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Lwów, potężne miasto stoi.
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Wierne miasto.

SPIS TREŚCI

Jan Buraczyński

WPROWADZENIE
USTRÓJ AUTONOMICZNY GALICJI
Kopiec Unii Lubelskiej
Rozkwit Lwowa w latach 1870 - 1914
Budynki użyteczności publicznej
Stryjski Park
Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894
LWÓW W NIEPODLEGŁEJ POLSCE
Międzynarodowe Targi Wschodnie (1921 - 1939)
Rozwój Lwowa w dwudziestoleciu

Maria Wójcik

NIEZAPOMNIANI ARCHITEKCI LWOWA OKRESU AUTONOMII
Julian Oktawian Zachariewicz – Lwigród, wybitny lwowski architekt
Alfred Zachariewicz – architekt i budowniczy
11

Krystyna Chruszczewska

LWOWSCY ARCHITEKCI XIX i XX wieku
ALFRED i ADOLF KAMIENOBRODZCY
Alfred Kamienobrodzki lwowski architekt i akwarelista
Adolf Kamienobrodzki architekt i budowniczy

Z sagi rodzinnej

Jan Buraczyński
POSŁOWIE
LITERATURA

Kocham cię Lwowie,
miasto mojej młodości.
Henryk Zbierzchowski

Jan Buraczyński
WPROWADZENIE
Inspiracją do powstania tej książki był zbiór starych fotografii architektury Lwowa i zdjęć lotniczych, zebrany przez mgr. inż. Marka Gromaszka, od 2020
roku prezesa TML i KPW w Lublinie. Dziękujemy Prezesowi za udostępnienie zdjęć
oraz wykonanie do nich podpisów. Postanowiliśmy je zaprezentować szerszemu
gronu lwowiaków, by mogli raz jeszcze popatrzeć na Lwów z bliska i z lotu ptaka.
Razem z fotografiami przemawiamy o architekturze Lwowa drugiej połowy XIX
wieku i początków XX. Autorzy opracowania, z wykształcenia geografowie
(Jan Buraczyński, Maria Wójcik) i polonistka (Krystyna Chruszczewska) są miłośnikami
architektury i historii sztuki. Fascynują się pięknem miasta, które Polska utraciła po
II wojnie światowej, jego niezwykłością i siłą, z jaką pozostało w pamięci Polaków.

Jak pisał Wirtuwiusz w traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć”

polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.

architektura

Ten właśnie
kanon odbija się w krajobrazie architektonicznym Lwowa. Wspaniałe budowle są
nie tylko piękne, ale użyteczne i ponadczasowe. Różne zawirowania historyczne,
których doświadczył Lwów, nie zatarły piękna i trwałości znakomitych budowli,
którymi do dzisiaj miasto zachwyca. Z historycznych względów zapomnieniu
ulegają nazwiska twórców autonomicznego Lwowa. Dlatego intencją naszą jest
utrwalenie wybitnych architektów, którzy odcisnęli trwały ślad w budownictwie
miasta. Uważamy, powtarzając za kardynałem Stefanem Wyszyńskim że: nic
z dziejów narodu co miało miejsce, wymazać się nie da. Tej maksymie pragniemy
chociaż częściowo sprostać.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lublinie
pielęgnuje historię miasta, które na zawsze pozostanie w sercach Polaków. Od lat
odwiedzamy Lwów i miejsca związane z kresową historią Polski. Wydaliśmy kilka
pozycji o mieście semper fidelis w różnych aspektach.
Lublin, maj 2021 rok.
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Najlepszą drogą do postępu
jest droga wolności.

John F.Kennedy

USTRÓJ AUTONOMICZNY GALICJI
W 1860 roku Galicja weszła w erę konstytucyjną, uzyskała własny sejm i organ
wykonawczy. Władzę państwową reprezentował namiestnik Galicji Agenor
hr. Gołuchowski, mianowany przez Wiedeń. Przygotował on młodzież ziemiańską
do służby państwowej, której przekazał urzędy. W ten sposób wytworzył się
polski świat urzędniczy, przejęty poczuciem narodowym (Chołodecki 1928).
O autonomii galicyjskiej stanowiły: „Patent lutowy” z 26 II 1861 roku i akty prawne.
W Królestwie Galicji i Lodomerii władzę państwową sprawował namiestnik
reprezentujący cesarza wobec społeczeństwa i kierujący administracją. Władzą
autonomiczną kraju był Sejm Krajowy, do którego należały sprawy kultury,
oświaty, nauki, sztuki oraz produkcji rolnej, leśnej i hodowli oraz podatki.

Autonomia Galicji nadała władzom miejskim prawo wyboru swoich członków.
Konsekwencją liberalizacji była swoboda tworzenia stowarzyszeń, rozkwit
polskiego życia narodowego oraz nauczania w szkołach w języku polskim.
Wyzwoliło to w ludności nowy zapał twórczy. W krótkim czasie w mieście
powstało kilkadziesiąt wspaniałych budowli publicznych i kamienic mieszkalnych. Do rozwoju miasta przyczynił się postęp cywilizacyjny – oświetlenie
gazowe ulic, nowoczesne wodociągi i kanalizacja, a w komunikacji miejskiej
pojawił się tramwaj elektryczny w 1894 roku.
Stopniowo Galicja uzyskała wolność prasy (1862 rok), nauki i nauczania
oraz stowarzyszeń (1867 rok). W 1868 roku powstało we Lwowie Towarzystwo
Narodowo-Demokratyczne pod przewodnictwem Franciszka Smolki. W czerwcu
1869 roku językiem urzędowym w Galicji stał się język polski.
Sejm Krajowy przywrócił 14 października 1870 roku we Lwowie pełny
samorząd. Agenor Gołuchowski, namiestnik Galicji, mianował burmistrzem
Lwowa Franciszka Kröbla – zdolnego organizatora i przyjaciela Polaków. Na czele
samorządu miejskiego stał prezydent wybierany na trzyletnią kadencję. Pierwszym prezydentem wybrano Floriana Ziemiałkowskiego (w latach1870-1872).
Jedną z pierwszych czynności samorządu było przywrócenie polskich nazw ulic
i placów, którym nadano imiona polskich królów, wodzów, wybitnych uczonych
i pisarzy.
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Kopiec Unii Lubelskiej
Nad Lwowem wznosiło się wzgórze o nagich, piaszczystych stokach z ruinami
Wysokiego Zamku. W 1835 roku teren uporządkowano, zbocza góry zadrzewiono
i utworzono park.
Rozwój ruchów społecznych i politycznych sprzyjał uczuciom patriotycznym.
Lwowianie postanowili upamiętnić trzechsetną rocznicę Unii Lubelskiej usypaniem
kopca na Wysokim Zamku. Franciszek Smolka, wybitny polski działacz narodowy
chciał, aby przypominał on rodakom czasy dawnej świetności, nawiązując do
idei jagiellońskiej, zjednoczenia wolnych narodów pod przewodnictwem Polski.
W dniu 11 sierpnia 1869 roku Franciszek Smolka zorganizował uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego z wyrytymi herbami Polski, Litwy i Rusi oraz
napisem: Wolni z wolnymi, równi z równymi – Polska, Litwa i Ruś, zjednoczone
Unią Lubelską dnia 11 sierpnia 1569 roku. Na kamieniu położono ziemię
pochodzącą ze wszystkich ziem naszej ojczyzny, z pola bitwy pod Grunwaldem, grobu Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego i Lelewela. Następnie
mieszkańcy zaczęli sypać kopiec kosztem publicznym oraz z prywatnych funduszy
Smolki. Ziemię brano ze splantowanego wzgórza, a kamienie z ruin zamku.
Największa świetność budowy kopca przypada na lata 1870 - 90. Kopiec Unii
Lubelskiej na górze Wysokiego Zamku był widziany z miasta. Po II wojnie światowej
stoki kopca porosły drzewami, dziś wygląda on jak zalesione wzgórze.
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Kopiec Unii Lubelskiej, obok ruiny zamku. Stan przedwojenny.

Rozkwit Lwowa w latach 1870-1914
Uzyskane w drugiej połowie XIX w. swobody polityczne i samorządowe
sprzyjały rozwojowi gospodarczemu kraju oraz prężnemu rozwojowi miasta.
Miasto zawdzięczało szybki rozwój swemu stołecznemu charakterowi, swobodom
samorządowym, rozbudowie sieci kolejowej i drogowej. Rozwój miasta następował żywiołowo, bez ogólnego planu rozwoju dróg i placów. Urbanizacja
zaznaczyła się coraz gęściejszą zabudową, następnie zabudową objęto pola,
a drogi polne do folwarków przekształcono w ulice.
Budowa kolei od 1860 roku miała wpływ na wzrost liczby ludności oraz
rozbudowę miasta. Kolej do Lwowa doprowadzono z Przemyśla w 1861 roku.
Lwów był wielkim węzłem komunikacyjnym i handlowym. Powstały dworce osobowe Podzamcze, Kleparów i Łyczaków oraz towarowy Czerniowiecki. Miasto
uzyskało połączenie kolejowe do Bełżca (1887), Janowa (1895), Sambora (1903),
Podhajec (1909) i Stojanowa (1910). Dworzec główny otrzymał w 1904 roku wielką
halę projektu Władysława Sadłowskiego z Politechniki Lwowskiej.
Miasto szybko powiększało swe terytorium i zabudowę. W mieście powstawały
domy jedno i dwupiętrowe, a domki parterowe przeniosły się na odległe peryferie.
W 1871 roku przeprowadzono reformę administracyjną - podzielono Lwów na
pięć dzielnic: Halickie, Krakowskie, Żółkiewskie, Łyczaków i Śródmieście. Po roku
1890 miasto przekroczyło swe dawne granice administracyjne. Lwów zajmował
wówczas obszar 32,2 km2. Wybudowano szereg okazałych gmachów publicznych
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w stylu wiedeńskiego neorenesansu, m.in. gmach namiestnictwa (1876) projektu
Księżarskiego, sejmu (1881) projektu J. Hochbergera oraz gmach politechniki
(1877) projektu J. Zachariewicza. Pod koniec XIX wieku przy ulicy Kopernika
stanął pałac Potockich w stylu francuskiego renesansu, projektu Ludwika
d’Auvergne. Pałac Siemieńskich-Lewickich, przebudowano w stylu francuskiego
neobaroku w latach 1891 - 1894. Prywatne budownictwo mieszkaniowe cechuje
tandeta. Domy wysoko obudowały ciasne i ciemne podwórka (I. Drexler 1920).
U schyłku XIX i na początku XX wieku w architekturze zapanowała secesja,
która przyszła do Lwowa z Wiednia. Secesję lwowską zapoczątkował pasaż
Mikolascha, autorstwa Alfreda Zachariewicza i Jana Lewińskiego. Pasaż łączył
ulicę Kopernika z ulicą Sienkiewicza. Przy Kopernika 1 istniała już apteka Pod
Złotą Gwiazdą. W tej aptece w 1853 roku zapłonęła pierwsza na świecie lampa
naftowa konstrukcji A. Bartkowskiego - wynalazek farmaceutów Jana Zeha
i Ignacego Łukasiewicza,
Pasaż tworzył galerię przykrytą dachem szklanym (1899 - 1900). W jego
konstrukcji wykorzystano najnowsze technologie oraz szkło, metal i beton.
Wyposażeniem pasażu były liczne dzieła plastyczne i dekoracyjne. Na elewacji
od ul. Sienkiewicza zastosowano elementy łukowe i rzeźby figuralne, a w oknach
witraże. Od ul. Kopernika był posąg Wenus z białego marmuru i fontanna, pod
szklanym dachem widniały piękne malowidła. Znajdowały się tu sklepy, kawiarnie
i kino. Pasaż został zniszczony w czasie drugiej wojny światowej (M. Napora 2004 ).
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Pałac Potockich, ul. Kopernika 15.

Pałac Siemieńskich-Lewickich, ul. Piekarska 19.

Każdemu budynkowi, każdemu miastu
powinna towarzyszyć jakaś opowieść
o życiu, o ludziach.
Inaczej budynek jest abstrakcją.
Daniel Libeskind

Budynki użyteczności publicznej
Lwów dzięki swemu stołecznemu charakterowi oraz swobodom samorządowym
zawdzięczał szybki rozwój. W stylu klasycystycznym powstał ratusz (1827 - 1835)
i teatr Skarbkowski (1837 - 1842). Większość budynków z drugiej połowy XIX wieku
wybudowano w stylu historyzmu (Politechnika, Uniwersytet Medyczny, Galicyjska
Kasa Oszczędności, hotel George).
Jedną z pierwszych budowli był gmach namiestnictwa proj. Księżarskiego,
zbudowany w stylu renesansu wiedeńskiego (historyzmu) w 1876 roku. Od śródmieścia oddzielały go Wały Gubernatorskie przy ulicy Czarnieckiego.

Gmach Sejmu zbudowano w stylu neorenesansu wiedeńskiego, projektu
Hochbergera w latach 1877-81. Stoi przy końcu ul. 3 Maja frontem zwrócony do
Ogrodu Jezuickiego. Fasadę zdobią rzeźby Teodora Rygiera, Feliksa Mikulskiego
i Zygmunta Trembeckiego, u dołu Oświata i Praca, a na szczycie grupa alegoryczna
przedstawiająca Galicję, Wisłę i Dniestr.
Teatr Wielki we Lwowie wzniesiono w północnym krańcu Wałów Hetmańskich
na placu Gołuchowskiego w latach 1897-1900 według projektu Zygmunta
Gorgolewskiego. Jest jedną z najpiękniejszych budowli lwowskich łączących
w sobie elementy neorenesansu i neobaroku. Na fasadzie doryckie portale
obramowują główne wejście, nad nimi loggia z trzema arkadami oddzielonymi
od siebie podwójnymi kolumnami korynckimi ozdobionymi rzeźbami. Po obu
stronach loggii w otoczeniu doryckich kolumn, w niszach, kamienne posągi
siedzących kobiet – alegoria Komedii dłuta Tadeusza Barącza oraz alegoria
Tragedii dłuta Antoniego Popiela. Nad loggią belkowanie ozdobione tarczami
herbowymi i posągami ośmiu muz. Powyżej trójkątny fronton z kompozycją rzeźb
Radości i cierpienia życia Antoniego Popiela. Całość wieńczą trzy miedziane
posągi dłuta Piotra Wójtowicza: Sława z gałązką palmową, Geniusz dramatu ze
sztyletem w dłoni oraz Geniusz muzyki z lirą.
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Teatr Wielki we Lwowie. Projekt Zygmunt Gorgolewski, 1900 rok.

