140 lat Komunikacji
Miejskiej w Krakowie
Rok 1875 przyjmuje się za początek funkcjonowania regularnej komunikacji
zbiorowej w Krakowie. Jak łatwo policzyć, od tego momentu minęło dokładnie 140
lat. Aż trudno uwierzyć, że przez tak długi okres miejski transport nigdy nie przestał
funkcjonować. Krakowski przewoźnik nieprzerwanie służył mieszkańcom i wszystkim
przyjezdnym, dowożąc ich do pracy, szkół, na spotkania. Tak jest do dzisiaj. Zmieniły
się tylko środki transportu. Konne omnibusy zastąpiły nowoczesne, klimatyzowane
i niskopodłogowe pojazdy. Bilet z papierowego zmienił się w elektroniczny. Krakowski
transport zbiorowy przez wielu ekspertów uważany jest dzisiaj za najnowocześniejszy
w Polsce.
140 lat nieprzerwanej służby mieszkańcom Krakowa na pewno jest okazją do
świętowania. Ale nie tylko. Jest to także okazja do przypominania jak ważna w każdym okresie historii ta komunikacja była i jak ważna jest dzisiaj. Nietrudno sobie
wyobrazić koszmarnie zakorkowane przez samochody ulice naszego miasta oraz poziom zanieczyszczenia powietrza, gdyby zabrakło sprawnego miejskiego przewoźnika.
Marek Gancarczyk
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Dzieje Krakowskiej Komunikacji
Miejskiej 1875–2015

Tramwaj konny na
Rynku Głównym,
1900 r., fot. I. Krieger
(ze zbiorów MHMK)

Jacek Kołodziej
W tym roku przypada 140 rocznica Komunikacji Miejskiej w Krakowie, jest to okazja do
tego aby z perspektywy czasu spojrzeć na rozwój transportu publicznego. Ponad wiek rozwoju komunikacji to czas ogromnego przeskoku cywilizacyjnego – od konnych omnibusów
do nowoczesnych tramwajów i hybrydowych autobusów. To także rozwój sieci połączeń,
ilości przystanków, nowych zajezdni. W niniejszej wkładce zostanie przybliżona historia
miejskiej komunikacji oraz przedstawione zostaną najnowsze nabytki taboru.
OMNIBUSY – POCZĄTEK KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE, 1875 R.

Omnibus znajdujący się
w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, fot. Mariusz Jabłoński

Pierwszym publicznym pojazdem był omnibus konny i to jego użycie – od 1875
– uznaje się za początek komunikacji zbiorowej. Obsługiwały główny trakt Krakowa
będący osią miasta, biegnącą z północy na
południe, od mostu Podgórskiego przez
Rynek do Dworca Kolei. Omnibusy nie
cieszyły się wśród mieszkańców zbyt dużą
popularnością mimo niewygórowanej ceny.
Prawdopodobnie dlatego, że nie były wygodne, a ponadto już w chwili jego uruchomienia, ten środek transportu był nieco
przestarzały, bowiem coraz większą rolę
w sąsiednich krajach odgrywał inny, nowy
środek transportu miejskiego, którym był
szynowy tramwaj konny.

