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Od autora
Mija ju¿ wiele lat od czasu, jak rozpocz¹³em zmagania z materia³em
„monografii”. Impulsem do tej pracy by³a modernizacja elektrowni Myczkowce i Solina, 45-lecie elektrowni Solina i zbli¿aj¹cy siê jubileusz 50-lecia
elektrowni Myczkowce. Nie bez znaczenia jest, ¿e pracuj¹c tu od paŸdziernika 1975 roku, wiele widzia³em i w czêœci wspó³tworzy³em fakty.
To, co powsta³o, to ani w pe³ni monografia, ani te¿ kronika.
Proszê przyj¹æ, ¿e jest to historia – opowieœæ o realizacji budowy stopni
wodnych i elektrowni Myczkowce, Solina. Dla szeregu grona ludzi jest to
zapis ich dzia³alnoœci, niech pozostanie utrwalony, tym bardziej, ¿e „obiekty by³y trudne”, trzeba siê by³o z nimi zmagaæ, pokonywaæ i niejednokrotnie przegrywaæ.
Opisa³em w miarê mo¿liwoœci wszystkie dziedziny realizacji budów. Charakter tej publikacji, ka¿e mi odpowiadaæ za ka¿de opisane fakty, stwierdzenia.. Jestem œwiadom braków, nieœcis³oœci i niedoskona³oœci tekstu
i formy tej ksi¹¿ki. Ewentualne uwagi bêdê zbiera³, mo¿e uda siê j¹ w przysz³oœci poprawiæ i uzupe³niæ.
Chcia³bym, aby ka¿dy Czytelnik znalaz³ w tym opracowaniu odpowiedŸ na
pytania dotycz¹ce tych obiektów, aby zaciekawi³a go i wci¹gnê³a historia
powstania imponuj¹cych, nowoczesnych inwestycji w sercu bieszczadzkiej
g³uszy.
Niniejsze opracowanie przedstawia te¿ rys historyczny hydroenergetyki.
Obiekty zaprojektowane i zbudowane zosta³y przez polskich in¿ynierów
i robotników w latach 1956–1961 i 1961–1968.
Opracowanie to dedykujê wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania
stopni wodnych i elektrowni w Solinie i Myczkowcach, tym, którzy je obs³uguj¹ i tym, co przed nami odeszli tam, gdzie wszyscy zmierzamy…
”Lecz wkrótce Sanu zabrzmia³y topiele,
Piêtrzy siê fala, nowe ³o¿e œciele
A g³az po g³azie urwany z nadbrze¿a,
G³uchym pluœniêciem po lasach uderza.”
Tak w XIX wieku pisa³ Aleksander Fredro…
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Wstêp
Wykorzystaniem si³ wodnych w Polsce zajêto siê ju¿ w XV w – za czasów Jagiellonów, powsta³y uregulowania prawne dotycz¹ce godzenia interesów u¿ytkowników rzek jako szlaków komunikacyjnych
i wykorzystuj¹cych je w celach gospodarczych poprzez przegrody i spiêtrzenia. Jeszcze prawie cztery
wieki póŸniej, w 1811 roku W³adys³aw Surowiecki, wielki zwolennik transportu wodnego, w swoim
dziele „O rzekach Krajów Ksiêstwa Warszawskiego” ubolewa nad mnogoœci¹ grobli, jazów, tam i m³ynów na dop³ywach Wis³y i Warty ”, co wed³ug niego uniemo¿liwia tak potrzebny w ten czas rozwój
sp³awiania i ¿eglugi œródl¹dowej. Pisze: „dla ochronienia wa¿niejszych niektórych m³ynów, hamerni
i papierni mog³yby siê tam, obok nich porobiæ krótkie przekopy poboczne, któremiby w potrzebie
przepuszczano p³yn¹ce drewno...”
Jeszcze przed 1850 rokiem zrealizowano za spraw¹ Stanis³awa Staszica du¿e systemy wodno – energetyczne w Staropolskim Zag³êbiu Przemys³owym, oparte na ko³ach wodnych, a nastêpnie na pierwszych
turbinach, które pojawi³y siê na ziemiach polskich ju¿ w 1827 roku. A w drugiej po³owie XIX w. turbiny
wodne – obok silników parowych – powszechnie wykorzystywano do napêdu urz¹dzeñ mechanicznych.
Postêp w dziedzinie wytwarzania i przesy³u energii elektrycznej, który dokona³ siê w latach
70–tych XIX w. ju¿ w nastêpnym dziesiêcioleciu zaowocowa³ rozkwitem bran¿y, w tym – od roku
1881 – równie¿ elektrowni wodnych, które poci¹gnê³y za sob¹ szybki rozwój budownictwa hydrotechnicznego, zw³aszcza stopni wodnych i zbiorników wodnych.
