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Tajemnice Zapory Pilchowickiej 
 

 
 

Uroczyste otwarcie Zapory w Pilchowicach (niem. Talsperre Mauer) 16 listopada 1912 r. w obecności cesarza 

Wilhelma II. Fotografie takie otrzymali wszyscy, którzy wspomagali budowę Zapory, największej wówczas 

w Europie. Głównym fotografem dokumentującym proces budowy i otwarcia był strzyżowianin Paul Werner.Za 

całą dokumentację fotograficzną otrzymał od cesarza nagrodę, za którą wyremontował swój dom. 

Własność p. Joli ze Strzyżowca 
 

 Aby zapobiec powodziom na Dolnym Śląska wybudowano w ciągu 10 lat 2 zapo-

ry: w Leśnej na rzece Kwisie, lewym dopływie Bobru oraz na Bobrze w Pilchowi-

cach. Przy budowie pracowano bardzo intensywnie, 4 składy pociągów dowoziły 

cement i kruszywo. Powstała „największa kamienno-betonowa zapora w Europie”, 

dziś jest drugą co do wielkości w kraju. Ma 62 m wysokości, długość w koronie wy-

nosi 290 m, a w stopie 140 m. Grubość muru w podstawie ma 50 m, a w koronie 7 m. 

Pełni funkcję przeciwpowodziową, energetyczną i turystyczną, a linia kolejowa wraz 

z mostem zapewniała dojazd do zapory. 

 Jesienią 2020 r. w „Jelonce” (miejscowej gazecie) ukazał się artykuł red. Grzego-

rza Janiszewskiego „Cud techniki na celowniku Toma Cruise'a. Niezwykłe dzieje 

mostu i zapory w Pilchowicach”. Tom Cruise w kręconym przez siebie filmie chciał 

wysadzić stary kolejowy most pod Pilchowicami, zbudowany w latach 1905-1906 

wraz z linią kolejową z Jeleniej Góry do Żagania, która powstawała od 1902 r.  

Ale to mu się nie udało, gdyż piękny most o unikatowej konstrukcji wpisany jest do 

rejestru zabytków. 
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Takimi pochylniami staczano materiały budow-

lane, a po I w. św. sprzęt wojenny na dno przed 

Zaporą.         Zdjęcie z portalu Strzyżowiec na FB. 

 

 Redaktor Janiszewski dość dokładnie opisał dzieje Zapory w Pilchowicach 

i Kotliny Jeleniogórskiej, zatapianie miejscowości z powodu powodzi nad Bobrem 

i nieszczęścia ludzkie, ale o zatopionym wojennym złomie z I Wojny Światowej 

w Jeziorze Pilchowickim ani słowem nie wspomniał. 

 Po przeczytaniu tego materiału przypomniałem sobie zdjęcia, które pokazywał mi 

w 1980 r. znajomy pan Drzywicki z ZWCh „Chemitex-Celwiskoza”. Od tego czasu 

minęło już 40 lat. Na trzech fotografiach czarno białych 6x6 cm, widać było szeregi 

armat stojących na zamrożonej powierzchni dna jeziora przed zaporą (wcześniej wo-

dę z jeziora spuszczono). Fotografia z niewielką ilością armat była wykonana od 

strony Boberrullesdorf (dzisiaj Wrzeszczyna). Następne zdjęcie z szeregami armat 

wykonane prawdopodobnie z aeroplanu. Na nich na białym od śniegu dnie widać by-

ło sylwetki sprzętu wojskowego przed zaporą, też torowiska dla wagonów kolejo-

wych i fragmenty kładek przez rzekę Bóbr, ludzi transportujących ten wojenny złom, 

który wypełniał dno jeziora aż po stację kolejową i wysoką ścianę zapory. Kolejna 

fotografia przedstawiała częściowe zatopienie wodą tego wojennego uzbrojenia. 

 Przypuszczam, że fotografie te mogły być prawdziwe, tak też twierdził ich właści-

ciel. Gdyby tak było, wiązałoby się to z Bobersdorfem, dzisiejszym Siedlęcinem 

i drogami do dawniej wsi Tschischdorf, dziś Strzyżowca. Z nich w latach 1902 do 

1912 były transportowane materiały budowla-

ne i maszyny potrzebne przy budowie zapory 

dopóki nie wybudowano mostu i przedłużenia 

linii kolejowej. Po I Wojnie Światowej wyko-

rzystano dno zalewu przy zaporze do ukrycia 

armat i wojennego sprzętu przed oczami ludzi 

i odpowiedzialnością rozbrojenia po przegra-

nej wojnie. Traktat Wersalski podpisany przez 

Niemcy zakończył I wojnę światową, ale 

i zobowiązywał ich do rozbrojenia się. Niem-

cy bez rozgłosu przewozili ciężki sprzęt wojen-

ny wagonami i nocami rozładowywali go i 

przewozili do pobliskiego opróżnionego z wo-

dy basenu przed zaporą. Większe gabarytowo 

elementy przy pomocy kołowego transportu 

mogły być przewożone do wsi Tschischdorf 

(Strzyżowiec) i dalej do łagodnego nabrzeża, 

gdzie staczane były na specjalnych pochylniach 

na dno przed zaporą. 