CZAS SZYNOWYCH TRAMWAJÓW KONNYCH
Akces budowy tramwaju konnego zgłosiła pewna angielska firma już w roku 1871. Po niej
zaczęły napływać do władz miasta kolejne propozycje, niemal z całej Europy. Wszystkie
spółki i przedsiębiorstwa „gwarantowały” szybką budowę i późniejszą rozbudowę – według
życzenia – linii tramwajowych na terenie miasta. Oczekiwały w zamian zwolnienia z cła
i wszystkich podatków na kilkadziesiąt lat, bezpłatne przyznanie gruntu i wzięcie przez
Gminę na siebie późniejszego oczyszczania ulic np. z zanieczyszczeń pozostawianych
przez konie. Nic dziwnego, że rozmowy i negocjacje z oferentami trwały prawie 10 lat
ale nie były to lata stracone. W tym czasie prowadzono ożywioną korespondencję z miastami posiadającymi ten środek transportu, a jednocześnie pilnie obserwowano zmiany
zachodzące w tych miastach pod wpływem wprowadzonego tramwaju. Ostatecznie Rada
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Miasta udzieliła koncesji na prowadzenie ruchu tramwaju konnego „Compagnie Generale
de Chemins de Fer Secondaires” reprezentujące Bank Belgijski. Stosowną uchwałę Rada
Miasta podpisała w dniu 25 listopada 1881 roku, na mocy której Towarzystwo otrzymało
pozwolenie na „urządzenie i utrzymanie ruchu kolei żelaznej zwanej tramwajem” na 45 lat
do dnia 31 grudnia 1927 roku.
Gmina uznając, że tramwaj ma na celu wygodę i dobro mieszkańców szacownego miasta,
zrezygnowała z wszelkich opłat czynszowych za używanie ulic. Wiosną 1882 roku przystąpiono do prac przygotowawczych a latem tego roku do budowy torów. Dnia 31 października 1882
roku o godz. 10 rano odbył się uroczysty przejazd z Rynku do Dworca Kolei. Cały dochód
z pierwszego publicznego dnia (1 listopada 1882 roku) kursowania tramwaju przeznaczono
na fundusz budowy pomnika Adama Mickiewicza. Trasa tramwaju biegła tymi samymi
ulicami co trasa omnibusu a w umowie zawarto m.in., że budowana droga żelazna miała być
jednotorowa i wąskotorowa o rozpiętości
toru 90 cm. Możliwość korzystania
z tramwaju, a przede wszystkim jego
posiadanie pobudziło mieszkańców
do snucia planów o sieci tramwajowej
jednak sprawa nie ruszyła z miejsca.
W 1896 roku Gmina zawarła ponownie
kontrakt z Towarzystwem Tramwajowym.
Zgodnie z umową 1 września 1896 roku
uruchomiono drugą linię tramwaju konnego liczącą 1670 metrów biegnącą z Rynku
przez ul. Szewską i Karmelicką do Parku
Krakowskiego.
Wagon tramwaju konnego znajdujący się
w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
fot. Mariusz Jabłoński
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Już podczas obrad nad budową drugiej nitki tramwaju zastanawiano się poważnie nad
zmianą sposobu napędu tramwaju, lecz na rezultaty trzeba było czekać aż do 1900 roku.
Wtedy to Gmina podpisała kontrakt z Krakowską Spółką Tramwajową (KST) sukcesorem „Compagnie Generale de Chemins de Fer Secondaires” na przebudowę i rozbudowę
dotychczasowych linii tramwaju konnego na tramwaj elektryczny. Spółka natychmiast
przystąpiła do elektryfikacji poprzez zawieszenie sieci i budowy własnej elektrowni.
W dniu 16 marca 1901 roku Prezydent Miasta Józef Friedlein wraz z licznymi zaproszonymi gośćmi odbył pierwszą jazdę, a w dniu następnym tramwaj elektryczny udostępniony został mieszkańcom Krakowa. Zainteresowanie tym nowym środkiem lokomocji nie
malało. Całe miasto przyglądało się bacznie kursującym
wagonom a prasa codzienna
donosiła o pierwszych wypadkach (także tragicznych)
i planach budowy kolejnych
linii, które do ruchu oddano
25 października 1902 roku:
Rynek – ul. Szewska – Podwale
– Park dr. Henryka Jordana,
ul. Sławkowska – ul. Wiślna
– ul. Zwierzyniecka, Rynek –
ul. Sienna – ul. Starowiślna
– ul. Dietla. Linia do Parku

Tramwaje elektryczne na ulicach Krakowa,
fot. udostępniona przez MPK

Tramwaj elektryczny na ulicach Krakowa, fot. ze zbiorów Jacka Kołodzieja
Pracownicy komunikacji miejskiej,
fot. ze zbiorów Jacka Kołodzieja

TRAMWAJ ELEKTRYCZNY, 1901 r.

dr. Henryka Jordana będąca typową linią rekreacyjną była czynna od wiosny do jesieni.
Mimo planów budowy dalszych linii nie wybudowano. Spowodowane to było postawą
KST, nastawionej wyłącznie na zysk transferowany za granicę. Brak odpowiedniej reakcji za
strony Spółki na potrzeby mieszkańców doprowadził do ostrych zatargów pomiędzy KST
a Gminą. Prowadzony spór przerwany został dopiero po 10 latach, kiedy Gminie udało
się doprowadzić do wykupu 95% akcji Spółki i tym samym stała się ona dysponentem
Spółki. Istniejąca sieć, z uwagi na szybko rosnące potrzeby (rozwój terytorialny miasta)
nie odpowiadała wzmożonym potrzebom ruchu. Dość szybko powstały plany stopniowego
wprowadzania do eksploatacji nowego pojemnego taboru, przebudowy dotychczasowych
linii jednotorowych na dwutorowe, przebudowy istniejących torów wąskich o szerokości
900 mm na tory normalne (1435 mm), a także takiej rozbudowy sieci by obejmowała ona
także gminy do Krakowa w tym czasie przyłączane.
LINIE NORMALNOTOROWE, 1912 r.
W lipcu 1912 roku przystąpiono do realizacji
przyjętych koncepcji poprzez rozpoczęcie
budowy pierwszej linii normalnotorowej.
Równocześnie rozpoczęto budowę nowej
hali wozowni dla zamówionych w Sanockiej
Fabryce Wagonów nowoczesnych tramwajów.
17 stycznia 1913 na trasie ul. Zwierzyniecka – Plac Dominikański – ul. Starowiślna
– III most otwarto ruch pierwszego tramwaju normalnotorowego. Prace budowlane
kontynuowano nie tylko na ulicach, ale także
na terenie zajezdni budując kolejną remizę.

