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WIELKOPOLSKIE GAZOWNIE

ZABYTKI TECHNIKI

1. Kot∏ownia w zespole gazowni miejskiej w Poznaniu przy ul. Grobli, 2004 r. Fot. T. Palacz.
1. Boiler-room in the municipal gas-works complex in  Grobli Street, Poznaƒ, 2004. Photo: T. Palacz.

WWielkopolsce, regionie o rolniczym charakte-
rze, znajduje si´ wiele obiektów przemys∏o-

wych zwiàzanych z rolnictwem – gorzelni, cukrowni,
m∏ynów, mleczarni, rzeêni, octowni czy browarów.
Zachowa∏y si´ tak˝e, choç ju˝ nieliczne, cegielnie, hu-
ty szk∏a (Sieraków, UjÊcie, Pobiedziska), a w rejonie ka-
liskim – obiekty zwiàzane z w∏ókiennictwem. Odr´bnà
grup´ stanowià wodociàgowe wie˝e ciÊnieƒ: kolejowe
i miejskie. Wi´kszoÊç obiektów poprzemys∏owych,
które w ostatnich dziesi´cioleciach utraci∏y swà pier-
wotnà funkcj´, korzeniami si´ga 2. po∏. XIX w. Cz´Êç
z nich powsta∏a w poczàtkach XX w. i w dwudziesto-
leciu mi´dzywojennym. 

Na terenie Wielkopolski znajduje si´ tak˝e wi´k-
szoÊç zachowanych w Polsce XIX- i XX-wiecznych

gazowni, które wytwarza∏y gaz z w´gla kamiennego.
W latach 70. i 80. XX w. na skutek upowszechnienia
gazu ziemnego sta∏y si´ one nieprzydatne dla gospo-
darki. Zamykanie gazowni w wielu przypadkach po-
ciàgn´∏o za sobà ich dewastacj´. Budynki gazowni,
które przetrwa∏y do czasów obecnych, znajdujà si´ 
w ró˝nym stanie zachowania i u˝ytkowania. 

Ujarzmienie gazu
Trudno dziÊ jednoznacznie okreÊliç, kiedy cz∏owiek
po raz pierwszy zetknà∏ si´ z gazem ziemnym.
Wydobywajàcy si´ samoistnie z ziemi zapala∏ si´
czasem od uderzenia pioruna, czasem od iskry po-
wsta∏ej podczas obróbki narz´dzi kamiennych.
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2.Budynek gazowni miejskiej w Ostrzeszowie, 2004 r. Fot. T. Palacz.
2.Building of municipal gas-works in  Ostrzeszów, 2004. Photo: T. Palacz.

Tajemnicze ognie znalaz∏y miejsce w wierzeniach
ówczesnych ludzi, by∏y te˝ wykorzystywane przez
nich w celach u˝ytkowych. Plutarch na prze∏omie 
I i II w. n.e. opisywa∏ „wieczne ognie” (przypadkowo
zapalony gaz), które Babiloƒczycy traktowali jako
bóstwo i zapewniali im ochron´. Na stra˝y ogni
postawili kap∏anki – westalki, które karano, jeÊli do-
puÊci∏y do ich wygaszenia1. Persowie p∏onàce wyzie-
wy gazu czcili jako znaki Ormuzda, boga Êwiat∏a 
i stwórcy wszechrzeczy. OpowieÊci o ogniach mo˝na
odnaleêç w opowieÊciach Herodota z Halikarnasu 
(V w. p.n.e.), Pliniusza Starszego (I w. n.e.), czy pis-
mach Marco Polo (XIV w.).

Mieszkaƒcom Baku, Iranu, Indii, Birmy i wyspy
Borneo ognie te s∏u˝y∏y do gotowania strawy, ogrze-
wania pomieszczeƒ i wypalania wapieni. Oko∏o 
200 r. p.n.e. Chiƒczycy jako pierwsi zacz´li przesy∏aç
gaz na odleg∏oÊç. Wykorzystywali do tego celu gazo-
ciàgi wykonane z bambusa. Okie∏znany, palàcy si´
gaz ziemny s∏u˝y∏ równie˝ jako pochodnie sygnaliza-
cyjne dla statków.

3. Lampa gazowa w Âmiglu, podobne rozÊwietla∏y nocà przez
dziesi´ciolecia nasze miasta, 2004 r. Fot. T. Palacz.
3. Gas lamp in  Âmigiel; similar lamps lit out towns for decades,
2004. Photo: T. Palacz.
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Uwa˝a si´, ˝e nazw´ „gaz” (gas – czytane jako
chas) nada∏ ok. 1610 r. ∏atwo palnemu „powietrzu”
wydobywajàcemu si´ z ziemi, a tak˝e innym sub-
stancjom lotnym, Jan Babtysta van Helmont, fla-
mandzki lekarz, fizjolog i alchemik. On tak˝e opisa∏
tlenek i dwutlenek w´gla oraz dwutlenek azotu. 

