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Koncepcja usprawnienia 
połączeń kolejowych 
na trasie Wrocław – Jelenia Góra
Obecnie rozwinięte państwa świata coraz częściej obiera-
ją drogę realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, 
która w zakresie transportu przełamuje dotychczasową 
dominację komunikacji samochodowej. Jak wykazują 
analizy i badania, w porównaniu z transportem drogowym 
wykonanie tej samej pracy przewozowej przez kolej cha-
rakteryzuje się kilkukrotnie mniejszym zużyciem energii, 
zajętością terenu, poziomem emisji spalin i hałasu oraz 
wielokrotnie mniejszą wypadkowością. Dlatego też po 
okresie wielkiego regresu zauważany jest od pewnego 
czasu stopniowy wzrost udziału kolei w przewozach.

Śledząc kolejowe inwestycje infrastrukturalne w Europie można 
wyróżnić następujące ich rodzaje:
– tworzona jest sieć linii dużych prędkości dla pociągów TGV, 

ICE i ETR (budowa nowych i modernizacja istniejących linii); 
– modernizowane są linie kolejowe objęte umowami AGC, 

AGTC, ustaleniami paneuropejskich konferencji na Krecie 
i w Helsinkach, wchodzące w układ sieci TINA;

– planowane lub budowane są krótkie linie kolejowe łączące 
centra miast z portami lotniczymi (Sztokholm, Moskwa, Ateny, 
Bruksela);

– budowane lub modernizowane są połączenia regionalne.
W przypadku ostatniego z wymienionych rodzajów inwestycji, 

wspomniany wzrost udziału kolei w przewozach wystąpił stosun-
kowo najpóźniej. Na szczęście okres zamykania nierentownych 
połączeń kolejowych państwa zachodnioeuropejskie mają prak-
tycznie już za sobą, głównie dzięki wdrożeniu procesów regiona-
lizacji pasażerskich przewozów lokalnych.

Jako przykłady inwestowania w koleje regionalne lub niższych 
kategorii można wymienić:
– otwarcie w 1999 r. nowej linii Kloster – Susch kolei RhB 

w Szwajcarii z tunelem górskim długości 19,1 km,
– modernizacja linii kolejowej Clermont-Ferrand – Neussargues 

– Beziers w Masywie Centralnym we Francji, przeznaczonej 
pierwotnie do zamknięcia (biegnącej równolegle do magistra-
li Lyon – Nimmes – Montpelier).
W Polsce najbardziej aktualnym przykładem realizacji nowych 

połączeń kolejowych może być budowa linii z Krakowa na połud-
nie Małopolski, w celu skrócenia połączenia między Krakowem 
i Zakopanem oraz Muszyną – planowana od wielu lat, a obecnie 
będąca zadaniem strategicznym, zapisanym w polityce transpor-
towej państwa z 1999 r. [7]. Niestety oprócz tego projektu nie 
planuje się w Polsce żadnych nowych połączeń regionalnych. 
Czyżby kolej miała w przyszłości łączyć tylko duże miasta?

W artykule autorzy proponują działania mające na celu 
usprawnienie kolejowych połączeń regionalnych na obszarze Dol-

nego Śląska (między Wrocławiem a Jelenią Górą). Działania te 
obejmują nie tylko modernizacje istniejących odcinków, ale i bu-
dowę nowych. Atrakcyjność tras kolejowych w regionie i możli-
wości ożywienia ruchu lokalnego opisywano już niejednokrotnie 
[6, 4]. Celem publikacji ma być pokazanie możliwości rozwoju 
kolejowych połączeń regionalnych i tym samym możliwości 
zwiększenia udziału kolei w przewozach pasażerskich, a także za-
interesowanie pomysłem społeczności i władz lokalnych nie tylko 
z analizowanego obszaru, ale i innych o podobnym charakterze.

Rys historyczny i stan obecny
Na przestrzeni rozwoju sieci dróg żelaznych Dolnego Śląska, od-
cinki linii stanowiące dzisiejsze połączenie kolejowe Wrocławia 
z Jelenią Górą budowane były przez różne podmioty i w różnych 
latach [3, 5].

