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Książka ta poświęcona jest nieistniejącym i nieco za-
pomnianym kolejom wąskotorowym Lubelszczyzny (zbu-
dowanym przez Ordynację Zamojską oraz Armię Rosyjską 
w czasie I wojny światowej) i ich następczyni: austriackiej 
kolejce zaopatrzeniowej, eksploatowanej przez PKP aż do 
roku 1971.

Tak jak i w innych miejscach kraju, przez długie lata 
z Biłgoraja w wielki świat wyjeżdżało się małymi wagona-
mi ciągniętymi przez równie małą lokomotywę. Przez dzie-
sięciolecia mieszkańcom okolic towarzyszył widok dymią-
cego parowozu pokonującego zakosy koło Obroczy, wspi-
nającego się mozolnie na wzgórza nieopodal Panasówki. 
Dźwięk parowozowej gwizdawki odbijał się echem od la-
sów Puszczy Solskiej i roztoczańskich wzgórz, niósł się 
wzdłuż rzeki Wieprz, gdy pociąg przejeżdżał przez drew-
niany most. Wąskotorówki wpisały się w historię lokalną 
– nie tylko w wymiarze sentymentalnym, ale także eko-
nomicznym, komunikacyjnym i społecznym. Pełniły waż-
ną rolę gospodarczą – przewoziły drewno, kamień wa-
pienny, materiały budowlane i zaopatrzenie dla Biłgoraja 

oraz dla zakładów przemysłowych Ordynacji Zamojskiej, 
nie wspominając o zapewnieniu pracy dla wielu dziesiątek, 
a nawet setek osób. Świadectwa ich istnienia są coraz rzad-
sze. Ostatni żyjący pracownicy są już w podeszłym wieku, 
ślady w terenie powoli zaciera czas. Nie najlepiej jest tak-
że z archiwaliami – o ile dokumenty Ordynacji Zamojskiej 
i austriackie z czasów I wojny światowej są bogate i za-
bezpieczone w archiwach, o tyle dokumentacja PKP jest 
szczątkowa i bardzo rozproszona, w zasadzie istnieje je-
dynie w zbiorach prywatnych. Nie wszystkie sprawy uda-
ło mi się wyjaśnić – historia ta ma swoje „białe karty” i ta-
jemnice. Czekają one nadal na swoich odkrywców.

Opisywane linie powiązane były historycznie i geogra-
fi cznie. Gdyby nie istniała „Kolejka Podjazdowa Ordyna-
cji Zamojskiej”, rosyjska kolej polowa z czasów I wojny 
światowej zapewne miałaby inny przebieg i nie dotarła-
by do Biłgoraja. Bez linii rosyjskiej nie powstałaby praw-
dopodobnie kolejka austriacka. Z drugiej jednak strony li-
nie te istniały na tym samym obszarze, ale w różnym cza-
sie, miały też różny rozstaw torów. Linie Ordynacji i ro-

Szkicowe zestawienie położenia omawianych linii wąskotorowych

Wstęp
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syjska były niejako wstępem do właściwej historii, dlatego 
też opisałem je w pierwszym rozdziale. Osobny akapit po-
święciłem też połączeniu z kolejką leśną z Lipy.

Poza tymi wyjątkami, układ rozdziałów odzwierciedla 
różne aspekty funkcjonowania wąskotorówki Zwierzyniec 
– Biłgoraj, a więc:
 chronologicznie opisaną historię,
 zgodny z przebiegiem w terenie opis linii i plany po-

szczególnych stacji, mijanek i bocznic,
 zestawienia i opisy taboru podzielone na poszczególne 

okresy historyczne pracy kolei,
 zagadnienia ruchowe zawierające dane o przewozach, 

a także o znanych wypadkach.
Mam nadzieję, że taki podział w sposób logiczny po-

rządkuje materiał faktografi czny oraz ułatwia odnalezienie 
poszukiwanej informacji.

Do powstania tej książki w sposób szczególny przy-
czynili się Koledzy: Maciej Kucharski i Zbigniew Tuchol-
ski, którzy opisali historię linii leśnej Lipa – Biłgoraj. Pod-
czas tych prac pojawił się pomysł opisania kolejki PKP 
Biłgoraj – Zwierzyniec. Z czasem materiałów przybywa-
ło i zdecydowałem się na jego niezależne opublikowanie. 
Maciej wykonał też rysunki stacji.