W 2. po∏. XIX w. gaz sta∏ si´ êród∏em oÊwietle-
nia. Nie by∏ to jednak gaz ziemny, lecz pozyskiwany
w procesie odgazowywania w´gla kamiennego, 
w temp. 900-1300°C, bez dop∏ywu powietrza. Tak
otrzymywany gaz w´glowy przerabiano na tzw. miej-
ski, w poczàtkowej fazie u˝ywany g∏ównie do
oÊwietlania ulic. Od funkcji oÊwietleniowej wzi´∏a si´
jego nazwa – gaz Êwietlny. Najpierw gaz rozÊwietli∏
ulice, a nast´pnie wszed∏ do wn´trz budynków i zna-
laz∏ zastosowanie w gospodarstwach domowych do
gotowania, grzania wody, prasowania, ogrzewania
pomieszczeƒ itp. 

Pierwszym uczonym, który sprawi∏, ˝e sztucznie
otrzymany gaz zaÊwieci∏, by∏ William Murdoch, szkoc-
ki chemik i mechanik. Mia∏o to miejsce w 1792 r.
Gazem oÊwietli∏ dom i warsztaty, zastàpi∏ nim m.in.
Êwiece woskowe. Opracowa∏ te˝ prototyp butli 
gazowej i by∏ twórcà pierwszej ma∏ej gazowni, 
uruchomionej w 1795 r. w Birmingham. Kilka lat

póêniej, wraz z Niemcem Frederikiem Winzerem, za-
stosowa∏ próbnie gaz Êwietlny do oÊwietlenia ulic
Londynu. 

Gazowe oÊwietlenie miejsc publicznych zyska∏o
popularnoÊç w pierwszym dziesi´cioleciu XIX w. 
W latach 20. i 30. tego stulecia lampy gazowe sta∏y si´

powszechne na ulicach Londynu, Pary˝a i Berlina,
a w latach 50. tak˝e w takich miastach polskich, jak
Poznaƒ, Warszawa i Kraków.

Rozwój polskiego gazownictwa 
– produkcja gazu z w´gla
Najwi´kszy rozwój tej dziedziny gazownictwa przy-
pad∏ w Polsce na 2. po∏. XIX i pierwsze lata XX w.
Najstarsze gazownie w´glowe na terenie obecnej
Polski powsta∏y we Wroc∏awiu (1847 r.), Szczecinie
(1848), Gdaƒsku (1852), Poznaniu (1856), Warsza-
wie (1856), Krakowie (1857), Toruniu (1859), Byd-
goszczy (1860). Upowszechnienie gazownictwa na
ziemiach polskich nastàpi∏o ze znacznym opóênie-
niem w porównaniu do innych krajów zachodniej 
Europy, co spowodowane by∏o podejmowaniem de-
cyzji o inwestycjach, w tym tak˝e o budowie gazow-
ni, przez w∏adze paƒstw zaborczych.

4. Nieu˝ytkowana gazownia w Czarnkowie, 2004 r. Fot. T. Palacz.
4. Unused gas-works in Czarnków, 2004. Photo: T. Palacz.
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5. Ma∏a gazownia w Pnie-
wach, nieu˝ytkowana,
2004 r. Fot. T. Palacz.
5. Small gas-works in
Pniewy, unused, 2004.
Photo: T. Palacz.

6. Zespó∏ gazowni miejskiej 
w Ostrowie Wielkopolskim. Foto-
grafia z pocz. XX w. 
6. Municipal gas-works complex
in Ostrów Wielkopolski. Photo-
graph from the early twentieth
century.

7. Gazownia miejska wraz
z wodociàgami w Ostro-
wie Wielkopolskim, 2004 r.
Fot. T. Palacz.
7. Municipal gas-works
and water supply system
in Ostrów Wielkopolski,
2004. Photo: T. Palacz.
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Od po∏. XIX w. do I wojny Êwiatowej na terenach
polskich powsta∏y 122 gazownie2. Po 1918 r., ju˝ 
w niepodleg∏ej Polsce, zlikwidowanych zosta∏o kil-
kanaÊcie ma∏ych gazowni, m.in. w dawnym zaborze
pruskim. W Wielkopolsce by∏y to gazownie w Czem-
piniu, Grabowie, K∏ecku, Mosinie, Murowanej Go-
Êlinie, Pogorzeli, Rychtalu k. K´pna, Ryczywole,
Skokach i ˚erkowie. W latach 1925-1927 przesta∏y
istnieç w woj. poznaƒskim gazownie w Budzyniu
(powsta∏a w 1909 r.), Opalenicy (1901), Rydzynie,
St´szewie, Wieleniu (1910), Obrzycku (1910), Osiecz-
nej, Szamotu∏ach3. Kres temu procesowi po∏o˝y∏ wy-
dany w 1924 r. zakaz zamykania gazowni bez zgody
w∏adz paƒstwowych. W okresie mi´dzywojennym
zbudowano w Polsce tylko dwie nowe gazownie – 
w Gdyni i Radomiu. 

