Czym jest LHS?
Gdyby przeprowadziü sondĊ uliczną i zapytaü przypadkowo napotkane osoby, czym jest LHS, z pewnoĞcią
wielu byáoby zakáopotanych, nie wiedząc, jak odpowiedzieü na to pytanie. Z drugiej strony, w chwili pisania
tego tekstu, wyszukiwarka internetowa Google, zapytana
o LHS, udziela ponad 5,4 miliona odpowiedzi. Niewątpliwie LHS to bardzo SZEROKI temat, lecz znany jedynie przez WĄSKIE grono osób.
Ku zaspokojeniu ciekawoĞci i gáodu wiedzy tych,
którzy byü moĪe trzymają w rĊku niniejszą ksiąĪkĊ
z przypadku, oraz tych, którzy z kolejnictwem nie mają
nic wspólnego na co dzieĔ, na początek naleĪy siĊ parĊ
sáów wyjaĞnienia.

Polska jest spowita pajĊczyną rozmaitych poáączeĔ,
którą, obok dróg koáowych, stanowią gáównie linie kolejowe. LHS jest wáaĞnie jedną z takich linii, przebiegających przez poáudniowo–wschodnie tereny naszego kraju.
Jej dáugoĞü to prawie 400 kilometrów, ale nie to wyróĪnia
ją (z gąszczu innych) na kolejowej mapie Polski. Podczas
gdy znakomita wiĊkszoĞü torów kolejowych posiada tzw.
normalny rozstaw szyn (1435 mm), LHS jest jedną z niewielu posiadających rozstaw (tzw. przeĞwit) 1520 mm,
okreĞlany szerokim, stosowany powszechnie na kolejach
paĔstw byáego ZSRR. Powiedzmy sobie szczerze – dáugoĞü pozostaáych linii szerokotorowych na terenie Polski
stanowi raptem uáamek dáugoĞci LHS. MiĊdzy innymi
dlatego, iĪ jest to przysáowiowy rodzynek na naszej sieci
kolejowej.

Zdj. 1. Poáączenie, tzw. splot torów rozstawu normalnego i szerokiego. RóĪnica szerokoĞci jest niezauwaĪalna goáym okiem – wynosi zaledwie 85 mm, czyli
nieco ponad szerokoĞü gáówki szyny. Z tego wzglĊdu sploty tego typu realizuje siĊ w postaci czterech szyn uáoĪonych na przemian dla kaĪdego z rozstawów
(w tym przypadku pierwsza i trzecia, patrząc od lewej to tor normalny, a druga i czwarta tor szeroki).
Wola ĩydowska, 10 sierpnia 2004 r. Fot. T. Ciemnoczuáowski
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LHS bierze swój początek na granicy z Ukrainą,
w okolicach Hrubieszowa (woj. lubelskie). JeĞli spojrzeü na mapĊ granic Polski, to jest to poniĪej najdalej
wysuniĊtego na wschód punktu naszego kraju. NastĊpnie biegnie na zachód przez ZamoĞü, Roztocze, KotlinĊ
Sandomierską, Staszów, Ponidzie, SĊdziszów, WyĪynĊ
Miechowską, Wolbrom, Olkusz. Swój bieg koĔczy na terenie ZagáĊbia Dąbrowskiego, w leĪącym 30 kilometrów
na wschód od Katowic Sáawkowie.

Ze wzglĊdu na przeznaczenie LHS oraz jej przebieg
z dala od duĪych miast kursują po niej wyáącznie pociągi
towarowe. Ruch pasaĪerski z punktu widzenia infrastruktury linii jest oczywiĞcie moĪliwy – jednak najczĊĞciej
spotyka siĊ tu pociągi sáuĪbowe, gospodarcze lub (sporadycznie) dalekobieĪne wprowadzane na zarządzenie.

Przebieg linii LHS

Rys. 1. Przebieg Linii Hutniczej Szerokotorowej na tle Polski.
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Gáównym surowcem, transportowanym po LHS jest
ruda Īelaza pochodząca z Krzywego Rogu na Ukrainie.
Jest dowoĪona wĊglarkami do Bazy Przeáadunku Rud
Huty Katowice, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej.

RudĊ z wagonów wysypuje siĊ wywrotnicami i nastĊpnie
tra¿a ona kilkukilometrowym taĞmociągiem do huty. Po
LHS transportuje siĊ równieĪ gazy skroplone, drewno,
kruszywa oraz inne surowce i towary.

