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W  stuleciu budowę miejskich zakładów przemysłowych podejmowali naj-

częściej prywatni inwestorzy w porozumieniu z władzami miast. Ich celem 

było osiąganie zysku, a poprzez umasowienie produkcji – doprowadzenie do 

obniżenia kosztów dostarczanych produktów i usług. W zamian za wykonanie 

infrastruktury technicznej, jaka stawała się niezbędna do utrzymania odpo-

wiedniego standardu życia mieszkańców (oświetlenie, sprawny transport pub-

liczny), miejskie samorządy przyznawały zrzeszającym prywatnych inwesto-

rów spółkom monopol na produkcję i sprzedaż gazu oraz usługi transportowe 

(omnibusy, tramwaje)². Z tego względu inwestorom zależało na dostosowaniu 

potrzebnej zabudowy do funkcji produkcyjnych oraz wystawieniu jej z tanich 

i możliwie trwałych materiałów. Jej zaprojektowanie zlecano na ogół inżynierom 

związanym z poszczególnymi dziedzinami techniki. Stąd do końca  wieku 

powstałe zabudowy miejskich zakładów przemysłowych miały skromne formy 

architektoniczne. 

Po kryzysie gospodarczym z  roku, zwłaszcza w miastach niemieckich na-

rastała tendencja polegająca na podjęciu trudu prowadzenia tego typu zakładów 

przez miejskie samorządy. Uznano wówczas, że to miasta powinny realizować 

inwestycje infrastrukturalne, które należy finansować bez udziału prywatnych 

spółek, dążących do osiągania jak największych zysków i nie uwzględniających 

interesu ich mieszkańców. Na tym tle wybuchały liczne spory z inwestorami, 

którzy dążyli do utrzymania uzyskanych monopoli na produkcję i sprzedaż gazu 
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oraz na użytkowanie tramwajów konnych³. We wcześniejszym okresie nieliczne 

samorządy miejskie miały możliwości i chęci finansowania budowy potrzebnej 

infrastruktury. Jednak, aby dane miasto o odpowiednio dużym potencjale lud-

nościowym i gospodarczym, w tym zwłaszcza ośrodki stołeczne, nie uchodziło 

za zacofane, należało nie tylko wznosić okazałe gmachy urzędów, szkół, muzeów, 

teatrów, oper czy uniwersytetów, ale przede wszystkim dokonać inwestycji inży-

nieryjnych (wodociągi, kanalizacja), w tym także w najnowsze zdobycze techniki, 

jak na przykład elektryczność. Duże ośrodki miejskie konkurowały i inspirowały 

się nawzajem we wdrażaniu technologii i usług dla publicznego użytku. Tenden-

cje te były szczególnie jaskrawe w wieloetnicznych miastach dawnej monarchii 

habsburskiej, gdzie dominowały trzy wielkie metropolie – Wiedeń, Budapeszt 

i Praga. Tym trzem miastom starały się dotrzymać kroku stolice poszczególnych 

krajów koronnych, w tym Lwów, stolica Galicji⁴.

Niniejszy tekst ma celu podjęcie analizy i interpretacji architektury miejskich 

zakładów przemysłowych, funkcjonujących w obrębie Lwowa przed  ro-

kiem. Uwagę skupiono zatem na zachowanej, przekształconej, jak i zrujnowanej 

oraz częściowo nieistniejącej zabudowie gazowni, rzeźni, kompleksów zajezdni 

tramwajowych (konnych i elektrycznych) i elektrowni wraz z wyposażeniem 

technicznym, jeżeli takowe miało wpływ na ukształtowanie architektury danych 

budynków. Pominięto łączącą się z zagadnieniem miejskiej zabudowy przemy-

słowej problematykę wykonania infrastruktury technicznej (linii tramwajowych, 

gazociągów, wodociągów, instalacji elektrycznych itp.), której utrzymaniu służyły 

wskazane kompleksy. Z tego względu w ogóle nie poruszono zagadnienia budowy 

sieci wodociągów i kanalizacji. Ta pierwsza posiadała wprawdzie dwa komplek-

sy budynków, lecz największy z nich – ujęcie wód podziemnych i stacja pomp 

w Woli Dobrostańskiej – zlokalizowano  km od Lwowa i nadal użytkuje się go 

zgodnie z przeznaczeniem. Stąd jest on niedostępny dla zainteresowanych zwie-

dzających. Przy opisie najważniejszych budynków wymienionych kompleksów 

uwzględniono takie konteksty, jak okoliczności realizacji inwestycji, zastosowane 

materiały i konstrukcje budowlane, dostosowanie zabudowy do funkcji produk-

cyjnej. Starano się także ustalić, jeśli były do tego podstawy, genezę zastosowanych 

form architektonicznych. Pozwoli to, jak sądzę, wskazać najciekawsze realizacje 

i wysunąć bardziej ogólne wnioski odnośnie ewolucji programów funkcjonalnych 

i cech stylowych architektury przemysłowej dziewiętnastowiecznego Lwowa. 

Inwestycje prywatnych spółek w latach –

W drugiej ćwierci  wieku rozświetlanie przestrzeni publicznej światłem ga-

zowym postrzegano jako „objaw nowoczesności”. Blask płomienia gazowego był 

bowiem zauważalnie jaśniejszy od blasku płomienia powszechnych wówczas lamp 

 J. Körting, Geschichte der deutschen Gasindustrie mit Vorgeschichte und bestimmenden Einflüssen 

des Auslandes, Essen , s. –; W.R. Krabbe, Kommunalpolitik, s. –; G. Melinz, S. Zim-

mermann, Die aktive Stadt. Kommunale Politik zur Gestaltung städtischer Lebensbedingungen 

in Budapest, Prag und Wien (‒), w: Wien ‒ Budapest ‒ Prag. Blütezeit der Habsburger-

metropolen. Urbanisierung, Kommunalpolitik, gesellschaftliche Konflikte (‒), red. G. Melinz, 

S. Zimmermann, Wien , s. ‒. 

 P. Stachel, Grundprobleme urbaner Kulturen in Zentraleuropa um 1900, w: Urbane Kulturen in 

Zentraleuropa um 1900, red. P. Stachel, K. Szabo-Knotik, Wien  (= Studien zur Moderne, 

), s. –. 
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oliwnych. Natomiast koszt masowej produkcji gazu mógł być porównywalny lub 

tańszy od zakupu oliwy. Z tych względów oświetlenie gazowe, wdrażane w euro-

pejskich miastach od  roku (budowa pierwszej miejskiej gazowni w Londynie), 

postrzegano wręcz jako rozświetlający mroki nocy substytut światła słoneczne-

go⁵. Można przypuszczać, że z tego względu nominowane przez namiestnictwo 

galicyjskie władze Lwowa zdecydowały przyjąć ofertę Niemieckiego Gazowego 

Towarzystwa Kontynentalnego z Dessau (Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft). 

Spółka ta poszukiwała możliwości inwestycyjnych nie tylko na rodzimym rynku, 

zdominowanym przez angielskie spółki gazowe, ale także w Rosji i monarchii 

Habsburgów⁶.  lutego  roku gmina miasta Lwowa zawarła umowę, na mocy 

której przyznała towarzystwu z Dessau monopol na produkcję i sprzedaż gazu 

we Lwowie na okres  lat, z możliwością wykupienia gazowni przez miasto po 

 latach. W zamian inwestor zobowiązał się wystawić gazownię oraz wspólnie 

z miastem wykonać gazociągi i latarnie z palnikami gazowymi⁷.

Pełnomocnicy towarzystwa z Dessau przedłożyli do zatwierdzenia we lwow-

skim magistracie projekty gazowni wykreślone  marca  roku przez współ-

założyciela spółki, inż. Hansa Victora von Unruh (–). Na ich podstawie 

 grudnia tegoż roku udzielono inwestorowi pozwolenia na budowę zakładu przy 

ul. Źródlanej (obecnie ul. Gazowa )⁸. Można zatem przypuszczać, że wiosną 

następnego roku posadowiono na kamiennych fundamentach wymurowane 

z cegły piecownię, odsiarczalnię (nazywaną wówczas „czyszczalnią”), siedzibę 

administracji zakładu, warsztat i zbiornik mokry gazu. 

Budynki przeznaczone na produkcję gazu wzniesiono na rzucie wydłużo-

nych prostokątów, wykonując w ścianach obwodowych równo rozmieszone 

otwory okienne, doświetlające halowe wnętrza. Jedynie w budynku odsiarczalni 

wydzielono od południowego wschodu niewielkie pomieszczenie maszynow-

ni, przeznaczone dla ustawienia maszyny parowej⁹. Piecownię i odsiarczal-

nię nakryto dwuspadowym dachem o drewnianych połaciach, pokrytych 

papą bitumiczną, wspartych na szeregu równo rozmieszczonych żelaznych 

dźwigarów kratownicowych (rys. )¹⁰. Użycie kutego żelaza do ich wykonania 

należy łączyć z niepodatnością tego materiału na działanie ognia i wysokiej 

temperatury, zgodnie zresztą z obowiązującym wówczas rozporządzeniem 

   W. Schivelbusch, Disenchanted Night. The Industrialisation of Light in the Nineteenth Century, 

tłum. A. Davis, Berkeley–Los Angeles , s. –; Y. Bathow, Die Berufsgruppe der „Gas- und 

Wasserfachmänner”. Ihre Bedeutung für die kommunalen Investitionen in der zweiten Hälfte des 

. Jahrhunderts, w: Investitionen des Städte im . und . Jahrhunderts, red. K.H. Kaufhold, Köln 

 (= Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte 

in Münster, seria A: Darstellungen, ), s. –. 

   E. Strasburger, Gospodarka naszych wielkich miast Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Poznań. Na 

podstawie budżetu na rok  w porównaniu z latami poprzednimi, Kraków–Warszawa , 

s. –, –; J. Körting, Geschichte der deutschen, s. –; Y. Bathow, Die Berufsgruppe, 

s. .

   T. Dywan, Przemysł gazowniczy we Lwowie w latach –: przyczynek do dziejów industria-

lizacji miasta, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, , , s. –.

   Jego podpis widnieje na zachowanych projektach gazowni, zob. jak w przypisach , –.

   W tym czasie użytkowanie w lwowskiej gazowni maszyny parowej o mocy   wzmiankuje 

S. Hoszowski, Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach ‒, Lwów , s. . 

 Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego (Державний архів Львівської області, dalej: 

), Zarząd król. stoł. miasta Lwowa (dalej: fond ), opis , sprawa , „Betriebs Gebäude 

für die Gas Anstalt zu Lemberg”, oprac. H.V. von Unruh, Dessau   , k. . 
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kancelarii nadwornej z  kwietnia  r.¹¹ Podłużna, niczym niepodzielona 

szeroka hala piecowni umożliwiała wykonanie pieców wzdłuż zachodniej 

ściany, podczas gdy po przeciwnej stronie pozostawało wystarczająco miejsca 

dla ich obsługi. 

