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Rys. 3. Projekt przebudowy skrzyżowania na placu Grunwaldzkim
z 1991 roku – poszerzenie jezdni, likwidacja piątego wlotu, przystanki
autobusowe i tramwajowe na wylotach skrzyżowania, rozległe przej-
ście podziemne z pochylniami dla wózków (opr. T. Korycki)

Rys. 4. Przebieg linii i rozmieszczenie przystanków komunikacji zbiorowej na placu w styczniu 2006 r. (opr. T. Korycki).

Projekty przebudowy skrzyżowania w latach 90.
W 1991 roku opracowano kolejny projekt przebudowy placu (rys. 3),

stanowiący ostatni akord – przebrzmiałej już na świecie – koncepcji dosto-
sowywania śródmiejskiego układu drogowego do rosnących potrzeb ru-
chu indywidualnego. Od wcześniejszych wizji (por. [5], [7]) różnił się on
przede wszystkim brakiem estakad. Mimo to, zakładano jednak bardzo
dużą rozbudowę jezdni: na osi Grunwaldzkiej miały pojawić się po trzy
pasy ruchu w każdym kierunku, a w celu przeniesienia zwiększonych ob-
ciążeń projektowano dobudowę drugich mostów: Grunwaldzkiego, Szczyt-
nickiego i Zwierzynieckiego. Co ciekawe, przy okazji zakładano też budo-
wę nowych ścieżek rowerowych w całym rejonie (przedwojenne pasy ro-
werowe już od dłuższego czasu kierowcy zaanektowali bowiem na parkingi).

Samo skrzyżowanie miało mieć poprawioną geometrię – planowano
likwidację jednego wlotu (od strony ul. Szczytnickiej, która poprzez No-
woszczytnicką miała być wprowadzona w Piastowską), dzięki czemu po-
zostałe ulice (oś Grunwaldzka i ul. Piastowska / M. Skłodowskiej-Curie)
przecinałyby się pod kątem prostym. Powrócono do idei budowy stano-
wisk postojowych dla autobusów przy ul. Grunwaldzkiej (teren Polmozby-
tu). Wszystkie przystanki na węźle miały być usytuowane na wylotach
skrzyżowania: tramwajowe na wyspach (dostęp przez przejście podziem-
ne), autobusowe w zatokach przy chodnikach.

Oprócz tego projektu, żywa była również idea lokalizacji dworca au-
tobusowego wewnątrz niezabudowanego dotąd trójkąta: oś Grunwaldz-
ka – ul. Norwida – ul. M. Skłodowskiej-Curie. Koncepcja ta także nie była-
by jednak dla pasażerów zbyt dogodna: stanowiska autobusowe uległy-
by jeszcze większemu oddaleniu od skrzyżowania (i przystanków tram-
wajowych), a poza tym w celu wjazdu na dworzec autobusy w niektórych
przypadkach musiałyby objeżdżać dodatkowo okoliczne ulice.

Historia i przebudowa węzła autobusowego
przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu (cz. 2)

Tomasz Korycki, Bogusław Molecki, Paweł Puchalski, Michał Wicher



23AUTOBUSY

Rys. 5. Przebieg linii i rozmieszczenie przystanków komunikacji zbiorowej na placu w maju 2008 r. (opr. T. Korycki)

Fot. 1. Problemy z postojami wyrównawczymi na końcówce placu Grunwaldzkiego: a) autobus linii 149, blokujący wjazd na sąsiednie stano-
wisko przystankowe; b) autobus linii 139, parkujący podczas postoju wyrównawczego na pasie zieleni w osi ulicy; c) autobusy zaparkowane
na niezabudowanym placu od strony Akademii Rolniczej (fot. a – P. Puchalski, lipiec 2000 r.; b i c – B. Molecki, wrzesień 1999 r.).

Fot. 2. Problemy z właściwym wykorzystaniem pasów autobusowo-
tramwajowych: widoczny autobus zastępczy (za tramwaj) linii 700
porusza się po torowisku wyłącznie przez niesubordynację kierowcy
– trasa wyznaczona przez Zarząd Dróg i Komunikacji prowadziła po
jezdni obok, w efekcie czego przesiadka z tramwaju do autobusu
zamiast na jednym peronie odbywała się na dwóch, oddalonych od
siebie o kilkaset (!) metrów (fot. B. Molecki, 13 lipca 2005 r.).

a) b)

c)

Ostatnie lata funkcjonowania
Projekt przebudowy nie został ostatecznie wdrożony w życie – a plac

w niezmienionym kształcie musiał funkcjonować nadal. Tymczasem, przez
lata przybywało linii autobusowych. Do zawracających na placu podmiej-
skich 111 i 115 (późniejszych 611 i 615) oraz miejskich 116 (dawna 128),
139 i 149 (powstałych na bazie 109) doszły jeszcze 131 i 141 w kierunku
Psiego Pola. Analogiczna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do linii prze-
jeżdżających przez plac tranzytem – oprócz dawnych C i E, pojawiła się
nowa H, a na bazie D powstały dwie linie zwykłe: 145 i 146.

