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W celu szczegółowego omówienia i zaprezentowa-
nia dziejów, rozwiązań techniczno-architektonicznych 
oraz współczesnych losów poszczególnych gazowni 
powstałych i funkcjonujących na terenie historycznego 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego zdecydowałem się na 
wprowadzenie katalogu. Z jednej strony miał on umożli-
wić zredukowanie objętości rozdziałów merytorycznych 
pierwszej części książki poprzez przerzucenie wielu cy-
tatów i szczegółowych wątków do haseł katalogowych 
poszczególnych zakładów, aby nie obciążać zbyt mocno 
percepcji Czytelnika. Z drugiej zaś, będąc zupełnie świa-
dom, że losy zdecydowanej większości gazowni są bar-
dzo słabo względnie całkowicie nierozpoznane, chciałem 
możliwie najwierniej i najdokładniej je przedstawić, tym 
bardziej, że pamięć o części z nich, głównie małych ga-
zowniach benzynowych, została dziś już całkowicie 
zatarta. W najlepszym wypadku wspomnienie o ich ist-
nieniu jest depozytem wiedzy wąskiej, najstarszej gru-
py mieszkańców ośrodków pokroju Osiecznej, Pogorzeli 
czy Raszkowa. Podobnie jest w Pakości, gdzie co prawda 
wiadomo o istnieniu gazowni węglowej funkcjonującej 
jeszcze w końcu PRL-u, ale pierwszy w prowincji za-
kład benzynowy jest całkowicie zapomniany. Problem 
ten dotyczy zresztą nawet miast dysponujących gazow-
niami węglowymi, czego dobrym przykładem mogą być 
Budzyń, Mrocza względnie Wieleń, w których to muni-
cypiach zakłady gazownicze zostały skasowane zaraz po 
I wojnie światowej, a ich materialne pozostałości utrzy-
mały się jedynie w tym ostatnim1. Co więcej, niektóre 
miejscowości, jak np. Jaraczewo i Ryczywół w okresie 
zaborów posiadające status miast i oświetlane przed 
I wojną światową gazem, dziś są gminami wiejskimi.

Stworzenie katalogu, w moim odczuciu, powin-
no sprzyjać też poszerzeniu grona odbiorców publika-
cji, bowiem scharakteryzowane w sposób szczegółowy 
i możliwie najbardziej wyczerpujący dzieje zakładów 
gazowniczych poszczególnych miejscowości mogą sta-

1 O braku wiedzy w zakresie gazowni w tych miejscowościach świadczą 
wywiady autora przeprowadzone z mieszkańcami w celu lokalizacji 
nieistniejących zakładów, np. w Budzyniu i Pogorzeli tylko 1 osoba 
potrafi ła ją wskazać trafnie.

nowić interesującą lekturę dla ich mieszkańców. Bez 
wątpienia zawarte tu informacje przyczynią się też do 
wypełnienia wielu białych plam w dotychczasowej litera-
turze nie tylko przedmiotu, ale też monografi cznej miast. 
Przede wszystkim jednak wierzę, że doprowadzą do roz-
wiania licznych niejasności, niekiedy wręcz usunięcia 
błędów merytorycznych, funkcjonujących w publika-
cjach związanych z gazownictwem względnie historią 
wybranych ośrodków miejskich.

Wynikiem przyjętego założenia stał się katalog 80 za-
kładów gazowniczych, istniejących w miastach Wielkie-
go Księstwa Poznańskiego w czasach zaborów. Zgodnie 
z historycznym podziałem administracyjnym prowincji 
ośrodki te zostały zgrupowane w 2 rejencjach: bydgo-
skiej i poznańskiej. W celu większej przejrzystości ca-
łego katalogu zrezygnowałem już z dalszego dzielenia 
municypiów w granicach poszczególnych powiatów, 
tworzących okręgi rejencyjne, jednak dawną przynależ-
ność powiatową wybranej miejscowości zasygnalizowa-
łem w nagłówku każdego hasła. W wypadku jej zmiany 
już w trakcie istnienia gazowni, podane zostały oby-
dwa powiaty, w pierwszej kolejności ten obowiązujący 
w chwili budowy zakładu, a następnie ten po zmianie 
administracyjnej w latach 80. XIX w., np. Rawicz – po-
wiat: krobski/rawicki. Ponadto w nagłówku znalazła się 
także niemiecka nazwa (nazwy) miasta oraz dane adre-
sowe, pozwalające precyzyjnie zlokalizować gazownię 
względnie miejsce jej istnienia. Uzupełnienie stanowią 
informacje o latach budowy oraz datach przebudowy 
i modernizacji zakładu. W kilku wypadkach – np. Leszno, 
Piła czy Śrem – w rubryce Budowa znalazły się daty z ła-
maniem, co oznacza realizację 2 niezależnych komplek-
sów gazowniczych w podanych latach. Ponadto zawarte 
są informacje o projektancie zakładu, we wspomnianych 
wyżej przypadkach o projektantach obu gazowni, a także 
o wykonawcy względnie wykonawcach inwestycji wraz 
z późniejszymi rozbudowami. Dodatkową informacją 
ujętą w nagłówku jest typ gazowni funkcjonującej w da-
nej miejscowości, w przypadku np. Pakości są to 2 typy, 
odpowiadające istniejącym w mieście gazowniom, po-

Wprowadzenie
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dobnie jak np. w Poznaniu, gdzie oprócz gazu klasyczne-
go wytwarzano też gaz wodny w stacji gazogeneratorów 
gazu wodnego.