Według przedłożonych przez inwestora projektów, planowano wykonanie 

pięciu pieców z płaskimi paleniskami rusztowymi, z których spaliny miano 

odprowadzać wspólnym kominem przemysłowym, wymurowanym na rzucie 

ośmiokąta przy zachodniej ścianie piecowni (rys. ). Zamurowane w piecach 

żeliwne retorty można było ogrzewać do wysokiej temperatury, umożliwiającej 

odgazowywanie (suchą destylację) drewna i wykorzystywanego od  roku 

węgla kamiennego¹². Odsiarczalnia była przeznaczona na ustawienie skrzyń 

odsiarczalnych, służących do oczyszczania gazu z siarkowodoru i cyjanowodoru 

przy użyciu sypkiej żelaznej rudy darniowej. Natomiast inwestor zrezygnował 

z wystawiania osobnego budynku aparatowni, charakterystycznego dla dużych 

kompleksów produkcji gazu. Zapewne ze względu na przewidywaną niewielką 

skalę produkcji, przynajmniej w początkowym okresie funkcjonowania zakładu, 

 J.R. Kasparek, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicji i Lodome-

rii z Wielkim Księstwem Krakowskim obowiązujących […], t. , Lwów , s. . Zjawisko 

stosowania w budownictwie przemysłowym żeliwa zamiast drewna analizuje Piotr Gerber 

(Architektura przemysłowa Wrocławia w początkach industrializacji, Wrocław , s. –).

 Wiadomo, że    r. rozpoczęto produkcję gazu w dwóch piecach, zaś przed  r. używano 

do odgazowywania drewna sześciu pieców (dwóch siedmioretorowych, jednego pięcioretorto-

wego, jednego trójretortowego i jednego dwuretortowego), zob. Statistische Mittheilungen über 

die Gasanstalten Deutschlands, München  (jako dodatek do „Journal für Gasbeleuchtung 

und verwandte Beleuchtungsarten”, , ), s. ; A. Teodorowicz, O rozwoju gazowni we Lwowie, 

„Przegląd Gazowniczy. Organ Zrzeszenia Gazowników Polskich w Warszawie”, , , nr –, 

s. –; T. Dywan, Przemysł gazowniczy, s. , . 

1b
1a

Rys. 1 Rzut, przekrój 
i widok elewacji piecowni 
i odsiarczalni, według 
projektu z 1857 r. Rysunki 
wg projektów: DALO, fond 2, 
opis 1, sprawa 2101, k. 117, 
138. Legenda: 1 – piecownia; 
2 – kocioł parowy; 3 – ma-
szynownia; 4 – odsiarczal-
nia. Wszystkie załączone 
do tekstu rysunki wykonała 
Dorota Grygiel
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2

 Adam Teodorowicz (O rozwoju gazowni, s. ) wzmiankuje użytkowanie w lwowskiej gazowni 

przed  r. dwóch chłodnic powietrznych, czterech płuczek amoniakalnych i ośmiu skrzyń 

odsiarczalnych. 

 , fond , opis , sprawa , „Gas Anstalt zu Lemberg. Situationsplan”, oprac. H.V. von 

Unruh, Dessau   , k. .

 Ibidem, „Gasometergebäude für die Gas Anstalt zu Lemberg”, oprac. H.V. von Unruh, Dessau 

  , k. .

 Ibidem, „Wohnhaus für die Gas Anstalt zu Lemberg”, oprac. H.V. von Unruh, Dessau   , 

k. . 

 Ibidem, „Gas Anstalt zu Lemberg. Werkstatt”, oprac. H.V. von Unruh, Dessau   , k. . 

 H.V. von Unruh, Die Gas-Anstalt zu Magdeburg, „Zeitschrift für Bauwessen”, , , z. –, 

kol. –. 

zdecydowano o ustawieniu 

chłodnic powietrznych i płuczek 

amoniakalnych w odsiarczalni¹³. 

Świadczy o tym wyrysowanie 

na odszukanych projektach tzw. 

dołów, okrągłych zbiorników 

wymurowanych w ziemię przy 

północnej ścianie odsiarczalni, 

przeznaczonych na zbieranie 

wody amoniakalnej i smoły po-

gazowej¹⁴. Te produkty uboczne 

uzyskiwano w wyniku schładza-

nia i oczyszczania gazu z amo-

niaku. Pozyskany gaz magazy-

nowano w zbiorniku mokrym, 

wykonanym tuż przy ul. Źródla-

nej. Obiekt ten składał się z wy-

murowanego z cegły na rzucie 

dwunastoboku basenu o głębo-

kości ponad sześciu metrów. Pły-

wający w nim metalowy dzwon, 

zdolny pomieścić  m³ gazu, 

ujęto w obudowę, mająca typową formę wielobocznej rotundy (w tym wypadku 

dwunastobocznej), nakrytej wielospadowym dachem (rys. )¹⁵.

Budynek administracyjny składał się kilku pomieszczeń biurowych, magazynu, 

laboratorium i kuchni, rozmieszczonych dwutraktowo na parterze i pierwszym 

piętrze. Pomieszczenia nakryto drewnianymi belkowymi stropami, zaś budynek 

nakryto drewnianym dwuspadowym dachem, wspartym na więźbie płatwiowo-

-kleszczowej¹⁶. W najmniejszym, parterowym budynku warsztatu pomieszczono 

kuźnię z dwoma piecami kuziennymi i ślusarnię. Dość wysokie pomieszczenia 

warsztatu nakryto drewnianym dwuspadowym dachem wspartym na otwartej 

więźbie płatwiowo-kleszczowej¹⁷.

Na łamach fachowego berlińskiego periodyku „Zeitschrift für Bauwessen” 

za  rok opublikowano projekt zabudowy kompleksu gazowni w Magde-

burgu, autorstwa H.V. von Unruha (inwestycja Megdeburger Gas-Gesellschaft 

A.-G., zrealizowana w latach –)¹⁸. Ukazuje on osobne zabudowania 

piecowni, aparatowni i odsiarczalni, których ceglane elewacje podzielono 

Rys. 2 Przekrój i rzut zbior-
nika mokrego gazu, według 
projektu z 1857 r. Rysu-
nek wg projektów: DALO, 
fond 2, opis 1, sprawa 2101, 
k. 120, 121
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podobnie jak elewacje piecowni i odsiarczalni lwowskiej gazowni, równo roz-

stawionymi na cokole kamiennego fundamentu lizenami. W polach pomiędzy 

nimi wykonano pary prostokątnych okien oraz ciągnący się ponad nimi pas 

gzymsu. Oparto na nim otwory wentylacyjne o wąskich, prostokątnych wy-

krojach, przypominających pary niewielkich okienek¹⁹. W podobny sposób 

znacznie mniejsze otwory wentylacyjne, zredukowane do pionowych szczelin, 

wykonano tuż pod okapem dachu piecowni i odsiarczalni we Lwowie (rys. ). 

Taki schemat podziału elewacji z zastosowaniem okien o zróżnicowanych 

wykrojach i znajdującymi się ponad nimi otworów wentylacyjnych można 

odnaleźć w berlińskich zabudowach odlewni mosiądzu Messingwalzwerk 

Heck mann & Ravené z  roku oraz fabryki budowy maszyn Augusta Borsiga 

z lat czterdziestych  wieku²⁰.

W przypadku mniejszych kompleksów gazowni w polach pomiędzy lizenami 

wykonywano po jednym oknie, tak jak na przykład w zachowanej zabudowie 

gazowni spółki z Dessau we Frankfurcie nad Odrą (il. ). Podobnie ukształtowane 

elewacje zabudowy gazowni dessauskiej spółki na Solcu w Warszawie ukazuje 

rycina z  roku (il. ). Taki schemat zastosowano w budynkach produkcyj-

nych gazowni we Lwowie, które ukazuje fotografia z początku lat sześćdzie-

siątych  wieku (il. )²¹. W zabudowie wymienionych zakładów mamy do 

czynienia z powtórzeniem schematu wywodzącego się z doktryny francuskiego 

profesora architektury Jean-Nicolas-Louisa Duranda (–). Spopulary-

zował on odejście od tradycyjnej formuły porządków architektonicznych na 

rzecz bezstylowego, acz prostego i monumentalnego podziału, polegającego na 

monotonnym rytmie lizen (względnie płaskich szkarp). Były one elementem 

użytkowym, wzmacniały bowiem konstrukcję muru w miejscach oparcia dźwi-

garów dachowych. Z drugiej strony, taki podział elewacji był architektoniczną 

wypowiedzią, skorelowaną z konstrukcją budynku. W ten sposób podziały 

elewacji piecowni i odsiarczalni dostosowane zostały do funkcji budynków pro-

dukcyjnych, co dodatkowo podkreślono przez unikanie wykonywania zbędnej 

dekoracji²². W przypadku zabudowy pierwszych gazowni Warszawy i Lwowa 

zrezygnowano z „naturalnej” ceglanej faktury elewacji na rzecz otynkowanych 

 Ibidem, kol. – – tu opis tychże budynków wraz z wyposażeniem technicznym. Korzy-

stam z kopii Muzeum Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, Inv. Nr. ZBF ,, 

„Gasanstalt Magdeburg”, wg oprac. H.V. von Unruh (www.architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/

index.php?p=&Daten=, dostęp:   ).

 M. Klinkott, Die Backsteinbaukunst der Berliner Schule von K.F. Schinkel bis zum Ausgang des 

Jahrhunderts, Berlin  (= Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, ), s. –; 

M. Mislin, Industriearchitektur in Berlin –, Berlin–Tübingen , s. –. 

 Fotografię autorstwa K.F. Langa, wykonaną pomiędzy  a  r., opublikowała Iryna Kotło-

bułatowa (Львів на фoтoгpaфiї /Lwów na fotografii , Lwów , s. ) błędnie identyfikując 

ukazaną zabudowę jako „widok na browar”.

 A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura . połowy  wieku, Wrocław  

(= Studia z Historii Sztuki, t. ), s. –, ; Z. Ostrowska-Kębłowska, Tak zwana technologiczna 

estetyka Schinkla, w: Sztuka a technika. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Szczecin, 

listopad , red. M. Bielska-Łach, Warszawa , s. . Werner Lorenz analizując problematykę 

stosowania konstrukcji żelaznych w budownictwie Berlina pierwszej połowy  w. zauważa, że 

architekci starali się nadawać walor artystyczny technicznym elementom architektury, przy czym 

w zabudowaniach wystawianych na użytek przemysłowy eliminowali zbędną „dekorację samą 

w sobie”, zob. W. Lorenz, Konstruktion als Kunstwerk. Bauen mit Eisen in Berlin und Potsdam 

–, Berlin  (= Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, ), s. –.
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Il. 1 Zabudowa gazowni 
we Frankfurcie nad Odrą 
z 1856 r., stan z 2010 r., 
fot. Miron Urbaniak

Il. 2 Zabudowa gazowni 
na Solcu w Warszawie, 
drzeworyt z 1871 r., źródło: 
„Tygodnik Ilustrowany”, 7, 
1871, nr 167, s. 229

Il. 3 Widok na zabudowę 
gazowni we Lwowie, stan 
z lat 1861–1863, fot. Karol 
Ferdynand Lang, zbiory 
I. i I. Kotłobułatowych 
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4

murów²³, urozmaiconych skromnym detalem architektonicznym, skupionym 

na ujęciu otworów okiennych i drzwiowych w profilowane obramienia.