Projektantem Zapory w Pilchowicach (niem. 

Talsperre Mauer) był niemiecki specjalista 

prof. Otto Intze z Aachen, korzystając z przykładów zapór w Niemczech i Austro-

Węgrzech. Zaporę usadowiono na przełomie Bobru pomiędzy górskimi masywami, 

między górą Zamkową 350 m i górą Korzec 438 m. Tu miała powstać największa 

zapora współczesnej Europy. Do sprawniejszego i szybszego wykonania tej budo-

wy w 1906 r. uruchomiono połączenie kolejowe z Jeleniej Góry (Kolej Doliny Bo-

bru) przez słynny most, Pilchowice Zapora i dalej aż do Żagania. Przed uruchomie-
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niem nowej linii kolejowej materiały budowlane przywożono transportem kołowym 

do Bobersdorfu (dziś Siedlęcina) i Tschischdorfu (Strzyżowca) i dalej wprost do do-

liny przed przyszłą zaporą. Potem materiały trafiały wprost do stacji kolejowej 

„Pilchowice Zapora”. Początkowo była to linia normalna, później dołożono wąski tor 

dla mniejszych wagonów. Budowa trwała od 1902 do 1912 r. Nim rozpoczęto budo-

wę, najpierw zmieniono koryto rzeki Bóbr, aby zyskać jak najwięcej miejsca przed 

zaporą na materiały budowlane, sprzęt pomocniczy do budowy, wiele dźwigów 

i zbiorników na cement. Przy równaniu terenu i budowie zapory sumiennie pracowali 

Niemcy i Włosi. W szczytowym momencie na budowie zatrudnionych było 750 ro-

botników, głównie Włochów, którzy mieszkali w Strzyżowcu. W wiosce mieszkało 

wówczas najwięcej ludzi (ponad 1000 i cieszyła się największą renomą) w historii. 

 Głównym fotografem dokumentującym budowę zapory był strzyżowianin Paul 

Werner. To zapewne jego zdjęcia oglądamy z budowy i wydarzeń na zaporze przed II 

wojną światową.  

 Zanim powstała zapora, najpierw wydrążono tunel pod górą Zamkową, kamień 

z niego posłużył do budowy tamy, a przez tunel popłynęły wody Bobru, aby osuszyć 

dno. Sam tunel - wyjątkowe dzieło górnicze, ma 383 m długości, 9 m szerokości 

i 7 m wysokości. W połowie przekopu wbetonowano zapory regulujące przepływ 

wody. Tunel ten do dziś chwyta zbłąkane skały i większe nieczystości niesione przez 

nurt rzeki. Jest ukryty pod powierzchnią wody i służy także w czasie powodzi do 

zmniejszenia nacisku wody na łukowatą zaporę. 

 Największe na Bobrze Jezioro Pilchowickie ma 4 km długości i 300 – 400 m sze-

rokości. Może pomieścić 54 mln ton wody. 
 

Na dnie zapory bez wody, próba ukrycia, ulokowania armat i sprzętu wojennego po I wojnie światowej. 

Foto z pocz. lat 20. XX w. wykonane prawdopodobnie przez fotografa ze Strzyżowca. (Foto z portalu „fotopolska”) 
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Kiedy dno zapełniono ciężkim wojennym sprzętem, zalano go wodą z Bobru. Ustawianie armat wykonywano 

w zupełnej tajemnicy i nocami. Zalew napełniano wodą prze kilka miesięcy. Obraz uszkodzony mechanicznie. 

(Foto z portalu „fot opolska.eu”) 

 Znalazł się jednak fotograf, który wówczas ten parking wojennego złomu sfoto-

grafował, a może też i alianckie samoloty tego dokonały. Na fotografiach, które oglą-

dałem w 1980 r., stały pod ścianą zapory szeregi armat, wzorowo ustawionych przed 

zalaniem wodą. Jednak, kiedy Hitler doszedł do władzy bogaty zasób pilchowickiego 

wojennego żelaznego złomu znacznie wzbogacił huty na nową broń i pruską inwazję 

na Polskę w 1939 r.  

 Ale o tym trudno dziś znaleźć w Internecie. Rozmowy na ten temat z gospodarzami, 

dawnymi mieszkańcami przyległej miejscowości Strzyżowiec, wywoływały zdziwienie. 