Tramwaj Sanok SN1 na ul. Sławkowskiej w 1914 roku
fot. pl.wikipedia.org
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Pierwsza zajezdnia tramwaju elektrycznego uruchomionego
w 1901 roku, dziś Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

W grudniu oddano dwie kolejne linie: III most – Rynek – Dworzec Towarowy, ul. Zwierzyniecka – ul. Lubicz. W tym samym roku tabor normalnotorowy liczył 25 wagonów
silnikowych, a wąskotorowy 30 sztuk. Wybuch I wojny światowej przerwał z tak dużym
rozmachem rozpoczęte prace budowlane aż do roku 1916. Dopiero w lutym 1917 r. pierwszy
tramwaj przejechał przez III Most na druga stronę Wisły kończąc trasę na pętli w Rynku
Podgórskim. Tak dynamiczny rozwój sieci, zwiększenie ilości taboru, a przede wszystkim
przewożonych pasażerów powodował duże zapotrzebowanie na prąd elektryczny. Zbudowana w 1900 roku własna elektrownia nie była w stanie podołać potrzebom i w roku 1917
dostawą prądu zajęła się elektrownia miejska.

Do końca 1931 r. linii tych było już 16 obsługiwanych przez 52 autobusy różnych marek.
Do obsługi pasażerów zastosowano lekkie małopojemne autobusy głównie ze względu na bardzo zły stan dróg, a także z powodu początkowo małej frekwencji. Wraz
z wprowadzeniem nowego rodzaju taboru wybudowano garaże przy ul. Gazowej i św.
Wawrzyńca. Stale powiększała się liczba przewożonych pasażerów by w roku 1930
osiągnąć liczbę 22,3 mln przy 214,5 tys. mieszkańców. Sieć tramwajowa miała długość
17,8 km a przejechano 3 mln 330 tys. wozokilometrów. Lata następne to spadek frekwencji pasażerów. Mimo to w 1934 roku przedłużona zostaje linia w ul. Mogilskiej
i uruchomiona nowa na trasie Salwator – Rynek – Cmentarz Rakowicki. W tym
samym czasie większość linii komunikacji zastępczej (autobusowej) uległa likwidacji.
Po 5-letnim zastoju i kłopotach finansowych KMKE SA przystępuje do kolejnych inwestycji polegających na przebudowie starych linii wąskotorowych i budowie nowych
normalnotorowych. Jedyną nową inwestycją od 1912 roku w trakcji wąskotorowej
oprócz modernizacji eksploatowanego taboru była budowa kilkusetmetrowego odcinka
linii nr 1 na ul. Podgórskiej związanej z rozbiórką starego mostu Podgórskiego oraz
przedłużenie wycieczkowej linii od Parku dr. Henryka Jordana do Cichego Kącika
bowiem linia ta cieszyła się ogromnym powodzeniem biegnąc przez tereny zielone
i wypoczynkowo – sportowe. Wraz z wydłużeniem linii w al. 3 Maja ulega likwidacji
wąskotorowa linia nr 2 w ul. Karmelickiej – Kazimierza Wielkiego, a jej miejsce
zajmuje linia normalnotorowa o tej samej numeracji. Brak zakupów nowych wagonów tramwajowych zmusił firmę do budowy we własnych warsztatach wagonów
silnikowych, których konstrukcja oparta była na elementach dotychczas eksploatowanych wagonów. Jeden z takich wagonów, pokazany na wystawie komunikacyjnej