Budynki lwowskiej gazowni, mające kształt zwartych prostopadłościanów, co 

podkreślały dość płaskie spady dachów każdego z nich, wskazują, że w przypad-

ku tej inwestycji mamy także do czynienia z nawiązaniem do jednego z nurtów 

twórczości Karla Friedricha Schinkla (–) i jego uczniów wykształconych 

w berlińskiej Bauakademie, do których nota bene zaliczał się także Unruh²⁴. Do 

wysunięcia takiego wniosku skłania analiza formy elewacji budynku mieszkalno-

-administracyjnego i warsztatu. Podzielono je poziomo gzymsami i następnie wy-

konano płasko kształtowane boniowanie oraz obramienia okienne (il. ). Podobne 

cechy formalne odnajdujemy w elewacjach budynków mieszkalnych projekto-

wanych w czwartej dekadzie  wieku przez Eduarda Knoblaucha (projekt willi 

z  roku), a zwłaszcza Friedricha Augusta Stülera (domy mieszkalne w Berlinie 

z przełomu czwartej i piątej dekady  wieku; niezachowany budynek admini-

stracyjny Messingwalzwerk Heckmann & Ravené w Berlinie z lat –)²⁵. 

Jedynym elementem podziału fasad wskazanych budynków są gzymsy, na których 

wykonano otwory okienne, ujęte w profilowane obramienia. Na wysokość parteru 

bądź na całej powierzchni elewacji, wykonywano dość płaskie (deskowe) bonio-

wanie. Ich charakterystyczną cechą było ponadto oszczędne stosowanie „oschłego” 

 P. Gerber (Architektura przemysłowa, s. ) wskazuje, że gładź tynkowa była tańsza od zasto-

sowania dobrej jakości cegły licówki. 

 J. Engelmann, Unruh, Hans Victor von, w: Magdeburger Biographisches Lexikon . und . 

Jahrhundert. Biographisches Lexikon für die Landeshauptstadt Magdeburg und die Landkreise 

Bördekreis, Jerichower Land, Ohrekreis und Schönebeck, red. G. Heinrich, G. Schandera, Magde-

burg  (www.uni-magdeburg.de/mbl/Biografien/.htm, dostęp:   ). Recepcję 

twórczości K.F. Schinkla przez architektów wykształconych w Berlinie analizuje Eva Börsch-

-Supan (Berliner Baukunst nach Schinkel –, München  (= Studien zur Kunst des 

neunzehnten Jahrhunderts, ), zwłaszcza s. –). 

 E. Börsch-Supan, D. Müller-Stüler, Friedrich August Stüller –, München-Berlin , 

s. –, –, –; M. Mislin, Industriearchitektur, s. . 

Il. 4 Budynek administra-
cyjny gazowni z 1858 r., stan 
z 2016 r., fot. Tomasz Dywan
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detalu architektonicznego (obramienia okienne, akroteriony, tonda itp.), które to 

motywy wzorowano na architekturze starożytnej Grecji bądź renesansu floren-

ckiego drugiej połowy  wieku²⁶. Należy stwierdzić, że w projekcie lwowskiej 

gazowni Unruh posługiwał się opisanym wyżej, popularnym w krajach niemie-

ckich w latach –, językiem „oszczędnych i trwałych” schinklowskich form, 

najbardziej odpowiednich dla budynków przemysłowych, które dostosowywał do 

uwarunkowań przestrzennych i finansowych lwowskiej inwestycji.

Opisana zabudowa i wyposażenie techniczne gazowni wystarczało do pro-

dukcji niewielkich ilości gazu. Natomiast, kiedy roczna produkcja przekroczyła 

w  roku pół mln m³ i dynamicznie wzrastała, zbliżając się do wielkości  mln m³ 

gazu w końcu lat siedemdziesiątych  wieku²⁷, wówczas konieczna okazała się 

rozbudowa zakładu. Udzielone przez lwowski magistrat pozwolenia na budowę 

świadczą, że przeprowadzono ją w latach –. Wówczas wystawiono na 

pozostałym wolnym miejscu w piecowni baterię sześciu pieców poziomoretorto-

wych i wymurowano drugi komin przemysłowy. Zwiększenie zdolności produk-

cyjnych zakładu wymagało rozbudowy instalacji do schładzania i oczyszczania 

gazu. Przypuszczam, że umieszczono je w budynku rozbudowanej odsiarczalni. 

Zdecydowano ponadto wystawić osobny budynek, przeznaczony dla regeneracji 

żelaznej rudy darniowej, jaki wykreślono na zachowanych planach gazowni z wrześ-

nia  i grudnia  roku od południowej strony odsiarczalni²⁸. W tym czasie 

wykonano znacznie większy zbiornik mokry, zdolny magazynować  m³ gazu. 

Tym razem nie obudowano metalowego dzwonu zbiornika, co związane było z za-

stosowaniem systemu ogrzewania wody w jego basenie w okresie zimy za pomocą 

kotłów parowych²⁹. Nieco wcześniej, bo w  roku, dostawiono do wschodniej 

ściany piecowni przybudówkę destylarni wody amoniakalnej. W następnym roku 

uruchomiono w lwowskim zakładzie pozyskiwanie i sprzedaż amoniaku³⁰.

W przedostatniej dekadzie  wieku gazownia nie była rozbudowywana, 

gdyż miejski samorząd zdecydował w  roku, zgodnie z zapisami umowy 

z  roku, przejąć zakład, co miało nastąpić w  roku³¹. To nie motywowało 

dessauskiej spółki do przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy użytkowanej 

we Lwowie gazowni. Dopiero w wyniku porozumienia inwestora z miejskim 

 E. Börsch-Supan, Berliner Baukunst, s. , – (Fig. , , ); M. Mislin, Industriearchitektur, 

s.  (Abb. ). 

 Wielkość produkcji gazu lwowskiej gazowni podaje Tomasz Dywan (Przemysł gazowniczy, 

s. – [tab. ]). 

 Jednostka archiwalna, w ramach której uporządkowano dokumentację projektową lwowskiej 

gazowni, nie zawiera szczegółowych projektów, ukazujących budynek regeneracji żelaznej rudy 

darniowej i rozbudowę odsiarczalni, stąd nie podano opisu i analizy tych zabudowań. O ich wy-

stawieniu świadczą zachowane ogólne plany gazowni: , Miejski Zakład Gazowy we Lwowie 

(dalej: fond ), opis , sprawa , „Situationsplan der Gas Anstalt Lemberg”, Lemberg  , 

k. ; , fond , opis , sprawa , „Plan sytuacyjny zakładu gazowego”, oprac. K. Voss, Lwów 

  , k. . O rozbudowie gazowni zob. także T. Dywan, Przemysł gazowniczy, s. . 

 , fond , opis , sprawa , „Gasanstalt Lemberg. Gasometer”, Dessau   , k. . 

 Dessau. Zwanzigster Geschäftsbericht des Direktoriums der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft 

zu Dessau (vorgetragen in der . ordentlichen General-Versammlung am . März ), „Journal 

für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung”, , , nr , s. ; Dessau. Einundzwanzister Ge-

schäftsbericht des Direktoriums der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft zu Dessau, vorgetragen 

in der . ordentlichen General-Versammlung am . März , „Journal für Gasbeleuchtung 

und Wasserversorgung”, , , nr , s. . 

 Kwestię skomunalizowania lwowskiej gazowni omówił Tomasz Dywan (Przemysł gazowniczy, 

s. –). 
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samorządem w  roku miała miejsce wymiana pieców oraz instalacji schła-

dzających i oczyszczających uzyskany gaz³². W piecowni wystawiono wówczas 

w miejscu zlikwidowanych pieców z  roku baterię trzech pieców z ceramicz-

nymi retortami i zewnętrznymi, głębszymi paleniskami (zwanymi „półgenerato-

rami”), przystosowanymi do opalania koksem. Tego typu piece posiadały retorty 

o dwukrotnie większej pojemności od dotychczas stosowanych i umożliwiały 

roczną produkcję do  mln m³ gazu³³.

Kolejną inwestycję, polegającą na wystawieniu rzeźni, miasto zrealizowało 

własnymi siłami. Nie było w tym wypadku możliwości jej wybudowania w poro-

zumieniu z prywatnym inwestorem, ponieważ publiczne rzeźnie nie przynosiły 

wystarczających dochodów, często zaś generowały straty, stanowiąc obciążenie 

dla budżetów miast³⁴. Uważano jednak, że dla zapewnienia bezpieczeństwa sa-

nitarnego w dużych miastach, jak wskazują Dorothee Brantz i Paula Young Lee, 

należało odejść od tradycyjnych metod uboju zwierząt. Stąd w przeciągu drugiej 

ćwierci  wieku, dzięki wybudowaniu nowego typu kompleksów rzeźnych, 

miała miejsce ewolucja działalności rzeźniczej „od szopy do fabryki”. Odwołu-

jące się do ideologii oświecenia pomysły architektów (m.in. koncepcja publicz-

nej rzeźni  J.-N.-L. Duranda), mające na celu poprawę warunków sanitarnych 

i kontrolę uboju zwierząt, zostały zrealizowane na podstawie dekretu cesarza 

Napoleona z  lutego  roku. Wówczas opracowano nowatorskie projekty 

kompleksów miejskich rzeźni, wystawionych najpierw w Paryżu (), a później 

w  Rouen (), Marsylii () i Lyonie (). Umożliwiały one władzom miast 

zakazywanie uboju bydła w prywatnych zabudowaniach, a później przeniesienia 

takiej działalności do publicznych ubojni³⁵. Według opinii profesora paryskiej 

École des ponts et chaussées, inż. Louis Bruyère’a (–), publiczne rzeźnie 

powinny być „rygorystycznie odseparowane” od zabudowy mieszkalnej. Zwra-

cano także uwagę, aby takie kompleksy „nie psuły widoku” i były „milsze, niż 

wydawałyby się być budynki tego typu”³⁶. W przeciągu trzeciej ćwierci  wieku 

miejskie samorządy były wręcz zobowiązywane do budowy publicznych rzeźni 

na podstawie coraz bardziej szczegółowych przepisów prawa państwowego. 

Wówczas, najpierw w krajach niemieckich, a później monarchii Habsburgów, 

miała miejsce recepcja francuskiego modelu budowy publicznych rzeźni³⁷. 

 , Magistrat król. stoł. miasta Lwowa (dalej: fond ), opis , sprawa , „Protokół spisany 

w skutek komisji odbytej dnia    r., przez ankietę wybraną uchwałą  sekcji rady 

miejskiej z dnia    r.”, k. –. 

 A. Teodorowicz, O rozwoju gazowni, s. –. O udoskonaleniu produkcji gazu dzięki zastosowa-

niu ceramicznych retort i zewnętrznych palenisk (generatorów) por. J. Körting, Geschichte der 

deutschen, s. –. 

