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UDZIAŁ LEŚNIKÓW W POWOJENNYM
ZAGOSPODAROWANIU BIESZCZADÓW

Edward Marszałek
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

WSTĘP
Udział leśnictwa w powojennym dziele zagospodarowania opustoszałych ziem
w Bieszczadach jest tematem rzadko pojawiającym się w powszechnie dostępnych
publikacjach. Opracowania kierowane do turystów zawężają się raczej do krajoznawczej strony zagadnień, zaś historycy zajmujący się tematyką powojenną skupiają swą
uwagę na militarno-politycznych wątkach, które wywarły decydujący wpływ na powojenne oblicze tego regionu1. Niektóre zaś opracowania monograficzne poświęcone Bieszczadom mają jedynie charakter wycinkowy2. Bardzo cenna jest natomiast
książka Tadeusza Gołębiowskiego Pionierzy budownictwa leśnego w Bieszczadach,
będąca monografią Zarządu Budownictwa Leśnego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych za lata 1955–1980.
1 Kwestie związane z leśnictwem zupełnie pominięto w obszernej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej Bieszczady w Polsce Ludowej; również dwutomowe dzieło Krzysztofa
Potaczały Bieszczady w PRL-u (wyd. Bosz) nie zawiera wątku czy rozdziału traktującego
w całości o sprawach leśnych na tym terenie.
2 W trakcie opracowania jest monograﬁa polskiej Bojkowszczyzny z rozdziałem traktującym o leśnictwie. Jej zakres zainteresowania ogranicza się jednak do wschodniej części
obecnych Bieszczadów polskich, uznanej za ziemie zamieszkane niegdyś przez Bojków.
Wyłącza zaś istotną część tych gór w zasięgu działania nadleśnictw: Komańcza i Lesko
oraz częściowo Cisna i Baligród.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Edward Marszałek, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, e-mail: edward.marszalek@krosno.lasy.gov.pl
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O wyjątkowości leśnictwa w południowo-wschodniej Polsce po wojnie zadecydowały wydarzenia z lat 1944–1947, kiedy to na skutek konfliktu narodowościowego
decyzją rządu polskiego przeprowadzono wojskową operację „Wisła”, w wyniku której zlikwidowano ugrupowania partyzanckie Ukraińskiej Powstańczej Armii na całej
Rzeszowszczyźnie. Żeby jednak odciąć UPA od możliwości aprowizacji i zniszczyć
jej zaplecze kadrowe, zdecydowano również o przesiedleniu ludności ruskojęzycznej
na Ziemie Odzyskane. Na skutek tych wydarzeń Bieszczady stały się obszarem niemal bezludnym.
Trzeba nadmienić, że wydarzenia kojarzone z Bieszczadami tak naprawdę były
również udziałem mieszkańców Beskidu Niskiego, Pogórza Przemyskiego, Pogórza
Dynowskiego i Południowego Roztocza. Bieszczady jednak pozostają wciąż symbolem tragicznej powojennej historii Podkarpacia, która objawiła się dziesiątkami
tysięcy hektarów opuszczonej ziemi. Dla leśników stanowiło to wielkie wyzwanie
zagospodarowania lasów i zmierzenia się z niespotykanym dotąd w Europie rozmiarem zalesiania gruntów porolnych.
Do końca drugiej wojny światowej na obszarze Bieszczadów zaledwie około 6
tys. ha lasów było własnością państwa, z czego tylko jedno nadleśnictwo – Berehy
(obecnie Brzegi Dolne) o powierzchni 3975 ha – położone było w całości w obecnych granicach Polski. Z kolei obszarem około 2 tys. ha sięgały na obecny obszar
kraju nadleśnictwa: Dobromil, Michowa i Starzawa (Plan 1939).
Zdecydowana większość powierzchni leśnej Bieszczadów – około 90% – należała
do prywatnych majątków ziemskich. Bardzo różnie wyglądał stan tych drzewostanów; od mocno przeciętych, wypasanych i zdewastowanych, zamienionych na monokultury, aż po nietknięte niemalże fragmenty puszczańskie w grzbiecie granicznym, w najbardziej niedostępnych miejscach.
Las w rękach właścicieli małych majątków ziemskich był często bezwzględnie
eksploatowanym źródłem surowca. O jakości prowadzonej gospodarki i stanie nadzoru można wnioskować, analizując plany gospodarcze dla niektórych majątków.
Przykładowo w lasach dworskich Chmiela z początkiem 1929 roku przeprowadzono
taksację, w wyniku której Jan Kosina, inżynier leśnictwa i przysięgły mierniczy w Sanoku, ocenił stan drzewostanów jako
…lichy, a to z powodu, że przez szereg lat w odstępach nieregularnych wybierano z drzewostanu najlepsze sztuki, głównie jodły – pozostały egzemplarze najgorsze, przestoje lub
drzewa uszkodzone w wysokim stopniu przez grzyba Aecidium elatinum (rak jodły, czarcia miotła), czyniąc je mało przydatnemi na drewno użytkowe. Prócz tego buki, które na
skutek przerzedzenia drzewostanu zyskały na miejscu, rozgałęziły się nadmiernie (Kosina 1929).

Obraz jakości ówczesnego lasu w Bieszczadach „przetrwał” w pokroju tzw. buków pastwiskowych, tj. używanych jako źródło bukwi pastewnej dla trzody i surowca na liściarkę dla bydła.
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CZAS WOJNY I TERRORU
Trzeba zwrócić uwagę, że w Bieszczadach z rąk UPA śmierć poniosło kilkudziesięciu leśników, a wielu wyjechało, uciekając przed terrorem. Spektakularnym przypadkiem było wymordowanie w bestialski sposób 74 osób, które schroniły się w leśniczówce Brenzberg k. Mucznego. W połowie sierpnia 1944 roku eksterminowano
tam kilkanaście rodzin leśników, kolejarzy i administratorów dóbr, jak również duchownych. Zginął także miejscowy leśniczy Franciszek Król, sierżant legionów,
absolwent Szkoły Leśnej w Bolechowie (Wiluszyński 1993). Staraniem leśników,
z okazji 130. zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, na miejscu spalonej leśniczówki stanął pamiątkowy obelisk z krzyżem.
Wiosną 1944 roku za działalność w AK aresztowanych zostało dwóch leśników
z okolic Ustrzyk Dolnych: leśniczy Józef Wilk ps. „Dzik”3 i gajowy Marian Zachariasz. Obydwaj rozstrzelani przez Niemców 27 lipca 1944 roku w Zagórzu w przysiółku Hanusiska, w tzw. „Sosenkach” i pochowani w zbiorowej mogile pod lasem.
Z kolei Wojciech Berda, leśniczy w Bystrem k. Baligrodu i Zygmunt Borek-Prek,
adiunkt leśny w Baligrodzie, przewodnik oddziału partyzanckiego, zginęli 6 sierpnia
1944 roku podczas rzezi Polaków w Baligrodzie dokonanej przez upowską sotnię
„Bira”. Ciała ich pochowano w parku dworskim i dopiero w latach 70. XX w. ekshumowano. Ich szczątki spoczywają na cmentarzu w Baligrodzie w zbiorowym grobie
wraz z czterdziestoma innymi ofiarami mordu (Marszałek 2013).
Wiele z leśnych tragedii do dziś czeka na wyjaśnienie, jak choćby ta z Nasicznego, gdzie w gajówce Jalina UPA wymordowała rodzinę gajowego Gębali. Ocalał tylko
jego syn Tomasz, który w tym czasie był w Wojsku Polskim. Do dziś jednak gajowy
Gębala nie figuruje w martyrologicznym spisie, a jedyna pisana informacja na ten
temat, jaką udało się znaleźć, pochodzi z książki Władysława Krygowskiego Góry
mojego życia i ma nieco literacki charakter, stąd nie może być traktowana jako pewne źródło faktograficzne (Krygowski 1987).
Ilustracją rozmiaru terroru jest „sprawozdanie okresowe z działalności Dyrekcji
Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego za czas od 1 września do 30 listopada
1945 roku, gdzie w dziale „warunki bezpieczeństwa” zapisano:
19 nadleśnictw jest zupełnie lub częściowo terenowo nieczynnych. Prawie wszystkie budynki administracji leśnej zostały spalone przez bandy „banderowców”. Personel polski
porzucił swe placówki służbowe, uchodząc z życiem do miast. Od 1 sierpnia 1944 roku
do dziś zostało zamordowanych na tych placówkach pracy: 1 nadleśniczy, 8 leśniczych,
47 gajowych, 1 maszynista tartaku, 2 stróżów i 4 robotników leśnych. Zostało rannych: 2
leśniczych, 10 gajowych i 1 kierownik tartaku. 68 pracowników zostało doszczętnie obrabowanych… (Sprawozdanie 1945).