OKRES MIĘDZYWOJENNY
W 1925 roku przystąpiono po długiej przerwie inwestycyjnej do budowy kolejnej linii.
Było to przedłużenie torów w ul. Kalwaryjskiej od Rynku Podgórskiego do Zakładu
Przyrodoleczniczego Mateczny. W następnych latach przeprowadzane są dalsze prace przy
wydłużaniu istniejących linii. Rok ten był równocześnie ostatnim rokiem ruchu lewostronnego. Na liniach dwutorowych wprowadzono ruch prawostronny.
W 1927 roku przystąpiono do ostatecznego uregulowania prawnego pod względem
własności Krakowskiej Spółki Tramwajowej, której wygasała wydana przed laty koncesja. Staraniem Zarządu Miasta powołano do życia nową spółkę, która po dokonaniu
fuzji z KST ukonstytuowała się z dniem 31 grudnia 1928 r. pod nazwą Krakowska
Miejska Kolej Elektryczna SA (KMKE). Dynamiczny rozwój miasta okazał się zbyt
szybki dla tramwaju. Nie nadążono za rozbudową nowych dzielnic i przedmieść.
Trudności natury finansowej okazały się nie do pokonania przez gminę Kraków. Miasto
zdecydowało się na rezygnację z wzięcia drogiego kredytu na budowę torowisk szukając równocześnie zastępczego środka na umożliwienie skomunikowania przedmieść
z centrum. Tym dorywczym i zastępczym środkiem był autobus, którego pierwszą linię
Barbakan-Prądnik Czerwony długości 4 km KMKE uruchomiło 17 stycznia 1927 roku.
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Otwarcie nowej linii tramwajowej na ul. Rakowickiej, 1934 r., ze zbiorów MHMK
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II WOJNA ŚWIATOWA
Wybuch II wojny światowej nie spowodował większych zniszczeń w majątku przedsiębiorstwa. Tramwaje, których ruch został mocno ograniczony przez okupanta stały się praktycznie
jedynym środkiem transportu. Prawie cały tabor autobusowy został zarekwirowany przez
wojsko i już nigdy nie powrócił do Krakowa. Władze Guberni wyłącznie dla swoich celów
uruchomiły komunikację autobusową. Z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu na miejscu,
sprowadzono z Warszawy w 1941 roku 6 sztuk autobusów Chevrolet. W późniejszym
czasie sprowadzono kolejne pojazdy z różnych terenów objętych wojną. Tramwaje przez
cały dzień swej pracy były przeciążone. Mimo braku większej dbałości władz niemieckich
o komunikację latem 1940 roku uruchomiona zostaje nowa linia tramwajowa a w 1941
roku kolejna. Równocześnie do Stolicy Generalnej Guberni sprowadzony zostaje wyeksploatowany tabor z Norymbergi (1941 r.) i Eberswalde (1942 r.) gdzie likwidowana jest
komunikacja tramwajowa. Łącznie Kraków „wzbogacił” się o 14 wagonów silnikowych
i 24 przyczepy. Wagony norymberskie weszły do normalnej służby dość szybko, natomiast
eberswaldzkie wagony silnikowe, z uwagi na ich bardzo małą pojemność i stan techniczny,
używane były w zasadzie wyłącznie jako wagony służbowe. Z uwagi na powiększenie ilości
taboru wybudowano przy ul. Rzemieślniczej prowizoryczną, drewnianą remizę. Do końca
wojny ilość taboru nie zmienia się i wynosiła 100 wagonów silnikowych i 49 przyczep.
Ruch tramwajowy prowadzono do 10 grudnia 1944 roku.
Tramwaj typu SN3. Tramwaje tego typu pojawiły się w Krakowie w 1941 r. Przywiezione zostały z Norymbergii w liczbie 10 sztuk. Użytkowane były do 1969 r.

Miejscem garażowania autobusów była zajezdnia tramwaju wąskotorowego przy ul. św. Wawrzyńca
Ruch tramwajowy na skrzyżowaniu ulic Potockiego
(dziś Westerplatte) i Lubicz – lata trzydzieste XX
wieku, fot. udostępniona przez MPK

w Poznaniu w 1930 roku, został wyróżniony. Ilość tramwajów, mimo starań
własnych warsztatów przedsiębiorstwa
była niewystarczająca. Władze miasta na
wniosek KMKE zamówiły w 1938 roku
w Sanockiej Fabryce Wagonów dostawę
28 sztuk nowoczesnych wagonów. Jako
pierwsze jesienią 1938 roku dostarczone
zostały do Krakowa przyczepy w ilości
Pierwsze regularne linie autobusowe pojawiły się w Krakowie w 1927 roku. Obsługiwały je pojazdy zbudowane
10 sztuk. Wagony silnikowe z powodu
na podwoziu Chevroleta. Ich niska wytrzymałość spowoopóźnień w dostawie odpowiedniego
dowała, że zakupiono mocniejsze marki Durant Rugby
wyposażenia elektrycznego dostarczono
dopiero wiosną 1939 roku. W tym momencie stan taboru tramwajowego wynosił
87 wagonów silnikowych (w tym 29 wąskotorowych) i 24 przyczepy (tylko normalnotorowe). Nowe wagony skierowane zostały do budowanej jeszcze remizy przy

ul. Rzemieślniczej. Zajezdnia ta miała powstać kilka lat wcześniej, lecz nieustający
brak środków finansowych KMKE finansowanej przez gminę Kraków oraz sytuacja
ekonomiczno – polityczna w kraju opóźniła całą inwestycję.
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Tramwaj N produkowany był w latach 1949–1956. Ostatni
tego typu zjechał z krakowskich szyn w 1988 roku, fot. Piotr
Recław (www.muzealna.org)
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Nietypowym pojazdem dla krakowskiego taboru autobusowego były Ikarusy 620 eksploatowane w latach
60. tych, fot. udostępniona przez MPK

