
122

ZABYTKI TECHNIKI

Marek Barszcz
historyk techniki
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

LATARNIE GAZOWE WARSZAWY

1. Warszawa. Latarnia szeÊcioboczna. Wszystkie fot. P. Kobek.

1. Warsaw. Hexagonal street lamp. All photos: P. Kobek.

Ju˝ w staro˝ytnoÊci oÊwietlano najwa˝niejsze ulice
i place w miastach. Stosowane by∏y wówczas  ma-

teria∏y palne (smo∏a, t∏uszcze zwierz´ce i roÊlinne)
umieszczone w kamiennych niszach na murach bu-
dynków. W póêniejszych wiekach zastàpiono je ∏u-
czywami i kagankami, wypartymi nast´pnie przez
Êwiece i pochodnie.

W Warszawie sta∏e oÊwietlenie uliczne za∏o˝ono
w 1716 r., montujàc dwanaÊcie latarni na murach 
staromiejskiego ratusza. W 1745 r. Jan Feliks Dulfus
– prezydent miasta, nakaza∏ oÊwietlanie bram 
miejskich oraz wejÊç na posesje. Stosowano w tym
celu lampy ∏ojowe lub olejowe. Takie oÊwietlenie oka-
za∏o si´ jednak niewystarczajàce i to spowodowa∏o,
˝e w latach 1795-1822 na warszawskich ulicach
pojawili si´ latarnicy. Byli to g∏ównie m∏odzi ch∏op-
cy lub weterani wojenni wyposa˝eni w przenoÊne
lampki, za pomocà których oÊwietlali drog´ nocnym
przechodniom. Prawdziwym prze∏omem w oÊwietle-
niu miast okaza∏y si´ latarnie gazowe.

OÊwietlenie gazowe
Wynalazcà oÊwietlenia gazowego by∏ William Mur-
doch z Birmingham. Opracowa∏ on technologi´ pozwa-
lajàcà wykorzystywaç do oÊwietlania gaz powstajàcy
podczas procesu wytopu ˝elaza, wczeÊniej traktowany
jako produkt uboczny. Dzie∏em Murdocha by∏o opra-
cowanie prototypu gazowni. On tak˝e oÊwietli∏ gazem
swój dom, a w 1798 r. zaprojektowa∏ i zbudowa∏
oÊwietlenie gazowe w mieÊcie Soho. T´ dat´ mo˝na
przyjàç za poczàtek oÊwietlenia gazem miejskich ulic.

W 1813 r. zainstalowano oÊwietlenie gazowe 
w Londynie, nast´pnie latarnie gazowe wpro-
wadzano sukcesywnie w ca∏ej Europie: w Pary˝u 
w 1817 r., w Berlinie i Hanowerze w 1826 r., 
w Wiedniu w 1833 r. a w Hamburgu w 1846 r. Majàc
na uwadze pozytywne doÊwiadczenia innych miast,
Reichenbach, za∏o˝yciel Towarzystwa Akcyjnego
OÊwietlenia Gazem Petersburga i Moskwy, przed-
∏o˝y∏ w 1837 r. Rzàdowej Komisji Spraw Wewn´trz-
nych projekt oÊwietlenia ulic Warszawy. Nie zosta∏
on jednak zaakceptowany z uwagi na wysokie koszty
eksploatacji oÊwietlenia gazowego.

Latarnie gazowe w Warszawie
Pierwsze latarnie gazowe w Warszawie ustawiono 
w 1844 r. na Placu Zamkowym i na terenie Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Latarnie te zasilane by∏y
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gazem z butli przywo˝onych z fabryki na Solcu. Tym
razem skoƒczy∏o si´ tylko na próbach, gdy˝ projekt
odrzucono z obawy, ˝e gaz mo˝e daç powód do
sztucznego urzàdzania wybuchów po mieÊcie.

Do koncepcji oÊwietlenia gazowego powrócono 
z chwilà powo∏ania Komitetu Gazowego przez na-
miestnika Iwana Paskiewicza. W maju 1853 r. podpi-
sano umow´ na wykonanie oÊwietlenia z niemieckim
in˝. Jerzym Maurycym Zygmuntem Blochmanem.
Do realizacji zamówienia jednak nie dosz∏o i umowa
zosta∏a rozwiàzana w styczniu 1856 r. W tym samym
roku in˝. Blochman wystàpi∏ z ponownà ofertà 
w imieniu Niemieckiego Kontynentalnego Towa-
rzystwa Gazowego w Dessau. Wkrótce towarzystwo
to uruchomi∏o gazowni´ na Solcu oraz rozpocz´∏o
instalacj´ sieci rur gazowych do oÊwietlania ulic, ofe-
rujàc jednoczeÊnie gaz odbiorcom prywatnym i za-
k∏adom przemys∏owym. 27 grudnia 1856 r. wzd∏u˝
ulic Ludnej, Ksià˝´cej, Nowego Âwiatu i Krakow-
skiego PrzedmieÊcia oraz na placu Zamkowym za-
p∏on´∏y 92 latarnie gazowe. „Kurier Warszawski”
podawa∏: PrzeÊliczne, czyste i srebrzyste Êwiat∏o roz-
lewa∏o tak mocny blask na oko∏o, ˝e ponad ulicami,
którymi przebiega∏y zapalone promienie gazu, naj-
wyraêniejsza bi∏a ∏una, jakby od jakiego po˝aru1.
W nast´pnym roku zainstalowano kolejnych 728
latarni. Do roku 1865 oÊwietlenie gazowe mia∏y ju˝
Stare Miasto, ÂródmieÊcie i PowiÊle.

