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Wiesław Sroka

Kolejki wąskotorowe w Bieszczadach
Wąskotorowe kolejki odegrały w rozwoju Bieszczad dużą 
rolę, będąc w wielu przypadkach – przy braku sieci dróg 
– jedynym środkiem transportu. Obecnie sieć tych kolei 
uległa w znacznej jej części likwidacji, co było spowodo-
wane zmianami gospodarczymi, rozwojem sieci dróg 
a także brakiem inwestycji w ich modernizację. Obecnie 
w eksploatacji znajdują się tylko fragmenty południowej 
części sieci, głównie jako atrakcja turystyczna. Jej za-
rządcy mają jednak plany przywrócenia do eksploatacji 
kolejne odcinki, najbardziej atrakcyjnie turystycznie.

Koleje o zasadniczo turystycznym przeznaczeniu stanowią margi-
nes rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Europie. Jednak 
mimo rozwoju motoryzacji w wielu regionach Szwajcarii, Nie-
miec, czy Czech stanowią one ważny element regionalnej gospo-
darki ukierunkowanej na turystykę. 

Historia
Rozległą sieć kolei wąskotorowych w Bieszczadach cechowała 
duża lokalna różnorodność, ale łączył je jeden główny cel – wy-
wóz drewna. 

Zasadniczą część sieci stanowi linia Nowy Łupków – Smolnik 
– Cisna – Wetlina – Moczarne. W Smolniku odgałęzia się od niej 
linia do Rzepedzi. Znaczna część tej sieci nie jest obecnie eks-
ploatowana. Odcinek Wetlina – Moczarne, przebiegający na te-
renie parku narodowego, został zamknięty na stałe. Nie był on  
jednak nigdy wykorzystywany do regularnej komunikacji pasa-
żerskiej. 

Projekt budowy kolejki leśnej na trasie Łupków – Cisna po-
wstał w końcu XIX w. Po uruchomieniu w 1872 r. normalnotoro-
wej linii Przemyśl – Łupków rozważano jej przedłużenie w kierun-
ku Cisnej. Jednak względy ekonomiczne oraz brak zgody 
parlamentu węgierskiego przeważyły za budową kolejki wąskoto-
rowej. W 1890 r. powołano przedsiębiorstwo pod nazwą Kolej lo-
kalna Nowy Łupków – Cisna Spółka Akcyjna.

Jednym z głównych inicjatorów budowy był Herman Artur 
Jan baron Tschecz de Lindewald, austriacki starosta Przemyśla. 
Budowę rozpoczęto w 1890 r. Wszystkie prace wykonano ręcznie, 
przy użyciu transportu konnego należącego do mieszkańców oko-
licznych wiosek.

Cała trasa liczyła 24,2 km. Szerokość toru wynosiła, zgodnie 
z obowiązującym standardem na terenie monarchii Austro-We-
gierskiej, 760 mm (obecnie jest o 10 mm mniejsza).

Wykonanie projektu i jego realizację powierzono polskiemu 
inżynierowi kolejowemu Albinowi Zazuli z Jarosławia. Budowa zo-
stała zakończona 22 stycznia 1898 r. Na końcowej stacji Cisna 
Majdan zlokalizowano największy w Bieszczadach skład załadow-
czy drewna.

W latach 1900–1904 wybudowano 20-kilometrowe przedłu-
żenie linii z Cisnej do Beskidu. Linia ta była obsługiwana przez 
odrębne przedsiębiorstwo z własnym taborem. 

W czasie I wojny światowej przez Bieszczady dwukrotnie 
przechodziła linia frontu i ruch na niej był okresowo zawieszany. 

W czasie działań wojennych zniszczeniu uległy tory i mosty, a ta-
bor – po wycofaniu się wojsk rosyjskich, które przejściowo zajęły 
ten region – został w większości wywieziony w głąb Rosji

Od 1921 r., gdy sytuacja gospodarcza Polski zaczęła się nor-
malizować, ocalałe resztki majątku i taboru kolejki przejął Zarząd 
Okręgowy Dyrekcji PKP we Lwowie. Firma Feiwel Stemberg i Bo-
lesław Dydyński zakupiła nowe parowozy, wagony i drezyny. Do 
1939 r. prowadzony był regularny ruch pasażerski i towarowy na 
podstawie specjalnych umów z PKP.

W 1920 r. została też ponownie uruchomiona linia Cisna – 
Beskid, ale z uwagi na wyczerpanie się dostępnych zasobów 
drewna w drugiej połowie lat 30. została ona zamknięta i rozebra-
na. W latach 1939–1944 kolejka Nowy Łupków – Cisna podlega-
ła Dyrekcji Generalnej Niemieckiej Kolei Wschodniej w Krakowie. 
Po krótkiej przerwie ruch został wznowiony w listopadzie 1939 r. 
Duże zapotrzebowanie na drewno spowodowało znaczne ziększe-
nie przewozów. W 1940 r. kursowały dwie pary pociągów pasa-
żerskich, a w 1943 r. – trzy pary. Wraz nadejściem frontu we 
wrześniu 1944 r. ewakuowano personel, urządzenia i niemal cały 
tabor kolei. 

