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Idąc do pracy, mijam codziennie ceglane budowle naszej starej poznańskiej Gazowni, nie zastanawiając 
się nawet, że spoglądam na cenne zabytki techniki z początków gazyfi kacji Wielkopolski. Czas na głębszą 
refl eksję dotyczącą przeszłości nadchodzi z reguły przy okazji kolejnych jubileuszów świętowanych w na-
szej fi rmie. Tak jest i w tym roku, bowiem obchodzimy już 155-lecie istnienia jednej z pięciu najstarszych 
gazowni w Polsce, a w Wielkopolsce najstarszej.

Świadomi ponad półtorawiekowej tradycji, zobowiązującej do służby społeczeństwu, przy okazji kolej-
nych jubileuszów staramy się propagować wiedzę o przeszłości fi rmy oraz źródle jej dochodów: początkowo 
gazie węglowym, a dziś ziemnym. Wydawane dotychczas albumy koncentrowały się na Gazowni w Pozna-
niu, ukazując nam obraz jednej z najlepszych fi rm gazowniczych w kraju oraz tworzących ją ludzi. Tym ra-
zem przyszedł czas, aby spojrzeć na początki gazownictwa już nie tylko w samym mieście Poznań, ale „z lotu 
ptaka”, a zatem przez pryzmat rozległego terenowo Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Przeglądając katalog 80 gazowni działających na obszarze zaboru pruskiego, aż trudno dziś uwierzyć, 
że z dobrodziejstwa, jakim był gaz, korzystały miasteczka liczące wówczas 1000 mieszkańców. Widać zara-
zem, że historia zatoczyła w wielu wypadkach koło, jak choćby w Skokach, gdzie kilka lat temu pojawił się 
znowu gaz, tym razem już ziemny. Z kart książki wyłania się też obraz najbardziej nam bliskiej, największej 
i bardzo nowoczesnej Gazowni w Poznaniu. Jak widać, już wtedy byliśmy w ścisłej czołówce ogólnopolskiego 
gazownictwa. Minęło 155 lat i ciągle w niej jesteśmy.

                   Zdzisław Kowalski
                 Prezes 
           Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
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Rok 2011 był kolejnym rokiem jubileuszowym dla poznańskiej Gazowni, istniejącej na ogólnopolskiej 
mapie gazownictwa już 155 lat. Oczywiście dzisiejszy Zakład Gazowniczy w Poznaniu – z punktu widzenia 
technologii – nie ma już nic wspólnego z tym z 1856 r. Dziś mamy gaz ziemny, wtedy był to gaz klasyczny, 
którego zapach doskonale jeszcze pamiętam, zdając sobie jednak sprawę, że wielu moich młodszych kolegów 
nie miało okazji go już poczuć.

To co łączy współczesną Poznańską Gazownię z tą sprzed 155 lat, to tradycja służby społeczeństwu, 
a także wysoki poziom techniczny. Tradycja ma zawsze swoje początki, a te wiążą się z XIX-wieczną karierą 
gazu węglowego w Wielkopolsce. Pracując ponad 45 lat w gazownictwie dobrze wiem, jak ważne jest kulty-
wowanie pamięci o przeszłości, ale też jak owa pamięć jest ulotna.

Spoglądając w przeszłość, widzę olbrzymie piecownie poznańskiego zakładu, widzę wielkie zbiorniki 
gazu, lecz także małe gazownie rozsiane w miastach Wielkopolski. Dziś z tej olbrzymiej spuścizny pozostało 
już niewiele, ale może właśnie dlatego uświadamiam sobie tym bardziej potrzebę uwiecznienia historii oraz 
tego specyfi cznego krajobrazu przemysłowego, towarzyszącego procesowi gazyfi kacji miast naszego regio-
nu, na kartach książki, którą oddajemy w ręce Czytelników.

Jej autor przypomina, że niegdyś Gazownia w Poznaniu technologicznie należała do ścisłej czołówki tego 
typu zakładów w Polsce. Tak jest i dziś, a wydając pierwszą i jedyną w kraju tak obszerną pracę o historii ga-
zownictwa, pragniemy potwierdzić nasze wysokie aspiracje. Wszakże to olbrzymi, a mało znany dotychczas 
fragment naszej tradycji, tradycji, której początki sięgają Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

              Andrzej Mikołajczak
        Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
               Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Poznaniu
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Materialna spuścizna XIX-wiecznego procesu kształ-
towania się nowoczesnej komunalnej infrastruktury tech-
nicznej stanowi do dziś bardzo rozpoznawalne elementy 
krajobrazu kulturowego wielu miast Polski i świata, w tym 
i tych interesujących nas najbardziej, a mianowicie 
w granicach byłego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 
Jej ranga architektonicznym była i jest częstokroć na tyle 
duża, że obiekty związane z inżynierią miejską, potrafi -
ły wywierać istotny wpływ na sylwety starych grodów, 
kształtując zarazem jeszcze dziś ich panoramy. Zjawisko 
to jest szczególnie dostrzegalne w kontekście najbardziej 
reprezentacyjnych tego typu obiektów, a mianowicie 
wodociągowych wież ciśnień, czyli budowli o charakte-
rze wybitnie wertykalnym. W niejednym mieście obok 
wież starych kościołów i ratusza pną się w górę okazałe 
i smukłe sylwetki wież wodnych, odpowiedzialnych nie-
gdyś, a często jeszcze i dziś, za zaopatrzenie mieszkań-
ców w wodę. W niejednym mieście, tak jak to jest choćby 
w Śremie czy Śmiglu, wysokie wieże wodne stanowią 
akcenty dominujące, górując wręcz ponad całą zabudo-
wą municypium. Obok nich, skryte na przedmieściach, 
a nierzadko już z dala od granic miejskich, znajdowały 
się ujęcia wody ze stacjami pomp wodociągowych, co 
prawda już nie tak imponujące pod względem wertykal-
nym, ale – z uwagi na swoją formę architektoniczną – 
pretendujące często do miana prawdziwych dzieł sztuki, 
czego doskonałym przykładem jest bydgoski kompleks 
wodociągowy w Lesie Gdańskim. Systemy wodociągo-
we były i są jeszcze dziś jednym z najbardziej rozpozna-
walnych elementów komunalnej inżynierii technicznej. 
Wszakże to nie one stanowiły jednak pierwsze municy-
palne zakłady przemysłowe. O dziesiątki lat wyprzedzi-
ły je bowiem gazownie węglowe, stając się prekursorem 
w sferze komunalnych zakładów o funkcjach przemy-
słowych. Zakłady wytwarzania gazu – jak powszechnie 
zwano je w XIX w. – mimo że z reguły pozbawione arty-
zmu wież wodnych, może nie mające tak istotnego wpły-
wu na panoramę ośrodków, to jednak przestrzennie – ze 
względu na rozbudowany ciąg technologiczny produkcji 
gazu – funkcjonowały bezsprzecznie jako największe ob-
szarowo komunalne zakłady przemysłowe. Zresztą dzię-

ki olbrzymim często zbiornikom gazu, stanowiły również 
łatwo rozpoznawalne – symboliczne niczym wieże wod-
ne – przejawy industrializacji kreowanej przez zarządy 
miejskie. Przy czym to właśnie gazownie, z racji mocno 
skomplikowanego, a do tego trudnego i pracochłonnego 
procesu technologicznego, najpełniej odpowiadały poję-
ciu XIX-wiecznego miejskiego zakładu przemysłowego. 
Należące do grupy tychże zakładów elektrownie, wszak 
znacznie młodsze, były już przedsiębiorstwami o nie-
porównywalnie łatwiejszym reżimie technologicznym, 
prostymi w utrzymaniu czystości, a do tego znacznie 
mniejszymi. Niemniej jednak wspólnie z wodociągami 
i gazowniami niemiecka administracja municypalna kwa-
lifi kowała je w pięknym stuleciu do grupy komunalnych 
zakładów przemysłowych, powierzając je dość często 
wspólnemu jednoosobowemu nadzorowi technicznemu, 
jak było np. w Lesznie1. Wydaje się, że dziś, na zasadzie 
przeciwieństwa: woda – ścieki, do grupy tego typu za-
kładów można doliczyć jeszcze systemy kanalizacyjne 
wraz z oczyszczalniami ścieków, aczkolwiek w okresie 
zaborów funkcjonujące zawsze jako samodzielne – pod 
względem techniczno-administracyjnym – przedsiębior-
stwa, ofi cjalnie nieuznawane za zakłady przemysłowe. 
Z grupy tej wyłączone były natomiast rzeźnie, a to dla-
tego, że profi l ich działalności polegał na uboju zwierząt 
i nie miał najmniejszego związku z produkcją.