Ówczesne latarnie by∏y lampami gazowymi odkry-
top∏omiennymi. Podczas spalania gazu w szczelinowym

palniku, tzw. palniku motylkowym opracowanym jesz-
cze przez Williama Murdocha, Êwieci∏y roz˝arzone
do bia∏oÊci czàsteczki w´gla, w które bogaty by∏ stoso-
wany wówczas gaz w´glowy, zwany miejskim. Palniki
takie dawa∏y Êwiat∏o zbli˝one do blasku p∏omienia
Êwiecy. Latarnie by∏y zapalane o zmroku przez latar-
ników przy pomocy umieszczonej na kiju lampki olej-
nej. Niektóre gaszono o godz. 1.30, pozosta∏e o Êwicie.

Rozwój oÊwietlenia gazowego
W grudniu 1857 r. Towarzystwo Dessauskie podpisa-
∏o dodatkowà umow´ z Komitetem Gazowym, przed-
∏u˝ajàcà wa˝noÊç koncesji do 8 paêdziernika 1883 r.,
co umo˝liwi∏o przedsi´biorstwu stabilny rozwój.
Kolejna koncesja obj´∏a okres od 1 stycznia 1883 r. do
31 grudnia 1905 r.

W 1867 r. zainstalowano latarnie gazowe na moÊcie
Kierbedzia oraz pierwsze na Pradze. Z uwagi na rosnàce
z roku na rok zu˝ycie gazu rozpocz´to budow´ nowej
pot´˝nej gazowni na Woli. Ukoƒczona zosta∏a w 1888 r.,
co umo˝liwi∏o zwi´kszenie liczby latarni do 5907. 

Ju˝ w 1883 r. w cz´Êci latarni gazowych monto-
wano dwa palniki motylkowe. Pozwala∏o to na wzmoc-
nienie si∏y emitowanego Êwiat∏a. Trzy lata póêniej
26 latarni inwertowych systemu Siemensa z pi´cio-
p∏omiennymi palnikami o du˝ej sile Êwiat∏a stan´∏o 
w najwa˝niejszych punktach miasta, wymagajàcych
silnego oÊwietlenia, m.in. na ul. Bielaƒskiej, Senator-
skiej, Wierzbowej. Mia∏y one bogato zdobione trzony.

2. Warszawa – ÂródmieÊcie. Panorama ulicy Agrykoli.

2. Warsaw – City. Panorama of Agrykola Street.
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3. Warszawa – Wola. Gazownia.

3. Warsaw – Wola district. Gas works.

zasilane gazem spr´˝onym, ozdobne kandelabry ga-
zowe na Placu Teatralnym. Latarnie gazowe poja-
wia∏y si´ tak˝e na bocznych ulicach ÂródmieÊcia 
oraz w dzielnicach peryferyjnych. Zdemontowane 
z ul. Marsza∏kowskiej ustawiono na ulicach okalajà-
cych ¸azienki Królewskie. Cz´sto na jednej ulicy
funkcjonowa∏o w tym samym czasie oÊwietlenie
gazowe i elektryczne. Najwi´cej, bo a˝ 8445 latarni
by∏o w Warszawie w 1905 r.4

We wrzeÊniu 1904 r. Komisja Gazowa podpisa∏a
z Towarzystwem Dessauskim kolejny kontrakt, prze-
d∏u˝ajàcy obowiàzywanie koncesji do 1 lipca 1941 r.
Jednak wybuch I wojny Êwiatowej znacznie skom-
plikowa∏ sytuacj´ przedsi´biorców niemieckich dzia-
∏ajàcych w Warszawie. W grudniu 1914 r. w∏adze
rosyjskie zadecydowa∏y o przekazaniu gazowni w∏a-
dzom miejskim. Towarzystwo Dessauskie obj´∏o po-
nownie gazowni´ w sierpniu 1915 r. po wkroczeniu
wojsk niemieckich do Warszawy. Narastajàce pod-
czas wojny trudnoÊci w zaopatrzeniu miasta w w´giel
spowodowa∏y znaczne ograniczenie oÊwietlenia ulic.
Liczba czynnych latarni gazowych spad∏a wówczas
pi´ciokrotnie.

Okres mi´dzywojenny
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci przez Polsk´ nowe
w∏adze Warszawy boryka∏y si´ z wieloma problemami
zwiàzanymi z funkcjonowania miasta. Jednym z nich
by∏o niedostateczne oÊwietlenie ulic, do czego przy-
czynia∏a si´ m.in. dewastacja oÊwietlenia gazowego.
W 1919 r. mi´dzy w∏adzami miejskimi a Towarzyst-
wem Dessauskim rozgorza∏ spór o prawa w∏asnoÊci,
co spowodowa∏o czasowe zamkni´cie obu gazowni.
Magistrat nie dawa∏ za wygranà i doprowadzi∏ do
ustanowienia dn. 20 grudnia 1919 r. zarzàdu sàdo-
wego. 23 listopada 1923 r. gazownia zosta∏a obj´ta
przymusowym zarzàdem paƒstwowym, a od 2 wrzeÊ-
nia 1925 r. Komitet Likwidacyjny na mocy Traktatu
Wersalskiego przekaza∏ ca∏y majàtek Towarzystwa
Dessauskiego Paƒstwu Polskiemu. Ostateczna komu-
nalizacja gazowni nastàpi∏a 9 wrzeÊnia 1925 r., kiedy
to ca∏y majàtek oddano we w∏adanie gminy m. st.
Warszawy. W tym momencie latarnie gazowe sta∏y
si´ w∏asnoÊcià miasta.

