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Lista osób, którym winny jestem wdzięczność w związku z powstaniem tej publikacji jest bardzo długa. 
Niemniej postaram się wymienić choćby część z nich.

Chciałbym serdecznie podziękować:

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku; jego dyrektorowi Mieczysławowi Jaroszewiczowi, a także pa-
niom: Beacie Zgodzińskiej i Dorocie Ciecholewskiej, personelowi Archiwum Państwowego w Koszalinie oddział 
w Słupsku, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Słupsku, panu Mariuszowi Wojciechowskiemu za przekazanie 
pięknych rysunków, Lechowi Albrechtowi za podzielenie się zbiorami fotografi cznymi, Agnieszce Gołębiewskiej 
za tłumaczenia tekstów, Arturowi Wosinkowi za wykonanie schematów trakcji w poszczególnych latach.

A także: pani Czesławie Sztorc, panu Aleksandrowi Głodkowskiemu, panu Stanisławowi Szpilewskiemu, 
panu Kacprowi Pencarskiemu, Teresie Kazimierskiej, Rafałowi Piechocińskiemu, Marcinowi Grzybińskiemu, 
Krzysztofowi Lipnikowi, Maciejowi Zyśko, Wojciechowi Dębskiemu, Krzysztofowi Tomasikowi, Piotrowi Ra-
chwalskiemu, Borysowi Zadoreckiemu, Krzysztofowi Zienkiewiczowi, Marcinowi Prusakowi, Bogdanowi Ste-
chowi, Marcinowi Barnowskiemu, Wojtkowi Frelichowskiemu i Wojciechowi Wachniewskiemu.

             Michał Szymajda
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Wstęp

Historia Słupska jako miasta sięga roku 1265, kiedy 
z rąk księcia Świętopełka gród otrzymał prawa miejskie. 
Po przejściu w ręce Brandenburczyków został przez nich 
relokowany na prawie magdeburskim w 1310 r. Wkrót-
ce trafi ł pod władanie książąt zachodniopomorskich, 
przez których był rządzony, z przerwami, aż do połowy 
XVII wieku. Stworzyli oni z niego ważny ośrodek gospo-
darczy i polityczny na mapie Pomorza. Późniejsze rządy 
Brandenburczyków i Prusaków doprowadziły do wyeli-
minowania stąd żywiołu słowiańskiego, jednakże miej-
scowa gospodarka rozwijała się dobrze. Zwłaszcza druga 
połowa XIX wieku w Słupsku była okresem wielkiego 
rozwoju miasta. Coraz bardziej wychodziło ono poza ob-
szar murów miejskich. Na obrzeżach sytuowały się duże 
zakłady produkcyjne. Kolej, która dotarła do Słupska 
w 1869 roku, stworzyła możliwość zbytu miejscowych 
towarów na nowych, czasem bardzo odległych rynkach. 

Z wolna zabudowywano nowoczesnym, secesyjnym bu-
downictwem trakty na wschód i zachód od historycznego 
centrum. W ten sposób powstało prawie całkowicie do 
dziś zachowane (w przeciwieństwie do Starego Miasta) 
Śródmieście o niezwykłej urodzie. Nieco oddalony od 
ówczesnego centrum dworzec kolejowy połączyła ze 
Starym Miastem monumentalna Bahnhofstrasse, obecnie 
ul. Wojska Polskiego. 

Od lat 90. XIX wieku coraz poważniej myślano 
o usprawnieniu komunikacji wewnątrz Słupska, ze wzglę-
du na jego coraz większe rozmiary. Był to czas, kiedy 
w całym Cesarstwie Niemieckim jak grzyby po deszczu 
powstawały nowe systemy tramwajowe. Powoli odcho-
dzono od idei wagonów ciągniętych przez konia na rzecz 
tramwaju elektrycznego, który w swoją pierwszą podróż 
udał się w 1881 roku w podberlińskim Gross-Lichterfelde. 
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Fot. 1. Dorożka oczekująca na pasażerów przed dworcem kolejowym. 
Fot. ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (dalej: MPŚ)
Bild Nr. 1. Pferdedroschken vor dem Bahnhof. 
Aus der Sammlung des Mittelpommerschen Museums [MPM] zu Slupsk
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Pierwsze projekty budowy tramwaju 
w Słupsku