Bogaty wystrój wnętrza Teatru Wielkiego we Lwowie. Ściany zdobią różnokolorowe marmury, złocenia, obrazy, rzeźby.
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Kurtyna aut. Henryka Siemiradzkiego w Teatrze Wielkim (1901).
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W przestrzeni miasta zachował się krajobraz jako dowód ewolucji
elementów zabudowy mieszkaniowej od XVI do XX w. Wokół średniowiecznego
centrum narastały nowe dzielnice i szybko rozwijały się przedmieścia. Rozbudowa
miasta następowała przez zagęszczanie budynków śródmieścia i nadbudowę
pięter. Z drugiej strony pozyskiwano nowe grunty na cele mieszkaniowe.
Spójrzmy z hotelu George’a na Wały Hetmańskie, miejsce niedawnej fosy
i murów średniowiecznego miasta. Dziś mamy tu zielone Planty. Na zewnątrz
powstawały nowe ulice, budynki i kościoły. Rozwijało się miasto młodsze.
Jeszcze spójrzmy z otaczających wzgórz: św. Jura, krawędzi płaskowyżu Targów
Wschodnich oraz Kopca Unii Lubelskiej – na rozrastające się miasto z zabudową
zwartą i rozproszoną.
* * *
Teraz przejdźmy do oglądania fotografii gmachów powstałych w różnych
stylach. Zdjęcia wydane z okazji Wystawy Krajowej, pochodzą ze zbiorów
mgr. inż. Marka Gromaszka.
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Miasto widziane z bliska w 1894 roku
1. Plac Mariacki z figurą Matki Boskiej i cudownym źródłem - widok z hotelu George. Obecnie pl. Mickiewicza
z jego pomnikiem, dłuta Antoniego Popiela, od 1904 roku.
2. Plac Świętego Ducha. Kościół o.o. Jezuitów, odwach austriacki. Na pierwszym planie Wały Hetmańskie,
widoczna budowa cokołu pod pomnik króla Jana III Sobieskiego dłuta Tadeusza Barącza, odsłonięty
20 listopada 1898 roku. Tramwaj przejeżdża przez Wały w ulicę Kilińskiego do Rynku.
3. Widok z kościoła o.o. Jezuitów na Grand Hotel i Galicyjską Kasę Oszczędności (projekt Juliana
Zachariewicza) na rogu ul. Legionów i Jagiellońskiej. Na horyzoncie katedra św. Jura.
4. Kaplica Boimów obok katedry.
5. Wieża ratuszowa (65 m) z 1848 roku.
6, Rynek przed ratuszem, w tle wieża Korniakta przy cerkwi Wołoskiej, kościół o.o. Karmelitów z jedną wieżą
(druga dobudowana w 1908 r).
7. Cerkiew Wołoska z kaplicą Trzech Świętych i wieżą Korniakta oraz kościół o.o. Dominikanów - widok
z Podwala.
8. Plac Bernardyński, kościół i klasztor o.o. Bernardynów, na pierwszym planie kolumna z figurą św. Jana
z Dukli, patrona Lwowa. W lewym górnym rogu wieża Korniakta.
9. Klasztor Sakramentek pod wezwaniem Zaślubienia Najśw. Panny.
10. Gmach Sejmowy, od 1919 roku gmach główny Uniwersytetu Jana Kazimierza, widziany ze wzgórza nad
parkiem Kościuszki, dawny ogród Jezuicki.
11. Gmach główny Politechniki Lwowskiej (projekt prof. Juliana Zachariewicza)
12. Cerkiew greckokatolicka św. Jura.
13. Dom Inwalidów Wojennych przy ul. Kleparowskiej 35 - widok z Kortumówki.
14. Widok z kopca Unii Lubelskiej na śródmieście.
15. Widok na stare miasto
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16. Widok spod Katedry św. Jura na ogród Jezuicki, gmach Sejmu i Stare Miasto. Na horyzoncie od lewej:
kopiec Unii Lubelskiej, góra Lwa (Piaskowa Góra) i Kajzerwald.
17. Widok na zachodnią część miasta.
18. Widok z kopca Unii Lubelskiej na grzbiet Wysokiego Zamku w kierunku zachodnim. W lewym dolnym rogu
ruiny zamku. Z prawej po środku Dom Inwalidów Wojennych na tle Kortumowej Góry.
19, Park Kilińskiego (Stryjski) zaprojektowany przez inspektora ogrodów miejskich Arnolda Rohringa. Widoczny
pomnik Jana Kilińskiego dłuta Juliana Markowskiego odsłonięty 18 czerwca 1895 roku.
20. Park Kilińskiego z sadzawką.
21. Stary Rynek i kościół św. Jana Chrzciciela.
22. Plac Krakowski i kościół MB Śnieżnej.
23. Teatr Skarbkowski.
24. Wschodnia pierzeja Rynku, w rogu restauracja „U Atlasa”.
25. Widok z placu Halickiego na ulicę Halicką.
26. Widok z placu Halickiego na budynek Sądu Krajowego i Karnego, studnię, rzeźby Tadeusza Błotnickiego
i kamienicę stowarzyszenia stolarzy.
27. Róg ul. Akademickiej i Zimorowicza, w głębi budynek ,,Sokoła”.
28. Plac Fredry i kościół św. Mikołaja.
29. Dworzec Czerniowiecki.
30. Ul. Czarnieckiego, w głębi budynek Namiestnictwa. Plac Cłowy i ul. Łyczakowska.
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Stryjski Park

Stryjski Park położony w południowej części Lwowa między ulicami Stryjską,
św. Zofii i Ponińskiego. Obejmuje on suchą, rozdwajającą się dolinę rozcinającą
krawędź płaskowyżu; w dolnej części płynie potok Soroka. Różnice wysokości
na terenie parku wynoszą 30 m. Długość parku wynosi 1000, a szerokość 500 m.
W latach 50-tych XX w. do parku włączono boisko „Sokół-Bat’ko” przy ul. Stryjskiej
do ul. Kozielnickiej i posadzono drzewa.
Przed założeniem parku tereny te nazywano Stryjskim Przedmieściem. Działkę
należącą do miasta podarował jeszcze Kazimierz Wielki w roku 1356. Działka nie
była użytkowana, bo nie nadawała się pod zabudowę ani na pastwiska. Był to
teren pagórkowaty zarośnięty krzakami, ciężki do przejścia, stanowił dobre schronienie dla zwierząt i zbiegów ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.
Po wprowadzeniu reform po roku 1860 miejscowe władze starały się podkreślić
status miasta, które zostało stolicą Galicji. Chciano odróżnić je od Przemyśla
i Krakowa. Jednym z priorytetów było zagospodarowanie terenów zielonych
i stworzenie nowego wielkiego i nowoczesnego parku.
Realizację parku zaczęto w roku 1879 według projektu Arnolda Röhringa,
inspektora ogrodów miejskich. Na trenie parku posadzono 40 000 drzew. Park
jest chwałą i dumą Lwowa dzięki starannemu sadzeniu drzew, niespotykanym
gatunkom i atrakcyjnie wytyczonym alejkom. W dolnej części parku w dolinie
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Soroki utworzono jeziorko. W 1887 roku na południowym wschodzie dokupiono
30 morgów ziemi. Na powierzchni 50 hektarów występują różnorodne drzewa:
klony, kasztany, olchy, brzozy, buki, dęby, akacje, lipy i sosny.
Potem zaplanowano górną część parku z centralną aleją i fontannami,
gdzie w 1894 roku zorganizowano Krajową Wystawę. W dolnej części parku
odsłonięto pomnik Jana Kilińskiego dłuta Juliana Markowskiego, a obok postawiono palmiarnię.
Lwów jest miastem zieleni, posiada jeszcze kilka mniejszych parków. Park
Wysoki Zamek o powierzchni 36 ha utworzono w 1835 roku Na bezleśnej górze
zasadzono drzewa. Park Łyczakowski z 1892 roku o pow. 6,1 ha, o urozmaiconej
rzeźbie terenu. Park Żelazna Woda założony 1894 roku o pow. 19,5 ha obejmuje
zalesione zbocza wąwozu górnej Pełtwi. Park porasta starodrzew bukowo-grabowy.
Nazwa pochodzi od żelazistych źródeł.
Park Pełczyński obejmuje zbocza kadeckie (10 ha). Na Kleparowie na
wzgórzu jest niewielki Park Wiśniowieckiego. Centrum miasta zdobi Ogród
Jezuicki z XVI wieku przekazany miastu w 1847 roku z dorodnym drzewostanem
(10,6 ha).
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Stryjski park. Pomnik Jana Kilińskiego.
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Ogród pojezuicki.
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Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 roku
W XIX w. wiele państw organizowało wystawy, aby pokazać dorobek
kulturowy, naukowy i techniczny. We Lwowie inicjatorami wystawy byli Adam
Stanisław Sapieha, polityk i Zdzisław Marchwicki, wiceprezydent Lwowa.
Autorem projektu wystawy był Franciszek Skowron, główny architekt, przy udziale
Juliana Zachariewicza, Juliusza Hochbergera i Zygmunta Gorgolewskiego.
Na obszarze 50 hektarów postawiono 129 obiektów: bramę, wieżę wodną,
fontannę, Pałac Sztuki, dwór szlachecki, dział etnograficzny, halę koncertową,
halę maszyn; pawilony: architektury, cesarski, dóbr hr. Romana Potockiego,
Panoramy Racławickiej, Jana Matejki, miasta Lwowa, Ministerstwa Skarbu,
ogrodnictwa, przemysłu, towarzystw ukraińskich i Okocimia.
Dla upamiętnienia 100-lecia insurekcji kościuszkowskiej Rada miasta Lwowa
zamówiła namalowanie Panoramy Racławickiej przez Jana Stykę i Wojciecha
Kossaka. Eksponowana była w rotundzie projektu Ludwika Baldwina-Ramułta.
Pałac Sztuki (proj. Franciszek Skowron, Grzegorz Peżański i Michał Łużecki).
Budowla eklektyczna, ozdobiona figurami przedstawiającymi Malarstwo i Rzeźbę,
dzieło Antoniego Popiela. W pałacu eksponowano sztukę starożytną, retrospektywną sztukę polską (lata1764-1886) oraz sztukę współczesną (w latach1887-1893).
Wystawiono m.in. obrazy: Szymona Czechowicza, Franciszka Smuglewicza,
Tadeusza Kuntze (Konicza), znanego w Europie jako Taddeo Pollacco, Zygmunta
Vogla, Adama Orłowskiego i innych.
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Przed otwarciem wystawy uruchomiono pierwszy elektryczny tramwaj we
Lwowie, który jechał z dworca kolejowego na wystawę oraz kolej linową.
Wystawa była nie tylko manifestacją patriotyczną,wydarzeniem społecznym
i kulturalnym, ale stanowiła pewne podsumowanie. Rozpoczynała nowy okres
w dziejach miasta. Pod względem architektonicznym Wystawa była ukoronowaniem panowania we Lwowie stylów historycznych. Dopiero póżniej nieśmiało do
Lwowa zawitały secesja i modernizm.
Wystawa we Lwowie, stolicy Królestwa Galicji i Lodomerii, miała na celu
pobudzenie postępu i podkreślenie sukcesów Galicji w sferze kulturalnej, gospodarczej i społecznej. Galicja była w tym czasie trzecim największym producentem
ropy naftowej na świecie. Pomimo tego, że region ogólnie był biedny, widziano
w nim potencjał i chciano zainicjować wzrost ekonomiczny. Wystawa pokazała
osiągnięcia nauki, sztuki, techniki, gospodarki i przemysłu Galicji, która była
uważana za najbardziej gospodarczo zacofaną część ziem austriackich.
Wystawa otwarta była cztery i pół miesiąca, cieszyła się wielkim powodzeniem.
Odwiedziło ją ponad milion osób, w tym cesarz Franciszek Józef.
Na wielkość i rozmach Wystawy Krajowej wskazuje plan zabudowy, obejmujący
tereny wystawowe oraz część Parku Stryjskiego. Postawiono tu 250 pawilonów
z drewna w stylu regionalnym. Dzięki wydanemu albumowi mamy pojęcie jak
one wyglądały (Trzemeski 1894).
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Brama główna

Pawilon przemysłu.

Plan Stryjskiego Parku i Wystawy Krajowej 1894 rok.

Wolność jest niezwykle cenną wartością,
za którą trzeba płacić najwyższą cenę.
Jan Paweł II

LWÓW W NIEPODLEGŁEJ POLSCE
W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, ale musiała sobie
wywalczyć jeszcze granice z Niemcami na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce.
U progu niepodległości nastąpił konflikt polsko-ukraiński jako owoc mącicielskiej
polityki upadającej monarchii austro-węgierskiej. W nocy 1 listopada 1918 roku
strzelcy siczowi zajęli Lwów. Ludność cywilna, głównie młodzież, walczyła o swoje
polskie miasto. Wojskowa odsiecz wyparła Ukraińców z miasta. Walki o Wschodnią Galicję zakończyły się w lipcu 1919 roku, kiedy Błękitna Armia generała
Hallera zajęła obszar po rzekę Zbrucz.
Latem 1920 roku bolszewicy pod dowództwem Tuchaczewskiego zagrozili
Warszawie. Do obrony ojczyzny stanął cały naród. Na przedpolach Warszawy
pod Radzyminem i Ossowem toczono ciężkie boje w dniach 12 - 25 sierpnia.
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Bitwę Warszawską uznano za 18. najważniejszą bitwę decydującą o losach
Europy (D’Abernon 1990).
Równocześnie wielkim zagrożeniem dla Lwowa był Front PołudniowoZachodni. 1. Armia Konna Budionnego po przerwaniu frontu w Galicji w czerwcu
1920 roku ruszyła na Lwów. Dostępu do miasta broniły liczne rozproszone oddziały
polskie. Bolszewicy stoczyli z nimi boje pod Krasnem, Buskiem, Zuchowcami,
Laszkami Królewskimi i Biłką Królewską. Heroiczny bój pod Zadwórzem detachementu kpt. Bolesława Zajączkowskiego zatrzymał marsz Budionnego na Lwów.
Amerykański dywizjon lotniczy wielokrotnie atakował z powietrza kawalerię
Budionnego. W tym czasie jednostki polskie umacniały obronę Lwowa.
Polska odzyskując niepodległość stanęła przed ogromnym zadaniem
zjednoczenia ludności z trzech zaborów, rusyfikowanych i germanizowanych,
w jeden naród. Najważniejszym problemem Rzeczypospolitej była integracja
ziem trzech zaborów. W wojsku musiano wprowadzić jednolite komendy polskie,
w sądach ujednolicić kodeksy, a na kolei wprowadzić jedną szerokość torów.
Ludność i administrację należało połączyć w jedną całość.
Lwów posiadał liczną kadrę urzędniczą, którą cechowała oszczędność,
zapobiegliwość i uczciwość. Galicja dała władzy odrodzonej Polski kadry
administracyjne i ekonomistów. Liczni naukowcy zorganizowali szkolnictwo i życie
kulturalne w zaborach, gdzie nie było polskich szkół. To właśnie dzięki szkolnictwu
wychowano nowe pokolenia młodzieży w duchu patriotycznym.
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Powojenny Lwów, zniszczony i wyczerpany walkami, był symbolem wierności
Rzeczypospolitej. W uznaniu zasług dla kraju, z okazji święta Niepodległości
11 listopada 1920 roku, marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto krzyżem
Virtuti Militari. W niepodległej Polsce Lwów był stolicą województwa lwowskiego.

Marszałek Józef Piłsudski 22 listopada 1920 roku odznaczył miasto Lwów Krzyżem Wojskowym Virtuti Militari.
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Cmentarz Obrońców Lwowa projektu Rudolfa Indrucha, studenta Politechniki Lwowskiej - widok przed II wojną światową.

Widok obecny.

