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Czym jest LHS?

Gdyby przeprowadzi  sond  uliczn  i zapyta  przy-
padkowo napotkane osoby, czym jest LHS, z pewno ci  
wielu by oby zak opotanych, nie wiedz c, jak odpowie-
dzie  na to pytanie. Z drugiej strony, w chwili pisania 
tego tekstu, wyszukiwarka internetowa Google, zapytana 
o LHS, udziela ponad 5,4 miliona odpowiedzi. Niew t-
pliwie LHS to bardzo SZEROKI temat, lecz znany jedy-
nie przez W SKIE grono osób.

Ku zaspokojeniu ciekawo ci i g odu wiedzy tych, 
którzy by  mo e trzymaj  w r ku niniejsz  ksi k  
z przypadku, oraz tych, którzy z kolejnictwem nie maj  
nic wspólnego na co dzie , na pocz tek nale y si  par  
s ów wyja nienia. 

Polska jest spowita paj czyn  rozmaitych po cze , 
któr , obok dróg ko owych, stanowi  g ównie linie kole-
jowe. LHS jest w a nie jedn  z takich linii, przebiegaj -
cych przez po udniowo–wschodnie tereny naszego kraju. 
Jej d ugo  to prawie 400 kilometrów, ale nie to wyró nia 
j  (z g szczu innych) na kolejowej mapie Polski. Podczas 
gdy znakomita wi kszo  torów kolejowych posiada tzw. 
normalny rozstaw szyn (1435 mm), LHS jest jedn  z nie-
wielu posiadaj cych rozstaw (tzw. prze wit) 1520 mm, 
okre lany szerokim, stosowany powszechnie na kolejach 
pa stw by ego ZSRR. Powiedzmy sobie szczerze – d u-
go  pozosta ych linii szerokotorowych na terenie Polski 
stanowi raptem u amek d ugo ci LHS. Mi dzy innymi 
dlatego, i  jest to przys owiowy rodzynek na naszej sieci 
kolejowej. 

Zdj. 1. Po czenie, tzw. splot torów rozstawu normalnego i szerokiego. Ró nica szeroko ci jest niezauwa alna go ym okiem – wynosi zaledwie 85 mm, czyli 
nieco ponad szeroko  g ówki szyny. Z tego wzgl du sploty tego typu realizuje si  w postaci czterech szyn u o onych na przemian dla ka dego z rozstawów 
(w tym przypadku pierwsza i trzecia, patrz c od lewej to tor normalny, a druga i czwarta tor szeroki).
Wola ydowska, 10 sierpnia 2004 r. Fot. T. Ciemnoczu owski
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LHS bierze swój pocz tek na granicy z Ukrain , 
w okolicach Hrubieszowa (woj. lubelskie). Je li spoj-
rze  na map  granic Polski, to jest to poni ej najdalej 
wysuni tego na wschód punktu naszego kraju. Nast p-
nie biegnie na zachód przez Zamo , Roztocze, Kotlin  
Sandomiersk , Staszów, Ponidzie, S dziszów, Wy yn  
Miechowsk , Wolbrom, Olkusz. Swój bieg ko czy na te-
renie Zag bia D browskiego, w le cym 30 kilometrów 
na wschód od Katowic S awkowie. 

Ze wzgl du na przeznaczenie LHS oraz jej przebieg 
z dala od du ych miast kursuj  po niej wy cznie poci gi 
towarowe. Ruch pasa erski z punktu widzenia infrastruk-
tury linii jest oczywi cie mo liwy – jednak najcz ciej 
spotyka si  tu poci gi s u bowe, gospodarcze lub (spo-
radycznie) dalekobie ne wprowadzane na zarz dzenie. 

Rys. 1. Przebieg Linii Hutniczej Szerokotorowej na tle Polski.

Przebieg linii LHS
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Zdj. 2/3. Ruda elaza w drodze do Huty Katowice. Jest przesy ana zarówno w postaci sypkiej, jak i skoncentrowanej (granulat). Ci ar w a ciwy rudy 
pozwala za adowa  ni  tylko po ow  wagonu, aby nie przekroczy  dopuszczalnych nacisków na osie. 
Przededworze, 10 sierpnia 2004 r. Fot. T. Ciemnoczu owski

G ównym surowcem, transportowanym po LHS jest 
ruda elaza pochodz ca z Krzywego Rogu na Ukrainie. 
Jest dowo ona w glarkami do Bazy Prze adunku Rud 
Huty Katowice, zlokalizowanej w D browie Górniczej. 