10. Zespó∏ gazowni miejskiej w Jarocinie. Fotografia z pocz. XX w.
10. Municipal gas-works complex in Jarocin. Photograph from the early twentieth century.

9. Gazownia w Ostrzeszowie, lata 70. XX w.
9. Gas-works w Ostrzeszów, 1970s.

8. Pi´kno detalu archi-
tektonicznego, gazow-
nia w Poznaniu, 2004 r.
Fot. T. Palacz.
8. Beauty of the archi-
tectural detail, gas-
works in Poznaƒ, 2004.
Photo: T. Palacz.
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W ˝adnym z okresów rozwoju gazownictwa
w´glowego sieç zak∏adów gazowniczych i linii prze-
sy∏owych nie by∏a na ziemiach polskich tak g´sta, jak
na terenach Niemiec czy Francji.

Najstarsza gazownia w Wielkopolsce powsta∏a 
w 1856 r. w Poznaniu, nast´pne uruchomiono w Lesz-
nie (1864), Krotoszynie (1865) i Mi∏os∏awiu (1865).
Ostatnia z nich by∏a maleƒkà gazownià zbudowanà
na polecenie hrabiego Miel˝yƒskiego przez firm´
Neumann & Comp 4.

W okresie mi´dzywojennym w Polsce dzia∏a∏y
122 gazownie, z czego 83 na terenie dawnego zaboru
pruskiego, 16 w Ma∏opolsce, 12 w by∏ej Kongre-
sówce, 10 na Âlàsku, oraz 1 w Wilnie. Wi´kszoÊç
gazowni (101) stanowi∏a w∏asnoÊç komunalnà (miej-
skà), 16 by∏o zak∏adami prywatnymi, a 3 nale˝a∏y do
Kolei Paƒstwowych.

Gazownictwo polskie u˝ywa∏o g∏ównie pieców
retortowych, zw∏aszcza w ma∏ych gazowniach.
Najwi´ksza gazownia w Poznaniu korzysta∏a z piono-
wych pieców komorowych. Najwi´kszà wydajnoÊç
gazu ze 100 kg w´gla osiàgn´∏y w 1925 r. gazow-
nia w Gnieênie (41,6 m3) i Poznaniu (39,2 m3). 
Najni˝sze wydajnoÊci, poni˝ej 20 m3 (18-19,9), mia-
∏y gazownie w K´pnie, Czarnkowie, Obornikach 
i Chodzie˝y. W gazowniach, oprócz gazu, otrzymy-
wano koks, smo∏´, benzol i przetwory amoniakalne. 

Rozwój gazownictwa w mi´dzywojennej Polsce
odbywa∏ si´ w bardzo trudnych warunkach. Zacofanie
kraju wskutek podzia∏ów zaborowych, zniszczenia 
z okresu I wojny Êwiatowej i wielki kryzys Êwiatowy
z lat 1919-1932 powodowa∏y niskà zdolnoÊç na-
bywczà luksusowego rodzaju paliwa, jakim by∏ gaz.
Mimo intensywnej propagandy, jakà prowadzi∏y 

11. Piecownia Koppersa w gazowni w Poznaniu, zbudo-
wana w 1917 r., a˝ do 1973 r. dominowa∏a w krajobrazie
tej cz´Êci miasta.
11. Until 1973 the Koppers furnaces in the gas-works in
Poznaƒ, built in 1917, dominated over the landscape in
this part of the town.

12. Zbiornik gazu wyprodukowany przez firm´ Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu, niegdyÊ w wyposa˝eniu ga-
zowni w Poznaniu. 
12. Gas holder produced by the Hipolit Cegielski com-
pany in Poznaƒ, formerly part of the equipment of the
gas-works in Poznaƒ.
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du˝e gazownie, wskaênik rocznego zu˝ycia gazu na
mieszkaƒca kraju wynosi∏ 4,7 m3 ( przy przeci´tnym
zu˝yciu w krajach zachodnich 30-40 m3). ¸àcznie 
z zu˝yciem przemys∏owym wskaênik ten wynosi∏ 
w Polsce zaledwie 22 m3.

W czasie II wojny Êwiatowej cz´Êç gazowni uleg∏a
uszkodzeniom. By∏o to skutkiem bezpoÊrednich dzia-
∏aƒ wojennych, rozkradania wyposa˝enia, a tak˝e
gwa∏townego wygaszenia pieców z ró˝nych przyczyn,
m.in. braku w´gla, co powodowa∏o dewastacj´ komór.

Od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej do 1962 r.
remontowane i systematycznie odbudowywane ga-
zownie zwi´ksza∏y produkcj´. Osiàgn´∏a ona apo-
geum w 1968 r. – 951 mln m3. W 1948 r. na terenie
Wielkopolski pracowa∏o 39 gazowni w´glowych5. 