Po wojnie kolej została przejęta w zarząd PKP, ale ze względu 
na duże zniszczenia, wyludnienie regionu i trwające walki z for-
macjami UPA regularnego ruchu nie wznowiono. 

W 1950 r. PKP przekazały kolej Ekspozyturze Państwowej 
Centrali Drzewnej „Paged” w Tarnowie, która rozpocząła jej odbu-
dowę i zakupy taboru. W latach 1953–1958 kolejka została prze-
jęta przez Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego w Przemyślu, 
a po reorganizacji zarząd nad kolejką przejął Ośrodek Transportu 
Leśnego w Sanoku.

Na początku lat 50. powstały plany znacznej rozbudowy ko-
lejki aż do Wetliny i dalej do Moczarnego oraz budowy odgałęzie-
nia od Smolnika do Rzepedzi na istniejącej już linii z Łupkowa do 
Cisnej. Odgałęzienie to oddano do eksploatacji w 1959 r. Wyty-
czone ono zostało częściowo starą trasą kolejki nieczynnej od II 
wojny. Kolejka z Rzepedzi została wybudowana w 1923 r. z dwo-
ma odgałęzieniami w Duszatyniu i Mikowie. Jej długość wynosiła 
12 km. Inicjatorami budowy byli Jan i Stanisław hr. Potoccy z Ry-
manowa. Kolejka dostarczała drewno do tartaku parowego w Rze-
pedzi. Była to kolejka gospodarcza i kursowała nieregularnie. Ko-
lejka była czynna do 1944 r., do czasu nadejścia frontu. 

Linię z Cisnej do Moczarnego oddawano do eksploatacji eta-
pami – w 1957 r. do Dołżycy, w 1961 r. do Przysłupia, w 1963 r. 
do Wetliny, a rok później do Moczarnego. Łącznie długość całej 
sieci wyniosła 73 km.

Kolejka służyła przede wszystkim do przewozu drewna, głów-
nie do dużego zakładu drzewnego w Rzepedzi, zbudowanego 
w latach 1958–1962. W latach 1965–1970 kolejka dostarczała 
do niego ok. 50–70 tys. m3 drewna, co stanowiło ok. 95% ogółu 
dostaw. W latach 60. kolejka przewoziła rocznie 115–160 tys. m3 
drewna, była jedynym dogodnym i opłacalnym przewoźnikiem. 

W 1963 r. uruchomiono regularne przewozy pasażerskie 
z myślą o turystach i w celu podniesienia atrakcyjności gospo-
darczej tego regionu. W 1965 r. przewieziono ponad 21 tys. pa-
sażerów, a w latach 1971–1980 – 117 769 (dane na podstawie 
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sprzedaży biletów). Przewozy były realizowane w pociągach pa-
sażersko-towarowych. Przewozy te były jednak nieopłacalne i kło-
potliwe. Wobec wybudowania w latach 60. i 70. dużej i małej 
obwodnicy bieszczadzkiej i drogi karpackiej, przebiegającej obok 
trasy kolejki, znaczenie transportu kolejkowego zaczęło gwałtow-
nie się zmniejszać.

W końcu lat 70., w miejsce parowozów, wprowadzono loko-
motyw spalinowe serii Lyd2, eksploatowane do dziś. 

Początek lat 90., w wyniku przemian gospodarczych, po pra-
wie 100 latach istnienia kolejki, postawił pod znakiem zapytania 
jej dalsze istnienie. Przewozy drewna ulegały stopniowej redukcji 
a w 1991 r. zamknięto całoroczny ruch pasażerski, ograniczając 
się jedynie do uruchamiania pociągów osobowych w sezonie  
letnim. 

Funkcja turystyczna 
W 1992 r., dzięki staraniom Polskiego Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kolei, Bieszczadzka Kolej Leśna została objęta ochroną kon-
serwatorską. Do rejestru zabytków wpisano torowisko, stacje 
i przystanki na całej sieci oraz część taboru. W 1996 r. powołano 
do życia Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która stawia so-
bie za cel przejęcie majątku linii i jego dalszą eksploatację oraz 
zbieranie funduszy na konieczne remonty. Docelowo planuje się 
przywrócenie ruchu na całej sieci, z wyłączeniem odcinka Wetli-
na – Moczarne. 

Aktualnie właścicielem kolejki jest Skarb Państwa, reprezen-
towany przez PP. Lasy Państwowe, ale została ona nieodpłatnie, 
wraz z wykorzystywanym taborem, przekazana w użytkowanie 
Fundacji. Odcinek Wetlina – Moczarne został przekazany Biesz-
czadzkiemu Parkowi Narodowemu. 

W 1997 r. Fundacja przywróciła, po dwuletniej przerwie, se-
zonowy ruch turystyczny. Odbywał się on początkowo tylko na 
niewielkiej części sieci z Cisnej Majdanu do Przysłupia 
(11,350 km), a później na odcinku Cisna Majdan – Wola Micho-
wa (17,0 km). 