Targi Wschodnie są barometrem koniunktury
gospodarczej i przejawem życia zbiorowego.
E. Kwiatkowski 1927

Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwowie (1921-1939)
Po zakończeniu wojny w 1920 roku zrodziła się idea zorganizowania
Międzynarodowych Targów we Lwowie. Pomysł Targów poparła Izba Przemysłowo-Handlowa oraz szereg ministerstw w Warszawie. Ideą przewodnią Targów

było uczynienie ze Lwowa głównego ogniska dla handlu Polski z krajami wschodnimi:
Rumunią, Ukrainą i Rosją (M. Orłowski).
Polska po odzyskaniu niepodległości musiała ożywić handel i nawiązać
współpracę gospodarczą z innymi krajami. Postanowiono zorganizować
wystawę, na której zaprezentowano dorobek przemysłowy państw europejskich.
Lwów dysponował terenem, nadającym się do tego celu, po Powszechnej

Wystawie Krajowej z 1894 roku i Wystawie Wojskowej z 1916 roku. Teren
powystawowy we Lwowie miał własną bocznicę kolejową i drogi łączące
go z miastem. Był uzbrojony w sieć elektryczną gazową i telefoniczną.
Prowadziła tu linia tramwajowa z miasta. Dodatkowo przemawiającym
argumentem za wyborem Lwowa było zaakcentowanie polskości tego
miasta.
Targi Wschodnie promowały polską ekspansję gospodarczą i odgrywały
doniosłą rolę w międzynarodowym ruchu handlowym. Wbrew nazwie ukierunkowane były nie tylko na Wschód, ale na wszystkie strony świata. Uczestniczyli
w nich przeważnie Niemcy, Austriacy, Czesi oraz handlowcy z państw
bałkańskich.
Przystępując do organizacji Targów Wschodnich większość pawilonów
pozostałych po Wystawie Krajowej rozebrano w 1921 roku. Pozostawiono Pałac
Sztuki, rotundę z Panoramą Racławicką Jana Styki i Wojciecha Kossaka oraz
kamienną wieżę wodną (Smirnow 2020, 2021).

I Międzynarodowe Targi Wschodnie 25 IX - 5 X 1921 roku.
Z inicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej miasto przystąpiło do zorganizowania
własnych targów, na wzór zagranicznych. Odnowiono dawny Pałac Sztuki na
placu powystawowym. Pod względem artystycznym budowane pawilony były
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pomnikami nowoczesnej polskiej architektury, projektowane przez wybitnych
architektów lwowskich, między innymi przez E. Czerwińskiego i A. Zachariewicza.
W Targach tych wzięło udział 1246 wystawców krajowych i 311 zagranicznych.
Był to ogromny sukces dla miasta zniszczonego przez wojnę. W wybudowanych
pawilonach zabrakło miejsca dla wszystkich wystawców, więc wojsko zbudowało
jeszcze pięć hangarów o powierzchni 8320 m2.
Popularność Targów przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów. Już
25 września, w pierwszy dzień targów, pawilony zwiedziło około 20.000 osób, zaś
w przedostatni dzień 3 października przeszło 150.000 osób. Na Targach dokonano
transakcji na ogólną sumę 20 mln marek.
W okolicznościowej publikacji Targów napisano: Celem lwowskich targów była

aktywizacja współpracy handlowej z ZSRR, Rumunią, Czechosłowacją, Węgrami
i Jugosławią. Lwów leżący na granicy czterech państw i zbiegu 9 linii kolejowych staje
się głównym ogniwem mającym powiązać gospodarczo uprzemysłowione dzielnice Polski
z jej wschodnimi kresami, jak również Zachód z sąsiednimi krajami.

II Międzynarodowe Targi Wschodnie 5-15 września 1922 roku.
Wybudowany Pawilon Centralny w kształcie ogromnego półkola, zaprojektowany przez architektów W. Bladę, B. Wiktora, T. Wróbla i J. Bagieńskiego
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stanowił architektoniczną ozdobę placu. Fasadę urozmaicały smukłe pilastry,
a na narożnikach pilonów rzeźby skrzydlatych fantastycznych sfinksów. Miał on
5400 m2 powierzchni wystawowej. Wybudowano jeszcze trzy pawilony o 1000 m2
powierzchni wystawowej. Dwa z nich stanęły symetrycznie przy alei głównej po
obu stronach pawilonu Banku Przemysłowego, po lewej od klombu przed
Pałacem Sztuki, trzeci – naprzeciw pawilonu Syndykatu przemysłowego. Pawilon
Centralny, pawilony Banku Małopolskiego i Syndykatu projektowali A. Zachariewicz i E. Czerwiński.
W Targach wzięło udział 1608 wystawców krajowych, 244 zagranicznych. Był
to rekord Targów nie osiągnięty nigdy później.

VI Międzynarodowe Targi Wschodnie 5-15 września 1926 roku.
Na placu Targów wznoszono nowe pawilony. Firma wódek i likierów J.A.
Baczewski postawiła olbrzymi pawilon z kilkunastometrową wieżą obok pawilonu
Centralnego, projektu Erwina Wieczorka.
W Targach wzięło udział 1262 wystawców krajowych i 246 zagranicznych
z 19 państw. Zwiedziło je ponad 130.000 osób. W ramach Targów odbyła się
I Ogólnopolska Wystawa Budowlana oraz I Ogólnopolski Zjazd Inżynierów
Drogowców.
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VII Międzynarodowe Targi Wschodnie 4-15 września 1927 roku.
Pobiły wszystkie rekordy obrotów handlowych i dokonanych transakcji. Prasa
lwowska donosiła opinię dyrekcji Targów, że „pod względem transakcji targi
tegoroczne były bardziej udane od zeszłorocznych. Obroty przemysłu zagranicznego były o 200 procent większe”. Najbardziej prężnie rozwijał się handel
maszynami rolniczymi, samochodami, lokomotywami, sprzętem technicznym,
produkcją metalurgii.
Targi Wschodnie jednoznacznie wspierały rozwój ciężkiego przemysłu,
komunikacji, transportu. Na Targach przedstawiona była produkcja kopalni
śląskich, a także aut reprezentowanych przez szereg pierwszorzędnych firm
europejskich. Atrakcją Targów była Polska Wystawa Komunikacyjna. Ustawiono
okazy taboru kolejowego (lokomotywy i specjalne wagony) z fabryk krajowych.
Przedstawiono przegląd działalności kolei, dróg wodnych i komunikacji lotniczej.
Ogółem w Targach wzięło udział 1515 firm wystawowych, w tym zagranicznych 398 z 19 państw. Frekwencja publiczności wyniosła 120.000 osób. Wielkim
powodzeniem cieszyły się wyroby austriackie i francuskie. Był to wielki sukces nie
tylko dyrekcji Targów, ale całego Lwowa. Znaczenie Targów dla miasta dobrze
rozumiała społeczność, gorąco zainteresowana dalszym ich rozwojem.
W latach 1926–1927 koniunktura ekonomiczna w kraju stale wzrastała,
a gospodarka pomyślnie rozwijała. Również Targi Wschodnie we Lwowie odnosiły
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kolejne sukcesy. Dzięki Targom Lwów utrzymał się na stanowisku wybitnym i dalej
odgrywał w państwie rolę znaczącą i ważną.

VIII Międzynarodowe Targi Wschodnie w 1928 roku.
Na Targi zgłosiło się 1132 wystawców krajowych i 470 zagranicznych.
Zbudowano nowy pawilon dla Monopoli Państwowych: spirytusowy, solny
i tytoniowy.
Na pierwszy plan wybijał się dział techniczno-maszynowy, zwłaszcza w branży
maszyn rolniczych, umieszczonych na obszernym placu między pawilonami
a boiskiem „Czarnych”.

IX Międzynarodowe Targi Wschodnie w 1929 roku.
Duże wrażenie zrobiły samochody warszawskiej fabryki samochodów
„Ursus”. Fabryka przedstawiła wóz strażacki, luksusowy autobus na 22 osoby
i wóz ciężarowy. Przy stoisku Ursusa gromadziły się tłumy ludzi.
W 1929 roku doprowadzono do Lwowa gaz ze złoża w Daszawie. Na Targach
płonął znicz. Główna aleja była oświetlona latarniami gazowymi.
Światowy kryzys gospodarczy boleśnie zaważył na ekonomicznej sytuacji
Rzeczypospolitej. Oznaczał wielkie trudności w organizacji Targów. O każdego
86

wystawcę krajowego trzeba było walczyć. Zmniejszyła się liczba wystawców
zagranicznych, spadły obroty transakcji. Zamarła budowa nowych pawilonów.
Ujawniły się też pierwsze groźne tendencje kryzysu gospodarki światowej.

X Międzynarodowe Targi Wschodnie w1930 roku.
Jubileuszowe Targi odbyły się w dniach 2–16 września 1930 roku. Największym
osiągnięciem było rozpoczęcie nadawania Polskiego Radia Lwów 15 stycznia.
Nadajnik o mocy 2 kW mieścił się w Pawilonie Centralnym, a studio w gmachu
przy ulicy Batorego 6. Pod koniec roku na terenie Targów zbudowano nowy
pawilon Stacji Nadawczej o mocy 16 kW, a obok dwa maszty radiowe.
Emitowane programy zdobyły wysoką pozycję w radiofonii polskiej. Radio
przywróciło miastu Lwów jego dawne znaczenie

XIII Międzynarodowe Targi Wschodnie w 1933 roku.
W 1933 roku wystąpiło najmniej wystawców krajowych i zagranicznych, tylko
644. W 1933 roku przedłużono linię tramwajową nr 10 do końca ul. Ponińskiego, co
ułatwiło dojazd do Targów Wschodnich wejściem koło stacji nadawczej.
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XIV Międzynarodowe Targi Wschodnie w 1934 roku.
W Pałacu Sztuki z inicjatywy A. Czołowskiego i R. Mękickiego zorganizowano
wystawę: Lwów przed 40 laty. Szczególną uwagą cieszyło się 200 fotografii
o wymiarach 30 x 40 cm, wykonanych przez Franciszka Rychnowskiego
(1850-1929). Przedstawiły one ówczesny Lwów: „rozmaite place i ogrody, ulice
i gmachy, po których już śladu nie było. Pokazywały dawny rozwój miasta”.
W 1934 roku wystawców było 901 krajowych i 123 wystawców zagranicznych
z 15 państw. Najliczniejsi byli przedstawiciele Niemiec (27), Węgier (23) i Włoch
(15 wystawców).
Zorganizowano wystawę pod protektoratem ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych. Wystawiono ponad 550 sztuk bydła na placu między Pawilonem
Centralnym i Rozgłośnią Polskiego Radia. Odbył się też ogólnopolski zjazd
Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego.

XV Jubileuszowe Targi Wschodnie 31.08–15.09. 1935 roku.
Uczestniczyło 866 wystawców krajowych i 145 zagranicznych. Na Targach
były reprezentowane wszystkie znaczące działy przemysłu krajowego.
Przyjechało wiele firm przemysłu spożywczego, produkcji konserw. Osobny pawilon
zajmowała wystawa mebli, wśród nich hitem sezonu były gięte meble metalowe.
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XVI Międzynarodowe Targi Wschodnie w 1936 roku.
Uczestniczyło w nich 848 wystawców krajowych i 131 zagranicznych.
Odwiedziło je ponad 200 tysięcy osób. Targi przetrwały światowy kryzys. Po
dziesięcioletniej przerwie przystąpiono do budowy pawilonu proj. Michała Ulama.
Była to konstrukcja nowoczesna, żelazobetonowa. Powstał również pawilon
,,Pacyków”, proj. Alfred Zachariewicz i Eugeniusz Czerwiński.
Teren Targów uporządkowano, posadzono kwiaty i drzewa. W głównej alei
zainstalowano wysokie latarnie gazowe, zapalające się automatycznie. Piękny
klomb przed Pałacem Sztuki oświetlony różnokolorowymi lampami zachwycał
zwiedzających Targi Wschodnie, dzieło Miasta.
Na szczególną uwagę zasługiwał dział przemysłu ciężkiego: silniki, pompy,
wyroby ścierne, automatyczne piece, urządzenia dla ogrzewania centralnego.
Kilka pawilonów zajmował dział przemysłu metalowego, elektro-technicznego,
gazownictwa i mechaniki precyzyjnej.
Na specjalną uwagę zwiedzających zasługiwała wystawa samochodów
osobowych i ciężarowych oraz motocykli. Obecne były renomowane firmy:
Polski Fiat, Mercedes-Benz, Steyer, Singer, Adler, Citroën, Tatra, Chevrolet,
DKW. Odbył się konkurs „Elegancji Automobili”. Wszystkie samochody wykupili
mieszkańcy Lwowa.
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XVII Międzynarodowe Targi Wschodnie 4-10 IX 1937 roku.
Miały one techniczny charakter. Wymagało tego uprzemysłowienie kraju,
jak i dążenie władz lwowskich do rozszerzenia inwestycji Centralnego Okręgu
Przemysłowego (COP). Wzrost krajowej produkcji przemysłowej i rolnictwa
wymagał żywych międzynarodowych kontaktów handlowych.
Zburzono pawilony Monopolów Państwowych i zbudowano dwa nowe
łączące się w architektoniczną całość o przestrzeni 100 m2. Pawilon przemysłu
ciężkiego ozdobiono dużą płaskorzeźbą symbolizującą przemysł ciężki, autorstwa
Zygmunta Kurczyńskiego.
W Targach wzięło udział 904 wystawców krajowych i 254 zagranicznych
z 16 państw (USA, Anglii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Holandii,
Japonii, Jugosławii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier). Targi
Wschodnie były wówczas największą imprezą targową w Europie Wschodniej.
W pawilonie samochodowym wystawili: Polski Fiat oraz Adler, Hansa-Lloyd,
DKW, Mercedes-Benz, Opel, Citroën, Renault, Buik, Chevrolet, Steyer, Tatra, Aero,
Wonderer, BMW.
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XVIII Międzynarodowe Targi Wschodnie 3-13 września 1938 roku.
Targom nadano charakter techniczny z uwzględnieniem przemysłu ciężkiego,
maszynowego, samochodowego i chemicznego. Nową branżą na Targach był
przemysł filmowy i przegląd najnowszych polskich i zagranicznych filmów. Na
wystawę filmową przeznaczono osobny pawilon.
Powracająca koniunktura gospodarcza pozwoliła na budowę nowych
pawilonów. Powstał duży Pawilon Rzemiosła, a dla przemysłu samochodowego
wybudowano w ciągu miesiąca reprezentacyjny pawilon. Konstrukcja pawilonu
i efektowny fronton przyczyniły się do zwiększenia malowniczości terenu targowego.
W nowym okazałym pawilonie znajdował się lwowski salon samochodowy.
Wystawione były auta ponad 25. najważniejszych fabryk świata, wśród nich
znaczące firmy niemieckie, francuskie, czechosłowackie, angielskie.
Przy wejściu na Targi od ulicy Stryjskiej ludwisarze z Przemyśla zaprezentowali
swoje wyroby. Na ramie zawiesili różnej wielkości dzwony, tworzące gamę.
Codziennie o godzinie 12.00 wydzwaniano na nich pieśń: Śliczna gwiazdo miasta

Lwowa, Maryja.