Widać tedy, że pojęcie miejskich zakładów przemy-
słowych obejmuje 3 względnie 4 przedsiębiorstwa ko-
munalne, powstające i rozwijające się w municypiach 
na obszarze współczesnej Polski intensywnie w okresie 
zaborów. Ten rozwój był oczywiście nierównomierny, 
a uzależniony jedynie od przynależności danego teryto-
rium do zaborczego mocarstwa. Niewątpliwie najwię-
cej szczęścia w tym zakresie miały ziemie polskie pod 
berłem Hohenzollernów, korzystające najpełniej z ogól-
noeuropejskiego postępu technicznego w dziedzinie in-
żynierii miejskiej. O wiele gorzej było już w miastach 
Galicji, nie wspominając w ogóle o Królestwie Polskim 
w zaborze rosyjskim. Dość powiedzieć, że w wypadku 

1 M. Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 
1832–1914, Poznań, s. 370.

Wstęp
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interesujących nas tu gazowni, na krótko przed I wojną 
światową, w zaborze pruskim 1 taki zakład przypadał 
średnio na ok. 39 tys. mieszkańców, w austriackim już na 
683 tys., zaś w rosyjskim na 2 mln2. Z kolei na terenach 
znajdujących się pod administracją pruską gazownie 
występowały najczęściej na Śląsku, w mniejszej liczbie 
natomiast w Prusach Wschodnich, na Pomorzu i w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim. Zresztą jeszcze krótko po II 
wojnie światowej, kiedy na terytorium nowego państwa 
polskiego odnotowano w sumie 263 gazownie, wyłącz-
nie węglowe (klasyczne), aż 172 przypadły na wcielone 
do Polski tereny poniemieckie3.

Dziś trudno ustalić dokładnie skalę zjawiska wystę-
powania gazowni na ogólnie pojętym obszarze niemiec-
kiego wschodu, niemniej jednak, spoglądając na owo 
zjawisko przez pryzmat 80 gazowni komunalnych istnie-
jących w chwili wybuchu I wojny światowej na terenie 
prowincji poznańskiej, bez ryzyka najmniejszego błędu 
można przyjąć, że na współczesnych ziemiach polskich 
pod pruską administracją, w przededniu I wojny świa-
towej, było to kilkaset zakładów. Przy czym wliczam 
tutaj także miniaturowe gazownie benzynowe i acetyle-
nowe, zupełnie nieznane w dostępnej literaturze, a jak 
się okazuje w wypadku Poznańskiego – mające całkiem 
spory udział w rozbiorowej gazyfi kacji municypiów tej 
prowincji.

U podstaw opracowania niniejszej publikacji legły 
3 główne przesłanki: naukowa, dokumentacyjna oraz 
konserwatorska, a inspiracją do podjęcia tak szero-
ko zakrojonych badań stał się wykonany w 2006 r. ra-
port konserwatorski, dotyczący spuścizny materialnej 
gazownictwa w 65 miastach Wielkopolski4. To wów-
czas uświadomiłem sobie tak naprawdę olbrzymi defi -
cyt literatury i publikacji poświęconych kształtowaniu 
się, rozwojowi i likwidacji gazownictwa komunalnego 
jako istotnej gałęzi przemysłowej, bynajmniej nie tylko 
w kontekście Wielkopolski, ale także całego kraju. Wów-
czas zrozumiałem, jak olbrzymie znaczenie ma wykony-
wana dokumentacja inwentaryzacyjna i fotografi czna 
tych obiektów, niekiedy już w fatalnym stanie technicz-
nym, nierzadko spóźniona zresztą zaledwie o kilka lat, 

2 J. Łukasiewicz, Gazownictwo [w:] Encyklopedia historii gospodarczej 
Polski do 1945 roku, Warszawa 1981, t. 1, s. 187.

3 E. Filipowski, Gazownictwo w Polsce odrodzonej, „Gaz, Woda i Tech-
nika Sanitarna” 1946, nr 6, s. 155.

4 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 
M. Urbaniak, Gazownie komunalne na terenie województwa wielko-
polskiego, Leszno 2006, t. 1–4.

a na skutek tego zamiast gazowni można było zastać pu-
sty plac względnie jej relikty. Wtedy też zetknąłem się 
na szeroką skalę z poważnym problemem, jakim była 
racjonalna i niebudząca zastrzeżeń z konserwatorskie-
go punktu widzenia, adaptacja do nowej funkcji tak 
niewdzięcznego, jak się wydawało obiektu, jakim była 
gazownia klasyczna. Efektem przeprowadzonych wów-
czas badań, lustracji terenowych oraz inwentaryzacji stał 
się 4-tomowy raport konserwatorski, prezentujący w du-
żej mierze właśnie dokumentację fotografi czną, a nadto 
skromny jeszcze wtedy wycinek badań naukowych. Dla 
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków – Aleksan-
dra Starzyńskiego – okazał się on wszakże już na tyle 
interesujący i wartościowy, że od początku przekonywał 
mnie do jego publikacji. Uznałem jednak, że z naukowe-
go punktu widzenia bardziej uzasadniona będzie praca 
o szerszym zasięgu terytorialnym, przy okazji pokrywa-
jącym się z chronologicznym procesem kształtowania 
się wielkopolskiego gazownictwa, a więc z okresem za-
boru pruskiego. Przyjąłem tedy jako obszar badań całe 
Wielkie Księstwo Poznańskie, a więc niemal całą współ-
czesną Wielkopolskę, spory skrawek województwa lubu-
skiego oraz znaczną część kujawsko-pomorskiego. Ramy 
chronologiczne wyznaczyło uruchomienie pierwszej ga-
zowni miejskiej w Poznaniu w 1856 r., a w konsekwencji 
likwidacja prowincji po I wojnie światowej. Decyzja ta 
oznaczała z jednej strony olbrzymi wysiłek kwerendal-
ny oraz liczne lustracje terenowe w dwóch pozostałych 
województwach, z drugiej jednak pozwoliła istotnie po-
szerzyć spektrum przykładów związanych z rozwojem 
gazownictwa oraz stanem zachowania zabytkowej sub-
stancji infrastruktury gazowej, dając w efekcie podstawę 
merytoryczną do zaprezentowania dziejów gazownictwa 
i jego materialnej spuścizny na obszarze niemal 1/10 
współczesnej Polski.

Dzięki wzorcowej współpracy z Andrzejem Koź-
leckim z Zakładu Gazowniczego w Poznaniu, a więc 
największego terytorialnie sukcesora porozbiorowego 
gazownictwa na badanym terenie, w ciągu kilku następ-
nych lat udało się zgromadzić spory zasób historycznej 
dokumentacji fotografi cznej, liczne unikatowe dokumen-
tacje techniczne, w czym pomagali zresztą też znajomi 
kierownicy i gazmistrzowie, często z nieczynnych już ga-
zowni klasycznych. Dzięki nim też mogłem zyskać sporo 
niedostępnej w bibliotekach literatury współczesnej oraz 
historycznej. Efekt przynosiły również kolejne wyjazdy 
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lustracyjne, w wyniku których pęczniała baza fotogra-
fi czna oraz inwentaryzacyjna. Z kolei prowadzone re-
gularnie i sukcesywnie kwerendy w różnych archiwach 
państwowych w Polsce i Niemczech, ponadto w spuściź-
nie prasowej dawnej Wilhelmsbibliothek, będącej w zbio-
rach Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, umożliwiały stopniowe budowanie bazy ka-
talogowej wykrytych 80 gazowni. W rezultacie udało się 
zgromadzić ponad 300 archiwalnych zdjęć i pocztówek 
dawnych gazowni, dziesiątki archiwalnych planów tech-
nicznych, a także setki zdjęć współczesnych dokumen-
tujących dziedzictwo materialne gazownictwa Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. Już podczas kompletowania 
materiałów stało się zarazem jasne, że podjęty wysiłek 
pozwoli w zasadzie w ostatniej chwili ocalić od zapo-
mnienia, jak się wkrótce okazało, olbrzymią spuściznę 
poznańskiego gazownictwa. Umożliwił też waloryzację 
zachowanych jeszcze zabytków gazownictwa, a ponadto 
zaprezentowanie zróżnicowanych – tych pozytywnych 
i negatywnych – przykładów rewitalizacji budynków 
starych gazowni. Zgromadzona baza materiałowa okaza-
ła się bezcenna, bowiem przy braku wartościowej mery-
torycznie literatury przedmiotu posłużyła za fundament 
do ostatecznego przygotowania 2-tomowego opracowa-
nia, ukazującego dzieje i zabytki gazownictwa w byłym 
Wielkim Księstwie Poznańskim.