Każde hasło zostało podzielone na 4 elementy: 
1) oświetlenie miasta przed budową gazowni, 2) budo-
wa i eksploatacja gazowni, 3) architektura i wyposaże-
nie techniczne, 4) stan zachowania. W pierwszym z nich 
znalazły się informacje o systemie i rozwiązaniach towa-
rzyszących oświetleniu municypium przed uruchomie-
niem gazowni. Niestety zarysowanie stanu oświetlenia 
miast przed wprowadzeniem gazu okazało się w wie-
lu przypadkach niemożliwe z powodu braku dostępu 
do materiałów źródłowych. W takich sytuacjach byłem 
zmuszony do odnotowania jedynie tego faktu i równo-
cześnie zasygnalizowania najbardziej prawdopodobnego 
systemu oświetlenia funkcjonującego w danym mieście. 
W miarę możliwości podawałem jednak liczebność la-
tarni, ich rodzaj oraz ewentualnie sposób obsługi. Drugi 
element hasła, już w założeniu miał być najbardziej roz-
budowany, bowiem poświęcony zagadnieniom budowy, 
a później funkcjonowania i eksploatacji gazowni. O ile 
pozwalały na to materiały źródłowe, starałem się wy-
dzielić wątki związane z przygotowaniami do budowy 
gazowni, samym przebiegiem inwestycji, wreszcie tak-
że modernizacjami względnie rozbudowami, a w końcu 
eksploatacją zakładu. W wypadku kilku największych 
i najstarszych kompleksów gazowniczych znalazły się 
jeszcze inne aspekty działalności gazowni, np. skład oso-
bowy jej kierownictwa (Bydgoszcz, Leszno, Poznań) czy 
też nieznana zupełnie w literaturze, a niezwykle interesu-
jąca sprawa bojkotu gazowni prywatnej w Inowrocławiu. 
Sygnalizowałem też problemy budowy nowych kom-
pleksów gazowniczych w takich miastach, jak np. Śrem 
czy Wschowa. W sumie jednak mnogość i różnorodność 
wydzielanych w tym elemencie hasła wątków była zde-
terminowana wyłącznie dostępem do źródeł. Chrono-
logicznie wywód obejmuje z reguły lata poprzedzające 
bezpośrednio budowę aż po czasy eksploatacji w okresie 
I wojny światowej, która w konsekwencji przyniosła kres 
istnieniu prowincji poznańskiej.

Kolejny element hasła został poświęcony lokalizacji 
gazowni, jej organizacji przestrzennej, rozwiązaniom ar-
chitektonicznym oraz wyposażeniu technologicznemu 
wraz ze skrótowym omówieniem funkcjonowania układu 
technologicznego. W miarę możliwości dążyłem do scha-
rakteryzowania pierwotnej architektury oraz rozwiązań 

technicznych. Oczywiście nie zawsze i wszędzie było to 
możliwe, zatem w wypadku części gazowni trzeba było 
uciekać się do prezentowania już późniejszego, znane-
go stanu budowlanego oraz technologicznego zakładu. 
W kilku wypadkach nie udało się dotrzeć do materiałów 
pozwalających na charakterystykę techniczną, a nawet 
architektoniczną, jak miało to miejsce np. w Budzyniu 
czy Grabowie nad Prosną. Wówczas starałem się omó-
wić wyposażenie technologiczne na zasadzie analogii 
do podobnych wielkością zakładów danej fi rmy, jak np. 
w Czempiniu per analogiam do Margonina. Zazwyczaj 
jednak dokumentacja techniczna, pozyskiwana często-
kroć z prywatnych zasobów względnie różnych jedno-
stek organizacyjnych PGNiG czy muzeów, umożliwiła 
w miarę dokładne charakterystyki techniczno-budow-
lane poszczególnych gazowni. Pozwoliło to w zasadzie 
już w ostatniej chwili ocalić tę wiedzę od całkowitego 
zapomnienia.

Ostatni element konstrukcji hasła, czyli „Stan zacho-
wania” jest po części przedłużeniem rysu historyczne-
go gazowni, już po likwidacji tworu administracyjnego 
w postaci Provinz Posen, przy czym w bardzo skrótowej 
i uproszczonej wersji. Znajduje się tutaj zaprezentowa-
na w dużym skrócie historia każdego zakładu od czasów 
międzywojennych aż do momentu unieruchomienia za-
kładu gazowniczego, bardzo często połączonego z jego 
fi zyczną likwidacją. Zakończenie jest charakterystyką 
stanu zachowania, wraz z informacjami o współczesnym 
wykorzystaniu istniejących obiektów dawnej gazowni.

Wszystkie hasła zostały wzbogacone dostępnymi ma-
teriałami ilustracyjnymi, które stanowią nie tylko archi-
walne fotografi e budynków oraz urządzeń, pocztówki czy 
plany techniczne, ale także zdjęcia współczesne zacho-
wanych obiektów. Ujęcia współczesne pochodzą z kilku 
ostatnich lat, najstarsze z 2006 r., kiedy rozpocząłem suk-
cesywne kompletowanie materiałów do publikacji. Dla 
ułatwienia orientowania się w układach przestrzennych 
gazowni wprowadziłem też – na tyle, na ile było to moż-
liwe – plany sytuacyjne całych zakładów, niekiedy nawet 
zwykłe szkice sytuacyjne, zaczerpnięte z kwitów ubez-
pieczeń przeciwogniowych. Natomiast w celu łatwiejszej 
percepcji opisów związanych z rozplanowaniem wnętrz 
kompleksów gazowniczych, zamieszczone zostały liczne 
rzuty przyziemia względnie przekroje obiektów, podob-
nie jak w odniesieniu do architektury – widoki elewacji. 
W wypadku kilku najstarszych i największych zało-
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żeń gazowniczych, czego przykładami są: Bydgoszcz, 
Gniezno czy Poznań, zdecydowałem się też na wysiłek 
opracowania chronologicznego rozwoju przestrzennego 
zakładów, który w postaci rysunków przedstawiła Dorota 
Grygiel. W mojej opinii powinny one ułatwić rozeznanie 
w omawianych, niekiedy całkiem licznych obiektach du-
żych zakładów gazowniczych.