Dość szybko usunięto uszkodzenia powstałe w wyniku działań wojennych i już
17 lutego 1945 roku została uruchomiona pierwsza po wojnie linia tramwajowa nr 1 (wąskotorowa). Do końca roku uruchomiono całą sieć, lecz brak było połączenia z prawym
brzegiem Wisły aż do 27 października 1946 roku. Decyzją władz została zmieniona
nazwa przedsiębiorstwa z Krakowskiej Miejskiej Kolei Elektrycznej na Miejską Kolej
Elektryczną (MKE). W 1951 roku firma uzyskuje nową strukturę stając się jednocześnie
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym (MPK) Lata następne to bardzo szybko
rozbudowująca się sieć tramwajowa nie tylko nadążająca za rozbudową miasta, ale wręcz
ją wyprzedzająca. Tramwaj znów był elementem stymulującym rozwój miasta. Podjęta
polityczna decyzja o budowie pod Krakowem kombinatu metalurgicznego pociągła za
sobą potrzebę budowy nowych linii tramwajowych. Pierwszą linią łączącą Kraków z Nową
Hutą była linia nr 5 biegnąca od Ronda Mogilskiego przez Plac Centralny do Centrum
Administracyjnego Huty im. Lenina (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.). Uruchomiono
ją 7 listopada 1952 roku, a pierwszych pasażerów przewieziono nowymi wagonami typu
N i ND dostarczonymi w trzy lata z fabryk w Chorzowie i Sanoku. W tym samym czasie
gdy rozbudowywano linie tramwajowe w Nowej Hucie, w centrum Krakowa, po ukończeniu
budowy obwodnicy wokół Plant, zlikwidowany zostaje ruch w Rynku i jego okolicach.
Wiosną 1953 roku ostatecznie zostają zlikwidowane ostatnie tramwaje wąskotorowe.
Zbędne wagony i wyposażenie przekazano m.in. do Bydgoszczy i Elbląga.
W następnych latach główny nacisk rozbudowy torowisk położono na drugie połączenie
Krakowa i rozbudowę sieci w tej nowej robotniczej dzielnicy Krakowa. Niestety zbyt mała
ilość posiadanych wagonów i niewielkie dostawy nie pozwalają zwiększyć ilości pociągów.
Sytuację ratuje dopiero dostawa używanych wagonów (typu N i pochodne) z Warszawy
oraz podobnie jak to miało przed wojną, linie autobusowe.
Pierwszą powojenną linię autobusową uruchomiono 17 maja 1945 roku na trasie
Łagiewniki – Swoszowice wykorzystując do tego ocalały z pożogi wojennej autobus
Chevrolet (z Warszawy) oraz inne pochodzące z demobilu pojazdy różnych typów, marek,

wieku i stanu technicznego. Dopiero dostawa autobusów Star, a nieco później
Mavag, normuje sytuację pozwalając
jednocześnie na rozwój sieci. Podobnie jak w sieci tramwajowej priorytet
kładziony był przede wszystkim na
połączenie Nowej Huty z Krakowem.
Pierwsze takie połączenie nastąpiło 19
maja 1951 roku, a w kolejnych latach
następne. Część z nich dublowała się na
całej trasie z tramwajem (np. linia Barbakan – CA HiL). Oczywiście głównym
kierunkiem rozwoju sieci autobusowej
była Nowa Huta. Uruchamiane stopniowo linie osiągnęły ilość 21 linii w 1960 roku o łącznej długości 120 km. Na liniach
tych kursowało 50 autobusów przy stanie inwentarzowym aż 136. Wynik ten świadczy
jednoznacznie na niekorzyść trakcji autobusowej, lecz lata 60. w całej Polsce są okresem
„udowadniania” wyższości trakcji zastępczej (autobusowej) nad podstawową (tramwajową). Niestety w wielu miastach stosowana argumentacja przemawia i tramwaj zostaje
zlikwidowany. Na szczęście dla Krakowa nie udało się tego pomysłu zrealizować. Mimo
to w okresie 1961–68 notowany jest zastój w trakcji tramwajowej, a dynamiczny rozwój
sieci autobusowych. Jednocześnie dążono do ujednolicenia posiadanego taboru, wycofowano stare Büssingi, Many, GMC i Mavag zastępując je stopniowo Sanami, Ikarusami
i Jelczami, głównie na korzyść tych ostatnich. W 1968 roku linii autobusowych jest już
44 a tramwajowych niezmiennie od kilku lat 22. W roku 1970 stan taboru MPK Kraków
wynosi 255 autobusów w tym 37 przegubowych. Był to wyłącznie autobusy marki Jelcz.
Aż do połowy lat sześćdziesiątych
cały tabor tramwajowy był zlokalizowany w dwóch zajezdniach znajdujących
się w Łagiewnikach (dzisiejsza zajezdnia
Podgórze) i przy ul. św. Wawrzyńca gdzie
oprócz tramwajów znajdowały się garaże
i warsztaty autobusowe. Dzięki rozbudowie zajezdni przy ul. Rzemieślniczej
oraz budowie nowej zajezdni tuż obok
kombinatu metalurgicznego w 1965 roku
(zajezdnia Nowa Huta), dotychczasowa
zajezdnia służąca nieprzerwanie od 1882 r.
pojazdom szynowym została przeznaczona na cele trakcji autobusowej. Ponadto
potrzebę taką wymuszały duże dostawy
nowych autobusów. W tym celu zaadaptowano w 1966 na okres przejściowy
hangar na byłym lotnisku (tymczasowa
zajezdnia Czyżyny funkcjonowała aż do