O konieczności wnikliwych kwerend prasowych i ba-
dań archiwalnych przekonałem się już podczas prac nad 
raportem konserwatorskim w 2006 r. Okazało się wów-
czas bowiem, że dostępna literatura nie daje odpowiedzi 
na najprostsze nawet pytania o charakterze przyczyno-
wo-skutkowym, skupiając się co najwyżej na suchym 
przedstawieniu najważniejszych faktów z dziejów ga-
zownictwa w Polsce względnie wybranej gazowni. Trud-
no się jednak dziwić, skoro badania nad ogólnie pojętą 
sferą dziedzictwa technicznego w Polsce nie cieszą się 
dużą atencją historyków, zaś pasjonaci historii gazownic-
twa, rekrutujący się najczęściej spośród kadry technicznej 
współczesnego gazownictwa, siłą rzeczy łatwiej odtwa-
rzają wydarzenia oraz fakty znane im z autopsji, a za-
tem okresu już powojennego. Nie oznacza to wszakże, 
iż nie zadają sobie oni trudu przedstawienia najstarszych 
dziejów związanych z podejmowanym tematem. Brak 
warsztatu badawczego historyka uniemożliwia im jednak 
ustrzeżenie się licznych błędów, zakłamań, a w najlep-
szym wypadku niejasności. Nie zmienia to jednak faktu, 

że – przy braku zainteresowania gazownictwem ze strony 
historyków – to właśnie pasjonaci z gazowniczej kadry 
technicznej wnoszą najwięcej do ogólnokrajowej wiedzy 
o tej specyfi cznej dziedzinie przemysłu.

Twórcą odpowiedzialnym za liczne zakłamania i nie-
ścisłości, pokutujące jeszcze dziś w literaturze, a znaj-
dujące odbicie nawet w niewłaściwie obchodzonych 
rocznicach istnienia wielu gazowni, stał się przedwojen-
ny inżynier Józef Konopka. Jego praca z 1928 r., oma-
wiająca gazownictwo polskie, była pierwszą tak obszerną 
i wnikliwą analizą stanu najbardziej rozbudowanej gałęzi 
przemysłu miejskiego II Rzeczypospolitej. Masa danych 
statystycznych zebranych w książce jeszcze dziś stano-
wi najczęściej cytowane kompendium wiedzy dotyczącej 
najstarszych czasów gazownictwa komunalnego w Pol-
sce. Wśród tej masy danych znalazły się też i te, inte-
resujące historyka najbardziej, a mianowicie dotyczące 
twórców oraz dat budowy wszystkich działających wtedy 
zakładów gazowniczych. Problem polegał jednak na tym, 
że do wykonania zestawienia 122 istniejących gazowni 
Konopka wykorzystał błędne niekiedy informacje prze-
słane w ankietach przez administracje poszczególnych 
zakładów gazowniczych. Trudno mieć do niego jednak 
pretensje, nie mógł przecież skorygować informacji 
dla ponad setki zakładów. Skutek był jednak taki, że do 
obiegu przedostały się błędne daty budowy gazowni np. 
w Gnieźnie, Krotoszynie i Rawiczu, o budowniczych nie 
wspominając. Kwestiom historycznego rozwoju gazow-
nictwa w Polsce poświęcił przedwojenny fachowiec za-
ledwie kilka stron, nie szukając odpowiedzi na pytania 
o przyczyny i konsekwencje tego zjawiska. Niewątpliwe 
jednak dzięki olbrzymiemu materiałowi statystyczne-
mu dał pierwszy w dziejach obraz gazownictwa na zie-
miach polskich, w tym także ówczesnego województwa 
poznańskiego, stanowiącego lwią część rozbiorowego 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zwrócił też uwagę 
na zjawisko istnienia i upadku miniaturowych gazow-
ni benzynowych oraz acetylenowych5. O tych małych, 
a później szybko zapomnianych zakładach benzyno-
wych wspomniał też Antoni Deblessem w swoim arty-
kule ukazującym zbiorczo, pierwszy raz po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, stan gazownictwa w kraju 
nad Wisłą6. Książka Konopki oraz artykuł Deblessema 

5 J. Konopka, Gazownictwo polskie w świetle liczb i wykresów, Warsza-
wa 1928.

6 A. Deblessem, Statystyka gazowni Państwa Polskiego, „Przegląd Ga-
zowniczy i Wodociągowy” 1924, nr 11.
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stały się później podstawą do zaprezentowania najstar-
szych dziejów gazowni w obszernej monografi i tej gałęzi 
przemysłowej w Polsce, na którą trzeba było czekać jed-
nak aż do 2002 r. Przygotowana pod kierunkiem Alek-
sandry Wójtowicz oraz Bogumiły Nawrockiej-Fuchs 
Historia gazownictwa polskiego od połowy XIX wieku po 
rok 2000 stała się pierwszą i jak dotychczas jedyną mo-
nografi ą, prezentującą syntetycznie dzieje gazownictwa 
w naszym kraju. W liczącej niemal 500 stron pracy okres 
budowy zrębów gazownictwa miejskiego w czasach za-
borów zajmuje jednak ledwie kilka stron. Natomiast nie-
wątpliwą zaletą książki jest statystyczne przedstawienie 
obrazu gazownictwa już po II wojnie światowej, a zatem 
obejmującego także zakłady na ziemiach Dolnego Ślą-
ska, Pomorza i Prus Wschodnich, włączonych do Polski 
po 1945 r.7. Na tym w zasadzie można zakończyć analizę 
literatury dotyczącej historii gazownictwa w Polsce, wy-
dana bowiem w 2009 r. przez Izbę Gospodarczą Gazow-
nictwa imponująca szatą edytorską praca Gazownictwo 
polskie, powiela ustalenia znane z wcześniejszych mo-
nografi i, acz niewątpliwie – dzięki bogatej ikonografi i 
– ma też olbrzymie walory poznawcze. Jest to zarazem 
pierwsza książka prezentująca tak obszernie zabytkową 
substancję materialną polskich gazowni, wszakże jedynie 
fotografi cznie, bez jakiegokolwiek komentarza odnoś-
nie jej wartości8.

Jak widać, na podstawie dotychczasowej literatury, 
będącej dziełem wyłącznie kadry technicznej, nie spo-
sób poznać historię gazownictwa w jego najstarszym, 
a z punktu widzenia kształtowania się tej gałęzi prze-
mysłowej, najważniejszym okresie. Trudno uchwycić 
najistotniejsze przesłanki oraz konsekwencje procesu 
tworzenia centralnych systemów oświetlenia w miastach 
okresu zaborów, nie wiadomo też w zasadzie, na czym 
polegał system koncesji, dlaczego był stosowany i jaki 
miał zasięg. Te i wiele innych pytań pozostają bez odpo-
wiedzi, a powszechny brak odwołań do literatury i źródeł 
towarzyszący tym publikacjom, uniemożliwia weryfi ka-
cję wielu wątpliwych tez stawianych przez ich autorów. 
Jeśli dodać do tego fakt braku studiów rozwoju i funk-
cjonowania gazownictwa na poszczególnych obszarach 
Polski pod zaborczą trójwładzą, to uzyskamy obraz ewi-
dentnego ignorowania tego problemu naukowego. Można 

7 Historia gazownictwa polskiego od połowy XIX wieku po rok 2000 
[zesp. aut. Z. Budziński i in.; zesp. red. A. Wójtowicz, B. Nawrocka-
-Fuchs], Warszawa [2002].

8 Gazownictwo polskie, pod red. A. Bochena, Bydgoszcz 2009.

zrozumieć, że opracowanie szczegółowego zarysu ga-
zownictwa na ziemiach pod administracją pruską, gdzie 
mamy do czynienia de facto z kilkuset gazowniami, jest 
dziełem mozolnym i niezwykle trudnym, ale już w kon-
tekście Królestwa Polskiego, na terenie którego istniało 
zaledwie kilka, czy też Galicji liczącej kilkanaście zakła-
dów, nie powinno nastręczać poważnych problemów9.