Zestawienie miast katalogu otwierają zgazyfi kowa-
ne ośrodki municypalne rejencji bydgoskiej, których 
w przededniu końca zaborów było w sumie 25, roz-
rzuconych na terenie 14 powiatów. Przy czym 1 z po-
wiatów, a mianowicie witkowski nie posiadał w swych 
granicach, a tym samym w stolicy powiatu – Witkowie, 
żadnego zakładu gazowniczego. Gazu nie było też w sto-
licach powiatów szubińskiego z siedzibą w Szubinie, 
wągrowieckiego ze stolicą w Wągrowcu i wyrzyskiego 
w Wyrzysku. W sumie zatem na 14 miast powiatowych 
aż 4 nie posiadały gazowni. Pozostałe stolice powiatów, 
czyli: Bydgoszcz, będąca siedzibą powiatu miejskiego 
i ziemskiego, Chodzież, Czarnków, Gniezno, Inowrocław, 

Mogilno, Strzelno, Wieleń oraz Żnin korzystały na swo-
im terenie z dobrodziejstwa, jakim był gaz węglowy.

Najwięcej gazowni, bowiem aż 5, czyli 20% wszyst-
kich w rejencji, znalazło się w powiecie chodzieskim. 
Zlokalizowane tu zakłady dostarczały gaz węglowy, 
przy czym w wypadku Ujścia funkcjonowała gazow-
nia rozdzielcza, tzw. stacja zbiornikowa Ujście (Behäl-
ter-Station Usch), otrzymująca gaz z pilskiego zakładu 
wytwórczego i dystrybuująca go na terenie miasteczka. 
Oprócz wspomnianych Piły i Ujścia gazownie wytwór-
cze działały też w Budzyniu, Chodzieży i Margoninie. 
Zatem był to powiat wyjątkowy, bowiem na 6 istnieją-
cych na jego terenie miast tylko 1, a mianowicie Sza-
mocin, nie dysponowało gazem. Charakteryzował się on 
zresztą największą liczbą gazowni miejskich w całym 
Wielkim Księstwie Poznańskim. Kolejne pod względem 
liczby gazowni powiaty, czyli szubiński oraz wyrzyski, 
posiadały po 3 zakłady klasyczne, z których najstarszy 
i największy działał w Nakle w powiecie wyrzyskim. 
Pozostałe gazownie tego powiatu znalazly się w niewiel-

1. Miasta zgazyfi kowane w rejencji bydgoskiej w okresie zaborów
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kich miejscowościach – Łobżenicy i Mroczy. W powie-
cie szubińskim natomiast gazem dysponowały Barcin, 
Kcynia oraz Łabiszyn, wszystkie 3 zgazyfi kowane do-
piero w pierwszej dekadzie XX w. Kolejne 4 powiaty: 
gnieźnieński, mogileński, strzelnieński i wągrowiecki 
miały na swym terenie po 2 gazownie. W pierwszym 
z nich były to duża i zarazem jedna z najstarszych w pro-
wincji gazownia klasyczna w Gnieźnie oraz miniatu-
rowy zakład benzynowy w Kłecku. W drugim działały 
gazownia węglowa w Mogilnie oraz benzynowa w Pa-
kości, zastąpiona na krotko przed I wojną światową za-
kładem klasycznym. Z kolei w powiecie strzelnieńskim 
oprócz stolicy powiatu, gazownię węglową posiadało też 
drugie i ostatnie miasto tej jednostki administracji teryto-
rialnej – Kruszwica. Natomiast w ostatnim wspomnina-
nym powiecie – wągrowieckim – gazem wytwarzanym 
z benzyny dysponowały położone na przeciwległych 
krańcach powiatu miasteczka Gołańcz oraz Skoki. W su-
mie zatem w granicach 7 powiatów znajdowało się aż 19, 
czyli zdecydowana większość spośród 25 gazowni. Po-
zostałe 6 zakładów gazowniczych, wytwarzających gaz 
węglowy, funkcjonowało po jednym w następujących 
powiatach: bydgoskim miejskim – w Bydgoszczy (naj-
większy i najstarszy w rejencji), bydgoskim ziemskim 
– w Solcu Kujawskim, czarnkowskim – w Czarnkowie, 
inowrocławskim – w Inowrocławiu (trzeci chronologicz-
nie i pod względem wielkości w rejencji), wieleńskim – 
w Wieleniu, oraz żnińskim – w Żninie.

Tabela 1. Stopień gazyfi kacji miast powiatów rejencji 
bydgoskiej w 1914 r.

Powiat Liczba 
miast

Zgazyfi kowane 
miasta

Stopień gazyfi -
kacji miast (%)

Bydgoski miejski 1 1 100
Bydgoski 3 1   33
Chodzieski 6 5   83
Czarnkowski 2 1   50
Gnieźnieński 2 2 100
Inowrocławski 2 1   50
Mogileński 4 2   50
Strzelnieński 2 2 100
Szubiński 5 3   60
Wągrowiecki 4 2   50
Wieleński 1 1 100
Witkowski 3 0    0
Wyrzyski 6 3   50
Żniński 4 1   25
Razem     45           25 -

Źródło: Handbuch der Provinz Posen, Posen 1909, s. 60–70; 
badania własne.