 D. Burgholz, Die wirtschaftliche Entwicklung von Märkten, Messen und Schlachthöfen (ab ca. 

1850 bis zur Gegenwart), „Zeitschrift für Unternehmensgeschichte”, ,  (= Kommunale 

Unternehmen. Geschichte und Gegenwart. Referate und Diskussionsbeiträge des . Wissen-

schaftlichen Symposiums der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e. V. am ./. Januar 

 in Köln, red. H. Pohl, W. Treue), s. . 

 D. Brantz, Animal Bodies, Human Health, and the Reform of Slaughterhouses in Nineteenth-

-Century Berlin, w: Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse, red. P. Young Lee, Dur-

ham NH  (= Becoming Modern: New Nineteenth-Century Studies), s. –; P. Young Lee, 

Siting the Slaughterhouse: From Shed to Factory, w: Meat, Modernity, s. –.

 Cytuje za: P. Young Lee, Siting the Slaughterhouse, s. .

 W.R. Krabbe, Kommunalpolitik, s. –; D. Burgholz, Die wirtschaftliche Entwicklung, s. –; 

S. Tholl, Preußen blutige Mauern. Der Schlachthof als öffentliche Bauaufgabe im . Jarhundert,
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Nowego typu rzeźnię wystawiono w latach –, według projektu 

pochodzącego z Poznania a wykształconego w berlińskiej Bauakademie dy-

rektora miejskiego urzędu budowniczego Juliusza Hochbergera (–)³⁸. 

Przewidywał on wymurowanie z cegły na rzucie wydłużonego prostokąta 

znacznych rozmiarów hali z wydzielonymi wewnątrz dwudziestoma osobnymi 

komorami, przystosowanymi do uboju bydła. Zdecydowano się zatem wystawić 

charakterystyczną dla dużych miast środkowoeuropejskich w trzeciej ćwierci 

 wieku (m.in. Wiednia, Berlina, Lipska czy Budapesztu) rzeźnię systemu 

francuskiego, zwaną także komorową (Schlachtkammersystem)³⁹. Powierzch-

nia komór o wymiarach  ×  stóp (ok. – × – m) była uznawana za 

najbardziej optymalną dla prowadzonego w nich uboju⁴⁰. Do każdej z komór 

prowadziły z zewnątrz osobne wejścia (rys. ). Ponad nimi każdą z komór do-

świetlało prostokątne okno, zamknięte odcinkowo. Wewnętrzne ściany działowe 

komór ubojowych były murowane do wysokości , m. Od tej wysokości do 

poziomu więźby dachowej ściany były drewniane. Z drewna wykonano także 

płatwiowo-kleszczową więźbę dachu, wspartą na drewnianych słupach (rys. ). 

Powstałe we wnętrzach komór ubojowych opary, na skutek dostępu z zewnątrz 

chłodniejszego powietrza przez otwory wentylacyjne wykonane w drzwiach, 

unosiły się swobodnie ku górze, gdzie znajdowały ujście przez uchylne części 

 Walsheim  (= Europäische Food Edition), s. –; H. Lackner, Ein „blutiges Geschäft” – 

Kommunale Vieh- und Schlachthöfe im Urbanisierungsprozess des . Jahrhunderts. Ein Beitrag 

zur Geschichte der städtischen Infrastruktur, „Technikgeschichte”, , , nr , s. –. 

 Podpis J. Hochbergera widnieje na odszukanych projektach budynku, zob. jak w przypisie .

 S. Tholl, Preußen blutige Mauern, s. –; A. Gryglewska, P. Gerber, Wpływ rozwoju technologii 

produkcji oraz higieny na architekturę przemysłową na przykładzie dawnej rzeźni we Wrocławiu, 

„Ochrona Zabytków”, , , nr –, s. . 

 Takie wymiary miały komory ubojowe w rzeźniach miejskich w Gumpendorfie i St. Marx nie-

opodal Wiednia, zob. J. Hennicke, Bericht über Schlachthäuser und Viehmärkte in Deutschland, 

Frankreich, Belgien, Italien, England und Schweitz. Im Aufrage des Magistrats der königlichen 

Haupt- und Residenzstadt Berlin erstattet, Berlin , s. ; L. Klasen, Viehmärkte, Schlachthöfe 

und Markthallen. Handbuch für Baubehörden, Bauherren, Architekten, Ingenieure, Baumeister, 

Baunternehmer, Bauhandwerker und technische Lehranstalten, Leipzig  (= Grundriss-Vor-

bilder von Gebäuden Aller Art, rozdz. ), s. . 

Rys. 3 Rzut przyziemia 
i widoki elewacji rzeźni 
miejskiej przy ul. Zamarsty-
nowskiej, według projektu 
z 1875 r. Rysunek wg pro-
jektu: DALO, fond 2, opis 4, 
sprawa 1039, k. 77

Rys. 4 Przekroje rzeźni 
miejskiej przy ul. Zamarsty-
nowskiej i szczegóły wypo-
sażenia komory ubojowej, 
według projektu z 1875 r. 
Rysunek wg projektu: DALO, 
fond 2, opis 4, sprawa 1039, 
k. 17

3 4
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okien oraz otwory wentylacyjne, ciągnące się wzdłuż kalenicy dwuspadowego 

dachu⁴¹.

Trzeba zauważyć, że w tym czasie układ komór z niezależnymi wejściami z ze-

wnątrz był anachroniczny. Zastosowano go ze względu na ograniczone fundusze 

samorządu miejskiego. Typowy bowiem, w przypadku rzeźni systemu francu-

skiego w szóstej i siódmej dekadzie  wieku, był układ komór skomunikowa-

nych do wspólnego podłużnego dziedzińca, nad którym na ogół wykonywano 

zadaszenia wsparte na żelaznej konstrukcji dźwigarach kratownicowych, jak na 

przykład w rzeźni miejskiej w Berlinie (). W ten sposób, przez całą długość 

budynku rzeźni ciągnęła się obszerna hala, doświetlona ponad wejściami do ko-

mór ubojowych rzędem okien, co do złudzenia przypominało budynek w typie 

bazyliki. Lwowska rzeźnia nie posiadała wspólnej dla wszystkich rzeźników hali, 

co utrudniało ich pracę w zimie, jak i w czasie deszczu, gdyż obsługa prowadzone-

go w komorze uboju odbywać się musiała na wolnym powietrzu. Podobnie było 

w starszych kompleksach rzeźni systemu francuskiego, jak na przykład w Rouen 

czy Gumpendorfie nieopodal Wiednia ()⁴².

W budynku miejskiej rzeźni wykonano wewnątrz z drewna część ścian dzia-

łowych i w całości konstrukcję dachu, w ogóle rezygnując z zastosowania kon-

strukcji żelaznych. Nie oszczędzono natomiast na wyposażeniu technicznym 

zakładu. W każdej z komór ubojowych umieszczono żelazny mechanizm koło-

wrotu, pozwalający zawiesić ubite zwierzęta na sznurze przewieszonym przez 

blok przytwierdzony do belki płatwiowej. Bieżącej wody dostarczano wykonaną 

instalacją wodociągową, zasilaną przez grawitacyjny wodociąg węgliński (czte-

rocalowy)⁴³. Odpowiednie ciśnienie wody w instalacji zapewniały dwa prosto-

padłościenne zbiorniki wyrównawcze na wodę. Wykonano je z kutego żelaza 

i ustawiono na poziomie więźby dachowej, przy wschodniej ścianie szczytowej 

budynku. Zasilano je wodą podnoszoną do tej wysokości za pomocą pompy 

tłokowej, napędzanej motorem gazowym⁴⁴. Wspominam o tym nieprzypadko-

wo, gdyż dostępność w budynku bieżącej wody była niezbędna dla utrzymania 

odpowiednich warunków sanitarnych dokonywanego uboju⁴⁵. Również przez 

wzgląd na wymogi higieny, posadzki komór ubojowych wylano z asfaltu, wy-

konując spady prowadzące ścieki przez odpływy do murowanego kanału. Aby 

sprawienie odprowadzać duże ilości ścieków do najbliższej rzeki, rzeźnia musiała 

być wybudowana w pobliżu koryta Pełtwi, na północ od zwartej zabudowy 

mieszkalnej. W ten sposób próbowano eliminować nadmierne zanieczyszczenie 

 Opis na podstawie zachowanego projektu , fond , opis , sprawa , „Projekt na budowę 

rzeźni. Przekrój podłużny”, oprac. J. Hochberger, Lwów  , k. ; ibidem, „Projekt na budowę 

rzeźni [rzut, przekroje, widoki elewacji]”, oprac. J. Hochberger, Lwów  , k. . Lakoniczny 

opis miejskiej rzeźni podał także M. Kowalczuk, Rozwój terytorialny miasta, w: Miasto Lwów 

w okresie samorządu –, oprac. M. Baranowski, Lwów , s. . 

 L. Klasen, Viehmärkte, Schlachthöfe, s. –; S. Tholl, Preußen blutige Mauern, s. –; 

A. Gryglewska, P. Gerber, Wpływ rozwoju technologii, s. .

 Budowle i inne roboty publiczne w miesiącu lipcu, „Dziennik rozporządzeń magistratu król. stoł. 

miasta Lwowa”, , , nr , s. . 

 Czynności rady miejskiej, „Dziennik rozporządzeń magistratu król. stoł. miasta Lwowa”, , , 

nr , s. . 

 W wypadku ubicia sztuki dużego bydła, uwzględniając także czyszczenie komory ubojowej, za-

lecano zużycie ok.  kwart ( l) bieżącej wody, zob. J. Hennicke, Bericht über Schlachthäuser, 

s. .
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niewielkiej rzeki ściekami w centrum miasta⁴⁶. Było to także jednym z powodów 

zlikwidowania drewnianej rzeźni cechowej, wystawionej nad korytem Pełtwi, 

pomiędzy pl. Zbożowym a ul. Bożniczą w latach –⁴⁷. Nową rzeźnię 

wystawiono na oddalonej i odseparowanej nasypem kolejowym od zwartej za-

budowy mieszkalnej parceli, zakupionej przez miasto przy ul. Zamarstynowskiej 

(w latach – wystawiono w tym miejscu modernistyczny gmach Domu 

Związku Pracowników Gminnych Miasta Lwowa )⁴⁸.