Niewątpliwie nieco lepiej jest już w odniesieniu do 
dziejów konkretnych gazowni z terenów byłej prowincji 
poznańskiej, choć od razu na wstępie zauważyć należy, że 
tylko nieliczne z nich doczekały się bardziej wnikliwych 
rysów historycznych. Tradycję badań nad przeszłością 
zakładów gazowniczych Poznańskiego zapoczątkowała 
już niemiecka kadra techniczna, przygotowując okolicz-
nościowe wydawnictwa z okazji rocznic ich istnienia. 
Pierwsze tego typu publikacje opracował decernent byd-
goskiej gazowni Heinrich Metzger w 1910 r., kolejną 
natomiast najprawdopodobniej nadinż. Max Krause z ga-
zowni leszczyńskiej z okazji jej 50-lecia10. Niewątpliwie 
szkoda natomiast, że o zarysowanie dziejów swojej ga-
zowni nie pokusiła się sława poznańskiego gazownictwa 
okresu zaborów – dyrektor Hans Mertens z Poznania. 
Co prawda w artykule poświęconym poznańskim zakła-
dom gazowniczym, wodociągowym i elektrowni podał 
trochę szczegółów z przeszłości największej gazowni 
w prowincji, ale na pogłębioną refl eksję dotyczącą jej hi-
storii zabrakło mu już czasu11. Lukę tę wypełnił dopiero 
w okresie międzywojennym polski dyrektor poznańskie-
go zakładu – Antoni Dziurzyński, przygotowując bardzo 
obszerny i dobry merytorycznie artykuł z okazji 75-lecia 
najstarszej w Wielkim Księstwie Poznańskim gazowni12. 
W podobnym czasie duży artykuł okolicznościowy poja-
wił się również w kontekście gazowni bydgoskiej, acz-
kolwiek jego ciężar gatunkowy, z uwagi na wcześniejsze 

9 A. Deblessem wymienia 7 miast byłego Królestwa Polskiego (Kalisz, 
Lublin, Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Warsza-
wa, Wilno) posiadających gazownie oraz 17 byłej Galicji (Bielsko Bia-
ła, Brzeżany, Drohobycz, Jarosław, Jasło, Kałusz, Kołomyja, Kraków, 
Krosno, Lwów, Oświęcim, Rzeszów, Stanisławów, Stryj, Szczakowa, 
Tarnów, Żywiec); A. Deblessem, Statystyka gazowni Państwa Polskie-
go…, op.cit., s. 338–350. 

10 H. Metzger, Das Gaswerk der Stadt Bromberg von 1860 bis 1910. 
Denkschrift zur Erinnerung an die Einführung der Gasbeleuchtung in 
Bromberg am 1. Oktober 1860, Bromberg 1910; H. Metzger, Betrach-
tungen zum Jubiläum des Bromberger Gaswerks, „Aus dem Posener 
Lande” 1911, z. 3; Zum 50 jährigen Bestehen der Lissaer Gasanstalt, 
„Aus dem Posener Lande” 1915, z. 11.

11 [H.] Mertens, Über die Licht- und Wasserwerke der Stadt Posen, „Jour-
nal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung” 1904, nr 36.

12 A. Dziurzyński, 75-lecie Gazowni Miejskiej w Poznaniu, „Gaz i Woda” 
1931, nr 12.
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publikacje Metzgera był już znacznie mniejszy13. Nie 
doczekały się swoich rysów historycznych inne najstar-
sze gazownie byłej prowincji, takie jak krotoszyńska, 
ostrowska czy pilska.

Po II wojnie światowej przez kilkadziesiąt lat panowa-
ła całkowita posucha w zakresie publikacji związanych 
z przeszłością gazownictwa Poznańskiego. Faktem jest, 
że w 1956 r. ukazał się album z okazji 100 lat działalności 
gazowni w Poznaniu, ale jego autor skoncentrował swoją 
uwagę na sprawach robotniczych oraz uwarunkowaniach 
funkcjonowania tego zakładu w gospodarce socjalistycz-
nej, przez co nadał mu charakter ewidentnie propagan-
dowy, tworząc książkę o nikłej wartości merytorycznej14. 
Kolejna pozycja pojawiła się dopiero w 1996 r. przy 
okazji obchodów 125-lecia gazowni w Pile. Jej autorzy 
swoją uwagę skoncentrowali na powojennych losach 
tej jednej z największych gazowni dawnego Wielkie-
go Księstwa Poznańskiego, ale pokusili się także o za-
rysowanie dziejów kilku innych gazowni wchodzących 
w skład ówczesnego Rejonu Gazowniczego w Pile. Była 
to zatem pierwsza praca swym zasięgiem obejmująca 
już kilka gazowni na północnych krańcach Wielkopol-
ski15. W tym samym czasie ukazała się też skonstruowana 
w podobny sposób do poprzedniej praca zbiorowa po-
święcona gazowniom Zakładu Gazowniczego w Kaliszu, 
obchodzącego również swoje 125-lecie16. Z jednej strony 
po raz pierwszy rozpoznano przeszłość w sumie kilku-
nastu zakładów gazowniczych, z drugiej jednak w obu 
wypadkach autorzy nie ustrzegli się pewnych nieścisło-
ści i błędów. W 2000 r. swoje 140-lecie istnienia obcho-
dziła druga pod względem wielkości i czasu powstania 
gazownia dawnej prowincji poznańskiej, czyli bydgoska. 
Przy okazji tego wydarzenia do obiegu trafi ło albumowe 
wydawnictwo dotyczące dziejów zakładu, aczkolwiek 
pomijające już historie pozostałych gazowni skupionych 
w Zakładzie Gazowniczym w Bydgoszczy17. W ostatnich 
latach ukazały się 2 większe prace dotyczące gazowni 
poznańskiej, niestety o charakterze albumowym, a zatem 
prezentujące wiedzę dotyczącą przeszłości tego zakładu 
w skondensowany sposób, w dodatku obarczone również 
13 B. Klimczak, 75-lecie Gazowni Miejskiej w Bydgoszczy, „Gaz i Woda” 

1935, nr 6.
14 J. Mastalerz, 100 lat 1856–1956. W służbie społeczeństwa miasta Po-

znania, Poznań 1956.
15 H. Grabowski, Z. Noska, H. Pankau, 125 lat pilskiego gazownictwa 

1871–1996, Piła 1996.
16 S. Hyla, S. Konarska, G. Mrozińska, T. Olczak, W. Świtalski, K. Wal-

czak, Gazownia kaliska 1871–1896, Kalisz 1996.
17 140 lat Gazowni Bydgoskiej. Od światła płomyka, Bydgoszcz 2000.

pewnymi błędami18. Podobnie jest też w wypadku naj-
nowszego albumu wydanego z okazji 150-lecia gazowni 
w Bydgoszczy19.

Podsumowując tedy powojenny dorobek w sferze ba-
dań nad gazownictwem, chciałbym zwrócić uwagę na 
kilka wniosków, które nasuwają się samoistnie. Z jednej 
strony widać obniżenie poziomu merytorycznego w sto-
sunku do prac jeszcze z czasów międzywojnia, z drugiej 
ewidentny wzrost zainteresowania najnowszymi dzieja-
mi gazownictwa, dotyczącymi zresztą głównie rozwoju 
dalekosiężnego przesyłu gazu, a z trzeciej jeszcze nada-
wanie publikacjom charakteru albumowego, co z góry 
skazuje je na bardzo skondensowany przekaz wiedzy, 
pozbawiony w większości odwołań do literatury i źródeł. 
Niewątpliwym walorem jest jednak zawarty w książ-
kach tych obszerny z reguły materiał ilustracyjny, który 
ma nie tylko olbrzymie znaczenie dokumentacyjne, ale 
też i poznawcze, zwłaszcza w kontekście gazowni już 
nieistniejących.

Skazany na liczne niedomagania dostępnej litera-
tury, w pełni świadom jej poważnych mankamentów, 
musiałem zatem podjąć wysiłek wieloletniej kwerendy 
archiwalnej i bibliotecznej. Podstawą badań stały się za-
soby archiwalne kilku polskich archiwów państwowych 
oraz ich oddziałów. Ze względu na fakt, iż zdecydowana 
większość gazowni była inwestycjami samorządowymi, 
głównie były to zespoły akt poszczególnych municy-
piów. Nie zawsze zachowany w nich materiał pozwa-
lał jednak na wnikliwe prześledzenie losów powstania 
i funkcjonowania gazowni w okresie zaborów. W rezul-
tacie już w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy od-
naleźć można poszyty, obrazujące szczegółowy przebieg 
inwestycji w Łabiszynie czy też Łobżenicy, ale brak rów-
nocześnie jakichkolwiek akt dotyczących kwestii zwią-
zanych z budową gazowni w Barcinie albo Mroczy20. 
Dokumentów ukazujących początki gazownictwa braku-
je też w odniesieniu do Bydgoszczy, ale za to niezwy-
kle cenna jest dokumentacja budowlano-techniczna tego 
zakładu, przechowywana w zespole akt budowlanych 
Bydgoszczy21. Niewiele znaleźć można również odnoś-
nie gazowni w Kcyni, a jedynie wybiórczych informa-
cji poszukiwać można w olbrzymim zespole Regencji 
18 E. Kłodzińska, Opowieść o gazie, Poznań 2002; L. Łuczak, W blasku 

błękitnego płomienia. 150 lat gazowni w Poznaniu, Poznań 2006.
19 M. K. Jeleniewski, Razem z gazem 150 lat, Bydgoszcz 2010.
20 APB, Akta miasta Łabiszyna, Akta miasta Łobżenicy, Akta miasta Bar-

cin, Akta gminy Mrocza.
21 APB, Akta budowlane miasta Bydgoszczy.
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w Bydgoszczy. W nim też dają się odnaleźć szczególnie 
cenne sprawozdania administracyjne samorządów miej-
skich Gniezna względnie Inowrocławia, pozwalające na 
zarysowanie systemu oświetlenia w obu miastach22. Bar-
dzo wartościowe są również dokumentacje techniczno-
-budowlane kilku gazowni, powstałych w obszarze dzia-
łalności Inspekcji Przemysłowej w Inowrocławiu23.