Reasumując zatem, zdecydowana większość, bowiem 
aż 10 powiatów rejencji bydgoskiej posiadało na swym 
obszarze po 1 względnie 2 gazownie. Zjawisko to doty-
czyło nawet tak dużych powierzchniowo jednostek admi-
nistracyjnych, jak największy w rejencji powiat bydgoski 
ziemski czy też stosunkowo duży powiat inowrocławski. 
Tylko 2 powiaty, obydwa położone na północy względnie 
w centrum okręgu rejencyjnego miały po 3 zgazyfi kowa-
ne miasta. Największym nasyceniem zakładami gazow-
niczymi charakteryzował się średniej wielkości powiat 
chodzieski. To właśnie w jego obrębie istniał też gazo-
ciąg dalekosiężny i jedyna w całej prowincji poznańskiej 
gazownia rozdzielcza w Ujściu. W zachodniej części 
rejencji, w powiatach czarnkowskim oraz wieleńskim, 
gazownie znajdowały się jedynie w stolicach obu powia-
tów. Natomiast wysunięty najbardziej na południe, jeden 
z najmniejszych w rejencji, powiat witkowski nie dys-
ponował żadną gazownią. W sumie zatem tylko w 4 po-
wiatach wszystkie ośrodki municypalne dysponowały 
gazem, aczkolwiek w obrębie powiatów: bydgoskiego 
miejskiego oraz wieleńskiego ich centra były jedynymi 
miastami. Równocześnie powiat chodzieski był zgazy-
fi kowany w ponad 80, zaś szubiński w 60%. Najmniej 
miast dysponujących gazem znajdowało się w powiecie 
żnińskim (25%) oraz bydgoskim ziemskim (33%). Nato-
miast pozostałe jednostki administracyjne, z wyjątkiem 
powiatu witkowskiego, były zgazyfi kowane w połowie.

Rejencja poznańska, obejmująca swym zasięgiem 
obszar prowincji o ponad połowę większy od okręgu 
bydgoskiego, posiadała na swym terenie aż 55 zakła-
dów gazowniczych. Liczyła 28 powiatów, miała ponad 
dwukrotnie większą liczbę gazowni, jednak 2 powiaty 
pozbawione były całkowicie tego typu zakładu. Były to 
zlokalizowany na wschodnim pograniczu rejencji powiat 
pleszewski oraz skwierzyński na zachodnim. W efek-
cie obydwie siedziby powiatów: Pleszew i Skwierzyna 
nad Wartą nie posiadały przez cały okres zaboru gazu, 
a oprócz nich w identycznej sytuacji były następujące 
stolice powiatów: Grodzisk Wielkopolski, Międzyrzecz, 
Odolanów, Szamotuły oraz Września. Zatem w sumie 
aż 7, czyli 1/4 stolic powiatów poznańskiego okręgu re-
jencyjnego pozbawiona była gazu. To nieco większy od-
setek w stosunku do rejencji bydgoskiej.

Na terenie poznańskiego okręgu rejencyjngo zabra-
kło też powiatu, który posiadałby na swoim terenie – jak 
chodzieski – 5 zakładów gazowniczych. Znalazło się na-
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tomiast kilka, w obrębie ktorych funkcjonowały 4 zga-
zyfi kowane municypia. Do ich grona należały jednostki 
administracji terytorialnej ze stolicami w: Babimoście, 
Jarocinie, Obornikach Wielkopolskich i Rawiczu, a je-
śli uwzględnić zgazyfi kowane dopiero w czasie I woj-
ny światowej Piaski w powiecie gostyńskim, to także 
Gostyń. W wypadku graniczącego z rejencją legnicką 
w prowincji śląskiej dużego powiatu babimojskiego ga-
zownie znalazły się w Babimoście, Kargowej, Rakonie-
wicach oraz Wolsztynie. Wszystkie one powstaly już 
w pierwszej dekadzie XX w. i należały do grupy gazowni 
klasycznych. Z kolei w obrębie powiatu jarocińskiego ga-
zem cieszyli się mieszkańcy takich miast, jak: Jaraczewo, 

Jarocin, Nowe Miasto nad Wartą oraz Żerków. Przy czym 
tutaj zdecydowana większość, bowiem aż 3 miejscowo-
ści dysponowały gazem benzynowym, natomiast gaz 
węglowy produkowano jedynie w stolicy powiatu. Po-
dobnie było zresztą w wysuniętym najbardziej na północ 
rejencji powiecie obornickim, gdzie gaz klasyczny był 
wytwarzany w Obornikach Wielkopolskich oraz Rogoź-
nie, zaś w Murowanej Goślinie oraz Ryczywole produ-
kowano gaz benzynowy. Z kolei na terenie graniczącego 
już z rejencją wrocławską w prowincji śląskiej powiatu 
rawickiego, gdzie funkcjonowała trzecia najstarsza w re-
jencji gazownia w Rawiczu, w 3 pozostałych miastach, 
a mianowicie w Bojanowie, Jutrosinie i zgazyfi kowanej 

2. Miasta zgazyfi kowane w rejencji poznańskiej w okresie zaborów
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jako przedostatnia miejscowość w prowincji Miejskiej 
Górce, wszędzie wykorzystywano gaz węglowy.