W budynku miejskiej rzeźni Hochberger zdecydował zarzucić jakiekolwiek 

podziały elewacji, na których równo rozmieścił otwory wejściowe i wykonane 

ponad nimi okna. Jedynym motywem łamiącym monotonię surowego muru były 

poziome pasy ciemnego, chropowatego tynku (rys. ). Taką trwałą i najprostszą 

ozdobę architektoniczną, polegającą na skontrastowaniu faktur i kolorów ma-

teriału budowlanego, spopularyzował w swojej twórczości J.-N.-L. Durand. Jej 

zastosowanie można obserwować na licznych przykładach budownictwa inży-

nieryjnego i fortecznego od początku  wieku⁴⁹. Przypuszczam, że podobnie 

jak Schinkel w magazynie na Neuer Packhof (–) w Berlinie, Hochberger 

z jednej strony chciał podkreślić wybitnie utylitarną wymowę budynku miejskiej 

rzeźni, zaś z drugiej maksymalnie ograniczyć koszty budowy⁵⁰. Stąd utożsamił 

dekorację z wykorzystanym materiałem budowlanym.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych  wieku kilku inwe-

storów przedłożyło samorządowi miejskiemu oferty na wybudowanie we Lwowie 

linii tramwaju konnego⁵¹. W związku z koniecznością ich rozpatrzenia, lwowski 

magistrat wydelegował w końcu  roku komisarza drogowego Władysława Libla 

w podróż do Brna, Wiednia, Drezna i Berlina, celem rozeznania, w jaki sposób wy-

budowano w tych miastach linie tramwajowe. W powstałym sprawozdaniu przed-

łożonym radnym ów fachowiec postulował ograniczenie się we Lwowie do nie-

wielkiej linii tramwajowej, która umożliwiłaby „połączenie przedmieść i dworców 

kolei żelaznej z centrum miasta”⁵². Wskazywał przede wszystkim na to, że tramwaj 

 Warto odnotować, że nadmierną liczbę zgonów wśród żołnierzy podczas epidemii cholery 

z  r. dowódca koszar wojskowych przy ul. Zamarstynowskiej wiązał właśnie z zalegającymi 

w rzece nieczystościami, usuwanymi ze starej rzeźni cechowej przy pl. Zbożowym, zob. , 

fond , opis , sprawa , „K.k. General Commando in Lemberg an der löblichen Magistrat 

der Stadt Lemberg”, Lemberg   , k. –. 

 F. Jaworski, O szarym Lwowie, Lwów–Warszawa  (= Biblioteka Historyczna Altenberga), s. . 

 Z lwowskiej Rady Miejskiej, „Gazeta Narodowa”,   , nr , s. ; Sprawozdanie prezydenta 

miasta Lwowa Alexandra Jasińskiego z czynności reprezentacji i urzędów miejskich w ostatnim 

periodzie wyborczym  do , Lwów , s. . Błędną lokalizację miejskiej rzeźni z lat 

– (przy ul. Nowej Rzeźni, obecnie ul. Przemysłowa) podaje C. Лiнда, Apxiтектура 

icтopизмy (–-i poкi  cт.). Apxiтектура, w: Apxiтектуа Львова. Час i cтилі –

– cт., red. Ю. Бірюльов, Львів , s. . 

 A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand, s. –, –. 

 Koszty budowy w kwocie   guldenów pokryto dzięki pożyczce  tys. guldenów, jaką 

miasto zaciągnęło w Galicyjskiej Kasie Oszczędności, zob. T. Merunowicz, Rozwój miasta Lwowa. 

Uwagi i wnioski, Lwów , s. –; M. Kowalczuk, Rozwój terytorialny, s. ; K. Ostaszewski-

-Barański, Pogląd na działalność reprezentacji król. stołecznego miasta Lwowa w okresie –, 

w: Miasto Lwów w okresie samorządu, s. –.

 K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działalność, s. ; M. Rechłowicz, J. Szajner, Początki tram-

wajów lwowskich (‒), w: Archeologia przemysłowa w Polsce, t. , red. S. Januszewski, 

Wrocław , s. . 

 , fond , opis , sprawa , „Sprawozdanie o sposobach zakładania kolei konnych, ich 

korzyści i wadliwości po miastach”, oprac. W. Libl [Lwów ], k. –v. 
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ułatwi transport osób i towarów pomiędzy dworcem kolejowym a Śródmieściem. 

Zgodnie z tymi zaleceniami miejski urząd budowniczy przedłożył magistratowi 

 października  roku „warunki na budowę kolei konnej we Lwowie”. Miasto 

chciało mieć decydujący wpływ na wyznaczenie trasy linii tramwajowych, następ-

nie na ustalenie ceny przejazdu⁵³. Zarówno w opracowaniu Libla, jak i uchwale 

magistratu, nie wypowiedziano się w kwestii budowy zajezdni i stajni, co wskazuje, 

że ich zaprojektowanie pozostawiono w gestii potencjalnego inwestora. 

Wdrożenie tramwaju konnego we Lwowie uniemożliwił kryzys finansowy 

z  roku, spowodowany spekulacyjną zwyżką wartości akcji przedsiębiorstw 

przemysłowych na giełdzie wiedeńskiej. W związku z tym dopiero  lutego 

 roku miasto zawarło umowę na budowę i eksploatację tramwaju konnego 

z zainteresowanym zrealizowaniem takiej inwestycji Triesteńskim Towarzystwem 

Tramwajowym (Società Triestina Tramway). Spółka ta w zamian za przyznanie we 

Lwowie pięćdziesięcioletniej koncesji na wyłączne użytkowanie „żelaznej kolei 

konnej”, zobowiązała się własnym kosztem ułożyć tory tramwajowe oraz zapewnić 

niezbędne do przewozu towarów i osób środki transportu⁵⁴.

Projekt zabudowy kompleksu zajezdni tramwajowej, stajni i niewielkiego bu-

dynku administracyjnego, wystawionych przy drodze łączącej ul. Gródecką i Ja-

nowską (późniejsza ul. gen. J. Bema, obecnie J. Mądrego ), wykonał w kwietniu 

 roku inż. Edmund Peschl. Został on zatwierdzony do realizacji w miejskim 

urzędzie budowniczym  maja tegoż roku⁵⁵. Prace budowlane musiano już wów-

czas rozpocząć, skoro wiadomo, że w już końcu sierpnia mury tych budynków 

były wykonane „do dachu”⁵⁶. Zajezdnia tramwajowa stanowiła obszerną halę 

wymurowaną z cegły na rzucie prostokąta. We wschodniej elewacji, zamiast ścia-

ny obwodowej wymurowano co  m siedem filarów. Pomiędzy nimi ułożono 

po dwa tory postojowe, po których wtaczano wagony tramwajowe do wnętrza. 

Przed budynkiem wykonano wzdłuż wschodniej elewacji zagłębienie, w którym 

ułożono tor dla przesuwnicy wagonowej. Umożliwiała ona przejmowanie wagonu 

tramwajowego z toru dojazdowego i jego ustawienie w osi odpowiedniego toru 

postojowego. Tym sposobem w zajezdni można było garażować do  wagonów 

tramwajowych (rys. ). 

W konstrukcji dachu zajezdni zastosowano popularne w latach pięćdziesiątych 

i sześćdziesiątych  wieku, zwłaszcza w budynkach warsztatów kolejowych, 

a wówczas już dość archaiczne rozwiązanie, polegające na zastosowaniu dźwi-

garów drewniano-stalowych. Do złudzenia przypominały one w widoku bocz-

nym dźwigary systemu Polonçeau, w którym metalowe elementy zastąpiono po 

prostu drewnianymi (krzyżulce, krokwie), usztywniając konstrukcję stalowymi 

 , fond , opis , sprawa , „Uchwała magistratu w sprawie zaprowadzenia kolei konnej 

we Lwowie”, Lwów   , k. ‒; M. Rechłowicz, J. Szajner, Początki tramwajów, s. ‒.

 , fond , opis , sprawa , „Umowa, która między gminą kr. st. miasta Lwowa z jednej 

a towarzystwem akcyjnym Società Triestina Tramway […]”, Lwów   , k. –. Okolicz-

ności zawarcia umowy opisują także: K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działalność, s. ‒; 

C.A. Tapxoв, Icторія львівского трамваю, Львів , s. –; M.Я. Шингельcький, Пepeдумовы 

i icтopiя cтворення кінного трaмваю y Львові, „Дocлiдження з icтopії тexніки. Збipник 

нayкoвиx пpaць”, , , s. –. 

 , fond , opis , sprawa , „Situation der Gesammt-Anlage der Etablissement Gebäude”, 

oprac. E. Peschl [Lwów  ], k. .

 Przedsiębiorstwo tramwaju, „Gazeta Lwowska”,   , nr , s. ; Cергій A. Tapxoв (Icторія 

львівского, s. ) podaje, że budowę zajezdni i stajni realizował inż. Ludwik Radwański. 
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Rys. 5 Rzut, przekrój poprzecz-
ny i widok elewacji wschodniej 
zajezdni tramwaju konnego, 
według projektu z 1879 r.  Rysu-
nek wg projektu: DALO, fond 2, 
opis 1, sprawa 1811, k. 18
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ściągami⁵⁷. Dzięki tego typu dźwigarom uzyskano wolną przestrzeń wewnątrz 

zajezdni, gdyż nie było konieczności wstawiania tam słupów podpierających 

konstrukcję dachu (rys. )⁵⁸. Od strony południowej dobudowano do zajezdni 

warsztaty, kuźnię i ślusarnię. Z tego względu tor postojowy znajdujący się tuż przy 

przybudówce warsztatów posiadał pomiędzy szynami kanał rewizyjny. Umożli-

wiał on pracownikom przedsiębiorstwa tramwajowego reparację i konserwację 

podwozi wagonów.

Na środku działki przeznaczonej pod budowę kompleksu wystawiono z cegły 

na rzucie prostokąta dwukondygnacyjny budynek stajni. Parter podzielono na 

cztery osobne pomieszczenia. W każdym wyznaczono po trzy przejścia, prowa-

dzące do trzech osobnych wyjść, wykonanych w zachodniej ścianie budynku. 

Pomiędzy przejściami znajdowały się dwa rzędy boksów dla koni. Układ taki 

umożliwiał sprawne wprowadzanie i wyprowadzanie zwierząt oraz dostarczanie 

im paszy osobnym przejściem (rys. ). Taka organizacja przestrzeni w stajniach 

znacząco ułatwiała pracę stajennym, stąd warto nadmienić, że podobne rozwią-

zanie zastosowano dwa lata później w stajniach warszawskiego przedsiębiorstwa 

tramwajowego⁵⁹. Pomieszczenie każdej ze stajni nakryto niepalnym stropem 

odcinkowym, wspartym na żelaznych belkach dwuteowych. Konstrukcję stropu 

wzmocniono wzdłuż dłuższej osi każdego pomieszczenia stajni dodatkowymi 

dwiema belkami dwuteowymi. Każdą z nich podparto dwoma żeliwnymi słu-

pami (rys. ). Na całej przestrzeni drugiej kondygnacji znajdowały się magazy-

ny, służące do przechowywania paszy i słomy dla hodowanych koni. Budynek 

nakryto czterospadowym dachem o drewnianych połaciach pokrytych papą 

bitumiczną⁶⁰. 

Do północnej elewacji stajni dostawiono dwie przybudówki. Większa, parte-

rowa, była wykorzystywana jako magazyn. Na parterze tej mniejszej ustawiono 

kocioł parowy wraz z niewielką maszyną parową. Przypuszczam, że stanowiła 

ona napęd dla pompy, za pomocą której zasysano wodę z wybitej nieopodal 

 P. Gerber, Architektura przemysłowa, s. –; M. Mislin, Industriearchitektur, s. –. 

 , fond , opis , sprawa , „Projekt der Waggon-Remise”, oprac. E. Peschl [Lwów  ], 

k. . 