3 Prochownik podaje, że Józef Wilk był sekretarzem w Nadleśnictwie Berehy i został zadenuncjowany przez volksdeutscha pracującego w Urzędzie Nadzoru Lasów w Sanoku.
Było to już w okresie wycofywania się Niemców z tego terenu.
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Dokument ten pisany w grudniu 1945 roku sporządzony został już w Tarnowie,
dokąd, z uwagi na piętrzące się tutaj trudności, przeniesiono rzeszowską dyrekcję LP.
Bieszczadzki las przez kilka lat dawał schronienie sotniom Ukraińskiej Powstańczej Armii siejącym terror wśród ludności polskiej. Trwający przez te lata konflikt
narodowościowy i krwawe walki z ukraińskim podziemiem nie tylko zahamowały
możliwość odbudowy, ale doprowadzały do kolejnych zniszczeń i tragedii. Sytuacja
ta uległa diametralnej zmianie po 1947 roku, kiedy to lata powojennej pożogi zakończyła definitywnie operacja „Wisła”, tworząc nowe oblicze tych gór. Wysiedlono podczas niej około 150 tysięcy ludzi, opustoszało ponad 100 miejscowości, a 68 uległo
częściowemu zniszczeniu. Skutkiem tego pozostało około 95 tys. ha odłogowanych
gruntów ornych i około 90 tys. ha lasów bez nadzoru (Gołębiowski 1985).

CZAS PIONIERÓW
Zagospodarowanie zarówno lasów, jak i dużych areałów pozostawionych gruntów rolnych, które na mocy decyzji władz przeznaczono do zalesień, powierzono Lasom Państwowym. Ich struktury w powojennych Bieszczadach zaczęto organizować
tuż po przejściu frontu, we wrześniu 1944 roku. Istniejąca administracja okupacyjna leśnictw, złożona w większości z Polaków, przekształcała niemiecką strukturę na
nowe potrzeby. Funkcję inspektora obwodowego w Sanoku powierzono inżynierowi
Stanisławowi Prochownikowi, który w okresie wojny był nadleśniczym w Rymanowie, a później referentem w Urzędzie Nadzoru Lasów w Sanoku.
Jako pierwsze na terenie Bieszczadów powstały nadleśnictwa Lesko i Wetlina,
następnie utworzono jednostki w Komańczy, Baligrodzie i Cisnej. Z początkiem
1945 roku nastąpiło protokolarne przejęcie lasów większej własności. Niestety, terror
ze strony UPA uniemożliwiał często jakąkolwiek działalność gospodarczą, zwłaszcza
w wyższych partiach gór. Stąd organizacja nadleśnictw miała często jedynie formalny charakter. Już w listopadzie 1944 roku z Wetliny do Cisnej ewakuowali się leśniczy
Chwiendacz i nadleśniczy Preck. Wkrótce zmuszeni byli przenieść się do Baligrodu, gdzie „…razem z nadleśniczym Rolskim koczowali jak w twierdzy – w budynku
otoczonym zasiekami i nawet z zaminowanym przedpolem. Później przenieśli się
do Leska” – wspomina inż. Prochownik, ówczesny inspektor leśny (Prochownik
1995).
Nadleśnictwa bieszczadzkie podlegały Inspekcji LP w Sanoku, która nadzorowała też jednostki na Pogórzu (Brzozów, Dydnia i Olchowce) i w Beskidzie Niskim
(Jaśliska i Rymanów). Łączna powierzchnia gruntów pod zarządem Lasów Państwowych w ówczesnych Bieszczadach wynosiła zaledwie 56 776 ha.
Z uwagi na zagrożenia ze strony UPA aż do końca roku 1947 teren Bieszczadów
pozostawał praktycznie poza wpływem oficjalnych władz państwowych. Dopiero
w wyniku operacji „Wisła” można było zacząć jakiekolwiek działania w tym niedostępnym i zniszczonym gospodarczo terenie. Decyzją władz znaczną część dawnych
gruntów rolnych przeznaczono do zalesień. Na mocy ustawy z 1948 r. o przejęciu na
własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych znacjonalizowano znaczne obszary, które wcześniej należały do wysiedlonej ludności.
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Tabela 1. Nadleśnictwa bieszczadzkie w 1946 r. Źródło: RDLP w Krośnie
Table 1. Bieszczady forest districts in 1946. Source: The Regional Directorate of the State Forests in Krosno
Nadleśnictwo
Lesko

Powierzchnia w ha
5 451

Baligród

8 342

Stuposiany

11 416

Wetlina

11 338

Cisna

9 831

Komańcza

5 603

Sanok

4 795

Razem:

56 776

Ciekawym epizodem z dziejów leśnictwa była działalność w latach 1948–1949 tzw.
Nadleśnictwa Zbiorowego z siedzibą w Sanoku. W jego skład wchodziły jednostki
w Cisnej, Komańczy, Wetlinie i Stuposianach, przy czym jedynie ta pierwsza miała
obsadę kadrową – pozostałe zaś były nieczynne. W tym czasie w Stuposianach i Wetlinie nie było żadnych mieszkańców. W Cisnej wprawdzie reaktywowano administrację
gminną latem 1948 roku, ale jedynym gospodarzem rozległych obszarów przygranicznych od Komańczy po źródła Sanu pozostawały Lasy Państwowe (Augustyn 2006a).
Nadleśniczy Korosteński w Sprawozdaniu z działalności nadleśnictwa zbiorowego
za lata 1948–1949 pisał m.in., że w 1948 roku udało się pozyskać zaledwie 570 m3
drewna, a w 1949 r. wielkość ta spadła do 500 m3, czyli zaledwie 12% możliwości
pozyskania. Co ciekawe, większość surowca przeznaczano na potrzeby własne nadleśnictw, związane z budową mieszkań, dróg i mostów.
W 1948 roku założono tylko 4 ary szkółek i zalesiono pół hektara halizn. W roku
następnym było już 108 arów szkółek, a w ramach zalesień obsadzono 4 ha gruntów
i obsiano brzozą 92 ha. Jednak plan zalesień obejmował wówczas 4000 ha. Obsadę
nadleśnictwa, obejmującego łącznie 40 tys. ha lasów, stanowili: nadleśniczy, leśniczy,
pięciu gajowych i manipulant. W sprawozdaniu zwraca uwagę duży zapas drewna
bukowego na pniu oceniany na 2 mln m3 (Augustyn 2006b).
Nadleśniczy Korosteński w tymże sprawozdaniu narzeka na obciążenie nadleśnictwa powinnościami, przy braku samodzielności planowania i jakichkolwiek
możliwości inwestycyjnych:
Ponieważ do Lasów Państwowych należy najwyżej 25%, a z gruntami przeznaczonymi
do zasiedlenia 40% ogólnej pow., reszta należy do innych resortów i te powinny również
zainteresować się tym problemem. Niestety, tylko od Lasów Państwowych żąda się uruchomienia terenu Wetliny i Stuposian i równocześnie tylko na Lasy Państwowe nakłada
się ogromne podatki za zupełnie na kilka lat niedostępne i na skutek wysiedlenia martwe
tereny w gminach Stuposiany i Tarnawa Wyżna koło Sianek (Augustyn 2006b).