Zapocz¹tkowane u schy³ku XIX wieku dzieje rozwoju energetyki wodnej w Europie, zaowocowa³y
w 1896 roku na obszarze dzisiejszej Polski uruchomieniem elektrowni wodnej Struga na S³upii. Pocz¹tki hydroenergetyki w Polsce przypadaj¹ na prze³om XIX i XX wieku, kiedy kraj znajdowa³ siê
pod zaborami. Ró¿ne systemy organizacyjne, prawne i gospodarcze stwarza³y nierówne szanse. Jedynie Galicja, dziêki uzyskaniu stosunkowo du¿ej autonomii mog³a powo³aæ w³adze krajowe staraj¹ce siê zbudowaæ podstawy gospodarcze przysz³ego pañstwa.
Na pocz¹tku XX wieku na ziemiach polskich zaboru Austriackiego dzia³a³a wybudowana w 1898 roku
jedna elektrownia wodna w Nowym Targu o mocy 45 kW. W 1901 roku na wniosek dr. Stanis³awa

Œruba Archimedesa – jedna
z najstarszych maszyn
wykorzystuj¹ca energiê wody
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Niementowskiego, rektora Politechniki Lwowskiej, sprawa wykorzystania energii wody zosta³a po raz
pierwszy poruszona w Sejmie Galicyjskim. Komisja Wodna w sprawozdaniu z 4 lipca 1901 roku zaproponowa³a wybudowanie elektrowni wodnych na rzekach podlegaj¹cych zarz¹dowi pañstwa.
Komisja zwróci³a uwagê na koniecznoœæ przeprowadzenia odpowiednich pomiarów i studiów dla wybrania najlepszych lokalizacji. Wniosek ten zosta³ urzeczywistniony w 1903 roku, kiedy Sejm Galicyjski
z inicjatywy pos³a Rutkowskiego uchwali³ opracowanie i opublikowanie wykazu si³ wodnych. Celem tej
akcji by³o pokazanie ogromnych mo¿liwoœci wykorzystania energii wody i zachêcenie przemys³owców
do budowy elektrowni wodnych.
Efektem tych dzia³añ by³o opublikowane w 1906 roku opracowanie in¿. Karola Pomianowskiego pt.
„Zabudowa rzek zachodniej Galicji”. Niezale¿nie od tego zaczêto zastanawiaæ siê nad okreœleniem
sumy mo¿liwych do wykorzystania si³ wodnych kraju. W Towarzystwie Politechnicznym we Lwowie
powsta³a Komisja dla spraw wyzyskania si³ wodnych. Ju¿ wtedy zwrócono uwagê na celowoœæ wspó³pracy elektrowni wodnych z innymi elektrowniami. Mo¿liwoœæ dostosowania elektrowni wodnych
do pracy przy zmiennym obci¹¿eniu widziano w budowie zbiorników wodnych. W tym czasie ukaza³y siê pierwsze wzmianki o celowoœci uzupe³niania wody w zbiornikach energetycznych przez
pompowanie. By³y to pierwsze wizje elektrowni wodnych szczytowo-pompowych.
Sprawa opracowania katastru si³ wodnych zosta³a uregulowana w 1906 roku okólnikiem w³adz
austriackich. Realizuj¹c postanowienia ustawy, zbadano w latach 1908–1912 18 dolin rzecznych,
z czego do dalszego projektowania wybrano piêæ lokalizacji w Galicji Zachodniej oraz dwie we Wschodniej: w Barcicach na Popradzie i w Myczkowcach na Sanie – by³y to propozycje K. Pomianowskiego.
Z
•
•
•

wa¿niejszych publikacji, jakie ukaza³y siê w Polsce na pocz¹tku XX wieku nale¿y wymieniæ:
Teoretyczne zasady wyzyskiwania si³ wodnych, K. Pomianowski (1908 r.)
Zak³ady o sile wodnej, obliczenia hydrotechniczne, O. Nadolski (1910 r.)
Zasady budowy zak³adów o sile wodnej, K. Pomianowski (1912 r.)

Przy projektowaniu elektrowni brano przede wszystkim ca³okszta³t zagadnieñ gospodarki wodnej,
a wiêc walkê z powodziami, uregulowanie stosunków wodnych jak równie¿ zaopatrzenie w wodê.
Statystyki wykazywa³y straty powodziowe siêgaj¹ce ka¿dorazowo kilkudziesiêciu milionów z³. Zdawano sobie sprawê, ¿e poniesienie w tej wysokoœci nak³adów na budowê zbiorników retencyjnych
zabezpieczy po³udniowe rejony kraju przed stratami powodziowymi a jednoczeœnie pozwoli na wykorzystanie w racjonalny sposób energii wód.