W pierwszej połowie XIX w., dla rozwijającego się gospodar-
czo Przedgórza Sudeckiego najbliższym rynkiem zbytu i punktem 
przeładunkowym (ze względu na port rzeczny) był Wrocław. Przy-
szłość omawianego regionu zależała w znacznym stopniu od roz-
woju sieci szlaków komunikacyjnych.

Jako pierwsze ideę połączenia koleją żelazną Wrocławia z re-
gionem Przedgórza Sudeckiego zaczęło realizować Towarzystwo 
Kolei Wrocławsko–Świdnicko–Świebodzickiej. Najwcześniej, bo 
w 1843 r. oddano do użytku linię z Wrocławia (Świebodzkiego) 
do Świebodzic, a rok później jej odgałęzienie od stacji Jaworzyna 
Śląska do Świdnicy. Linia świebodzicka doczekała się przedłuże-
nia w rejon dzisiejszej stacji Wałbrzych Fabryczny w 1853 r., 
natomiast linia świdnicka do Dzierżoniowa dwa lata później. Po-
czątkowo stacja w Świebodzicach funkcjonowała jako czołowa, 
jednakże uciążliwość zmiany kierunku jazdy spowodowała jej 
przebudowę na przechodnią (w kształcie litery S) [1]. W 1861 r. 
Towarzystwo Kolei Wrocławsko–Świdnicko–Świebodzickiej opra-
cowało projekt linii Świebodzice – Bogaczowice – Sędzisław – 
Lubawka w celu uzyskania połączenia z Czechami, jednak spotkał 
się on ze sprzeciwem władz wojskowych, obstających przy połą-
czeniu przez Międzylesie.

Zupełnie osobnym przedsięwzięciem była natomiast linia ko-
lejowa z Jeleniej Góry do Wałbrzycha, jako odcinek tak zwanej 
Śląskiej Kolei Górskiej, łączącej Zgorzelec z Kłodzkiem (jako kon-
tynuacja linii z Berlina), budowanej przez państwo niemieckie, 
a w 1869 r. przekazanej pod zarząd Kolei Dolnośląsko–Marchij-
skiej. Odcinek z Jeleniej Góry do Wałbrzycha Głównego oddano 
do ruchu w 1867 r. W celu połączenia Śląskiej Kolei Górskiej 
z Koleją Wrocławsko–Świebodzicką rok później przedłużono tę 
pierwszą do stacji Wałbrzych Miasto, gdzie urządzono wspólną 
stację rozrządową obu kolei. Odgałęzieniem Śląskiej Kolei Gór-
skiej była linia z Sędzisławia przez Lubawkę do przejścia granicz-
nego z Austrią, uruchomiona w 1869 r. W wyniku dążeń Kolei 
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Wrocławsko–Świebodzickiej do uzyskania 
własnego połączenia z Austrią, w 1877 r. 
uruchomiono natomiast linię z Wałbrzycha 
Szczawienko przez Szczawno Zdrój, Bogu-
szów Gorce, Mieroszów do Mezimesti.

Na przełomie XIX i XX w. pojawiły się 
kłopoty z eksploatacją tunelu na odcinku Bo-
guszów Gorce – Wałbrzych Główny spowo-
dowane szkodami górniczymi [2]. Powstały 
wtedy koncepcje budowy obejść omijających 
ten odcinek: krótszego ze Szczawna Zdroju 
przez Lubomin do Witkowa i dłuższego, 
rozważanego już wcześniej połączenia Świe-
bodzic przez Stare Bogaczowice z Sędzisła-
wiem. Koncepcji tych jednak nie zrealizowa-
no, gdyż ostatecznie tunel w latach 1933–1937 
został rozebrany. Na rysunku 1 pokazano stan 
sieci kolejowej na analizowanym obszarze 
w 1940 r.