Lata 60. XX w. przynios∏y dynamiczny wzrost
zapotrzebowania na gaz, zarówno w przemyÊle, 
jak i w gospodarstwach domowych. W miar´ roz-
rostu sieci przesy∏owych dla gazu ziemnego w latach
70. ub. stulecia rozpoczà∏ si´ okres likwidacji nie-
rentownych gazowni w´glowych. Proces zamiany
gazu w´glowego na gaz ziemny trwa∏ na terenie
Polski prawie 30 lat. Ostatnià w´glowà gazowni´ 
w Mi´dzylesiu na Dolnym Âlàsku wy∏àczono z ruchu
w 1997 r. Wtedy to definitywnie zakoƒczy∏a si´ 
w Polsce era gazu w´glowego produkowanego w ga-
zowniach.

W Wielkopolsce przetrwa∏o do dziÊ 35 dawnych
obiektów gazowni miejskich, ró˝ne sà jednak stan ich
zachowania i sposób u˝ytkowania.

ZABYTKI TECHNIKI
13. Gazownia miejska 
w Âmiglu, 2004 r. Fot.
T. Palacz.
13. Municipal gas-works
in Âmigiel, 2004. Photo:
T. Palacz.

14. Piece retortowe w gazow-
ni w Âmiglu. Takie piece 
znajdowa∏y si´ w wiekszoÊci
ma∏ych gazowni, 2004 r. 
Fot. T. Palacz.
14. Retort furnaces in the
gas-works in Âmigiel; such
furnaces  were found in the
majority of small gas-works,
2004. Photo: T. Palacz.
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Historia i architektura 
wielkopolskich gazowni
Kolebkà wielkopolskiego gazownictwa by∏ Poznaƒ.
Tu w 1853 r. powsta∏a Deputacja Budowy Zak∏adu Ga-
zowniczego w Poznaniu. Zak∏ad zosta∏ wybudowany
w zakolu Warty na terenie dawnych ogrodów – par-
cele przy ul. Grobla 8/9. Generalnym projektantem 
i budowniczym gazowni by∏ Anglik, dr John Moore. 

Pierwsze obiekty gazowni – piecownie, apara-
townie i 2 zbiorniki gazu – wzniesiono w latach 1853-
1855 w stylu, okreÊlanym jako Rundbogenstill.
Architektura ta jest charakterystyczna dla wielkoku-
baturowych obiektów przemys∏owych 2. po∏. XIX w.
Budynki hal przemys∏owych stawiane by∏y z czer-
wonej ceg∏y. Dekorowano je starannym, acz oszcz´d-
nym detalem i historyzujàcymi formami. SolidnoÊç
form pseudoromaƒskich sz∏a w parze z solidnoÊcià
rzemios∏a budowlanego. Przyk∏ady takiej architektury
odnajdziemy w fabrycznej ¸odzi, jak równie˝ w spich-
lerzach i gorzelniach folwarcznych Wielkopolski6.
Architektura zespo∏u gazowni poznaƒskiej w wielu
elementach podobna jest do gazowni w Warszawie. 

W 1866 r. w gazowni powsta∏y wodociàgi, które
ju˝ dziÊ nie istniejà. Nast´pnie zbudowano trzeci
zbiornik, który zosta∏ obudowany budynkiem z czer-
wonej ceg∏y w kszta∏cie rotundy (obiekt ten równie˝
nie istnieje). Zbiornik ten, podobnie jak nast´pne,
wykona∏a firma Hipolita Cegielskiego z Poznania.
Kolejny zbiornik, ju˝ ca∏kowicie stalowy, postawiono
w 1899 r. Najwi´kszy ze zbiorników, o pojemnoÊci
50 tys. m3 otrzyma∏a gazownia w 1917 r. Nie s∏u˝y∏
on jednak d∏ugo; po 9 latach pracy eksplodowa∏. 

16. Piece retortowe w gazow-
ni w Âmiglu, 2004 r. Fot. 
T. Palacz.
16. Retort furnaces in the gas-
works in Âmigiel, 2004.
Photo: T. Palacz

15. Kolekcja gazomierzy zgromadzona w gazowni w Âmiglu.
2004 r. Fot. T. Palacz.
15. Collections of gas meters in the gas-works in Âmigiel, 2004.
Photo: T. Palacz.

W jego miejscu postawiono inny zbiornik. W 1900 r.
powsta∏ kolejny obiekt – budynek tzw. gazu wodnego.
W 1917 r. zbudowano piecowni´ typu Koppersa,
której pot´˝na bry∏a na dziesiàtki lat zdominowa∏a
zabudow´ gazowni. W 1909 r. powsta∏a nowa ko-
t∏ownia, w 1904 r. elektrownia i w 1909 r. hala filtrów.

Stara gazownia w Poznaniu zaprzesta∏a wytwa-
rzania gazu w 1967 r., w 1973 r. rozebrano piecowni´
Koppersa i zbiorniki gazu. W latach 90. XX w. i po
2000 r. cz´Êç obiektów adaptowano na cele biurowe,
magazynowe i warsztatowe. Budynek gazu wodnego
znajduje si´ w ruinie, kot∏ownia i hala filtrów sà nie-
u˝ytkowane; czekajà na lepsze czasy. 
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Koncepcji zagospodarowania starej gazowni by∏o
wiele. Jako jedna z ostatnich pojawi∏a si´ propozycja
stworzenia w niej Centrum Kultury z salà widowi-
skowà w budynku gazu wodnego, salami muzealny-
mi i teatralnymi (m.in. mia∏by znaleêç swe miejsce
do pracy Teatr Taƒca Ewy Wycichowskiej). Na reali-
zacj´ tego przedsi´wzi´cia trzeba jednak ogromnych
pieni´dzy i zaanga˝owania wielu podmiotów, na cze-
le z w∏adzami miasta.