Dowiedzieliśmy się tylko, a raczej nam przypomniano, że w 1945 roku SS zaporę zami-

nowało z zamiarem wysadzenia jej w powietrze. Zalany zostałby Wleń i kilka innych 

miejscowości. Przeciwstawił się temu światły europejczyk, miłośnik Karkonoszy, twór-

ca zapory inż. Bachmann, który uratował wówczas od zniszczenia to kamienne arcydzie-

ło, uratował wiele miejscowości i istnień ludzkich. Jezioro zaporowe w Pilchowicach 

zapełniało się wodą i z powodzeniem mogło ukrywać skarby III rzeszy. 
 Te powyższe 2 zdjęcia zamiesz-

czone na portalu Fotopolska.eu i te co 
ja widziałem, świadczą o tym, że jed-

nak ukrywane było tu uzbrojenie nie-

mieckie z I wojny światowej. Jestem 
pewien, że ludzie mają w swoich ar-

chiwach takie fotografie, one powinny 
być przekazane do Państwowego Ar-

chiwum w naszym mieście, aby wy-

jawić tajemnicę, uzupełnić i poszerzyć 
historię naszych okolic. 
 

Tak wyglądało Jezioro Pilchowickie w 1938r. w okolicy mostu, lustro wody dotykało przęseł. W 1997 roku 

wysokość zapory nie wystarczała, woda przelewała się przez wybudowany celowo upust kaskadowy. 
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 Materiał informacyjny ze zdjęciami armat i o zaporze w Pilchowicach w grudniu 

2020r. udostępniono w sklepie myśliwskim w Jeleniej Górze oraz w kilku gospodar-

stwach w miejscowości Strzyżowiec. Następnego dnia od pani Joli mieszkającej tam 

otrzymaliśmy obraz ze zdjęciem z czasów otwarcia zapory. Zdjęcia takie były sprze-

dawane jako obrazy. Pani Jola otrzymała 

je od swej ciotki Wandy, która po po-

wrocie z robót przymusowych w Niem-

czech osiedliła się w Strzyżowcu. 
 

Kasyno - restauracja „Nad Zaporą” z czasów 

budowy Zapory Pilchowickiej było czynne 2 - 3 

lat, rozebrane kilkanaście lat po zakończeniu 

budowy. Restauracja służyła jako stołówka dla 

pracowników. Budynek usytuowany poniżej 

zapory, w strefie zalewowej, w czasie wielkiej 

wody groziło mu zmycie przez falę powodziową.  

Foto z portalu Fotopolska.eu 
 

Curt Bachmann Baude 
 

 Pierwsze schronisko turystyczne wybudowano 24 lata po ukończeniu budowy za-

pory, a jego nazwa miała upamiętniać Curta Bachmanna, wykonawcę hydrotechnicz-

nego monumentu. Piękny styl budowli przypomina schronisko „Perła Zachodu” 

w Siedlęcinie. 

 

Curt Bachmann Baude na górce za zaporą Pilchowicach.              Foto z portalu Fotopolska.eu 
 

 Obiekt funkcjonował zgodnie z przeznaczeniem przez 8 lat. Po zakończeniu II 

wojny światowej stał się własnością Ludowego Wojska Polskiego. Przez kilka lat 

rozminowywali zaporę i okolicę, usuwali niebezpieczne pozostałości powojenne. Na-

stępnie wojsko przekazało go Lidze Morskiej. Organizacja ta stworzyła na brzegach 

jeziora warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych. Niestety schronisko 

wkrótce spłonęło w tajemniczych okolicznościach w 1959 r.  
 

O Zaporze mówią mieszkańcy Strzyżowca – osadnicy z Syberii 
 

 Pani Kazimiera Lewandowska wraz mamą i siostrą przyjechały do Strzyżowca 

w lutym w 1946 r. Otrzymały przydział gospodarstwa, w którym jeszcze mieszkali 

starzy mieszkańcy wsi (Niemcy). Brak tu było młodzieży, którą wcielono do wojska 

i Hitlerjugend. Pozostali tu mieszkańcy mieli w ciągu 5 miesięcy wyjechać do Nie-

miec. Ludzie mieszkający w Strzyżowcu byli przyjaźni, choć przestraszeni. Rodzina 
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Kazi tymczasowo znalazła schronienie u niemieckich sąsiadów, gdzie nauczyli się 

mówić ich językiem i bardzo się polubili. Czasy wówczas były trudne, brakowało 

żywności, ale nie byli wymagający, bo przyjechali tu z Syberii. Deportowani w głąb 

Rosji w lutym 1940 r. z okolic Nieświeża (obecnie Białoruś), jechali tygodniami 

w wagonach bydlęcych do miejscowości Neja, a tam był tylko las, baraki i ciężka 

praca, tu dawali sobie radę. W Strzyżowcu zaczęła chodzić do szkoły podstawowej 

i uczestniczyła w nowym życiu, nowego miejsca na ziemi. Zapamiętała jedną z wy-

cieczek nad zaporę Pilchowicką, dla niej bardzo ogromną, zatrzymującą nadmiar wo-

dy. – „Byliśmy zachwyceni tą budowlą i wielkim jeziorem przed nią. Byliśmy też 

przy istniejącym wtedy schronisku za tamą na górce, było drewniane i piękne. 