Trudności na placu były tym większe, że brak przebudowy oznaczał
pozostawienie przystanków tramwajowych przed skrzyżowaniem. Dzięki
temu na przykład studenci Politechniki, udający się do akademików
(w kierunku wschodnim), mogli „wybierać” między trzema przystankami
tramwajowymi i jednym autobusowym, znajdującymi się po czterech róż-
nych stronach placu (podział linii na stanowiska w ostatnich latach przed-
stawiono na rys. 4).

Problemy sprawiała również eksploatacja bardzo ograniczonego
zespołu przystanków autobusowych po północno-wschodniej stronie
skrzyżowania. Pomimo istnienia sześciu stanowisk, kończenie biegu
przez autobusy większej liczby linii powodował problemy z posto-
jem wozów (koniecznym zwłaszcza dla autobusów 139 i 149, prze-
jeżdżających przez całe centrum – fot. 1a). Do tego celu zaczęto
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Fot. 3. Węzeł komunikacji miejskiej na rondzie Reagana we Wrocła-
wiu: a) widok ogólny; b) przystanki na wyspie centralnej; c) przy-
stanki na wyspie wschodniej; d) bardzo oddalone stanowisko linii
911 przy osi północnej; e) pas autobusowo-tramwajowy (fot. a, c, d
– B. Molecki; b, e – T. Korycki).

a) b)

c) d)

e)

zatem wykorzystywać nawet – pas zieleni w osi jezdni, przy torowisku
tramwajowym (fot. 1b) i niezabudowany plac, z dojazdem od strony
ul. Norwida (fot. 1c).

W 2001 roku dokonano remontu torowiska na północnej osi Grun-
waldzkiej. Ze względu na pogarszające się warunki ruchu autobusów,
tory zostały przykryte płytami – tym samym powstał pierwszy w tym rejo-
nie miasta pas autobusowo-tramwajowy (por. [3]).

Niestety, po zrealizowaniu inwestycji stwierdzono, że pas ten nie na-
daje się do wykorzystania przez autobusy (m.in. ze względu na lokaliza-
cję przystanków). W efekcie, pomimo zmiany oznaczeń przystankowych,
wjazd autobusu na ten pas był rzadkością (fot. 2).

Kompleksowa przebudowa placu
Do poważniejszej inwestycji na placu Grunwaldzkim doszło dopiero

w XXI wieku. Sprzedaż wolnych gruntów, prowadząca do ostatecznej za-
budowy okolic skrzyżowania, wymusiła przebudowę węzła. Przy placu
miała bowiem stanąć potężna galeria handlowa, będąca znaczącym ge-
neratorem ruchu.

Przebudowa została zaprojektowana w sposób kompleksowy. Zało-
żono potężny zakres robót, z całkowitym wstrzymaniem ruchu na placu.
Nie przewidziano przy tym budowy tymczasowych torowisk, a więc moż-
liwości utrzymania ruchu tramwajowego podczas prac. Cały ciężar ob-
sługi rejonu akademickiego przy placu Grunwaldzkim (m.in. kilkadziesiąt
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Fot. 4. Przejście podziemne pod rondem: a) długie schody prowadzące na perony komunikacji miejskiej; b) głębokość przejścia dostosowa-
na do wymagań galerii handlowej (fot. B. Molecki)

Fot. 5. Organizacja ruchu pieszego na placu: a) wizualizacja projektu zakładającego istnienie przejść naziemnych; b)wybudowane a następnie
zagrodzone łańcuchami przejście na wyspę (fot. B. Molecki)

b)a)

b)a)

tysięcy studentów Politechniki, Akademii Rolniczej, Akademii Medycz-
nej i Uniwersytetu) miały udźwignąć skierowane okolicznymi uliczkami
autobusy.