Wschodnia część obecnych polskich Bieszczadów, z pasmem Otrytu i Ostrego
– wraz z miejscowościami Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne – wróciła do Polski
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dopiero na mocy umowy z ZSRR 15 lutego w 1951 roku, zatwierdzonej ustawą sejmową z dnia 26 maja 1951 roku. Wymianą4 objęto obszar o powierzchni 480 km2.
Strona radziecka tuż przed przekazaniem terytorium dokonała dewastacyjnych
wyrębów w lasach wokół Ustrzyk Dolnych oraz w paśmie Żukowa aż do Czarnej,
eksploatując górskie drzewostany zrębami zupełnymi. Na tym obszarze lasy stały
się własnością Skarbu Państwa, w ręce prywatne przeszły natomiast grunty rolne,
przydzielane przesiedleńcom z Sokalszczyzny. Zatem dopiero od 1952 roku można
było rozpocząć organizowanie administracji leśnej i planowanie zagospodarowania
Bieszczadów w sposób kompleksowy.
O charakterze pracy leśników i jej specyfice świadczą dziś wspomnienia byłych
pracowników. Zygmunt Rygiel opisał swą wyprawę W głąb martwej pustki, którą odbył na polecenie przełożonych w 1952 roku. Furmanką, konno i pieszo w trzyosobowej ekipie, w ciągu kilku dni przemierzyli zupełnie wyludniony obszar w dolinie
Sanu, Wołosatego i Nasiczańskiego Potoku. Celem tej wyprawy była ocena możliwości prowadzenia gospodarki leśnej. Już wówczas, zaledwie 5 lat po zakończeniu akcji
„Wisła”, niektóre drogi przez wsie porośnięte były młodymi zapustami olszy szarej.
Z relacji autora wynika, że prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w warunkach
niedostępności drzewostanów i trudności życia dla ludzi było w tym czasie niemożliwe (Rygiel 1996).
Z kolei Sylwester Styliński, kapral AK, jeden z „leśnych tytanów”, tak pisze o początkach swej pracy w tym bezludnym terenie:
Moje pierwsze leśnictwo Tyrawa Wołoska – Nadleśniczy Keck troskliwie wtajemniczał
mnie w arkana leśnej sztuki. Moi koledzy, stare leśne wygi – gajowi po 6-tygodniowym
kursie na leśniczych, znali las od podszewki, gorzej było z liczeniem i savoir-vivrem. Obsada biura nadleśnictwa to 4 osoby. Przy bilansach ściągano mnie do biura. Lasy tu jodłowo-bukowe. Pełne tajemnic. Znajdowałem bunkry upowskie i do drzew przywiązane
drutem kolczastym kościotrupy. Wioski poza Tyrawą Wołoską – wysiedlone. Chaty słomą
kryte. Wiatr strzelał wrotami. Pustki, ugory. W 1950 r. zalesiłem sosną i modrzewiem 112
ha gruntów porolnych. Niewykonanie planów groziło oskarżeniem o sabotaż i biciem na
UB. W 1955 r. ożeniłem się. Przyszły dzieci. Z konieczności byłem za „babkę położną”.
Inspektor Kraft przedstawiał mnie dziennikarzowi „to ten, co cechówką pępowinę obcina…”. Zmieniłem się. Przestałem czekać na trzecią wojnę… (Styliński 1996).

W 1957 roku leśniczy Styliński został oddelegowany do pracy w Wetlinie, gdzie
pozostał do końca swej działalności zawodowej. Objął leśnictwo Rawka, liczące
wówczas 4 100 ha. Warunki pracy były tu skrajnie trudne, choć we wspomnieniach
przebijają się mocno motywy estetyczne takiej a nie innej decyzji:
Odwieczna puszcza bukowa. Czyste bystre potoki. Buchtujące dziki. Bezczelne wilki –
wpadły w południe na podwórko i zabrały mi wszystkie owce. I on – niedźwiedź – stał
4 Ustawa z 26 maja 1951 r. o ratyﬁkacji umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską

a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana w Moskwie 15 lutego 1951 r. (Dz. U. 1951 nr 31, poz.
242).
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wyprostowany i walił się łapą w pierś. A powietrze na połoninach, jak sztakan spirytusu
(…) Nadleśniczy Reszkowski, były oficer Andersa, przyjął mnie z radością. Bo i wprawdzie nie miał z kim pracować. Dwóch leśniczych na 15 tys. ha: Wysmułek – o duszy artysty i Dobosz – myśliwy. Gajowy Bylica miał pięcioro drobniutkich dzieci. Po prowiant dla
nich chodził do najbliższego sklepu – wtedy w Cisnej. Okolica bezludna. Z 7000 mieszkańców według spisu z 1938 r. pozostało około 300 i to głównie w samej Cisnej. Wszystkie wioski wypalone do cna. Tylko studnie i sady świadczyły, gdzie stały domostwa. Na
Jabłońskiej Górze – dylowanka. W Kalnicy przepastne bagna. Autobus kończył bieg
w Baligrodzie. Trzeba było wyjść o 3 rano, by zdążyć na przystanek – trasa do przejścia 40
km. Ale miałem konia i serce jak dzwon. Reszkowski zmarł na atak serca 3 lipca 1958 r.
Powódź wiosenna zerwała mosty i karetka nie dojechała. Po Reszkowskim objął agendy Kluczewski. Wytrzymał miesiąc. Dekret otrzymał Dobraczyński. Ten ci dopiero był
osiłek. Drwale często po pijanemu buńczucznie wchodzili do biura – nadleśniczy łapał
ich za kołnierze i, rozhuśtawszy, ciskał w urwisko do pobliskiego potoku. Wiosną 1959 r.
maszyny drogowe doszły do Wetliny, lali asfalt. Droga do Leska i w świat otwarta… (Styliński 1996).

Wspomniany przez Stylińskiego nadleśniczy Wacław Reszkowski stał się poniekąd symbolem ofiary złożonej przez leśników w dziele zagospodarowania Bieszczadów. Dramatyczny opis jego śmierci znaleźć można było na łamach prasy i w albumie turystycznym z 1968 roku:
Wacław Reszkowski miał okazję, gdy powrócił z żołnierskiej tułaczki (między innymi brał
udział w bitwie pod Monte Cassino), zostać dyrektorem okręgu lasów w Lublinie. Niepoprawny jednak romantyk wybrał Bieszczady.
Wiosną 1956 roku sam jeden objął rządy w Wetlinie na 13 tys. ha nadgranicznej puszczy. Po miesiącu czy dwóch byli już we trójkę – przyjechała żona z synkiem. Przywiozła
nawet jakieś meble, pościel, sprzęt kuchenny i dziesięć kur z kogutkiem. (…)
Wszakże najgorsze, co mogło się wówczas przydarzyć człowiekowi, to choroba lub
wypadek. I taki cios uderzył w Reszkowskiego. Serce, nadwątlone wojenną tułaczką, odmówiło pracy.
Ratunek wydawał się możliwy. Oto w Cisnej był w owym czasie doskonale urządzony
szpital polowy, który sprawował opiekę nad kilkusetosobową grupą młodzieży. Ci młodzi
ludzie zjechali na wakacje studenckie w Bieszczady, aby je pomóc zagospodarować. Było
więc na miejscu paru lekarzy i w pogotowiu… helikopter.
Telefon z Wetliny wzywał ratunku. Helikopter podniósł się do lotu. Miał 15 km w prostej linii. Fraszka dla maszyny. Jednakże równocześnie zerwał się wiatr. Nic to wprawdzie
dla samego lotu ale tragedia zaczęła się przy lądowaniu. Wicher przeobraził się niemal
w huragan. Na domiar złego miejsce do osadzenia maszyny wypadło w długiej i szeroko
między górami osadzonej kotlinie.
Pilot widział na ganku nadleśnictwa ludzi, którzy wybiegli z pokoju, gdzie leżał powalony niemocą człowiek. Wichura miotała helikopterem jak balonem. Zbliżenie do ziemi
to niechybna katastrofa. Czas jakiś trzymała jeszcze pilota w powietrzu ambicja lotnika,
jednakże bezradna była wobec żywiołu. Odleciał. W kotlinie Cisnej usiadł bez ryzyka,
tam był spokój. Telefon z Wetliny wciąż jeszcze zaklinał na wszystkie świętości, by lot
powtórzyć. Przecież w leśniczówce ginął człowiek. (…)
Na długo przedtem wezwano telefonicznie również sanitarkę pogotowia ratunkowego z miasta powiatowego. Utknęła w drodze. Wyjechała karetka wojskowa. Kilka godzin
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trwała niesamowita jazda. Sanitarka z lekarzem dotarła wreszcie do celu. Za późno. Nadleśniczy Wacław Reszkowski nie doczekał ratunku (Izbicki 1968).