 Z. Kiślański, Główna stacja tramwayów w Warszawie, „Przegląd Techniczny”, , , nr –, 

s.  (tabl. ).

 , fond , opis , sprawa  [Projekt budynku stajni, brak karty tytułowej], k. .

6a
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6b

studni i podnoszono do ustawionego na piętrze żelaznego, prostopadłościen-

nego zbiornika wyrównawczego na wodę. Rozprowadzano ją żeliwnymi rurami 

w budynku stajni w celu pojenia koni tramwajowych.

Podziały elewacji zewnętrznych stajni przeprowadzono za pomocą gzymsu 

oddzielającego kondygnacje. Budynek na każdej z dwóch kondygnacji ujęto 

na krawędziach w płaskie lizeny. Jedynie elewację zachodnią podzielono na 

obydwu kondygnacjach dodatkowymi trzema lizenami, rozstawionymi zgod-

nie z wewnętrznym podziałem na cztery pomieszczenia stajenne na parterze. 

Pomiędzy lizenami znajdowały się otwory okienne i drzwiowe, ujęte w proste 

obramienia (rys. ).

Budowa linii tramwaju elektrycznego we Lwowie nie bez powodu była uzna-

wana za przełomową w dziejach miasta. Kiedy bowiem triesteńskie towarzystwo 

sprzeciwiło się żądaniu lwowskiego magistratu, domagającego się wybudowania 

linii tramwajowej do terenów Powszechnej Wystawy Krajowej, której otwarcie 

zaplanowano na  rok, wówczas wywołało to irytację elit zarządzających 

miastem. Miejscy urzędnicy zainteresowali się wówczas innowacyjnym środkiem 

transportu miejskiego, jakim był tramwaj o napędzie elektrycznym. W grudniu 

 roku wysłano dyrektora miejskiego urzędu budowniczego J. Hochbergera 

i profesora elektrotechniki lwowskiej c.k. Szkoły Politechnicznej Romana Dzie-

ślewskiego (–) w podróż służbową do Wiednia, Pragi, Berlina i Ham-

burga, celem zapoznania się z funkcjonowaniem w tych miastach tramwaju 

elektrycznego⁶¹. W opublikowanym sprawozdaniu z tej podróży fachowcy wy-

kazali we wnioskach końcowych, że tramwaj elektryczny odpowiada lwowskim 

oczekiwaniom odnośnie intensywnych i tanich usług transportu publicznego, 

dając przy tym uzasadnione podstawy na ekonomiczny sukces przedsięwzięcia⁶². 

Sceptycyzm niektórych radnych wobec planowanej inwestycji starał się przełamać 

 C.A. Tapxoв, Icторія львівского, s. ; A. Kpижaнiвcький, Icтopiя eлектpифiкації Львова, 

„Гaлицка брама”, , nr , s. ; idem, Prąd stały czy przemienny. Jak to było na początku 

elektryfikacji Lwowa, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej”, , nr , s. . 

 J. Hickiewicz, P. Sadłowski, Roman Dzieślewski. Pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego 

współpracownicy, Warszawa–Rzeszów–Tarnów–Gliwice–Opole , s. –, tamże fotoko-

pia publikacji: „Sprawozdanie w sprawie budowy kolei elektrycznej w mieście Lwowie”, oprac. 

R. Dzieślewski, J. Hochberger, Lwów   , s. –; A. Kryżaniwskij, Prąd stały, s. . 

Rys. 6 Rzut parteru, 
przekrój poprzeczny i widok 
elewacji zachodniej stajni 
koni tramwajowych, według 
projektu z 1879 r.  Rysunek 
wg projektu: DALO, fond 2, 
opis 1, sprawa 1811, k. 21
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profesor lwowskiej c.k. Szkoły Politechnicznej Roman Gostkowski (–). 

W końcu września  roku wygłosił on we lwowskim ratuszu odczyt, w którego 

konkluzji uznał „koleje konne, jako instytucje przeżywającą się – elektryczne, jako 

przedsiębiorstwo rentowne, w pełni rozwoju będące”⁶³. Wkrótce na posiedzeniu 

rady miejskiej, odbytym  września  roku, na wniosek radnego Andrzeja 

Gołąba (–) zdecydowano, że przed otwarciem wystawy należy wybudo-

wać we Lwowie linie tramwaju elektrycznego. Przyznano wówczas finansowanie 

na prace koncepcyjne i powołano pięcioosobową „komisję elektryczną”, mającą 

nadzorować realizację inwestycji z ramienia rady⁶⁴. Szczegółowy projekt budowy 

tramwaju elektrycznego został opracowany w końcu  roku przez Dzieślew-

skiego i Hochbergera, jako najlepiej zaznajomionych z zagadnieniem innowa-

cyjnego systemu napędu dla tramwaju⁶⁵. W krótkim czasie, w końcu kwietnia 

 roku, zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Handlu, urzędnikom miej-

skim udało się zatwierdzić opracowany projekt w namiestnictwie⁶⁶. Następnie 

uzyskano  czerwca  roku koncesję rządową na budowę i użytkowanie we 

Lwowie miejskiej „kolei elektrycznej”. Na tej podstawie rada miejska zdecydowała 

 lipca  roku powierzyć budowę elektrowni i linii tramwajowych berlińskiej 

spółce Siemens & Halske⁶⁷. 

W okresie od września  do kwietnia  roku berliński inwestor wy-

stawił elektrownię (zwaną wówczas „stacją centralną”) i zajezdnię tramwajową. 

Switłana Linda za projektanta tych budynków uznała lwowskiego przedsiębiorcę 

budowlanego, wykształconego w wiedeńskiej politechnice architekta Alfreda 

Kamienobrodzkiego (–)⁶⁸. Jednak zachowany projekt zajezdni nie daje 

podstaw do ustalenia jego autorstwa⁶⁹. Jest bardziej prawdopodobne, że opra-

cowanie szczegółowych projektów wskazanych budynków zlecono inżynierowi 

zatrudnionemu przez inwestora. Być może był nim pierwszy dyrektor przed-

siębiorstwa lwowskiego tramwaju elektrycznego inż. Aleks Kern, nadzorujący 

wykonanie inwestycji, zaś Kamienobrodzki zrealizował budowę kompleksu. 

Potrzebne budynki wystawiono w miejscu wytypowanym przez inżynierów 

miejskiego urzędu budowniczego w końcu  roku, pomiędzy Stawem Peł-

czyńskim i drogą wulecką (obecnie skrzyżowanie ulic W. Witowskiego i Aka-

demika Sacharowa)⁷⁰. Lokalizacja ta umożliwiała stałe zaopatrzenie elektrowni 

 F. Dobrzyński, W sprawie budowy kolei elektrycznej we Lwowie, „Czasopismo Techniczne”, , 

, nr , s. . 

 Rada Miejska, „Gazeta Narodowa”,   , nr , s. .

 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (Центральний державний 

історичний архів України, м. Львів, dalej: -), Namiestnictwo Galicji (dalej: fond ), 

opis , sprawa , „Projekt der elektrischen Stadtbahn :”, oprac. miejski urząd budow-

niczy [Lwów ], k. –.

 -, fond , opis , sprawa , „Protokoll begonnen am . April  […]”, Lemberg 

  , k. –v; Rewizja trasy, „Gazeta Narodowa”,   , nr , s. ; Kolej elektryczna we 

Lwowie, „Kurier Lwowski”,   , nr , s. ; C.A. Tapxoв, Icторія львівского, s. –.

 Kontrakt zawarty z firmą Siemens & Halske na budowę i ruch kolei elektrycznej we Lwowie, Lwów 

, s. –; K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działalność, s. –; C.A. Tapxoв, Icторія 

львівского, s. ; A. Kpижaнiвcький, Icтopiя eлектpифiкації Львова, s. ; M. Rechłowicz, 

J. Szajner, Początki tramwajów, s. –; A. Kryżaniwskij, Prąd stały, s. . 

 C. Лiнда, Apxiтектура, s. . 

 Zob. jak w przypisach  i .

 Jak w przypisie , k. . 
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w potrzebne ilości bieżącej wody dla kotłów parowych, którą można było czerpać 

z dwóch potoków przepływających w tym miejscu⁷¹. W przypadku tej budowy 

widoczne jest również dążenie do zastosowania tanich materiałów i konstrukcji 

budowlanych, ponieważ znaczne sumy należało przeznaczyć na wyposażenie 

techniczne elektrowni oraz wagony i trakcję tramwajową⁷². 

Obydwa budynki stanowią podłużne hale, wymurowane z cegły na rzucie 

wydłużonego prostokąta. Ich wnętrza zostały doświetlone równo rozstawiony-

mi w ścianach obwodowych oknami o prostokątnych wykrojach, zamkniętymi 

odcinkowo. Hale nakryto dwuspadowymi dachami o drewnianych połaciach, 

pokrytych papą bitumiczną. W przypadku zajezdni, drewnianą więźbę płatwiowo-

-kleszczową wspierającą dach podparto dwoma rzędami drewnianych słupów, 

rozstawionych wewnątrz wzdłuż dłuższej osi budynku. Tory postojowe w hali za-

jezdni ułożono pomiędzy drewnianymi peronami. Posadowiono je na betonowej 

posadzce, wylanej na głębokości , m, co umożliwiało obsłudze zajezdni dokony-

wanie rewizji podwozi wagonów tramwajowych (rys. , il. ). Ściany wydzielające 

w południowej części zajezdni pomieszczenia przeznaczone dla administracji, 

naczelnika ruchu i konduktorów, wykonano również z drewna. Dodatkowe 

naturalne światło przenikało do wnętrza zajezdni od góry dzięki świetlikowi 

ciągnącemu się wzdłuż kalenicy dachu oraz przeszklonej przestrzeni, wykonanej 

w szczycie budynku od północy, tuż nad drewnianymi bramami wjazdowymi⁷³. 

Kutego żelaza użyto jedynie do wykonania ram okiennych i świetlika (il. ). 

W przypadku elektrowni tramwajowej zastosowano schemat charakterystycz-

ny dla prostych hal warsztatów i niewielkich fabryk, polegający na wystawieniu 

w ramach jednego budynku nieco mniejszej kotłowni parowej i odseparowanej 

od niej solidnym murem maszynowni⁷⁴. Od południa dobudowano do kotłowni 

niewielką przybudówkę, przeznaczoną dla ustawienia pomp i urządzeń uzdat-

niających wodę, dostarczaną stąd do kotłów parowych. Po jej wschodniej stronie 

wystawiono wysoki na  m komin przemysłowy, którym odprowadzano spaliny 

z palenisk kotłów parowych. Z uwagi na konieczność pomieszczenia dwóch 

wodnorurkowych kotłów parowych i dwóch zespołów maszyny parowej (każdy 

o mocy  ), sprzężonej z generatorem elektrycznym Siemensa (typ T )⁷⁵, 

do podparcia dachu elektrowni użyto równo rozstawionych dźwigarów. Każ-

dy składał się z drewnianych belek, łączonych za pomocą stalowych obejm 

 Kontrakt zawarty z firmą Siemens & Halske, s. ; J. Hickiewicz, P. Sadłowski, Roman Dzieślewski, 

s. . 