W latach 20. wzros∏a konkurencja miedzy oÊwiet-
leniem elektrycznym i gazowym. W 1930 r. latarnie
elektryczne mia∏y znacznà przewag´ liczebnà, jednak
pod koniec tej dekady powróci∏a moda na oÊwietlenie
gazowe. Sprzyja∏o jej zainstalowanie w gazowni na
Ludnej i u˝ytkowanie w latach 1927-1939 urzàdzenia
do automatycznego zapalania i gaszenia latarni.
Odbywa∏o si´ to poprzez zwi´kszenie ciÊnienia gazu
w przewodach zasilajàcych, na co reagowa∏y
automaty w latarniach. Metoda ta zastàpi∏a prac´
latarników.

Zastosowanie siatki Auera
W 1892 r. Karl Auer von Welsbach opracowa∏ spec-
jalnà siatk´ ˝arowà zawierajàcà tlenki toru i ceru
przeznaczonà do stosowania w lampach gazowych.
Stanowi∏o to prawdziwy prze∏om w technice oÊwiet-
lenia tego typu. Roz˝arzona p∏omieniem gazowo-po-
wietrznym siateczka wysy∏a∏a wielokrotnie silniejszy
strumieƒ Êwiat∏a. ˚arniki tego typu zastosowano 
w Warszawie w 1898 r. i od tego czasu wszystkie
latarnie sukcesywnie wyposa˝ono w palniki z siat-
kami Auera3.

Na poczàtku XX w. na ulicach miast pojawi∏y si´
bardziej efektywne latarnie elektryczne, w których za-
stosowano lampy ∏ukowe i ˝arowe. Stanowi∏y one sil-
nà konkurencj´ dla gazowych, stopniowo wypieranych
z g∏ównych ulic. Mimo tych zmian nadal decydowano
si´ na oÊwietlanie centrów miast silnymi latarniami
gazowymi. W Warszawie w 1912 r. ustawiono trzy,
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Zmierzch oÊwietlenia gazowego

Obl´˝enie Warszawy przez wojska niemieckie we
wrzeÊniu 1939 r., a zw∏aszcza ostrza∏ i bombardowa-
nie miasta, spowodowa∏y zrujnowanie oÊwietlenia 
gazowego. W 1940 r. iloÊç eksploatowanych latarni
spad∏a o po∏ow´ w stosunku do poprzedniego roku.

Latarnie gazowe, sieç przesy∏owa i gazownie zosta∏y
niemal ca∏kowicie zniszczone podczas powstania
warszawskiego oraz w okresie systematycznego
niszczenia zabudowy miejskiej na jesieni 1944 r.

Ogrom zniszczeƒ przyczyni∏ si´ do bardzo po-
wolnego wzrostu liczby latarni po wyzwoleniu stolicy.
W 1945 r. dzia∏a∏o jedynie 20 latarni. Cztery lata póê-

4. Widok latarni dziewi´ciop∏omiennej (lewa) i czterop∏omiennej
(prawa).

4. View of nine-flame (left) and four-flame (right ) street lamp.

niej by∏o ich tysiàc. W latach 50. oÊwietlenie gazowe
nie odgrywa∏o ju˝ znaczàcej roli. Do 1957 r. liczba
latarni osiàgn´∏a po∏ow´ stanu przedwojennego, po
czym nastàpi∏ stopniowy ich spadek. W 1968 r. na
ulicach Warszawy zapala∏o si´ wieczorem mniej ni˝
1000 latarƒ gazowych. W 1994 r. dzia∏a∏o jeszcze 
w Warszawie 21 latarni wysokich (dziewi´ciop∏o-
miennych) i 159 latarni niskich (czterop∏omiennych).

Zabytkowe latarnie gazowe 
w Warszawie
Do dziÊ zachowa∏y si´ w Warszawie dwa typy latarni
gazowych. Latarnie gazowe czterop∏omienne, usta-
wiane by∏y od 2 po∏. XIX w. przez Towarzystwo
Dessauskie. WysokoÊç trzonu wraz z latarnià wynosi
ok. 4 m. Trzon posadowiony na bazie w kszta∏cie
sp∏aszczonego walca, stanowi ˝eliwny odlew o prze-
kroju czteroliÊcia, z czterema przewiàzkami. Kapite-
lik g∏adki, oryginalnie posiada∏ dekoracj´ z czterech
odlewów liÊci akantu, przykr´conych Êrubami.
Obecnie dekoracja ta zachowa∏a si´ jedynie na kilku
s∏upach. Latarnia szeÊcioboczna z szybkami w meta-
lowych ramkach, rozszerza si´ ku górze. Daszek
szeÊciospadowy, uskokowy, dekorowany motywem
palmety, zakoƒczony jest ozdobnà sterczynà.
Wewnàtrz latarni umieszczone sà: „automat” w∏àcza-
jàcy z r´cznym nap´dem zakoƒczony drucikiem 
z oczkiem; cztery palniki przystosowane do siatek
Auera typu „Ring 1562”. Zapalenie latarni wymaga
jednokrotnego, a zgaszenie dwukrotnego pociàg-
ni´cia za drut.