Takie tragiczne wydarzenia sprawiły jednak, że od maja 1961 roku stacjonował
w Sanoku helikopter sanitarny, którego obsada przez kilka kolejnych lat setki razy
wylatywała do zagubionych osad, ratując ludziom zdrowie i życie.
W 1958 roku Nadleśnictwo Stuposiany zorganizowało tygodniowy kurs ratownictwa górskiego dla leśników. Szkolenie z zakresu pomocy w górach prowadziły
wówczas asy tatrzańskiego ratownictwa: Eugeniusz Strzeboński i Władysław Roj-Gąsienica. Tobogan, zakupiony wtedy przez Nadleśnictwo Stuposiany, był przez
kilka lat jedynym sprzętem do transportu poszkodowanych w tych górach. Należy
również nadmienić, że leśnicy wnieśli znaczący wkład w organizację Bieszczadzkiej
Grupy GOPR, powstałej w 1961 roku; jednymi z pierwszych jej członków ochotników byli leśniczowie: Kazimierz Hartman i Kazimierz Osiecki a także nadleśniczowie: Tadeusz Zając i Wojomir Wojciechowski. W kolejnych latach leśnicy wstępowali do GOPR, traktując to jako życiową konieczność; ktoś tu musiał pomagać – nie
tylko turystom, ale i miejscowym (Marszałek 2006).
Klimat tamtych Bieszczadów znaleźć można na szpaltach ówczesnej prasy, która
– mimo swego propagandowego charakteru – pokazywała sporo realiów, będących
udziałem tzw. pionierów czy osadników bieszczadzkich. Dla przykładu kilka akapitów z artykułu prezentującego leśników z odciętych niemal od świata Lutowisk,
opublikowanego na łamach magazynu „Świat” w 1957 roku:
(…) Kilka lat temu wśród lasów i gór rozrzucone były tylko strażnice Wojska Ochrony
Pogranicza. Potem pojawili się cywile, choć również ubrani w zielone mundury – leśnicy.
Byli sami naprzeciw wielkich lasów. Wysunięci, jak czujka. Gdy nadleśniczy Czaja objął
swoje stanowisko w Lutowiskach, był nieomal panem na Bieszczadach: 30 tysięcy hektarów należało do obszaru jego penetracji! W woj. opolskim, gdzie był poprzednio, miał
4.300 hektarów i do tego sześciu leśniczych. A tu ludzi brakuje. Teraz inż. Czaja ma „tylko” 10 tys. ha i tylko kilku ludzi. Podobnie jest w bardziej na południe wysuniętych nadleśnictwach: Dwernik i Stuposiany. Nic dziwnego, że sami siebie nazywają „oficerami bez
szeregowców” (Mularczyk 1957).

W 1956 roku planowano na terenie Lutowisk zbudować 23 leśniczówki i 24 osady leśne. W rzeczywistości zbudowano ich odpowiednio: 6 i 5. Budowa dróg leśnych
i osad robotniczych opóźniała się, a wraz z nią opóźniało się użytkowanie i hodowla
lasów bieszczadzkich, z których wówczas bez szkody dla drzewostanu można było
wywozić rocznie prawie milion metrów sześciennych. Dziennikarz Andrzej Mularczyk znakomicie oddał realia ekonomiczne, cytując ówczesnego nadleśniczego
z Lutowisk, Stanisława Czaję: „U nas buduje się dom od dachu”. W tekście wskazywano na liczne nonsensy gospodarcze w Bieszczadach. Przykładowo pozyskanie
metra sześciennego drewna w Nadleśnictwie Lutowiska kosztowało przeciętnie 40
zł; zrywka z lasu – 51 zł; transport do stacji kolejowej w Ustrzykach Dolnych – 23 zł.
W sumie koszty wytworzenia metra drewna opałowego loco skład w Ustrzykach wynosiły 114 zł, a cena sprzedaży poniżej 40 zł! Oficjalne sprawozdania nie zawierały
takich analiz ekonomicznych (Mularczyk 1957).
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Nic dziwnego, skoro wraz z pozyskiwaniem drewna prowadzono różne niezwykłe
eksperymenty. Jednym z nich było utworzenie 17-osobowego Bieszczadzkiego Zespołu Młodzieżowego Drwali, działającego na przełomie 1959 i 1960 roku. Rozpiętość
wiekowa członków tej grupy wynosiła od 19 do 30 lat i byli w niej m.in. malarz, laborant, magister chemii, operator kinowy, urzędnik, repatrianci z ZSRR i Francji – ludzie
młodzi, ale o bogatym już doświadczeniu życiowym. Pracę w lesie rozpoczynali w Bystrem k. Baligrodu, tworząc swego rodzaju komunę socjalną, w ramach której mieli
wspólną kasę oraz kuchnię i zamieszkiwali w jednym dużym baraku. Zimę spędzili
w leśnictwie Smerek przy pozyskiwaniu papierówki korowanej i zrywce drewna, wiosną pracowali przy zalesieniach i pielęgnacjach. Wkrótce jednak życie zweryfikowało
ich zapał. Tygodnik „Dokoła świata” z czerwca 1960 roku donosił, że drwale stali się
osadnikami i zamieszkali w Rajskim nad Sanem. Żaden z nich jednak nie przetrwał
w Bieszczadach dłużej – nie udało się też odnaleźć żadnego z Młodzieżowych Drwali
ani nawet ustalić jakichkolwiek faktów z okresu ich działalności (woydyłło 1960).
Interesującym, a zaniechanym obecnie sposobem transportu drewna był jego
spław Sanem i Solinką, prowadzony w latach 50. XX wieku. Funkcjonował on m.in.
w Nadleśnictwie Stuposiany, gdzie według relacji pierwszego po wojnie leśniczego,
Juliana Bartnika, prowadzono spław od Smolnika. Z kolei Nadleśnictwo Wołkowyja wykorzystywało ten sposób transportu na Solince od Bukowca. W dokumentach
kontrolnych z sierpnia 1956 roku znaleźć można zapisy mówiące o wielkich trudnościach z ludźmi do tej pracy. Inspektor zapisał m.in.:
Stan drewna zbitego w tratwy na bindugach oraz nieokorowane dotychczas sztuki świadczą o całkowitym tolerowaniu nieróbstwa bindugowego obywatela W.S., który pomimo
wielokrotnych napomnień i poleceń nie zbił wszystkiego drewna tartacznego dowiezionego do bindug. Stan drewna na bindugach wynosił ogółem 2206 m. sześć., z czego zbito
jedynie 780 m. sześć w 31 tratw, na co obywatel W.S. sporządził jedynie 8 specyfikacji –
pozostałe 23 tafle nie mają specyfikacji (RLP 1956).

Z pisma inspektora wynika, że drewno na bindugach nie było zabezpieczone
przed zniszczeniem (brak legarów, względnie podkładek). Za ten karygodny bałagan „obywatel bindugowy” otrzymał karę porządkową. Nadleśnictwo zaś zostało zobowiązane roztoczyć nad bindugami należyty dozór, aby niedociągnięcia te zostały
usunięte i nie powtarzały się w przyszłości, za co czyniono odpowiedzialnym „obywatela nadleśniczego”.
Co ciekawe, w okolicy Solinki nie było drewna na tzw. drygawki (stery do tratw),
dlatego trzeba je było ściągać aż z Łukawicy koło Leska, po wykorzystaniu podczas
poprzedniego spławu (RLP 1956).
Z powodu braku miejscowych ludzi do spławu sprowadzano również flisaków
z Sądecczyzny. Z kolei przy braku dróg wywozowych wciąż korzystna była relacja
kosztów przy transporcie wodą i wywozie sprzętem mechanicznym. Wyliczano
wówczas, że tzw. metrokilometr spławu wodą kosztował 26 gr za metr sześcienny,
a drogą lądową od 1 do 2 zł (Boczek 1957).
Tak było, dopóki nie wybudowano sieci dróg leśnych, a Ośrodek Transportu Leśnego w Przemyślu nie przejął całości transportu drewna w Bieszczadach i na Pogórzu. Jeszcze w 1961 roku rzeka pozwoliła przewieźć 16,1 tys. m³ drewna, ale bez-
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duszna ekonomia zadecydowała, że ostatnia tratwa z drewnem spłynęła tu w 1968
roku (Wojewoda 2008).
W latach 1955–1989 struktura Lasów Państwowych była kilkakrotnie reorganizowana, zwłaszcza w rejonie Bieszczadów. Sama dyrekcja okręgu LP utworzona
w 1944 roku w Rzeszowie powędrowała rok później do Tarnowa, by w 1951 roku
wreszcie osiąść w Przemyślu. W Bieszczadach przejściowo funkcjonowało Nadleśnictwo Zbiorowe z siedzibą w Sanoku. W 1950 roku wdrożono pomysł tworzenia
biur zespołów nadleśnictw, a następnie rejonów LP, które dla Bieszczadów zorganizowano w Sanoku, a następnie, po przejęciu od ZSRR części powiatu ustrzyckiego,
również w Ustrzykach Dolnych. W 1961 roku usamodzielniono 4 nadleśnictwa Zespołu Nadleśnictw w Sanoku, a rok później 8 nadleśnictw bieszczadzkich (Wojewoda 2008). Częste reorganizacje utrudniały pracę w terenie, stwarzając poczucie
tymczasowości, którego gospodarowanie w lesie nie znosi.