Wybrano 130 lokalizacji elektrowni wodnych, które wydawa³y siê najkorzystniejsze i przeprowadzono dla nich studia, a nawet czêœciowo opracowano projekty generalne. 60 z nich znajdowa³o siê
w okrêgu podkarpackim, g³ównie w dorzeczach So³y, Dunajca i Sanu. Moc ich oceniano na 520 MW,
produkcjê roczn¹ na 2.1 mld. kWh. Do najciekawszych obiektów objêtych planem nale¿a³a Por¹bka,
Ro¿nów, Myczkowce i Solina o mocy 30 MW.
Warto wspomnieæ o rozwoju koncepcji budowy elektrowni pompowych. Pierwsz¹ wzmiankê na ten
temat poczyni³ Karol Pomianowski w swej fundamentalnej pracy pt. „Zasady budowy zak³adów wodnych”, gdzie oblicza³ mo¿liw¹ do osi¹gniêcia sprawnoœæ takich elektrowni na 44%. Dojrza³¹ ju¿ koncepcjê budowy elektrowni pompowych przedstawi³ w 1932 roku na VI ZjeŸdzie In¿ynierów Mechaników Polskich. Propozycja prof. K. Pomianowskiego wyprzedzi³a o wiele lat program budowy elektrowni pompowych, opracowany w latach szeœædziesi¹tych. Pierwsz¹ elektrowniê pompow¹ o mocy
2 MW uruchomiono w 1909 roku w Szwajcarii w Schaffhausen.
Przy okreœlaniu polskich zasobów energetycznych wód nie brano pod uwagê elektrowni pompowych, jakkolwiek problem ten by³ ju¿ podnoszony i wytypowano szereg lokalizacji takich elektrowni.
Uwa¿ano, ¿e zagadnienie to nie jest jeszcze w Polsce aktualne z uwagi na s³abo rozwiniêt¹ elektryfikacjê.
Najwa¿niejszym wydarzeniem w hydroenergetyce w dziesiêcioleciu przedwojennym by³o oddanie
do eksploatacji w 1936 roku elektrowni szczytowo-pompowej w Dychowie na rzece Bóbr (o ³¹cznej
mocy 95 MW, a obecnie – 90 MW). W wyniku powojennej odbudowy hydrowêz³a i elektrowni,
EW Dychów od 1952 roku a¿ do uruchomienia elektrowni w Solinie by³a najwiêksz¹ elektrowni¹
wodn¹ w Polsce i jedyn¹ szczytowo-pompow¹ wyposa¿on¹ w cz³on pompowy, spe³niaj¹c¹ wa¿n¹
rolê w ówczesnym systemie elektroenergetycznym w Polsce.
Katastrofalna powódŸ w 1934 roku, która wyst¹pi³a w dorzeczu górnej Wis³y i jej prawobrze¿nych
dop³ywów przyczyni³a siê do powrotu do realizacji planów budowy stopni wodnych na Sanie –
w Myczkowcach i Solinie. W 1936 roku Ministerstwo Komunikacji powo³a³o zespó³ specjalistów do
wyboru lokalizacji zapory w Solinie, prowadzone przez S. Wo³³osowicza tego roku badania geologiczne zakoñczy³y siê sprawozdaniem techniczno-geologicznym w I kwartale 1937 roku. Zaproszony przez Ministerstwo Komunikacji francuski geolog M. Lugeon, 15.04.1937 roku wzi¹³ udzia³
w wizji terenowej na miejscu przegrodzenia Sanu.

9

Komisja na spotkaniu w Zabrodziu w maj¹tku Indry, spisa³a protokó³ i uzna³a, ¿e przeprowadzone
badania s¹ wystarczaj¹ce do wyboru lokalizacji i budowy zapory o wysokoœci 60 m. Ponowne spotkanie 12.09.1938 roku w tym samym miejscu da³o w efekcie kolejny dokument ustalaj¹cy wytyczne
do projektu zapory w 325 km biegu Sanu. Protokó³ by³ sporz¹dzony przez prof. dr. in¿. Karola
Pomianowskiego, naczelnika in¿. Henryka Herbicha, in¿. Zbigniewa ¯migrodzkiego i in¿. Stefana
Baszyñskiego.
Wybuch II wojny œwiatowej wstrzyma³ realizacjê planów budowy zbiorników i elektrowni wodnych.
Niektóre z nich np. Ro¿nów by³y kontynuowane przez niemieckie w³adze okupacyjne.
Lata 1968-1983 to „z³oty” okres rozwoju hydrotechniki polskiej, uruchomiono piêæ du¿ych elektrowni
wodnych: Solina – 1968 r., W³oc³awek – 1970 r., ¯ydowo – 1970-1971 r., Por¹bka-¯ar – 1979-1981 r.
i ¯arnowiec – 1982-1983 r. By³y to rozwi¹zania pod wzglêdem wielkoœci parametrów i nowatorskich
rozwi¹zañ na skalê europejsk¹.
