazd do ul. Parkowej uruchomiono natomiast linię C. Kurso-
wała ona ze Szczytnik (ul. Paderewskiego), przez cały plac
Grunwaldzki, do centrum (do ul. Krupniczej). Warto zazna-
czyć, że w zasadzie obie te linie spełniały rolę komunikacji
zastępczej za niemożliwe do szybkiego uruchomienia na tych
trasach tramwaje.

Taka organizacja ruchu przetrwała do marca 1946 r. Wów-
czas most Grunwaldzki został zamknięty na czas remontu
(początkowo przy zachowaniu ruchu pieszego). W związku
z tym, kursowanie linii A ograniczono do odcinka między mo-
stem a dworcem Głównym (pozostałą część trasy – od placu
Grunwaldzkiego – obsługiwały bowiem już tramwaje linii 1),
natomiast linia C została podzielona przez nieprzejezdny most
na dwie części: południową i północną. Kolejna zmiana na-
stąpiła 29 czerwca 1946 r., kiedy most zamknięto również dla
pieszych. Ruch zamarł – zawieszono zatem linię A i południo-
we C, północne C skrócono natomiast do ul. Piastowskiej.

Po remoncie mostu przewidywano na nim uruchomienie
linii tramwajowych, łączących plac Grunwaldzki z dworcem
Głównym i centrum miasta. W związku z tym odzyskane au-
tobusy linii A zostały skierowane na przedmieścia: w lipcu
wyruszyły na trasę Pilczyce – Leśnica. Podobnie było z linią
C – uruchomienie połączenia tramwajowego placu ze Szczyt-
nikami i Sępolnem, umożliwiło skierowanie autobusów na
podmiejską trasę z ul. Krakowskiej do Siechnic.

W ten sposób autobusy zniknęły z powierzchni placu. Trze-
ba jednak pamiętać, że po wojnie były one towarem zdecy-
dowanie deficytowym – kursowały zatem tylko tam, gdzie nie
udało się uruchomić tramwaju. Tabor również pozostawiał wie-
le do życzenia – często były to bowiem zdemobilizowane
ciężarówki.

Rozwój linii podmiejskich
Po okresie szybkiej odbudowy komunikacji tramwajowej

w mieście (1945-48) i uporządkowaniu sieci (1949 rok), na-
stąpiło relatywne zaspokojenie potrzeb transportowych
w śródmieściu (por. [4]). W związku z tym pojawiła się możli-
wość powrotu do przedwojennych rozwiązań, w których au-
tobusy stanowiły naturalne przedłużenie linii tramwajowych
w kierunku przedmieść.

W okolicy placu Grunwaldzkiego pierwszym tego rodzaju
połączeniem była uruchomiona 7 czerwca 1954 roku linia W2,
rozpoczynająca trasę na pętli tramwajowej na Sępolnie i pro-
wadząca przez Swojczyce i Strachocin do Wojnowa.

Rok później, 1 sierpnia 1955, miała miejsce reforma ko-
munikacji autobusowej we Wrocławiu – zmodyfikowano tra-
sy wielu linii, oznaczenia literowe zastąpiono liczbami od 100
w górę. Dotychczasowa linia W zyskała wówczas numer 110.
Co jednak ważniejsze, plac Grunwaldzki ponownie stał się
węzłem przesiadkowym pomiędzy autobusami i tramwajami
– utworzona została bowiem linia 111, kursująca zeń na Psie
Pole i Zgorzelisko.

Z biegiem lat następował rozwój linii podmiejskich.
W styczniu 1958 roku linia 111 została wydłużona do Kieł-
czowa. We wrześniu 1959 r. pasażerom linii 110 (docierającej
już do Kamieńca Wrocławskiego) ułatwiono przesiadki – prze-
nosząc końcówkę z pętli tramwajowej na Sępolnie na węzeł
na placu Grunwaldzkim. Miesiąc później dokonano kolejnej

reorganizacji linii 110: wydzielono kursy do Wojnowa (pod
numerem 110) i do Kamieńca (nowa linia 115).

W lipcu 1960 r. pojawiła się nowa kategoria podmiejskich
linii autobusowych. Zostało bowiem uruchomione połącze-
nie sezonowe placu Grunwaldzkiego i ul. Słowiańskiej ze
Szczodrem. Jak pisała wówczas wrocławska prasa: Wrocła-
wianie mogą spędzić niedzielę w pięknej podwrocławskiej
miejscowości. (...) Na miejscu na wycieczkowiczów czekać
będą – bufet i dwie orkiestry. Dla dzieci przygotowano dużo
niespodzianek.