CZAS BUDOWY
Wiele zmieniło się po podjęciu przez władze centralne kolejnych uchwał dotyczących zagospodarowania Bieszczadów. Przełom przyniósł rok 1955, kiedy to uchwałą
Prezydium Rządu5 Bieszczady włączono w obszar wielkich, planowych inwestycji
gospodarczych, które miały zmienić wizerunek socjalizmu. Program rozwoju bezludnych obszarów nazwano nawet „bieszczadzką polityką ekonomiczną”. W ciągu
kolejnych czterech lat z funduszy centralnych przeznaczono na zagospodarowanie
Bieszczadów łącznie 400 mln zł. Kontynuacją tej polityki wielkiego inwestowania
była kolejna uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 1959 roku6, zwana potocznie „uchwałą bieszczadzką” (Gołębiowski 1985).
Wytyczne do wdrożenia jej zapisów w leśnictwie dawało zarządzenie nr 287 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1959 roku w sprawie zagospodarowania
rejonu Bieszczadów, rozumianego wówczas jako obszar powiatów: Lesko, Sanok
i Ustrzyki Dolne. Z przewidzianych na lata 1959–1965 nakładów w wysokości 2,3
mld zł dla leśnictwa przypadało aż 50%. Resort rolnictwa otrzymał do dyspozycji
22% tych środków, głównie z przeznaczeniem na wspieranie osadnictwa w wyludnionych okolicach. Wspomniana uchwała określała też priorytety gospodarcze dla
Bieszczadów. Miały nimi być: gospodarka leśna wraz z gospodarką wodno-energetyczną i turystyką. Największe przedsięwzięcia inwestycyjne tego okresu to zapory
wodne w Solinie i Myczkowcach, „wielka pętla”, czyli obwodnica bieszczadzka (droga długości 143 km), a także zakłady drzewne w Rzepedzi. Zapora w Solinie, piętrząca wody największego sztucznego jeziora w Polsce, stała się sztandarową budowlą socjalizmu. Jej oddanie do użytku miało jednak nie tylko aspekt propagandowy,
5 Uchwała nr 1014/55 Prezydium Rządu z 17 grudnia 1955 r. w sprawie programu rozwoju
budownictwa komunikacyjnego w Bieszczadach.
6 Uchwała nr 271/59 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 27 czerwca 1959 r.
w sprawie zagospodarowania rejonu Bieszczadów obejmującego powiaty: Ustrzyki Dolne, Lesko, Sanok w woj. rzeszowskim.
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w rzeczywistości bowiem zmieniła ona oblicze tych gór, nadając im walory turystyczno-rekreacyjne.
Niezwykle ważną rolę w odbudowie odegrał powołany 1 października 1955 roku
Zarząd Inwestycji (ZI) w Ustrzykach Dolnych, któremu podlegał Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI)7. Głównym zadaniem tej jednostki była
wówczas odbudowa Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej na przedwojennym torowisku
i budowa nowej linii kolejki na trasie Smolnik – Rzepedź. W 1957 roku zlikwidowano SOWI, zaś jego agendy włączono w strukturę ZI, tworząc Zakład Inwestycji
Leśnych (ZIL) w Ustrzykach Dolnych. (Gołębiowski 1985).
W ramach ZIL działały podległe jednostki, którymi były:
– 4 kierownictwa grup robót (KGR) realizujące budowę dróg,
– 2 samodzielne kierownictwa budów (SKB) w Rzepedzi i Ustjanowej,
– oddział zaopatrzenia robotniczego (OZR) prowadzący sklepy i stołówki robotnicze,
– 5 kamieniołomów,
– 3 żwirownie,
– 1 piaskownia,
– 2 cegielnie,
– 2 tartaki stałe,
– 1 tartak ruchomy,
– magazyny części i paliw.
Zakład Inwestycji Leśnych (późniejszy Zakład Budownictwa Leśnego) zatrudniał w latach 1972–1980 do 1000 osób i był swego czasu największym pracodawcą
w Bieszczadach (Gołębiowski 1985).
Bardzo istotne dla inwestowania w bezludnym terenie okazały się kolejne uchwały: Rady Ministrów z 1969 r.8 (zwana uchwałą w sprawie ziem górskich) i Prezydium
Rządu z 1973 roku, regulująca priorytety dalszego rozwoju powiatu bieszczadzkiego,
utworzonego jako samodzielny duży byt z siedzibą w Lesku. Była to tzw. II uchwała bieszczadzka9, która wyznaczała funkcje społeczno-gospodarcze powiatu bieszczadzkiego w dziedzinie intensyfikacji produkcji rolnej (głównie hodowli bydła),
rozwoju miejscowego przemysłu z wykorzystaniem zasobów leśnych i surowców
mineralnych oraz wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych. Zakładano, że właśnie turystyka stanie się wiodącą dziedziną gospodarki w regionie od 1980 roku. Przewidziany uchwałą zakres inwestycji
dla powiatu bieszczadzkiego do 1975 roku miał osiągnąć kwotę 3,1 mld zł (Gołębiowski 1985).
Zacofanie technologiczne sprawiało, że nakłady inwestycyjne były tu niepomiernie wysokie. Należy jednak przyznać, że udało się zrealizować niektóre istotne
7 Zarządzenie nr 356 Ministra Leśnictwa z 1 października 1955 r., „Biuletyn Ministra Leśnictwa” nr 27/36 z dnia 2 listopada 1955 r.
8 Uchwała nr 35/69 Rady Ministrów z 28 stycznia 1969 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowych elementów zagospodarowania terenów górskich województwa rzeszowskiego
do roku 1985.
9 Uchwała nr 35/73 Prezydium Rządu z 5 stycznia 1973 r. w sprawie aktywizacji gospodarczej oraz kierunków dalszego rozwoju powiatu bieszczadzkiego do 1980 r.