Zakoñczenie budowy i oddanie do eksploatacji w 1968 roku elektrowni wodnej w Solinie, mo¿na
uznaæ za prze³omowy, o donios³ym znaczeniu moment w powojennej historii rozwoju energetyki
wodnej w Polsce. By³o to z jednej strony sprawdzenie i pe³ne wykorzystanie doœwiadczeñ kadry
hydrotechników i hydroenergetyków, podsumowanie i uwieñczenie okresu uruchamiania i odbudowy elektrowni wodnych po wojnie.
Uruchomienie tej elektrowni by³o równie¿ wkroczeniem w now¹ erê polskiej hydroenergetyki, okres
zasilania systemu elektroenergetycznego du¿ymi wodnymi elektrowniami szczytowymi, wyposa¿onymi w turbozespo³y odwracalne, niezbêdne dla celów regulacyjno-interwencyjnych. Uzyskane efekty
by³y pozytywnym potwierdzeniem za³o¿eñ rozwoju systemu krajowego i roli, jak¹ powierzono
w nim elektrowniom wodnym i pompowym, których kierunki rozwoju wypracowali ju¿ w latach
piêædziesi¹tych naukowcy i specjaliœci z Komitetu Elektryfikacji Polski, Komitetu Gospodarki Wodnej
PAN, Warszawskiego Biura Projektów Si³owni Wodnych oraz kontynuuj¹cego jego prace Biura Projektów Energetycznych „Energoprojekt”.
Energetyka wodna (hydroenergetyka) zajmuje siê pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem
na energiê mechaniczn¹ i elektryczn¹ w si³owniach wodnych i elektrowniach wodnych.
Energiê wód ogólnie dzielimy na energiê wód œródl¹dowych oraz energiê mórz. Powstanie energii
ó
wód œródl¹dowych jest zwi¹zane z cyklem kr¹¿enia wody w przyrodzie. Zród³em
tej energii jest
w istocie energia s³oñca.
Warunkiem pozyskania energii potencjalnej wody do napêdów silników wodnych jest istnienie
w okreœlonym miejscu znacznego spadu, du¿ej iloœci wody. Najczêœciej stosowany sposób wytwarzania spadu wody polega na podniesieniu jej poziomu za pomoc¹ jazu, czyli konstrukcji piêtrz¹cej
wodê w korycie rzeki lub zapory wodnej piêtrz¹cej wodê w dolinie rzeki.
W przypadku przep³ywowej elektrowni wodnej jej moc chwilowa zale¿y œciœle od chwilowego dop³ywu wody, natomiast elektrownia wodna zbiornikowa mo¿e wytwarzaæ przez pewien czas moc
wiêksz¹ od mocy odpowiadaj¹cej chwilowemu dop³ywowi. Zbiornik zapewnia wyrównane natê¿enie przep³ywu wody.
Energia elektryczna, poza zaletami, które sk³aniaj¹ do jej powszechnego stosowania, ma równie¿
wady. Jedn¹ z nich, byæ mo¿e najwa¿niejsz¹, jest to, ¿e nie mo¿na jej akumulowaæ czy te¿ magazynowaæ. Zmiany zapotrzebowania na moc elektryczn¹ w przeci¹gu doby, jak równie¿ szybkoœæ, z jak¹
one zachodz¹, wymagaj¹ zainstalowania w systemie elektroenergetycznym elektrowni wodnych
o du¿ej mocy, która bêdzie wykorzystywana w systemie w sposób interwencyjny w okresach szczytowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. W systemie elektroenergetycznym energetyki zadania regulacyjno-interwencyjne doskonale wype³niane s¹ przez elektrownie szczytowo-pompowe.
Elektrownia wodna szczytowo-pompowa jest dotychczas najbardziej rozpowszechnionym urz¹dzeniem energetycznym, które na du¿¹ skalê potrafi akumulowaæ czêœæ wytworzonej energii elektrycznej w systemie przez zamianê jej na energiê potencjaln¹ wody, by w ¿¹danej chwili przetworzyæ j¹
powtórnie na energiê elektryczn¹. W okresach zmniejszonego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ elektrownia szczytowo-pompowa pobiera z systemu energiê konieczn¹ do pompowania
wody do zbiornika górnego, a z chwil¹ wyst¹pienia wiêkszego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w systemie, energia potencjalna, zawarta w wodzie zakumulowanej w zbiorniku górnym,
zostaje przetworzona w tej samej elektrowni na energiê elektryczn¹. Elektrownie szczytowo-pompowe przez swoj¹ zdolnoœæ akumulacji du¿ych iloœci energii wp³ywaj¹ korzystnie na zapotrzebowanie mocy w systemie elektroenergetycznym i tym samym na „uspokojenie” ruchu elektrowni cieplnych. Poza spe³nieniem swojej podstawowej funkcji w regulacji mocy czynnej, czêsto bior¹ udzia³
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w regulacji napiêcia w systemie, podejmuj¹c pracê jako kompensatory mocy biernej. Elektrownie
szczytowo- pompowe nie s¹ podstawowymi producentami energii elektrycznej i z tego powodu
niemal zupe³nie niedostrzegane jest ich pozytywne oddzia³ywanie bezpoœrednie i poœrednie na œrodowisko naturalne.