Książki tej nie byłoby, gdyby nie życzliwość i pomoc 
wielu osób. Przede wszystkim są to: Carlheinz Becker, Le-
szek Bylina, Wojciech Dembiński, Zenon Koryszko, Hel-
mut Pochadt, Bogdan Pokropiński, Dieter Stanfel, Dorota 
Skakuj, Piotr Staszewski, Tadeusz Suchorolski, Jan Szpon-
der, Andrzej Tittenbrun, Mariusz Wesołowski, Mirosław 
Wesołowski, Wiesław Wojasiewicz oraz Michał Zajfert. 
Ponadto korzystałem z bogatych zasobów Archiwum Pań-
stwowego w Lublinie, Zamościu, Kriegsarchiv w Wiedniu 
i Wojenno-Historycznego Archiwum w Moskwie. Dzięku-
ję też serdecznie Dyrekcji i Pracownikom: Muzeum Zie-
mi Biłgorajskiej i Roztoczańskiego Parku Narodowego 
w Zwierzyńcu.

Za szczególną wyrozumiałość, cierpliwość i za wsparcie 
dziękuję mojej Żonie

                  Autor
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Do czasu I wojny światowej ziemia zamojska i okolice 
Biłgoraja pozbawione były publicznych linii kolejowych. Po-
między szerokotorową Drogą Żelazną Nadwiślańską Lublin 
– Chełm – Brześć na północy, a leżącą już za granicą – w au-
striackiej Galicji – koleją normalnotorową ze Lwowa przez 
Rawę Ruską do Bełżca, istniały jedynie złe drogi gruntowe. 
Ich stan nie pozwalał na przejazd wozami czy samochodami, 
szczególnie w czasie wiosennych roztopów oraz jesiennych 
słot. Było to w części konsekwencją polityki Cesarstwa Ro-
syjskiego wobec prowincji zachodnich, a w części wynikiem 
biedy i braku przemysłu w tym regionie. Miasta, takie jak 
Biłgoraj, oddzielone od uczęszczanych traktów lasami Pusz-
czy Solskiej i Roztocza często odcięte były od świata.

Z lektury licznych wniosków, z którymi występowa-
no do Rządu Gubernialnego Lubelskiego, a zachowanych 
w Archiwum Państwowym w Lublinie, widać wyraźnie, że 
polityka Petersburga nie dopuszczała do budowy linii ko-
lejowych w pobliżu granicy lub o znacznej długości i ma-
jących ponadlokalne znaczenie. Jeśli już nawet zgodę uzy-
skano, to jedynie na budowę łatwych do zniszczenia mo-
stów drewnianych oraz zastrzegano przejęcie kolei przez 
armię w przypadku wojny.

Pod koniec XIX i na początku XX wieku rozmaite fi r-
my i osoby prywatne kilkakrotnie występowały do władz 
carskich o pozwolenia na budowę kolei prywatnych w re-
jonie Biłgoraja i Zwierzyńca. Starania te spotykały się nie-
zmiennie z odmową. I tak na przykład Ordynacja Zamojska 
złożyła 21 listopada 1896 roku wniosek w sprawie linii wą-
skotorowej, mającej połączyć stację Trawniki Kolei Nadwi-
ślańskiej łukiem przez Turobin, Szczebrzeszyn, Zamość do 
Tomaszowa i dalej do granicy austriackiej wówczas Galicji. 
Ordynacja chciała zapewnić łatwy transport budowanej wła-
śnie cukrowni Klemensów koło Szczebrzeszyna oraz wy-
wóz drewna z rozległych lasów ordynackich z klucza zwie-
rzynieckiego. Oczywiście dla władz carskich linia taka była 
z wojskowego punktu widzenia nie do zaakceptowania.

