
O budowie zapory na rzece Wilczce

i o tym jak niefrasobliwość urzędników spowodowała powódź w Wilkanowie.

Rzeka Wilczka

Zapora wodna

By wreszcie zaŜegnać niebezpieczeństwo powodzi, postanowiono w r. 1903 o budowie tamy. W  1904
rozpoczęto urzeczywistnianie tego projektu, budowa trwała do r. 1909. Mur tamy jest wciśnięty między
dwie góry z lekkim zaokrągleniem (przeciwdziałanie ciśnieniu) do wewnątrz. Przedsięwzięto wszystkie
środki ostroŜności by uniemoŜliwić porwanie lub zgniecenie muru. Fundament tego muru wykopano
głęboko, aŜ do twardej jednolitej skały. Tak samo postąpiono na brzegach ściany, gdzie mur opiera się
o stok góry, wybrano całą ziemie i kamienie aŜ do twardej skały. Skałę, przed zalaniem zaprawą
cementową zmyto, Ŝeby lepiej się ze sobą połączyły. UŜyty do zaprawy piasek równieŜ został najpierw
wypłukany, by pozbyć się brudu, który mógł źle wpłynąć na trwałość. Kamienie na mur wydobyto
w kamieniołomie połoŜonym ok. 200 metrów przed murem. Z dworca w Bystrzycy aŜ na budowę stale
chodziły w zaprzęgu cztery konie, przywoŜąc dziennie 200 cetnarów cementu, który był teŜ zuŜywany.
U podstawy wody tama miała 18,90 metra grubości a od jednej góry do drugiej 60 metrów długości. U góry
ma 2 metry grubości a od jednej góry do drugiej 110 metrów. Wysokość muru wynosi 27  metrów. Przelew
wody znajduje się na wysokości 26,40 m i ma długość 50 metrów. Nad  przelewem jest przewieszony
drewniany most, tak Ŝe nawet gdy zbiornik był pełen i  przelewała się woda moŜna było przejść suchą nogą
przez mur zaporowy. Mur posiadał trzy przepusty, dwa u podstawy zapory, a trzeci po środku. Dwa dolne
przepusty moŜna było regulować na dole w murze, trzeci środkowy poprzez zasuwę od góry. Poprzez
przepusty moŜna było wypuścić, w dolnych po 12,5 m 3 wody na sekundę, a w środkowym 25 m3. Pełny
zbiornik zaporowy mieścił 998 000 m3 wody. Jezioro zaporowe sięgało wówczas do wodospadu Wilczki.
Z jeziora zbierano wówczas nagromadzone drzewo i wyciągano je na brzeg. Na obszarze jeziora
zaporowego musiano zlikwidować cztery posiadłości: Klemens Seifeert, Robert Tobiska, Böttcher Bleiber
i młynarza Fiedlera. Kosztorys budowy zapory wynosił milion marek. Nie wiadomo dokładnie, ile kosztował
faktycznie.
Gdy zapora wodna była juŜ prawie gotowa, w kwietniu i maju 1909 roku została próbnie napełniona. Próba
wykazała, ze mur jest szczelny, ale tam gdzie mur opierał się o górę od strony Jaworka przepływa w ciągu
minuty woda napełniająca jedno wiadro. Przyjęto, Ŝe woda  ta przenika przez skały i nie moŜna za to
obarczać odpowiedzialnością zarządu budowy. PoniewaŜ sprawdzono mur przy pełnym obciąŜeniu,
naleŜało równieŜ sprawdzić nowe brzegi Wilczki. Środkowy przepust nie był jeszcze wyposaŜony w mocną
konstrukcję Ŝelazną tylko oszalowany drewnem. Po otwarciu oszalowania, połamało się pod wpływem
niesamowitego ciśnienia, masy wody rozlały się z nowych brzegów i spowodowały powódź nie mniejszą
niŜ poprzednie. W powodzi tej został zerwany stary most przy parafii, który stawił czoło tak wielu
powodziom. Szkody spowodowane sztuczną powodzią wyceniono na 16.000 marek. Próba odbywała się
w obecności wszystkich najwyŜszych władz i zarządu budowy. Gdy okazało się, Ŝe  nieostroŜność
spowodowała tak wiele szkód, wywołało to wśród zebranej publiczności ogromne niezadowolenie wobec
władz, które musiały wiele na ten temat wysłuchać. Ówczesny landrat (starosta) hrabia Finkenstein umknął
natychmiast i jechał ponoć do domu przez Domaszków, obawiając się, Ŝe jadąc przez Wilkanów zostanie
wychłostany.
Jednak zapora dobrze spełniła swoje zadanie i pomniejszyła znacznie wiele z średnich powodzi. Bywało
jednak, Ŝe woda się przelewała. Gdyby nie miało to miejsca nie ponosilibyśmy juŜ szkód powodziowych.
PotęŜnej powodzi w roku 1938, która szalała w całym hrabstwie, zapora nie  mogła zapobiec i powstało
wiele uszkodzeń brzegu. Jednak nie uległy zniszczeniom domy.
W roku 1920 wybudowano dom dla stróŜa na zaporze, by w ten sposób sprawował stałą opiekę.
Pierwszym zaporowym był pan Blaser w latach 1920 do 1938. Po nim nastąpił Hermann Rauhut od 1 maja
1938 aŜ do wypędzenia  w 1946.
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