W Targach wzięły udział 1662 firmy, z nich 481 wystawców zagranicznych
z 25. państw. Po raz pierwszy na Targach pojawiły się firmy z Grecji, Kanady, Turcji,
Portugalii, Brazylii.
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Zarząd Targów planował ,,kierunek głównych prac organizacyjnych pod
znakiem gospodarczej przebudowy kraju. Główną imprezą przyszłych Targów
będą Targi Techniczne. (...) Lwów leży w najbliższym sąsiedztwie Centralnego
Okręgu Przemysłowego (COP) i w myśl wicepremiera Kwiatkowskiego COP
będzie przedłużony na województwo lwowskie”.
Jako ośmiolatek zwiedzałem te Targi. Stałem przy wejściu i gdy bileter
zajęty był wchodzącymi gośćmi, wślizgiwałem się za jego plecami do środka!
Zwiedzając pawilon Centralny, utkwiły mi tłumy zwiedzających. Był kącik, który
mnie zainteresował. Stało tu wiele akwariów z różnokolorowymi ukwiałami
koralowców. Czułkami i rzęskami cały czas poruszały, jakby tańczyły. Pamiętam
jeszcze jak grano na dzwonach pałeczkami, a z Pałacu Sztuki ekspozycje
kolorowych znaczków pocztowych. Po prostu do zwiedzania jeszcze nie
dorosłem !!!

XIX Międzynarodowe Targi Wschodnie w 1939 roku.
Skomplikowana sytuacja polityczna w Europie i agresywna polityka Niemiec
hitlerowskich stwarzała niepewną sytuację na rynkach ekonomicznych i w handlu międzynarodowym.
Mimo tego Lwów z początkiem 1939 roku rozpoczął przygotowania do XIX
Międzynarodowych Targów Wschodnich, które planowano w dniach 2-12
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września. Dyrekcja Targów rozpoczęła pertraktacje z firmami i ambasadami
państw partnerskich w sprawie udziału w Targach. Pogorszenie polsko-niemieckich stosunków politycznych przejawiło się odmową udziału firm niemieckich oraz
okupowanej przez Niemcy Austrii i Czechosłowacji i wolnego miasta Gdańska.
Zarząd miejski przygotowywał teren targów. ,,Chluba terenu, trawniki i klomby,
przywdziewają nową, bogatą szatę, by okazale wystąpić na Międzynarodowych
Targach Wschodnich”. Dyrekcja Targów przygotowywała pawilony do nowoczesnych wymogów wystawowych.
Wojewoda Alfred Biłyk w wywiadzie dla Agencji oświadczył: Szczególnego

znaczenia nabierają Targi Wschodnie we Lwowie w roku bieżącym, kiedy
państwo polskie uczyniło ogromny krok naprzód w kierunku uprzemysłowienia
takich połaci kraju, które do tej pory przedstawiały się jako okolice wybitnie
rolnicze .(…) Życie gospodarcze winno pulsować jeszcze żywszym tętnem
w razie wojennej rozprawy, aby zapewnić naszej bohaterskiej Armii, jak i całemu
społeczeństwu możność gospodarczego przetrwania w okresie, gdy cały nasz
gospodarczy potencjał w tym kierunku i ku spełnieniu tego zadania będzie zwrócony
(za Smirnow 2021).
Bardzo reprezentacyjnie zapowiadał się udział firm polskich ze wszystkich
regionów kraju, zwłaszcza z Centralnego Okręgu Przemysłowego. Osobny pawilon miała zajmować ekspozycja Królestwa Rumunii, jednego z najważniejszych
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partnerów ekonomicznych i politycznych Rzeczypospolitej. Węgry wystąpią
w charakterze oficjalnym.
Zarząd Targów i Magistrat miasta Lwowa przygotowały bogaty program
turystyczny, teatralny, sportowy i radiowy. Wśród licznych imprez najbardziej
malowniczymi miały być Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych

Gordon – Bennett’a 1939 roku.

Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej, destabilizacja polityczna w Europie,
niemieckie prowokacje i ogłoszenie mobilizacji postawiły otwarcie XIX Targów
Wschodnich pod znakiem zapytania. W tej sytuacji delegacja władz lwowskich
udała się do Warszawy omówić problem otwarcia Targów. Przedstawiciele
Rządu ustalili inaugurację XIX Targów Wschodnich bez zmian (2 września),
niezależnie od okoliczności.
Nikt nie przewidział, że wszystkie plany pokrzyżuje wybuch wojny 1 września.
W pierwszym dniu wojny niemieckie samoloty zbombardowały okolice Dworca
Głównego, lotnisko w Skniłowie i wytwórnię wódek Baczewskiego na Zniesieniu.
Nikt też się nie spodziewał, że najbliższy tydzień przyniesie fatalne w skutkach
wydarzenia dla miasta.
2 września 1939 roku oficjalne otwarcie XIX Targów Wschodnich odbyło się
w gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Akademickiej. Władze państwowe
reprezentował lwowski wojewoda dr Alfred Biłyk, który powiedział: Lwów

i Targi Wschodnie mogą być przykładem spokoju i opanowania nerwów oraz
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tężyzny i gorliwości w pracy mimo trudnych warunków. Mamy przed sobą
zwycięstwo lub śmierć (za Smirnow 2021). W imieniu miasta Lwowa przemawiał prezydent Stanisław Ostrowski: Otwierając dzisiejsze Targi Lwów demonstruje
swoją niezłomną wolę budowania potęgi Polski. Następnie obecni udali się na
teren Targów.
Na otwarciu był konsul sowiecki we Lwowie Elisiejew, dyplomata i agent
NKWD. Obecność jego była zadziwiająca. Demonstrował „pokojowe zamiary
Związku Radzieckiego” wobec Polski, czemu przeczył pakt Ribbentrop-Mołotow.
Z powodu wojny Targi trwały niecały tydzień. W Targach Wschodnich wzięły
udział w tym roku oficjalnie grupy rumuńska, węgierska, bułgarska i estońska.
Mimo trudności komunikacyjno-transportowych Targi stanowiły bogaty przegląd
polskiej wytwórczości gospodarczej .
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Brama Główna.
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Pałac Sztuki.
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U wejścia alegoria Malarstwo

i Rzeźba dłuta Antoniego Popiela.

Pierwsze Targi Wschodnie miały wiele budynków powystawowych (1921 r.).

Aleja centralna.

Wieża Baczewskiego.

Targi Wschodnie z lotu ptaka. Wieża Baczewskiego stanęła na placu Pawilonu Centralnego. W głębi Szkoła Kadecka. (1926 r.).

Pawilon PKP (1928 r.).

Główna aleja Targów (1930 r.)

Pawilon Polskiego Radia (1930 r.).

Pawilon nadawczy i 74 -metrowe wiieże antenowe (1931 r.).

Iluminacja wieczorna na Targach Wschodnich (1936 r.).

Pawilon Fabryki Fajansu i Terrakoty, ,,Pacyków”, proj Zacharewicz i Czerwiński (1936 r.).

Pawilon Nafty.

Pałac Sztuki (1939 r.).

Wieża wodna, pozostałośc z Krajowej Wystawy z 1894 roku.

Plan Targów Wschodnich.

Rotunda Panoramy Racławickiej, Lwów 1894 - 1944.

Odwiedzający targi mogli każdego roku podziwiać produkty i pawilony
najróżniejszych producentów od branży rolniczej, przez branżę samochodową,
ceramiczną czy monopolową. Na targach wystawiały się m.in. takie firmy jak J.A.
Baczewski, PKO, Okocim, Branka, PKP, Orbis, producenci maszyn rolniczych czy
samochodów oraz oficjalne przedstawicielstwa różnych państw.
Budownictwo nowych pawilonów trwało przez wszystkie lata działalności
Targów. Eksponaty były wystawiane w pawilonach zbudowanych według
projektów najlepszych lwowskich architektów. I tak: Pałac Sztuki, pawilon
Centralny projektowali – Jan Bagieński, Bronisław Wiktor, Tadeusz Stanisław
Wróbel, pałac Targów Wschodnich – Eugeniusz Czerwiński, Alfred Zachariewicz,
pawilon rolniczy – Jan Noworyta, pawilon Towarzystwa ETA – Jan Doliński, pawilon „Nafta” – Eugeniusz Czerwiński, pawilon Browaru Okocim – Jan Noworyta,
pawilon Banku PKO – M. Kosaczewski, pawilon firmy J. A. Baczewski z wieżą –
Erwin Wieczorek, pawilon Fabryki Fajansu ,,Pacyków” – Alfred Zachariewicz,
Eugeniusz Czerwiński, pawilon „Herbewo” – Jan Noworyta, pawilon „Rudki” –
Wawrzyniec Dayczak, pawilon Projektów Architektonicznych – Zbigniew Rzepecki,
pawilon „Polskiego Radia” – Antoni Dygat.
* * *
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Targi Wschodnie to jedna z legend międzywojennego Lwowa i całej
II Rzeczypospolitej. Były to największe Targi nie tylko w Polsce, ale we Wschodniej
Europie. Targi Wschodnie odegrały bardzo ważną rolę w ekonomicznym rozwoju
Lwowa, w jego gospodarce miejskiej, ruchu budowlanym i finansowym.
W tym roku we wrześniu minęła setna rocznica utworzenia Międzynarodowych Targów Wschodnich we Lwowie. Tymi krótkimi wspomnieniami pragnę
upamiętnić i przywołać to wielkie dzieło gospodarczo-twórcze lwowiaków
w Odrodzonej Polsce. Targi Wschodnie przedstawiały rozwój przemysłowohandlowy Małopolski Wschodniej oraz upowszechniały wizję rozwoju i marzeń
przedwojennego Lwowa.
W latach okupacji sowieckiej i niemieckiej teren Targów Wschodnich
zajmowało wojsko. W czasie walk o Lwów 16 lipca 1944 roku o godzinie 10,
Niemcy wysadzili stację nadawczą i jeden maszt antenowy; równocześnie
wysadzili urządzenia elektrowni na Persenkówce. Na wiele miesięcy miasto
zostało bez prądu. Po II wojnie światowej większość pawilonów rozebrano,
niektóre przebudowano. Do dzisiejszych czasów z zabudowy Targów Wschodnich
przetrwało kilka budynków, Pałac Sztuki, Rotunda po Panoramie Racławickiej
oraz Wieża Wodna, które pełnią dziś inną funkcję (hala sportowa, restauracja).
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Architektura jest muzyką w przestrzeni,
niejako muzyką zastygłą.
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

Rozwój Lwowa w dwudziestoleciu
W przestrzeni miasta zachowały się elementy krajobrazu wskazujące na
ewolucję zabudowy mieszkaniowej od XVI do XX wieku. W pierwszej połowie
XX wieku, wokół średniowiecznego centrum historycznego narastały nowe
dzielnice i szybko rozwijały się przedmieścia. Rozbudowa terenów mieszkaniowych odbywała się przez zagęszczanie zabudowy śródmieścia i jego okolicy oraz
przez nadbudowę pięter. W efekcie zagęszczania zabudowy powstały kwartały
o charakterze zwartym w okolicach ulic Listopada, Potockiego, Nabielaka,
Wuleckiej, Kadeckiej i Snopkowskiej.
Miasto rozwijało się promieniście, wokół starego miasta. Między głównymi
ulicami wychodzącymi ze śródmieścia brak było połączeń. Taki historyczny układ
ulic stwarzał trudności komunikacyjne w mieście. Historyczny układ promienisty

należało zmienić w promienisto-obwodowy, poprzez budowę ulic - łączników
(Drexler 1920). Większe zniszczenia podczas pierwszej wojny światowej szczęśliwie ominęły miasto. Lwów dość szybko odbudował się ze zniszczeń wojennych
i zaczął się rozrastać.
Architektoniczne formy elewacji budynków mieszkaniowych we Lwowie
na przełomie XIX i XX wieku ewoluowały zgodnie z trendami europejskimi
od eklektyki do secesji. W wystroju elewacji bogaty detal klasyczny najpierw
zostaje zastąpiony motywami secesyjnymi, by następnie kompozycje elewacji
podporządkować prostym formom geometrycznym. Formy architektury różnych
okresów dopełniają się wzajemnie w miejskiej przestrzeni, tworząc urozmaicony
krajobraz terenów mieszkaniowych pierwszej połowy XX wieku.
W architekturze XX wieku lat 20-tych widoczna jest dominacja form funkcjonalistycznych. We Lwowie zapanował styl modernizmu. Budowle modernizmu
lwowskiego były skromniejsze niż te wznoszone w zachodniej Europie. W projektach wielu z nich można znaleźć odniesienia do tradycyjnych nurtów historyzmu.
Na wygląd budynków zaprojektowanych wpływ miał raczej zastosowany
materiał budowlany i wykończeniowy, który nadawał elewacji nowoczesność
i kolorystykę. Popularne było połączenie dużych, pomalowanych na jasny kolor
płaszczyzn ścian, z ciemnym cokołem obłożonym klinkierem. Elementów
dekoracyjnych wprowadzano niewiele; dawano je w obramieniach okien
i klatek schodowych. Pojawiły się gzymsy podkreślające architektoniczne podziały.
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Przykładem budowli modernizmu we Lwowie są gmachy Sprechera - ulica
Akademicka 7 (1928 - 1930) autorstwa Ferdynanda Kesslera oraz Miejskich
Zakładów Elektrycznych - ulica Pełczyńska 55 (1935) autorstwa Tadeusza Wróbla
i Leopolda Karasińskiego.
Władze miejskie przystąpiły do normalnego funkcjonowania miasta. W latach
20-tych wybudowano wiele gmachów użyteczności publicznej m.in.: II Dom
Technika - ul. Abramowiczów 14 (1921-1927), VIII Gimnazjum ul. Dwernickiego
17 (1924 - 1926), centralę telefoniczną - ul. Sykstuska 26 (1926) i wiele innych.
Równocześnie pozyskiwano nowe grunty pod zabudowę na peryferiach miasta.
Zarząd Miasta miał działkę przy ul. Stryjskiej od rogatki (ul. Kaweckiego)
do Szkoły Kadetów (ul. Corso). W latach 1925-1929 wybudowano tu pięć
trzypiętrowych bloków o 12 klatkach, a następnie w narożnikach dobudowano
łączniki (4 klatki), tworząc zamknięte podwórze z jednym wjazdem (Stryjska
50 - 76, Kaweckiego 1- 5). Bloki te pospolicie nazywano magistrackie. Pozostały
teren użytkował Ogrodnik Miejski. Z tego terenu w 1936 roku miasto przyznało dla
Politechniki 8 ha. W latach 1937 - 1939 wybudowano trzy gmachy dla wydziału
mechanicznego w stanie surowym.
Wiele nowych osiedli budowały spółdzielnie mieszkaniowe. Domy ZUPU
(Związek Urzędników Państwowych i Umysłowych) Stryjska 44 - 46 (1927), domy
ZUS Małachowskiego 2 - 12. Na Persenkówce spółdzielnia „Własna Strzecha”
wybudowała 27 willi, przypominających dworki szlacheckie, a przy ul. Nad Jarem
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Gmach Sprechera ul. Akademicka 7.

Gmach Miejskich Zakładów Elektrycznych, ul. Pełczyńska 55.