Jak widać, już tylko w 4 wspomnianych powiatach 
skupione było w sumie 16, a więc niemal 1/3 wszystkich 
gazowni poznańskiego okręgu rejencyjnego. Kolejne 
15 znajdowało się w 5 innych, liczących każdy po 3 za-
kłady. Były to powiaty: gostyński, kościański, koźmiński, 
leszczyński oraz śremski. Położony w południowo-cen-
tralnej części rejencji powiat gostyński dysponował ga-
zem klasycznym w Gostyniu, Krobi oraz Poniecu, a więc 
miastach zgazyfi kowanych w pierwszej dekadzie XX w. 
W czasie I wojny światowej – w 1916 r. – gazociągiem 
dalekosiężnym z Gostynia zasilono gazem ostatnie zga-
zyfi kowane w czasie zaborów miasto, czyli niewielkie 
Piaski. Nie posiadały one jednak gazowni rozdzielczej2. 
Z kolei w starym powiecie kościańskim w Czempiniu 
oraz Kościanie wytwarzano gaz węglowy, zaś w nie-
wielkim Krzywiniu benzynowy. Funkcjonujące tu zakła-
dy gazownicze powstały również w pierwszej dekadzie 
XX w. Niewielki powiat koźmiński posiadał 2 miasta za-
opatrywane w gaz klasyczny: Borek Wielkopolski, zga-
zyfi kowany również jako jedno z ostatnich municypiów 
prowincji, oraz Koźmin Wielkopolski, który gazem cie-
szył się od początku XX w. Trzeci ośrodek miejski, czyli 
niewielka Pogorzela, otrzymał już gazownię benzynową. 
Natomiast w powiecie leszczyńskim, wyodrębnionym ze 
wschowskiego w końcu lat 80. XIX w., działała chronolo-
gicznie druga – po Poznaniu – gazownia klasyczna rejen-
cji oraz 2 miniaturowe zakłady benzynowe w Osiecznej 
oraz Rydzynie, uruchomione już na przełomie pierwszej 
i drugiej dekady XX w. Ostatni wspomniany powiat, czy-
li śremski, w swych granicach posiadał również miasto 
dysponujące gazem już z czasów pierwszej fazy budowy 
gazownictwa, czyli Śrem. Wytwarzano tu początkowo 
gaz olejowy, a od początku XX w. węglowy, podobnie 
zresztą jak w słynnym z zamkowej siedziby Działyńskich 
Kórniku. Natomiast niewielka podpoznańska Mosina 
musiała zadowolić się gazownią benzynową, uruchomio-
ną w pierwszej dekadzie XX w.

W konsekwencji omówione 9 powiatów, a więc 1/3 
wszystkich w rejencji, koncentrowało już na swoim te-
renie 31 spośród 55 gazowni, zatem ponad połowę. Po-
zostałe zakłady funkcjonowały w 17 innych jednostkach 
administracji terytorialnej. Po 2 gazownie znajdowały się 
w powiatach: krotoszyńskim (Krotoszyn i Zduny – obie 
2 Zob.: hasło katalogowe: Gostyń.

węglowe), międzychodzkim (Międzychód i Sieraków – 
węglowe), międzyrzeckim (Trzciel i Zbąszyń – węglo-
we), nowotomyskim (Lwówek Wielkopolski i Nowy 
Tomyśl – węglowe), ostrzeszowskim (Grabów nad Pro-
sną – benzynowa, i Ostrzeszów – węglowa), poznańskim 
wschodnim (Pobiedziska i Swarzędz – węglowe) i jed-
nym z największych powiatów – szamotulskim (Obrzyc-
ko – benzynowa, i Pniewy – węglowa). W sumie zatem, 
łącznie z wcześniej wymienionymi, było to 45 zakładów 
gazowniczych różnego typu. Ostatnie 10 gazowni usytu-
owane było w 10 powiatach, z których 1 – czyli poznań-
ski miejski – swymi granicami obejmował jedynie okręg 
administracyjny stolicy prowincji i rejencji. Działała tu 
zarazem najstarsza i największa gazownia w całej pro-

Tabela 2. Stopień gazyfi kacji miast powiatów rejencji 
poznańskiej w 1914 r.

Powiat Liczba 
miast

Zgazyfi kowane 
miasta

Stopień gazyfi -
kacji miast (%)

Babimojski 6 4   66
Gostyński 4 3/4* 75/100*
Grodziski 3 1   33
Jarociński 4 4 100
Kępiński 2 1   50
Kościański 3 3 100
Koźmiński 3 3 100
Krotoszyński 4 2   50
Leszczyński 4 3   75
Międzychodzki 2 2 100
Międzyrzecki 4 2   50
Nowotomyski 2 2 100
Obornicki 4 4 100
Odolanowski 3 1   33
Ostrowski 1 1 100
Ostrzeszowski 3 2   66
Pleszewski 1 0     0
Poznański miejski 1 1 100
Poznański wschodni 2 2 100
Poznański zachodni 1 1 100
Rawicki 5 4   80
Skwierzyński 2 0     0
Szamotulski 5 2   40
Śmigielski 2 1   50
Średzki 3 1   33
Śremski 6 3   50
Wschowski 2 1   50
Wrzesiński 2 1   50
Razem    84     55/56* –

* w 1916 r. za pomocą gazociągu dalekosiężnego z Gostynia 
doprowadzono gaz do pobliskiego miasteczka Piaski, które nie 
dysponowało jednak gazownią rozdzielczą.
Źródło: Handbuch der Provinz Posen, Posen 1909, s. 41–60; 
badania własne.
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wincji. Pozostałe funkcjonowały w takich miastach, jak: 
Opalenica (gazownia acetylenowa) w powiecie grodzi-
skim, Kępno (węglowa) w powiecie kępińskim, Raszków 
(benzynowa) w powiecie odolanowskim, Ostrów Wielko-
polski (węglowa) w powiecie ostrowskim, Stęszew (ben-
zynowa) w powiecie poznańskim zachodnim, Śmigiel 
(węglowa) w powiecie śmigielskim, Środa Wielkopolska 
(węglowa) w powiecie średzkim, Wschowa (węglowa) 
w powiecie wschowskim oraz Miłosław (benzynowa) 
w powiecie wrzesińskim.