Na terenie historycznej Wielkopolski w szczyto-
wym okresie rozwoju gazownictwa opartego na gazie
w´glowym dzia∏a∏o ok. 70 gazowni. W latach 1918-
1923 zamkni´to 12 z nich ze wzgl´du na ma∏à wydaj-
noÊç lub zniszczenia wojenne, a do 1927 r. kilka na-
st´pnych. W 1948 r. pracowa∏o tu 39 gazowni w´glo-
wych. Najwi´kszy wskaênik produkcji osiàgn´∏y one

w 1968 r. Potem zacz´∏y si´ stopniowy odwrót od
takiego sposobu produkcji i likwidacja ucià˝liwych dla
Êrodowiska zak∏adów. Rozszerzanie sieci gazu ziem-
nego spowodowa∏o zamkni´cie wszystkich zak∏adów.

Wi´kszoÊç wielkopolskich gazowni pochodzi 
z koƒca XIX i 1. dziesi´ciolecia XX w. Zosta∏y zlo-
kalizowane w ma∏ych miastach. Majà zbli˝onà ar-
chitektur´ i podobny uk∏ad budynków oraz wn´trz.
Gazownie te powstawa∏y na ogó∏ z funduszów gmin
miejskich. Jednym z wyjàtków od tej regu∏y by∏a 
gazownia w Ostrowie Wielkopolskim zbudowana 
w latach 1864-1867 przez niemieckà firm´ Holmes 
i odsprzedana miastu w 1889 r. za 63 500 marek.
Gazownia w K´pnie zosta∏a wybudowana w 1871 r.
przez kupca Marcina Berga zamieszka∏ego w Wielkich
Strzelcach, od którego miasto odkupi∏o jà w 1883 r.7

17. Gazownia w Krobi 
o nieco odmiennej archi-
tekturze, 2004 r. Fot. 
T. Palacz.
17. Gas-works in Krobia
featuring slightly different
architecture, 2004. Photo:
T. Palacz.

18. Gazownia w Miejskiej
Górce, dachy budynków 
o kszta∏tach rzadko spoty-
kanych w Wielkopolsce,
2004 r. Fot. T. Palacz.
18. Gas-works in Miejska
Górka, roofs with shapes
rarely encountered in Great-
er Poland, 2004. Photo: 
T. Palacz.
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Zespó∏ gazowni w Âmiglu zbudowany zosta∏
przez firm´ Karla Francke z Bremy w 1902 r.
Budow´ nadzorowa∏ inspektor Karl Müller, który do
16 marca nast´pnego roku kierowa∏ gazownià. W dniu
otwarcia zak∏ad wyposa˝ony by∏ w 2 piece, jeden 
z dwoma, a drugi z trzema retortami, p∏uczk´ amo-
niakalnà, 3 oczyszczacze, licznik na 1000 m3 dzien-
nej wydajnoÊci, regulator ciÊnienia miejskiego i zbior-
nik gazu o pojemnoÊci 400 m3. W 1909 r. zainstalo-
wano w nim piec z 4 retortami firmy C. Kulmiz ze
Âlàska, w 1911 r. zbudowano drugi zbiornik gazu 
o pojemnoÊci 600 m3 firmy Leopold und Hurttig 
z Königswusterhausen. W 1920 r. przeprowadzono
przebudow´ pieców retortowych. W latach 1928-1929
w gazowni zainstalowano pomp´ ssàcà (tzw. ssak
gazu), odsmalacz (urzàdzenie do oddzielania smo∏y),
silnik gazowy. W latach 1932 i 1937 zainstalowano
nowe retorty, a w piecach komory Bröckerkammera.
Instalacja ta spowodowa∏a wzrost wydajnoÊci ga-
zowni o ok. 40 proc. Gazownia w Âmiglu zaprzesta∏a
wytwarzania gazu w 1986 r. Obecnie mieszczà si´
tam biura Przedsi´biorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz biura Zak∏adu Energetycznego.

Budynki gazowni miejskiej w Âmiglu sà muro-
wane z czerwonej ceg∏y, nieotynkowane, niepodpiw-
niczone. Bry∏a gazowni sk∏ada si´ z 4 kompozycyjnie
odr´bnych budynków. W Êrodku zespo∏u dominuje
dwukondygnacyjny budynek z jednown´trznà pie-
cownià z piecami retortowymi. Od wschodu i zacho-
du do piecowni przylegajà oczyszczalnia i dom
mieszkalny. Bry∏y tych obiektów sà ni˝sze, ale

równie˝ zwieƒczone dachami dwuspadowymi, po-
krytymi papà na deskach. Pomieszczenia od po∏udnia
nakryte sà dachami pulpitowymi. Elewacje budyn-
ku rozcz∏onkowane sà lizenami i zdobione fryzem,
który równie˝ wieƒczy Êciany pod okapem. Otwory
okienne i drzwiowe przekryte sà ∏ukiem odcin-
kowym.