Osiedle ,,Własna Strzecha” (fot. Paweł Mazur).

wybudowała osiedle 10 budynków dwupiętrowych (1928 - 1929) dla pracowników
elektrowni.
W 1930 roku utworzono tzw. Wielki Lwów. Do miasta włączono podmiejskie
miejscowości: Kleparów, Zamarstynów, Hołosko Małe, Zniesienie, Pohulankę,
Pasieki, Kulparków i Lewandówkę. Teren miasta wzrósł dwukrotnie do 67 km2,
z liczbą mieszkańców ponad 300 tys.
Na uzyskanym terenie powstały nowe dzielnice mieszkaniowe. W latach
1933 – 1937 trwała rozbudowa willowa wzdłuż ulic Ponińskiego, Własna Strzecha,
aż do stacji Persenkówka i Elektrowni miejskiej. Nowe osiedla o zabudowie
domów jednorodzinnych, powstawały w latach 1933 – 1937 na Żelaznej Wodzie.
W latach 1935 – 1938 zbudowano na gruntach gminnych na Sygniówce wzorowe
osiedle robotnicze, składające się ze 104 domów. Zabudowa mieszkaniowa luźna
z dwoma kondygnacjami o charakterze ogrodowym i małej intensywności
rozwijała się z kolei na peryferiach Lwowa, w obrębie gmin przyłączonych do
miasta – na Lewandówce, Sygniówce, Kulparkowie, Kozielnikach, Pasiekach,
Krzywczycach i Jałowcu, częściowo na Kulparkowie i Zniesieniu.
Budownictwo willowe o większej intensywności rozwijało się na Żelaznej
Wodzie, Persenkówce, w okolicach ul. Gen. Iwaszkiewicza, Gipsowej, górnej
Zadwórzańskiej, Obwodowej, na Górnym Łyczakowie i na Krzywczycach (Kolonia
Profesorska).
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W 1938 roku w „planie krajobrazowym Wielkiego Lwowa” dno kotliny (doliny
skanalizowanej rzeki Pełtwi) zajęło stare śródmieście i niektóre przedmieścia.
Na otaczającym kotlinę płaskowyżu powstały nowoczesne dzielnice kamienic
czynszowych, willi i osad robotniczych o wiejskim typie gospodarki. Tym samym
w pierwszej połowie XX wieku historyczne centrum Lwowa otoczone zostało
pierścieniem dzielnic mieszkaniowych o różnym charakterze zabudowy – od
zwartej wielkomiejskiej do willowej.
Spójrzmy teraz na miasto utrwalone na zdjęciach lotniczych w latach
dwudziestych XX wieku;

Miasto widziane z lotu ptaka:

Stare miasto o kratowym układzie ulic. Dawne fortyfikacje wyznaczają planty
( od zachodu Wały Hetmańskie, a od wschodu Wały Gubernatorskie ).

W centrum miasta Rynek i ratusz; od wschodu (u góry) kościół Dominikanów i Wały Gubernatorskie.
Seminarium Duchowne i kościół Karmeliitów. Nad nim wznosi się Wysoki Zamek, a dalej przedmieście Zamarstynów i Zniesienie.

Panorama Lwowa z kopca Unii Lubelskiej.
W dali Stryjski Park ( z lewej ), a na Płaskowyżu Lwowskim przedmieścia Kozielniki i Kulparków.

Stare Miasto widziane od północnego zachodu. Na pierwszym planie Wały Hetmańskie. Od kościoła Jezuitów
do Muzeum Przemysłowego długi gmach Krajowej Dyrekcji Skarbowej. Sowieci spalili go w 1941 r. Rozebrany odsłonił mury miasta.

Teatr Wielki zbudowano na końcu plantów, a za nim Teatr Skarbkowski.
Granicę starego miasta stanowił plac Gołuchowskiich i Krakowski.

Poczta Główna przy ulicy Słowackiego. Między ulicą Trzeciego Maja i Mickiewicza
Uniwersytet Jana Kazimierza frontem zwrócony do Ogrodu Jezuickiego.

Politechnika Lwowska przy ulicy Leona Sapiehy,
za nią na lewo jest cerkiew św, Jura.
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Kościół św. Elżbiety przy placu Bilczewskiego.

Dworzec Główny, lewe skrzydło zniszczone w czasie walk polsko-ukraińskich, odbudowany w 1922 roku.
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Wysoki Zamek z kopcem Unii Lubelskiej, ul. Teatyńska, w tle stare Miasto.

Kopiec Unii Lubelskiej na grzbiecie Wysokiego Zamku; w dali Zamarstynów.
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Kopiec Unii Lubelskiej.

Leopolis foecunda mater ingeniorum.

(Lwów, matka bogata w zdolności.)
Przysłowie XVI /XVII w.

Maria Wójcik
NIEZAPOMNIANI ARCHITEKCI LWOWA
OKRESU AUTONOMII
Piękno, urok i wielkomiejskość Lwowa tworzyli architekci, inżynierowie
budownictwa, urbaniści, rzeźbiarze, rzemieślnicy, artyści. Ale nie tylko. Lwów,
w którym biło serce Polski, miasto utracone, miał szczęście do dobrych włodarzy,
którzy wspierali najnowsze trendy w budownictwie i dbali o rozwój miasta. Lwów,
jak magnes przyciągał twórców i fachowców z różnych stron Europy, wysoko
wykształconych inżynierów, wykwalifikowanych w rzemiośle budowlanym
specjalistów. Rozwój nauk politechnicznych w lwowskiej uczelni, wówczas jedynej
w Kraju, sprawił, że również na macierzystej uczelni wysokiej klasy profesorowie
i wykładowcy kształcili własnych architektów i inżynierów.

Rozwój Lwowa nastąpił po uzyskaniu autonomii Galicji. Początkowo
zabudowywał się pod wpływem spekulacji wyjątkowo brzydko i banalnie […]

Piętno brzydoty otrzymuje większość nowych ulic, zakładanych bez obmyślonego
planu regulacyjnego na przedmieściach lwowskich (Orłowicz 1920).
Szybka rozbudowa sprawiała, że początkowo nie było własnego stylu
w architekturze. Dominowało naśladownictwo stylów minionych epok. Dlatego
w architektonicznym dziedzictwie XIX-to wiecznego Lwowa przeplatają się różne
nurty architektury: historyzmu, neorenesansu w odmianie zwanej wiedeńskim,
secesji i modernizmu. Lwowska architektura sukcesywnie przekształcała się. Nowe
prądy, początkowo nieufnie przyjmowane, niosły nowoczesne rozwiązania, były
stosowane i zaczęły zachwycać.
Secesja pojawiła się we Lwowie około 1900 roku, kilka lat później niż w Wiedniu,
Pradze i w Krakowie. Początkowo powstawały budowle pod wpływem secesji
wiedeńskiej. Dość szybko zastąpiła ją własna secesja, która miała swoją szkołę
w Politechnice Lwowskiej.
Około 1908 roku w lwowskim budownictwie secesję wyparł modernizm,
początkowo oparty na wzorach zagranicznych, głównie wiedeńskich, później
nawiązujący do tradycji polskich. Przenikające z zachodu style były swoiście
przetwarzane, przystosowane do charakteru i ducha miasta.
W wielokulturowym Lwowie było miejsce dla wszystkich twórców: Polaków,
Austriaków, Ukraińców, Żydów, Czechów, Niemców. Współpracowali ze sobą,
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zakładali wspólnie firmy projektowe i budowlane. W efekcie Lwów piękniał
i w początkach XX wieku swoją klasą począł dorównywać Wiedniowi i Pradze.
Styl i wygląd lwowskich kamienic, placów i ulic szybko ulegał poprawie.
Powstały pięknie zabudowane dzielnice willowe, szczególnie na Nowym Świecie
i południowych krańcach dzielnicy Halickiej. Przy ul. św. Jana, od 1883 roku
zwanej Akademicką, powstawały eleganckie kamienice z drogimi sklepami,
przedstawicielstwami handlowymi, domami lekarzy, mieszkaniami adwokatów.
W latach 1883-1886 niewielka rzeka Pełtew płynąca przez nową część miasta
została zasklepiona w podziemnym kanale, nad nią powstało spacerowe korso
wzdłuż ulicy Akademickiej i Wałów Hetmańskich.
Nie da się w krótkim ujęciu przedstawić wszystkich twórców, którzy przyczynili
się do rozwoju i rozkwitu Lwowa w okresie uzyskanej autonomii. Lista wybitnych
architektów jest zbyt długa, a mnogość wspaniałych budowli nie do opisania.
Z bliska popatrzymy na najbardziej okazałe budowle i fragmenty miasta, które do
dzisiaj budzą zachwyt.
Niektórych twórców i ich dzieła wspomnijmy tylko w największym skrócie:
Juliusz Karol Hochberger – gmach Sejmu (1881); Feliks Księżarski – budynek
Namiestnictwa (1880); Louis d’Auvergne – pałac Potockiego (1890); Leonard
Marconi – Muzeum Przemysłowe (1890); Ferdynand Fellner i Herman Helmer
– Kasyno Szlacheckie (1898); Zygmut Gorgolewski – Teatr Wielki (1900); Kazimierz
Julian Mokłowski – szpital żydowski (1901); Teodor Talowski - kościół św. Elżbiety

-
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(1912), Ferdynand Kassler – pasaż Fellerów (1902); kamienica Sprechera, Plac
Mariacki (1922) i gmach Sprechera, Akademicka 7 (1928).
Wśród architektów, których twórczość wpłynęła na piękno Lwowa, nie może
zabraknąć dwóch znakomitych nazwisk: Zachariewicz i Kamienobrodzki.
O arcylwowianach Zachariewiczach – ojcu i juniorze - pisał Witold Szolginia
(2012), że należeli do najwybitniejszych architektów swoich czasów. Obaj działali
pod koniec XIX i na początku XX wieku. Chociaż wyraźnie różnili się pod względem
twórczości i zawodowych osiągnięć, obaj byli legendą. Znakomite budowle
i fragmenty miasta, które są ich dziełem do dzisiaj budzą zachwyt.

Panorama Lwowa.

Julian Oktawian Zachariewicz - Lwigród
wybitny lwowski architekt
Julian Oktawian Zachariewicz urodził się
17 lipca 1837 roku we Lwowie. Był synem Józefy
z domu Grossman i Jerzego (lub Grzegorza)*.
Pochodzenie rodziny Zachariewiczów nie jest
dokładnie znane. Lwowscy Ormianie przypisują
je sobie, ale dowodów na to brak.
Julian Oktawian po skończeniu gimnazjum
studiował w Lwowskiej Akademii Technicznej.
Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie kształcił
się w Cesarsko-Królewskim Instytucie Politechnicznym. Po ukończeniu studiów w 1858 roku rozpoczął pracę w Głównej Dyrekcji Budownictwa
Kolei Państwowych w Wiedniu. Dwa lata później
został mianowany dyrektorem Kolei Żelaznej
Karola Ludwika z siedzibą w Czerniowcach.

Julian Oktawian Zachariewicz-Lwigród
(1837 - 1898).

* Sławomir Zachariewicz, ur. 26 II 1975 r., syn Andrzeja i Haliny z d. Rudowska – prawnuk Juliana Oktawiana
Zachariewicza, utalentowany muzyk, kompozytor, mieszka w Krakowie, gdzie urodził się. Bada genealogię
swojej rodziny. Nie udało mu się ustalić pewnego imienia ojca Juliana Okta-wiana Zachariewicza..

Na tym stanowisku pracował przez 10 lat. Była to prywatna linia obsługująca
trasę Wiedeń-Kraków-Lwów-Czerniowce-Jassy (Rumunia). W Jassach zaprojektował dworzec kolejowy, który otwarto w 1870 roku. Projekt ten był początkiem
jego błyskawicznej kariery zawodowej.
Julian Oktawian Zachariewicz ożeniony był z Anną Józefą David, z pochodzenia Dunką z zamożnej i wpływowej rodziny, związanej z dworem austriackim
i carskiej Rosji. Anna Józefa była córką ministra spraw zagranicznych Danii.
Prawdopodobnie pod jej wpływem zmienił wyznanie na ewangelickoaugsburskie.
W roku 1869 urodził się ich pierwszy syn Viggo Aleksander. W 1871 roku
przyszedł na świat we Lwowie drugi syn – Alfred – przyszły wybitny architekt.
Trzecim dzieckiem była Anna (1873 - 1966) – w przyszłości matka zasłużonego
mecenasa sztuki i filantropa, dr. praw, Juliana Godlewskiego herbu Gozdawa
(1903 - 1983). Na początku 1874 roku, kilka tygodni po urodzeniu córki, Anna
Józefa - zmarła. Miała 33 lata.
Rok 1875 był rokiem podróży Juliana Oktawiana po Europie. Trzy lata po
śmierci żony, w 1877 roku, ożenił się powtórnie z Ludwinią Gromadzińską z domu
Sidorowicz, wdową, z którą miał dwoje dzieci: córkę Helenę (1879 - 1929)
i syna Juliana Edwina (1883 - 1939 lub 1940 ). Syn w 1989 roku dokonał konwersji
do kościoła rzymsko-katolickiego. Żona Ludwinia zmarła w 1922 roku.
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Gdy we Lwowie wybuchła epidemia cholery pierworodny syn, Viggo,
będąc młodym lekarzem zaraził się od chorych, których leczył. Zmarł w marcu
1895 roku w wieku 26 lat. W początkach II wojny światowej najmłodszego syna
Juliana Edwina, wówczas już doktora filozofii, aresztowali Niemcy na Pomorzu
w ramach eksterminacyjnej Intelligenzaktion. Zginął.
Profesor Julian Oktawian Zachariewicz zmarł nagle 27 grudnia 1898 roku po
uroczystości zorganizowanej na uczelni z okazji jubileuszu jego działalności
pedagogicznej oraz profesorów: Leonarda Marconiego i Juliana Niedźwieckiego. Miał zaledwie 61 lat. Pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim.
Julian Oktawian Zachariewicz był wybitnym architektem. Pracę w Akademii
Technicznej Lwowa rozpoczął w 1870 roku jako wykładowca i kierownik Katedry
Budownictwa Lądowego. 16 lipca 1871 roku cesarskim postanowieniem został
mianowany profesorem tej Akademii. Miał wówczas zaledwie 34 lata. Gdy
w 1872 roku w Akademii Technicznej utworzono Wydział Budownictwa został jego
dziekanem. Funkcję tę pełnił do roku 1877. Wśród pracowników naukowych
i studentów miał wielki szacunek. Wysoko ceniono jego wiedzę i pracowitość.
Był architektem o szerokich horyzontach i dużej wiedzy; władał kilkoma językami.
Początkowo wpływ na kierunek jego twórczości miał okres wiedeński,
bowiem w Wiedniu odbywał praktykę pod kierunkiem profesora Ernsta przy
remoncie niezwykłej katedry świętego Szczepana. W tym czasie w Wiedniu
powstawały wspaniałe gmachy użyteczności publicznej, pałace, kamienice.
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Dla młodego architekta wiedeński rozmach był inspiracją i motywem jego
twórczej pracy po powrocie do Galicji.
Wprowadzona w roku 1870 dekretem cesarza polonizacja uczelni przyczyniła
się do szybkiego rozwoju Akademii. Koniecznym stało się rozbudowanie bazy
naukowo-dydaktycznej. Profesor Zachariewicz w ciągu dwóch lat opracował
projekt kompleksu budynków Akademii Technicznej. W roku 1873 rozpoczęła się
budowa gmachów na placu kupionym za symboliczną złotówkę od hrabiny
Fredrowej na Nowym Świecie przy ulicy Sapiehy, w pobliżu kościoła Marii
Magdaleny. Budowa, którą nadzorował, trwała trzy lata i siedem miesięcy (1873 -1877). Pracowało 240 murarzy, 40 cieślów i 30 kamieniarzy. Najpierw powstał
piętrowy gmach chemii, potem dwupiętrowy budynek główny ze wspaniałym
frontonem, w którym dominowały kolumny korynckie. Nad kolumnami widnieje
do dziś złocony napis Litteris et Artibus – Naukom i Sztukom. Zwieńczeniem
frontonu jest attyka z alegoryczną rzeźbą trzech postaci dłuta Marconiego.
Postacie te uosabiają trzy wydziały: Inżynierię, Architekturę i Mechanikę.

