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Tytuł. 

Stacja „Chorzów Batory”, powstała w XIX wieku, z założenia była 
węzłem łączącym linie towarowe, stanowiąc początek „Magistrali 
węglowej” oraz pasażerskie, w związku z przebiegającym przez nią 
szlakiem E30 (Katowice - Gliwice) – linią 137 (Katowice - Legnica) 
oraz 131 (Chorzów Batory – Tczew). 

(po prawo, góra): System panujący do około końca lat 80 XX wieku 
(mapa pochodzi z lat 60 XX wieku). Czarną, grubszą kreską 
zaznaczona linia stacji Chorzów Miasto; cieńszą, tory w tym samym 
kierunku, przeznaczone dla pociągów towarowych. Czerwona to 
ciąg E30 z Gliwic do Katowic przebiegający nad torami towarowymi z 
Chorzowa Miasto na moście. 

Dawniej pociągi relacji Gliwice – Katowice do Batorego dojeżdżały po 
dwóch stalowych mostach pamiętających XIX wiek. Zatrzymywały 
się na peronie 2 (będący tym częściej używanym, dłuższym i o 
wyższym priorytecie). W latach 80, do około połowy lat 90, składy 
kursowały co 10 minut w szczycie przewozowym, a w takcie 20 minut 
w pozostałych godzinach. Pociągi linii 131 wjeżdżały na peron 1 – o 
niższym priorytecie i krótszym zadaszeniu. 

(po prawej, dół): ORSIP.pl – niżej widoczne stalowe mosty, wyżej 
betonowe tunele, 1996 



 



Układ torowy, widoczny do dzisiejszego dnia, jest pozostałością po 
planowanym od 1986 projekcie KRR, będący drugą parą torów 
wzdłuż dzisiejszej E30 (przedłużając swój bieg do Dąbrowy Górniczej)  
odseparowaną i bezkolizyjną względem szyn PKP. 

Gdy okazało się, że kolej aglomeracyjna kolidowałby z ówczesnym 
układem torowym, zapadła decyzja o przebudowie miejsca, w sposób 
nie naruszający z grubsza istniejącego systemu, w celu 
zniwelowania strat oraz opóźnień. Po wybudowaniu zespołu tunelów, 
stare mosty planowano zburzyć. 

(po prawej, góra): W miejscu drzew, po prawej stronie 30 lat temu 
znajdowały się dwa stalowe mosty. 

(po prawej, dół): Mapa kartograficzna z lat 90 XX wieku naniesiona na 
zdjęcie satelitarne z 2009 roku. Wtedy ruch z Gliwic docierał do 
Batorego na stalowych mostach. 



 

 



Zmiana biegu torów ze względu na budowę DTŚ, w wyniku której 
dawny ślad lini towarowej został zamieniony, na przeznaczony także 
dla pociągów pasażerskich, a dawny pasażerski zlikwidowano.  

(poniżej:) Na biało - linia 131 (Chorzów Batory - Tczew), na czerwono - 
linia 137 (Katowice - Legnica). 

Do około roku 1995/1996 estakada była nieużywana, a stalowe mosty, 
wciąż były jedyną drogą dla pociągów przejeżdżających w kierunku 
Gliwice-Katowice. Będąc w tak fatalnym stanie pociągi musiały 
przejeżdżać po nich z prędkością 10/20 km/h, co prowadziło do  
wydłużenia czasu podróży. 

Impulsem w kwestii przebudowy układu stała się budowa Drogowej 
Trasy Średnicowej w roku 1999/2000, która wymagała modyfikacji 
ówczesnego układu torowego oraz wybudowania nowych wiaduktów, 
w związku z przeniesieniem ruchu pasażerskiego do stacji Chorzów 
Miasto na były szlak towarowy. 

Do dziś układ ten funkcjonuje, a do stacji prowadzą dziś 2 tory, z 
czego jeden posiada odgałęzienie na linię towarową z rezerwą na 
nowo wybudowanym wiadukcie oraz tunelu na dodatkowe, 
odseparowane tory wyłącznie dla pociągów towarowych. Dopiero 
wtedy inwestycja, po 13 latach od rozpoczęcia budowy rozpoczęła 
swoją (prawie) pełną eksploatację. 