Rozwój turystyki i oœrodków rekreacyjnych nad zbiornikami wodnymi, przy których zlokalizowane
s¹ si³ownie wodne, jednoznacznie œwiadczy o skutecznym wtapianiu siê w œrodowisko tego typu
obiektów.
Wykorzystanie odnawialnej energii cieków wodnych, pomimo wysokich nak³adów inwestycyjnych,
zaanga¿owanych szczególnie w budowê obiektów hydrotechnicznych, jak: zapory, jazy, zbiorniki
wodne, jest pod wzglêdem technicznym i ekologicznym najlepszym rozwi¹zaniem.
Rozwój gospodarki narodowej wymaga z jednej strony, poszerzenie bazy surowcowej i energetycznej, z drugiej zmusza do oszczêdnego gospodarowania zasobami nieodwracalnymi i do poszukiwania odnawialnych Ÿróde³ energii. Gospodarkê wodn¹ prowadzi siê przy pomocy stopni wodnych,
w sk³ad których wchodz¹ budowle piêtrz¹ce – zapory, zbiorniki wodne i obiekty towarzysz¹ce –
elektrownie i inne.
Po wybudowaniu Myczkowiec w 1961 r. i Soliny w 1968 r. nastêpnymi stopniami wodnymi w odcinku Górnego Sanu, dla których wykonano prace badawcze, by³y: Œrednia Wieœ, Wola Posto³owa
i Dolina ko³o Leska. Œrodkowy odcinek Sanu od Sanoka do Przemyœla mia³ byæ zabudowany szeregiem stopni wodnych: Niewistka, Dynów, Wybrze¿e (dawna Ruska Wieœ), Kupna, Tarnowce. Najwy¿szym stopniem wodnym w tym odcinku by³a Niewistka (o wysokoœci 35 m i d³ugoœci w koronie
600 m). W latach siedemdziesi¹tych zmieniono jednak koncepcjê budowy „du¿ej Niewistki” na mniejszy zbiornik zlokalizowany poni¿ej w D¹browie Starzeñskiej i zbudowanie zbiornika górnego w Niewistce-Hucie dla przystosowania ca³ego uk³adu do pracy w systemie elektrowni pompowej.
W dolnym odcinku Sanu, zaprojektowano piêæ stopni wodnych, dla których wykonano w roku 1958
rozpoznanie budowy geologicznej, by³y to: Hureczko, Wysocko, Sieniawa, Rudnik i Swo³y.

San
G³ówn¹ rzek¹ Bieszczadów jest San, najd³u¿szy dop³yw Wis³y. Jego Ÿród³a znajduj¹ siê na wysokoœci
950 m, w rejonie Prze³êczy U¿ockiej. Zanim stanie siê potokiem, wyp³ywa niewielk¹ strug¹ Studnik
ze zbocza Góry Pieniaszkowy. Nazwa rzeki wywodzi siê z czasów przeds³owiañskich. Nazewnictwo
polskie i ruskie ró¿ni¹ siê, st¹d: San, Sian, Szan.
Przebieg Sanu na ternie Bieszczadów o d³ugoœci oko³o 150 km (na 444 km ogólnej d³ugoœci rzeki)
to niezliczona iloœæ zakoli, zakrêtów i prze³omów rzeki, która szuka sobie drogi wœród rzeŸby
pasm górskich. W górnym swym biegu San na odcinku 55 km stanowi granicê Pañstwa z Ukrain¹,
a¿ do miejsca, w którym po zatoczeniu dwóch ogromnych zakoli wokó³ Kiczery Dydiowskiej
i Czereœni rzeka zmienia kierunek biegu z pó³nocnego na po³udniowy, a potem w rejonie Smolnika –
na po³udniowo zachodni. San p³ynie teraz krêt¹ dolin¹ miêdzy masywami Po³oniny Wetliñskiej
i Caryñskiej a pasmem Otrytu, przyjmuj¹c szereg odp³ywów; s¹ nimi potoki: Wo³osaty, Dwernik,
Hulski, Tworylczyk.