Rud  z wagonów wysypuje si  wywrotnicami i nast pnie 
tra  a ona kilkukilometrowym ta moci giem do huty. Po 
LHS transportuje si  równie  gazy skroplone, drewno, 
kruszywa oraz inne surowce i towary.
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Poznanie przyczyn powstania dzisiejszej LHS wyma-
ga cofni cia si  w czasie a  do drugiej po owy XIX wieku. 
Ówczesny uk ad sieci kolejowej Królestwa Kongreso-
wego tworzy y linie o szeroko ci pi ciu stóp (1524 mm) 
za wyj tkiem Drogi elaznej Warszawsko–Wiede skiej, 
posiadaj cej normalny prze wit toru. Szlaki tworzono 
w my l zasady wyznaczaj cej ich budow  g ównie w osi 
pó noc–po udnie. By o to oczywi cie celowe dzia anie, 
gdy  brak dobrej komunikacji kolejowej w relacji za-
chód–wschód uniemo liwia  w warunkach ewentualnej 
agresji nieprzyjaciela szybkie zaj cie terenów i przerzu-
cenie wojsk dalej na wschód.

Rosjanie starali si  hamowa  dzia ania zmierzaj ce 
do rozbudowy sieci kolejowej na tym obszarze równie  
ze wzgl dów gospodarczych (ma to poniek d swoje re-
perkusje do dzi  – patrz c na map  sieci kolejowej Polski 
,wida  wyra n  dysproporcj  mi dzy g sto ci  sieci ko-
lejowej po lewej i prawej stronie Wis y). Wówczas szcze-
gólnie dotkliwie odczuwa a to Kielecczyzna, na terenie 
której umiejscowiono Staropolski Okr g Przemys owy. 
Transport pomi dzy jego g ównymi o rodkami (Kielce, 
Ko skie, Ostrowiec wi tokrzyski, Radom, Starachowi-
ce, Skar ysko–Kamienna) odbywa  si  konno drogami 
ko owymi i by  nieop acalny na dalsze odleg o ci, sku-
tecznie ograniczaj c wymian  towarow  i rynek zbytu. 
Rozwijaj cy si  przemys  i epoka maszyn parowych wy-
musi y zwi kszenie dostaw w gla, którym je opalano. 
Powstanie nowego szlaku kolejowego, cz cego Zag -
bie D browskie z miastami zlokalizowanymi w rejonie 
SOP, a tak e dalej na wschód, znakomicie rozwi za oby 
problem zaopatrzenia w w giel, jak i zapewni o dost p 
do rynku zbytu. 

Wieloletnie starania uwie czone zosta y sukcesem 
dopiero w kwietniu 1875 r., kiedy to ówczesne w adze 
podj y decyzj  o budowie szerokotorowej Drogi elaznej 
Iwanogrodzko–D browskiej, biegn cej z Iwanogrodu (D -
blin) przez Radom, Bzin (Skar ysko–Kamienna), Kielce, 

Olkusz, Strzemieszyce do D browy (obecnie D browa 
Górnicza). Linia ta posiada a tak e przed u enie ze Strze-
mieszyc do stacji Granica (Sosnowiec Maczki), gdzie 
styka a si  z Drog  elazn  Warszawsko–Wiede sk . 

Warto przy okazji wspomnie  o istotnej ciekawostce. 
Kiedy w kwietniu 1875 r. na posiedzeniu Komitetu Mi-
nistrów w Petersburgu podejmowano decyzj  o budowie 
tej drogi kolejowej, minister wojny zastrzeg , i  ma ona 
przebiega  przez dwa tunele, które w przypadku nieprzy-
jacielskiej agresji b d  mog y by  wysadzone, uniemo -
liwiaj c tym samym przejazd transportom wojskowym 
na wschód. Jeden z tuneli wybudowano w masywie Bia-
ej Góry na Wy ynie Miechowskiej i niewiele osób zda-

je sobie spraw , e w tym miejscu wystarczy by zwyk y 
przekop lub te  omini cie góry tak, jak wytyczono 100 
lat pó niej szlak LHS. Paradoksalnie, tunel ten wysadzili 
Niemcy, wycofuj c si  z frontu w czasie II wojny wia-
towej, co zako czy o si  jedynie eksplozj  w pó nocno–
zachodnim portalu.