Linie podmiejskie zatrzymywały się na przystanku przy
osi Grunwaldzkiej, po północno-wschodniej stronie placu (za-
wracanie ulicami Norwida i Skłodowskiej-Curie). Z biegiem
lat powstał w tym miejscu też punkt kontroli ruchu MPK, nad-
zorujący funkcjonowanie komunikacji. Pomimo, że pierwszy
podmiejski „dworzec autobusowy” powstał dość przypadko-
wo, mały ruch kołowy nie utrudniał jeszcze przesiadek, więc
rozwiązanie było dość funkcjonalne.

Powołanie linii pośpiesznych
W 1958 roku autobusy powróciły do centrum miasta –

oprócz linii podmiejskich zaczęły bowiem obsługiwać rów-
nież wewnętrzne połączenia pośpieszne. Pierwsze dwie linie
(oznaczone A i B) uruchomiono 1 lipca. Znamienne było przy
tym podejście przewoźnika do ich funkcjonowania – zakła-
dano, że będą to połączenia typowo komercyjne. Przyjęto
zatem, że powinny być uruchamiane w takich relacjach, na
których w krótkim czasie ujawnią się duże potoki podróżnych.
Powodowało to (zwłaszcza w początkowym okresie) częste
korekty tras, w celu zwiększenia napełnień. Tak na przykład,
już 26 lipca radykalnie zmieniono trasę linii A: zamiast łączyć
dworzec Nadodrze i Psie Pole, skierowano ją na trasę Bisku-
pin – Krzyki (przez plac Grunwaldzki). W tej relacji autobusy

Rys. 1. Rozmieszczenie przystanków autobusowych i tramwajowych
na placu Grunwaldzkim w 1969 roku (opr. T. Korycki).
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kursowały dłużej (do 13 października), po czym jednak ze
względu na małe przewozy linię zawieszono.

Poszukiwanie odpowiednich relacji trwało dość długo –
tylko wybiegowa linia B, łącząca centrum (pl. 1 Maja) z Le-
śnicą, od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem pa-
sażerów. Trasa linii A ustabilizowała się nieco dopiero w lipcu
1961 roku (kiedy końcówki ustalono na Oporowie i placu Do-
minikańskim), szczegółowy jej przebieg zmieniał się jeszcze
jednak kilkukrotnie. Kolejne linie: C (Opera – Partynice) i D
(Bartoszowice – Huby przez plac Grunwaldzki) zostały uru-
chomione 1 maja 1964 roku. Także w tych przypadkach trasy
ulegały korektom – np. po miesiącu kursowania dyskusja pra-
sowa spowodowała skrócenie linii D do dworca Głównego
(na południowym odcinku autobus jeździł bowiem pusty).

Do końca lat 60 XX wieku, na placu Grunwaldzkim ustabi-
lizował się układ trzech linii pośpiesznych: C (Zalesie – Gajo-
wice), D (Bartoszowice – dworzec Główny) i E (Biskupin –
Rynek). Autobusy pośpieszne, przemierzające plac tranzy-
tem, zatrzymywały się, podobnie jak tramwaje – przed skrzy-
żowaniem, co umożliwiało łatwe przesiadki (rys. 1).

Pierwsze modernizacje skrzyżowania
Stopniowa zabudowa dzielnicy akademickiej i rosnący

ruch kołowy wymuszały przebudowę skrzyżowania. Najbar-
dziej prostym rozwiązaniem z punktu widzenia inżynierii ru-
chu byłoby przy tym ograniczenie liczby wlotów – i przebu-
dowa gwiazdy na zwykłe, czterowlotowe skrzyżowanie ulic
(najlepiej pod kątem prostym). Problem stanowił jednak fakt,
że tramwaje – bardzo istotne dla funkcjonowania miasta –
korzystały z aż pięciu wlotów.

Pierwszą poważną korektą układu skrzyżowania w cza-
sach powojennych było zatem zamknięcie dla ruchu szóste-
go wlotu (jedynego bez torów tramwajowych) – ul. Targowej.

W tym miejscu wybudowano dominujący nad skrzyżowaniem
wieżowiec – Dom Naukowca. Co ciekawe, sam wlot został
pozostawiony – jako zatoka, służąca długo (do obecnej prze-
budowy) za mały, trzystanowiskowy parking.