Po raz pierwszy kwestią budowy tramwajów próbo-
wano zainteresować słupskich urzędników w 1894 r. Rok 
później do magistratu dotarły foldery dotyczące budowy 
miejskiej kolei z taborem napędzanym gazem z fabry-
ki w Dessau. Wozy były reklamowane jako niedrogie 
w eksploatacji, a także niepotrzebujące budowy trakcji 
elektrycznej do ich zasilania. Było to istotne z punktu 
widzenia Słupska, który nie posiadał jeszcze elektrowni 
miejskiej z prawdziwego zdarzenia, nie mógł więc poku-
sić się o budowę trakcji elektrycznej. Trudno dziś okre-
ślić na ile poważnie rozważano możliwość uruchomienia 
tego typu tramwajów, jednak należy się cieszyć, że z nich 
zrezygnowano. W Jeleniej Górze, gdzie podjęto decyzję 
o wprowadzeniu do eksploatacji wozów na gaz w 1897 r., 
szybko okazały się niezwykle kłopotliwe ze względu na 
niewielką moc i częste awarie, a po dwóch latach w ogóle 
z nich zrezygnowano. Inne oferty fi rm zainteresowanych 
kontraktem na budowę miejskiej kolei spływały do ratu-
sza do 1898 r. Ponadto prawdopodobnie brano pod uwa-
gę możliwość uruchomienia tramwaju konnego.

9 listopada 1898 r. włodarze miasta zdecydowali się 
powierzyć budowę tramwaju elektrycznego fi rmie Nor-
dische Elektrizitaets und Stahlwerke Aktien Gesellschaft 
z Gdańska, której prawdopodobnie zlecono również bu-
dowę miejskiej elektrowni. Umowę w imieniu miasta 
podpisał burmistrz Hans Matthes, którego efektem dzia-
łalności jest stojący do dzisiaj piękny, neogotycki ratusz. 
Plany zakładały powstanie dwóch linii jednotorowych 
o szerokości torów 1000 mm na trasach: 

Dworzec kolejowy – Bahnhofstrasse (ob. ul. Wojska 
Polskiego) – Blűcherplatz (ob. park przy al. Sienkiewicza) 
– Goldstrasse (ob. ul. Zamenhoffa) – Stary Rynek – Lange 
Strasse (ob. ul. Mostnika) – Topferstadt (ob. ul. Garncar-
ska) – Sandberg (ob. ul. Wiejska)

Tramwaje w latach 
1910–1945

Blűcherplatz – Präsidentenstrasse (ob. ul. Kilińskiego) 
– Kassuberstrasse (ob. ul. Kaszubska) – Lohműhle (La-
sek Północny).

Taki przebieg linii wymuszał dostosowanie do ruchu 
tramwajów dwóch mostów na Słupi, druga z nich omijała 
też całkowicie Stare Miasto. 

Do uruchomienia tramwaju elektrycznego przez wspo-
mnianą fi rmę nigdy jednak nie doszło. W 1901 r. wska-
zywano na opóźnienia w tworzeniu kanalizacji miejskiej, 
przez co nie można było przystąpić do budowy linii. 
Trudno dziś określić w jakich okolicznościach i kiedy 
dokładnie gdańska fi rma ostatecznie zaniechała pomy-
słu założenia trakcji w Słupsku. Kanalizowanie miasta 
na przewidzianych do budowy szyn ulicach zakończono 
dopiero kilka lat później, wraz z ich wybrukowaniem.

Na przełomie 1899 i 1900 r. w północnej części mia-
sta, na działce przy ul. Amtstrasse 18 (ob. ul. Kopernika) 
rozpoczęto budowę nowej miejskiej elektrowni, która 
ostatecznie zakończyła się w 1901 r. Na zasadniczą jej 
część składały się kotły zasilające dwie maszyny parowe. 
Zespół dawał moc 140 kW, a po kilku latach dobudowano 
trzecią maszynę o mocy 70 kW. Bardzo szybko okazało 
się to niewystarczające i z pomocą ruszyły nowoczesne  
elektrownie wodne o dużej mocy zlokalizowane na Słupi.

Budowa tramwaju elektrycznego 
w Słupsku

Temat tramwaju wrócił w 1909 r. Tuż przy miej-
skiej elektrowni wybudowano wtedy budynek z prze-
znaczeniem na przyszłą remizę tramwajową. Obiekt był 
6-bramową konstrukcją, zdolną pomieścić 12 wozów 
o długości około 10 m. Na początku 1910 r. rozpoczęto 
poszukiwanie projektanta i wykonawcy linii miejskiej 
kolei. Miasto przekazało zainteresowanym fi rmom suge-
stie co do przebiegu tras. Ze względów oszczędnościo-
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wych, tak jak poprzednio, zdecydowano się na rozstaw 
torów tramwajowych o szerokości 1000 mm. 