Latarnie gazowe dziewi´ciop∏omienne pochodzà
z lat mi´dzywojennych. WysokoÊç trzonu wraz z la-
tarnià wynosi ok. 5,5 m. Trzon sk∏ada si´ z ˝eliwne-
go, zw´˝ajàcego si´ ku górze walca i stalowej rury 
o zmniejszajàcej si´ ku górze Êrednicy, zakoƒczonej
przykr´canym uchwytem z latarnià. W górnej cz´Êci
trzonu umieszczona jest tak˝e poprzeczka do opiera-
nia drabiny. Latarnia ma kszta∏t wyd∏u˝onego he∏mu
z kolistym daszkiem z zamocowanym od do∏u sferycz-
nym kloszem. Wewnàtrz mieÊci si´ „automat” w∏à-
czajàcy i gaszàcy dziewi´ç palników przystosowa-
nych do siatek Auera typu „Ring 1562”. Zapalenie la-
tarni wymaga jednokrotnego pociàgni´cia, a zgasze-
nie dwukrotnego pociàgni´cia za drut.

Obecnie latarnie zasilane sà gazem ziemnym wy-
sokometanowym, wykorzystywanym powszechnie 
w gospodarstwach domowych.
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Latarnie gazowe w rejestrze zabytków
Dà˝àc do zachowania pozosta∏oÊci historycznego oÊ-
wietlenia gazowego latarnie obj´to ochronà prawnà
poprzez wpis do rejestru zabytków2. Obj´∏a ona 181
latarni gazowych, w tym 28 dziewi´ciop∏omiennych 
i 153 czterop∏omienne.

Lakoniczny zapis decyzji o wpisie do rejestru za-
bytków nie okreÊla precyzyjnie przedmiotu ochrony.
Jak nale˝y rozumieç uzasadnienie decyzji: W celu
zachowania kilku warszawskich ulic z tradycyjnym
oÊwietleniem gazowym, charakterystycznym dla koƒ-
ca XIX w.? Latarnie podlegajà ochronie jako element
ma∏ej architektury determinujàcy kszta∏t „wn´trza
ulicy”. Wynika z tego, ˝e chroniona jest ich forma
zewn´trzna. Pami´taç jednak nale˝y, ˝e istotà zabyt-
ku techniki jest technologia wykorzystywana w pracy
danego urzàdzenia. W przypadku latarni gazowych

chroniony powinien byç sposób uzyskiwania Êwiat∏a
przy pomocy palników gazowych z siatkami Auera.
Niedopuszczalne jest zatem demontowanie samych
latarni, jak te˝ usuwanie z nich zabytkowego wy-
posa˝enia i przerabianie ich na elektryczne. Niestety,
rzeczywistoÊç przedstawia si´ zupe∏nie inaczej.

Stan zachowania oÊwietlenia
gazowego w Warszawie
Wpis do rejestru kolejny raz okaza∏ si´ niewystarcza-
jàcym zabezpieczeniem obiektów zabytkowych. Nie
przeszkodzi∏ on stopniowej likwidacji oÊwietlenia
gazowego w Warszawie. W latach 80. zdemontowa-
nych zosta∏o 10 latarni gazowych. Latarnie dziewi´-
ciop∏omienne usuni´to ca∏kowicie z ulicy Stalowej 
i sprzed bramy gazowni warszawskiej. Latarnie
czterop∏omienne przesta∏y oÊwietlaç Alej´ 3 Maja. 

6. Warsaw – ˚oliborz district. Four-flame street lamp in P∏atnicza
Street.

6. Warszawa – ˚oliborz. Latarnia czterop∏omienna na ul. P∏at-
niczej.

5. Warszawa – ˚oliborz. Latarnia czterop∏omienna.

5. Warsaw – ˚oliborz district. Four-flame street lamp.
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Drugà grup´ latarƒ gazowych wpisanych do re-
jestru zabytków stanowià latarnie czterop∏omienne.
Wi´kszoÊç ze znajdujàcych si´ na terenie Âród-
mieÊcia ustawiona jest wzd∏u˝ Agrykoli. Ta malow-
nicza, opadajàca stromo w dó∏ uliczka odgradzajàca
stare i nowe ¸azienki, oÊwietlona jest 29 latarniami
rozmieszczonymi naprzeciwlegle. Pomalowane sà
one srebrnà farbà, co nie jest zgodne z ich pierwot-
nym kolorem. Pozosta∏e latarnie stojà parami przed
Muzeum Woli na ul. Srebrnej i przed dawnà gazow-
nià przy ul. Kruczkowskiego. W Alei Szucha usta-
wiono przed budynkiem Bartimpexu trzy repliki la-
tarni. ¸àcznie w ÂródmieÊciu eksploatowane sà 32
historyczne latarnie czterop∏omienne. SpoÊród obj´-
tych ochronà prawnà brakuje trzech na ul. Agrykoli
oraz dwóch stojàcych niegdyÊ w Alei 3 Maja.