W gorzowskim archiwum państwowym udało się co 
prawda wyszukać sporo danych dotyczących gazowni 
w Trzcielu, ale kwerenda do historii zakładów gazow-
niczych w Babimoście czy Wschowie w Archiwum Pań-
stwowym w Zielonej Górze zakończyła się już fi askiem24. 
Na podstawie zasobu archiwalnego przechowywanego 
w Kaliszu dociec można szczegółów samorządowego 
konfl iktu w Pogorzeli, odnaleźć oryginalny projekt ga-
zowni kępińskiej z lat 70. XIX w., ale o zakładzie benzy-
nowym w Grabowie nad Prosną i jednej z największych 
gazowni prowincji – ostrowskiej, próżno szukać już ja-
kichkolwiek informacji25. Podobnie jest w wypadku Ar-
chiwum Państwowego w Lesznie, gdzie z jednej strony 
można sporo znaleźć o gazowniach w Gostyniu, Jutro-
sinie, Kościanie czy Miejskiej Górce, ale równocześnie 
jedynie śladowe informacje o zakładach w Borku Wiel-
kopolskim względnie Rydzynie26. Niezwykle wartościo-
wy jest tutaj jednak zespół Akta miasta Leszno, który 
zawiera ponad 1000 poszytów koncesji budowlanych 
z okresu zaboru pruskiego, w tym także 2 poszyty do 
zakładu gazowniczego; liczne plany techniczne do kom-
pleksu leszczyńskiej gazowni zachowały się też w sporej 
mierze już zinwentaryzowanym zespole: Dokumentacja 
techniczna miasta Leszna27.

Niewątpliwie z punktu widzenia badań nad gazow-
nictwem bardzo cenne są zasoby Archiwum Państwowe-
go w Poznaniu, które oprócz spotykanych też w innych 
archiwach akt miast, posiada jeszcze bezcenny zespół 
zaborczej Inspekcji Przemysłowej w Poznaniu. Wśród 
tworzących go poszytów z dokumentacjami techniczno-
-budowlanymi dziesiątek różnego typu zakładów prze-
mysłowych, jest i kilkanaście dotyczących wybranych 

22 APB, Regencja w Bydgoszczy.
23 APB, Inspekcja Przemysłowa Inowrocław.
24 APG, Akta miasta Trzciela; APZ, Akta miasta Wschowa.
25 APK, Akta miasta Pogorzela, Akta miasta Kępna, Akta miasta Grabo-

wa, Akta miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
26 APL, Akta miasta Gostyń, Akta miasta Jutrosin, Akta miasta Kościana, 

Akta miasta Miejska Górka, Akta miasta Borek Wlkp., Akta miasta Ry-
dzyna.

27 APL, Akta miasta Leszno, sygn. 2486–2487, Dokumentacja techniczna 
miasta Leszna.

gazowni Poznańskiego. Z kolei ze względu na fakt, iż ga-
zownie już w czasie I wojny światowej zaliczane były do 
strategicznych zakładów przemysłowych, licznych infor-
macji odnośnie działających w okresie międzywojennym 
zakładów dostarcza też zespół gromadzący spuściznę 
władz wojewódzkich w Poznaniu28. Do tego wszystkiego 
mamy jeszcze do dyspozycji przepastny zbiór dokumen-
tacji wytworzonej przez urząd nadprezydenta prowin-
cji poznańskiej, a w nim liczne sprawozdania, składane 
corocznie przez administrację samorządową wielu mu-
nicypiów Wielkiego Księstwa Poznańskiego29. Niewąt-
pliwym mankamentem jest natomiast brak jakiejkolwiek 
dokumentacji aktowej dotyczącej powstania i działalno-
ści gazowni poznańskiej, ale mamy tu do dyspozycji inne 
materiały. Rozwój przestrzenny prześledzić można na 
podstawie kwitów ubezpieczeń przeciwogniowych30, zaś 
szczegółowe rozpoznanie historii umożliwia lektura wy-
dawanych drukiem urzędowych sprawozdań z działal-
ności poznańskiego magistratu31. Notabene wspomniane 
sprawozdania administracyjne stanowią również skarbni-
cę wiedzy o dziejach gazownictwa w Bydgoszczy, a dla 
kilku innych miast prowincji, np. Ponieca czy Ostrowa 
Wielkopolskiego dysponujemy również tego typu publi-
kacjami, choć jedynie z kilku wybranych lat32.

Oprócz wspomnianych archiwów kwerendą obję-
te zostały też ich oddziały, a mianowicie znajdujący 
się w Inowrocławiu oddział Archiwum Państwowego 
w Bydgoszczy oraz gnieźnieński i pilski oddział Archi-
wum Państwowego w Poznaniu. Oferowane przez nie 
zasoby sprowadzały się głównie do zespołów akt kolej-
nych miast, aczkolwiek w oddziale gnieźnieńskim uda-
ło się odnaleźć dodatkowo kilka interesujących planów 
technicznych i budowlanych gazowni gnieźnieńskiej 
w nie do końca opracowanym jeszcze zespole dokumen-
tacji budowlanej miasta Gniezna33. Notabene liczne do-
kumentacje techniczno-budowlane gazowni można też 

28 APP, Inspekcja Przemysłowa w Poznaniu, Urząd Wojewódzki Poznański.
29 APP, Naczelne Prezydium w Poznaniu.
30 APP, Akta miasta Poznania, Towarzystwo Ubezpieczeń Ogniowych Po-

znań.
31 Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegen-

heiten der Stadt Posen [pro 1851]/Sprawozdanie tyczące się zarządu 
i stanu interessów gminy miasta Poznania [za 1851], Poznań 1852; ko-
lejne sprawozdania za następne lata.

32 Bericht des Magistrats zu Bromberg über die Verwaltung und den Stand 
der Gemeinde-Angelegenheiten für das Jahr 1860, Bromberg 1861; ko-
lejne sprawozdania za następne lata; Bericht über den Stand und die 
Verwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Punitz für die 
Jahre 1912 und 1913, Lissa i. P. 1914; Verwaltungsbericht der Stadt 
Ostrowo über das Jahr 1914, Ostrowo [1914].

33 APP OG, Dokumentacja budowlana miasta Gniezna.
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znaleźć wszyte w pruskie akta magistrackie, co pozwala 
na prześledzenie postępu technicznego oraz zarysowanie 
ewolucji w architekturze gazowniczej.