Taka „tymczasowa” (prace pierwotnie – nierealnie – przewidywano
na 9 miesięcy: od połowy marca do połowy grudnia 2006 r.) organizacja
ruchu budziła przerażenie mieszkańców. Pomimo silnych głosów krytyki,
rozwiązanie zostało wdrożone – 12 marca 2006 r. zamknięto plac, a do-
jazd na uczelnie stał się bardzo uciążliwy. Komunikacja autobusowa była
tak przeciążona i powolna, że wiele osób decydowało się na dojazd tram-
wajem do placu Społecznego i pokonanie ostatniego, newralgicznego
kilometra pieszo. W dodatku należy zaznaczyć, że oferta przewozowa
autobusów nie uległa na czas remontu znaczącemu zwiększeniu (a trze-
ba pamiętać, że z placu wycofano kilka linii tramwajowych, z których każ-
da w szczycie kursowała co 12 minut).

Dopiero po kolejnej fali krytyki zdecydowano się na taką organiza-
cję ruchu przy moście Grunwaldzkim, która nadała w tym miejscu ko-
munikacji miejskiej należny priorytet (jeden pas przeznaczono wyłącz-
nie dla autobusów). Niestety, preferencje dla transportu zbiorowego
nie objęły wszystkich ulic sąsiadujących z obszarem budowy. W związ-
ku z tym opóźnienia autobusów były kolosalne, a ich kierowcy uciekali
się nawet do rozwiązań niezbyt legalnych, aby zapewnić pasażerom
znośny czas podróży.

Rondo Reagana
Ostateczne otwarcie przebudowanego skrzyżowania (ochrzczonego

rondem Ronalda Reagana), które udostępniło pasażerom przystanki prze-
siadkowe na wyspie centralnej, nastąpiło z wielomiesięcznym opóźnie-
niem, 15 marca 2008 roku. Od tego momentu obowiązuje docelowa or-
ganizacja ruchu na węźle, która jednak odbiega od założeń pełnej inte-
gracji komunikacji zbiorowej.

Na skrzyżowaniu wybudowano dwie wyspy, na których umieszczono
przystanki autobusowo-tramwajowe (fot. 3a). Główna wyspa (fot. 3b)
posiada 4 perony w układzie naprzemiennym (dwa środkowe tworzą je-
den, wyspowy) i obsługuje przeważającą większość linii tranzytowych.
Druga wyspa, wschodnia (fot. 3c), docelowo obsługiwać ma tylko jedną
linię tramwajową (nr 1), która przejeżdża rondo w relacji uniemożliwiają-
cej wprowadzenie jej na tak zaprojektowany wspólny przystanek (prze-
mierza Plac z ul. Piastowskiej w Skłodowskiej-Curie).

Ruch autobusów na osi Grunwaldzkiej został skierowany na wydzie-
lone pasy autobusowo-tramwajowe, wybudowane pomiędzy jezdniami
ogólnymi (fot. 3e). Niestety, korzystają z nich jednak tylko te linie autobu-
sowe, które przejeżdżają przez plac tranzytem (pośpieszne, nocne, 145
i 146, w jednym kierunku 139 i 149, a także – tymczasowo – 131 i 141).
Pozostałe linie mijają wspólne przystanki umieszczone na pasie i zatrzy-
mują się – jak dawniej – dopiero na stanowiskach przy osi północnej (rys. 5).
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Fot. 6. Zastosowanie wsiadania z poziomu jezdni niweczy wydatki
poniesione na tabor niskopodłogowy (fot. B. Molecki)

Podobne rozwiązanie dotyczy linii C, której przystanek umieszczono na
ul. Piastowskiej.

Warto zauważyć, że sytuacja ta teoretycznie mogłaby ulec poprawie,
gdyby linie kończące bieg na placu Grunwaldzkim (131 i 141 z północy,
139 i 149 z południa) zostały scalone. Niestety, tego rodzaju projekty jesz-
cze długo nie będą realne – brak priorytetów należnych komunikacji zbio-
rowej na terenie miasta powoduje, że osiągane przez autobusy opóźnie-
nia są znaczne. Połączenie wspomnianych linii wiązałoby się więc z cał-
kowitym rozregulowaniem odjazdów z placu w kierunku Nowego Dworu
i Psiego Pola.

Odrębnego omówienia wymaga również najbardziej drastyczny przy-
padek – linii aglomeracyjnej 911 (dawnej podmiejskiej 611). Stanowisko
dla niej po przebudowie zostało wyznaczone dopiero za ulicą Norwida
(400 m od ronda – fot. 3d). Dodatkowo, aby osiągnąć ten przystanek
zgodnie z przepisami i przyjętą organizacją ruchu, autobus musiałby do-
jechać do ronda, wrócić – i dopiero wypuścić pasażerów. W ten sposób
podróżni obserwują podczas zawracania nowe „zintegrowane” przystan-
ki, by ostatecznie po kilku minutach (!) wysiąść na stanowisku oddalo-
nym od ronda o kolejnych kilka minut marszu.