Kolejne zmiany zaszły w połowie lat 70. ub. wieku. Likwi-
dacja piątego wlotu nie doszła do skutku, ale ruch na placu
został uporządkowany poprzez uruchomienie sygnalizacji
świetlnej. Nastąpiło to podczas przebudowy w listopadzie
1974 roku.

W połowie 1976 r. przystanki autobusów pośpiesznych
przeniesiono za skrzyżowanie, do specjalnie wybudowanych
zatok. Przesunięcie to odbiło się szerokim echem w gaze-
tach. Linie pośpieszne (zwłaszcza D), obsługujące rozbudo-
wujący się Biskupin i Bartoszowice umożliwiały bowiem
dotąd wygodny dojazd do placu i przesiadkę na tramwaje.
Po zmianie, przesiadki stały się dużo trudniejsze – jak pisali
czytelnicy: od przystanku tramwajowego do autobusowego
jest dość daleko, a poza tym szybkie przejście uniemożliwia
sygnalizacja świetlna. Na interwencję prasy, Biuro Studiów
i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej odpowiedziało
bardzo znamiennym argumentem, który niestety już na stałe
zagościł na łamach: powodem zmian był fakt, że zatrzymują-
ce się autobusy utrudniały ruch kołowy. Od tego momentu
wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane były na wy-
lotach gwiazdy, a tramwajowe – na wlotach.

Przystanek linii podmiejskich, który od początku mieścił
się za skrzyżowaniem, zmodernizowano. Węzeł na placu
Grunwaldzkim był na tyle istotny, że zainstalowano megafo-
ny, przez które informowano pasażerów o zmianach tras
i opóźnieniach, a kierowcom wydawano polecenia odjazdu.
Warto podkreślić, że węzeł ten stopniowo zaczął tracić cha-
rakter przystanku linii podmiejskich. Pojawiły się bowiem nowe
linie autobusowe, które zaczęły obsługiwać wewnętrzny

Rys. 2. Warianty budowy Rejonowego Dworca Obsługi Pasażerskiej przy placu Grunwaldzkim: a) z wjazdem od ul. Curie-Skłodowskiej,
b) z wjazdem od osi Grunwaldzkiej,

a)a)a)a)a) b)b)b)b)b)
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obszar miasta. Pierwszym symptomem tych zmian był przy-
stanek linii 128, uruchomionej w grudniu 1973 roku. Kurso-
wała ona obrzeżem śródmieścia, do placu Piłsudskiego na
Karłowicach. Ostateczne zerwanie z dotychczasowymi zasa-
dami obsługi (tramwaje w centrum, autobusy na przedmie-
ściach) miało jednak miejsce kilka lat później. W dniu 3 stycz-
nia 1977 roku linia 109, kursująca dotąd na trasie Żerniki –
dworzec Świebodzki, została wydłużona przez całe centrum,
ulicą Podwale, do placu Grunwaldzkiego. Był to pierwszy taki
przypadek we Wrocławiu (wcześniejsze było tylko połącze-
nie ul. Łaciarskiej z Brochowem linią 114, ale jej trasa nie prze-
cinała całego śródmieścia). Co istotne, wzorem linii pośpiesz-
nych, na placu Grunwaldzkim autobusy zwykłe zatrzymywa-
ły się (inaczej niż tramwaje) za skrzyżowaniem.

Od tego momentu linie autobusowe zaczęły poważnie
konkurować o pasażerów z tramwajami. Interesujące jest przy
tym, że wprowadzenie autobusowej obsługi centrum zbiegło
się w czasie ze znaczącym pogorszeniem warunków ruchu
ulicznego, wynikającym z rozwoju motoryzacji. Prasa pisała:
na absurd zakrawa brak priorytetu dla tramwajów i autobu-
sów MPK w przepisach drogowych i organizacji ruchu. Taka
opinia nie była jednak uwzględniana przy przebudowie mia-
sta. Ostatecznie, z końcem 1976 roku, MPK z konieczności
zadecydowało o ustawieniu stałych autobusów rezerwowych
na pl. Grunwaldzkim, pl. Czerwonym i Karłowicach.

Kryzys i projekt dworca przesiadkowego
Koniec lat 70. we Wrocławiu charakteryzowały duże pro-

blemy w trakcji autobusowej. Na przełomie lat 1978 i 1979 do
przewozów ludności próbowano nawet – wzorem wojewódz-
twa katowickiego – włączyć autobusy pracownicze, urucha-
miane przez poszczególne zakłady. W 1981 roku kryzys był na
tyle poważny, że przystąpiono do ograniczania sieci połączeń.

