Elektryczność
W

okresie międzywojennym w Krakowie istniały elektrownie pochodzące jeszcze z końca XIX
wieku, kiedy to rozpoczął się proces
elektryfikacji miasta. Główną i największą elektrownią była wówczas Elektrownia Miejska, znajdująca się tuż obok
Gazowni Miejskiej. Jej początki sięgają
1905 roku, kiedy została umiejscowiona
na rogu ulic Dajwór i św. Wawrzyńca.
W ramach realizacji idei Wielkiego Krakowa miasto się powiększało, a to oznaczało wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Do czasu zakończenia
I wojny światowej elektrownia rozbudowywana i sukcesywnie modernizowana
była w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców Krakowa.
Jeszcze w 1915 roku po przyłączeniu
Podgórza do Krakowa administracyjnie
połączono elektrownię podgórską przy
ulicy Nadwiślańskiej 4 z elektrownią
krakowską, która stała się główną elektrownią miasta. W 1926 roku elektrownię
w Podgórzu zlikwidowano, a budynki
przeznaczono na dom noclegowy dla
bezdomnych i łaźnię przedsiębiorstwa
komunikacyjnego.
W 1917 roku Elektrownia Miejska przejęła zasilanie trakcji tramwajowej. Rok
później zamówione zostały dwa dodatkowe turbogeneratory, a w roku 1921,
gdy zamontowano ostatni z nich, moc
elektrowni wzrosła z 0,8 MW (1905) do
8,7 MW! Zdolność produkcyjna nadal się
zwiększała, a w 1925 roku moc wynosiła
już 14,5 MW! Pomimo wielkiego kryzysu
pod koniec lat 20. elektrownia posiadała 30% udziału w dochodzie wszystkich
przedsiębiorstw krakowskiej gminy.
W 1931 roku Kraków zaczął być zasilany
z elektrowni w Jaworznie, której udziałowcem była gmina miasta Krakowa.
Dostawy ze Śląska pokrywały ok. 1/3 zapotrzebowania miasta. Aby można było
pobierać energię, zbudowano wielką linię przesyłową o mocy 60 kW.
Przykładem szybkich zmian w procesie
elektryfikacji miasta jest podstacja przy
ulicy Łobzowskiej, gdzie prąd zmienny
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sztandar elektrowni

Pierwsze latarnie
elektryczne w Krakowie

Działacze PPS i Związku Zawodowego Pracowników
Użyteczności Publicznej, 1937 rok

elektryczność
W listopadzie 1926 roku
„Ilustrowany Kurier
Codzienny” donosił:
Kraków do tej pory, jako miasto aczkolwiek zachodnioeuropejskie, lecz
małe i leżące dość na uboczu ruchu
przemysłowo-handlowego, elektryzował
się bardzo powoli. Poza oświetleniem
elektrycznym ulic – dość skąpym zresztą – elektryczność odgrywała do tej
pory dość skromną rolę w wieczornym
i nocnym pejzażu Krakowa. Ostatnie
lata, a raczej ostatnie miesiące, przyniosły w tym kierunku pewien postęp.
Widzimy coraz rzęsiściej oświetlone
elektrycznością, w sposób bardziej pomysłowy, wystawy sklepowe, widzimy
przeciągające wieczorem samochody
z elektrycznymi świetlnymi reklamami,
wreszcie ukazały się takie same reklamy nad dachami domów rynku.

Budynek dawnej podstacji
przetwornic przy ul. Łobzowskiej

Stacja transformatorowa
na ulicach Krakowa, lata 20.

Hala maszyn, lata 20

o wysokim napięciu przetwarzano na stały, używany wówczas w całym mieście.
Do czasów współczesnych przetrwały
budynki podstacji przy ulicy Łobzowskiej
oraz przy skrzyżowaniu ulic Dietla i Krakowskiej.
Z czasem elektrownia dostarczała prąd
w coraz to bardziej odległe obszary, inwestowała w nowe transformatory, budowała kolejne podstacje, a także wzbogacała architekturę swoich budynków.
W 1936 roku wykonano ceglane elewacje
i zdobione hale maszyn według projektu Franciszka Mączyńskiego. Wtedy też
nadbudowany został budynek administracyjny.
Kraków stopniowo stawał się coraz bardziej oświetlony. W listopadzie 1928 roku
siedem lamp rozświetliło most Dębnicki,
a w następnym roku podobne zainstalowano na ulicy Zakopiańskiej. Słupy elektryczne, które pojawiły się wraz z elektryfikacją miasta w 1900 roku, miały
blaszaną, ozdobną nakrywę na szczycie
oraz żeliwny cokół. Niektóre, pochodzące z lat 30., przetrwały do dziś, m.in. na

ulicy Lubicz. Architektonicznie wyróżniały się ozdobne słupy na Rynku Głównym,
które podtrzymywały trakcję tramwajową (dolna partia) i pełniły funkcję latarni
elektrycznych. Do 1932 roku planowano
zlikwidować oświetlenie gazowe, na
razie jednak zaprzestano na podziale
miasta na rejony elektryczne i gazowe. W 1934 roku na całej długości alei
3 Maja zainstalowano 34 nowoczesne,
300-watowe lampy elektryczne. Pięć lat
później Kraków oświetlało już 5279 lamp
elektrycznych (dla porównania w 1913
roku istniało 287 lamp żarowych o mocy
500 W) i był on jednym z najlepiej oświetlonych miast w Europie. Ponadto, aby
wyeksponować krakowskie zabytki (Wawel, Sukiennice), zamontowano specjalne reflektory do iluminacji budynków.
Elektrownia prowadziła również rodzaj
poradni przy ulicy Szczepańskiej, gdzie
zachęcano mieszkańców do korzystania
ze sprzętu elektrycznego. W tym celu
przygotowywano specjalne pokazy jego
użytkowania, prowadzono sprzedaż ratalną, a także organizowano kursy akwizytorskie dla sprzedawców grzejników
elektrycznych.

transformator, 1939

Transport turbogeneratora
ASEA, 1939 r.

podpis foto

29

elektryczność

tablica rozdzielcza

Sklep Elektrowni Miejskiej
Elektrownia Miejska – wnętrze

Sklep elektryczny
przy ul. Jagiellońskiej
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Promocja sprzętu
elektrotechnicznego, lata 30.