Tramwaj 102 N był produkowany w latach 1967–1969. W Krakowie wagony
tego typu jeździły do 1990 roku. Jeden z nich, po remoncie jeździł do
1997 roku. fot. Piotr Recław (www.muzealna.org)

CZASY POWOJENNE
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1997 roku). W 1970 roku oddano pierwszą z prawdziwego
zdarzenia, w pełni wyposażoną zajezdnię autobusową
w Bieńczycach. Kolejne dwie
uruchomiono w 1982 (Płaszów) i w 1983 roku (Wola
Duchacka). W tym czasie przy
ul. św. Wawrzyńca wykonywane
były już tylko naprawy i remonty taboru autobusowego.
Tramwaje 102 Na, zaczęto dostarczać do Krakowa w 1970, były one Niestety nie wybudowano plaudoskonaloną wersją 102 N. W taborze krakowskim ostatni tramwaj
nowanej w rejonie al. Pokoju
kursował do końca listopada 2001 roku, fot. ze zbiorów Jacka Kołodzieja
zajezdni tramwajowej kierując zapewne wszystkie środki i siły na budowę nowoczesnej, ale o niezwykle wielkich
rozmiarach, zajezdni autobusowej przy ul. Łokietka, której nie udało się zrealizować.
W latach 70. tramwaj wygrywa „konkurencję” z autobusem. Niedoinwestowany od dłuższego
czasu, ratowany modernizacjami starych wagonów i dostawami używanych wycofanych
z ruchu w Warszawie, krakowski tabor wzbogacony został o nowe, przegubowe wagony typu
102N. Wraz z dostawą uruchomione zostały nowe linie (między innymi przez Dąbie na
Wzgórza Krzesławickie). Rozpoczeła się budowa kolejnych odcinków. W tym właśnie czasie
wybudowano połączenia do Bieżanowa, Łagiewnik przez Kapelankę, do Mistrzejowic, os. Piastów, Pleszowa i os. Widok (dziś Bronowice Małe) oraz odcinek Dąbie – Kocmyrzowska.
W 1975 roku dostarczono do Krakowa pierwsze nowoczesne wówczas wagony typu 105N,
które tradycyjnie skierowane zostały do obsługi Nowej Huty. Również tabor autobusowy
zasilony został przez nowe pojazdy – Jelcz PR110, które sukcesywnie zastępowały wyeks-

Dobrze pamiętane Ikarusy obsługiwały niemal wszystkie
krakowskie linie. Ostatni autobus zjechał z ulic Krakowa,
we wrześniu 2007 roku

1 marca 2015 r. minęło 40 lat od dnia, kiedy na krakowskie torowisko
wjechały pierwsze tramwaje 105 N. Do Krakowa traﬁło 163 pojazdów.
Od 1979 r. sprowadzano wagony 105 Na (ulepszoną wersję N). Po
pewnym czasie zmodyﬁkowano tramwaje typu N, unowocześnione
tramwaje otrzymały oznaczenie NG.