Drog  elazn  Iwanogrodzko–D browsk  budowano 
w latach 1883–1885, jednak po oddaniu jej do eksploatacji 
transport w gla z Zag bia D browskiego tras  wiod c  
na wschód przez Kielce, Iwanogród, Lublin i Kowel by  
czasoch onny i znacznie wp ywa  na cen  tego surowca. 
Wybudowanie wówczas elaznego szlaku wzd u  po u-
dniowej granicy Królestwa Kongresowego, skracaj ce-
go drog  dostaw, nie by o jednak mo liwe ze wzgl dów 
militarnych, lecz kwestia po czenia Kielc z Wo yniem 
pozostawa a wci  aktualna. W „In ynierze kolejowym” 
z 1926 r.4 J. niechowski tak opisuje ten fakt:

Ku ko cowi ubieg ego stulecia na stan posiadania 
kolei Wiede skiej rz d usankcjonowa  nowy zamach, 
udzielaj c koncesj  na budow  kolei Herby–Cz stocho-
wa, a w nast pstwie Herby–Kielce, z planem dotarcia 
w przysz o ci a  do W odzimierza Wo y skiego. Kon-
cesj  t  otrzyma o konsorcjum petersburskie, oparte 
na kapita ach niemieckich, z tem pierwotnie zastrze e-

Historyczne przes anki 
powstania linii kolejowej 
z Hrubieszowa w kierunku 
zachodnim
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Rys. 5. Plan przebiegu LHS w okolicach Bia ej Góry z nakre lonym drugim torem do Je ówki i normalnotorowym obej ciem tunelu.
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Przy okazji opracowywania tego wariantu za o ono 
równie  dwie rzeczy:
1. Szlak od mijanki K pie do planowanego posterun-

ku odga nego Je ówka powinien by  dwutorowy. 
Jest to zwi zane z du ymi pochyleniami na odcinku 
od S dziszowa do Je ówki i konieczno ci  popycha-
nia ci kich sk adów z rud  poprzez do czon  z ty u 
dodatkow  lokomotyw , która po dojechaniu do kilo-
metra 349,900 (Je ówka) od cza si  od sk adu i po-
wraca luzem do S dziszowa.  W przypadku budowy 
wy ej wspomnianego drugiego toru jej powrót nie blo-
kowa by toru szlakowego i dawa  szans  na wyprawie-
nie z K pia nast pnego sk adu w kierunku S awkowa. 
Projektu tego nie zrealizowano, dzi  jedynymi lada-
mi tego pomys u s  wiadukty i nasypy w Charsznicy 
z miejscem przewidzianym na u o enie drugiego toru. 

2. Poprowadzenie równolegle do toru Linii Hutni-
czej normalnotorowej cznicy Charsznica–Koz ów, 
umo liwiaj cej obej cie w z a Tunel. Rozwi zania 
tego jednak nie uko czono. Do dzi  znajduj  si  jed-
nak lady po tej koncepcji – tor normalny biegn cy 
od Charsznicy do Uniejowa–R dzin, system wyko-
pów oraz po udniowa g owica stacji Koz ów z odcin-
kiem toru i semaforem wjazdowym. 

Od pierwszej opaty po pierwszy poci g…

Pod koniec roku 1975, kiedy znany by  ju  przybli-
ony przebieg nowego szlaku kolejowego, Lini , tudzie  

Magistral  Hutnicz  zacz to ju  okre la  Lini  Hrubie-
szów–Huta Katowice (w skrócie okre lan  te  LH-H lub 
L H-HK). 