Fasadom wspaniałego, ogromnego gmachu tej pierwszej polskiej uczelni technicznej
[…] zaprojektowanego w modnym ówcześnie eklektycznym stylu neorenesansowym,
profesor Zachariewicz nadał barwę karminową. Nigdy nie zmieniana, przetrwała na
nich przez wiele dziesiątek lat aż po dzień dzisiejszy, stając się z upływem czasu
tradycyjnym, nienaruszalnym architektonicznym wyróżnikiem tego monumentalnego
budynku - pisze Witold Szolginia (2012).
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Politechnika.

Westybul Politechniki.

Klatka schodowa Poiletechniki.

Aula Poiletechniki.

1 - 2 - Aulę zdobi 11 olejnych obrazów ,, Postęp cywilizacji” według szkiców Jana Matejki.

2

Budynek Politechniki Lwowskiej jest jednym
z najpiękniejszych i najciekawszych gmachów
wybudowanych w okresie autonomii Galicji.
Zachwyca też jego wnętrze. Wejście na schody
zdobią alegoryczne rzeźby i neorenesansowe
polichromie. Całość oświetlają okna z trzech
wewnętrznych dziedzińców oraz umieszczony
u góry świetlik. W głównym gmachu Politechniki zachwycają biblioteka i aula. Aulę zdobi
drewniany, neorenesansowy strop z rzeźbionymi
rozetami. Strop podtrzymują pary kariatyd, których modele są w korytarzu. Salę uświetniają
także malowidła wykonane według szkiców
Jana Matejki, przedstawiające rozwój cywilizacyjny ludzkości. W auli Akademii w dniu
7 października 1877 roku odbył się pokaz nowego
wynalazku – telefonu.
W westybulu gmachu głównego po lewej
stronie przed wejściem na schody na granitowym
postumencie postawiono popiersie profesora
wykonane z białego, karraryjskiego marmuru
Julian Zachariewicz 1837 - 1898
Grono profesorów swojemu koledze, przez Juliusza Wojciecha Bełtowskiego. Pod
uczniowie swemu mistrzowi.
popiersiem zachował się napis w języku polskim.
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W 1877 roku Akademia Techniczna przekształciła się w Szkołę Politechniczną
z prawem używania nazwy Technische Hochschule do chwili zatwierdzenia przez
Wiedeń statutu, które miało miejsce dopiero w roku 1884. Nieoficjalnie uczelnia
nazywana była Politechniką Lwowską. Profesor Julian Zachariewicz został
rektorem. Funkcję rektora pełnił w roku akademickim 1877/1878. Rektorzy
mianowani byli wówczas na jeden rok.
Przekształcenie i poświęcenie Akademii Technicznej w Szkołę Politechniczną
odbyło się po zakończeniu budowy nowych gmachów w dniu 15 listopada 1877
roku. W uroczystości wzięli udział: austriacki minister oświaty, arcybiskupi trzech
katolickich obrządków Lwowa, namiestnik Galicji - Alfred Potocki, marszałek
Sejmu Krajowego - Ludwik Wodzicki, rektor Uniwersytetu Lwowskiego – Ludwik
Rydygier. Profesor Julian Zachariewicz wygłosił wykład inauguracyjny: O sztuce
na usługach techniki. W tym dniu cesarz Franciszek Józef podniósł Juliana
Zachariewicza do stanu szlacheckiego II stopnia z tytułem Ritter (rycerz)
i predykatem von Lwigród (przydomek: z Lwigrodu). Nadał mu też order Żelaznej
Korony III klasy. Warto dodać, że ze strony cesarstwa nie była to pierwsza próba
nobilitacji Zachariewicza. Wcześniej odmawiał on przyjęcia tego honoru od
zaborcy. Zgodę wyraził pod naciskiem przyjaciół i notabli dopiero na inauguracji
Szkoły Politechnicznej. Herb zaprojektował sam.
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Herb
rodu Zachariewiczów.

Julian Oktawian Zachariewicz
Rektor Pollitechniki lata1881 - 1882
malował Jan Styka.

Funkcję rektora Szkoły Politechnicznej profesor Zachariewicz pełnił po raz
drugi w roku 1881/1882. Profesorem wykładowcą Politechniki i architektem był do
śmierci.
W latach osiemdziesiątych we Lwowie zaprojektował okazały, piękny gmach
Galicyjskiej Kasy Oszczędności w stylu neorenesansowym. Budynek wzniesiony
został w latach 1888 - 1891 przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Karola Ludwika
(w okresie międzywojennym ul. Legionów). Projekt GKO odbiegał od wcześniejszego stylu epoki odrodzenia, w którym zaprojektowany został gmach
Politechniki. Budynek zwieńcza kopuła z alegoryczną rzeźbą Oszczędność
Wnętrze gmachu Kasy Oszczędności zdobi niezwykle pięknie rzeźbiona
snycerka, glazurowana ceramika i po raz pierwszy użyte we Lwowie kolorowe
witraże. Projekt tego budynku był zwiastunem lwowskiej secesji i oprócz
Politechniki jest największym dziełem profesora. W 2017 roku Lwów odrestaurował zniszczoną czasem kopułę i rzeźbę alegoryczną, której autorem był Leonard
Marconi. Pod rzeźbą odsłonięto złocony napis w języku polskim: Galicyjska Kasa

Oszczędności.

Profesor Julian Zachariewicz w swojej twórczej pracy zmieniał upodobania
architektoniczne. Obiekty sakralne projektował głównie w stylu architektury
neoromantycznej. W tym stylu we Lwowie powstał kościół pod wezwaniem
Serca Pana Jezusa i klasztor sióstr Franciszkanek (1876 - 1888).
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Galicyjska Kasa Oszczędności (w głębi).

Kopuła Galicyjskiej Kasy Oszczędności z alegorią

Oszczędność

Leonarda Marconiego.

Wnętrze Galicyjskiej Kasy Oszczędności.

Kościół pod wezwaniem Serca Pana Jezusa i klasztor ss. Franciszkanek.

Projektował również i dokonał renowacji najstarszych, średniowiecznych
kościołów we Lwowie: kościół Jana Chrzciciela (rekonstrukcja w latach 1886 - 1887) i kościół Matki Boskiej Śnieżnej (rekonstrukcja w latach 1888 - 1892).
Projektował nie tylko dla Lwowa. Dziełem jego jest kościół św. Michała
Archanioła (1880 - 1895) w Zarzeczu koło Przeworska i kościół parafialny św.
Piotra i Pawła w Bucniowie koło Tarnopola (1887). Był autorem projektów
renowacji katedry Narodzenia NMP w Tarnowie (przebudowa w latach 1889 - 1891) i parafialnego kościoła w Stryju (1890). W Czerniowcach według
projektu profesora zbudowano synagogę w stylu mauretańskim (1873 - 1877),
oraz cerkwie w Żwyżynie koło Brodów (1888 ), Żelechowie Wielkim ( 1891 - 1892 )
i Markopolu koło Brodów ( 1892 - 1896 ).
W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego projektował wspaniałe, oryginalne rezydencje i domy prywatne. Nie projektował kamienic czynszowych.
W 1882 roku wykonał projekt rezydencji Reyów w neobarokowym, romantycznym
stylu w Psarach koło Rohatynia, w 1874 r. – pałac Lanckorońskich w Rozdole.
We Lwowie zaprojektował dom malarza Jana Styki, wzniesiony w latach 1889 -1890 na rogu ul. Mickiewicza i Ziemiałkowskiego, willę Maria dla rodziny Majewskich przy ul. Lenartowicza (1891), willę na ul. Nabielaka (1892 ), a także swoją
arcyciekawą willę Julietka na Kastelówce (1893).
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Willa Julietka na Kastelówce (1893 ).

Dzielnica nazwana Kastelówką powstała na lwowskim przedmieściu Bajki.
Nie zaludniony błotnisty teren, urozmaicony wąwozami i wzgórzami, otoczony
stawami i moczarami, profesor Zachariewicz razem ze swoim wieloletnim
wspólnikiem, profesorem Janem Lewińskim zakupili od Włocha o nazwisku
Castello. Od nazwiska Włocha utrwaliła się nazwa osiedla. Część nieużytków tego
obrzeża Lwowa przekształcona była już na Park Stryjski. W ciągu 20 lat Kastelówka
została zabudowana oryginalnymi willami i stała się przepiękną częścią Lwowa.
Dominantą dzielnicy była niezwykłej urody willa Zachariewicza. Podkreślić należy,
że obaj profesorowie byli mecenasami: na Kastelówce ofiarowali swoją parcelę
pod budowę akademickiego domu dla studentów Politechniki.
Profesor Zachariewicz zaangażował się w organizacji Powszechnej Wystawy
Krajowej w 1894 roku, która była wielkim wydarzeniem prezentującym osiągnięcia gospodarcze Galicji i Lodomerii. Julian Zachariewicz zaprojektował kilka
pawilonów na tej wystawie, m.in. wieżę wodną, dwór szlachecki, cerkiew
huculską i pawilon towarzystw ukraińskich. Wykonał też szkic hali koncertowej.
Z tych obiektów zachowała się do dzisiaj jedynie wieża wodna.
W historii Lwowa Julian Oktawian Zachariewicz zapisał się nie tylko jako
genialny architekt. Zasłynął również z wszechstronnej działalności obywatelskiej
na rzecz postępowego rozwoju miasta i kraju. Był radnym samorządu lwowskiego,
od 1883 roku posłem do parlamentu wiedeńskiego, miał prawo stałego udziału
w obradach Sejmu Krajowego z tzw. głosem wirylnym, czyli głosem instytucji,
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która miała przywilej delegowania deputowanego do parlamentu. Działał nad
rozwojem stowarzyszeń zawodowych, wprowadził konkursy architektoniczne. Był
członkiem Towarzystwa Politechnicznego i wielu społecznie działających we
Lwowie stowarzyszeń zawodowych. Pracując niezmordowanie i wydajnie na
Alma Mater Leopoliensis, jedynej polskiej Politechnice, pozostawił wiele prac
naukowo-teoretycznych z dziedziny szkolnictwa, architektury, przemysłu artystycznego i ceramicznego. Był inicjatorem założenia we Lwowie Muzeum
Przemysłu Miejskiego i rozwoju szkolnictwa artystyczno-przemysłowego. Stworzył
doświadczalną stację ceramiczną, szkołę garncarską, fabrykę kafli w Glińsku.
Swoją wielostronną i efektywną pracą zasłużył sobie na miano człowieka –
- instytucji. Oprócz wybitnych umiejętności projektowania architektonicznego
miał wszechstronne uzdolnienia artystyczne. Pięknie rysował, malował obrazy
i rzeźbił. W domu potomków z linii syna Alfreda zachowała się kopia jednego
z jego obrazów. Inne znajdują się w muzeum na Pomorzu. Zmarł przedwcześnie,
zmożony niestrudzoną pracą i wielkimi obowiązkami.
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Alfred Zachariewicz architekt i budowniczy
Alfred Zachariewicz urodził się 26 sierpnia 1871 roku we Lwowie. Był synem
profesora Juliana Oktawiana Zachariewcza
i Anny Józefy z domu David.
Skończył studia na Wydziale Budownictwa
Lwowskiej Szkoły Politechnicznej, po której
dokształcał się w Technische Hochschule
w Wiedniu. Był bardzo zdolnym studentem.
Zdobył gruntowne wykształcenie w dziedzinie architektury, budownictwa i inżynierii
lądowej. Po powrocie do Lwowa pracował
krótko na Politechnice.
W 1903 roku zdał tzw. drugi egzamin państwowy z oceną „bardzo uzdolnionego”.
Już pod koniec XIX wieku wygrywał konkursy
architektoniczne. Był wspólnikiem firmy architektoniczno - budowlanej profesora Jana
Lewińskiego. Z Józefem Sosnowskim założył
firmę: Pierwsze Krajowe Przedsiębiorstwo
Robót Żelazobetonowych.

Alfred Zachariewicz w 1896 roku ożenił się z Julią Martą Amme z Hamburga.
W czasie I wojny światowej, w 1915 roku, po okupacji Lwowa przez wojska
rosyjskie, Alfred Zachariewicz został wywieziony do Rosji. Wrócił z niej w 1918 roku
wyczerpany fizycznie i psychicznie. Zmarł 11 lipca 1937 roku w Warszawie.
Alfred Zachariewicz był wybitnie zdolnym architektem i konstruktorem
budowlanym. Godnie reprezentował swojego ojca. Uczestniczył w wielkich
przedsięwzięciach architektoniczno-budowlanych nie tylko w rodzinnym mieście.
We Lwowie spuścizną jego projektowych i budowlanych dokonań jest wiele
ważnych obiektów. Wielkim jego dziełem był pasaż Mikolascha i główny dworzec
kolejowy, w którym Alfred Zachariewicz odcisnął swój twórczy wkład w wielu
rozwiązaniach architektonicznych i w jego wykończeniu.
Pasaż Mikolascha zbudowany przez firmę Lewińskiego i Zachariewicza
w latach 1899-1990 w pamięci Polaków pozostał legendą. Ciągnął się od ulicy
Kopernika do Sienkiewicza. Miał długość 120 metrów i całkowitą powierzchnię
około 6000 m2. Przykryty ażurowym, przeszklonym dachem o rozpiętości 18 metrów i ozdobiony atrakcyjnym wykończeniem miał niezwykły urok i atmosferę.
Zaprojektowany był w prekursorskim stylu secesji, która do Lwowa dotarła
z Wiednia. Dekoracja wnętrza opierała się na fantazyjnych liniach fasad i wnętrz
budynków, stylizacji, szczególnie roślinnej oraz malarstwie ściennym, mozaikach
i witrażach. Liczne dzieła plastyczne i dekoracje ścian i stropów oraz wejść do
galerii stanowiły osobliwą całość.
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Fontanna ,,Narodziny Piękna” z posągiem Wenus. Pasaż Mikolascha.

Pasaż po nalocie bombowym 22 czerwca 1941 roku.