Gazownia w Âmiglu jest jedynym obiektem, 
w którym zachowa∏o si´ niemal ca∏e wyposa˝enie 
z piecami, pompà ssàcà, odsmalaczem, p∏uczkami,
skrzyniami do odsiarczania. Zgromadzono w niej po-
nadto bogatà kolekcj´ gazomierzy i lamp gazowych.
Obok gazowni zachowa∏y si´ równie˝ 2 zbiorniki
gazu o pojemnoÊci 400 i 600 m3.

Podobne, ró˝niàce si´ tylko nieznacznie wiel-
koÊcià budynki gazowni znajdujà si´ m.in. w Pnie-
wach, Âremie, Jarocinie, Nowym TomyÊlu, Pobie-
dziskach, Jutrosinie. Nieco odmiennà form´ architek-
tonicznà majà gazownie w Miejskiej Górce i Krobi.
Bry∏y budynków gazowni w Krobi wieƒczy ∏amany
dach polski pokryty dachówkà, a nad pomieszcze-
niem piecowni umieszczono wie˝yczk´ w formie
latarni nakrytej dachem namiotowym. Jeszcze bar-
dziej okaza∏a wie˝yczka znajduje si´ nad piecownià
w Miejskiej Górce. W Krobi cz´Êç mieszkalna
umieszczona zosta∏a w odr´bnym budynku. Zachowa-
∏y si´ tu równie˝ 2 zbiorniki gazu, podobnie jak 
w Jarocinie. W Ostrowie Wielkopolskim dawny
zbiornik gazu adaptowano na cele biurowe. W Miej-
skiej Górce zbiornik jest u˝ytkowany jako gara˝
samochodowy. 

19. Nieu˝ytkowana 
w cz´Êci produkcyj-
nej gazownia w Ra-
koniewicach, 2004 r.
Fot. T. Palacz.
19. Unused produc-
tion part of the gas-
works in Rakonie-
wice, 2004. Photo:
T. Palacz.
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Stan zachowania gazowni miejskich 
w Wielkopolsce
¸adnie utrzymanym i zrewitalizowanym obiektem jest
gazownia w Kórniku. Budynek zosta∏ po adaptacji za-
mieniony na biura rozdzielni gazu. Elewacje budyn-
ku cz´Êciowo otynkowano z zachowaniem czerwonej
ceg∏y na cz´Êci Êcian oraz detalu naro˝y, sterczyn,
obramieƒ szczytów, otworów okiennych i drzwiowych.

Gazownie w Âremie, ¸ob˝enicy, Pobiedziskach,
Jarocinie zosta∏y cz´Êciowo przebudowane i zamie-
nione na hurtownie materia∏ów budowlanych. Obiekty
w Krobi, Czarnkowie, Pniewach, Rakoniewicach sà

puste i czekajà na zagospodarowanie. Ich stan, nieste-
ty, ulega ciàg∏emu pogorszeniu. Gazownie w Rawiczu,
Chodzie˝y, Swarz´dzu zosta∏y ca∏kowicie rozebrane.
W Miejskiej Górce i Rakoniewicach wykorzystane sà
tylko cz´Êci mieszkalne, natomiast cz´Êç przemys∏o-
wa ulega post´pujàcej dewastacji. Widoczne jest to
zw∏aszcza w gazowni w Miejskiej Górce. W Zdunach
cz´Êç budynku rozebrano. W Jutrosinie, Wolsztynie,
Nowym TomyÊlu obiekty zosta∏y doÊç istotnie prze-
budowane, ale s∏u˝à dalej rozdzielniom gazu ziem-
nego. Rewitalizacj´ i adaptacj´ cz´Êci przemys∏owej
gazowni do innych celów utrudnia silne zanieczysz-
czenie Êcian trujàcymi Êrodkami chemicznymi. 

21. Gazownia w No-
wym TomyÊlu, obecnie
rozdzielnia gazu ziem-
nego, 2004 r. Fot. 
T. Palacz.
21. Gas-works in Nowy
TomyÊl, today: natural
gas switching station,
2004. Photo: T. Palacz.

20. Przyk∏ad dobrej rewilitalizacji gazowni w Kórniku, 2004 r. Fot. T. Palacz.
20. Example of the excellent revitalisation of the gas-works in Kórnik, 2004. Photo: T. Palacz.