Wszystko co widziałam tam, pamiętam do dzisiejszego dnia. Żyć tu każdego dnia nie 

było wtedy jednak łatwo, ale do dziś już niewielu pierwszych osiedleńców pozostało. 

Czasy tamte, choć trudne, zapamiętałam i mile wspominam. Pozostało mi pamiątko-

we zdjęcie z tej wycieczki.” O zatopieniu armat pod zaporą po I wojnie światowej 

i zaminowaniu jej w 1945r. zabroniono Niemcom o tym mówić. 
 

 
 

 Zdjęcie to dowodzi, że w różnych materiałach podawana jest błędna data pożaru 

schroniska drewnianego (lata 40. do początku 50.), bo w 1949 r. istniało jeszcze, 

okazuje się, że spłonęło w 1959 r. 

 Po pożarze drewnianego schroniska ludzie postanowili odbudować obiekt. Czę-

ściowo ze zorganizowanych składek społecznych postawiono nowy budynek z cegły 

na pozostałych fundamentach, 3 kondygnacyjny z tarasem, posiadał 58 miejsc nocle-

gowych z restauracją. W latach 70. XX w. obiekt był bardzo popularny z dansingów 

organizowanych w restauracji. W Jeleniej Górze i okolicach mówiono wówczas „je-

dziemy zabawić się na Baudę”, każdy wiedział gdzie to jest. 
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  .            Foto z portalu Fotopolska.eu           Foto: Z. Wąsik-Adamska 
Opuszczony od lat „Hotel nad Zaporą” od strony wjazdu z zapory. Dawny pieszy ciąg komunikacyjny w kierun-

ku przystani. Latem hotel jest prawie niewidoczny, tonie w zieleni, z tarasu roztaczał się widok na Jezioro 

Pilchowickie i most kolejowy. Na zdjęciach przedwojennych i powojennej fotce doskonale widać część wspólną – 

kamienny fundament wraz z charakterystycznymi schodami i wejściem do piwnic. 

 

Logo Strzyżowca – własnoręcznie wyhaftowane, pięknie opra-

wione, to dar Pań Leontyny i Mieczysławy Adamskich dla wsi, 

zawieszone jest na honorowym miejscu w małej sali zebrań SO-

SiK-a, siedzibie Rady Sołeckiej. 

Bliźniacze Pilchowice – (niem. Mauer) to wieś leżąca w Sudetach 

na pograniczu Pogórza Izerskiego i Gór Kaczawskich, w woje-

wództwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Wleń, 

w odległości około 20 km na północ od Jeleniej Góry. Zlatynizo-

wana nazwa miejscowości, wymieniana w dokumencie z 1217r. - Pilhovit - prawdo-

podobnie wywodzi się od staropolskiej nazwy - pilchy - małego gryzonia z rodziny 

popielicowatych zwanego obecnie orzesznicą. 
 

Zapora Pilchowicka miejscem różnych imprez kulturalnych. 
 

Zapora Pilchowicka zawsze była atrakcyjna dla wszystkich. Różne instytucje i zakłady 

organizowały tu okolicznościowe imprezy szkoleniowo-wypoczynkowe, rajdy, zloty itp. 

Szkoły średnie współpracowały z PTTK i wspólnie 

przygotowywały różne atrakcje dla młodzieży, jedną 

z nich były Dni Młodości w 1966 r. Wśród uczniów 

wielu szkół byli też uczniowie z Liceum Pedagogicz-

nego w Jeleniej Górze. Przy ognisku z pieczonymi 

kiełbaskami, przy wtórze gitar śpiewano różne piosen-

ki – rajdowe, młodzieżowe, harcerskie i patriotyczne. 

W miłej atmosferze wszyscy dobrze się bawili. 

 Celwiskoza też organizowała dla swoich pracowni-

ków rajdy motorowe i turystyczne, sesje i konkursy 

fotograficzne, zawody wędkarskie międzyzakładowe. 

W lasach wokół jeziora były obfite grzybobrania. Każ-

dy mógł znaleźć dla siebie jakieś atrakcyjne zajęcie. 
    Pamiątkowa plakietka  

    Zofii Wąsik-Adamskiej 

https://nickt.pl/pilchowice-most-kolejowy/
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Wędkarskie El Dorado na Zalewie Pilchowickim 
 W 1952 r. rozpocząłem pracę w nowo powstających „Zakładach Włókien Sztucz-

nych w Budowie” razem z wcześniej zapoznanym Heńkiem Wysockim, on w Wy-

twórni Energetycznej, a ja w Wytwórni Włókien Sztucznych. Obaj zamieszkaliśmy 

przy ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze, toteż nasze kontakty były ciągłe. W tym 

kombinacie pracy było sporo, często pracowało się do późnego wieczora.  