Zdj. 2/3. Ruda Īelaza w drodze do Huty Katowice. Jest przesyáana zarówno w postaci sypkiej, jak i skoncentrowanej (granulat). CiĊĪar wáaĞciwy rudy
pozwala zaáadowaü nią tylko poáowĊ wagonu, aby nie przekroczyü dopuszczalnych nacisków na osie.
Przededworze, 10 sierpnia 2004 r. Fot. T. Ciemnoczuáowski
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Rys. 3. PoáoĪenie LHS wraz z rozmieszczeniem posterunków na tle przylegáych linii kolejowych.

Historyczne przesáanki
powstania linii kolejowej
z Hrubieszowa w kierunku
zachodnim
Poznanie przyczyn powstania dzisiejszej LHS wymaga cofniĊcia siĊ w czasie aĪ do drugiej poáowy XIX wieku.
Ówczesny ukáad sieci kolejowej Królestwa Kongresowego tworzyáy linie o szerokoĞci piĊciu stóp (1524 mm)
za wyjątkiem Drogi ĩelaznej Warszawsko–WiedeĔskiej,
posiadającej normalny przeĞwit toru. Szlaki tworzono
w myĞl zasady wyznaczającej ich budowĊ gáównie w osi
póánoc–poáudnie. Byáo to oczywiĞcie celowe dziaáanie,
gdyĪ brak dobrej komunikacji kolejowej w relacji zachód–wschód uniemoĪliwiaá w warunkach ewentualnej
agresji nieprzyjaciela szybkie zajĊcie terenów i przerzucenie wojsk dalej na wschód.
Rosjanie starali siĊ hamowaü dziaáania zmierzające
do rozbudowy sieci kolejowej na tym obszarze równieĪ
ze wzglĊdów gospodarczych (ma to poniekąd swoje reperkusje do dziĞ – patrząc na mapĊ sieci kolejowej Polski
,widaü wyraĨną dysproporcjĊ miĊdzy gĊstoĞcią sieci kolejowej po lewej i prawej stronie Wisáy). Wówczas szczególnie dotkliwie odczuwaáa to Kielecczyzna, na terenie
której umiejscowiono Staropolski OkrĊg Przemysáowy.
Transport pomiĊdzy jego gáównymi oĞrodkami (Kielce,
KoĔskie, Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski, Radom, Starachowice, SkarĪysko–Kamienna) odbywaá siĊ konno drogami
koáowymi i byá nieopáacalny na dalsze odlegáoĞci, skutecznie ograniczając wymianĊ towarową i rynek zbytu.
Rozwijający siĊ przemysá i epoka maszyn parowych wymusiáy zwiĊkszenie dostaw wĊgla, którym je opalano.
Powstanie nowego szlaku kolejowego, áączącego ZagáĊbie Dąbrowskie z miastami zlokalizowanymi w rejonie
SOP, a takĪe dalej na wschód, znakomicie rozwiązaáoby
problem zaopatrzenia w wĊgiel, jak i zapewniáo dostĊp
do rynku zbytu.
Wieloletnie starania uwieĔczone zostaáy sukcesem
dopiero w kwietniu 1875 r., kiedy to ówczesne wáadze
podjĊáy decyzjĊ o budowie szerokotorowej Drogi ĩelaznej
Iwanogrodzko–Dąbrowskiej, biegnącej z Iwanogrodu (DĊblin) przez Radom, Bzin (SkarĪysko–Kamienna), Kielce,
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Olkusz, Strzemieszyce do Dąbrowy (obecnie Dąbrowa
Górnicza). Linia ta posiadaáa takĪe przedáuĪenie ze Strzemieszyc do stacji Granica (Sosnowiec Maczki), gdzie
stykaáa siĊ z Drogą ĩelazną Warszawsko–WiedeĔską.
Warto przy okazji wspomnieü o istotnej ciekawostce.
Kiedy w kwietniu 1875 r. na posiedzeniu Komitetu Ministrów w Petersburgu podejmowano decyzjĊ o budowie
tej drogi kolejowej, minister wojny zastrzegá, iĪ ma ona
przebiegaü przez dwa tunele, które w przypadku nieprzyjacielskiej agresji bĊdą mogáy byü wysadzone, uniemoĪliwiając tym samym przejazd transportom wojskowym
na wschód. Jeden z tuneli wybudowano w masywie Biaáej Góry na WyĪynie Miechowskiej i niewiele osób zdaje sobie sprawĊ, Īe w tym miejscu wystarczyáby zwykáy
przekop lub teĪ ominiĊcie góry tak, jak wytyczono 100
lat póĨniej szlak LHS. Paradoksalnie, tunel ten wysadzili
Niemcy, wycofując siĊ z frontu w czasie II wojny Ğwiatowej, co zakoĔczyáo siĊ jedynie eksplozją w póánocno–
zachodnim portalu.
DrogĊ ĩelazną Iwanogrodzko–Dąbrowską budowano
w latach 1883–1885, jednak po oddaniu jej do eksploatacji
transport wĊgla z ZagáĊbia Dąbrowskiego trasą wiodącą
na wschód przez Kielce, Iwanogród, Lublin i Kowel byá
czasocháonny i znacznie wpáywaá na cenĊ tego surowca.
Wybudowanie wówczas Īelaznego szlaku wzdáuĪ poáudniowej granicy Królestwa Kongresowego, skracającego drogĊ dostaw, nie byáo jednak moĪliwe ze wzglĊdów
militarnych, lecz kwestia poáączenia Kielc z Woáyniem
pozostawaáa wciąĪ aktualna. W „InĪynierze kolejowym”
z 1926 r.4 J. ĝniechowski tak opisuje ten fakt:
Ku koĔcowi ubiegáego stulecia na stan posiadania
kolei WiedeĔskiej rząd usankcjonowaá nowy zamach,
udzielając koncesjĊ na budowĊ kolei Herby–CzĊstochowa, a w nastĊpstwie Herby–Kielce, z planem dotarcia
w przyszáoĞci aĪ do Wáodzimierza WoáyĔskiego. KoncesjĊ tĊ otrzymaáo konsorcjum petersburskie, oparte
na kapitaáach niemieckich, z tem pierwotnie zastrzeĪe-