Przedar³szy siê w¹skim prze³omem pomiêdzy To³st¹ (749 m), a zachodnim krañcem Otrytu, San
rozlewa swe wody w Jeziorze Soliñskim. Rzeka Solinka, której d³ugoœæ biegu wynosi oko³o 45 km
i jest lewobrze¿nym dop³ywem Sanu. Wyp³ywa ona z po³udniowych stoków Hrylatej i Rosochy na
wysokoœci oko³o 1000 m oraz z pó³nocnych stoków granicznego Strybu. Solinka okr¹¿a masyw Hyrlatej od po³udnia, zachodu i pó³nocy, a swym dop³ywem Roztoki równie¿ od wschodu i przedziera
siê ku pó³nocy uroczymi prze³omami, kolejno miêdzy Matragon¹, Hyrlat¹ i Osin¹, masywem £opiennika, a Falow¹, Korbani¹ i Po³om¹ aby niezliczonymi zakrêtami dotrzeæ do Sanu ko³o Soliny.
Szczególnie piêkne s¹ zakola Solinki miêdzy Terk¹ a Wo³kowyj¹. Ró¿nica poziomów miêdzy Ÿród³ami a ujœciem rzeki wynosi oko³o 750 m.
Sieæ wodn¹ Bieszczadów tworz¹ wraz z Sanem i Solink¹ jego dop³ywy Os³awa z Os³awic¹, Hoczewka, Wetlinka, Tworylczyk, Hulski, G³êboki, Dwernik, Wo³osaty i liczne potoki. San – rzeka ¿ywicielka
i nie przejednany ¿ywio³. Piêkna, malownicza, a zarazem kapryœna. Bez niej trudno sobie wyobraziæ
sobie ¿ycie codzienne na tych terenach. 19 stycznia w dniu Objawienia Pañskiego ka¿dego roku San
zamienia³ siê w symboliczny Jordan – prawos³awni i grekokatolicy w uroczystej procesji schodzili
nad rzekê na poœwiêcenie wody. San dostarcza³ ryb, niós³ ¿yciodajn¹ wodê, porusza³ m³yny, folusze.
Mieszkañcy, nie zdawali sobie zapewne sprawy z tego ¿e od owych prób wykorzystania mocy spadaj¹cych w dolinê wód tylko krok do napêdu turbin hydroelektrowni.
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Kalendarium – kaskady rzeki San
1889 – rzeka San zostaje objêta programem sta³ych obserwacji i pomiarów hydrologicznych;
1901 – w Sejmie Galicyjskim po raz pierwszy zachêca siê przemys³owców do wykorzystania energii wody;
1906 – in¿. Karol Pomianowski publikuje „Zabudowa rzek zachodniej Galicji”;
1920 – rozpoczêcie budowy stopnia wodnego i elektrowni Myczkowce przez belgijsko-francuskie
Towarzystwo Akcyjne;
– opracowanie pierwszego projektu stopnia wodnego i elektrowni przez prof. K. Pomianowskiego;
1923 – przerwano budowê (kryzys gospodarczy);
1932 – pierwsze opracowanie koncepcji elektrowni wodnej przez prof. K. Pomianowskiego;
1934 – wielkie powodzie na rzekach Podkarpacia;
1935–1938 – studia nad wykorzystaniem energetycznym rzeki San w odcinku Solina – Myczkowce;
– opracowanie wstêpnych projektów Myczkowiec i Soliny;
– lokalizacja i badania geologiczne doliny Sanu pod zaporê i elektrowniê Solina;
1939 – wybuch II wojny œwiatowej;
1952 – opracowanie koncepcji energetycznego wykorzystania rzeki San przez Warszawskie Biuro
Si³owni Wodnych i za³o¿enia budowy 17 stopni i elektrowni wodnych;
1952–1955 – prace geodezyjne i geologiczno-in¿ynieryjne budowy „Myczkowce”;
1955 – projekt techniczny stopnia wodnego i elektrowni wodnej Myczkowce;
1956 – rozpoczêcie budowy stopnia wodnego i elektrowni wodnej Myczkowce;
– projekt wstêpny stopnia wodnego i elektrowni wodnej w Solinie;
1958 – zatwierdzenie projektu wstêpnego przez MGiE;
1960 – zatwierdzenie decyzji o budowie stopnia wodnego i elektrowni wodnej w Solinie;
– sierpieñ – rozpoczêcie budowy w Solinie;
1961 – 4 sierpnia, oddanie do eksploatacji stopnia wodnego i elektrowni wodnej w Myczkowcach,
pierwszego z 17 planowanych stopni kaskady Sanu;
1968 – 20 lipca, oddanie do eksploatacji stopnia wodnego i elektrowni wodnej Solina, drugi stopieñ
kaskady Sanu.
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Zapora
i elektrownia wodna
w Myczkowcach
1920... 1956-1961
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Myczkowce s¹ jedn¹ z najstarszych wsi w Bieszczadach, powsta³y zapewne jeszcze w czasach ksi¹¿¹t
ruskich u stóp grodziska le¿¹cego w pêtli Sanu. Nazwa pochodzi od imienia Myczko czyli Miko³aj.
