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TRAMWAJOWE WAKACJE 

Tegoroczne wakacje nie zapowiadały się ciekawie. Od kilku dni z nieba lał się żar i 

mieszkańcy Wrocławia mieli wrażenie, że przyszło im żyć na Saharze. Szczęśliwy był ten, 

kto posiadał klimatyzator. Pozostali szukali upragnionego cienia pod każdym napotkanym 

drzewem. 

 Pewnej soboty, jadąc przyjemnie chłodnym tramwajem linii PLUS, wsłuchiwałam się 

w nieszablonową muzykę, nadawaną przez Radio Wrocław. Z zamyślenia wyrwał mnie 

hamujący pojazd, który właśnie dojechał na pętlę przy ulicy Świeradowskiej. Na przystanku 

powitała mnie fala gorąca. Miałam wielką ochotę pozostać choć chwilę dłużej w 

klimatyzowanym tramwaju, ale niestety, trasa kończyła się właśnie tu. Z rozpaczą 

pomyślałam, że aby dostać się do domu, muszę pokonać co najmniej pięć kilometrów! Tyle 

bowiem wynosi odległość z Gaju na Jagodno. Ku mojemu przerażeniu, uciekł mi także ostatni 

autobus! 

 Z niechęcią zaczęłam zmierzać w stronę mojego domu. Idąc ulicą Bardzką, minęłam 

niedokończone tory tramwajowe. Nagle wpadłam na pewien genialny, choć trudny w 

realizacji pomysł. Zrobię tak, by strudzeni mieszkańcy mojego osiedla mogli w cywilizowany 

sposób dotrzeć do domu! Zbuduję linię tramwajową na Jagodno!  

Jakże byłam z siebie dumna! Człapiąc w ogromnym upale poboczem ulicy Buforowej (bo 

chodnika, oczywiście, nie ma!), obmyślałam w głowie mój biznes plan. Pomyślałam, że 

oszczędności zgromadzone w śwince-skarbonce, nie wystarczą na wypożyczenie 

wielofunkcyjnej koparki. Uznałam, że na pieniądze osiedlowych emerytów nie ma co liczyć. 

Ale na ich zaangażowanie- owszem!  

Pan Kazio miał szwagra Józia, który miał kolegę Waldka, który znał Romka, a ten zaś miał 

dojście do koparki. Tory natomiast załatwiła nam Pani Wiesia, która niegdyś była księgową w 

Centrostalu. Sąsiad- kierowca tira, zaoferował pomoc przy transporcie. Zmechanizowani 

mieszkańcy osiedla nie widzieli głębszego sensu w budowie linii tramwajowej. Pomoc 

zaoferowali ci sami emeryci, którzy dość mieli już zatłoczonych autobusów, stojących od 

rana do wieczora  w korkach. Pani Zdzisia, której zięć pracował w Urzędzie 

Marszałkowskim, obiecała załatwić pozwolenie na budowę. Nie załatwiła. 

 W takim wypadku musieliśmy przenieść prace do podziemnych garaży. Pan Heniek spawał 

podkłady tramwajowe, a Pani Krysia robiła kanapki. W ciągu jednej nocy znajomy operator 

koparki wykopał rów biegnący od ulicy Bardzkiej do ronda w Iwinach. Jak dotąd los nam 



sprzyjał. Oczywiście, nikt nie przyznał się do pochodzenia tajemniczego rowu, dlatego od 

rana ogłoszono w mediach, że we Wrocławiu lądował awaryjnie F-16. To dopiero był ubaw!  

Następnej nocy zalaliśmy rów betonem. I tu nasuwa się pytanie- skąd mieliśmy beton? Otóż, 

betoniarkę dostarczył Pan Waldek, sąsiad z bramy 18. Przysięgał, że ja wypożyczył.  Mimo, 

iż cała sprawa wyglądała dziwnie podejrzanie, nie dociekaliśmy prawdy. Kiedy nastał świt, 

okazało się, że we Wrocławiu w cudowny sposób powstała nowa, betonowa droga. 

Oczywiście, media ogłosiły, że miasto wykorzystało rów do budowy awaryjnego pasa do 

lądowania myśliwców F-16.  

Kolejna noc upłynęła nam na układaniu podkładów i szyn tramwajowych. Do tego celu 

użyliśmy dźwigu, który budował nowe osiedle przy ulicy Buforowej, a nocą stał samotnie, 

zupełnie niepotrzebny… W sterowaniu żurawiem swoich sił spróbowała Pani Halina, która od 

zawsze marzyła o pracach na wysokościach. Wszystko przebiegało sprawnie i wielkimi 

krokami zmierzało do celu. Tej samej nocy udało nam się zamontować także dwa 

prowizoryczne przystanki tramwajowe. Nie wyglądały najgorzej, bo emerytki z Koła 

Plastycznego, mając wenę twórczą, namalowały olejną farbą prawdziwe impresje. Choć talent 

pań pozostaje kwestią sporną, ostatecznie zaakceptowano projekt. 

Jakież było zaskoczenie mieszkańców, kiedy następnego dnia ulicę Buforową przebiegały 

tory tramwajowe! Pierwszy PLUS wyruszył z pętli w Iwinach przed siódmą rano. Mieszkańcy 

z niedowierzaniem pozostawiali w garażach swoje samochody i z radością, tłumnie szli na 

przystanek. Korki na ulicy zniknęły jak mroczny sen. Ludzie stali się sympatyczniejsi, bo nikt 

na nikogo nie trąbił i nie zajeżdżał drogi. Istny cud! 

Mój wakacyjny pomysł sprawił, że nasze osiedle stało się sławne. Reporterzy z całej Polski 

przeprowadzali wywiady z emerytami, którzy, znudzeni oczekiwaniem, sami wybudowali 

linię tramwajową. Z całego świata sypały się dla nich propozycje pracy. Nie zabrakło także 

matrymonialnych. Mnie także przypadło w udziale kilka wywiadów. By nie tracić reszty 

wakacji, zdecydowałam się tylko na rozmowę z reporterem CNN. Gdzieś już kiedyś 

słyszałam tę nazwę. 

 Co by się nie działo, myślę, że były to moje najlepsze i niezapomniane wakacje. Na 

nudę na pewno nie mogłam narzekać. I nasi osiedlowi emeryci również! Kto wie, może za rok 

wybudujemy we Wrocławiu metro?!      