Studia_i_materialy_13.indd 301

2014-06-24 14:22:04

302

Edward Marszałek

przedsięwzięcia, jak choćby inwestycje drogowe, mieszkaniowe czy zapory wodne
w Myczkowcach i Solinie.
Trzeba też zauważyć ogromny wzrost nakładów na inwestycje leśne, realizowane
na obszarze całego regionu. W latach 1944–1954 nakłady te sięgały 1 miliona rocznie. W wyniku realizacji postanowień wspomnianych aktów prawnych już w 1955
roku wzrosły one czterokrotnie, a w latach 1956–1964 osiągały roczną wielkość
w granicach 51–98 mln i ciągle się zwiększały. W latach 1976–1980 wydatki na infrastrukturę w OZLP Krosno wyniosły łącznie 283 mln zł, przy czym należy tu już
wziąć poprawkę na początki wysokiej inflacji (Wojewoda 2008).
Podjęte inwestycje drogowe miały na celu udostępnienie obszaru 176 tys. ha lasów o zasobach szacowanych w 1975 roku na 32 mln m3 grubizny brutto i o rocznym
potencjalnym etacie 570 tys. m3. Pojawił się pomysł, by do sieci istniejących dróg dolinowych dołączyć cały system „stokówek”, udostępniających nieużytkowane dotąd
obszary. Jeszcze w połowie lat 70. XX wieku oceniano, że prawie 50% powierzchni
bieszczadzkich lasów było trudnodostępnych, zaś 27% zupełnie niedostępnych dla
gospodarki leśnej.
W 1972 roku nastąpiła kolejna reorganizacja nadleśnictw, w wyniku której połączono po 2–3 dotychczasowe jednostki, tworząc organizmy zarządzające średnio
obszarem 15–25 tys. ha powierzchni. Z uwagi na coraz większy rozmiar zadań związanych z transportem drewna, budownictwem drogowym i mieszkaniowym podjęto też działania restrukturyzacyjne w tej mierze. Na terenie Bieszczadów utworzono
Ośrodek Transportu Leśnego w Sanoku i Zespół Składnic LP w Sanoku, zreorganizowano też dotychczasowy Zakład Inwestycji Leśnych, tworząc Zarząd Budownictwa
Leśnego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych. Wiązało się to z faktem, że w latach
1953–1978 r. Lasy Państwowe w drodze zalesień powiększyły obszar zarządzanych
zasobów w rejonie bieszczadzkim o 30,2 tys. ha, czyli o 15,5% (Wojewoda 2008).
Bardzo dużą zmianę jakościową w Bieszczadach przyniósł rok 1973, kiedy to na
powierzchni około 5,5 tys. ha utworzono Bieszczadzki Park Narodowy10. Początkowo nie miało to znaczenia gospodarczego, gdyż chronione obszary nie uszczuplały
zasobów udostępnionych do użytkowania. Istotne uszczuplenia nastąpiły dopiero
w latach 1989–1991, co z czasem poskutkowało likwidacją Nadleśnictwa Wetlina.
Podsumowując dokonania ZBL „Bieszczady”, trzeba wskazać na wiodącą rolę
tego przedsiębiorstwa zarówno w budownictwie drogowym, jak mieszkaniowym.
Jednostka ta w ciągu ponad 30 lat działalności pozostawiła po sobie 17 siedzib
nadleśnictw, 131 leśniczówek, 61 gajówek, 202 osady robotnicze dwurodzinne, 17
parków konnych oraz prawie 540 km dróg leśnych z 89 mostami. W zbudowanych
przez tę firmę hotelach robotniczych znalazło miejsce 1400 robotników stałych
i sezonowych. To oni m.in. rozbudowali Bieszczadzką Kolejkę Leśną. Łącznie leśni
budowlańcy wznieśli na terenie Bieszczadów 1180 różnorodnych obiektów. Warto
wspomnieć, że tysięcznym obiektem był oddany do użytku w 1973 roku hotel robotniczy w Mucznem, który ma za sobą burzliwą historię. W 1976 roku został on
odebrany nadleśnictwu przez Urząd Rady Ministrów, który po generalnych przerób10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. 1973 nr 31, poz. 179).
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kach zorganizował tu rządowy ośrodek wypoczynkowy. Obiekt przejęty na powrót
przez Lasy Państwowe po wydarzeniach sierpniowych 1980 roku, od połowy 1981
roku adaptowano na potrzeby hotelu robotniczego. W latach 90. XX wieku został
wydzierżawiony z przeznaczeniem na świadczenie usług noclegowych. Jesienią 2013
roku rozpoczęto kolejną modernizację obiektu, na potrzeby Centrum Promocji Leśnictwa powstającego w Mucznem w ramach LKP „Lasy Bieszczadzkie”.
Tabela 2. Nadleśnictwa bieszczadzkie w 1964 r. Źródło: RDLP w Krośnie
Table 2. Bieszczady forest districts in 1964. Source: The Regional Directorate of the State Forests in Krosno
Nadleśnictwo

Powierzchnia w ha

Baligród

10 410

Brzegi Dolne

9 520

Bukowiec

7 469

Cisna

11 375

Dwernik

9 678

Komańcza

9 170

Lesko

5 845

Lutowiska

11 605

Nowy Łupków

8 595

Sanok

6 120

Stefkowa

7 988

Stuposiany

20 828

Zagórz

8 221

Razem:

126 824

ZBL realizował także inwestycje dla lokalnej społeczności i środowiska, w tym:
6 szkół, przedszkole w Ustrzykach Dolnych, ośrodek zdrowia w Baligrodzie. Jego
dziełem jest też siedziba i osady służbowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Gołębiowski 1985).
BIESZCZADZKIE POMNIKI ARCHITEKTURY LEŚNEJ
W latach 50. XX wieku zaczęto wznosić obiekty drewniane o różnym przeznaczeniu. Początków tych architektonicznych rozwiązań trzeba szukać w latach 1937–
1938 w referacie budowlanym Biura Technicznego Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych w Warszawie. Główną autorką projektów była inż. arch. Irena Lipska, która
po wojnie podjęła pracę w Biurze Technicznym Ministerstwa Leśnictwa, a następnie
w Biurze Projektów Leśnictwa. Tu powstały typowe projekty budynków z drewna,
które na większą skalę zrealizowano w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu
Przemyskim. Typowe drewniane biura nadleśnictw, leśniczówki czy gajówki nie były
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może wzorem wygody i funkcjonalności w dzisiejszym rozumieniu, ale pół wieku
temu stanowiły wizytówkę ówczesnego leśnictwa i zarazem symbol powrotu życia
na tę spaloną ziemię. Drewniane obiekty wrosły w krajobraz Bieszczadów.
Bardzo istotną zaletą tego budownictwa była prostota konstrukcji, wznoszonej
z miejscowego surowca. Drewno przetwarzano w trzech stałych tartakach: w Smolniku, Kalnicy k. Wetliny i Łukawicy k. Leska. Pozwalało to szybko stawiać budowle (obiekty drewniane stawia się – nie buduje). Ich realizacja przebiegała zazwyczaj
dwuetapowo; najpierw wznoszono ściany, obtykano szpary mchem lub innym organicznym materiałem uszczelniającym i kryto dachem gontowym. Zazwyczaj wtedy
do surowego jeszcze domu wprowadzali się jego mieszkańcy. Technologia przewidywała, że dopiero po dwóch latach, gdy konstrukcja po wyschnięciu osiadła, nakładano tynki wewnętrzne i malowano ściany. Ogrzanie takiego obiektu w pierwszą zimę nie było wcale sprawą łatwą. Bywało, że do służbowego deputatu drewna
trzeba było dorzucić jeszcze kilkanaście metrów, by utrzymać znośną temperaturę
w mroźne noce. Jak pisze Tadeusz Gołębiowski w książce Pionierzy budownictwa leśnego w Bieszczadach: „Bardziej leniwym zamarzała woda w kuchni, a chłodny wiatr,
wdzierający się przez szpary powstałe między belkami, wichrzył na głowie włosy
podczas snu…”. Nic dziwnego, że wielu przeklinało wykonawców. W prasie centralnej jeden z dziennikarzy użył nawet słów: „bodajby z piekła nie wyszedł ten, kto to
projektował…” (Gołębiowski 1985).
Z czasem budowniczowie opanowali sztukę stawiania leśniczówek „od siekiery”
i potrafili wykonać je starannie, ku wielkiemu zadowoleniu użytkowników. Większość budynków otrzymywała pokrycie gontowe, co z jednej strony nadawało im
charakterystyczny wygląd, ale z drugiej strony powodowało kłopoty techniczne,
zwłaszcza gdy gont zrobiony był z kiepskiego surowca. W tym okresie Zarząd Inwestycji Leśnych w Ustrzykach był chyba największą firmą ciesielską w kraju.
Budynek siedziby nadleśnictwa mieścił kancelarię nadleśniczego, kasę, kilka pokoi dla księgowości i salkę narad, na poddaszu zaś zwykle trzy pokoje gościnne. Indywidualną cechą tej budowli była charakterystyczna wnęka podcieniowa u wejścia,
zwieńczona konstrukcją ciesielską na dwóch ciosanych słupach. Wraz ze zmianami
organizacyjnymi i wzrostem zatrudnienia obiekty te przestawały wystarczać, zwłaszcza w większych, łączonych w ramach reorganizacji nadleśnictwach. Jako ostatnie
w takim obiekcie funkcjonowało Nadleśnictwo Wetlina, zlikwidowane w styczniu
2010 roku.
Z kolei leśniczówki planowano zwykle jako samodzielne budynki z obiektami
gospodarczymi i początkowo stawiano je w miejscach dość ustronnych. Z czasem
zaczęto projektować dość zwarte osiedla, gromadzące obok siebie po kilka obiektów,
co wydatnie obniżyło koszty i pozwoliło na lepszą organizację pracy przy budowie.
Tak powstawały osiedla w Bereżkach, Mikowie, Duszatynie, Dwerniku, Nasicznem,
Wetlinie czy Żubraczem. Kancelaria leśniczego miała osobne wejście, co dawało gospodarzowi pewną prywatność. Wejście do leśniczówki zawsze znajdowało się na
rogu budynku i miało charakterystyczną ornamentykę ciesielską, wieńczącą wnękowy ganek.
Osady dla robotników wznoszono głównie jako budynki dwurodzinne. Rozkład
pomieszczeń nie był tu symetryczny, a wyjście z obu mieszkań prowadziło na wspól-

Studia_i_materialy_13.indd 304

2014-06-24 14:22:04

Udział leśników w powojennym zagospodarowaniu Bieszczadów

305

ny ganek. Nie było to jednak najszczęśliwsze rozwiązanie, gdy obiekt zajmowały osoby z żywszym temperamentem, a właśnie takie stanowiły wówczas większość wśród
osadników. W takich przypadkach „integracyjny” pomysł projektantów nie sprawdzał się i bywał powodem wielu sąsiedzkich niesnasek (Gołębiowski 1985).
Od roku 1959 Zarząd Budownictwa Leśnego, wpisując się w ogólnokrajową tendencję oszczędzania drewna, zaczął realizować domy murowane. Wkrótce okazało
się jednak, że generują one o wiele wyższe koszty. Poza tym ich projekty nie były
udane i raziły w górskim krajobrazie, w przeciwieństwie do funkcjonalnych, estetycznych i świetnie „siedzących w krajobrazie” budynków drewnianych.