Ta przepiękna galeria była specyficznym zakątkiem w centrum Lwowa.
Oprócz funkcji handlowej była miejscem spacerów i spotkań towarzyskich.
Wejście znajdowało się przy rogu ulicy Legionów i Kopernika, przy której pod
numerem 1 istniała już od 1828 roku apteka Pod Złotą Gwiazdą, założona przez
Piotra Mikolascha. To w niej zapłonęła pierwsza na świecie lampa naftowa
wynalazek Ignacego Łukasiewicza i Jana Zeha. Przed wejściem do pasażu od
strony ul. Kopernika, za bramą apteki Mikolascha, znajdowała się fontanna,
,,Narodziny piękna” z posągiem Wenus z białego marmuru (rzeźba Antoniego
Popiela). Od strony ul. Sienkiewicza galerię zapowiadał łukowaty fronton i dwie
rzeźby figuralne. Okna elewacji zdobiły witraże prezentujące postacie budowniczych pracujących przy budowie pasażu, a jasnozielona oprawa okien i krata
wejściowa miały formy roślinne. Wzdłuż pasażu ustawione były dekoracyjne
lampy i pionowe wstęgi sztukaterii. Pod szklanym dachem widniały piękne
malowidła. Po środku galerii zachwycały ogromne płótna przedstawiające
postacie malowane w złotych i szkarłatnych odcieniach. Pasaż wypełniony był
atrakcjami, które przyciągały klientów do sklepów pięknie zaprojektowanych. Po
zakupach mieszkańcy Lwowa mogli udać się do kina pod tym samym dachem,
wypić kawę w kawiarni, wstąpić do luksusowej cukierni czy restauracji. W zimie
cały pasaż był ogrzewany.
W czasie II wojny światowej pasaż został zbombardowany przez Niemców.
Po 40. latach funkcjonowania zamieniony został w ruiny. Gruzy rozebrano.
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Dziś jeszcze, przechodząc przez bramę przy aptece Mikolascha, można dostrzec
na zachowanych fragmentach polskie napisy.
Następnie Alfred Zachariewicz zaangażował się w budowę nowego dworca
kolejowego we Lwowie przy placu Wilsona. Dotychczasowy dworzec oddany do
użytku w 1862 roku nie wystarczał na potrzeby rozwijającego się miasta, rosnącej
liczby kolejowych połączeń i pasażerów. Projekt nowego dworca opracował
w ciągu roku polski architekt Władysław Sadłowski we współpracy z inżynierem
Ludwikiem Wierzbickim.
Alfred Zachariewicz włączył się do rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych, wykazując twórczą inwencję i śmiałość wprowadzonego stylu
secesyjnego. Budowa dworca rozpoczęła się w 1901 roku. Uroczyste otwarcie
odbyło się 26 marca 1904 roku. Patrząc z lotu ptaka na tę wspaniałą budowlę
wzniesioną w stylu neorenesansu i secesji widzi się „ptaka z rozpiętymi skrzydłami”.
Jest ona bezsprzecznie arcydziełem sztuki inżynierskiej.
Wspaniały budynek głównego dworca był długą jednokondygnacyjną*
bryłą z wyższą środkową halą oraz dwoma pawilonami bocznymi – ryzalitami.
Ma 160 m długości. Elewację zdobią pilastry, attyki i dekoracyjnie wykończone
boniowaniem - ściany. Główne wejście to patynowana na zielono brama z kute.

_________________________

* Dworzec był zbombardowany w 1939 i 1941 roku. Odbudowa dworca zaczęta przez Niemców była
kontynuowana przez Sowietów do 1957 roku. W czasie odbudowy nadbudowano piętro. Obecnie
dworzec ma dwie kondygnacje.
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go żelaza, wypełnionego trawionym szkłem, osadzona w okazałym arkadowym
portalu. Po obu stronach portalu nad doryckimi kolumnami stoją w niszach dwa
alegoryczne posągi Handel i Przemysł autorstwa Antoniego Popiela, nad nimi
dwie czworoboczne wieżyczki. Piękna dopełniają rzeźby nad portalem dłuta Piotra Wójtowicza symbolizujące Lwów i kolej. Nad bryłą frontowej części budynku
wzniesiona została ogromna metalowa kopuła z latarnią. Pawilony boczne
również ozdobione zostały nieco mniejszymi kopułami i wieżyczkami.

Dworzec główny Lwowa projektu Władysława Sadłowskiego.
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Główne wejście dworca.

Hala główna dworca.
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Peron dworca głównego - 1904 rok.

Wnętrze dworca zaprojektował Alfred Zachariewicz w stylu secesyjnym,
wyrażającym się w doborze barw, kształtów, rozkładzie płaszczyzn powały.
Całość jest wytworna i wykwintna. Halę główną zdobi piękny kolorowy witraż,
wyobrażający patrona Galicji – św. Michała na tle Lwowa i wschodu słońca oraz
podstropowe malowidła pędzla Józefa Bałty z Wiednia. W budynku wydzielone
zostały trzy poczekalnie. Każda przeznaczona była dla podróżnych innej klasy
i wyposażona w bufety. Poczekalnia I klasy wyposażona była w eleganckie
meble wiedeńskie, drugiej klasy urządzona w stylu „galicyjskiej burżuazji”, a dla
podróżnych III klasy wykończona w stylu zakopiańskim. W lewym skrzydle budynku
usytuowano przepiękny pawilon cesarski z antresolą i oddzielnym wejściem
na peron.
Perony dworca zostały przykryte konstrukcją żelazną długości ponad 150 m
i 30 m szerokości. Nad ogromną halą peronów wznosi się jakby pajęcza siatka
wsparta na żelaznych „łodygach”, wypełniona szkłem. Hala ta uznana została
za najdoskonalszą konstrukcję inżynierską Lwowa epoki secesji. Niedługo po
otwarciu dworca wybudowano jeszcze jedną halę kryjącą perony.
Prace wykończeniowe dworca prowadziło Pierwsze Krajowe Przedsiębiorstwo Robót Żelazobetonowych należące do Alfreda Zachariewicza i Józefa
Sosnowskiego oraz firma Jana Lewińskiego.
Dworzec kolejowy, w budowę i projekt którego miał wielki wkład Alfred
Zachariewicz, w początkach XX wieku był jednym z najpiękniejszych i najno175

wocześniejszych w Europie. Posiadał centralne ogrzewanie parowe, oświetlenie
gazowe i elektryczne, którego dostarczała elektrownia parowa wzniesiona
specjalnie na potrzeby dworca. Dziś również jest wielką ozdobą Lwowa.
Alfred Zachariewicz projektował i wybudował wiele monumentalnych
obiektów. Oprócz pasażu Mikolascha i dworca kolejowego we Lwowie – gmachy: Izby Przemysłowo-Handlowej (1907 – 1810), Banku Lwów (1909 – 1910)
i Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1912 – 1913). Wybudował kilkanaście
fabryk, bekoniarni, chłodni, szkół, gmachów publicznych i domów czynszowych.
Kierował budową PKO we Lwowie, drugiego Domu Techników (projekt i budowa- nieodpłatnie) oraz gmachu głównego BGK w Warszawie i innych obiektów
nagrodzonych na konkursach.
W jego biurze projektowym i przedsiębiorstwie budowlanym wykonano
konstrukcje wielu zakładów przemysłowych, ponad 280 żelbetonowych mostów
o różnych konstrukcjach, m.in. na Wiśle pod Krakowem, na Sole pod Oświęcimiem,
most na Sanie w Zarzeczu koło Niska.
Osiągnięcia Alfreda Zachariewicza były znane i publikowane w kraju
i za granicą. Uzyskał za nie odznaczenie austriackiego Ministerstwa Robót
Publicznych i tytuł radcy budownictwa. Jego dalszą twórczość przerwała śmierć
w wieku 66 lat. Zmarł w setną rocznicę urodzin swojego ojca Juliana Oktawiana.
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Możliwe, że więcej ładniejszych jest miast,
lecz Lwów jest jedyny na świecie.
M. Szlechter, Nima jak Lwów

Krystyna Chruszczewska
LWOWSCY ARCHITEKCI XIX i XX wieku
ALFRED I ADOLF KAMIENOBRODZCY
Literatura piękna, poezja, oddały na swoich kartach hołd miastu
„jedynemu na świecie”, przekazały miłość i tęsknotę za tym co utracone …
Historycy, badacze i popularyzatorzy lwowskich dziejów, pozwalają młodszym
pokoleniom poznać je dogłębniej.
Na kartach przewodnika po Lwowie czytamy: Miasto położone jest na

pogórzu malowniczego Roztocza, po którym przechodzi europejski dział wodny,
rozgraniczający rzeki spływające do Bałtyku i Morza Czarnego. Lwów leży na
przecięciu ważnych szlaków łączących Zachodnią i Wschodnią Europę oraz jej
północne i wschodnie rejony. I dalej: Lwów niepodobny do żadnego innego

miasta świata, charakteryzuje się niezwykle zróżnicowanym środowiskiem
architektonicznym. Zabudowę formowały rozmaite stylistycznie kierunki sztuki
europejskiej, zmieniające się w dziejach miasta na przestrzeni XIII-XX wieku
Harmonijna jedność krajobrazu i architektury Lwowa odzwierciedla mądrość
dawnych budowniczych (Lwów 2003, s. 6 i 7).
Bogate kompendium wiedzy o architekturze Lwowa stanowi dzieło Jakuba
Lewickiego (2005, s. 481). Pisze w nim: Lwów był ważnym ośrodkiem myśli

architektonicznej. Znano tutaj wszystkie ważniejsze światowe nurty architektoniczne przełomu XIX i XX wieku. Lwów był, obok Krakowa i Warszawy,
najważniejszym ośrodkiem poszukiwań polskiego stylu narodowego.
Charakteryzując grupy architektów z połowy XIX i początku XX wieku
podkreśla, że ci inżynierowie wykształceni zostali na zagranicznych uczelniach
politechnicznych. Stanowili pierwsze nowoczesne pokolenie twórców, którzy
doskonale znali współczesny warsztat architektoniczny, to pokolenie, które
właśnie we Lwowie zaczynało karierę zawodową. Byli znakomitymi znawcami
historyzmu, ale umieli też przyswajać nowe zdobycze techniki i sztuki. Wypierało
ich następne pokolenie, które rozpoczęło edukację w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Wielu z tych architektów zostało wykształconych we Lwowie
i tutaj rozpoczęło działalność zawodową. To przedstawiciele wczesnego
modernizmu i swobodnie operujący formami historyzującymi (Lewicki 2005,
s. 57). Ta charakterystyka może dotyczyć Alfreda Kamienobrodzkiego i jego
syna Adolfa, zgodnie z okresem ich działalności zawodowej.
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Alfred Kamienobrodzki
lwowski architekt i akwarelista
Alfred Kamienobrodzki herbu Rogala urodził się 10 marca 1844 roku
w Tarnowie, a zmarł we Lwowie 25 listopada 1922 roku. Był synem Adolfa - urzędnika Magistratu i Aleksandry z Dąbrowskich. Brał udział w Powstaniu
Styczniowym i w jednej z pierwszych bitew został ciężko ranny.
Rysunku uczył się u Leona Dembowskiego w Krakowie, studia architektoniczne odbył na Politechnice w Wiedniu. Ożenił się w 1869 roku w Wiedniu
z Józefą Krtsmary i miał z nią siedmioro dzieci. Mieszkał we Lwowie, gdzie miał
biuro architektoniczne Był członkiem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
W roku 1880 zredagował Kalendarz Techniczny. Należał do Towarzystwa
Strzeleckiego i był trzykrotnym królem kurkowym.
Budowniczy, architekt, malarz akwarelista. Malował głównie akwarelą
krajobrazy, widoki wnętrz i architektury Lwowa, Krakowa i ich okolic, a także
Wołynia. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, brał
udział w jego wystawach. W 1881 roku wystawiał w Krakowie akwarele Wieża
ormiańska we Lwowie i Jesień, zaś w 1887 roku na I Wystawie Sztuki Polskiej
w Krakowie akwarele: Brama Floriańska w Krakowie, Wnętrze pokoju jadalnego,
Motyw z Wołynia, Motyw z okolic Lwowa, Szkic dekoracyjny. Na Wystawie
Akwarel i Pasteli we Lwowie w 1913 roku wystawił pejzaż Staw Janowski.

Alfred Kamienobrodzki (1844 - 1922 ) architekt i akwarelista oraz król Kurkowy.

Kasyno Szlacheckie (Końskie).

Synagoga - ,,Złota Róża”.
Akwarela namalowana przez Alfreda Kamienobrodzkiego.

Kościół na Kresach.
Akwarela namalowana przez Alfreda Kamienobrodzkiego.

Kominek w Kasynie Szlacheckim
projekt i wykonanie Alfred Kamienobrodzki.

Alfred i Józefina Kamienobrodzcy,dziadkowie
Stanisława Platowskiego jr. (lata dwudzieste).

Grobowiec Kamienobrodzkich.
na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Na Wystawie Przemysłu Budowlanego we Lwowie w 1892 roku wystawił plany
konkursowe: Kasy Oszczędności we Lwowie, muzeum przemysłowego oraz
budowy pawilonu wystawowego, kościoła i cerkwi w Skolem (powiat Stryjski),
i szkoły ludowej imienia Tadeusza Czackiego. Na wystawie lwowskiej (1894)
otrzymał złoty medal za prace architektoniczne. Był współorganizatorem
jubileuszowej wystawy Towarzystwa Politechnicznego w 1902 roku. W dziale
wynalazków polskich wystawił Przyrząd automatyczny do ustalania poziomego
lub pionowego położenia przedmiotu na obracającej się osi. Po roku 1920 miał
we Lwowie swoją wystawę projektów i modeli architektonicznych oraz akwarel
(Korajska 1969).
Jego projektu i realizacji są: budynek Towarzystwa Strzeleckiego (Bractwa
Kurkowego), nowy gmach dobudowany do Szpitala św. Wincentego á Paulo;
dom z renesansową attyką, druga część budynku ,,Sokoła – Macierz” przy ulicy
Sokoła 11, budynek pierwszej miejskiej elektrowni u zbiegu ulic Kadeckiej
i Wuleckiej (Lwów 2005).
W zbiorach rodzinnych znajduje się fotografia Alfreda Kamienobrodzkiego
jako trzykrotnego Króla Kurkowego. Wynika stąd, iż projektant budynku Towarzystwa
Strzeleckiego o dachu zwieńczonym złotym kurkiem, był czynnym i zasłużonym
członkiem tej organizacji, zwanej zamiennie Bractwem Kurkowym.
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Adolf Kamienobrodzki architekt i budowniczy
Adolf Kamienobrodzki urodzony 20 stycznia 1871 roku w Wiedniu był synem
Alfreda i Józefiny Krtsmary. Zmarł 19 listopada 1946 roku we Wrocławiu.
Ukończył III Gimnazjum we Lwowie oraz
Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej
w roku 1894. Następnie kształcił się w Paryżu
w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Paula
Blondla.
Powróciwszy do Lwowa pracował w biurze
swego ojca, następnie u inżyniera Chołoniewskiego i Zygmunta Kędzierskiego.
W latach 1899 - 1931 pracował w Wydziale
Krajowym we Lwowie jako architekt, a następnie
kierownik biura budowlanego.
Prowadził odbudowę obiektów zniszczonych
w czasie I wojny światowej, budowę i rozbudowę szpitali, szkół przemysłowych, rolniczych,
łącznie z Akademią Rolniczą w Dublanach.
Zakładu Poprawczego w Przędzielnicy koło
Przemyśla oraz nadbudowę gmachu Sejmu
we Lwowie.
Adolf Kamienobrodzki (1871 - 1946).