W 1999 r., pod pretekstem modernizacji oÊwietle-
nia ulicznego, wy∏àczono na Sadybie cz´Êç „ucià˝li-
wych w utrzymaniu” zabytkowych latarni gazowych.
Obecnie na ulicach Goraszewskiej i Waszkowskiego
naprzeciw nieczynnych i zdewastowanych latarni ga-
zowych, stojà atrapy wykonane z tworzywa, emitujà-
ce przynajmniej zgodnà z przepisami iloÊç Êwiat∏a.
Dzia∏ajàce oÊwietlenie gazowe zachowa∏o si´ na uli-
cach Godebskiego, Jod∏owej, Kàkolewskiej i Or´˝nej.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje ul. Kàkolewska,

skiego, Goraszewskiej, Jod∏owej i Waszkowskiego
ustawiono dodatkowe latarnie elektryczne, wy∏àcza-
jàc jednoczeÊnie historyczne latarnie gazowe. Zarzàd
dzielnicy Mokotów gminy Warszawa Centrum moty-
wowa∏ swojà decyzj´ potrzebà lepszego oÊwietlenia
ulic. Mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e g∏ównym celem
postawienia latarni elektrycznych by∏o sprytne poz-
bycie si´ „problemu” zabytkowych latarni gazowych,
za czym przemawia rych∏e wystàpienie w∏adz dziel-
nicy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o zgod´ na likwidacj´ nieczynnych (!) latarni gazo-
wych, zastàpionych przez „stylizowane na gazowe”
latarnie elektryczne. Urzàd konserwatorski zgody nie
wyda∏. Nowe latarnie elektryczne o kiczowatej styli-
zacji, na trwale oszpeci∏y zabytkowe ulice.

Ostatnie latarnie gazowe
Zachowa∏o si´ do dziÊ jedynie 6 latarni gazowych
dziewi´ciop∏omiennych, stojàcych przy ul. Jezier-
skiego. Dwie kolejne latarnie ustawione przy tej ulicy
przerobiono na elektryczne. Pozosta∏e latarnie dzie-
wi´ciop∏omiene wpisane do rejestru zosta∏y zlikwi-
dowane. Z powy˝szego wynika, ˝e z 28 latarni wpi-
sanych do rejestru zabytków i chronionych prawo-
mocnà decyzjà zachowa∏o si´ jedynie 21 proc.

7. Warsaw – City. Nine-flame street lamp in Franciszka Salezego
Jezierskiego Street.

7. Warszawa – ÂródmieÊcie. Latarnia dziewi´ciop∏omienna na ul.
Franciszka Salezego Jezierskiego.

Z kilku innych ulic znikn´∏y poje-
dyncze egzemplarze.

W po∏owie lat 90. z inspiracji
urz´dów dzielnicowych i Zarzàdu
Dróg Miejskich zdemontowano wi´k-
szoÊç latarni dziewi´ciop∏omiennych.
Zlikwidowano ostatnie latarnie ga-
zowe na Pradze, na ul. Jadowskiej,
stojàce wÊród XIX-wiecznej zabudo-
wy przy brukowanej „kocimi ∏bami”
jezdni. W ten sposób przesta∏ istnieç
kolejny autentyczny fragment daw-
nej warszawskiej Pragi. W tym cza-
sie zdemontowano równie˝ 4 latarnie
oÊwietlajàce ul. Jaktorowskà na Wo-
li. Swoistym kuriozum by∏o zastàpie-
nie ich plastikowymi atrapami nie-
udolnie nawiàzujàcymi formà do 
autentycznych. Niestety, dzia∏ania te
odby∏y si´ za zgodà Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Kolejne 3 latarnie dziewi´ciop∏o-
mienne znikn´∏y z krajobrazu miasta
wraz z budowà nowego budynku
Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. OÊwietlnie gazowe z ul. Li-
powej nie pasowa∏o do nowoczesnej
architektury biblioteki.

W po∏owie 1999 r. nastàpi∏a dal-
sza likwidacja oÊwietlenia gazowe-
go. Na Sadybie, na ulicach Godeb-
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z latarniami ustawionymi naprzeciwlegle po obu jej
stronach oraz ul. Or´˝na oÊwietlona szpalerem 21
latarni ustawionych po jednej stronie. SpoÊród 52
wpisanych do rejestru zabytków, u˝ytkowanych jest
obecnie 38, co stanowi 73 proc. latarni obj´tych ochro-
nà prawnà.

Najlepiej prezentujà si´ latarnie gazowe stojàce
wzd∏u˝ cichych uliczek ˚oliborza. Jednym z najbar-
dziej urokliwych miejsc Warszawy jest wàziutka ul.
P∏atnicza oÊwietlona latarniami gazowymi stojàcymi
po obu stronach drogi wÊród willowej zabudowy.
Równie atrakcyjnie prezentujà si´ dwie krótkie ulicz-
ki Granowska i Szaflarska. Pozytywne wra˝enie robi
tak˝e d∏uga ul. Ceg∏owska. Latarnie utrzymywane sà

tam w dobrym stanie technicznym. Podczas ostatniej
konserwacji zosta∏y pomalowane na kolor czarny.
SpoÊród 65 ˝oliborskich latarni wpisanych do rejestru
zabytków do dziÊ zachowa∏o si´ 60, czyli 92 proc.
obj´tych ochronà prawnà.