BIESZCZADZKA KOLEJKA LEŚNA
Temat „bieszczadzkiej ciuchci”, ze względu na jej szczególny charakter i rolę
w rozwoju regionu, godny jest osobnego omówienia. Budowę wąskotorówki na trasie Łupków – Cisna rozpoczęto w 1890 roku, a ukończono w 1898 roku. Cała trasa liczyła najpierw 25 km, ale w pierwszych latach XX w. przedłużono ją o dalsze
12 km, do Kalnicy i Beskidu. Służyła miejscowym przedsiębiorcom do transportu
drewna, zaś dla społeczności lokalnej stanowiła jedyny pewny środek komunikacji
ze światem.
Niestety, lata wojny sprawiły, że tabor, nasypy i torowisko uległy mocnym zniszczeniom. Szyny i podkłady wojsko użyło do budowy schronów i umocnień, a samo
torowisko pełniło rolę drogi strategicznej dla czołgów i dział pancernych Armii
Radzieckiej. Rozpoczęte w listopadzie 1944 r. prace naprawcze zostały wstrzymane
z uwagi na terror UPA. Dopiero po zakończeniu akcji „Wisła” zdewastowane urządzenia kolejki przejęła od PKP w 1950 roku administracja Lasów Państwowych.
Kilka lat trwały zabiegi, by uruchomić przynajmniej odcinek Cisna – Nowy
Łupków, łączący ciuchcię z szerokim torem. Transport drewna na tej trasie został
uruchomiony we wrześniu 1950 roku. Około 1948 roku pojawił się pomysł budowy odcinka z Cisnej do Kalnicy i dalej do Wetliny i Ustrzyk Górnych. Wynikało to
z potrzeby udostępnienia terenu położonego w górnym biegu Sanu. Wyznaczenie
granicy państwowej w 1944 roku wzdłuż tej rzeki sprawiało, że obszar położony za
Wetliną był dla polskiej administracji w ogóle niedostępny. Dopiero wymiana terytoriów z ZSRR w 1951 roku zupełnie zmieniła geografię gospodarczą Bieszczadów,
wobec czego pomysł został zaniechany. Kontynuowano jedynie odbudowę trasy do
Wetliny, o innym jednak niż przedwojenny przebiegu torów (Rygiel 2011).
Prace zakrojone dość szeroko ruszyły pełną parą, choć nie obeszło się bez
spięć i konfliktów. Dramatyczny przebieg miał odbiór prac na odcinku z Majdanu
do Dołżycy. W dniu 26 lipca 1957 roku, na stacji w Majdanie, stał już gotowy pociąg z drewnem, który miał w triumfalnym przejeździe przerwać taśmę na bramie
z transparentami: „Pierwszy transport drewna nową trasą kolejki” i „Oto efekty inwestycji leśnych w Bieszczadach”. Tymczasem członkowie komisji odmówili odbioru
linii i nie reagowali nawet na przygotowany dla nich poczęstunek. Dopiero ponaglenia telefoniczne z Warszawy odniosły skutek i o zmroku pociąg mógł zerwać wstęgę,
by ruszyć w trasę (Gołębiowski 1985).
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Prace przy rozbudowie kolejki nabrały jednak tempa dopiero w 1955 roku, gdy
zapadła decyzja o budowie Zakładów Drzewnych w Rzepedzi, które swą produkcję
miały oprzeć o surowiec z bieszczadzkich lasów. Kluczową rolę w dostawach surowca miała odegrać właśnie wąskotorówka. Żeby jednak uzyskać połączenie z Rzepedzią, należało przedłużyć przedwojenną trasę prywatnej kolejki majątku Potockich,
biegnącej z Rzepedzi do Mikowa, dobudowując kilkukilometrowy odcinek z Mikowa do Smolnika (Rygiel 2011).
W 1959 roku postanowiono kontynuować budowę torowiska przez Wetlinę,
wzdłuż Górnej Solinki, aż do potoku Szypowatego w Moczarnem. Pozwalało to zintegrować w jedną sieć odcinki kolejki Rzepedź – Smolnik z trasą kolejki Łupków –
Cisna – Kalnica – Wetlina – Moczarne.
Kolejką zawiadywało Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego w Przemyślu, a po
jego reorganizacji w 1958 r. zarząd przejął Ośrodek Transportu Leśnego (OTL)
w Sanoku. Najtrudniejszy do zbudowania był odcinek z Wetliny do Moczarnego
o długości 5,7 km, gdyż projektanci musieli się tu zmierzyć z zupełnie nowymi trudnościami na nieprzetartym szlaku. Wdrożono jednak nowe technologie mostów żelbetonowych, których ażurowe konstrukcje o rozpiętości sięgającej 30–35 metrów do
dziś budzą podziw dla budowniczych. Ogólny koszt budowy kolejki sięgnął 244 mln
zł, co stanowiło 32% całych nakładów inwestycyjnych na zagospodarowanie Bieszczadów. Całość prac zakończono we wrześniu 1964 roku.
Wraz z rozwojem trasy rosła wielkość przewozów. W 1951 roku było to zaledwie
tysiąc m3 drewna, pięć lat później 18 tys. m3, a w latach 60. przewożono już drewno
w ilościach 120–130 tys. m3 rocznie. W okresie 1971–1980 łączna wielkość przewozów sięgnęła 1 284 tys. m3 drewna i 4,8 tys. ton innych materiałów. W latach swojej
świetności kolejka leśna dawała zatrudnienie około 130 osobom.
Kolejka w latach 1960–1980 rozwiązywała problem wywozu drewna z nadleśnictw: Cisna, Wetlina i Komańcza oraz częściowo z obszaru nadleśnictw: Baligród, Lutowiska i Stuposiany. Z czasem jednak znaczenie transportu kolejkowego
zaczęło spadać. Po wybudowaniu dużej i małej „obwodnicy bieszczadzkiej” i „drogi
karpackiej” z Komańczy do Cisnej coraz większego znaczenia nabierał transport samochodowy, który wyeliminował drogie i czasochłonne przeładunki drewna z wąskotorówki, znacznie skracał też czas jazdy, co przyczyniało się do obniżenia kosztów. Od 1978 roku ilość drewna przewożonego kolejką zaczęła gwałtownie maleć.
Ze względów ekonomicznych zaczęto likwidować niektóre odcinki. Jako pierwsze
zostało zlikwidowane odgałęzienie z „dolnego” do „górnego” Mikowa o długości 4
km, a początkiem lat osiemdziesiątych XX w. odcinek Wetlina – Moczarne.
Początkiem lat 90. XX w., po zamknięciu Zakładów Drzewnych w Rzepedzi, kolejka straciła rację bytu. Od 1991 roku utrzymywano wyłącznie przewozy pasażerskie, co jedynie generowało koszty. W 1994 roku przewieziono około 13 tys. osób,
ale deficyt wyniósł 3 mld 965 mln starych złotych, co w warunkach wprowadzanej
właśnie reformy ustrojowej w Polsce było nie do przyjęcia i wymusiło na zarządcy
kolejki jej likwidację. 1 grudnia 1994 roku kolejkę wyłączono z eksploatacji (Rygiel
2011).
Na szczęście znaleźli się zapaleńcy, którzy postanowili reaktywować „ciuchcię”
już w innej formule prawnej. 16 lipca 1996 roku odbyło się zebranie założycielskie
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Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Wśród założycieli byli leśnicy: Stanisław
Kowalewski, Stanisław Wermiński i Wojomir Wojciechowski. Prezesem Zarządu
Fundacji wybrano Stanisława Wermińskiego, wówczas nadleśniczego w Cisnej, zaś
przewodniczącym Rady Fundacji został Stanisław Kowalewski, wówczas zastępca
dyrektora RDLP w Krośnie. Obecnie Bieszczadzka Kolejka Leśna jest samofinansującym się bytem. Przewożąc rocznie 70–80 tys. turystów, potrafi zarobić na swe
funkcjonowanie i w sezonie zapewnia zatrudnienie kilkunastu osobom.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Udział leśników i leśnictwa w powojennym zagospodarowaniu Bieszczadów miał
kluczowe znaczenie dla współczesnego obrazu tej ziemi. Obecna dostępność terenu
jest efektem olbrzymich nakładów Lasów Państwowych w tworzenie sieci dróg dolinowych i stokowych, udostępnianych obecnie na trasy piesze, rowerowe i konne.
W wyniku powojennych zalesień i sukcesji naturalnej niemal dwukrotnie wzrosła
lesistość tych gór, co sprawia, że stały się one „dziką krainą”, jedną z najcenniejszych
krajowych ostoi wielkich ssaków, a jednocześnie atrakcyjnym obszarem dla turystyki.
Trzeba przyjąć, że znaczenie leśnictwa surowcowego dla tego regionu będzie
wciąż maleć, wzrastać natomiast musi zapotrzebowanie na społeczne funkcje lasu.
W tym względzie należałoby podnieść znaczenie kulturowej i historycznej funkcji
leśnictwa, poprzez utrwalanie historycznych jego śladów, zwłaszcza tych, które odchodzą w niebyt. Przykładowo warto byłoby zachować lub zrekonstruować jeden
z drewnianych budynków nadleśnictw lub leśniczówek w funkcji ekspozycyjnej.
O dawnych sposobach użytkowania lasu i drewna mogłaby przypominać zrekonstruowana ryza do zrywki, mielerz do wypału węgla drzewnego czy kadź potażarska. Do historii odchodzą na naszych oczach środki zrywkowe, takie jak „mazurki”,
„dety” czy „pszczółki”. Zupełnie zapomniana została inna osobliwość bieszczadzkiego leśnictwa – parki konne, zlikwidowane zaledwie 20 lat temu. Dziś trudno znaleźć
obiekt, który zachowałby standardy ich architektury. Zwraca też uwagę brak zwartych opracowań na temat historii leśnictwa w Bieszczadach. Podejmowane w tym
względzie działania winny znaleźć wsparcie jednostek Lasów Państwowych i organizacji społecznych leśników. Istnieje też potrzeba stworzenia placówki, która w nowoczesny sposób prezentowałaby zarówno dzieje leśnictwa bieszczadzkiego (podkarpackiego), jak i aktywnie promowała współczesną wielofunkcyjną gospodarkę
leśną. Trzeba wierzyć, że Centrum Promocji Leśnictwa – powstające w Mucznem,
na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” – zdoła tę lukę
wypełnić.
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UDZIAŁ LEŚNIKÓW W POWOJENNYM ZAGOSPODAROWANIU
BIESZCZADÓW
Streszczenie
Południowo-wschodnie tereny Podkarpacia mają swą tragiczną historię związaną z powojennymi walkami toczonymi przez Wojsko Polskie z oddziałami UPA.
Trwające ponad trzy lata krwawe wydarzenia doprowadziły w efekcie do wysiedleń
ludności na skalę niespotykaną we współczesnej Europie. W 1947 roku wysiedlono
około 150 tys. ludzi, ponad 100 miejscowości opustoszało zupełnie, a 68 uległo częściowemu zniszczeniu. Około 95 tys. ha odłogowanych gruntów ornych i 90 tys. ha
lasów pozostało bez nadzoru. Zagospodarowanie tego mienia powierzono głównie
Lasom Państwowym.
W latach 50. i 60. XX w. leśnicy w Bieszczadach działali w warunkach zbliżonych
niemal do niegdysiejszego Dzikiego Zachodu. Skrajnie trudne warunki pracy wymagały od nich wielkiego samozaparcia, wykształciły też swoisty typ ludzi, zwanych
bieszczadnikami. Efektem ich działań jest obecna dostępność Bieszczadów i dwukrotnie zwiększona ich lesistość.
Autor zwraca uwagę na brak zwartych opracowań na temat historii leśnictwa
w Bieszczadach. Sugeruje potrzebę utworzenia placówki, która w sposób nowoczesny prezentowałaby zarówno dzieje miejscowego leśnictwa, jak i aktywnie promowała wielofunkcyjną gospodarkę leśną.
Słowa kluczowe: Bieszczady, budownictwo leśne, historia leśnictwa, martyrologia leśników,
zalesienie gruntów rolnych