Kwerenda w pilskim oddziale Archiwum Państwowe-
go w Poznaniu wykazała brak jakichkolwiek akt dotyczą-
cych gazowni w Pile, a świadomość wielkości oraz rangi 
w dziejach gazownictwa tego zakładu, nie pozwalała na 
jego pominięcie. Wtedy z pomocą przyszły akta Turyn-
gijskiego Towarzystwa Gazowego z siedzibą w Lipsku, 
będącego właścicielem pilskiej gazowni niemal od mo-
mentu jej powstania aż do końca badanego okresu. Kwe-
renda w Saksońskim Archiwum Państwowym w Lipsku 
(Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig) umożli-
wiła nie tylko szczegółowe przebadanie losów tej trze-
ciej co do wielkości gazowni byłej prowincji, ale rzuciła 
także sporo światła na budowę unikatowego gazociągu 
dalekosiężnego z Piły do Ujścia. Wreszcie udało się też 
dotrzeć do bezcennej dokumentacji budowlano-tech-
nicznej nowego kompleksu gazowniczego w Pile, a przy 
okazji badań nad gazociągiem dalekosiężnym, do unika-
towego planu technicznego nieistniejącego już dawno 
drewnianego mostu zwodzonego na Noteci w Ujściu34. 
Wbrew pokładanym nadziejom materiały nieocenionego 
Tajnego Archiwum Państwowego Pruskiego Dziedzic-
twa Kulturowego (Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz) w Berlin-Dahlem tym razem nie wniosły 
nic istotnego do wiedzy o gazownictwie Poznańskiego. 
Jedyne akta, które udało się tam wykryć, dotyczą produk-
cji gazu miejskiego na terenie rejencji bydgoskiej w la-
tach 1878–1893, co z punktu widzenia niniejszej książki 
okazało się mało przydatne35. Paradoksalnie niewiele 
wniosły też archiwa zakładowe Dolnośląskiej Spółki Ga-
zownictwa (Oddział Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu), 
obejmujące spuściznę gazowni klasycznych w Babimo-
ście, Kargowej, Wolsztynie i Zbąszyniu, oraz Pomor-
skiej Spółki Gazownictwa (Oddział Zakład Gazowniczy 
w Bydgoszczy), choć tutaj udało się pozyskać kilka cen-
nych informacji do dziejów gazowni w Nakle, a przede 
wszystkim zbiór dokumentacji fotografi cznej gazowni 
bydgoskiej, wykonany ok. 1910 r., opisany zaś już przez 
polskiego fotografa w okresie międzywojennym36. Naj-
więcej materiałów archiwalnych, przede wszystkim fo-

34 SächsStA, StA-L, Thüringer Gasgesellschaft Leipzig.
35 GStA PK, XVI. HA Posen, Rep. 30, Regierung zu Bromberg, sygn. 1931.
36 APSG OZG w Bydgoszczy, protokół kontroli gazowni komunalnej 

w Nakle z 28 XI 1952 r. wraz z załącznikami; dokumentacja fotogra-
fi czna gazowni bydgoskiej z ok. 1910 r.

tografi cznych, można było zdobyć w Wielkopolskiej 
Spółce Gazownictwa (Oddział Zakład Gazowniczy 
w Poznaniu). Tu też przechowywane są cenne źródło-
wo, bowiem obrazujące stan techniczny – wkrótce po 
II wojnie światowej – spisy inwentaryzacyjne wielu ga-
zowni byłej prowincji poznańskiej. W kilku wypadkach, 
czego przykładem jest choćby Babimost, pozwoliły one 
na scharakteryzowanie poziomu technicznego gazowni 
jeszcze w czasach zaboru pruskiego37. Oprócz wszyst-
kich tych archiwów wykorzystałem też dostępne doku-
mentacje aktowe i techniczne dotyczące gazowni takich 
miast, jak Koźmin Wielkopolski, Nakło i Stęszew, zgro-
madzone odpowiednio w Muzeum Ziemi Koźmińskiej 
w Koźminie Wielkopolskim, Muzeum Ziemi Krajeńskiej 
w Nakle oraz Muzeum Regionalnym w Stęszewie38. Ca-
łość poddanego analizie materiału archiwalnego uzupeł-
niły jeszcze udostępnione przez wielu zaprzyjaźnionych 
kierowników i gazmistrzów starych gazowni klasycz-
nych oryginalne dokumentacje techniczne oraz aktowe, 
a także gromadzone od lat zbiory własne, w szczególno-
ści archiwalne fotografi e oraz stare kartki pocztowe.

Analiza dostępnych materiałów archiwalnych, z uwa-
gi na wspomnianą niekompletność, często też wybiór-
czość, nie pozwalała jednak na przedstawienie losów 
wielu gazowni, czy syntetyczne opracowanie wybranych 
problemów. Równolegle zatem z badaniami w archi-
wach prowadziłem też kwerendę prasową w bezcen-
nym zasobie Biblioteki UAM. Przechowywana tam stara 
i podniszczona prasa lokalna z ośrodków miejskich daw-
nego Wielkiego Księstwa Poznańskiego – udostępniana 
nierzadko dzięki olbrzymiemu poświęceniu Pani Basi 
Cilsdorf – rzuciła sporo światła na proces przygotowań 
i przebieg samej inwestycji w licznych miastach. Najstar-
sze roczniki „Gazety Poznańskiej” („Posener Zeitung”) 
pozwoliły ustalić dokładne daty uruchomienia pierw-
szych i największych gazowni, ponadto też zaprezen-
tować systemy oświetlenia eksploatowane w miastach 
Poznańskiego w najdawniejszym okresie. Setki artyku-
łów, ukazujących się przy okazji budowy gazowni w lo-
kalnych dziennikach i orędownikach powiatowych, dały 
też sposobność do uchwycenia charakterystycznego, ma-
łomiasteczkowego klimatu licznych ośrodków Wielkie-

37 AWSG OZG w Poznaniu, Program techniczny Zakładu Gazowniczego 
Zielona Góra. Gazownia Babimost [195?, bez pag.].

38 Muzeum Ziemi Koźmińskiej, nr inw. 443; Muzeum Regionalne w Stę-
szewie, sygn. 2689; Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, sygn. MZK 
706/D – MZK 720/D i in.
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go Księstwa Poznańskiego. Nie da się również ukryć, że 
w wielu wypadkach były jedynym źródłem do zobrazo-
wania samego przebiegu inwestycji. Wreszcie dzięki nim 
mogłem też wzbogacić publikację niekiedy całkiem spo-
rymi cytatami, tłumaczonymi jednak samodzielnie z nie-
mieckiego, a zatem z pewnością nie zawsze doskonałymi.

Aby zbadać dokładnie postęp technologiczny i zary-
sować najważniejsze tendencje w technice gazownictwa 
prowincji poznańskiej, sięgnąłem przede wszystkim do 
nieocenionego „Żurnalu Oświetlenia Gazowego i Za-
opatrzenia w Wodę” („Journal für Gasbeleuchtung und 
Wasserversorgung”), którego dziesiątki roczników prze-
chowywane są w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej. 
Brakuje wszakże tych najstarszych, z lat 70. i 80. XIX w., 
ale udało się je przebadać w Bibliotece Politechniki War-
szawskiej, notabene właśnie dzięki dawnym zbiorom 
biblioteki Miejskich Zakładów Siły, Światła i Wody 
w Poznaniu, o czym informują pieczątki w rocznikach 
czasopism – ot chichot historii. W tym sztandarowym dla 
niemieckiego gazownictwa czasopiśmie odnaleźć można 
nie tylko liczne sprawozdania z ruchu gazowni w pro-
wincji, ale także częste wzmianki o przygotowaniach do 
budowy, wreszcie też dokładne daty uruchomienia wielu 
gazowni poznańskiego, jak choćby pniewskiej39. Tu też 
opublikował obszerny artykuł o miejskich zakładach prze-
mysłowych Poznania Hans Mertens, zaś E. Walter przed-
stawił nowatorstwo gazociągu dalekosiężnego z Piły do 
Ujścia40. Nie zaniechałem też kwerendy w polskim odpo-
wiedniku „Żurnalu…”, czyli czasopiśmie „Przegląd Ga-
zowniczy i Wodociągowy”, później „Gaz i Woda”, zaś 
w końcu – już po II wojnie światowej – funkcjonującym 
pod nazwą „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”. Okaza-
ło się jednak, że w sprawie poznańskiego gazownictwa 
okresu międzywojennego i powojennego polska prasa 
techniczna nie miała już tyle do zakomunikowania, ile 
jej niemiecki odpowiednik, w latach 20. XX w. przemia-
nowany zresztą na „Gazownictwo i Wodociągi” („Das 
Gas- und Wasserfach”).

W ten sposób zgromadziłem podstawowy materiał, 
służący do przygotowania publikacji. Zgodnie z przy-
jętymi na początku założeniami miała ona spełniać 
wymogi pracy naukowej, stanowić bazę dokumentacyj-

39 „Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung” 1905, nr 39, s. 856.
40 [H.] Mertens, Über die Licht- und Wasserwerke…, op.cit.; E. Walter, 

Die Ferndruckleitung Schneidemühl – Usch und die Pole’sche For-
mel, „Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung” 1907, nr 13, 
s. 265–268.

no-inwentaryzacyjną dziedzictwa gazowniczego na ob-
szarze Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a do tego być 
jeszcze kompendium wiedzy dla służb konserwatorskich 
w zakresie zabytków gazownictwa oraz możliwości ich 
współczesnego wykorzystania. Przyjęte cele i założenia 
samoistnie wyznaczyły konstrukcję pracy, na którą zło-
żyły się 3 oddzielne pod względem merytorycznym czę-
ści, powiązane jednak w organiczną całość. Są to: część 
pierwsza – szeroko pojęte dzieje gazownictwa w prowin-
cji poznańskiej, część druga – zabytki gazownictwa oraz 
formy rewitalizacji i adaptacji architektury gazowniczej 
do nowych funkcji, część trzecia – katalog 80 gazow-
ni istniejących na terenie badanego regionu. Pierwot-
nie zakładałem, że katalog będzie stanowił część drugą, 
a zamknięciem książki będą zabytki i kwestie związane 
z rewitalizacją starych gazowni. Już na etapie prac redak-
cyjnych okazało się jednak, że wielkość katalogu – ze 
względów praktycznych – zmusza do ujęcia go w osob-
nym tomie, a zatem konieczna okazała się reorganizacja 
struktury publikacji, nie mająca jednak żadnego wpływu 
na jej wywód merytoryczny.