W pierwszych latach XV wieku Myczkowce wesz³y w sk³ad sobieñskich dóbr Kmitów, a na pocz¹tku
XVI wieku wieœ lokowano ponownie na prawie wo³oskim. W 1530 roku istnia³a tu ju¿ cerkiew.
W 1921 roku Myczkowce liczy³y 105 domów i 639 mieszkañców (352 greckokatolickich, 238 rzymskokatolickich i 49 wyznania moj¿eszowego).
Cerkiew od 1979 roku pe³ni funkcjê koœcio³a parafialnego. W czasie walk UPA sp³onê³y zabudowania dworskie i gorzelnia. W latach piêædziesi¹tych sta³y jeszcze budynki gospodarcze: spichlerz
i stodo³y. Nad Sanem, oko³o 1000 m poni¿ej zapory, znajduje siê pomnik przyrody; œciana skalna
d³ugoœci 600 m, o ciekawych formach kar³owatej roœlinnoœci. P³askie kamienie w korycie rzeki pozwalaj¹ na korzystanie z uroków tego naturalnego solarium. To ulubione miejsce wycieczek i spacerów.
Wieœ Myczkowce roz³o¿y³a swe zabudowania na prawym brzegu Sanu, który na tym odcinku kieruje
wody ³agodnym ³ukiem ku pó³nocy, za ostatnimi domami miejscowoœci gwa³townie skrêca odbijaj¹c
siê od „ska³y Myczkowieckiej” ku zachodowi, aby po przep³yniêciu zaledwie dwóch kilometrów zwróciæ siê na po³udniowy wschód. Wykszta³cona na pó³noc od Myczkowiec pêtla Sanu znana jest
w zabudowie kaskady Sanu jako „pêtla Myczkowiecka”.
Teren wsi jest otwarty od pó³nocy. Od wschodu os³ania j¹ szczyt Micha³owiec (464 m), od po³udniowego – zachodu Grodzisko (560 m), zaœ od pó³nocnego zachodu Czulenia (576 m). Na lewym
brzegu, po stronie zachodniej miejscowoœci, San op³ywa wzniesienie ³agodnie opadaj¹ce ku pó³nocy, bêd¹ce przed³u¿eniem wzniesienia Grodzisko. Wzniesienia i koryto rzeki stanowi³y istotny element w lokalizacji stopnia wodnego i elektrowni Myczkowce.
San od roku 1889 objêty by³ programem sta³ych obserwacji i pomiarów hydrologicznych. Œrednioroczne przep³ywy z wielolecia w przekroju Myczkowiec, to jest 319 km do ujœcia, a 125 km do
Ÿróde³, wynosi³y 20,1 m 3 i minimalne 0,7 m 3. Tak du¿a rozpiêtoœæ przep³ywów jest charakterystyczna dla rzek górskich.
Sprawa wykorzystania energii wody zosta³a po raz pierwszy poruszone w Sejmie Galicyjskim w 1901
roku przez dr Stanis³awa Niementowskiego, rektora Politechniki Lwowskiej, który chcia³ zachêciæ
przemys³owców do budowy elektrowni wodnych. W nastêpstwie ukaza³o siê w 1906 roku opracowanie in¿. Karola Pomianowskiego pt: „Zabudowa rzek zachodniej Galicji”. W latach dwudziestych
rozwin¹³ i dopracowa³ on koncepcjê zabudowy odcinka górnego Sanu, w ramach której planowano Panorama wsi Myczkowce
w koñæowym okresie budowy
budowê zapory z elektrowni¹ w Solinie oraz zbiornika wyrównawczego w Myczkowcach.
zapory (1961 r.)
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Mapa topograficzna
okolic Myczkowiec z okresu
miêdzywojennego
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1920-1944
W pocz¹tkach lat 20-tych XX wieku przyst¹piono do realizacji tej koncepcji, rozpoczynaj¹c w pierwszej
kolejnoœci budowê stopnia wodnego Myczkowce. Jednym z bardziej korzystnych miejsc w dolinie Sanu
by³a tzw. „pêtla myczkowiecka”. Nale¿a³o przegrodziæ koryto rzeki zapor¹ i przekuæ siê przez pó³nocne
odga³êzienie wzgórza Grodzisko w Myczkowcach, skierowaæ wody Sanu przez tunel „skracaj¹c” koryto
rzeki prawie o 5,6 km i uzyskan¹ w ten sposób energiê potencjaln¹ kilkunastometrowego spadku rzeki
wykorzystaæ do wytwarzania energii elektrycznej. Projekt opracowano w Zak³adzie Budownictwa Wodnego Politechniki Lwowskiej pod kierunkiem prof. Maksymiliana Matkiewicza i prof. Karola Pomianowskiego. Zleceniodawc¹ by³o belgijsko-francuskie Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych „NORBLIN, BUCH
i T.WERNER” w Warszawie. Zgodê na budowê wyrazi³o starostwo powiatowe w Lesku rezolucj¹
z 23 maja 1920 r.