Na początku XX w. powstały pierwsze 
projekty elektryfikacji sieci kolejowej w pań-
stwie niemieckim. Linie Przedgórza Sudec-
kiego, ze względu na specyficzny charakter 
(duże pochylenia, ciasne łuki, trudne warunki 
klimatyczne, małe odległości między stacja-
mi) nadawały się w pierwszej kolejności do 
zastąpienia trakcji parowej elektryczną, dlate-
go już w 1914 r. zelektryfikowano (prądem 
zmiennym 15 kV o częstotliwości 16 2/3 Hz) 
pierwszy odcinek ze Szczawienka przez 
Szczawno Zdrój, Boguszów Gorce, Miero-
szów do Mezimesti. W latach 1916–1920 
zelektryfikowano kolejne odcinki od Szcza-

Linia kolejowa Jaworzyna Śląska – Świdnica jest linią pierw-
szorzędną, niezelektryfikowaną, dwutorową na odcinku od Jawo-
rzyny Śl. do Świdnicy Miasto, natomiast jednotorową na odcinku 
od Świdnicy Miasto w stronę Kamieńca Ząbkowickiego. Prędkość 
maksymalna pociągów pasażerskich na omawianym odcinku wy-
nosi 80 km/h.

Linia kolejowa Wałbrzych Szczawienko – Szczawno Zdrój – 
Boguszów Gorce Wsch. była linią drugorzędną, jednotorową, nie-
zelektryfikowaną. Niestety w końcu lat 90. tor od wałbrzyskiego 
osiedla Podzamcze, aż do Boguszowa Gorców został zdemonto-
wany, a pozostały odcinek funkcjonuje jako bocznica.

Prezentacja koncepcji
Usprawnienie połączeń dotyczy trasy od stacji Wrocław Główny 
do stacji Jelenia Góra Główna. Potencjalne dalsze połączenia 
(w tym zagraniczne) są rozwinięciem koncepcji i jako takie nie 
będą na tym etapie bardziej szczegółowo rozważane. Zakłada się 
dostosowanie trasy do prędkości projektowej 160 km/h na odcin-
ku od Wrocławia do Świebodzic i 120 km/h na pozostałych (gór-
skich) odcinkach.

Nowa trasa będzie miała około 105 km, z tego 65 km po ist-
niejącym przebiegu (z ewentualnymi korektami promieni łuków, 
modernizacją układów torowych stacji, wymianą nawierzchni, 
itp.), 10 km po zlikwidowanych trasach i 30 km całkowicie no-
wych (rys. 3). 

wienka przez Świebodzice do Jaworzyny Śląskiej oraz w przeciw-
nym kierunku przez Wałbrzych, Boguszów Gorce, Sędzisław, Mar-
ciszów do Jeleniej Góry. W 1928 r. zelektryfikowano ostatni 
odcinek Jaworzyna Śląska – Wrocław Świebodzki.

Niestety po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku porozu-
mienia pomiędzy rządem polskim i radzieckim, cały majątek ko-
lei elektrycznej Dolnego Śląska jako zdobycz wojenna został zde-
montowany i wywieziony do ZSRR. Ponownej elektryfikacji 
(prądem stałym o napięciu 3 kV) doczekała się jedynie linia 
z Wrocławia do Jeleniej Góry przez Wałbrzych Główny, którą wy-
konano w latach 1965–1966.

W końcu lat 70., w związku z utworzeniem Zalewu Mietkow-
skiego, konieczne było przełożenie odcinka linii kolejowej między 
Mietkowem a Imbramowicami. Na rysunku 2 przedstawiono stan 
obecny eksploatowanych linii kolejowych na analizowanym ob-
szarze.

Przedstawione dalej dane obecnych parametrów linii dotyczą 
lat 90. XX. w. Linia kolejowa z Wrocławia do Jeleniej Góry przez 
Wałbrzych Główny jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektry-
fikowaną. Prędkość maksymalna pociągów pasażerskich na dłu-
gości omawianej linii jest zmienna i wynosi: 100 km/h (Wrocław 
– Jaworzyna Śląska), 90 km/h (Jaworzyna Śląska – Świebodzi-
ce), 80 km/h (Wałbrzych Szczawienko – Wałbrzych Miasto i Bo-
guszów Gorce Wschód – Marciszów), 70 km/h (Marciszów – Je-
lenia Góra) oraz 60 km/h (Świebodzice – Wałbrzych Szczawienko 
i Wałbrzych Miasto – Boguszów Gorce Wschód).