Część pierwszą otwiera rozdział stanowiący ogól-
ną charakterystykę municypiów prowincji poznańskiej, 
a zatem ma charakter wprowadzający. Wbrew pozorom, 
jego skonstruowanie okazało się niezwykle trudne ze 
względu na brak dobrych opracowań syntetycznych tego 
zagadnienia. Co prawda do dyspozycji w tym zakresie 
mamy 2 doskonałe publikacje Manfreda Lauberta oraz 
Heinricha Wuttkego z okresu zaboru pruskiego, ale pro-
blem polega na tym, że pierwszy z nich zakończył swoje 
badania na połowie XIX w., drugi zaś niewiele później, 
a mianowicie na początku lat 60. XIX w.41. Dlatego o syn-
tezie dziejów miast Poznańskiego w drugiej połowie XIX 
i na początku XX w. można już tylko marzyć. Imponujące 
kilkutomowe Dzieje Wielkopolski, wydane w latach 70. 
XX w. kwestię ogólnego rozwoju miast w okresie zaboru 
pruskiego zupełnie pominęły, a błąd ten próbował napra-
wić później Czesław Łuczak w swoich Dziejach gospo-
darczych Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918)42. 
Z uwagi na treść książki, nie był to jednak fundamentalny 
temat jego rozważań. Faktem jest, że w wypadku rejencji 
bydgoskiej mamy do dyspozycji genialną, kilkuczęścio-

41 M. Laubert, Die Verwaltung Provinz Posen 1815–47, Breslau 1923; 
H. Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864.

42 Dzieje Wielkopolski, pod red. W. Jakóbczyka, Poznań 1973, t. 2; C. Łu-
czak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), 
Poznań 2001.
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wą pracę historyków niemieckich, ale dotyczy ona tylko 
mniejszego okręgu rejencyjnego, pomijając z założenia 
rejencję poznańską43. Niewiele pomaga też lektura dzie-
ła wybitnego specjalisty z zakresu pruskiej urbanizacji 
– Horsta Matzeratha, aczkolwiek ze względu na specy-
fi czne właściwości miast Poznańskiego, poświęca im cał-
kiem sporo miejsca44. W konsekwencji już w rozdziale 
wprowadzającym do właściwego tematu badań, zmuszo-
ny byłem posiłkować się licznymi źródłami, głównie nie-
ocenionymi Statystykami Pruskimi45.

Dział merytoryczny części pierwszej stanowią ujęte 
chronologicznie w rozdziałach problemy: oświetlenia 
miast prowincji, początków gazownictwa w Wielkim 
Księstwie, jego rozwoju w okresie do I wojny świato-
wej, i w końcu funkcjonowania w czasie światowego 
konfl iktu. Ponadto znalazły się tu też rozdziały prezen-
tujące systemy gazowni działających w Provinz Posen, 
proces przygotowań do budowy, formy własności i spo-
soby fi nansowania budowy zakładów gazowniczych, 
budowniczych i projektantów, poziom techniczny, a na 
zakończenie architekturę poznańskiego gazownictwa. 
Tutaj bazowałem już głównie na zgromadzonym ma-
teriale źródłowym, a wyjątek stanowiły wykorzystane 
obszernie do rozdziału o oświetleniu i systemach gazow-
ni fachowe publikacje książkowe sprzed 1945 r.46. Jed-
nocześnie świadomie zrezygnowałem z wprowadzenia 
rozdziału poświęconego rozwojowi gazownictwa ogól-
noświatowego ewentualnie ogólnopolskiego. W pierw-
szym bowiem wypadku jest już trochę literatury z tego 
zakresu, w drugim natomiast świadom w pełni licznych 
błędów, zasianych przez Konopkę, a pokutujących po-
wszechnie w literaturze tematu, nie chciałem ich powie-
lać47. Z tego samego powodu uciekałem też od odwołań 
o charakterze ogólnopolskim, stosując je wyjątkowo 

43 I. Berger, Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Bromberg 
1815–1847, Köln – Berlin 1966; K. H. Rehfeld, Die preussische Ver-
waltung des Regierungsbezirks Bromberg 1848–1871, Köln – Berlin 
1968; T. Gey, Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Brom-
berg 1871–1920, Köln – Berlin 1975.

44 H. Matzerath, Urbaniesierung in Preussen 1815–1914, Stuttgart 1985.
45 Preussische Statistik, Berlin 1864, t. 5 i in.
46 W. Bertelsmann, Lehrbuch der Leuchtgasindustrie. Die Erzeugung 

des Leuchtgases, Stuttgart 1911, t. 1; W. Bertelsmann, Lehrbuch der 
Leuchtgasindustrie. Die Verwendung des Leuchtgases, Stuttgart 1911, 
t. 2; C. Forsch, Das Leuchtgas, seine Herstellung und Verwendung, 
Kempten – München 1914; A. Schäfer, Einrichtung und Betrieb eines 
Gaswerkes, München – Berlin 1910; A. Schäfer, Einrichtung und Be-
trieb eines Gaswerkes, München – Berlin 1929.

47 O dziejach gazownictwa ogólnoświatowego zob.: L. Elster, A. Weber, 
F. Wieser, Handwörterbuch der Staatwissenschaften, Jena 1927, t. 4, 
s. 573–597; Gazownictwo polskie, pod red. A. Bochena, Bydgoszcz 
2009, s. 7–19.

i tylko wtedy, gdy miałem całkowitą pewność co do ich 
prawdziwości.

Część druga stanowi tylko 1 rozdział, omawiający 
zabytki gazownictwa z terenu dawnych ziem prowin-
cji poznańskiej, ich stan zachowania, a także współ-
czesne formy wykorzystania do nowych funkcji względ-
nie pomysły na rewitalizację. Zawarłem tutaj też uwa-
gi dotyczące waloryzacji gazowniczej spuścizny, mam 
nadzieję, że pomocne w działalności służb konserwa-
torskich. Przelana na papier treść stanowi w zdecydo-
wanej mierze wiedzę praktyczną, pozyskaną w wyniku 
wieloletniej współpracy z Urzędami Ochrony Zabytków 
w Polsce, a nadto wynik spostrzeżeń własnych, poczy-
nionych w odniesieniu do licznych zakładów gazowni-
czych w Polsce i za granicą, znanych mi z autopsji. Siłą 
rzeczy pozbawiona jest zatem w dużym stopniu odwołań 
do literatury oraz źródeł.

Ostatnia część, a mianowicie zawarty w tomie II ka-
talog, to już szczegółowe omówienie dziejów konkretnej 
gazowni, jej architektury oraz rozwiązań technicznych, 
a w konsekwencji także współczesnego stanu zachowa-
nia. Pod względem chronologicznym clou każdego hasła 
stanowią dzieje w okresie zaborów, ale umieściłem tam 
także skrótową historię gazowni w późniejszym okresie 
jej istnienia, łącznie z datą unieruchomienia48.

Przyjmując jako jedno z głównych założeń pracy jej 
funkcję dokumentacyjną, od początku zakładałem włą-
czenie do publikacji możliwie jak najwięcej materiału 
ilustracyjnego. Stanowią go setki archiwalnych i współ-
czesnych zdjęć, stare pocztówki, dziesiątki archiwalnych 
planów technicznych, a także liczne współczesne rysunki 
inwentaryzacyjne, częstokroć wykonywane na podstawie 
zniszczonych względnie nieczytelnych planów archiwal-
nych. Dokonując wyboru ilustracji do obydwu tomów, 
starałem się w tomie pierwszym umieszczać w głównej 
mierze materiał archiwalny, zaś w drugim zdjęcia współ-
czesne. Wyjątek stanowiły rozdziały poświęcone archi-
tekturze oraz zabytkom i formom rewitalizacji gazowni. 
Tutaj dominują fotografi e współczesne, bowiem zawar-
tość merytoryczną tychże rozdziałów stanowią zagadnie-
nia odwołujące się bezpośrednio do czasów obecnych. 
Przy czym przez zdjęcia współczesne rozumiem doku-
mentację fotografi czną wykonaną w latach 2006–2011, 
a więc mogącą przedstawiać niekiedy zdezaktualizowa-

48 Szczegółowy opis konstrukcji haseł katalogowych został zawarty we 
wprowadzeniu do tomu II.



22

ny już nieco stan techniczny budynków. Z drugiej jed-
nak strony dzięki wykonywanym już we wcześniejszych 
latach zdjęciom udało się też uwiecznić nieistniejącą już 
dziś gazownię w Miejskiej Górce względnie zakłady 
w Śremie czy Łobżenicy, poddane w ostatnich latach po-
ważnym interwencjom budowlanym.