 W Karkonoszach wrzesień tego roku był piękny, tak jak wszystko było dla nas 

nowe i ciekawe, choć nie było łatwo. Miasto nie było zniszczone, a życie toczyło się 

bujnie. Pięknej wrześniowej soboty Heniek opowiedział mi o świetnych potańców-

kach w „Baudzie” na Zaporze w Pilchowicach, o której mu opowiedział kolega pra-

cujący z nim.  
 

 
 

Jezioro Pilchowickie z lotu ptaka z widocznym na górce popularnym schroniskiem przed 1945 r.  

Foto z portalu Fotopolska.eu 
 

 Pod koniec września tego roku starym pociągiem z dworca głównego Jelenia Gó-

ra, pojechaliśmy do stacji Pilchowice Zapora nad najbliższe od miasta jezioro. 

Z nami przyjechało tam wielu turystów i osób ciekawych zobaczyć Wielką Zaporę 

Wodną. Dla mnie był to zupełnie nowy świat. Przedtem takich gór nigdy nie widzia-

łem, a tu to wszystko było inne, wielkie i ciekawe. Tak samo jak Heniek szliśmy ko-

roną zapory ponad godzinę, zaglądaliśmy we wszystkie zakamarki i oglądaliśmy tę 

kamienną budowlę. Z jednej strony bliskie lustro wody, a z drugiej strony tamy 

w głębokim wąwozie czerwone domki elektrowni i pióropusze wydobywającej się 

wody spod tamy, wpływającej do Bobru. Ta zapora robiła na nas i na wielu ludziach, 

którzy z nami przechodzili, olbrzymie wrażenie. Za tamą weszliśmy na drogę do 

słynnej „Baudy”, schroniska, o którym w Jeleniej Górze było bardzo głośno. Po pra-

wej stronie drogi stały dwa stojaki, na których były poukładane kajaki, dalej w dole 

wiać było żeglarską przystań pełną żaglówek i kajaków. W drewnianym schronisku, 

podobnym do tego na „Perle Zachodu”, zamówiliśmy kawę i po kanapce. Ten posiłek 

szybko zniknął z naszego stolika, bo stąd było widać niezbyt odległą skałę, na której 

krzątało się wiele ludzi. Postanowiliśmy też tam pójść. Nasza wspinaczka trwała spo-
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ro czasu, ale po drodze dowiedzieliśmy się, że wolno podchodząc pod szczyt można 

zobaczyć w jeziorze wielkie ryby. Skała ta miała ponad 20 m wysokości i z niej wi-

dać było niemal całe jezioro Pilchowickie. Woda tu podchodziła pod skały, a uważ-

nie przyglądając się powierzchni wody można było zobaczyć od 8 do 10 długich ja-

snych ryb „cygaro” pod jej powierzchnią, chyba wygrzewających się w słońcu. Jeżeli 

ryby zauważyły ludzi tonęły, a jak nie widziały ciekawskich znów wypływały. Mó-

wiono, że to są ponad 10 kg szczupaki, inni mówili o wielkich sumach. Były jednak 

wielką atrakcją. 
 

 
 

Ośrodek żeglarski na Jeziorze Pilchowickim. 

Foto: Mirek Cholewiński , portal Fotopolska.eu 
 

 Przystań była pełna żaglówek, takich niewielkich typu Omega jakie widziałem 

i jakimi pływałem na Gople w Kruszwicy, kiedy mieszkałem nad Notecią. Kajaków 

też tu było sporo. Do przystani też przypływał stateczek pasażerski „MS Batory”, 

wyremontowany ze starej szalupy. Dzień nasz jednak się kończył i trzeba było wra-

cać do domu. Przyrzekliśmy sobie z Heńkiem, że w przyszłą wolną niedzielę przyje-

dziemy ponownie. Tym razem mieliśmy popływać kajakiem po jeziorze.  

 Następnej niedzieli znaleźliśmy się nad zaporą wcześniej. Tej jesieni pogoda była 

wyjątkowo pomyślna, słońce świeciło od samego rana i było ciepło. Tym razem 

z wagonów na stacji „Zapora Pilchowice” wysiadła spora grupa wędkarzy z kijami, 

wiadrami, z małymi rybkami „żywcem” i tobołkami z przynętą i prowiantem. Grupka 

wędkarzy zeszła z wysokiej skarpy, prosto nad brzeg zalewu, reszta poszła razem 

z nami przez koronę zapory na drugą stronę Bobru. Wędkarze poszli na zachodni 

brzeg, tam gdzie poprzedniej niedzieli widzieliśmy wielkie ryby, a my poszliśmy do 