W słupskim oddziale Archiwum Państwowego w Ko-
szalinie zachowały się obliczenia kosztów eksploatacji 
i przewidywanej rentowności planowanej sieci, sygno-
wane przez Siemens Schuckert Werke G.m.b.H. Zapla-
nowano budowę jednej linii głównej na trasie: Dworzec 
kolejowy – Bahnhofstrasse (ob. ul. Wojska Polskiego) – 
Bismarckplatz (wcześniej Blűcherplatz, nazwę zmienio-
no w związku z odsłonięciem w tym miejscu w 1901 r. 
pomnika Bismarcka; ob. skwer przy al. Sienkiewicza) – 
Ringstrasse (ob. ul. Anny Łajming) – Neues Tor (ob. ul. 
Nowobramska) – Wilhelmstrasse (ob. ul. Armii Krajowej) 
– Quebbestrasse (ob. ul. Pobożnego) – Töpferstadt (ob. 
ul. Garncarska) – Sandberg (ob. ul. Wiejska) – Koszary 
5. Pułku Huzarów, o długości 2,5 km, oraz jej odgałęzie-
nie, które rozpoczynałoby się w połowie Wilhelmstrasse 
i dalej biegło ulicą Blűmenstrasse (ob. ul. Partyzantów), 
Präsidentenstrasse (ob. ul. Kilińskiego) obok browa-
ru i Kassuberstrasse (ob. ul. Kaszubska) do Lohműhle 
(ob. Lasek Północny). Odgałęzienie miało mieć długość 
1,13 km. W stosunku do planów z 1898 r. modyfi kacje 
były znaczne i polegały na poprowadzeniu linii tramwa-
jowej przez Słupię wyłącznie po jednym moście. Dzięki 
temu możliwe było zorganizowanie punktu przesiadkowe-
go na Starym Rynku. Założono również zbudowanie toru 
łączącego zajezdnię ze Starym Rynkiem, jednakże miała 
ona służyć wyłącznie dla potrzeb technicznych.

Koszty materiałów i budowy głównej linii łącznie 
z odgałęzieniem, wyposażeniem zajezdni i rozbudową 
elektrowni, a także zakupem taboru i związanymi z bu-
dową pracami dodatkowymi oszacowano wstępnie na 
305 200 marek. Zaznaczono jednak, że do uruchomie-
nia linii konieczne jest wzmocnienie zabytkowego Mo-
stu Kowalskiego na Słupi oraz prace odwadniające na 
niektórych ulicach i zmiana położenia części instalacji 
podziemnych. Część z nich należało ponownie wybru-
kować. Według założeń, mogło to pochłonąć dodatkowe 
9000 marek. Planowano, że na odcinku Dworzec kolejo-
wy–Wilhelmstrasse (ob. ul. Armii Krajowej) ruch będzie 
się odbywać co 12 minut w godzinach od 6 do 10 rano 
i od 18 do 22. W szczycie, pomiędzy godziną 10 a 18, 
wagony miały kursować z częstotliwością sześciu minut, 
z tym że w niedzielę i święta szczyt miał przypadać od 
godziny 11 do 20 wieczorem. Zimą w dzień powsze-
dni tramwaje miały jeździć częściej pomiędzy godziną 

11 a 18, zaś w dni wolne od pracy pomiędzy 11 a 19 wie-
czorem. Na odcinkach Wilhelmstrasse–Koszary i Wil-
helmstrasse–Lohműhle (ob. Lasek Północny) planowano 
ruch co 12 minut od godziny 6 do 22.

Założono, że sześć tramwajów elektrycznych i dwa 
wagony doczepne zużyją w ciągu roku 150 000 kWh. 
Obliczono, że przy założonym natężeniu pracy prze-
wozowej sześć wagonów silnikowych przejedzie w cią-
gu roku 251 300 km, a dwa wagony doczepne jedynie 
12 600. Motorniczowie mieli pracować po 10 godzin 
dziennie, przy czym ustalono, że pół godziny poświęcą 
oni na objęcie swoich obowiązków w zajezdni. Nie pla-
nowano zatrudniać konduktorów na stałe posady, zdecy-
dowano się bowiem na ustawienie skrzynek, w których 
pod kontrolą motorniczego dokonywać się miała zapłata 
za przejazd. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy 
zachodziła konieczność użycia wagonów doczepnych, 
planowano zatrudnienie konduktorów na zasadzie pracy 
dorywczej. Przy sześciu wagonach silnikowych miało 
pracować ośmiu motorniczych oraz jeden motorniczy za-
pasowy, na wypadek choroby któregoś z nich. Pieczę nad 
prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej kolei sprawo-
wać miał kontroler ruchu.