Rys. 5. Plan przebiegu LHS w okolicach Biaáej Góry z nakreĞlonym drugim torem do JeĪówki i normalnotorowym obejĞciem tunelu.
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Przy okazji opracowywania tego wariantu zaáoĪono
równieĪ dwie rzeczy:
1. Szlak od mijanki KĊpie do planowanego posterunku odgaáĊĨnego JeĪówka powinien byü dwutorowy.
Jest to związane z duĪymi pochyleniami na odcinku
od SĊdziszowa do JeĪówki i koniecznoĞcią popychania ciĊĪkich skáadów z rudą poprzez doáączoną z tyáu
dodatkową lokomotywĊ, która po dojechaniu do kilometra 349,900 (JeĪówka) odáącza siĊ od skáadu i powraca luzem do SĊdziszowa. W przypadku budowy
wyĪej wspomnianego drugiego toru jej powrót nie blokowaáby toru szlakowego i dawaá szansĊ na wyprawienie z KĊpia nastĊpnego skáadu w kierunku Sáawkowa.
Projektu tego nie zrealizowano, dziĞ jedynymi Ğladami tego pomysáu są wiadukty i nasypy w Charsznicy
z miejscem przewidzianym na uáoĪenie drugiego toru.
2. Poprowadzenie równolegle do toru Linii Hutniczej normalnotorowej áącznicy Charsznica–Kozáów,
umoĪliwiającej obejĞcie wĊzáa Tunel. Rozwiązania
tego jednak nie ukoĔczono. Do dziĞ znajdują siĊ jednak Ğlady po tej koncepcji – tor normalny biegnący
od Charsznicy do Uniejowa–RĊdzin, system wykopów oraz poáudniowa gáowica stacji Kozáów z odcinkiem toru i semaforem wjazdowym.