 

 



(poprzednia strona): Tunele widziane na fotografii z Dziennika 
Zachodniego oraz to samo miejsce w 2016 r. 

(poniżej): Tunele wraz z estakadą widziane od południowej strony 
(górne), oraz obiekt widziany od strony Świętochłowic, ulica 
Tunelowa (dół). 

 



Budowa była uwzględniona w „Zadaniu 0” budowy KRR – rozbrojeniu 
trasy w celu uzyskania miejsca na inwestycję. Tak oto stworzone 
zostały 3 tunele – 2 w kierunku Chorzowa Miasto i jeden dla kolei 
aglomeracyjnej, nad którymi przebiegać miała linia S1 dla pociągów 
dalekobieżnych. 

Budowa została dokończona, pomimo opóźnień spowodowanych 
brakiem materiałów. Sam projekt KRR nigdy nie został dokończony, 
ze względu na kryzys pod koniec lat 80 XX w., a następnie kłopoty 
finansowe PKP w latach dziewięćdziesiątych. 

To jedna z największych i najpoważniejszych budowli będących 
pozostałością po projekcie, który przerósł możliwości finansowe 
państwowego przedsiębiorstwa. 

 

(powyżej): Widok z estakady nad tunelami. 



(po prawej, góra): Pendolino  (ED250) mknące w kierunku Gliwic. 

(po prawej, dół): EZT Pesa „Elf” jadąca w kierunku Gliwic. 



 



 



(po lewej, góra): Semafory, w tle widok na obiekt od strony Chorzów 
Batory. 

(po lewej, dół): Ujęcie znad tunelu z Chorzowa Miasto w kierunku 
stacji Batory. 
 

(powyżej): Ujęcie znad nieużywanego tunelu ze Świętochłowic w 
kierunku stacji Batory. 



Sam zespół tuneli, wraz z estakadą, osiąga długość około 400 
metrów. Wliczając w to poszerzenie bocznej krawędzi nasypu, 
projekt rozrasta się na długość 800 m. Prawdopodobnie, owa 
krawędź, mogła powstać ze względu na pierwotny plan, o którym 
można wyczytać z Dziennika Zachodniego z 18 marca 1988 roku 
(krótka notka z budowy) – estakadą nad tunelami miały w założeniu 
przebiegać tory KRR, jak i pociągów dalekobieżnych (2 pary torów).  

Widząc jednak dzisiejszą, skończoną budowlę, dla KRR został 
wybudowany tunel długości ok. 120m przecinający się z linią E30 pod 
jej poziomem, natomiast samo miejsce nad tunelami jest 
zdecydowanie za wąskie dla dwóch par torów (pomimo poszerzenia 
krawędzi w dalszej części obiektu). 

Ostatecznie powstały 3 tunele – dwa z miejscem na 3 tory w kierunku 
Chorzów Miasto oraz najdłuższy dwutorowy w kierunku Gliwic. 

(poniżej): Pierwszy tunel - kierunek Chorzów Miasto. 
(po prawej, góra): Drugi tunel - kierunek Chorzów Miasto. 
(po prawej, dół): Trzeci tunel – w stronę Świętochłowic. 



 



(po prawej, góra): Tunel rezerwowy, być może dla KRR (choć możliwe, 
że początkowo to KRR miało poruszać się wiaduktem, tunelem 
pociąg towarowy w kierunku Chebzia, dwa do Chorzowa Miasta, a 
linia 137 miała wciąż poruszać się mostami. Zdjęcie zrobione od 
strony ulicy Tunelowej. 

(po prawej, dół): Widok w kierunku Batorego na nieużywany tunel. 

Co ciekawe, inwestycja była przygotowana pod budowę KRR w pełni, 
jako jedna z nielicznych pozostałych obiektów. Ze względu 
planowaną trasę, przebudowano również przejście podziemne, w 
ramach rozbrojenia trasy, oraz wzmocniono je w miejscu „przyszłych 
torów”, co widać do dziś, poprzez zmienną wysokość przejścia, pod 
miejscem dla trasy. 