Interesująco przedstawiono kwestię prognozowanych 
wpływów z biletów. Otóż w dniach 14, 15 i 16 stycznia 
1910 r. odbyło się liczenie pieszych na odcinku Dwo-
rzec–Koszary. Obliczono, że zaledwie co 10 osoba, idąc 
przez któryś z odcinków trasy, będzie skłonna skorzystać 
z tramwaju, co dałoby 1620 potencjalnych pasażerów 
dziennie. Zakładając, że cena za jeden przejazd wyno-
sić będzie 10 fenigów, zaplanowano przychód dzienny 
na poziomie 162 marek, a roczny 59 000 marek. Roczne 
koszty funkcjonowania tramwaju oszacowano co prawda 
na 66 270 marek, jednak uznano, że odgałęzienie linii od 
Wilhelmstrasse do Lohműhle (gdzie nie liczono space-
rowiczów) pozwoli miejskiej kolei na bycie dochodową. 
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w 1910 r., pro-
jektanci doszli do wniosku, że aby tramwaj nie był na 
minusie, każdy z mieszkańców miasta musi nim odbyć 
podróż 19 razy w roku (obliczono trafnie, że w momen-
cie uruchomienia trakcji w Słupsku mieszkać będzie ok. 
35 000 ludzi). Długość linii wynosić miała 3,73 km. 

Na końcu zestawienia zamieszczono tabelę z koszta-
mi eksploatacji tramwajów w miastach o liczbie miesz-
kańców zbliżonej do Słupska. Najbardziej przekonująco 
wypadło porównanie z Grudziądzem, w którym w owym 
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czasie funkcjonowała sieć tramwajowa o podobnej dłu-
gości do tej projektowanej w Słupsku. Wpływy z biletów 
były tam jednak niemal dwa razy wyższe niż progno-
zowane w grodzie nad Słupią, a w 1906 r. statystycznie 
z grudziądzkiej elektrycznej kolei każdy z mieszkańców 
skorzystał 37 razy. 

Decyzja w kwestii budowy linii miejskiej kolei zo-
stała podjęta na posiedzeniu magistrackim 26 kwietnia 
1910 r., a 27 i 29 kwietnia zyskała zgodę kolejno Komi-
sji Finansowej oraz miejskich radnych. Miasto przyjęło 
ofertę fi rmy Siemens Schuckert Werke. Nie bez znacze-
nia było doświadczenie, jakim dysponowała ona w bu-
dowie innych systemów tramwajowych w całej Rzeszy 
Niemieckiej. Niestety nie wiadomo, czy inne fi rmy rów-
nież składały ofertę magistratowi.

Ostatecznie Siemens przedłożył ofertę budowy tram-
wajów w kwocie 300 000 marek, co spotkało się z aproba-
tą Komisji Finansowej, która jednakowoż wnioskowała, 
aby fi rma ponosiła odpowiedzialność za wszystkie wypad-
ki spowodowane przez miejską kolej przez okres dwóch 
lat od budowy systemu. Prawdopodobnie jednak do tego 
nie doszło. Obsługą tramwajów miała zająć się elektrow-
nia miejska, dla której prowadzenie komunikacji miało stać 
się nową działalnością. Aż do 1924 r. mówiło się po prostu 
o zakładzie tramwajowym przy elektrowni miejskiej.

Na poczet budowy tramwaju miasto zaciągnęło po-
życzkę w Miejskiej Kasie Oszczędnościowej. Uzyskano 
na to konieczną w tym wypadku zgodę prezydenta Re-
jencji Koszalińskiej. Chociaż pierwotnie chciano wziąć 
tylko 310 000 marek, ostatecznie pożyczka wyniosła 
prawdopodobnie 330 000 marek. Była ona oprocentowa-
na na 3,8%, a jej spłata miała się rozpocząć w 1914 r. 
ratą w wysokości 2%. Miano więc spłacać ją przez 50 lat, 
chyba że sukces fi nansowy inwestycji pozwoliłby na 
szybszą spłatę kredytu. Uruchomienie linii przewidziano 
na 1 września 1910 r. Otwarcie sieci tramwajowej miało 
być jednym z centralnych punktów obchodów 600-le-
cia miasta. Rok po ukończeniu linii wyliczono, że pełny 
koszt budowy trakcji wyniósł 322 949 marek, a spłata 
kredytu miała się zakończyć w połowie 1942 r.

Zakres prac zleconych Siemensowi był naprawdę 
spory. Zgodnie z umową niemal wszystkie czynności 
konieczne do uruchomienia linii i przygotowania jej do 
normalnej eksploatacji spadły na barki fi rmy. Należały 
do nich:
–  zaprojektowanie całej nawierzchni torowej,
–  zaprojektowanie sieci trakcyjnej,
–  dostosowanie elektrowni do możliwości zasilania 

prądem sieci tramwajowej,

Fot. 2. Schemat sieci tramwajowej 
w Słupsku w roku 1910. 
Rys. Artur Wosinek
Bild Nr. 2. Das Strassenbahnnetz in 
Stolp im 1910. 
Bild: Artur Wosinek