„Baudy” po piwo i załatwić kajak. Nie wiedziałem, że Heniek zarezerwował na dziś 

dla nas łódkę. Poproszono nas tylko o karty pływackie i dostaliśmy klucz od przypię-

tego na przystani kajaka. Szybko zeszliśmy na przystań, tam już przy swoich ło-

dziach krzątało się wiele osób, odpływał mały stateczek „MS Batory” i wiele żagló-

wek wypływało na jezioro. Nasz zielony kajak odpięliśmy z uwięzi i zsunęliśmy do 

wody. Zdjęliśmy buty i zapakowaliśmy nasze plecaki z prowiantem. Tak jak wiele 

innych łodzi skierowaliśmy się pod tamę, nie płynęliśmy sami, było tam już wiele 
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żaglówek, rowerów wodnych i nasza łódka trafiła pod kamienną ścianę zapory. 

W wodzie pod tamą było widać duże ryby. Powoli płynęliśmy w stronę stacji kole-

jowej i starego mostu na zalewie, tam gdzie zostawiliśmy wędkarzy. Dość długo 

przyglądaliśmy się ich wyczynom. Widać było, że rzucali wędki bardzo daleko, poza 

płynącą przy brzegu rzekę Bóbr. Ryby brały tylko na wzniesieniu dna zarośniętego 

roślinnością. Widzieliśmy, że łowili dość duże okonie. Heniek mnie naglił na dalsze 

płynięcie, bo przed nami była dalsza część jeziora, wody opływającej miejscowość 

Wrzeszczyn. Tam w jeziorze topiło się wiele rosnących drzew, płynęliśmy w pobliżu 

tej roślinności i odkryliśmy tam ukryty kajak, podpłynęliśmy do niego. Był starannie 

ukryty, miał wiosła i poduszki na siedzeniach, a na dziobie czerwony napis „Romka 

J.G”. Poprawiliśmy jego ukrycie i popłynęliśmy dalej na południe. Woda przed nami 

ciągnęła się jeszcze daleko. Przy Wrzeszczynie spotkaliśmy wielu wędkarzy, jeden 

pokazywał nam suma sporej wielkości, ale mówił, że złowił go w nocy. Ubiegłego 

dnia wyciągnął dużego leszcza, a jego sąsiad 3 kg karpia.  
 

 

 

 

 

Po wojnie, gdy terenem nad 

Jeziorem Pilchowickim zarzą-

dzała Liga Morska, po jeziorze 

pływał wycieczkowy stateczek 
przebudowany z szalupy „M/S 

Batorego”. Po latach zastąpił 

go większy statek „MS Karko-

nosze”. 
Foto: prywatnego archiwum 

autorów 

 

 Na wolnym piaszczystym brzegu rozpaliliśmy ognisko i zjedliśmy nasz wodniacki 

posiłek. Przed nami Bóbr wpływał do jeziora zaporowego Pilchowice. Stąd postano-

wiliśmy wracać do przystani, a to nie było zbyt łatwe, bo mieliśmy teraz płynąć pod 

wiatr. 

 Na przystani zgłosiliśmy ukryty niebieski kajak z napisem „Romka J.G.” Właści-

ciel się ucieszył, bo szukali go przez dwa tygodnie, myśleli, że go ktoś ukradł. Zresz-

tą na tablicy ogłoszeń wisiała kartka o zaginięciu „ kajaka nr 6 z symbolem Romka” 

Pan Jurek powiedział, że zaraz po niego popłynie.  

 Wcale nie myślałem wówczas, że było to moje ostatnie spotkanie z Heńkiem Wy-

sockim na wodzie, bo obiecaliśmy sobie, że jeszcze tą południową część jeziora 

opłyniemy w przyszłości. 

 Piękna jesień tego roku szybko się skończyła, zaczęły się wichury oraz fenowe 

wiatry, które w zakładzie zrobiły wiele szkód. Planowano wyprodukować pierwsze 

włókno wiskozowe na wiosnę w przyszłym roku, toteż załogi w zakładzie pracowały 

na dwie zmiany, pracowaliśmy też w niedzielę, za którą nam nie płacono. Trzeba by-

ło zapomnieć o przyjemnościach, bo do domu wracało się po to, aby się przespać. 

Pracowałem wówczas przy montażu gniotowników na oddziale Wiskozy, gdzie ra-

zem z inż. Żakiem czuwaliśmy nad ustawianiem maszyn. 
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 Nowy Rok minął szybko, a do pierwszej produkcji włókien zostawało już niewie-

le dni. Pod koniec stycznia następnego roku podszedł do mnie pracownik prosząc 

mnie do telefonu, bo dzwoni do mnie Rada Zakładowa. Z telefonu dowiedziałem się 

że w Radzie jest zebranie „sekcji wędkarskiej” i przewodniczący Tadeusz Łuc prosi 

mnie o parę fotek na błyskawice.  

