
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości zwiększenia liczby bezpośrednich po-

łączeń kolejowych między dużymi miastami w południowej Polsce, a także o podjęcie stosownych działań. 

Uzasadnienie. Problem dotyczy miast położonych w południowej Polsce. Niegdyś na tym szlaku podróż-

nych obsługiwał pociąg „Ślązak”. Jego trasa biegła od Zielonej Góry, przez Wrocław, Opole, Katowice, Kra-

ków, aż do Rzeszowa i Przemyśla. Trasa tego pociągu była jednak w ostatnich latach systematycznie skraca-

na. Obecnie połączenia kolejowe na linii Wrocław – Przemyśl odbywają się głównie trasą z pominięciem 

Katowic, tzn. przez Częstochowę. Konurbacja górnośląska utraciła połączenia, obecnie istnieje tylko jedno 

bezpośrednie połączenie kolejowe z Katowic w kierunku Rzeszowa/Przemyśla, do tego w godzinach noc-

nych. Chcąc w stosunkowo krótkim czasie dostać się na wschodnie tereny Polski, podróżni ze Śląska mogą 

korzystać jedynie z usług przewoźników autobusowych. Ofert przejazdów autobusowych jest bardzo dużo, co 

potwierdza zainteresowanie podróżujących tym kierunkiem. Niepokojący jest również fakt, że podróż dro-

gowymi środkami transportu często jest bardziej opłacalna niż koleją. 

Uważam, że tendencja wprowadzania połączeń autobusowych w miejsce kolejowych nie jest dobrym 

rozwiązaniem i w najgorszym przypadku może doprowadzić do upadku/regresu kolei. Tymczasem dobrze 

prosperująca kolej jest obecnie jedną z podstaw wysoko rozwiniętych krajów UE. 

Moim zdaniem powinno się zagwarantować przynajmniej kilka bezpośrednich połączeń kolejowych mię-

dzy największymi miastami w Polsce, pozwalających na szybką i wygodną podróż, w tym przypadku na 

ważnym szlaku wschód – zachód, bez pomijania Górnego Śląska. Przedstawiony przeze mnie problem połą-

czeń kolejowych Śląska ze wschodnimi rejonami kraju jest tylko jednym z przykładów. Należy dążyć do 

rozwoju kolei w Polsce, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy borykamy się z ogromnym problemem 

zanieczyszczenia powietrza i smogiem. Kolej na tle innych środków transportu charakteryzuje się bowiem 

najlepszymi wskaźnikami ekologicznymi. 

Proszę o informację, czy oraz jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w celu ulepszenia komunikacji 

kolejowej w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń Śląska ze wschodnimi rejonami Polski. 

Krystian Probierz 

 
 