Rys. 1. Sieć kolejowa na analizowanym obszarze w 1940 r.

Rys. 2. Sieć kolejowa na analizowanym obszarze w 2002 r.
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kańców) do realizowanej trasy. Na każdym 
z nowych odcinków przewiduje się budowę 
tuneli oraz wielu estakad i innych obiektów 
inżynierskich. Jest to jednak standardem dla 
nowo budowanych linii kolejowych. Nowy 
odcinek biegnący przez Świdnicę można 
traktować jako wariant połączenia lub jako 
drugi etap realizacji.

Planuje się ruch pociągów pospiesz-
nych (przyspieszonych) o charakterze regionalnym w relacji Je-
lenia Góra – Wrocław (i z powrotem), które zatrzymywałyby się 
tylko na stacjach węzłowych i przesiadkowych: Marciszów, Wał-
brzych, Świdnica. Pociągi te cechowałby nieduży interwał kurso-
wania rzędu dwóch godzin (a w razie potrzeb nawet jednej godzi-
ny). Niektóre z tych pociągów mogłyby mieć dalszy przebieg (np. 
do Warszawy). Uzupełnieniem tego głównego połączenia powin-
ny być pociągi lokalne o odjazdach ściśle skoordynowanych na 
stacjach węzłowych. Pociągi lokalne obsługiwałyby mniejsze sta-
cje i przystanki wzdłuż głównego połączenia oraz na obecnej pę-
tli między Świdnicą a Wałbrzychem Głównym przez Jaworzynę 
Śląską, Świebodzice i pozostałe stacje wałbrzyskie, z której zo-
staną zdjęte pociągi dalekobieżne. Ideę takiej gradacji połączeń 
w regionie przedstawiono na rysunku 4 [4]. Szacunkowy czas 
przejazdu na nowej trasie w odniesieniu do obecnie osiąganego 
zestawiono w tablicy 1.

Jak już wcześniej wspomniano nową trasę można wykorzy-
stać do uatrakcyjnienia połączeń międzynarodowych. Połączenie 
Jeleniej Góry ze Zgorzelcem, z wykorzystaniem nieeksploatowa-
nego obecnie odcinka: Lubań Śląski – Zgorzelec, daje alterna-
tywną trasę z Wrocławia do Drezna (obecnie przez Legnicę). Na-
tomiast odcinki do Czech: z Marciszowa (Wałbrzycha) przez 
Lubawkę i z Jeleniej Góry przez Jakuszyce miałyby raczej charak-
ter lokalny, choć mogłyby być także częścią alternatywnych połą-
czeń Wrocławia z Pragą.

Na obecnym etapie prac trudno podawać nawet szacunkowe 
koszty realizacji przedsięwzięcia (będzie to przedmiotem dal-
szych rozważań autorów). Można natomiast wskazać na poten-
cjalne źródła finansowania. Głównym inwestorem mogłaby być 
Unia Europejska, a konkretniej jej programy pomocowe i dosto-
sowawcze związane z: rozwojem proekologicznych środków trans-
portu, wspomaganiem regionów o dużym bezrobociu, czy podno-
szeniem standardów w rejonach przygranicznych o dużym 
potencjale turystycznym. Hasła tych działań wskazują na nieza-
przeczalne korzyści jakie można osiągnąć realizując proponowa-
ne połączenie. 

Tablica 1
Czas przejazdu na analizowanej trasie

 Czas przejazdu [min]

Z Wrocławia do: Obecnie1) W perspektywie

Świdnicy2) 62 30

Wałbrzycha3) 80 45

Jeleniej Góry 168 75

 1) Pociągami pospiesznymi (podano najkrótszy z czasów 
rozkładowych).

 2) Dla stanu obecnego założono 5 min na przesiadkę 
w Jaworzynie Śląskiej.

 3) Dla stanu obecnego Wałbrzych Miasto. 