Elektrownia Miejska, ul. Dajwór 27
Pogotowie Elektrowni,
ul. Senatorska 23
Sklep Elektrowni, ul. Bracka 12

Gaz
G

azownia Miejska w Krakowie powstała w latach 1856–1857. Wybudowało ją przy ulicy Gazowej,
w niezabudowanej części Kazimierza,
Niemieckie Kontynentalne Towarzystwo
Gazowe z Dessau, które zgodnie z umową przez 25 lat miało wyłączność na
produkcję i dystrybucję gazu w mieście.
Technologia oparta została na procesie
suchej destylacji węgla. W 1886 roku
gazownia została wykupiona przez
miasto i stała się przedsiębiorstwem
komunalnym. Wówczas zaczęto zakład
rozbudowywać. Początkowo gazownia
produkowała gaz węglowy, gaz wodny i amoniak. Posiadała własne ujęcie
wody, więżę ciśnień, bocznicę kolejową
oraz trzy gazometry, czyli cylindryczne
zbiorniki służące do przechowywania
gazu.
W 1910 roku do Krakowa włączono przyległe gminy Dębniki, Czarną Wieś, Łobzów,
Krowodrzę, Nową Wieś, Prądnik Czerwony, Zakrzówek i Zwierzyniec, wzrosło
więc zapotrzebowanie na gaz. Powstał
plan budowy nowej gazowni na Dąbiu,
ale wybuchła I wojna światowa i projekt
zarzucono. Na przełomie 1918 i 1919
roku, nie mogąc zaspokoić potrzeb miasta, gazownia zaprzestała dostarczania
gazu w ciągu dnia, zapewniając jedynie
zasilanie wieczorem i nocą.
20 czerwca 1922 roku Rada Miasta Krako-

Budynek Gazowni z lampą
gazową 1938 rok. Archiwum
Zakładu Gazowniczego
w Krakowie

Wieża wodna i piecownia,
1925 rok. Archiwum Zakładu
Gazowniczego w Krakowie

widok na gazownię. Archiwum Zakładu
Gazowniczego w Krakowie

Piecownia, 1925 rok. Archiwum Zakładu
Gazowniczego w Krakowie
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gaz
wa podjęła uchwałę dotyczącą modernizacji istniejącej gazowni pod kierunkiem
architekta Wacława Krzyżanowskiego.
Przebudowano wówczas budynek dyrekcji, uruchomiono pierwszą w Polsce piecownię, złożoną z nowoczesnych pieców
koksowniczych systemu Koppersa, oraz
utworzono kompleks urządzeń pomocniczych. Dzięki zastosowaniu nowych
rozwiązań technicznych udało się pozyskiwać 60 m3 gazu ze 100 kg węgla. Po
uruchomieniu kolejnych pieców w 1927
roku gazownia mogła wyprodukować
30 tys. m3 gazu na dobę. W tym czasie,
dysponując siecią o długości 150 km,
obsługiwała 13 120 odbiorców indywidualnych i dostarczała gaz do 1667 latarni ulicznych. Przed II wojną światową
oddano do użytku następny piec, który
wytwarzał 8 tys. m3 gazu.
Do 1932 roku zlikwidowano większość latarni gazowych znajdujących się w centrum Krakowa, zastępując je oświetleniem elektrycznym. Pozostawiono jedynie
latarnie na obrzeżach miasta. Ozdobne
słupy i kandelabry na ogół współgrały
z latarniami przytwierdzonymi do ścian
kamienic.

Dalekotłocznia.
Maszyna parowa, 1932 rok.
Archiwum Zakładu Gazowniczego
w Krakowie
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Budowa gazociągu wysokoprężnego, 1930 rok.
Archiwum Zakładu Gazowniczego w Krakowie

Centrala elektryczna, 1931 rok.
Archiwum Zakładu Gazowniczego w Krakowie

Gazownia Miejska, ul. Gazowa 16
Sklep Gazowni, pl. Szczepański 1
Strażnica lampiarzy, ul. Łobzowska 8

W

okresie międzywojennym dbano
o rozpowszechnianie informacji o zastosowaniu gazu w gospodarstwach domowych. W sklepach firmowych prowadzono pokazy gotowania,
zachęcano klientów do ogrzewania
mieszkań z zastosowaniem urządzeń
gazowych. Aby informacje docierały
do większej liczby osób, wydawano
czasopismo „Przegląd Gazowniczy
i Wodociągowy”, kalendarze i plakaty
reklamowe (projekty Franciszka Seiferta). Gazownia dbała również o swoich
pracowników, organizując dla nich wycieczki, zawody sportowe. Przeznaczyła
także dla nich specjalną świetlicę, którą w międzywojniu zarządzała YMCA
(związek młodzieży chrześcijańskiej).

Pokaz gotowania na gazie w sklepie Gazowni, 1924 rok.
Archiwum Zakładu Gazowniczego w Krakowie

