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1790 William Murdoch (Szkocki wynalazca) wprowadza pojęcie gazu świetlnego produkując go w wyniku

suchej destylacji węgla i już dwa lata później zapala lampę, która emituje światło spalając ten gaz w

celu oświetlenia pokoju.

. 

W 1816 roku Baltimore, 

Maryland to pierwsze miasto 

w Stanach Zjednoczonych,

w którym użyto takiego gazu 

aby oświetlić ulice.

Źródło: Wikipedia, American Public Gas Association



1821

W 1821 r. William Hart wykonał pierwszy działający odwiert

we Frydonii w Stanach Zjednoczonych.

Frydonia Gas Light Company jako pierwsza rozpoczęła

dystrybucję gazu ziemnego.

Po raz pierwszy użyto gazu ziemnego do oświetlenia

w Boże Narodzenie 1825 roku.

Źródło: American Public Gas Association



1830

Profesor Instytutu Technicznego w Krakowie, Karol Mohr,

skonstruował małą doświadczalną gazownię i w ramach

eksperymentu dydaktycznego zapalił dla swoich

studentów kilka latarni gazowych na ulicy Gołębiej.

Jednak projekt zastosowania wynalazku dla oświetlania

miasta wydawał się wówczas zbyt śmiały … gazownia

w Krakowie powstała dopiero 27 lat później.

Źródło: : Muzeum Gazownictwa w Warszawie, www.pgnig.pl



1847

Oddano do użytku pierwszą gazownię

przy ulicy Tęczowej we Wrocławiu

– w mieście rozbłysło 857 latarni.

Później we Wrocławiu zbudowano

jeszcze trzy gazownie: drugą w 1864

roku, trzecią w 1881 roku i największą,

czwartą w 1906 roku.

Ta ostatnia powstała przy ulicy

Gazowej a po przebudowie

i modernizacji w 1927 roku została

najnowocześniejszą gazownią

w Europie.

Źródło: : Muzeum Gazownictwa w Warszawie, www.pgnig.pl



Ropę naftową i gaz ziemny, zwany początkowo naftowym, wydobywano w

Polsce od 1854 roku w pierwszej kopalni ropy naftowej, uruchomionej w

Bóbrce koło Krosna przez Ignacego Łukasiewicza, który to w 1852 roku

otrzymał naftę z destylacji ropy naftowej a rok później zastosował ją do

oświetlenia przy pomocy lampy swojej konstrukcji …

1877 r. we Lwowie zorganizowano Wystawę
Rolniczo-Przemysłową w trakcie której Ignacy
Łukasiewicz przedstawił środowisku naftowców
propozycję zorganizowania Zjazdu Naftowego.
Zjazd ten podjął uchwałę o powołaniu pierwszej
społecznej organizacji naftowej pod nazwą
Towarzystwo dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i
Górnictwa Naftowego w Galicji z siedzibą w
Gorlicach (1877 – 1890), Funkcję pierwszego
prezesa powierzono Ignacemu Łukasiewiczowi,
który był wówczas niekwestionowanym
przywódcą przedsiębiorców naftowych.

Źródło: Wikipedia

1854



Po raz pierwszy w Polsce gaz ziemny zastosowano w 1896 roku

do zasilania kotłowni przy kopalni ropy naftowej

w Sochodnicy.

W szkole politechnicznej we Lwowie prof. Leon Syroczyński

rozpoczyna wykłady z dziedziny górnictwa naftowego.

Źródło: Muzeum Barbórka

1896



Pierwszy gazociąg, którym przesłano gaz

ziemny ze złóż do pierwszej

w Europie Gazolinarni oraz rafinerii ropy

naftowej w Borysławiu, powstał

w 1912 roku i miał długość 12 km.

W 1912 roku inżynier Marian Wieleżyński

otrzymał koncesję ze starostwa

w Drohobyczu na budowę gazociągu

o długości 700 m z kopalni Klaudiusz

w Borysławiu do mostu na rzece

Tyśmienica. W tym samym roku

utworzono spółkę pod nazwą Zakład

Gazu Ziemnego (przekształconą w 1916

roku w spółkę Gazolina).

