
«w8
W SZCZECINIE 

wlatac/i, 1945-70

:cin



INSTYTUT ZACHODNIOPOMORSKI

ALFRED WIELOPOLSKI

ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
W SZCZECINIE

w latach 1945-1970

SZCZECIN 1970



PRACE INSTYTUTU ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
W SZCZECINIE

Tom 34
Z PRAC SEKCJI HISTORYCZNEJ

Zeszyt 12

Publikacja finansowana w całości przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

w Szczecinie

Okładkę projektował
H. MACHNIK

Foto: W. CHROMIŃSKI

Wydawnictwo Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie
Nakład 1100 egzemplarzy. Wydanie I. Format B5X2. Ark. 

wyd. 6. Ark. druk. 5,5. Zam. nr 2014. N-6-97.

Szczecińskie Zakłady Graficzne w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 128



PRZEDMOWA

Druga wojna światowa pozostawiła w setkach miast, miasteczek i wsi 
ogrom zniszczeń, które w dziejach historii nie znajdują porównania.

Ustępujący okupant z całą premedytacją dokonywał zniszczeń wszel
kich dóbr licząc, że okres odbudowy prawowitego gospodarza trwać będzie 
dziesiątki lat, a tym samym Polska jako partner w skali międzynarodowej 
nie będzie stanowiła pełnowartościowego konkurenta.

Samo życie wykazało jak mylny był pogląd tych, którzy w taki i po
dobny sposób rozumowali.

Faktem jest, że pierwsze lata były ciężkie i nie wszyscy wytrzymali 
tę próbę nowego życia, ale w miarę stale postępującej odbudowy miast 
i obiektów przemysłowych i mądrze przemyślanych inwestycji, systema
tycznie następowała stabilizacja, przykładem tu może służyć nasze miasto 
i jego pierwsi mieszkańcy.

Pamiętamy, jedni osobiście inni z prasy, ze zdjęć fotograficznych czy 
z opowiadań pierwszych osadników, o dotkliwych zniszczeniach Szczecina. 
A należy pamiętać, że Szczecin był o tyle w niekorzystnej sytuacji w sto
sunku do innych zniszczonych miast, że mieszkańcy jego stanowili ludność 
napływową z zaletami i wadami z jakich znane były ogólnie poszczególne 
dzielnice kraju.

Następną niekorzystną dla Szczecina była sprawa fachowców, mimo, 
że niektóre miasta były również zniszczone to jednak w miastach tych 
w większości przypadków pozostała rodzima kadra fachowców, Szczecin 
natomiast rozpoczynał swój start w odbudowie i zagospodarowaniu od 
stanu zerowego.

Uzyskane jednak wyniki na przestrzeni ubiegłych 25 lat, są imponują
ce, a jedną z cegiełek przy budowie tych osiągnięć mają również szcze
cińscy tramwajarze.

Ciężką próbę życia przeszli w pierwszych okresach nasi pionierzy i nie 
wszyscy znaleźli tyle hartu by przetrzymać ten okres, dlatego dla tych co 
zostali i swą codzienną pracą przyczynili się i nadal przyczyniają do 
dalszego podnoszenia jakości wykonywanych usług składam w imieniu 
organizacji polityczno-związkowych i w imieniu własnym, pełne słowa 
uznania i podziękowania.

Składam również serdeczne podziękowania tym pracownikom, którzy


































































































































