 Na tym spotkaniu dowiedziałem się o działalności sekcji wędkarskiej, o przydzie-

leniu przez Radę Zakładową na niedzielę samochodu ciężarowego z plandeką do wo-

żenia wędkarzy na łowiska - na rzeki koło Zielonej Góry, na Obrę i Odrę, do Namy-

ślina i do Podgórek, bo teraz, kiedy śnieg zasypał drogi nie można było dojechać nad 

jezioro do Pilchowic. Ponieważ robiłem zdjęcia stałem się wędkarzem i trafiłem na 

listę, dostałem miejsce w samochodzie. Na tym spotkaniu opowiedziałem o moim 

pływaniu z Heńkiem po wodach na jeziorze zaporowym w Pilchowicach, rybach któ-

re tam widziałem, ale też o znalezionym kajaku z symbolem „Romka”. Tam szybko 

się dowiedziałem, że Romka pracuje w naszym zakładowym laboratorium i pływa 

kajakami. 

 Romkę poznałem dopiero 8 Marca na Święcie Kobiet. Spotkanie administracji 

zakładu z paniami w czasie ich święta odbyło się w sali NOT. Byli tam wszyscy kie-

rownicy wydziałów, związkowcy i dyrektor naczelny zakładu inż. Henryk Vogt. Tam 

zrobiłem wiele zdjęć paniom najczęściej w białych fartuchach, laborantek z wielu 

wówczas laboratoriów w zakładzie. Wśród panien była tam Romka, którą szczegól-

nie przyjaźnie uwieczniłem, wręczone jej zdjęcia stały się przepustką do dłuższej na-

szej przyjaźni. Zaczęło się od wspólnych filmów w kinie Lot, później spektakli 

w teatrze, a latem wspólnych wypraw kajakowych. Ta nasza przyjaźń trwała do mo-

jej służby wojskowej i jej wyjazdu do Gdańska. 

 Uruchomienie Wytwórni Włókien Wiskozowych nastąpiło w 1953 r. tak jak i ga-

zety zakładowej „Wspólny Cel” W gazecie później rozpocząłem swą pracę 

w „ZWCh Chemitex-Celwiskoza” w Jeleniej Górze. 

 Później nad Zalew w Pilchowicach trafiłem dopiero po roku siedemdziesiątym. 

Było tu wszystko inne, bliżej było do zalewu, transportem kołowym, prosto z górne-

go Strzyżowca jechałem leśną drogą do żelaznego mostu, a nie jak dawniej przez całą 

wieś do Pilchowic i dalej na Zaporę. Teraz od mostu do stacji kolejowej Pilchowice 

Zapora można było swobodnie dojechać. Tu wszystko się zmieniło, brak było na-

przeciw stacji kolejowej na cyplu ulubionego drewnianego schroniska „Curt Bach-

mann Baude”. Na jego miejscu stał murowany budynek 3 kondygnacyjny z tarasami 

i z widokiem na Zaporę. 

 Tego dnia na wodzie pływały tylko dwa jachty i parę kajaków pod Zaporą. Bra-

kowało dawniej licznych łowiących wędkarzy. Na przystani stał piękny statek „MS 

Karkonosze”, przed którym fotografowała się grupa młodzieży szkolnej. Wróciłem 

pod most, gdzie dwóch wędkarzy łowiło ryby. Okazało się, że jednym z nich był mój 

znajomy pracownik zakładu włókienniczego, prezes sekcji PZW Stefan Lityński. Po-

kazał mi złowionego okonia, złowił jeszcze kilka małych, ale zwrócił im wolność. Od 

niego dowiedziałem się, że w tym jeziorze ryb już niema, a te które się łowi są zatru-

te ściekami również z naszego zakładu. Stefan zostawił wędki i usiadł na swym węd-

karskim krzesełku, to co mówił bolało każdego wędkarza. Jezioro Pilchowickie jest 

największym i najbliższym akwenem wodnym, ma wielu wędkarzy, którzy zarybiają 
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strumienie górskie i oczka wodne, a tu nam się gotuje takie nieszczęście. Wy też 

w „Wędkarzu” przestaliście pisać o Zaporze, bo ryb już tu nie ma, zostały wytrute, 

albo spłynęły do dalszych , czystych w wodę akwenów. Wędkarze jeżdżą teraz aż 

nad Odrę i Ziemie Lubuską na ryby. Wędkarstwo teraz stało się bardzo drogim spor-

tem i odległym od naszego miasta. A jak wiem, że to bezrybie w Plichowicach szy-

kuje się na całe dziesięciolecia i wiąże się z zamknięciem wielu fabryk w Kotlinie 

Jeleniogórskiej. Na tym nieszczęściu tracą piękne Karkonosze, turyści i wczasowi-

cze, a na końcu my, bo zostaniemy bez pracy, kiedy zamkną ten zakład. A jeżeli ryby 

tu będą to już dla naszych wnuków. Stefan dodał też, że przecież już prywata przejęła 

te tereny, kończy się przystań, dalej hotel, a mówi się też o nierentownej kolei na Za-

porę i do Żagania. 