Źródło: : Muzeum Gazownictwa w Warszawie, www.pgnig.pl

1912



Źródło: PZITS 50 lat działalności Arkady 1969 r.

Pierwsze próby organizowania

się gazowników polskich przed

i w okresie pierwszej wojny

światowej

1912-18



23-25 kwietnia 1919 r. I Ogólnopolski Zjazd Gazowników Polskich

Źródło: Historia gazownictwa polskiego, PZITS, piekarscy.com

1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,

1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1945, 1946, 1948 (XXV) …. 2009 (XXXVIII)

1919



Źródło: igu.org, Gaz Woda i Technika Sanitarna

1921



W latach 20. XX wieku gaz

ziemny zaczęto dostarczać

gazociągami do miast leżących

w pobliżu złóż. W 1928 r. we

Lwowie, jednym z największych

wówczas miast polskich, gazem

ziemnym zasilano miejską

elektrownię oraz sieć

dystrybucyjną.

Źródło: UTG

1928



Źródło: igu.org, Gaz Woda i Technika Sanitarna

1931



W 1933 roku po raz pierwszy w Polsce zastosowano gaz ziemny jako surowiec chemiczny do syntezy

amoniaku w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Tarnowie. W końcu lat 30-tych XX wieku

rozpoczęto budowę gazociągów do Centralnego Okręgu Przemysłowego, w celu zasilania gazem

ziemnym zakładów przemysłowych w tym rejonie.

Źródło: Wikipedia

1933



Długość sieci: 1 703 km
gaz. koksowniczy: 668 km
gaz wysokometanowy: 1 035 km

Źródło: Gazoprojekt

Na obszarze Polski w granicach po 1945 istniały 182
gazownie, które produkowały np. w roku 1950 ok
500 mln m3 gazu miejskiego.
Sieć gazowa obejmowała:
Gaz Koksowniczy
- dobrze rozwinięta sieć rejon Wałbrzycha, który
jeszcze przed wojną stanowił źródło gazu
koksowniczego
- słabiej rozwinięta na Górnym Śląsku
Gaz wysokometanowy
- sieć wykorzystująca pierwotne obszary wydobycia
gazu w rejonie Podkarpacia.

1950



Źródło: igu.org, Gaz Woda i Technika Sanitarna

1957



Długość sieci: 17 396 km
- gaz. koksowniczy: 47 km
- gaz wysokometanowy: 14 648 km
- gaz zaazotowany: 2 701 km

2004

W 2004 roku wydzielono działalność przesyłową
poprzez utworzenie spółki PGNiG-Przesył
(obecnie OGP-Gaz System), która zarządza siecią
przesyłową i prowadzi działalność operatorską.

Źródło: Gazoprojekt



1 lipca 2007 roku na mocy dyrektywy Unii

Europejskiej oraz Prawa Energetycznego

nakładających prawny obowiązek

rozdzielenia dystrybucji gazu

od działalności handlowej oraz wydzielenia

operatorów systemu dystrybucyjnego,

powstało 6 Operatorów Systemu

Dystrybucyjnego (obecnie Polska Spółka

Gazownictwa).

2007

Źródło: Gazoprojekt



W czerwcu 2016 roku do Terminalu LNG im.

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przypłynął

pierwszy komercyjny ładunek skroplonego

gazu ziemnego w ramach kontraktu

handlowego PGNiG SA z Qatargas.

2016

Źródło: Gazoprojekt, GAZ-SYSTEM



2019
marzecGAZOWNICTWO W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

I. Rola gazu w bilansie energetycznym kraju

II. Rozbudowa krajowego systemu transportu gazu – przesył, dystrybucja

III. Innowacyjność w polskim gazownictwie

Źródło: Gazoprojekt, GAZ-SYSTEM



W imieniu GSG dziękuję za uwagę

Źródło: GAZ-SYSTEM

2019
maj