Linia ordynacka 
i rosyjska kolejka polowa

Co ciekawe, w 1903 roku o pozwolenie na konną kolej 
wąskotorową w okolicach Biłgoraja wystąpiło Towarzystwo 
Akcyjne Artur Koppel z Warszawy. Była to fi lia niemieckiej 
fi rmy A. Koppel, później przekształconej w spółkę Orenste-
in & Koppel. Był to jeden z największych producentów ta-
boru wąskotorowego w Europie, zajmował się też budową li-
nii. Planowana trasa miała wieść od Krzeszowa nad Sanem 
(w pobliżu ówczesnej granicy z Austrią) na wschód do Alek-
sandrowa przez Puszczę Solską nieco na południe od Biłgo-
raja. I tym razem władze wojskowe wniosek odrzuciły.

Gdy 5 lutego 1907 r. Ordynacja ponowiła wniosek, 
zrezygnowano z ambitnych planów i okrojono plan do od-
cinków z cukrowni Klemensów do Płoskich i Zwierzyń-
ca. Pomimo to uzyskanie pozwolenia na budowę i eks-

Strona tytułowa dokumentacji projektowej mostów złożonej przez 
Ordynację w Rządzie Gubernialnym Lubelskim podczas występowania 

o pozwolenie na budowę. Ze zbiorów APL

Historia
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ploatację było pewnym problemem. W oparciu o wydane 
14.04.1887 r. „Полoжeние o пoдьeздных путях” (carski 
ukaz określający warunki budowy kolei wąskotorowych) 
władze gubernialne nie zgodziły się na proponowany pier-
wotnie przez Ordynację tor o szerokości 1000 mm. Z kolei 
władze wojskowe (sztab armii w Warszawie) odmówił zgo-
dy na użycie trakcji parowej. Zmieniły to dopiero starania 
hrabiego Zamojskiego pod koniec czerwca 1907 r. Przyjęto 
jednak tor o typowej rosyjskiej szerokości – 750 mm. War-
to tu nadmienić, że pomijając obawy polityczno-wojskowe 
administracji carskiej, koleje wąskotorowe były wówczas 
w Europie popularnym sposobem zapewnienia taniej ko-
munikacji lokalnej. Koszta budowy były znacznie niższe 
niż linii normalnotorowych – 1435 mm (w Rosji szeroko-
torowych – 1520 mm). Zalety te były znaczące dla linii bu-
dowanych w trudnym terenie oraz gdy planowane przewo-
zy były niewielkie lub sezonowe. Mniejsza zdolność prze-
wozowa i konieczność przeładunków na stacjach stycz-
nych były w tym kontekście wadami do zaakceptowania.

Dzięki swym usilnym staraniom od 1907 roku Ordy-
nacja Zamojska budowała kolej gospodarczą o szerokości 
toru 750 mm z cukrowni Klemensów koło Szczebrzeszy-
na do Płoskich pod Zamościem. Ofi cjalnie nosiła ona na-
zwę: „Kolejka Podjazdowa Ordynacji Zamojskiej”. „Stu-

dia” i budowę prowadził inżynier A. Łobodziński. Kolejką 
kierował na co dzień Zarządzający W. Cękalski, a nadzór 
sprawował Plenipotent Karol Czarnowski.

Pierwszy odcinek Cukrownia-Płoskie, długości 20 km, 
ukończono 2.11.1907 r. Trzy lata później, w roku 1910, od le-
śniczówki „Szlengiertówka” (obecnie na terenie Roztoczań-
skiego Parku Narodowego) wybudowano odgałęzienie przez 
Obrocz do tartaku w Zwierzyńcu, długości 15 km. Następnie 
w 1912 r. dobudowano kolejny odcinek – ze Zwierzyńca na 
południe do Górecka (12 km). Łączna długość linii wyniosła 
44 wiorsty, czyli około 47 km. Powodem rozbudowy linii na 
południe była przede wszystkim potrzeba pozyskiwania opa-
łu dla cukrowni Klemensów, opalanej wówczas drewnem. 
Największe pochylenie wynosiło 20‰ przy najmniejszym 
promieniu łuków 75 metrów. Dopuszczalna prędkość mak-
symalna wynosiła 20 wiorst na godzinę (22 km/h).