¸àcznie do rejestru wpisanych jest 181 historycz-
nych latarni gazowych. Eksploatowanych jest nadal
136, które stanowià 75 proc. obj´tych ochronà praw-
nà. Z przedstawionych powy˝ej liczb wynika, ˝e jed-
na czwarta latarni wpisanych do rejestru ju˝ nie ist-
nieje lub jest zdewastowana. Wskazane by∏oby
zweryfikowanie przez Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków wpisu do rejestru zabytków i wystàpie-
nie o skreÊlenie z rejestru obiektów ju˝ nieistniejcych.

Problemy techniczne
Urz´dnicy przytaczajà wiele argumentów
przemawiajàcych rzekomo za koniecznoÊcià
likwidacji zabytkowego oÊwietlenia gazo-
wego. Dotyczà one przede wszystkim kwestii
finansowych oraz bezpieczeƒstwa zwiàzanego
z jego u˝ytkowaniem.

Roczny koszt utrzymania jednej latarni
gazowej przewy˝sza ponad dziesi´ciokrotnie
koszt eksploatacji elektrycznej. Sk∏adajà si´ na
to: ceny zu˝ytego gazu, siatek Auera wymaga-
jàcych wymiany co kwarta∏ (kilka € za sztuk´)
oraz wysokie nak∏ady na konserwacj´ auto-
matów zapalajàcych, reduktorów i palników.
Kosztowne i k∏opotliwe w obs∏udze latarnie
gazowe emitujà przy tym znacznie mniej
Êwiat∏a ni˝ latarnie elektryczne, wyposa˝one
w nowoczesne lampy sodowe.

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e utrzymanie
jakiegokolwiek zabytku nigdy nie by∏o i nie
jest tanie. Rozwój techniki i post´p cywiliza-
cyjny przyczyniajà si´ stopniowo do poprawy
warunków ˝ycia, ograniczajàc jednoczeÊnie
konieczne nak∏ady finansowe. Natomiast za-
bytki, w tym przypadku latarnie gazowe, od-
zwierciedlajà pewien stopieƒ rozwoju cywi-
lizacyjnego oraz zwiàzane z nim koszty.
Latarnie stanowiàce element dziedzictwa kul-
turowego Warszawy przynoszà jednak zyski
poÊrednie, stanowiàc jednà z wielu atrakcji
turystycznych miasta. Pe∏nià równie˝ wa˝nà
rol´ edukacyjnà, jako czynny zabytek techniki
u˝ytkowany zgodnie ze swojà pierwotnà
funkcjà.

Obecnie w Warszawie eksploatuje si´
ponad 100 000 latarni elektrycznych, a zatem
utrzymanie 148 latarni gazowych stanowi
zaledwie kilka promili wydatków ponoszo-
nych przez miasto na oÊwietlenie ulic. Latarnie
gazowe nie zagra˝ajà mieszkaƒcom War-
szawy. W przypadku zgaÊni´cia p∏omienia,

8. Warszawa – ˚oliborz. Ulica Granowska.
8. Warsaw – ˚oliborz district. Granowska Street.



129

ZABYTKI TECHNIKI

Najpilniejszym problemem jest uruchomienie
nieczynnych latarni na Sadybie, przy ulicach Gora-
szewskiej, Waszkowskiego i Jod∏owej. Konieczne
staje si´ wnikliwe przeanalizowanie rozmieszczenia
latarni na warszawskich ulicach i rozwa˝enie, przy
których z nich powinno pozostaç historyczne oÊwiet-
lenie gazowe, a przy których wspó∏czesne latarnie
elektryczne. Wymaga∏oby to przeniesienia cz´Êci la-
tarni oraz ewentualne dostawieniem replik wyposa-
˝onych w instalacj´ gazowà (latarnie takie stojà ju˝
na terenie gazowni na Woli oraz w Alei Szucha).
Dzia∏anie takie nie stoi w sprzecznoÊci z wymogami
konserwatorskimi, poniewa˝ latarnie gazowe zosta∏y
przeniesione na Sadyb´ w latach 30. XX w. i nie jest
to pierwotne miejsce ich ustawienia. OÊwietlenie
gazowe nale˝a∏oby skomasowaç wzd∏u˝ ulic:

gaz ulatnia si´ do atmosfery, nie stwarzajàc groêby
wybuchu. Automaty zapalajàce (znajdujàce si´ w gór-
nej cz´Êci latarni) sà znacznie trudniej dost´pne dla
osób postronnych, ni˝ notorycznie pootwierane
skrzynki bezpiecznikowe w latarniach elektrycznych.
Latarnie zasilane z instalacji podziemnej, ustawione
sà przy ulicach o znikomym ruchu ko∏owym, gdzie
nie wyst´puje zagro˝enie mikrowstrzàsami, co mo-
g∏oby doprowadziç do uszkodzenia rur gazowych.

Latarnie gazowe emitujà znacznie mniej Êwiat-
∏a ni˝ wspó∏czesne latarnie elektryczne wyposa˝one 
w pomaraƒczowe lampy sodowe. Czy nale˝y to trak-
towaç jako ich wad´, czy zalet´? OÊwietlenie gazo-
we idealnie harmonizuje z zabytkowà zabudowà wil-
lowà ˚oliborza i Sadyby. PodkreÊla walory cichych
osiedlowych uliczek, nie rozÊwietlajàc ich zbyt
jaskrawym Êwiat∏em.

