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Gazownia na Tarnogaju, 1906 r., fot. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 
za: www.polska-org.pl

23 sierpnia 1945 r. w jednej ze stołówek na wrocławskich Karłowicach 
uroczyście zapalono i poświęcono pierwszy płomień gazowy w tej dzielnicy, 
tym samym oficjalnie uruchomiając po raz pierwszy od zakończenia działań 
wojennych fragment przedwojennej instalacji gazowej. W rzeczywistości 
gaz z zakładów przy ul. Trzebnickiej popłynął już dwa tygodnie wcześniej 
dla około tysiąca odbiorców, jednak władze polityczno-administracyjne 
potrzebowały jeszcze zdyskontować ten sukces. Jak kształtowały się 
początki gazownictwa we Wrocławiu? Jak długo królowało w mieście 

gazowe oświetlenie ulic i gdzie jeszcze dziś można je spotkać?

23 sierpnia 
Karłowice! Mamy gaz!

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Początki wykorzystania gazu w nadodrzańskiej 

metropolii sięgają 23 maja 1847 r., kiedy 

uruchomiono pierwszą w mieście gazownię. 

Warto wspomnieć, że było to już blisko pół 

wieku po uruchomieniu podobnego zakładu 

w Londynie. Trzeba było jednak jeszcze dłu-

gich dziesięcioleci udoskonalania urządzeń do  

uzyskiwania, transportu i odbioru gazu, aby  

systemy takie się rozpowszechniły. Gaz otrzy- 

mywano w procesie destylacji węgla kamien-

nego prowadzonego w piecach o temperaturze 

1000–1200 stopni Celsjusza. Przez odbieralniki 

gaz przechodził do chłodnic wodnorurkowych, 

wieżowych płuczek amoniakalnych i odsiarcz-

ników skrzyniowych. W trakcie procesu oczysz- 

czania z wody amoniakalnej i smoły pogazowej 

uzyskiwano gaz, który gromadzono w stalo-

wych zbiornikach.

Pierwsza wrocławska gazownia zlokalizowana 

przy dzisiejszej ul. Tęczowej dostarczała gaz  

m.in. do latarni w Rynku. Była prywatną wła-

snością do 1871 r., kiedy została wykupiona 

przez miasto. Ta najstarsza z wrocławskich ga- 

zowni funkcjonowała do początków XX w.  

Dzięki gazowni najpierw oświetlono ulice, póź- 

niej stopniowo do systemu podłączono budow- 

le użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa  

i budynki mieszkalne.

W kolejnych latach uruchamiano stopniowo 

kolejne gazownie: nr 2 przy dzisiejszym pl.  

Powstańców Warszawy w 1864 r.; nr 3 przy 

obecnej ul. Trzebnickiej w 1881 r.; nr 4 przy  

dzisiejszej ul. Gazowej na Tarnogaju w 1905 r. 

Ostatni z wymienionych zakładów w momen-

cie otwarcia był jednym z największych tego 

typu obiektów przemysłowych w Europie. Je- 

go bunkier węglowy mógł zmieścić 27 tys. ton 

węgla. Wyprodukowany gaz był składowany 

w dwóch zbiornikach teleskopowych o pojem- 

ności 110 tysięcy m³ każdy. Zapotrzebowanie 

na gaz we Wrocławiu tymczasem wzrastało 

na przełomie XIX i XX w. w tempie 9% rocznie. 

W coraz większym stopniu gaz koksowniczy 



2

polską administrację rozpoczęła się rekonstruk- 

cja wrocławskiego gazownictwa. Według infor-

macji prasowych jeszcze na początku 1954 r. 

spośród 732 oświetlanych ulic Wrocławia 477 

posiadało lampy gazowe. 

Dominacja gazowni opartych na gazie kok-

sowniczym trwała we Wrocławiu do początku 

lat 70. Od 1971 r. zaczęto zastępować go gazem  

ziemnym sprowadzanym rurociągiem z Rawi- 

cza. Ostatecznie produkcja gazu koksownicze 

go we Wrocławiu zakończyła się w 1990 r.  

W 1996 r. zaprzestano sprowadzania gazu kok- 

sowniczego z zamykanej gazowni w Wałbrzy-

chu. Wrocławskie gazownie stały się od tej po- 

ry miejscem dystrybucji, a nie produkcji gazu. 

Rozpoczął się demontaż zabytkowych instala-

cji gazowych. Z jednej strony stała za tym nie-

chęć do ponoszenia kosztów ich utrzymania, 

a z drugiej – możliwość zyskownej sprzedaży 

zajmowanych dotąd przez stare instalacje te- 

renów pod nową zabudowę. W chwili obecnej 

latarnie gazowe możemy zobaczyć już tylko  

na Ostrowie Tumskim. Pieczołowicie zrekon-

struowane, znakomicie współgrają z zabytkową 

zabudową, przypominając o czasach, gdy tego 

typu oświetlenie królowało na wrocławskich 

ulicach.

stawał się także paliwem przemysłowym. Po- 

mimo, że postępowała wówczas elektryfikacja 

miasta, to jednak gaz jeszcze długo utrzymywał 

swą wiodącą rolę, ponieważ był co najmniej 

dwukrotnie tańszy od prądu.

Na początku XX w. łączna moc produkcyjna 

trzech wrocławskich gazowni wynosiła 23 mln  

m³ rocznie. Największy i najmłodszy z tych za- 

kładów na Tarnogaju był kilkakrotnie moder-

nizowany i rozbudowywany. Stopniowo prze- 

jął w latach 20. produkcję gazu po trzech po- 

zostałych gazowniach miejskich wyłączanych  

z produkcji. Stała rozbudowa sieci związana by- 

ła z rozwojem terytorialnym miasta, do którego 

w 1928 r. przyłączono szereg nowych osiedli. 

Roczna moc produkcyjna zakładu na Tarnoga- 

ju wynosiła wówczas 70 mln m³ gazu rocznie.  

W 1942 r. podłączono Wrocław do magistrali 

gazu koksowniczego z Wałbrzycha. W końcu 

1944 r. we Wrocławiu sieć miejska liczyła już 

700 km. Na ulicach funkcjonowało również  

9 tysięcy lamp gazowych.

W czasie walk o Festung Breslau miejski sys- 

tem gazowniczy, w tym oświetlenie ulic, został  

zniszczony w około 60–70%. Szkody te doko-

nały się nie tylko w trakcie działań wojennych, 

ale także w wyniku powojennego szabru pro- 

wadzonego przez przedsiębiorstwa, a nawet  

instytucje z centralnej Polski. Tuż po zakończe-

niu działań wojennych i przejęciu miasta przez  
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