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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Dziękujemy za krótką pisemną odpowiedź wiceministra Marka Chodkiewicza na moje pytanie zadane 

podczas 58. posiedzenia Senatu, pytanie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworca kolejowego w So-

snowcu-Maczkach. 

Jako wiceprzewodniczący senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu proszę mimo wszystko o szybką 

pomoc w ocaleniu tego pięknego obiektu, dworca carskiej kolei łączącej kiedyś Rosję z Europą, perełkę ar-

chitektury. Monumentalny neorenesansowy budynek stacji, nazywanej przez lata „Granica”, budowano 

w latach 1839–1848 według projektu znanego architekta Enrico Marconiego. Położony między torami ma 

214 m długości. Ozdobiono go m.in. stiukami, gzymsami i pilastrami, a dachy peronów podtrzymywały 

kształtne żeliwne kolumny. Wokół stacji powstało osiedle dla kolejarzy, pracowników komory celnej, funk-

cjonariuszy straży granicznej, wojska i żandarmerii. 

Ten kompleks budynków historycznych (warsztaty parowozowni, wieża ciśnień, dawny budynek szkoły, 

służbowe kolejowe budynki, kościół i kaplica wraz z plebanią) stanowi cenny obiekt dziedzictwa narodowe-

go. O tym, jak wyglądał dworzec, można się przekonać, oglądając archiwalne zdjęcia i pocztówki. Widać na 

nich m.in. elegancką restaurację działającą na dworcu czy znajdujące się na piętrze carskie apartamenty, 

w których podczas podróży mógł zatrzymywać się władca z rodziną i świtą. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. wraz z przesunięciem granic państwowych znacze-

nie Maczek osłabło. Po drugiej wojnie światowej nadal kursowały tam pociągi – m.in z Jaworzna-

Szczakowej do Dąbrowy Górniczej-Ząbkowic. W 2009 r. zatrzymał się tam ostatni pociąg osobowy, jednak 

już wcześniej dworzec – wraz z otoczeniem – zaczął niszczeć. 

Panie Ministrze, nie piszemy tych słów, aby przypominać Panu o dawnej świetności stacji kolejowej 

w Sosnowcu-Maczkach, która była jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Europie. Chodzi o po-

mysł uratowania obiektu, który wkrótce popadnie w całkowitą ruinę. Nie pomogło to, że został wpisany do 

rejestru zabytków. Aby go uratować, potrzebne są nie tylko pieniądze, dobra wola, ale także pomysł, jak go 

zagospodarować. 

PKP zapowiadały, że zrewitalizowany dworzec Sosnowiec-Maczki zostanie przekazany do użytku na 

rzecz Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. Jednostka miała tu 

kształcić inżynierów, specjalistów dla branży kolejowej. Studenci centrum mieli odbywać staże i praktyki 

w spółkach grupy PKP, a w przyszłości stać się również ich pracownikami. Podjęto w tym celu remont, który 

pochłonął miliony złotych. O ile nam wiadomo, politechnika wycofała się z pomysłu. 

Także lokalny samorząd, pragnąc uratować od zapomnienia i zniszczenia obiekt, chciałby umieścić w nim 

filię technikum kolejowego. To jest pewien jego pomysł na zagospodarowanie obiektu, ale sam nie udźwi-

gnie remontu. Oczywiście należą się podziękowania dla PKP za zewnętrzne zabezpieczenie obiektu, niestety, 

prace przerwano. 

Dworzec jest na liście Wojewody Śląskiego, liście obiektów do rewitalizacji, ale przerwanie budowy 

przez PKP i obecnie kompletna cisza wokół losów obiektu, źle wróży przyszłości: wiele historycznych ele-

mentów dworca, jak zadaszenia peronów z pięknymi odlewanymi filarami, zniknęło. Zapewne zniszczeniu 

ulegnie wkrótce wystawna carska restauracja. Po opuszczeniu dworca w Maczkach przez ekipę budowlaną 

obiekt będzie niszczał. Sprawa wymaga więc szybkiej interwencji. I o to prosimy Pana Ministra w celu ura-

towania naszego kulturowego dziedzictwa. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

Michał Potoczny 
 