 



 



 



W dalszej części kompleksu, znajduje się betonowa ściana nasypu, 
poszerzająca w stronę ulicy Armii Krajowej miejsce do 
zagospodarowania pod tory. Zbudowano ją kilka lat przed tunelami 
(za czasów planowania trasy KRR za pomocą estakady). 

Dawniej była tu odnoga do Chorzowa Miasto, zlikwidowana w związku 
z budową DTŚ i przeniesiona w celu uniknięcia kolizji z trasą KRR, 
mimo, iż poszerzenie terenu daje taką możliwość przy stacji. 

Do dziś stoją tam wały oporowe, wyglądające jakby mur mógł zostać 
przedłużony w kierunku Świętochłowic. 

(po prawej, góra): Betonowa ściana nasypu, poszerzająca w stronę 
ulicy armii krajowej miejsce do zagospodarowania na tory. 

(po prawej, dół): Zdjęcia muru poszerzającego przestrzeń torową w 
kierunku stacji Świętochłowic. 
 



 



 



(po lewej, góra): Zdjęcia muru poszerzającego przestrzeń torową w 
kierunku stacji Batory. 

(po lewej, dół): Pozostałość po dawnym przebiegu linii pasażerskiej 
do stacji Chorzów Miasto - nasyp. 



 



(poprzednia strona):  Młody Technik nr. 4 z 1987r. Pierwsza linia KRR w 
GOP, schemat proponowanego przekroju trasy. 

Na podsumowanie muszę przyznać, że budowa mimo ukończenia w 
tym roku 30 lat, wciąż robi wrażenie ukazując tym samym, jak 
ogromne ambicje panowały na PKP w latach 80, w kontraście do 
następnego dziesięciolecia, w którym większość projektów 
zamrożono lub skasowano na stałe. 

Taki sam los mógł podzielić zespół tuneli, gdyby nie agonalny stan 
poprzednich mostów oraz budowa DTŚ wymagająca przebudowy 
miejsca zgodnie z planami projektowymi. Dzięki tej budowie, czas 
dojazdu do Katowic skrócił się o parę minut, a Chorzów zyskał jedyny 
obiekt wybudowany z myślą o KRR funkcjonujący do dziś. 

Bez wątpienia, cała inwestycja byłaby ogromnym krokiem dla kolei 
dającej jej konkurencję, ale też w fazie budowy gigantycznym 
obciążeniem. Szkoda jednak, że nie każdy obiekt na trasie podzielił 
los tego chorzowskiego, tym samym topiąc pieniądze w 
pojedynczych budowlach, których nie potrzebuje nikt. 





Artykuł napisany upalną sierpniową nocą, 2016 r.  

Franciszek Krawczyk. 

Historię Kolei Ruchu Regionalnego (Pyskowice-Dąbrowa Górnicza) oraz 
Szybkiej Kolei Regionalnej (Katowice-Tychy), a także planowanej Kolei 
Metropolitalnej GZM, znajdą Państwo na stronie www.stacjapyskowice.info 

Piotr Borowiak. 


	(po prawej, góra): Pendolino  (ED250) mknące w kierunku Gliwic.
	(po prawej, dół): EZT Pesa „Elf” jadąca w kierunku Gliwic.
	(po lewej, góra): Semafory, w tle widok na obiekt od strony Chorzów Batory.
	(po lewej, dół): Ujęcie znad tunelu z Chorzowa Miasto w kierunku stacji Batory.
	(po lewej, góra): Zdjęcia muru poszerzającego przestrzeń torową w kierunku stacji Batory.
	(po lewej, dół): Pozostałość po dawnym przebiegu linii pasażerskiej do stacji Chorzów Miasto - nasyp.
	Artykuł napisany upalną sierpniową nocą, 2016 r.
	Franciszek Krawczyk.
	Historię Kolei Ruchu Regionalnego (Pyskowice-Dąbrowa Górnicza) oraz Szybkiej Kolei Regionalnej (Katowice-Tychy), a także planowanej Kolei Metropolitalnej GZM, znajdą Państwo na stronie www.stacjapyskowice.info
	Piotr Borowiak.