Fotografi e współczesne pochodzą ze zbiorów włas-
nych, ale olbrzymia baza materiału archiwalnego zosta-
ła udostępniona czytelnikom po raz pierwszy głównie 
dzięki uprzejmości i wielkiej pomocy ze strony dyrekto-
rów Elżbiety Olender oraz Henryka Krystka z Archiwów 
Państwowych w Lesznie i Poznaniu. Swoimi zasobami 
podzieliła się też kierowana przez dr. Artura Jazdona 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, a ponadto Mu-
zea Okręgowe w Bydgoszczy i Pile, Muzea Regionalne 
w Jarocinie, Kościanie, Koźminie Wielkopolskim, Mo-
gilnie, Nakle, Rawiczu i Wolsztynie. Nieocenione oka-
zały się też zbiory starych fotografi i, przechowywane 
w działających współcześnie Zakładach Gazowniczych 
w Bydgoszczy, Kaliszu i Poznaniu. Stare dokumentacje 
budowlano-techniczne kilku gazowni udostępnili za-
przyjaźnieni Gazownicy, m.in. Zbigniew Bartkowiak, 
Henryk Grabowski, Tadeusz Jakubowski i znany mi od 
lat Andrzej Mirecki. Nie sposób pominąć też kolekcjone-
rów prywatnych; szczególnie cenne zdjęcia przekazał mi 
Grzegorz Skorupski z Gostynia. Wszystkim tym osobom 
oraz instytucjom jestem winien szczególne podziękowa-
nia, będąc równocześnie świadom, że to nie wszyscy, 
którzy przyczynili się do ostatecznego kształtu ikonogra-
fi cznego publikacji.

Niewątpliwie książka ta nie zyskałaby też takiego 
kształtu merytorycznego, gdyby nie życzliwe i konstruk-
tywne uwagi prof. Grażyny Balińskiej z Politechniki Wro-
cławskiej oraz prof. Romana Macyry z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ludzi, którzy nie tyl-
ko inspirowali, ale podjęli się też wysiłku czytania setek 
stron maszynopisu. W tym miejscu nie mogę zapomnieć 
również o mojej zaprzyjaźnionej Pani Redaktor Janinie 
Choderze, która po nocach z zatemperowanym ołówkiem 
ślęczała nad tekstem, aby nadać mu ostateczny kształt 
redakcyjny. Do grona współodpowiedzialnych za osta-
teczny wizerunek publikacji należą też Ernest Bużalski, 
projektujący okładki i strony działowe do kolejnej mojej 
książki, a także Dorota Grygiel, która spędziła dziesiąt-
ki godzin nad rysunkami technicznymi zamieszczonymi 
w pracy, nadała również estetyczny kształt opracowanym 

przez mnie szkicom rozwoju przestrzennego kilku du-
żych gazowni prowincji poznańskiej. Całość tego mate-
riału w książkę przekuł Paweł Szewczyk. Składam zatem 
tym osobom szczególnie osobiste podziękowania.

Myśląc o olbrzymim wysiłku kwerendalnym uświa-
damiam sobie również nieocenioną pomoc Dyrekcji, 
a przede wszystkim Pracowników Archiwów Państwo-
wych w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, 
Lesznie i Poznaniu oraz ich oddziałach w Gnieźnie i Pile, 
którzy nie tylko udostępniali poszczególne akta, ale słu-
żyli również pomocą merytoryczną, czy jak Tomek Bal-
cerek, wykonaniem optymalnych jakościowo skanów. 
Nie zapominam także o Pracownikach Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Poznaniu oraz Biblioteki Głównej Poli-
techniki Wrocławskiej, służących w obydwu instytucjach 
dobrą radą, pomocą, czasem miłym słowem, a zawsze 
wkładających masę wysiłku w odszukanie i udostęp-
nienie z reguły ponad 100-letniej prasy. Gdyby nie oni, 
stworzona baza źródłowa pozostałaby jedynie w sferze 
marzeń, a zatem kieruję w ich stronę również serdeczne 
słowa wdzięczności.

Z szacunkiem wymieniam Wielkopolskiego Konser-
watora Zabytków – Aleksandra Starzyńskiego, człowieka 
któremu wyrazy wdzięczności należą się choćby za ura-
towanie dla potomności bezcennego kompleksu gazow-
niczego w Śmiglu. Osobiście zaś muszę podziękować za 
stworzenie możliwości podjęcia szeroko zakrojonych ba-
dań nad miejską infrastrukturą techniczną Wielkopolski, 
a zawsze za dobre słowo i przyjacielską radę.

Lata spędzone na badaniach poznańskiego gazownic-
twa owocowały też nawiązaniem współpracy z wieloma 
Gazownikami, którzy nigdy nie odmawiali mi pomocy. 
Nie sposób wszystkich ich wymienić, ale szczególne po-
dziękowania należą się Panu Andrzejowi Mireckiemu 
z Ponieca, który – dzięki swoim licznym kontaktom – 
nie tylko pomógł zgromadzić sporo materiałów archi-
walnych, ale służył również olbrzymią wiedzą, zdobytą 
wszakże jeszcze w epoce gazowni klasycznych. Rów-
nocześnie myślę też o Andrzeju Koźleckim z Zakładu 
Gazowniczego w Poznaniu, z którym znamy się już od 
czasów prac inwentaryzacyjnych w 2006 r. Dzięki part-
nerskiej i wzorcowej współpracy lata spędzone na gro-
madzeniu materiałów do książki należały niewątpliwie 
do niezwykle miłych, a dzięki temu Gazownię Poznań-
ską mogę wspominać z wielką atencją. Myślę również, 
że jest On w dużej mierze współautorem przeprowa-
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dzonych z sukcesem prac inwentaryzacyjnych, bowiem 
dzięki osobistemu zaangażowaniu wszelkie dostępne ar-
chiwa Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa stały przede 
mną otworem, tak samo zresztą, jak i zachowane w gestii 
tej fi rmy stare kompleksy gazownicze. Składam zatem na 
ręce moich wieloletnich współpracowników z gazowni-
czej kadry administracyjnej i technicznej serdeczne i oso-
biste podziękowania.

Poznańskim Gazownikiem, bez którego książka nie 
miałaby szans na wysoką jakość edytorską, jest Pan Dy-
rektor Andrzej Mikołajczak, który pamięta jeszcze do-
skonale czasy gazowni klasycznej w Poznaniu wraz z jej 
symbolem – unikatową piecownią systemu Koppers. Za-
miłowanie do historii gazownictwa, zrozumienie potrze-
by badań nad tą specyfi czną spuścizną, a wreszcie chęć 
nadania publikacji odpowiedniego wymiaru edytorskie-
go, sprawiły, że Dyrektor Oddziału Zakładu Gazownicze-
go w Poznaniu bez namysłu objął wydawnictwo swym 

mecenatem, pokazując zarazem całej Polsce, że możli-
we jest powiązanie nauki w jej historycznym i konser-
watorskim aspekcie z nowocześnie funkcjonującą fi rmą. 
Dziękuję zatem, Panie Dyrektorze, za osobiste zaangażo-
wanie i olbrzymie zaufanie, którym obdarzył mnie Pan, 
ofi arując swoją pomoc fi nansową w wydaniu drukiem 
efektu wieloletnich badań.

Wreszcie dziękuję też prof. Stanisławowi Sierpow-
skiemu za merytoryczną pomoc i przyjacielskie rady, 
a także moim Rodzicom Alicji i Andrzejowi za wsparcie 
i wyrozumiałość, szczególnie w ostatniej fazie przygoto-
wań do publikacji. Dziękuję moim licznym Przyjaciołom 
i Znajomym, w szczególności tym najbliższym – Moni-
ce Włodarczyk i Bartłomiejowi Perlakowi, dzięki któ-
rym podczas wspólnych wojaży mogłem poznać liczne 
zabytki inżynierii miejskiej, nie tylko w Polsce, ale i za 
granicą, w tym właśnie te z kręgu gazownictwa.