Startując z Wrocławia poruszamy się istniejącą trasą aż za 
stację Żarów. Następnie po nowym łuku w kierunku Świdnicy 
i zmodernizowanym odcinku trasy Jaworzyna Śląska – Kamieniec 
Ząbkowicki. Za Świdnicą zaczyna się pierwszy z nowych odcin-
ków trasy, który doprowadza do starego połączenia między sta-
cjami: Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko. Do drugiej z tych 
stacji poruszamy się ponownie odcinkiem zmodernizowanym. Za 
stacją Wałbrzych Szczawienko możliwe jest skorzystanie z nie-
czynnych już w ruchu pasażerskim torów biegnących niegdyś do 
Szczawna Zdroju. Na tym odcinku możliwa jest budowa atrakcyj-
nej dla Wałbrzyszan nowej stacji. Tuż za nią zaczyna się drugi 
z nowych odcinków trasy doprowadzający do starego połączenia 
przed stacją Sędzisław. Od tego miejsca trasa przebiega po zmo-
dernizowanym odcinku.

Drugi z nowych odcinków skraca długość trasy przejazdu, 
a przede wszystkim czas podróży z uwagi na obecne duże pochy-
lenia i małe promienie łuków między stacjami: Wałbrzych Miasto 
i Wałbrzych Główny. Natomiast pierwszy ma na celu włączenie 
Świdnicy – dużego miasta powiatowego (ponad 60 tys. miesz-

Rys. 3. Koncepcja nowego połączenia

Rys. 4. Koncepcja kolei regionalnej Sudety Zachodnie

Dokończenie na s. 41 Ø
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dowy krótkiej łącznicy, długości ok. 500 m, między torami pod-
miejskimi za wschodnią głowicą stacji Warszawa Włochy a linią 
510, przebiegającą pod tymi torami. Z uwagi na małą odległość 
od stacji Warszawa Włochy nie zachodziłaby konieczność budo-
wy nowego posterunku ruchu.

Podsumowanie
Podjęcie wiążących decyzji w zakresie uruchomienia nowych 
połączeń kolejowych – co jak widać jest teoretycznie możliwe – 
wymaga między innymi przeprowadzenia szczegółowych badań 
potoków ruchu, zwłaszcza w aspekcie potrzeb mieszkańców aglo-
meracji. Przyszłość miasta i jego rozwój wymagają poszukiwania 
ekonomicznych rozwiązań, które powinny służyć transportowi 
Warszawy przez kolejne dziesięciolecia. Stąd też – oprócz wyko-
rzystania możliwości infrastrukturalnych (istniejące linie i tory) 
i taborowych (związanych głównie z przewidywanym pojawieniem 

Ø Dokończenie ze s. 30

Dodatkowo wspomnieć można jeszcze o aktywizacji lokalne-
go rynku pracy poprzez działania otaczające nową budowę, zwią-
zane z rozwojem transportu w regionie, do i od atrakcyjnej trasy, 
czy związane z rozwojem turystyki. Istotne jest, że usprawnienie 
połączenia poprzez skrócenie czasu przejazdu i potencjalne 
zwiększenie częstotliwości posłuży niejako dwukierunkowo: po 
pierwsze mieszkańcy regionu sudeckiego uzyskają dobry dojazd 
do Wrocławia – stolicy województwa, a poprzez wrocławski węzeł 
kolejowy oraz międzynarodowe lotnisko z resztą kraju (i świata), 
a po drugie mieszkańcy Wrocławia i innych części kraju (oraz 
z zagranicy) uzyskają dobry dojazd do atrakcyjnych i wyposażo-
nych w bogatą bazę obszarów turystycznych. Dlatego niezwykle 
istotne jest uzupełnienie planowanej trasy o połączenia lokalne 
(i to nie tylko kolejowe) oraz zaplanowanie współpracy przewoź-
ników w ramach związku transportowego. Cenne byłoby także do-
stosowanie stacji oraz taboru do przewozu rowerów i samocho-
dów osobowych, co umożliwi współpracę między transportem 
zbiorowym i indywidualnym.
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