Od pierwszej áopaty po pierwszy pociąg…
Pod koniec roku 1975, kiedy znany byá juĪ przybliĪony przebieg nowego szlaku kolejowego, LiniĊ, tudzieĪ
MagistralĊ Hutniczą zaczĊto juĪ okreĞlaü Linią Hrubieszów–Huta Katowice (w skrócie okreĞlaną teĪ LH-H lub
L H-HK).
NazwĊ Linia Hutniczo–Siarkowa i nierozerwalnie
związany z nią skrót LHS wprowadzono na przeáomie
lipca i sierpnia 1976 r. Wynikaáo to ze wzglĊdów praktycznych – koszmarnie dáuga nazwa, jaką musiano stosowaü w dokumentacji urzĊdowej, wymagaáa skrócenia (choü
doskonale funkcjonowaáa w tej sferze przez nastĊpnych kilkanaĞcie lat). Ponadto, jak nieo¿cjalnie wiadomo, na zmianĊ nazwy wpáynĊáo upowszechnione wĞród budowniczych
Īartobliwe okreĞlenie „Linia Ha-Ha” tudzieĪ „Linia HiHi” wziĊte od dotychczasowego skrótu.
Etymologia samej nazwy Linia Hutniczo–Siarkowa
jest prosta i zawiáa jednoczeĞnie. WziĊáa siĊ stąd, iĪ linia
przeznaczona byáa przede wszystkim do przewozu rudy
Īelaza z ZSRR (Krzywy Róg) do Hut w Polsce, a w odwrotnym kierunku – wĊgla i siarki. Przez chwilĊ okreĞlano ją mianem „Magistrali rudy, wĊgla i siarki”, jednak
prostsze okreĞlenie „Hutniczo–Siarkowa” – mimo braku

Zdj. 15. Uniejów–RĊdziny. Na pierwszym planie tor nieukoĔczonej áącznicy Charsznica–Kozáów. Torem LHS po prawej powraca do SĊdziszowa z popychu
lokomotywa SM48-041.
16 sierpnia 2003 r. Fot. T. Ciemnoczuáowski
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Pierwsza dekada
Linii Hutniczo–Siarkowej
(1979-1989)
Pierwsze dni nowej magistrali kolejowej
Ogólny bilans infrastrukturalny budowy wedáug inĪ.
Józefa Skorupskiego zamyka siĊ nastĊpującymi faktami:
– przemieszczono ponad 32 mln m3 ziemi,
– wybudowano 5 duĪych przepraw mostowych + 43
mosty,
– postawiono 112 wiaduktów (63 kolejowe i 49
drogowych),
– w nasypach tkwiáy 383 przepusty,
– áączna kubatura pomieszczeĔ techniczno–socjalnych
przekroczyáa 1 mln m3,
– przewidywano elektry¿kacjĊ linii do 1982 r. [50]
WstĊpną eksploatacjĊ LHS (graniczny odcinek Hrubieszów–Izow) rozpoczĊto juĪ 7 listopada 1977 r. Wtedy
to okoáo godziny 10.30 przez nowo wybudowany most
na rz. Bug wjechaá o¿cjalnie prowizoryczny pociąg skáa-

dający siĊ piĊciu wĊglarek, lokomotywy spalinowej M621256 i wagonu krytego.
Na uroczystoĞci licznie pojawili siĊ mieszkaĔcy Hrubieszowa, którzy ze skarpy w Gródku z uwagą obserwowali
wjazd pociągu, a nastĊpnie okolicznoĞciowe przemówienia wygáoszone na dole przez zgromadzonych tam notabli
polskich i radzieckich. Symbolicznie dzieĔ ten wyznaczyá
datĊ wjazdu pierwszego pociągu na LHS. W tym momencie strona radziecka mogáa równieĪ rozpocząü transporty
z dostawami materiaáów do budowy toru LHS.
W ówczesnym „Sztandarze Ludu”, red. Mariusz HortyĔski tak relacjonuje to wydarzenie:
UroczystoĞü byáa bardzo podniosáa. Teren w pobliĪu
mostu, wzdáuĪ nowych torów, przyozdobiony zostaá olbrzymimi godáami Polski i ZSRR, Àagami obu paĔstw
i planszą z hasáem w dwóch jĊzykach „W przyjaĨni siáa,
w braterstwie moc, w jednoĞci zwyciĊstwo socjalizmu”

Zdj. 38. Licznie zgromadzeni mieszkaĔcy Hrubieszowa obserwują wjazd pierwszego pociągu przez most na Bugu .
7 listopada 1977 r. Fot. autor nieznany
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Zdj. 39. UroczystoĞü przyjĊcia pierwszego pociągu.
Gródek, 7 listopada 1977 r. Fot. autor nieznany

Zdj. 40/41. UroczystoĞü przyjĊcia pierwszego pociągu.
Gródek, 7 listopada 1977 r. Fot. autor nieznany
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