Najkrótsza droga z cukrowni do Zwierzyńca wiodła do-
liną Wieprza. Takie położenie toru wymagałoby jednak wy-
właszczenia wielu właścicieli. Ordynacja wolała poprowa-
dzić trasę na własnych gruntach i wykorzystać fragment już 
zbudowanego odcinka. Na północ od Zwierzyńca oznaczało 
to prace w trudnym, pagórkowatym terenie. Konieczne było 
wykonanie licznych wykopów, a na północ od mostu na Ob-
roczy zbudowano nawet zakosy. W celu pokonania wzniesień 

Szkic linii Kolejki Podjazdowej zachowany w aktach Ordynacji. Zbiory APL 
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Projekt „wodowni” w miejscowości Płoskie, 1907 r. Ze zbiorów APL

Zakosy (oznaczone cyframi 1 i 2) 
na wzgórzach w okolicy Obroczy 
zaznaczone na mapie rosyjskiej 
z początku XX w.
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pociąg zmieniał kierunek jazdy, a parowóz objeżdżał skład. 
Z tego powodu zakosy te nazywano „wekslami” (z niem. we-
chseln – zmieniać). Był to jeden z nielicznych przykładów 
takiego rozwiązania w Polsce. Do dzisiaj uważny obserwa-
tor odnajdzie je z łatwością na mapach Roztoczańskiego Par-
ku Narodowego. Świetnie zachowane w terenie wykopy i na-
sypy sprawiają wrażenie jakby jeszcze niedawno jechał nimi 
pociąg i jedynie porastające je wiekowe drzewa uświadamia-
ją, że było to 100 lat temu. Koszt robót ziemnych na odcin-
ku Szlengiertówka – Zwierzyniec wyniósł aż 30 000 rubli, 

co porównać można z kosztem całego taboru kolejki – oko-
ło 80 000 rubli. Łączny koszt budowy wszystkich linii wy-
niósł 318 300 rubli. Wydana wówczas pocztówka pokazuje 
parowóz Krauss w skalistym wykopie na Kamiennej Górze, 
przywodzącym na myśl górskie tereny, a nie Roztocze. Także 
obecnie miejsce to jest stromym wąwozem, choć oczywiście 
nie tak bardzo jak przed wiekiem.

Podczas rozbudowy w roku 1911 w Obroczy powstał 
trójkąt – oprócz nowej linii do Górecka tory prowadziły 
też do placu tartacznego w Zwierzyńcu. Z kolei budowa li-

Pocztówka z roku 1910 pokazuje 
głęboki przekop na północ od 
Obroczy. Ze zbiorów L.Byliny

Zdjęcie nasypów kolejki ordynackiej 
w okolicach „weksli” wykonane 

przez autora w roku 2005
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nii do Górecka, pomimo płaskiego terenu, wymagała wielu 
prac ziemnych (sypanie nasypu na bagnach) – 2 800 sążni 
sześciennych, czyli około 14 400 m³, co wymagało 4 200 
dniówek. Prace te planowano wykonać w okresie od 15 
kwietnia do 15 czerwca 1912 r., z czego wynika, że zatrud-
niano przeciętnie 70 osób. Warto zauważyć, że w wyniku 
wyżej opisanej polityki carskiej linia ta nie miała połącze-

nia z żadną inną koleją. Tabor i towary wysyłane i przyj-
mowane z sieci kolei państwowych transportowano koń-
mi z Rejowca (gdzie była baza i ekspedycja Ordynacji) do 
Płoskich.

Do większych budowli inżynieryjnych należał most dłu-
gości 225 sążni (ok. 480 m) o 75 przęsłach na rozlewiskach 
niedaleko cukrowni oraz drugi na Wieprzu we wsi Obrocz 

Pociąg zbliża się do mostu na Wieprzu, jadąc od Szlengiertówki do Zwierzyńca. Zbiory Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
w Lublinie

Odświętnie ubrani pasażerowie przed przystrojonym gałęziami pociągiem Kolejki Podjazdowej, składającym się z parowozu „Mańtus”, oraz węglarek 
przystosowanych do przewozu ludzi. Być może zdjęcie wykonano z okazji otwarcia któregoś z odcinków Kolejki. Ze zbiorów RPN Zwierzyniec