L.p. MiejscowoÊç Rok Rok zaprzesta- Stopieƒ zachowania i u˝ytkowanie
budowy nia produkcji

1 BOJANOWO 1908 1973 przebudowana

2 BOREK 1912 1984 przebudowana

3 CHODZIE˚ 1900 1973 nie istnieje, nowy budynek rozdzielni

4 CZARNKÓW 1902 1985 zespó∏ zachowany wraz z domem mieszkalnym, 
nieu˝ytkowany i zdewastowany

5 CZEMPI¡ 1905 nieczynna 
ju˝ w 1925 r.

6 GNIEZNO 1872 1978 wraz z elektrownià magazyny, hurtownie

7 GO¸A¡CZ 1906 1914

8 GOSTY¡ 1901 1973 przebudowana

9 GRABÓW ? 1925 

10 JAROCIN 1903 1980 hurtownia materia∏ów budowlanych

11 JUTROSIN 1910 1978 przebudowana, rozdzielnia gazu

12 KALISZ 1871 1973 rozdzielnia gazu, cz´Êç zachowana

13 KCYNIA 1905 1988 

14 K¢PNO 1871 1985 przebudowana

15 K¸ECKO ok. 1900 1925

16 KOÂCIAN 1901 1975 przebudowana

17 KOèMIN 1901 1987 przebudowana

18 KÓRNIK 1908 1973 rozdzielnia gazu, bardzo dobra rewitalizacja, 
brak zbiorników gazu

19 KROBIA 1910 1976 opuszczona

20 KROTOSZYN 1865 1986 nie istnieje

21 LESZNO 1864 1975 cz´Êciowo zachowana i adaptowana na mieszkania

22 LWÓWEK 1903 1904

23 ¸OB˚ENICA 1907 1990 nieu˝ytkowana, w cz´Êci hurtownia mat. bud.

24 MARGONIN 1906 1969 w latach 1969-1981 dostarcza∏a gaz p∏ynny

25 MI¢DZYCHÓD 1889 ?

26 MIEJSKA GÓRKA 1913 1977 mieszkanie, cz. nieu˝ytkowana, 
zbiornik zamieniony na gara˝

27 MI¸OS¸AW 1865 ?

28 MOGILNO 1903 1979

29 MOSINA 1906 1925

30 MUROWANA
GOÂLINA 1907 1925

31 NAK¸O 1886 1989

32 NOWY TOMYÂL 1903 1984 rozdzielnia gazu, przebudowana, hurtownia mat. bud.

33 OBORNIKI 1905 1974 nie istnieje

34 OSTRÓW WLKP. 1868 1975 u˝ytkowana przez wodociàgi, zbiornik 
adaptowany na biuro

35 OSTRZESZÓW 1905 1981 rozdzielnia gazu, magazyny

36 PAKOÂå 1913 1988

37 PNIEWY 1905 1987 nieu˝ytkowana

38 POBIEDZISKA 1905 1976 przebudowana, hurtownia materia∏ów bud.

39 POGORZELA ? 1925

40 PONIEC 1907 1977 nie istnieje

41 POZNA¡ 1854 1973 brak zbiorników, piecowni Koppersa, 
cz´Êç zamieniona na biura, cz´Êç w ruinie
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42 RAKONIEWICE 1908 1987 nieu˝ytkowana, mieszkanie

43 RASZKÓW 1910 1925

44 RAWICZ 1857 1975 rozebrana, nowa rozdzielnia gazu

45 ROGOèNO 1907 w 1927 jeszcze nie istnieje
pracowa∏a

46 RYCHTAL ? ok. 1914
k. K¢PNA

47 RYCZYWÓ¸ 1909 1914

48 S¢POLNO KRAJ. 1900 1989

49 SKOKI 1909 1915

50 STRZELNO 1901 1984

51 SWARZ¢DZ 1910 ? nie istnieje

52 ÂMIGIEL 1902 1986 zachowana z prawie pe∏nym wyposa˝eniem 
i zbiornikami

53 ÂREM 1902 1973 w cz´Êci przekszta∏cona, u˝ytkowana jako hurtownia

54 ÂRODA 1902 1976 przebudowana

55 WOLSZTYN ? ok. 1985 przebudowana

56 ZBÑSZY¡ 1902 1927

57 ZDUNY 1909 1974 cz´Êciowo rozebrana, mieszkanie

58 ˚ERKÓW 1906 1915

59 ˚NIN 1901 1988

Ponadto w latach 1918-1923 zlikwidowano 12 obiektów

60 BUDZY¡ 1909 ?

61 JARACZEWO ? ?

62 MROCZA 1907 1915

63 OPALENICA 1901 ?

64 RYDZYNA ? ?

65 ST¢SZEW ? 1915

66 WIELE¡ 1910 ?

67 KRZYWI¡ ? ?

68 OBRZYCKO 1910 ?

69 OSIECZNA ? ?

70 SZAMOTU¸Y ? ?

71 WI¢CBORK 1907 1915
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Zabytki techniki sà istotnym elementem naszego
dziedzictwa kulturowego, które nale˝y chroniç m.in.
poprzez nadawanie „majàtkowi zb´dnemu”, jakim
mogà si´ wydawaç nieczynne gazownie, cegielnie,
elektrownie, browary, cukrownie, nowych funkcji
u˝ytkowych. Jest to proces kosztowny, a niejedno-
krotnie tak˝e trudny z technicznego punktu widzenia,
wiele dawnych zak∏adów przemys∏owych jest bo-
wiem zanieczyszczonych trujàcymi substancjami. 