 Przez ponad godzinę 

naszej rozmowy oba 

spławiki na wodzie przy 

wędkach Stefana nawet 

nie drgnęły, skończyło 

się już dawne wędkar-

skie El Dorado na Za-

porze w Pilchowicach. 

 
 

 

 
 

  Zimowe wędkowanie na zamarzniętym Jeziorze Pilchowickim 2017 r. 

  .          Foto: Dariusz z portalu Fotopolska.eu 
 

 W roku 1990 niektóre marzenia Stefana się spełniły, przestały truć wodę w Bo-

brze zakłady włókiennicze „Celwiskoza”. Zamknięto wiele podobnych zakładów, 

jednak ryby wracały tu powoli. Na tak wielkie sumy czy szczupaki trzeba będzie 

jeszcze poczekać. A reszta z marzeń Stefana, który odszedł już do „Krainy wiecz-

nych łowów wędkarskich” czeka dalej do spełnienia. Nie działa hotel, nie działa 

i dawna przystań, mało jest jachtów i kajaków, nie pływa statek „MS Karkonosze”, 

nie kursuje kolej do stacji Pilchowice Zapora itp. Miejsce przez lata tętniące życiem 

stało się teraz smutne i przygnębiające. Jedyną atrakcją jest ponad 100 letnia zapora 

wodna i wrócili wędkarze, ale nie tak licznie jak dawniej. 

 Opiekę nad tym atrakcyjnym, cennym i ciekawym obiektem powinni przejąć mło-

dzi zdolni ludzie kochający ojczystą przyrodę.  

 Jesienią 2020 r. wraz żoną wybraliśmy się nad Zaporę, samochód postawiliśmy za 

sznureczkiem aut przed dawną stacją kolejową. Od Zapory schodziła grupka żywo 

dyskutujących pasażerów zagranicznych aut. Słysząc, że rozmawiam po polsku jeden 

z kierowców zapytał nas czy jesteśmy miejscowi, bo on mieszkał kiedyś w Siedlęci-

nie i w latach 60. wyjechał z rodziną do Niemiec. Zaprosił kolegów z Niemiec i z 

Belgii na wycieczkę po Karkonoszach i okolicach. Byliśmy na zamku Czocha, 

w Świeradowie Zdroju i Szklarskiej Porębie, wszędzie im się podobało. Tu na Zapo-

rze jesteśmy rozczarowani, zamknięta przystań i hotel, nie ma gdzie wypić kawy, 

wszystko ogrodzone i prywatne. Dowiedzieliśmy się, że zakłady Celwiskozy w Jele-

niej Górze zatruły jezioro Pilchowickie, 30 lat po zamknięciu zakładów problemy 
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pozostały. Kierowca z Niemiec mówił też, że go wstyd, że dotąd jego ziomkowie nie 

uruchamiają tego atrakcyjnego, turystycznego miejsca, przecież znów tu mogłoby 

tętnić życie jak dawniej. Pożegnaliśmy się bardzo serdecznie, bo my mamy takie sa-

mo pragnienie. 
 

 
 

Przez kilka ostatnich lat do roku 2016 na trasie Jelenia Góra – Lwówek Śląski, ze względu na stan torowiska 

jeździł taki piękny szynobus. 

Foto: z portalu Fotopolska.eu 

 

JESIEŃ NAD ZAPORĄ w Pilchowicach 2020 r. 

 

 
 

  .   Zapora Pilchowicka w grudniu 2020 r.   Foto: Zofia Wąsik-Adamska 
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Przez koronę zapory prowadzi droga na drugą stronę  

do byłego schroniska i ośrodka wodnego.  

Foto: Z. Wąsik-Adamska 

Nieczynna obecnie stacja kolejowa w Siedlęcinie                 Stan torów kolejowych na pamiątkowym moście 

(dawniej Bobersdorf).     w Pilchowicach. W środku toru szerszego umieszczono  

tor dla wąskotorówki. Obecnie nieczynna linia kolejowa.  

Foto: Z. Wąsik-Adamska 
 

 
 

Malowniczy, historyczny-pamiątkowy most kolejowy na odnodze Jeziora Pilchowickiego. 

Foto: Z. Wąsik-Adamska 
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Stacja kolejowa Pilchowice Zapora widziana z korony Zapory w Pilchowicach. 

Foto: Z. Wąsik-Adamska 

 

 
 

Ogrom zapory widoczny od strony elektrowni wodnej. 

Foto: Z. Wąsik-Adamska 

 

Opracowanie: Zbigniew i Zofia Adamscy 

Styczeń 2021 r. 
 