Podsumowując stopień gazyfi kacji miast powiatów 
rejencji poznańskiej, można również zauważyć, że – jak 
w wypadku bydgoskiej – tak i tutaj w sporej części po-
wiatów, bowiem w 10 gazownia była tylko w jednym 
mieście. Przy czym w odniesieniu do powiatu ostrow-
skiego, poznańskiego miejskiego oraz poznańskiego za-
chodniego były to jedyne municypia w ich obrębie. Zatem 
w tych wypadkach mamy do czynienia ze stuprocento-
wym stopniem gazyfi kacji miast jednostek administracji 
terytorialnej, identycznie zresztą, jak w powiatach: jaro-
cińskim, kościańskim, koźmińskim, międzychodzkim, 
nowotomyskim, obornickim oraz poznańskim wschod-

nim, gdzie również wszystkie municypia korzystały 
z gazu. Łącznie było to zatem aż 10 powiatów, podczas 
gdy w rejencji bydgoskiej tylko 4. Kilka innych charak-
teryzowało się również wysokim stopniem gazyfi kacji, 
sięgającym od 60 do 80% znajdujących się na ich teryto-
rium ośrodków komunalnych. Do grona tych relatywnie 
wysoko zgazyfi kowanych należały: duży powiat babi-
mojski (66%), średniej wielkości gostyński i leszczyński 
(75%), ale wliczając miasteczko Piaski, powiat gostyń-
ski byłby zgazyfi kowany stuprocentowo, dalej był śred-
ni powiat ostrzeszowski (66%) i nieduży rawicki (80%). 
W kolejnych 7 powiatach, a mianowicie kępińskim, kro-
toszyńskim, międzyrzeckim, śmigielskim, śremskim, 
wschowskim i wrzesińskim połowa miast dysponowała 
różnego typu gazownią, zaś w powiecie grodziskim, odo-
lanowskim i średzkim z dobrodziejstwa gazu korzystali 
jedynie obywatele co trzeciej gminy miejskiej. Jedno-
cześnie można zauważyć wyraźną tendencję do koncen-
tracji gazowni w powiatach centralnych i tych położo-
nych na południowych krańcach rejencji, bynajmniej 
jednak w jej najbardziej wysuniętych na południe rejo-
nach kępińskim i ostrzeszowskim.

Tabela 3. Chronologia powstawania i projektanci gazowni Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Lp. Miasto Rok 
budowy

Data 
rozruchu Projektant Początkowa 

forma własności
1 Babimost 1908 1908 Bamag (Berlin) Samorząd
2 Barcin 1909 1909 C. Francke (Brema) Samorząd
3 Bojanowo 1908 1 X 1908 Bamag (Berlin) Prywatna fi rma
4 Borek Wlkp. 1911–1912 I kw. 1912 J. Pintsch A.-G. (Berlin) Samorząd
5 Budzyń 1908 21 XI 1908 Bamag (Berlin) Samorząd
6 Bydgoszcz 1860 1 X 1860 W. Kornhardt (Szczecin) Samorząd
7 Chodzież 1899 11 I 1900 C. Francke (Brema) Spółka akcyjna
8 Czarnków 1902 20 XII 1902 C. Francke (Brema) Samorząd
9 Czempiń 1905 3 VIII 1905 C. Francke (Brema) Samorząd

10 Gniezno 1869 I kw. 1870 F. Pippig (Gogolin) Prywatna fi rma
11 Gołańcz 1906 25 VIII 1906 Benoidgas Gesellschaft Thiem & Thöwe (Halle) Samorząd
12 Gostyń 1901 15 XII 1901 C. Francke (Brema) Samorząd
13 Grabów nad Prosną 1911 1911 Pentairgas A.-G. C. Francke (Brema) Samorząd
14 Inowrocław 1876 IX 1876 E. Müller (Głogówek) Prywatna fi rma
15 Jaraczewo 1911 18 VIII 1911 Kommanditgesellschaft W. Schöngarth & Co. (Wrocław) Samorząd
16 Jarocin 1903–1904 XII 1903 Bamag (Berlin) Samorząd
17 Jutrosin 1910 8 X 1910 C. Francke (Brema) Samorząd
18 Kargowa 1905 ok. 20 XI 1905 C. Francke (Brema) Samorząd
19 Kcynia 1905 1 X 1905 C. Francke (Brema) Samorząd
20 Kępno 1871 10 XII 1871 F. Pippig (Gogolin) Prywatna fi rma
21 Kłecko 1911 21 XII 1911 Pentairgas A.-G. C. Francke (Brema) Samorząd
22 Kościan 1901 1 X 1901 C. Francke (Brema) Samorząd
23 Koźmin Wlkp. 1901 19 IX 1901 C. Francke (Brema) Samorząd
24 Kórnik 1908 7 XII 1908 M. Hempel (Berlin) Samorząd
25 Krobia 1910 XII 1910 M. Hempel (Berlin) Samorząd
26 Krotoszyn 1867 1 XI 1867 C. J. & Aird (Berlin) Samorząd
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Lp. Miasto Rok 
budowy

Data 
rozruchu Projektant Początkowa 

forma własności
27 Kruszwica 1905 26 IX 1905 C. Francke (Brema) Samorząd
28 Krzywiń 1910 10 XI 1910 Pentairgas A.-G. C. Francke (Brema) Samorząd
29 Leszno 1865 IX 1865 C. F. Lehmann (Wrocław) Prywatna fi rma
30 Lwówek Wlkp. 1903 1 XII 1903 C. Francke (Brema) Samorząd
31 Łabiszyn 1907 1 X 1907 A.Klönne (Dortmund) Samorząd
32 Łobżenica 1907 4 XII 1907 C. Francke (Brema) Samorząd
33 Margonin 1905 5 X 1905 C. Francke (Brema) Samorząd
34 Miejska Górka 1913 15 X 1913 M. Hempel (Berlin) Samorząd
35 Międzychód 1899 5 X 1899 C. Francke (Brema) Spółka akcyjna
36 Miłosław 1907 ok. IX 1907 Aërogengas A.-G. (Hanower) Samorząd
37 Mogilno 1903 15 XI 1903 M. Hempel (Berlin) Samorząd
38 Mosina 1906 20 X 1906 Aërogengas Gesellschaft m.b.H. (Hanower) Samorząd
39 Mrocza 1907 1907 A. Klönne (Dortmund) Samorząd
40 Murowana Goślina 1907 15 XI 1907 Benoidgas Gesellschaft Thiem & Thöwe (Halle) Samorząd
41 Nakło 1868–1869 1869 H. i A. Hendricks Firma prywatna