ploatowane Jelcze Mex 272. Jednak autobusy te nie gościły długo w Krakowie przegrały
konkurencję z węgierskim produktem. Po blisko piętnastoletniej przerwie ponownie Ikarusy
pojawiły się w Krakowie jesienią 1981 roku lecz tym razem były to autobusy przegubowe.
Oprócz autobusów i tramwajów przedsiębiorstwo dysponowało także taksówkami osobowymi, jak i bagażowymi. Te pierwsze obsługiwane początkowo przez samochody krajowej
produkcji Warszawa M20 wyjechały na ulice w maju 1956 roku. W kolejnych latach wraz
z dostawami nowych pojazdów wzrosła także oferta usług o przewozy bagażowe (1964 r.).
W 1975 roku do ruchu wprowadzone zostają „wielkopojemne” taksówki – mikrobusy.
Nysy, powszechnie zwane, od swego oznaczenia, M-kami, przyjęły się i cieszyły się dużą
popularnością, niestety brak zakupu nowych pojazdów zakończył ich pracę pięć lat później.
W 1984 roku została zakończona inwestycja przedłużenia linii z Dworca Towarowego do
os. XXX lecia PRL (dziś Krowodrza Górka). Równocześnie zlikwidowano uruchomione
w 1964 roku torowisko na ul. Modrzewskiego ze względu na prowadzoną budowę Centrum
Komunikacyjnego i planowanym już wtedy tunelem tramwajowym pod dworcem kolejowym.
OSTATNIE 25 LAT

Najstarszy polski autobus przegubowy Jelcz 021 w zasobach MPK w Krakowie, fot. Piotr Recław (www.muzealna.org)
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Rok 1990 przynosi jedno z najważniejszych w ostatnich latach wydarzeń dla przedsiębiorstwa. Dotychczasowe Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostaje podzielone na
sześć niezależnych podmiotów gospodarczych, które prawie natychmiast poddane zostały
prawdziwej grze rynkowej. Dwa z nich (zakład transportu i budowlany) nie wytrzymały
konkurencji i zakończyły szybko swą działalność. Pozostałe spółki to MPK – zajmujące
się eksploatacją, MZT – zakład transportu, MZRB – zakład budowlany, MZNT – remont
wagonów, MZNA – remont autobusów oraz MZTSiPT – sieć trakcyjna i torowiska.
Wszystkie spółki poza MPK zostały zlikwidowane lub sprywatyzowane w stosunkowo
szybkim czasie. Jedynie zakład naprawy tramwajów został przyłączony ponownie do MPK.
Dla przedsiębiorstwa komunikacyjnego początek lat dziewięćdziesiątych był okresem
przełomowym a pierwsze dwa, trzy lata miały zadecydować o dalszym losie krakowskiej
13

komunikacji. Firma, chcąc istnieć, musiała dostosować się do nieustannie zmieniających się
warunków przekształcając swe dotychczasowe
wieloletnie zwyczaje. Jednym z największych
problemów był brak taboru spowodowany zaprzestaniem zakupów i remontów ze względu na
brak odpowiednich funduszy. Ostatnie zakupy
pojazdów przeprowadzono w 1989 roku a zbliżające się lata były kresem żywotności dotychczas
eksploatowanych. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem okazał się zakup używanych, blisko
dwudziestoletnich, sprowadzonych z zagranicy
autobusów Scania. Nie rozwiązywało to problemu
Tramwaje T4 produkowane były w latach 1957–1964. Przez ale pozwalało przesunąć potrzebę zakupów
MPK SA zakupione zostały w Norymberdze. T4 były pierwszy- by w tym czasie móc zająć się intensywnymi
mi tramwajami sprowadzonymi do Krakowa z „zachodniej”
zmianami. Ogółem do Krakowa sprowadzono
Europy. Wycofane zostały z eksploatacji w grudniu 2002 r.,
54 używane autobusy.
fot. ze zbiorów Jacka Kołodzieja
Szansą na utrzymanie trakcji tramwajowej
stały się zakupy używanych wagonów z Norymbergi. Dzięki dużemu wysiłkowi kierownictwa firmy poprzez „interwencyjne” zakupy taboru oraz wprowadzenie nowej oferty
przewozowej i taryfowej a przede wszystkim dzięki zmianie podejścia do klienta nie tylko
nie zmniejszyły się przewozy ale systematycznie przez najbliższe lata sukcesywnie rosły
mimo narastającej konkurencji jaką jest motoryzacja indywidualna. W 1992 roku zakupiono
pierwsze nowoczesne przegubowe autobusy. Był to pierwszy w Polsce na tak dużą skalę
zakup tak nowoczesnego taboru jaki nastąpił po zmianach politycznych naszego kraju. Równocześnie na ulicach przeprowadzono próby z niskopodłogowym wagonem tramwajowym.
Niezmiennie trudne warunki finansowe wymusiły na przedsiębiorstwie szereg zmian, zwykle
niewidocznych lecz mających duże znaczenie dla wizerunku firmy. Zrezygnowano m.in.
niemal zupełnie z wszelkiej działalności niezwiązanej z przeznaczeniem firmy. Poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań dało i nadal przynosi korzyści nie tylko dla Krakowa.