Nazw  Linia Hutniczo–Siarkowa i nierozerwalnie 
zwi zany z ni  skrót LHS wprowadzono na prze omie 
lipca i sierpnia 1976 r. Wynika o to ze wzgl dów prak-
tycznych – koszmarnie d uga nazwa, jak  musiano stoso-
wa  w dokumentacji urz dowej, wymaga a skrócenia (cho  
doskonale funkcjonowa a w tej sferze przez nast pnych kil-
kana cie lat). Ponadto, jak nieo  cjalnie wiadomo, na zmia-
n  nazwy wp yn o upowszechnione w ród budowniczych 
artobliwe okre lenie „Linia Ha-Ha” tudzie  „Linia Hi-

Hi” wzi te od dotychczasowego skrótu.
Etymologia samej nazwy Linia Hutniczo–Siarkowa 

jest prosta i zawi a jednocze nie. Wzi a si  st d, i  linia 
przeznaczona by a przede wszystkim do przewozu rudy 
elaza z ZSRR (Krzywy Róg) do Hut w Polsce, a w od-

wrotnym kierunku – w gla i siarki. Przez chwil  okre la-
no j  mianem „Magistrali rudy, w gla i siarki”, jednak 
prostsze okre lenie „Hutniczo–Siarkowa” – mimo braku 

Zdj. 15. Uniejów–R dziny. Na pierwszym planie tor nieuko czonej cznicy Charsznica–Koz ów. Torem LHS po prawej powraca do S dziszowa z popychu 
lokomotywa SM48-041. 
16 sierpnia 2003 r. Fot. T. Ciemnoczu owski
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Zdj. 38. Licznie zgromadzeni mieszka cy Hrubieszowa obserwuj  wjazd pierwszego poci gu przez most na Bugu .
7 listopada 1977 r. Fot. autor nieznany

Pierwsze dni nowej magistrali kolejowej

Ogólny bilans infrastrukturalny budowy wed ug in . 
Józefa Skorupskiego zamyka si  nast puj cymi faktami:
 – przemieszczono ponad 32 mln m3 ziemi,
 – wybudowano 5 du ych przepraw mostowych + 43 

mosty,
 – postawiono 112 wiaduktów (63 kolejowe i 49 

drogowych),
 – w nasypach tkwi y 383 przepusty,
 – czna kubatura pomieszcze  techniczno–socjalnych 

przekroczy a 1 mln m3,
 – przewidywano elektry  kacj  linii do 1982 r. [50]

Wst pn  eksploatacj  LHS (graniczny odcinek Hru-
bieszów–Izow) rozpocz to ju  7 listopada 1977 r. Wtedy 
to oko o godziny 10.30 przez nowo wybudowany most 
na rz. Bug wjecha  o  cjalnie prowizoryczny poci g sk a-

daj cy si  pi ciu w glarek, lokomotywy spalinowej M62-
1256 i wagonu krytego. 

Na uroczysto ci licznie pojawili si  mieszka cy Hrubie-
szowa, którzy ze skarpy w Gródku z uwag  obserwowali 
wjazd poci gu, a nast pnie okoliczno ciowe przemówie-
nia wyg oszone na dole przez zgromadzonych tam notabli 
polskich i radzieckich. Symbolicznie dzie  ten wyznaczy  
dat  wjazdu pierwszego poci gu na LHS. W tym momen-
cie strona radziecka mog a równie  rozpocz  transporty 
z dostawami materia ów do budowy toru LHS. 

W ówczesnym „Sztandarze Ludu”, red. Mariusz Hor-
ty ski tak relacjonuje to wydarzenie:

Uroczysto  by a bardzo podnios a. Teren w pobli u 
mostu, wzd u  nowych torów, przyozdobiony zosta  ol-
brzymimi god ami Polski i ZSRR,  agami obu pa stw 
i plansz  z has em w dwóch j zykach „W przyja ni si a, 
w braterstwie moc, w jedno ci zwyci stwo socjalizmu” 

Pierwsza dekada 
Linii Hutniczo–Siarkowej
(1979-1989)



47

Zdj. 39. Uroczysto  przyj cia pierwszego poci gu. 
Gródek, 7 listopada 1977 r. Fot. autor nieznany

Zdj. 40/41. Uroczysto  przyj cia pierwszego poci gu. 
Gródek, 7 listopada 1977 r. Fot. autor nieznany