42 Nowe Miasto nad 
Wartą 1910 1 VIII 1910 Pentairgas A.-G. C. Francke (Brema) Samorząd

43 Nowy Tomyśl 1903 15 IX 1903 C. Francke (Brema) Samorząd
44 Oborniki Wlkp. 1905 9 XII 1905 C. Francke (Brema) Samorząd
45 Obrzycko 1910 IX 1910 Aërogengas A.-G. (Hanower) Samorząd

46 Opalenica 1901 15 X 1901 Allgemeine Carbid- und Acetylen-Gesellschaft m.b.H. 
(Berlin) Samorząd

47 Osieczna 1910–1911 4 I 1911 Kommanditgesellschaft W. Schöngarth & Co. (Wrocław) Prywatna fi rma
48 Ostrów Wlkp. 1867–1868 15 III 1868 Langsdorf & Eichelroth (Hamburg) Prywatna fi rma
49 Ostrzeszów 1905 28 X 1905 C. Francke (Brema) Samorząd
50 Pakość 1904 1 XII 1904 Aërogengas Gesellschaft m.b.H. (Hanower) Samorząd
51 Piła 1871 4 XI 1871 T. Weigel (Arnstadt) Prywatna fi rma
52 Pniewy 1905 1 IX 1905 C. Francke (Brema) Samorząd
53 Pobiedziska 1905 28 XI 1905 C. Francke (Brema) Samorząd
54 Pogorzela 1911 XI 1911 Pentairgas A.-G. C. Francke (Brema) Samorząd
55 Poniec 1906 6 IX 1906 C. Francke (Brema) Samorząd
56 Poznań 1855–1857 14 XI 1856 J. Moore (Berlin) Samorząd
57 Rakoniewice 1905 15 IX 1905 M. Hempel (Berlin) Samorząd
58 Raszków 1910 1910 Aërogengas A.-G. (Hanower) Samorząd
59 Rawicz 1865 25 IX 1865 C. W. Brand, H. Chuchul i E. Jütner (Gliwice) Prywatna fi rma
60 Rogoźno 1907 16 IX 1907 A. Klönne (Dortmund) Samorząd
61 Ryczywół 1909 X 1909 Pentairgas A.-G. C. Francke (Brema) Samorząd
62 Rydzyna 1910 9 XII 1910 Pentairgas A.-G. C. Francke (Brema) Samorząd
63 Sieraków 1904 XI 1904 C. Francke (Brema) Samorząd
64 Skoki 1908 7 X 1908 Benoidgas Gesellschaft Thiem & Thöwe (Halle) Samorząd
65 Solec Kujawski 1907 15 VIII 1907 A. Klönne (Dortmund) Samorząd
66 Stęszew 1908 1 I 1909 Aërogengas A.-G. (Hanower) Samorząd
67 Strzelno 1901 18 X 1901 Bamag (Berlin) Prywatna fi rma
68 Swarzędz 1910 12 X 1910 Bamag (Berlin) Samorząd
69 Śmigiel 1902 1 XII 1902 C. Francke (Brema) Samorząd
70 Śrem 1868 7 VII 1868 G. Illner (Wrocław) Prywatno-miejska
71 Środa Wlkp. 1902 8 I 1903 C. Francke (Brema) Samorząd
72 Trzciel 1907 1 XI 1907 M. Hempel (Berlin) Samorząd
73 Ujście 1905 8 XII 1905 Bamag (Berlin) Prywatna fi rma
74 Wieleń 1910 XI 1910 A. Klönne (Dortmund) Samorząd
75 Wolsztyn 1902 15 X 1902 Bamag (Berlin) Samorząd
76 Wschowa 1868–1869 13 X 1869 F. Pippig (Gogolin) Prywatna fi rma
77 Zbąszyń 1904 8 I 1905 J. Pintsch (Berlin) Samorząd
78 Zduny 1909 9 X 1909 C. Francke (Brema) Samorząd
79 Żerków 1906 XI 1906 Aërogengas Gesellschaft m.b.H. (Hanower) Samorząd
80 Żnin 1901–1902 7/11 XII 1901 Bamag (Berlin) Samorząd
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Miejscowość: Barcin Typ gazowni: węglowa

Niemiecka nazwa: Bartschin Budowa: 1909

Powiat: szubiński Wykonawca budowy: Carl Francke (Brema)

Adres: ul. Kościelna 15 Przebudowa, rozbudowa: –

Projekt: Carl Francke (Brema) Wykonawca przebudowy, rozbudowy: –

1. Oświetlenie miasta przed budową 
gazowni

Do czasu uruchomienia gazowni miasto posiadało 
oświetlenie publiczne – były to najpewniej latarnie naf-
towe względnie spirytusowe. Nie udało się ustalić liczby 
lamp, a także systemu ich obsługi.

2. Budowa i eksploatacja gazowni

Budowę gazowni miasto rozważało co najmniej od 
1908 r. Wiadomo, że już w styczniu 1908 r. samorząd 
nosił się z planem budowy zakładu gazowniczego3. Na 
przełomie kwietnia i maja zarząd komunalny zdecydował 
się na budowę gazowni, której wykonanie przekazano fi r-
mie Carla Franckego z Bremy4. Zakład został zbudowany 
w 1909 r. i dysponował tylko jednym zbiornikiem mo-
krym o pojemności 300 m3 gazu5. Wzniesiono go na te-
renie położonej nad Notecią rzeźni miejskiej. Kompleks 
budowlany gazowni tworzyły hale technologiczne zwar-
te z domem gazmistrza.