Organizacja ruchu pieszych
Podobnie dużo kontrowersji wzbudziły zastosowane rozwiązania ru-

chu pieszego. Dojście do przystanków na wyspie zorganizowano w in-
nym poziomie – przez przejście podziemne. Zmusza to pasażerów do
wędrówki po schodach, przy czym głębokość przejścia wynosi prawie
6 m (fot. 4a) – dostosowano je bowiem nie do wymagań pieszych, a po-
trzeb galerii handlowej (fot. 4b). Teoretycznie możliwe jest wykorzystanie
wind – te jednak są czynne wyłącznie przez część doby, w dodatku na-
zbyt często są niedostępne z powodu awarii (m.in. wysoki poziom wód
gruntowych).

Pierwotny projekt (którego wizualizacja nadal zdobi wjazd na plac
Grunwaldzki – fot. 5a) zakładał przy tym, że na rondzie zostaną wyzna-
czone także przejścia w poziomie jezdni. Zostały one zresztą wybudo-
wane, uwzględnia je zarówno konstrukcja chodników, jak i funkcjonu-
jący program sygnalizacji (!). Ostatecznie jednak wejścia na jezdnie
zagrodzono łańcuchami, a pieszych zmuszono do zejścia pod ziemię
(fot. 5b). Co znamienne, podczas seminarium w NOT (31 stycznia
2008 r.), poświęconego wrocławskim inwestycjom komunikacyjnym,
zirytowany projektant placu przyznał, że decyzja miasta o likwidacji
przejść naziemnych związana była ze skierowaniem pieszych do pod-
ziemia centrum handlowego.

Warto też wspomnieć, że dostęp do pojazdów komunikacji zbioro-
wej utrudnia jeszcze jeden element – wysokość peronów na przystan-
kach. Bez żadnego uzasadnienia niektóre z nich zostały wybudowane
w poziomie nawierzchni jezdni (fot. 6), co całkowicie zniweczyło nakłady
poniesione na wymianę taboru na niskopodłogowy.

Podsumowanie
Plac Grunwaldzki we Wrocławiu od wielu lat stanowi istotny węzeł

komunikacyjny miasta. Kolejne zmiany organizacji ruchu, jakie miały miej-
sce na przestrzeni ostatniego półwiecza, utrudniały pasażerom korzysta-
nie z komunikacji zbiorowej. Podjęta obecnie kompleksowa przebudowa
placu miała ten niekorzystny trend odwrócić.

Osiągnięte rezultaty stanowią duży postęp w stosunku do stanu po-
przedniego: zintegrowano część przystanków tramwajowych i autobuso-
wych, skumulowano większość stanowisk na powierzchni wyspy central-
nej. Wydzielono autobusy z ruchu ogólnego, przez co zmniejszeniu ule-
gły opóźnienia w obrębie placu. Niestety, szereg błędów projektowych
i zmian dokonanych podczas realizacji budowy wpłynęło bardzo nega-
tywnie na funkcjonalność węzła oraz dostępność i wizerunek komunika-
cji zbiorowej w społeczeństwie.

W dodatku, wadliwa okazała się również konstrukcja nawierzchni
pasów autobusowo-tramwajowych, która zaczęła ulegać zapadnięciom
wkrótce po rozpoczęciu eksploatacji. Obecnie trwa spór pomiędzy za-
rządem dróg, projektantem i wykonawcą w kwestii odpowiedzialności za
uszkodzenia. Analiza Politechniki Śląskiej (zlecona przez wykonawcę) winą
obarcza projektanta, ale Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z decyzjami
czeka na wyniki własnej ekspertyzy.

Przebudowa węzła komunikacji miejskiej na placu Grunwaldzkim we
Wrocławiu dowodzi, jak bardzo skomplikowany charakter posiada za-
równo proces projektowania takiego dworca, jak i jego realizacji przy wy-
korzystaniu funduszy pochodzących m.in. od okolicznych inwestorów.
Nie można przy tym zapominać, że najważniejszym recenzentem prze-
budowy będą pasażerowie – ich punkt widzenia winien być zatem naj-
istotniejszy (por. [6]). Warto bowiem mieć świadomość, że taka – kom-
pleksowa – przebudowa możliwa jest tylko raz na kilkadziesiąt lat i przez
cały ten okres węzeł będzie musiał spełniać wymagania stawiane przez
użytkowników.
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