 Spośród całości kosztów budowy infrastruktury tramwaju elektrycznego w kwocie   , ko-

ron, jedynie  , koron przeznaczono na wystawienie budynków elektrowni i zajezdni. Na 

wyposażenie elektrowni w kotły i maszyny parowe oraz generatory prądotwórcze przeznaczono 

 , koron. Zestawienie kosztów budowy podaje J. Tomicki, Ze statystyki, s. .

 Opis na podstawie , fond , opis , sprawa  [Rzut, przekrój i widoki zajezdni, brak 

tytułu i daty, ?], k. .

 Taki układ miała „pierwsza na ziemiach polskich” elektrownia w Bielsku, uruchomiona przez 

Vereinigte Elektrizitäts A.-G. Wien w  r., zob. Elektryfikacja ziem polskich przed  r., 

w: Historia elektryki polskiej, t. : Elektroenergetyka, Warszawa , s. –, . Por. także 

F. Achleitner, Zur Architektur von Kraftwerken, w: Lichtjahre.  Jahre Strom in Österreich, 

Wien , s. . 

 O budowie i wyposażeniu elektrowni, zob. -, fond , opis , sprawa , „Protokoll 

aufgenommen in Lemberg am . Mai ”, k. r–v; J. Tomicki, Ze statystyki, s. –; C.A. Tapxoв, 

Icторія львівского, s. –; A. Kpижaнiвcький, Icтopiя eлeктpифiкації Львівщини, Львів 

, s. . 
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Rys. 7 Rzut przyziemia, 
przekrój poprzeczny i widoki 
elewacji zajezdni tramwaju 
elektrycznego, według projektu 
z 1893 r.? Rysunek wg projektu: 
DALO, fond 2, opis 4, sprawa 
1051, k. 34

7a

7c

7b
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6

Il. 5 Wnętrze zajezdni 
tramwajowej z 1894 r., stan 
z 1912 r., źródło: S. Tomicki, 
Ze statystyki Miejskich 
Zakładów Elektrycznych we 
Lwowie, Lwów 1912, s. 20

Il. 6 Zajezdnia i elektrownia 
tramwajowa we Lwowie, 
stan z 1894 r., fot. Franci-
szek Rychnowski, zbiory 
Muzeum Historycznego 
Lwowa
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i dodatkowo usztywnionych stalowymi ściągami⁷⁶. Dzięki ich zastosowaniu nie 

było konieczności, jak w budynku zajezdni, podparcia więźby dachowej słupami 

ustawionymi wewnątrz.

Elewacje zewnętrzne opisywanych budynków posiadały monotonne, typowe 

dla budynków przemysłowych podziały, polegające na rytmicznym powtórzeniu 

równo rozstawionych na cokole ceglanego fundamentu lizen, wywodzących się 

z doktryny architektonicznej Duranda. W polach pomiędzy nimi, zarówno na 

elewacjach bocznych, jak i szczytowych, wykonano otwory okienne i drzwio-

we (rys. ). Jedynie północna elewacja zajezdni nie była murowana z uwagi na 

konieczność wykonania w tym miejscu bram wjazdowych dla wagonów. Osadzo-

no je pomiędzy dębowymi słupami, podpierającymi konstrukcję szczytu i dachu. 

Na słupy nabito drewniane aplikacje w formie toskańskich pilastrów, postawio-

nych na wysokich cokołach (rys. ). Elewacje zajezdni tramwajowej pokryto 

gładzią tynkową. Natomiast elektrownię, jako ważniejszy budynek produkcyjny, 

wyróżniono elementami murowanymi z cegły licówki. Wykonano z niej cokół 

fundamentu, lizeny, parapety okien i odcinkowe archiwolty, zamykające otwory 

okienne i drzwiowe. Wymienione elementy podkreślały strukturę podziału ele-

wacji, zwłaszcza na jasnym tle otynkowanego muru (il. ).

Inwestycje gminy miasta Lwowa po  roku

W  roku doszło do znaczącej zmiany polityki inwestycyjnej miejskiego sa-

morządu. Zdecydowano wówczas przeznaczyć kwotę  mln koron na inwestycje 

infrastrukturalne. Potrzebne fundusze miasto pozyskało w wyniku emisji obligacji 

komunalnych, przeprowadzonej przez Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodo-

merii⁷⁷. Urzędnicy i radni, dzięki sugestiom profesora lwowskiej c.k. Szkoły Wete-

rynarii Józefa Szpilmana (–), zdecydowali zaniechać planów rozbudowy 

dotychczas użytkowanej rzeźni⁷⁸. Zamiast tego postanowiono zakupić od Kaliksta 

Ponińskiego folwark nazywany Gabrielówką (przy dawnej ul. Nowej Rzeźni, 

obecnie ul. Przemysłowa –) i na tym gruncie wystawić nowy kompleks, 

nieograniczony żadną zastaną zabudową. Projekt newralgicznych budynków 

zakładu opracowano w dwóch wariantach pod kierunkiem starszego inżyniera 

miejskiego urzędu budowniczego Wincentego Góreckiego. Pierwszy wykreślono 

 Dokumentacji projektowej, jaką gromadził miejski urząd budowniczy w ramach procedury 

wydawania pozwoleń („konsensów”) na budowę, nie włączono do jednostek archiwalnych 

opisanych w inwentarzu zespołu Zarządu król. stoł. miasta Lwowa, jako „електростанція” 

(zob. , fond , opis , sprawa  i ). Należy przypuszczać, że taka dokumentacja albo 

się nie zachowała, albo przechowywana jest w ramach innej, trudnej do ustalenia jednostki 

archiwalnej, tak jak to ma miejsce w wypadku projektów zajezdni i stajni tramwaju konnego 

(por. , fond , opis , sprawa ). Przeprowadzenie kwerendy w oparciu o aktualne i hi-

storyczne adresy zajezdni i elektrowni tramwajowej zostało udaremnione przez wyłączenie 

z udostępniania dokumentacji wskazanego zespołu. Korzystam z projektów rozbudowy elek-

trowni, opracowanych przez A. Kamienobrodzkiego w  r.: , fond , opis , sprawa , 

„Plan rachunkowy cent[ralnej] stacji elektr[ycznej] we Lwowie”, k. , .

 K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działalność, s. ‒; T.Ł. Sroka, Rada Miejska we Lwowie 

w okresie autonomii galicyjskiej ‒. Studium o elicie władzy, Kraków  (= Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne, nr ), 

s. ‒, ‒. 

 Projekt jej rozbudowy opracował w  r. na polecenie lwowskiego magistratu miejski wete-

rynarz J. Kubicki, zob. K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działalność, s. ; W. Górecki, Nowa 

rzeźnia miejska we Lwowie, „Przegląd Higieniczny”, , , nr –, s. . 
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w marcu, drugi w czerwcu  roku. Wówczas przewidziano do realizacji nieco 

większe zabudowania niż poprzednio⁷⁹. Obydwa warianty stanowiły recepcję 

„niemieckiego systemu” miejskich rzeźni, zwanych także halowymi (Schlachthal-

lensystem). W tego typu zakładach uboju dokonywano w znacznych rozmiarów 

halach, przystosowanych do sprawiania różnej wielkości zwierząt. Stąd budowano 

osobne hale dla uboju dużego bydła (krów, wołów), mniejszego bydła (cieląt, 

owiec, kóz), trzody chlewnej i koni⁸⁰. Rezygnowano przy tym z wydzielania we 

wnętrzach hal komór ubojowych, gdyż uważano, że na wspólnej dla wszystkich 

rzeźników przestrzeni można lepiej kontrolować ich pracę. Z tego też względu 

od lat osiemdziesiątych  wieku miejskie samorządy zaniechały wystawiania 

rzeźni komorowych, uznając je za nieodpowiednie⁸¹. Także na terenie Galicji, 

w oparciu o zalecenia krajowego weterynarza, profesora lwowskiej c.k. Szkoły 

Weterynarii Aleksandra Litticha (–), namiestnictwo wydało  wrześ-

nia  roku okólnik „O budowie i urządzaniu rzeźni”. Na jego podstawie za-

mierzano prowadzić bardziej aktywną politykę w kierunku ograniczania uboju 

zwierząt w prywatnych zabudowaniach na rzecz wspierania budowy publicznych 

rzeźni w systemie halowym, w których możliwa była kompleksowa kontrola 

sanitarna zwierząt i warunków ich uboju⁸².

W przeciwieństwie do ubojni z lat –, nowa rzeźnia miejska była znacz-

nie większym kompleksem, zaprojektowanym i wyposażonym w chłodnie i urzą-

dzenia transportowe na wzór miejskich rzeźni Lipska (–), Norymbergi 

(–) i Halle nad Salą (–), które to zakłady mieli okazję zwiedzić 

w styczniu  roku delegaci rady miejskiej. Podróżowano jeszcze do Gdańska, 

aby zapoznać się z urządzeniem tamtejszej rzeźni, uruchomionej w  roku⁸³. 

Do prac projektowych zaangażowano nie tylko architektów miejskiego urzędu 

budowniczego, ale także miejskiego weterynarza Józefa Kubickiego (–) 

i prof. Szpilmana, którzy konsultowali rozplanowanie i urządzenie zakładu. Wypo-

sażenie techniczne (kotły i maszyny parowe, urządzenia oziębiające oraz innowa-

cyjną podwieszaną kolejkę do transportu tusz wołowych) zamówiono u renomo-

wanych dostawców – brneńskiej fabryki maszyn Friedricha Wanniecka i Praskiej 

Akcyjnej Spółki Budowy Maszyn⁸⁴. Dzięki tak urządzonemu zakładowi, władze 

miasta mogły całkowicie zakazać dokonywania uboju w prywatnych warsztatach 

rzeźniczych, co nastąpiło w dniu uruchomienia rzeźni  lipca  roku⁸⁵.

 , fond , opis , sprawa , „Rzeźnia dla drobnego bydła (cieląt)”, k. ; ibidem, „Rzeźnia 

bydła rogatego”, k. ; ibidem, „Chłodziarnia dla rzeźni we Lwowie”, k. , ; ibidem, „Rzeźnia 

sanitarna”, k. ; , fond , opis , sprawa , „Rys poziomy budynku maszynowego, fabryki 

lodu i maszyn do chłodzenia”, k. ; ibidem, „Chłodziarnia”, k. , . Rzuty, przekroje i widoki 

wykonanej newralgicznej zabudowy „oddziału rzeźni” opublikował W. Górecki, Nowa rzeźnia, 

tabl. –. 

 S. Tholl, Preußen blutige Mauern, s. –; H. Lackner, Ein „blutiges Geschäft”, s. . 

 P. Young Lee, Siting the Slaughterhouse, s. .

 Z. Fertig, O zakładach rzeźniczych w średnich i większych gminach, „Przegląd Weterynarski”, , 

, nr –, s. –. 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej przez reprezentację miasta Lwowa celem zbadania rzeźni 

i targowic zagranicznych, Lwów  (przedmowa, bez paginacji); W. Dzieślewski, Miejska 

centralna rzeźnia i targowica na bydło w Gdańsku, „Czasopismo Techniczne”, , nr – i , 

s. –.