Przez cały okres zaboru pruskiego gazownia charak-
teryzowała się stosunkowo niewielką produkcją, nieprze-
kraczającą nigdy 80 000 m3 gazu rocznie. W 1911 r. było 
to 63 505 m3, w 1913 r. 79 378, a w latach I wojny świa-
towej nastąpił spadek do 64 509 m3 w 1918 r.6.

3 „Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung” 1908, nr 4, s. 75.
4 Ibidem, 1909, nr 19, s. 420.
5 J. Konopka, Gazownictwo polskie i jego rozwój w świetle liczb i wykre-

sów, Warszawa 1928, s. 80–81, 121.
6 Ibidem, s. 182–183.

3. Architektura i wyposażenie 
techniczne

Zespół gazowni został usytuowany w kompleksie 
rzeźni miejskiej, zamykając go od zachodu. Parcela oby-
dwu zakładów znalazła się po południowej stronie kory-
ta Noteci, w sąsiedztwie przeprawy drogowej wiodącej 
w kierunku Łabiszyna. Gazownia stanowiła element 
szerszego zespołu zakładów użyteczności publicznej. 
Kompleks produkcyjny zakładu gazowniczego wraz 
z mieszkaniem i biurem gazmistrza usytuowano połu-
dnikowo, tak że częścią mieszkalną przylegał do ob. ul. 
Kościelnej, a częścią technologiczną do polderu Noteci.

Barcińska gazownia stanowiła modelowe rozwią-
zanie kompleksu produkcyjnego gazu fi rmy Francke-
go. Składała się z kilku połączonych z sobą budynków 
technologicznych, zwartych od południa z piętrowym 
domem gazmistrza, budynku gospodarczego oraz mo-
krego zbiornika gazu. W centrum znalazła się wyższa 
i obszerniejsza hala piecowni, fl ankowana od południa 
przez dom mieszkalny, przekryty ceramicznym dachem 
2-spadowym o kalenicy położonej prostopadle do kale-
nicy piecowni. Z kolei 1-nawowa hala pieców retorto-
wych stanowiła łącznik pomiędzy domem a skrzydłem 
aparatowni, odsiarczalni oraz hali regeneracji żelaznej rudy 
darniowej. Po stronie zachodniej do piecowni przylegał 
jeszcze magazyn węgla. Całość otrzymała tynkowane ele-
wacje, ożywione wyrazistym rysunkiem ceglanej dekoracji 
architektonicznej w postaci wąskich lizen, wysokiego pasa 
cokołowego, segmentowych naczółków nadokiennych czy 
okulusa w elewacji szczytowej budynku mieszkalnego. 
Nad halą piecowni oraz halą aparatowni usytuowano po-
dłużne nadstawki dachowe o funkcji wentylacyjnej.
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Wyposażenie technologiczne ze względu na wielkość 
gazowni było znormalizowane. Gaz surowy pozyskiwa-
no w 1 piecu 2-retortowym systemu Francke. Następnie 
przechodził on do pojedynczej chłodnicy powietrznej 
oraz płuczki amoniakalnej, a w ostatnim etapie przez 
skrzynię odsiarczalną. Odsiarczalniki były 2, ale drugi 
stanowił rezerwę. Oczyszczony gaz przepływał przez 
gazomierz stacyjny, rejestrujący produkcję i przechodził 
dalej do zbiornika o pojemności 300 m3. Stąd powracał 
do gazowni, przepływając przez regulator ciśnienia gazu 
w sieci miejskiej i gazociągami był dystrybuowany do 
odbiorców7.
7 Ibidem, s. 90, 120–121.

4. Stan zachowania

W okresie międzywojennym gazownia nie mogła 
osiągnąć szczytowych wyników produkcyjnych sprzed 
I wojny światowej, a w latach 1922–1923 była nawet 
nieczynna8. W przededniu wybuchu II wojny świato-
wej, w roku etatowym 1936/1937 produkcja wyniosła 
51 701 m3 gazu9. Po II wojnie światowej, w 1946 r. barciń-
ska gazownia z wytwórczością rzędu 89 428 m3 znalazła 
się na 118. miejscu wśród 136 działających wtedy w Pol-

8 Ibidem, s. 182–183.
9 Statystyka gazowni w Polsce za rok 1936/37, Warszawa 1938, s. 2.

3. Kompleks gazowni i rzeźni 
miejskiej, widok od strony Noteci 

(ok. 1910 r.)

4. Współczesny widok budynku 
mieszkalno-biurowego 

gazmistrza (2010 r.)
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sce10. Zakład był eksploatowany do 1974 r., kiedy w mie-
ście wprowadzono gaz ziemny11. Po wyłączeniu zakładu 
z eksploatacji wyposażenie technologiczne pocięto na 
złom, zlikwidowano także zbiornik mokry gazu. W ko-
lejnych latach przebudowano część produkcyjną, ada-
ptując ją do funkcji mieszkalnych. W efekcie dokonano 
istotnych ingerencji w bryłę piecowni, która została nad-
budowana i przekształcona w piętrowy prostopadłościan. 

10 E. Filipowski, Gospodarka gazem w Polsce, „Gaz, Woda i Technika 
Sanitarna” 1948, nr 3, s. 79.

11 M. K. Jeleniewski, Razem z gazem 150 lat, Bydgoszcz 2010, s. 56.

Zmodernizowano także 3-modułowe skrzydło aparatow-
ni z odsiarczalnią i zegarownią, które po otynkowaniu 
i przekuciu otworów zyskało banalny wyraz.

Do chwili obecnej zachował się kompleks gazowni 
z mieszkaniem gazmistrza, w którym wygląd najbar-
dziej zbliżony do pierwotnego utrzymała część miesz-
kalno-administracyjna. Część technologiczną znacznie 
przebudowano, co w dużej mierze zatarło historyczne 
elewacje oraz bryłę.

5. Współczesny widok terenu 
gazowni od strony Noteci (2010 r.)