FORESTERS’ PARTICIPATION IN POSTWAR DEVELOPMENT OF
BIESZCZADY MOUNTAINS REGION
Summary
The south-eastern part of Subcarpathian region has its tragic history associated
with the post-war fights of the Polish Army against branches of UPA (Ukrainian
Insurgent Army). Those bloody events, lasting more than three years, ultimately resulted in the population displacements on a scale never seen in the contemporary
Europe. In 1947, about 150,000 people were displaced, more than 100 village emptied completely, and 68 villages were partially destroyed. About 95 000 hectares of
set-aside arable land and 90 000 hectares of forest were not supervised. The development of this property was entrusted mainly to the State Forests.
In the 1950s and 1960s, foresters worked in the Bieszczady Mountains in the
conditions which were comparable to the Wild West. Extremely difficult working
conditions required extraordinary persistence and created a special kind of people
who were called “bieszczadnicy”. Today’s availability of the Bieszczady Mountains
and their forest cover which increased twice are the results of their work.
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The author underlines the lack of compact studies on the history of forestry in
the Bieszczady Mountains. He suggests a need for a facility that would present in
a modern way the history of the local forestry as well as promote actively the multifunctional forest management.
Keywords: the Bieszczady Mountains, forest architecture, history of forestry, martyrdom of
foresters, afforestation of agricultural land
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Ryc. 1. Bieszczady, lata 50. XX wieku, dojazd do pracy w lesie (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 1. The Bieszczady Mountains, 1950s, commute to the forest (Archive of the Regional Directorate of the State Forests in Krosno)

Ryc. 2. Brygada kobieca przy wykonywaniu rowów przydrożnych, 1959 rok (Archiwum
RDLP w Krośnie)
Fig. 2. Female brigade at building ditches near the road, 1959 (Archive of the Regional Directorate of the State Forests in Krosno)
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Ryc. 3. Brygada budowlanych wykonuje kosmetykę torowiska na trasie Mików – Smolnik,
1958 rok (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 3. Builder’s brigade at railway line on the route Mików – Smolnik, 1958 (Archive of the
Regional Directorate of the State Forests in Krosno)

Ryc. 4. Budowa mostu na drodze leśnej w Nadleśnictwie Lutowiska, 1959 rok (Archiwum
RDLP w Krośnie)
Fig. 4. Construction of the bridge on the forest way in Lutowiska Forest District, 1959 (Archive of the Regional Directorate of the State Forests in Krosno)
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Ryc. 5. Praca w kamieniołomie w Stuposianach, 1959 rok (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 5. Work in the stone-pit in Stuposiany, 1959 (Archive of the Regional Directorate of the
State Forests in Krosno)

Ryc. 6. Transport samochodowy zaczynał dominować, mimo braku dróg, 1965 rok (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 6. The road transport was beginning to dominate, despite lack of ways, 1965 (Archive of
the Regional Directorate of the State Forests in Krosno)
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Ryc. 7. Lasy Państwowe uruchomiły cegielnię polową w Smolniku w latach 50. XX w.
na potrzeby budownictwa (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 7. The State Forests ran the field brickyard in Smolnik in 1950s for needs of the building
industry (Archive of the Regional Directorate of the State Forests in Krosno)

Ryc. 8. Na stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie 1958 rok (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 8. On the Majdan station of the Bieszczady Forest Railway in 1958 (Archive of the Regional Directorate of the State Forests in Krosno)
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Ryc. 9. Nowa leśniczówka w Dołżycy, 1958 rok (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 9. New forester’s lodge in Dołżyca, 1958 (Archive of the Regional Directorate of the State
Forests in Krosno)

Ryc. 10. Oddanie do użytku leśniczówki w Żubraczem, 1958 rok (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 10. Starting to use the forester’s lodge in Żubracze, 1958 (Archive of the Regional Directorate of the State Forests in Krosno)
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Ryc. 11. Hotel Muczne w czasie budowy, początek lat 70. XX wieku (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 11. Muczne Hotel during the construction, beginning of 1970s. (Archive of the Regional
Directorate of the State Forests in Krosno)

Ryc. 12. Transport drewna mija stację w Smolniku, 1958 rok (Archiwum RDLP w Krośnie)
Fig. 12. Transport of wood on Smolnik railway station, 1958 (Archive of the Regional Directorate of the State Forests in Krosno)
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