Budowê rozpoczêto w 1920 roku, ale z powodu k³opotów finansowych inwestora, prace zosta³y mocno
ograniczone. Aby je kontynuowaæ, na podstawie ustawy Wodnej Krajowej z roku 1875 – w grudniu 1922
roku przy udziale Banku Elektryfikacji i przysz³ych wa¿niejszych u¿ytkowników energii, powsta³o Towarzystwo Elektrownia Okrêgowa na Sanie Spó³ka Akcyjna „Elektro-San” w Warszawie. Nowa firma przejê³a
prawa „Norblin, Buch Werner”, która otrzyma³a pozwolenie wodno-prawne na budowê zak³adu wodnoelektrycznego na Sanie w Myczkowcach. Bank Elektryfikacji i Towarzystwo Elektrownia Okrêgowa na Sanie Spó³ka Akcyjna „Elektro-San” wypuœci³y akcje o jednostkowej nominalnej wartoœci 10 000 z³otych, aby
zasiliæ konto finansowe budowy zak³adu elektrycznego.
W km 319,714 Sanu mia³ powstaæ jaz ruchomy systemu Stoney'a spiêtrzaj¹cy wodê od poziomu 349,20 m
n.p.m. do poziomu 353,50 m n.p.m., o maksymalnej g³êbokoœci kana³u przy jazie 4,3 m i rzêdnej korony na
poziomie 349, 50 m n.p.m. Jaz sk³adaæ siê mia³ z trzech otworów po 23,5 m œwiat³a, oddzielonych filarami
po 3,9 m szerokoœci oraz z przepustu dla tratew o 10 m œwiat³a, którego próg ustalono na rzêdnej 352,30 m
n.p.m. Przepustowoœæ jazu przy podniesionych czêœciach ruchomych, przyjêto na 1190 m3/s.
Woda robocza przeprowadzona mia³a byæ kana³em w pocz¹tkowej czêœci otwartym o szerokoœci 3 m,
nape³nionym do 4,20 m o d³ugoœci 1087 m, gdzie nastêpnie przechodzi w przekrój zamkniêty tunelowy
na d³ugoœci 235 m. Dalej powstaæ mia³ zak³ad turbinowy i krótki kana³ dolny (odp³ywowy). Ca³kowit¹
d³ugoœæ kana³u górnego i dolnego zaprojektowano na 1347,5 m, a ujœcie kana³u dolnego mia³o byæ w km
314,45 rzeki. Uzyskany spad u¿yteczny waha³ siê od 15,95 m do 11,10 m – na lewym brzegu Sanu przy
wylocie tunelu stan¹æ mia³ „zak³ad o sile wodnej”.
Starostwo w Lesku udzieli³o Okrêgowej Elektrowni na Sanie S.A. na podstawie ustawy wodnej z 14 marca,
dz.u. Nr 38, zezwolenia wodno-prawnego na budowê i urz¹dzenie zak³adu wodno-elektrycznego na
Sanie w Myczkowcach i jego u¿ytkowanie na okres 60. lat. Po wykonaniu czêœci kana³u, fundamentów,
betonowej obudowy wylotu turbin i wylotu tunelu, prace przerwano w 1923 r. Brak funduszy, warunki
terenowe – brak dróg, zaplecza i okres wielkiego kryzysu gospodarczego uniemo¿liwi³y zakoñczenie budowy w ca³oœci. Zamówione w firmie austriackiej VOITH turbiny nigdy nie zosta³y odebrane.
Rok 1934 by³ wyj¹tkowo mokry. Spowodowa³ znaczny przybór wód w karpackich rzekach i doprowadzi³ do powodzi. W efekcie, w Ministerstwie Komunikacji powo³ano zespó³ do wyboru lokalizacji
zapory na Sanie. W latach 1935-1939 Biuro Dróg Wodnych rozpoczê³o studia nad wykorzystaniem
energetycznym odcinka Sanu w Myczkowcach i Solinie. Celem projektu by³o zapewnienie energii
elektrycznej dla zak³adów Centralnego Okrêgu Przemys³owego powstaj¹cych w wid³ach Sanu i Wis³y. Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ te dzia³ania. Rzeka San sta³a siê granic¹ pomiêdzy Generaln¹ Guberni¹ a Zwi¹zkiem Sowieckim.

Fundamenty elektrowni wodnej
i wylot tunelu z lat 20-tych
(1955 r.)
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