Autobus Scania Omni
City CN94UA to przegubowy, niskopodłogowy
autobus. Wszystkie
pojazdy dostarczono
do Krakowa w latach
2001–2003, fot. ze zbiorów Jacka Kołodzieja
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W 1994 roku zakupiono pierwsze autobusy
niskopodłogowe. Jednym z warunków zakupu
była ich produkcja na terenie naszego kraju.
Produkcję przeniesiono ze Szwecji do Polski.
Wytężone prace organizacyjne doprowadziły
do powstania w 1997 roku Krakowskiego Holdingu Komunalnego, w skład którego weszły
trzy miejskie firmy w tym MPK, które zostało
przekształcone w Spółkę Akcyjną. W 1997
roku zakończył się pięcioletni okres wycofywania z ruch czerwonych autobusów. Przyjęte
niebieskie barwy pojazdów MPK naniesione
zostały na cały tabor.
Krakowianie przyzwyczajeni już do niskiej
podłogi w autobusach oczekiwali tego samego
rozwiązania w tramwajach. O ile jednak zakup
niskopodłogowych autobusów w latach 90. XX
wieku nie był już problemem, z tramwajami Tramwaj Bombardier NGT8 . Skrót tramwaju oznacza Niesprawa był zdecydowanie bardziej skompli- derﬂurGelenkTriebwagen mit 8 Achsen (niskopodłogowy
kowana. Dopiero w 1997 roku MPK ogłosiło przegubowy wagon napędzany, posiadający 8 osi) W Krakopierwsze tramwaje tego typu pojawiły się w 2012 roku.
przetarg na zakup 14 nowych wagonów. Zgło- wie
Zakupione zostały 24 pojazdy.
siło się aż pięć firm. Rok później, po skrupulatnym sprawdzeniu wszystkich ofert wybrano wykonawcę z niemieckiego miasteczka
Bautzen – Deutsche Waggonbau AG (DWA), który kilka lat później zostanie włączony
do ogromnego kanadyjskiego koncernu Bombardier.
Nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje zostały zaprezentowane mieszkańcom już
15 grudnia 1999 roku. W następnych latach na ulicach miasta pojawiały się kolejne niskopodłogowe tramwaje z coraz nowocześniejszym designem. Ich zakup ułatwiło przyjęcie
Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Już trzy lata później w 2007 roku, dzięki
realizacji unijnego projektu krakowianie mogli się cieszyć z 24 niskopodłogowych tramwajów

29 kwietnia 2014 roku MPK SA w Krakowie oraz Gmina Miejska Kraków uruchomiły regularną linię obsługiwaną
autobusami elektrycznymi. Autobusy wyposażone są w pantografy, urządzenia za pomocą których, mogą być
ładowane ich silniki elektryczne, bezpośrednio z sieci trakcyjnej, na postoju między kursami (ul. Pawia). Autobusy
od lewej: Rampini Alé EL, AMZ City Smile CS 10 LF, Solaris Urbino 12 Electric
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NGT6, nowego torowiska na ul.
Lubicz i Rakowickiej oraz z nowych torów do Krowodrzy Górki.
Kraków zapłacił za te inwestycje
jedynie połowę ich wartości. Pozostała część pochodziła z unijnych
funduszy. Był to pierwszy tak duży
projekt unijny w Polsce związany
z komunikacją miejską.
Po długim okresie budowy,
który trwał ponad 30 lat, w 2008
roku udało się uruchomić tunel
tramwajowy pod Dworcem Głównym. Dzięki kolejnym unijnym
projektom w Krakowie pojawiły się nowe linie tramwajowe. Autobus hybrydowy Solaris Urbino 18 Hybrid, wyposażony jest w silnik elektryczny, który wspomaga spalinowy. Autobus może także poruszać się za pomocą
W 2010 roku krakowianie mogli samego silnika elektrycznego, co ma szczególne znaczenie w centrum miasta.
już dojechać tramwajem z ronda Do jego właściwości należy i to, że odzyskuje on energię podczas hamowania
Grzegórzeckiego do Małego Pła- (ham. rekuperacyjne – zamiana energii kinetycznej na elektryczną, zamiast
cieplnej). Na drogi Krakowa wyjechał 29 grudnia 2014 roku.
szowa. Dwa lata później było już
gotowe torowisko do Czerwonych Maków. W kwietnia 2014 roku Kraków jako pierwsze
miasto w Polsce uruchomił regularną linię obsługiwaną autobusami elektrycznymi.

Tramwaj Patriotyczny
na ulicach Krakowa podczas obchodów świąt
Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości

Tramwaje E1 były
produkowane w latach
1966–1977 z przeznaczeniem dla stolicy Austrii.
Do Krakowa traﬁły właśnie z Wiednia. Do ruchu
zostały wprowadzone
w 2004 roku. Fot. Anna
Szczęsny