Przysz∏oÊç oÊwietlenia gazowego

W Warszawie, mieÊcie barbarzyƒsko zniszczonym
podczas ostatniej wojny, wzorem minionych lat, 
z godnà podziwu konsekwencjà usuwane sà kolejne
elementy dawnej ma∏ej architektury. Dzieje si´ tak,
choç w krajach zachodnich, w historycznych centrach
miast, ponownie wprowadza si´ oÊwietlenie gazowe.
Mo˝e wzorujàc si´ na tym trendzie, równie˝ w War-
szawie nale˝a∏oby zadbaç o latarnie gazowe.

9. Warszawa – Wola. Latarnia czterop∏omienna na wysi´gniku
(Muzeum gazownictwa).

9. Warsaw – Wola district. Four-flame street lamp on an extension
arm (Museum of Gas Engineering).

10. Warszawa – Wola. Muzeum gazownictwa.

10. Warsaw – Wola district. Museum of Gas Engineering.
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Goraszewskiej, Kàkolewskiej i Jod∏owej,
przenoszàc jednoczeÊnie latarnie z ulic Godeb-
skiego i Waszkowskiego. Latarnie elektryczne
stojàce wzd∏u˝ ul. Goraszewskiej mo˝na by
wykorzystaç do oÊwietlenia doÊç ruchliwej ul.
Godebskiego. Wariantowo nale˝a∏oby rozwa-
˝yç mo˝liwoÊç przeniesienia na Sadyb´ 8 po-
zosta∏ych latarni gazowych dziewi´ciop∏omien-
nych z ul. Jezierskiego. OÊwietli∏yby one skwer
na skrzy˝owaniu ulic Goraszewskiej, Kàko-
lewskiej, Jod∏owej i Zakr´t. Na swoich miej-
scach pozosta∏yby latarnie z ulicy Or´˝nej,
Êródmiejskie latarnie z Agrykoli oraz wszystkie
latarnie ustawione na ˚oliborzu.

Wdro˝enie sensownego planu rewaloryza-
cji oÊwietlenia gazowego wymaga wspó∏dzia∏a-
nia Biura Sto∏ecznego Konserwatora Zabytków,
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w∏adz
dzielnic odpowiedzialnych za oÊwietlenie ulic.
Przede wszytkim konieczne jest zapewnienie
sta∏ego finansowania oÊwietlenia gazowego.

Stosunkowo niewielka liczba zachowanych
latarni gazowych nie obcià˝a znaczàco bud˝etu
Warszawy. Miejmy nadziej´, ˝e znajdà si´
Êrodki na utrzymanie zabytkowych latarni i ˝e
b´dziemy mogli jeszcze d∏ugo podziwiaç histo-
ryczne oÊwietlenie gazowe na ulicach Warszawy.

11. Warszawa – Sadyba. Ulica Godebskiego.

11. Warsaw – Sadyba district. Godebskiego Street.

12. Warsaw – Sadyba district. Goraszewska Street.

12. Warszawa – Sadyba. Ulica Goraszewska.

Mgr Marek Barszcz, historyk, absolwent Uniwer-
sytetu Warszawskiego, pracuje w KOBiDZ. Jest
sekretarzem Polskiego Komitetu TICCICH.
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L a t a r n i e    g a z o w e

Wpisane do 
rejestru Istniejàce Czynne Wy∏àczone Repliki

miejsce ustawienia zabytków kwiecieƒ wrzesieƒ wrzesieƒ wrzesieƒ
grudzieƒ 1994 r. 2003 r. 2003 r. 2003 r.
1982 r.

Latarnie dziewi´ciop∏omienne (wysokoÊç 5,5 m)

1. ul. Jadowska 7 6 – – –

2. ul. Jaktorowska 5 4 – – –

3. ul. Jezierskiego 8 8 6 – –

4. ul. Kasprzaka 2 – – – –

5. ul. Lipowa 3 3 – – –

6. ul. Stalowa 3 – – – –

liczba latarƒ 
dziewi´ciop∏omiennych: 28 21 6 0 0

Latarnie czterop∏omienne (wysokoÊç 4 m)

ÂródmieÊcie

7. al. 3 Maja 2 – – – –

8. ul. Agrykola 32 32 28 – 1

9. ul. Kruczkowskiego 2 2 2 – –

10. ul. Srebrna – 2 2 – –

11. al. Szucha – – – – 3

Sadyba

11. ul. Godebskiego 8 7 6 – –

12. ul. Goraszewska 8 8 – 6 –

13. ul. Jod∏owa 5 5 4 1 –

14. ul. Kàkolewska 8 7 7 –

15. ul. Or´˝na 21 21 21 – –

16. ul. Waszkowskiego 2 2 – 2 –

˚oliborz

17. ul. Ceg∏owska 25 24 21 2 –

18. ul. Granowska 7 7 6 – –

19. ul. P∏atnicza 28 28 28 – –

20. ul. Szaflarska 5 5 5 – –

Wola

21. ul. Kasprzaka – gazownia – 9 – – 9

liczba latarƒ 
czterop∏omiennych: 153 159 130 11 13

ogólna liczba latarƒ: 181 180 136 11 13

Uwaga! Zestawienie obejmuje jedynie lataranie zasilane gazem z pomini´ciem latarni przerobionych na 
elektryczne.