Linie podmiejskie skracano do pierwszej pętli tramwajowej
w mieście, a linie miejskie zaczęły znikać z odcinków, na któ-
rych funkcjonowały tramwaje.

Równolegle do zmian doraźnych, na zlecenie MPK, Biuro
Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej przygo-
towało opracowanie pt. Analiza układu linii autobusowych
i tramwajowych wraz z powiązaniem ich w Rejonowe Dworce
Obsługi Pasażerskiej [1]. W ówczesnym Wrocławiu z komu-
nikacji publicznej korzystało w dojazdach do pracy 75-80%
zatrudnionych. W opracowaniu stwierdzono zatem, że: nie
należy liczyć się w najbliższych latach z degradacją (roli –
przyp. aut.) komunikacji publicznej (...), więc w dobrze poję-
tym interesie społecznym konieczne jest uwzględnienie
w projektach przebudowy elementów układu komunikacyj-
nego podstawowej roli komunikacji publicznej i podporząd-
kowania geometrii i organizacji ruchu jej zadaniom. Założe-
nia projektu były więc następujące: przeanalizowanie obec-
nego (w 1981 r. – przyp. aut.) układu linii autobusowych
i tramwajowych pod kątem powiązania na lata 1982 i 1985
obu układów (A i T) w sprawnie funkcjonującą sieć komuni-
kacji publicznej, z wprowadzeniem w węzłowych punktach
układu – Rejonowych Dworców Obsługi Pasażerskiej lub
Miejsc Obsługi Pasażerskiej.

Z cytowanych fragmentów wstępu opracowania można
byłoby sądzić, że w 1981 roku we Wrocławiu dostrzeżono
problemy komunikacji miejskiej, a zwłaszcza funkcjonujących
węzłów przesiadkowych. Niestety, przedstawiona w nim oce-
na istniejących wówczas rozwiązań nie pozostawiała w tym
zakresie żadnych złudzeń: jakość tych powiązań jest bardzo
rozmaita. Niektóre z nich umożliwiają szybkie i sprawne osią-
gnięcie zamierzonego celu podróży (np. wszystkie powiąza-
nia w rejonie placu Grunwaldzkiego, gdzie pasażerowi przed-
stawia się bogatą ofertę celów łącznie z centrum), inne, jak
np. pl. Czerwony wymagają dość długich dojść pieszych, co
poważnie obniża sprawność przesiadania. Rozproszone przy-
stanki na placu Grunwaldzkim w ocenie Biproskimu były za-
tem ideałem, do którego należało dążyć.

W opracowaniu zaproponowano dwa warianty budowy
dworca autobusowego na placu Grunwaldzkim (rys. 2a, 2b).
Oba jednak, lokalizujące dworzec od strony ul. Norwida, zo-
stały negatywnie zaopiniowane przez Wojewódzkie Biuro Pla-
nowania Przestrzennego – projektantom zwrócono uwagę,
że: we wszystkich propozycjach są rozwiązane niewłaściwie
relacje przesiadkowe między autobusami i tramwajami. Doj-
ście piesze z przystanku autobusowego do tramwajowego
(200 – 300 m) z kilkakrotną kolizją z ruchem samochodowym
lub tramwajowym jest zaprzeczeniem zasady zintegrowane-
go systemu komunikacji zbiorowej. Wypracowane rozwiąza-
nie kompromisowe nie było niestety dużo lepsze – zapropo-
nowano prostą rozbudowę zespołu przystanków autobuso-
wych, istniejących przy północnej części osi Grunwaldzkiej,
zaś stanowiska postojowe i obsługowe zaplanowano przy
ul. Grunwaldzkiej, z wykorzystaniem istniejącej zabudowy
Polmozbytu (rys. 2c).

W praktyce z całej inwestycji wykonano jedynie w listopa-
dzie 1984 roku przebudowę końcówki autobusowej – dotych-
czasową zatokę o długości 120 m wydłużono o 50 m i posze-
rzono o drugi 3,5 m pas, oddzielony od jezdni głównej trze-
ma wysepkami. Przy północnej osi placu powstał zatem
zespół sześciu stanowisk, na których mogły zatrzymywać się
autobusy.

Rys. 2 c; z poszerzeniem istniejącej zatoki i wykorzystaniem zabudo-
wy Polmozbytu (opr. T. Korycki)

c)c)c)c)c)