Pozostała część sieci znajduje się w bardzo złym stanie tech-
nicznym, torowiska uległy częściowe zarośnięciu przez roślin-
ność, a w okolicy Wetliny nastąpiło obsunięcie skarpy. 

Aktualnie ilostan taboru kolejki przedstawia się następująco:
 5 lokomotyw spalinowych typu Lyd2,
 3 lokomotywy spalinowe typu WLs,
 8 wagonów osobowych typu Bhx,

oraz eksponaty zabytkowe: 
 4 pługi odśnieżne, 
 4 wagony cysterny, 
 15 wagonów platform, 
 15 wagonów kłonicowych.

Bieszczadzka kolejka wąskotorowa wymaga dalszych, i to 
znaczących, inwestycji. Ponowne uruchomienie przewozów pasa-
żerskich na odcinkach Nowy Łupków – Wola Michowa i Przysłup 
– Wetlina umożliwiłoby stworzenie atrakcyjnego, nie tylko tury-
stycznie, ciągu komunikacyjnego. Podobnie dotyczyć to powinno 
odcinka Smolnik – Rzepedź, przebiegającego piękną widokowo 
doliną rzeki Osławicy. Taka inwestycja wymagałaby jednak zan-
czącego dofinsowania zewnętrznego Fundacji zarządzającej obec-
nie kolejką. Biorąc pod uwagę, że Bieszczady to obecnie jednen 
z najbardziej atrakcyjnych na obszarze Unii ekosystemów, warto 
byłoby sięgnąć na ten cel po fundusze z unijnego budżetu, ale to 
już po 2007 r.    

Rozkłady jazdy

 Trasa Majdan – Przysłup

Stacja Majdan Cisna Dołżyca Przysłup

Godz. odjazdu 10.00 10.15 10.30 11.10

 Trasa Przysłup – Majdan

Stacja Przysłup Dołżyca Cisna Majdan

Godz. odjazdu 11.30 12.10 12.25 12.40

W okresie 01.07 – 31.08.2005 r. – codziennie, 01.05 – 30.06.2005 r. i po 
01.09.2005 r. – w dni wolne od pracy.

Przysłup - najdalej na wschód położona stacja, do której docierają pociągi
Fot. J. Goździewicz

Historyczna fotografia jednego z najciekawszych odcinków Przysłup – Wetli-
na, obecnie zamkniętego dla ruchu Fot. J. Raczyński
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 Trasa Majdan – Wola Michowa 

Stacja Majdan Balnica Wola Michowa

Godz. odjazdu 13.00 13.45 14.25

 Trasa Wola Michowa – Majdan 

Stacja Wola Michowa Balnica Majdan

godz. odjazdu 14.45 15.25 16.10

W okresie 01.07 – 31.08.2005 r. – w dni wolne od pracy.

 Trasa Majdan – Balnica

Stacja Majdan Balnica

godz. odjazdu 13.00 13.45

 Trasa Balnica – Majdan 

Stacja Balnica Majdan

godz. odjazdu 14.00 14.45

W okresie 01.07 – 31.08.2005 r. – w dni robocze.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Fundacji Bieszczadzkiej 
Kolejki Leśnej w Cisnej-Majdanie
38-607 Cisna, tel. (13) 468 63 35, fax (13) 468 63 01
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 pozyskanie do niej najszerszej części uczestników (kolejarzy), 
inwestorów oraz reprezentacji potencjalnych i obecnych klien-
tów kolei; rola wiodąca jest w służbach ministerstwa oraz or-
ganizacji obecnej grupy PKP, a po jej przekształceniu – agen-
cji restrukturyzacyjnej, jaka w miejsce PKP powstać powinna;

 niezwykle skrupulatne monitorowanie i nadzór nad realizacją 
programu, bieżące korekty w razie niepowodzeń, wraz z analizą 
przyczyn tych niepowodzeń; konieczne jest wprowadzenie za-
daniowego systemu oceny kadry z pełną odpowiedzialnością 
za osiągnie wyznaczonych celów przejściowych;

 podejmowane nowe kierunki działań muszą być oparte na rze-
telnym rozpoznaniu i ocenie kosztów i korzyści; tylko tak przy-
gotowane przedsięwzięcia mogą być kierowane do realizacji. 

Podsumowanie
Koleje mogą w Polsce odegrać znaczącą role w obsłudze zarówno 
przewozów towarowych, jak i pasażerskich. Tak jak dla „ciężkich” 
przewozów międzynarodowych i ogólnokrajowych rynek się po-
woli stabilizuje, tak w przewozach na mniejsze odległości w tym 
w obrębie metropolii sytuacja jest bardzo niebezpieczna. A są to 
znaczące ilościowo przewozy, które mogą finansować także infra-
strukturę. Ich brak może spowodować poważne perturbacje dla 
przewozów długodystansowych.

Dlatego polityka państwa i samorządów musi być w kolejnic-
twie zdecydowanie bardziej agresywna, nastawiona na realistycz-
ne zadania, stopniowo odbudowujące pozycję kolei w usługach 
transportowych. 
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