Prywatnie zaprojektował i kierował budową dwóch gmachów klinicznych
dla Wydziału Lekarskiego, nowe pawilony dla zakładu umysłowo chorych
w Kulparkowie oraz Sanatorium Przeciwgruźlicze Kasy Chorych we Lwowie.
Otrzymał nagrody za projekty domu Izby Handlowej i Przemysłowej,
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, gmachy Dyrekcji Kolei, oraz przebudowę ratusza we Lwowie. Brał żywy udział w życiu naukowo - technicznym. Był
autorem Podręcznika dla budujących, Lwów 1919, oraz wielu artykułów
fachowych w „Czasopiśmie technicznym”.
Od 1896 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego
we Lwowie, pełniąc funkcje w zarządzie oraz należał do Koła Architektów
Lwowskich.
Był żonaty z Wilhelminą Scholtz. W roku 1931 przeszedł na emeryturę z powodu
złego stanu zdrowia. 1936 roku przeniósł się do Warszawy.
Po powstaniu Warszawskim w 1944 roku został wysiedlony przez Niemców.
Z obozu na Zieleniaku dostał się do Krakowa. W 1946 roku wyjechał z synem
Wilhelmem do Wrocławia ( Korajska 1969 ).
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Z SAGI RODZINNEJ
Alfred Kamienobrodzki był pradziadkiem, a Adolf – wujecznym dziadkiem
autorki Krystyny z Platowskich Chruszczewskiej.
We wspomnieniach i dokumentach zachowanych w rodzinie postacie
te – zwłaszcza pradziadek Alfred – pozwalają spojrzeć na nie z innej – prywatnej,
nieco sentymentalnej perspektywy.
Połączenie rodów Kamienobrodzkich i Platowskich dokonało się za sprawą
najmłodszej córki z siedmiorga dzieci Alfreda i Józefiny Kamienobrodzkich.
Karolina (1888 - 1947), zwana Karolą, poślubiła Stanisława Platowskiego (1877 - 1931), doktora praw, radcę Lwowskiego Magistratu, jednego z trzech dyrektorów
administracyjnych miasta. Był on najstarszym z trzech synów – również Stanisława
– zamożnego obywatela i radnego miasta Lwowa. (Taka inskrypcja widnieje na
płycie nagrobnej wraz ze zdjęciem na Cmentarzu Łyczakowskim). Zasłużony
jako obrońca Lwowa w wojnie polsko-ukraińskiej 1918 - 1919 roku został
uhonorowany przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego dyplomem i odznaką
honorową „Orlęta”.

Drzewo genealogiczne rodzin Platowskich i Kamienobrodzkich Rys. Stanisław Platowski(1980 ).

Dyplom honorowej odznaki ,,Orlęta” dla Stanisława Platowskiego.

Stanisław Platowski
(1877 - 1931)

Karolina Kamienobrodzka,
żona Stanisława Platowskiego.

Nestor rodu Stanisław Platowski (1847-1914) radny Miasta Lwowa, był
właścicielem dużej firmy krawieckiej z filią w Wiedniu. We Lwowie wybudował
dwie kamienice czynszowe: przy ulicy Lenartowicza nr 17 i Czarnieckiego nr 3
oraz wille przy ulicy Grottgera. W kamienicy przy ul. Czarnieckiego w sześciopokojowym mieszkaniu spędziłam wczesne dzieciństwo wraz z siostrą Ingą i rodzicami.
Po wybuchu II wojny światowej zostaliśmy wyrzuceni z naszego mieszkania,
przenieśliśmy się do willi babci Karoli na Filipówce, przy ulicy Steczkowskiego nr 10,
gdzie mieszkaliśmy tymczasowo, później do mieszkania rodziców mamy – Wiktorii
i Porfiriusza Buniaków przy ulicy Żulińskiego nr 15.
Mój ojciec, syn Stanisława Platowskiego (1877 - 1931) i Karoliny z Kamienobrodzkich (1888 - 1947), otrzymał na chrzcie świętym tradycyjne – bo już w trzecim
pokoleniu – imię Stanisław (1910 - 1997).
W genach po swoim dziadku „po kądzieli”, Alfredzie i wujku Adolfie odziedziczył predyspozycje do zawodu inżyniera. Był absolwentem Politechniki Lwowskiej
i jako inżynier budowlany i architekt pracował do późnych lat życia, również na
emeryturze (Lwów, Jasło, Warszawa, Kazimierz Dolny).
Z życia zawodowego wyrwano mu w czasach stalinowskich 7,5 roku spędzonych
w więzieniach z wyrokiem dziesięcioletnim za sabotaż gospodarczy. Ten ciężki los
spotkał ojca w Jaśle, gdzie po II wojnie światowej pełnił funkcję architekta powiatowego. To już jednak oddzielna historia...
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Stanisław Platowski (1910 - 1997)
syn Karoliny i Stanisława.

Szkic mieszkania Platowskich
przy ul. Czarnieckiego 3 we Lwowie,
(Stanisław Platowski 1988).

Kamienica Platowskich, ul. Czarnieckiego nr 3 ( Obecna Winnyczenki ).

W późnych latach życia mieszkając w Warszawie dołożył wielu starań dla
odtworzenia i upamiętnienia dziejów rodzin Kamienobrodzkich i Platowskich.
Opracował i wykonał rysunek drzewa genealogicznego obydwu rodów (1980).
Od roku 1983 w wieku 73 lat spisywał wspomnienia ze swego życia oraz
wydarzenia z przeszłości rodziny, które mógł zamieszczać w pamiętniku dzięki
żmudnej pracy badawczej i nawiązaniu kontaktów z członkami swojej rodziny,
rozproszonymi na skutek wojen i wysiedleń.
Czytając pamiętnik Ojca skupiam uwagę na części dotyczącej rodziny Kamienobrodzkich. Pradziadka Alfreda znałam tylko ze wspomnień Babci Karoli (matki
ojca) oraz moich ciotek Maryny Broniewskiej i Zofii Strońskiej – sióstr ciotecznych
Taty oraz oczywiście z Jego opowieści.
Mam też w pamięci piękne akwarele, które zdobiły rodzinne mieszkania.
Część tych obrazów zaginęła w czasie przeprowadzek i wysiedleń, część
została sprzedana w ciężkich powojennych czasach. Pozostały nieliczne
w rękach rozproszonej rodziny.
Z pamiętnika mojego Ojca pozwalam sobie zacytować wybrane fragmenty:

Dziadek mój Alfred Kamienobrodzki miał życie bardzo bogate (…).
O Powstaniu z 1863 roku nigdy nam nie opowiadał. Świadectwo bitew nosił
w głębokiej bliźnie na lewym policzku. Po upadku Powstania emigrował do
Wiednia, gdzie ukończył studia techniczne. W Wiedniu przeżył romantyczną
przygodę; było to porwanie i ożenek z Józefiną Krtsmary z Marienthalu na
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Węgrzech. W czasie studiów na Politechnice utrzymywał się z pracy kreślarza
– pracował w pracowni architektonicznej p. Krtsmary. Na jednym z balów,
urządzanych przez szefa, poznał córkę Józefinę, którą pokochał z wzajemnością. Po ukończeniu studiów oświadczył się, ale nie został przyjęty przez
rodziców panny. Jednak Józefina, moja późniejsza babka, spakowała neseserek
i uciekła z domu, by wziąć ślub z ukochanym Alfredem. Przenoszą się do Lwowa, gdzie dziadek pracuje jako wzięty architekt i budowniczy. Dla swojej żony
buduje willę przy ul. Matejki z dużym ogrodem, sięgającym do ul. Chrzanowskiej.
W latach 20-tych zasadziłem w tym ogrodzie kasztana – musi być teraz
dużym drzewem. W ogrodzie tym chowała się sarenka.
Pominę tu wyszczególnione w pamiętniku najważniejsze dokonania architektoniczne Pradziadka, gdyż zostały one zawarte w większości w jego biogramie.
Warto jednak wspomnieć ciekawy epizod. Cytuję z pamiętnika:

W czasie swojej działalności zawodowej podejmował duże roboty budowlane,
np. kapitalny remont i adaptację po zniszczeniach wojennych tzw. Kasyna
Końskiego przy ulicy Kościuszki. Wykonał tam marmurowe kominki ujęte
ikonografą, ale nie ujęte kosztorysem, co stało się powodem bankructwa, gdyż
kosztów tych nie uznano.
Zwiedzałam Kasyno Końskie wraz z przyjaciółmi z TML w czasie jednej z naszych „podróży sentymentalnych” Byłam zachwycona pięknie odrestaurowanym
wnętrzem; zrobiłam kilka zdjęć, min. wspaniałych marmurowych kominków.
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Po powrocie ze Lwowa odwiedziłam mego Ojca w Warszawie, by przekazać
relację z wyjazdu, pokazać zdjęcia. Ku memu zdziwieniu Ojciec ze wzruszeniem
opowiedział mi historię kominków i rolę jaką te arcydzieła odegrały w życiu zawodowym Pradziadka, z bankructwem, na szczęście krótkotrwałym. I tu zacytuję
z pamiętnika:

W takich trudnych chwilach Dziadek zabierał swoje farby, by na pobliskich
wzgórzach ulicy Wuleckiej malować swoje akwarelki. Ratowanie finansów
domu brała w swe energiczne ręce Babka, zwana przez nas babcią Muńcią.
Wychowana w dobrobycie, w austriacko-węgierskim o wielkopańskich tradycjach domu, dzielnie wspierała Dziadka w ciężkich chwilach życiowych
(dwa bankructwa). Kiedy Dziadek zamykał się w swoim malarstwie – zaciągała
u Żydów pożyczki i kredytowe dostawy materiałów budowlanych potrzebnych
w wykonawstwie projektowanych przez Dziadka obiektów.
Wracam do czasów gdy moja siostra i ja - małe dziewczynki - wysłuchując
anegdot snutych we wspomnieniach rodzinnych, ulegałyśmy romantyzmowi
tych opowieści. Wyobrażałyśmy sobie Prababkę Józefinę jako piękną
i niezwykłą kobietę, utożsamiając jej wygląd z urodą naszej Babci Karoli, która
i w późniejszych latach życia była piękna. Mój ojciec tak opisuje swoją Matkę:

Matka moja, piękna szatynka pół krwi węgierskiej – ukończyła szkołę
ewangelicką, toteż biegle władała niemieckim, posiadała wykształcenie
muzyczne, grała dobrze na fortepianie.
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Oglądając fotografie młodej Babci Karoli tak mogłyśmy sobie wyobrażać
urodę Jej Matki – Józefiny z Krtsmary Kamienobrodzkiej, której była najmłodszą
córką (z siedmiorga dzieci).
Wnuk Alfreda i Józefiny Kamienobrodzkich wspomina:

Dziadkowie byli bardzo szczęśliwym małżeństwem. Stworzyli dom o patriarchalnym układzie. Cała rodzina z dziećmi, a potem wnukami musiała obowiązkowo
gromadzić się na święta i uroczystości rodzinne. Ich portret siedzących na kanapie,
trzymających się za ręce, jest świadectwem uczuć tych dwojga kochających się ludzi. Na
tej kanapie sypiałem, kiedy u Dziadków zostawałem na noc. (…) W spadku po
Dziadku otrzymałem latarnię magiczną i farby akwarelowe.
*

*

*

Pradziadek Kamienobrodzki byłby zapewne dumny i rad, iż w następnych
pokoleniach ujawniły się jego pasje artystyczne i zawodowe. Geny Kamienobrodzkich odziedziczył wnuk Stanisław Platowski (1919 - 1997), kolejno jego starsza
córka Inga Platowska Sapetowa (1934 - 2019), żona inżyniera Kazimierza Sapety.
Była historykiem sztuki, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała
jako wojewódzki konserwator zabytków w Rzeszowie, następnie pełniła funkcję
wicedyrektora Muzeum – Zamku w Łańcucie i kolejno dyrektora muzeum
w Przeworsku. Jest autorką licznych opracowań naukowych dotyczących
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głównie zabytków sakralnych Rzeszowa i Podkarpacia. Jej progenitura: syn
Adam Sapeta i wnuk Miłosz są z wykształcenia i z zawodu inżynierami architektami – mieszkają i pracują w Rzeszowie. Adam specjalizuje się w architekturze
zabytkowej i obronnej (Twierdza Przemyśl). Jego pasją pozazawodową, prócz
narciarstwa i żeglarstwa, jest kultywowanie dziejów rodziny, odziedziczone
zapewne po dziadku Platowskim. Opracował genealogię rodów Kamienobrodzkich i Platowskich. Opracowania te były mi pomocne w pracy nad
prezentowanym wyżej szkicem.
Córka Ingi Joanna Jasiewicz-Witczak jest z zawodu konserwatorem dzieł
sztuki, zaś z pasji i talentu (znowu geny prapradziadka) malarką.
Miłosz, syn Adama, zafascynowany postaciami przodków, zwłaszcza
najbliższym mu pradziadkiem Stanisławem Platowskim, którego znał jeszcze
w dzieciństwie, przyjął Jego nazwisko.
Adam i Miłosz to już piąte i szóste pokolenie architektów o lwowskich
korzeniach. Obydwaj mienią się lwowiakami z wyboru, stając się coraz
dogłębniej miłośnikami i znawcami Lwowa.
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Lwowianom dla pokrzepienia serc,
innym by pamiętali o tym
najbardziej polskim z polskich miast.
J. Wereszyca, Semper Fidelis.

Jan Buraczyński
POSŁOWIE
Jeszcze spójrzmy na średniowieczny Lwów, miasto - twierdzę, leżącą na
szlaku z nad Morza Czarnego i Rusi. Pełnił on rolę tarczy, która chroniła
Rzeczpospolitą przed najazdami zagrażającymi ze wschodu.
O tym średniowiecznym grodzie i jego roli niech nam opowie Kornel
Makuszyński słowami wiersza Wierne miasto.

Średniowieczny Lwów około 1440 roku (Janusz Witwicki).

Wierne Miasto
Na wysokich siedmiu szańcach
jak kresowy rycerz w zbroi,
na dalekich Polski krańcach
Lwów, potężne miasto stoi.

A w tym Lwowie, za murami,
gdy ucichły krwawe wojny,
chodzi w słońcu ulicami
naród mnogi, naród rojny.

Nad kamienną tą stanicą
krwawe huczały gromy,
świecąc sobie błyskawicą,
biły w niebo, biły w domy.

Złotą strugą miód tu ciecze,
śmiechem grzmią spokojne czasy,
płatnerz lśniące kuje miecze,
kupiec mierzy swe atłasy.

A Lwów stał nieustraszony
patrząc czarnym okiem działa,
czy tatarskie to zagony,
czy turecka to nawała?

Cały cieszy się Lwów stary,
z wielkiej słynny gościnności,
gdy oznajmią mu fanfary,
że sam król przyjeżdża w gości.

Próżne wroga są zapędy,
co nadchodzi w łun pożodze.
Nikt nie przeszedł jeszcze tędy,
gdzie on był, jak lew, na drodze.

Miejskie bramy dziś otwarte,
minął bowiem czas pancerny,
ale Lwów odprawia wartę,
zawsze czujny, zawsze wierny.
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Wciąż o hasło głośno pyta,
gdy stróżuje w ciemne noce,
bo go tu Rzeczpospolita
postawiła na opoce.
Lwów, wierne miasto Rzeczypospolitej, kończy swój byt niepodległy z chwilą
rozbiorów Polski w 1772 roku. Otaczające go mury zostają rozebrane. Nie
zostawiono żadnej baszty, która by upamiętniała dawną twierdzę i przypominała Polakom czasy świetności. Teraz wybiegające ulice poza wały i rzekę
Pełtew mogły łączyć się z przedmieściami. Odtąd przedmieścia z zadziwiającą
szybkością zaczęły się podnosić, rozszerzać i zlewać z miastem w jedną całość.
Stare miasto stanowiło centrum, obok którego powstawały nowe budynki,
wzdłuż doliny Pełtwi. Lwów z małego miasta stopniowo przekształca się w duży
ośrodek miejski, ma cztery dzielnice: Śródmieście, Żółkiewskie, Krakowskie
i Łyczakowskie.
W XIX wieku we Lwowie jako stolicy prowincji wzniesiono wiele gmachów
publicznych i mieszkalnych.

204

Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa (Janusz Witwicki).
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Rynek Lwowa (Janusz Witwicki).
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