Stan zachowania latarƒ gazowych w Warszawie
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rok Warszawa Warszawa
lewobrze˝na – Praga

1856 92 –

1857 728 –

1858 860 –

1859 864 –

1860 874 –

1861 886 –

1862 902 –

1863 933 –

1864 973 –

1865 1022 –

1866 1073 –

1867 1154 75

1868 1238 118

1869 1306 •

1870 1359 155

1871 1396 163

1872 1472 •

1873 1497 158

1874 1567 154

1875 1598 140

1876 1653 168

1877 1715 •

1878 1718 •

1879 1813 •

1880 1882 •

1881 2025 •

1882 2180 •

1883 3059 •

1884 3821 164

1885 4242 •

1886 4602* •

1887 5000 •

1888 5445 462

1889 5725 507

1900 5772 •

1901 5869 677

1902 6017 671

1903 6217 657

1904 6339* •

1905 6430 •

1906 6617* •

1907 6708 •

1908 6816 •

1909 6857 •

1910 6823 •

1911 6539 •

1912 6545 •

Liczba latarni gazowych w Warszawie Latarnie gazowe w Warszawie

• – brak danych;  6617* – sprzeczne dane w ró˝nych êród∏ach • – brak danych;  6617* – sprzeczne dane w ró˝nych êród∏ach

rok liczba latarƒ

1913 6745

1914 3562

1915 4559

1916 2352

1917 1058

1918 3308

1919 2359

1920 2244

1921 3030

1922 5382

1923 6406

1924 6482

1925 6561

1926 6515*

1927 5947*

1928 6061*

1929 5773

1930 5420

1931 5365

1932 5377

1933 5456

1934 5772

1935 5833

1936 6195

1937 6542

1938 6643*

1939 6970*

1940 3800

1941 •

1942 •

1943 •

1944 •

1945 20

1946 393

rok liczba latarƒ

1947 468

1948 896

1949 1398

1950 1585

1951 2062

1952 2449

1953 2384

1954 2581

1955 2585

1956 2611

1957 2605

1958 2477

1959 2332

1960 2092

1961 1935

1962 1725*

1963 1636

1964 1523

1965 1290

1966 1169

1967 1127

1968 892

1969 633

1970 599

1971 524

1972 381

1973 319

1974 •

1975 207

~

1994 180

~

2003 160
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Przypisy i bibliografia

Permanent street lights appeared in Warsaw in
1716 when twelve oil lamps were installed on the

town hall walls. A true breakthrough, however, came
with gas lamps. 

The first gas lamps, placed in Zamkowy Square
and at Warsaw University in 1844, were fuelled with
bottled gas supplied by a factory in the district of
Solec. In 1856 the German Continental Gas Society
of Dessau opened gas-works in Solec and initiated
the installation of gas pipe networks. On 27
December 1856, 92 gas lamps were lit along Ludna,
Ksià˝´ca, Nowy Âwiat and Krakowskie PrzedmieÊcie
streets and in Zamkowy Square. The lamps of the
period were open-flame and their burners produced
light similar to candlelight.

In 1892 the inventor Karl Auer von Welsbach
devised a special incandescent mantle which under
the impact of the gas flame yielded a much stronger
stream of light. Constructions of this type were
applied in Warsaw in 1898. At the beginning of the
twentieth century the city streets featured more effec-
tive electric lights. The fashion for gas lamps returned
at the end of the 1930s. In 1927-1939 the gas-works
in Ludna Street used a device for automatically turn-
ing the lamps on and off. 

The enormous damage incurred during the sec-
ond world war produced a considerable decline in the
number of the lamps : in 1945 there were only twen-
ty lamps. In 1956, the number of functioning lamps
totalled 2 611 but subsequently their number gradual-
ly dropped. 

In order to preserve remnants of historical gas
lighting the city lamps were registered as historical
monuments and submitted to legal protection (upon
the basis of a decision made by the Voivodeship
Conservator of Historical Monuments, no. B-1209 of
15 December 1982). This decision pertained to 181
gas lamps, of which 28 were nine-flame and 153
four-flame. The legal protection encompassed not
only the form of the gas lamps but also the manner of
obtaining light with the assistance of burners outfitted
with the Auer mantles. The disassembly of the lamps
and their conversion into electric fixtures became for-
bidden.

Unfortunately, the practice of listing the lamps in
the Register of Historical Monuments provided insuf-
ficient protection. Only six nine-flame gas lamps
have survived out of a total of 28, i. e. barely 21 % of
all the objects protected by law. The surviving four-
flame lamps amount to 130, i. e. 85% of  lamps of this
type under legal protection. The above presented 
figures demonstrate that one-fourth of the lamps list-
ed in the register does not exist or has been devastated.

The implementation of a sensible plan for the
revalorisation of gas lamps required co-operation
between the Office of the Conservator of Historical
Monuments, the Voivodeship Conservator of His-
torical Monuments and the authorities of particular
districts, responsible for city lights. The prime task,
however, consists of guaranteeing steady financing of
historical gas lamps. 

GAS LAMPS IN WARSAW