Niezagospodarowane obiekty niszczejà z ka˝dym
rokiem, zw∏aszcza te nieobj´te ochronà prawnà jako
zabytki. Niekiedy nawet wpis do rejestru zabytków
nie stanowi dla nich dostatecznego zabezpieczenia.
Aby utrzymaç w nale˝ytym stanie obiekt poprzemy-
s∏owy, trzeba bowiem nie tylko pieni´dzy, ale tak˝e
przeÊwiadczenia o jego niepowtarzalnej wartoÊci 
i woli pozytywnego dzia∏ania.

Poczucie wartoÊci dziedzictwa przemys∏owego
lat minionych mo˝e byç wa˝nym elementem wycho-
wania m∏odzie˝y do twórczego kontaktu z nowoczes-
nà technikà i technologià. Stara gazownia produkujà-
ca niegdyÊ gaz w´glowy czy m∏yn ze starymi mlew-
nikami mogà zwiedzajàcym dostarczyç wielu cen-
nych refleksji o ˝yciu naszych przodków i rozwiàza-
niach technicznych stosowanych w minionych dzie-
si´cioleciach oraz nadal zachwycaç urodà architektu-
ry i precyzjà myÊli in˝ynierskiej.

Mgr Teresa Palacz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ukoƒczy∏a studia podyplomowe
z zakresu archeologii przemys∏owej na Politechnice
Wroc∏awskiej. Jest pracownikiem Regionalnego OÊrodka
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.
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The titular gas-works are an example of technolog-
ical monuments which have irreversibly become

part of the past. The article discusses works which
produced illuminating gas out of hard coal in the
process of its degassing  in a temperature of 900-
1300° C. The obtained gas, known also as town gas,
was used for decades for lighting streets. In time, it
was applied also in buildings and for household 
purposes – for heating water, ironing, heating 
interiors, etc, as well as in industry.

The greatest development of this domain of gas
engineering in Poland coincided with the second half
of the nineteenth century and the first decade of the
twentieth century. The oldest gas-works, established
in 1847, are located in Wroc∏aw. The first gas-works
in Greater Poland were opened in Poznaƒ in 1856,
followed by gas-works in Leszno (1864) and
Krotoszyn (1865). From the mid-nineteenth century
to the first world war the number of gas works 
established on Polish soil totalled 122, of which 
93 were built in the Prussian partition area, 16 – in 
the Austrian partition area, and 13 in the Russian 
partition area. During the inter-war period the
voivodeship of Poznaƒ had 63 gas-works, and the
voivodeship of Pomerania – 19. In 1948 there were
39 coal gas-works in Greater Poland. Systematically
rebuilt and modernised, they reached the peak of their
production in 1968, followed by a decline. The rapid
progress of industry increased demand for gas, and
gas obtained from coal was replaced by natural gas.  

The beginning of the 1970s marked the onset of 
a thirty-years long liquidation of unprofitable coal
gas-works which polluted the natural environment.
The development of a network of  natural gas 
transmission lines was accompanied by the closure of
successive works.  

The largest old gas-works complex is located in
Poznaƒ. The architecture of the objects, maintained in

the so-called Rundbogenstill style, continues to be
admired up to this day. Part of the objects, such as the
gas holders and the Koppers furnaces, is no longer
extant, while other buildings have been adapted for
offices and storehouses; still others, such as the 
boiler-room, the water gas building (now a ruin) or
the filter hall await adaptation. A culture centre is
foreseen in the old gas-works complex.  

In other cities of Greater Poland smaller gas-
work complexes have been preserved to different
degrees. The best examples are the municipal gas-
works in Âmigiel, built in 1902, and featuring retort
furnaces, chests used for sulphur removal, a tar 
separator, as well as two gas holders (identical ones
are in  Jarocin, Miejska Górka, and Krobia). The
buildings also display a large collection of gas lamps
and meters.  

Some of the old gas-works in Greater Poland are
no longer used (Pniewy, Krobia, Miejska Górka or
Rakoniewice). The difficulty with their adaptation
lies in the fact that the walls of the production objects
are strongly contaminated with toxic substances. Part
of the objects is used as construction  material ware-
houses (Pobiedziska, ¸ob˝enica, Ârem, Jarocin). In
Jutrosin, Wolsztyn, and Nowy TomyÊl redesigned
gas-works serve as natural gas switching stations.
The gas-works in Kórnik (today: a switching station)
are an example of a well revitalised object with
emphasis placed on the beauty and harmony of 
industrial architecture.  Several gas-works have been
totally forgotten and pulled down, such as those in
Swarz´dz, Rawicz, and Chodzie˝. The state of the
preservation of the objects is illustrated by a table.  

Coal gas-works are an important element of
industrial heritage and testimony to the existence of 
a technology which for economic reasons has been
relegated to the past.  
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