 Okoliczności budowy i opis miejskiej rzeźni podaje W. Górecki, Nowa rzeźnia, s. –. 

 Jesienią  r. lwowski magistrat zwrócił się do namiestnictwa o wydanie zakazu uboju zwie-

rząt we Lwowie za wyjątkiem nowej rzeźni miejskiej. Stosowne rozporządzenie władze krajowe
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Kompleks nowej miejskiej rzeźni składał się z osobnych, odgrodzonych „od-

działów”. Na największym z nich, zaangażowani w  roku przedsiębiorcy 

budowlani (Edmund Żychowicz, Kasper Draniewicz, Stanisław Dec i Aleksander 

Pawełkiewicz⁸⁶), wystawili na rzucie wydłużonych prostokątów osobne budynki 

ubojni mniejszego bydła (niezachowany), nierogacizny i dużego bydła. Po ich pół-

nocnej stronie wystawili ciągnący się z zachodu na wschód kompleks zabudowań 

chłodni i przedchłodni, przeznaczonych dla dłuższego przechowywania mięsa. 

Następnie produkcji sztucznego lodu, wieży wodnej oraz maszynowni i kotłowni 

parowej (obecnie zabudowania te popadają w ruinę). Na wschodnim skraju parceli 

zakładu wydzielono „oddział sanitarny”, przeznaczony dla uboju chorych zakaźnie 

zwierząt. Wystawiono tu ubojnię sanitarną oraz wspólny budynek obory i chlewu. 

Pomiędzy tymi oddziałami wyznaczono targowisko przeznaczone dla chorych za-

kaźnie zwierząt. Natomiast od południa znajdowały się rozległe osobne place tar-

gowe bydła, trzody chlewnej i koni (niezachowane), na których wystawiono „tylko 

najkonieczniejsze budynki, jak i najskromniejsze wyposażenie”⁸⁷. Znajdowały się 

tam obory i chlewy umożliwiające, zwłaszcza w okresie zimowym, przetrzymywa-

nie oferowanych do sprzedaży zwierząt przez dłuższy okres (rys. , il. )⁸⁸. Zgodnie 

z ukształtowanym w połowie  wieku wzorcem projektowania miejskich rzeźni 

główny wjazd na teren kompleksu ujęto w bliźniacze budynki administracyjne 

 wydały    r., zob. -, fond , opis , sprawa , „Sprawozdanie magistratu 

miasta Lwowa do c.k. Namiestnictwa Galicji”, Lwów   , k. r–v; Otwarcie rzeźni, „Kurier 

Lwowski”,   , nr , s. . 

 -, fond , opis -a, sprawa , „Budowa rzeźni”, k. –v; Rada m. Lwowa, „Kurier 

Lwowski”,   , nr , s. .

 W. Górecki, Nowa rzeźnia, s. .

 Ibidem, s. , –. 

Rys. 8 Sytuacja centralnej 
miejskiej rzeźni i targo-
wisk na Gabrielówce, stan 
z 1901 r. Rysunek wg planu: 
W. Górecki, Nowa rzeźnia 
miejska we Lwowie, „Prze-
gląd Higieniczny”, 1, 1902, 
nr 5–12, s. 128–129 (tabl. 1). 
Legenda: A – plac oddziału 
rzeźni; B – plac wjazdowy 
(„plac wstępny”); C – targo-
wisko bydła; D – targowisko 
koni; E – targowisko trzody 
chlewnej; F – targowisko 
chorych zakaźnie zwierząt 
(„targowica kontumacyj-
na”); G – plac oddziału 
sanitarnego; 1 – budynki 
administracyjne; 2 – bu-
dynek kontroli mięsa 
sprowadzonego z prowincji; 
3 – ubojnia mniejszego byd-
ła; 4 – ubojnia nierogacizny; 
5 – ubojnia dużego bydła; 
6 – ubojnia rytualna drobiu; 
7 – chłodnia; 8 – przed-
chłodnia; 9 – produkcja 
sztucznego lodu; 10 – wieża 
wodna; 11 – maszynow-
nia; 12 – płuczkarnia jelit; 
13 – kotłownia parowa; 
14 – budynek mieszkalny 
pracowników zakładu; 
15 – obory dla bydła 
przeznaczonego na ubój; 
16 – szopa dla powozów 
i koni rzeźników; 17 – wol-
ne miejsce przeznaczone 
pod rozbudowę rzeźni i 
chłodni; 18 – ubojnia sani-
tarna; 19 – stajnia sanitarna; 
20 – otwarte zagrody dla 
bydła; 21 – drewniana szopa 
dla bydła; 22 – budynek 
administracji targowi-
ska i waga pomostowa; 
23 – obora dla mniejszego 
bydła; 24 – weranda przy 
restauracji, znajdującej się 
na parterze budynku admi-
nistracyjnego; 25 – obora; 
26 – chlew; 27 – otwarte 
zagrody dla świń; 28 – kryte 
zagrody dla świń; 29 – plac 
do próbowania koni; 
30 – stajnia koni; 31 – kryte 
boksy dla koni; 32 – budynek 
administracji targowiska 
koni; 33 – stajnia sanitarna 
koni; 34 – rampy kolejowe 
dla wyładowywania zwierząt 
i zaopatrzenia zakładu; 
35 – betonowy kanał dla 
odprowadzania nieczystości; 
36–37 – gnojowniki

8
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i znajdujący się pomiędzy nimi niewielki pawilon portierni, na którego szczycie 

umieszczono kartusz z herbem Lwowa. Na zlecenie magistratu budynki te wy-

stawili w latach – Antoni Kunicki i Zygmunt Krykiewicz (il. )⁸⁹. Takie 

rozplanowanie zabudowań, do złudzenia przypominające zabudowę centralnej 

rzeźni i targowisk miejskich w Lipsku i Gdańsku, miało usprawnić i uporządkować 

proces uboju zwierząt a także ograniczyć dostęp na teren oddziału rzeźni osób 

postronnych⁹⁰. Natomiast charakterystyczny główny wjazd z wystawionym na 

środku pawilonem portierni wzorowano na podobnie zorganizowanych osobnych 

 -, fond , opis -a, sprawa , Budowa domów administracyjnych”, k. –v; Nowa 

rzeźnia, „Kurier Lwowski”,    , nr , s. . 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej, s. –; H. Lackner, Ein „blutiges Geschäft”, s. ; 

K.A. Wojtczak, Zespół zabudowań rzeźni miejskiej w Gdańsku jako element procesu sanacji 

miasta w dobie rewolucji przemysłowej, „Rocznik Gdański”, –, –, s.  (il. ). 

Il. 7 Kompleks rzeźni 
i targowisk miejskich na 
Gabrielówce, stan sprzed 
1914 r., szczegół fotografii 
w zbiorach Zakładu Naro-
dowego im Ossolińskich we 
Wrocławiu

Il. 8 Główna brama miej-
skiej rzeźni na Gabrielówce, 
stan po 1915 r., zbiory Zakła-
du Narodowego im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu

7

8
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9 wjazdach do rzeźni i tar-

gowisk miejskich w Lip-

sku (il. ). 

W budynkach prze-

znaczonych do uboju oraz 

obróbki i przechowywa-

nia mięsa zastosowano 

„higieniczne” materiały 

i konstrukcje budowlane. 

Z tego powodu z wnętrz 

tych budynków wyelimi-

nowano drewno. Zastą-

piono je kosztowniejszy-

mi, odlewanymi słupami 

żeliwnymi bądź kutymi 

konstrukcjami żelazny-

mi (rys. ). Miały one za 

zadanie wspierać żelbe-

towe stropy ubojni i chłodni, a także umożliwić zamontowanie wyposażenia, 

ułatwiającego rzeźnikom prowadzenie uboju. Posadzki wszystkich pomieszczeń 

wylano z betonu bądź wyłożono ceramicznymi płytkami wraz z kamionkowymi 

rynsztokami, odprowadzającymi nieczystości do studzienek kanalizacyjnych, 

wykonanych na zewnątrz budynków. Zaopatrzono je w osadniki, w których 

zawieszano perforowane żelazne kosze, mające za zadanie zatrzymywać stałe 

nieczystości i osady. Po napełnieniu, pracownicy zakładu usuwali ich zawar-

tość do gnojowników. Opisany sposób czyszczenia i odprowadzania ścieków 

wzorowano na uznanym za najbardziej „praktyczny” systemie stosowanym 

w rzeźni miejskiej w Norymberdze⁹¹.

Komunikacja wewnątrz ubojni dużego i mniejszego bydła odbywała się nawą 

środkową, zaś ubój prowadzono w nawach bocznych, skomunikowanych dodat-

kowo wzdłuż dłuższych ścian budynku. Przymocowano do nich marmurowe 

blaty i żeliwne emaliowane zlewy, przeznaczone do płukania jelit i wnętrzności. 

We Lwowie zrezygnowano natomiast z typowego, bazylikowego układu naw, 

charakterystycznego dla ubojni w rzeźniach miejskich Frankfurtu nad Menem, 

Norymbergi czy budowanych w tym samym czasie we Wrocławiu i Poznaniu⁹². 

Lwowskie ubojnie były przewidziane jako nieco mniejsze, dlatego, aby oszczę-

dzić na kosztach budowy, zdecydowano o halowym zestawieniu naw. Taki układ 

pozbawił nawy środkowe naturalnego światła, dlatego wykonano w ich stropach 

przeszkloną szczelinę ciągnącą się wzdłuż dłuższej osi budynku, a w kalenicach 

dachu świetliki, doświetlające od góry nawę środkową (il. )⁹³. Nieco inaczej wy-

glądała organizacja pracy w ubojni nierogacizny, wzorowana na urządzeniu tako-

wych ubojni w rzeźniach w Lipsku i Halle⁹⁴. Budynek, wystawiony w analogiczny 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej, s. . 

 Ibidem, s. , . O konstrukcji budynków ubojni, por. S. Tholl, Preußen blutige Mauern, s. –

–; A. Gryglewska, P. Gerber, Wpływ rozwoju technologii, s. –. 

 Szczegółowy opis tych budynków i ich wyposażenia podaje W. Górecki, Nowa rzeźnia, s. –, 

–. 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej, s. , . 

Il. 9 Widok wjazdu na 
targowiska rzeźni miejskiej 
w Lipsku, stan z ok. 1912 r., 
fot. atelier H. Walter, 
ilustracja wg Leipzig. Fo-
tografien 1867 bis 1929, 
red. A. Blaschke, K. Czok, 
Leipzig 1991 
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Rys. 9 Przekrój i widoki 
elewacji ubojni dużego byd-
ła, widok płuczkarni jelit, 
źródło: W. Górecki, Nowa 
rzeźnia miejska we Lwowie, 
„Przegląd Higieniczny”, 1, 
1902, nr 5–12, tabl. II

Il. 10 Wnętrze ubojni 
dużego bydła, stan z 1902 r., 
źródło: W Górecki, Nowa 
rzeźnia miejska we Lwowie, 
„Przegląd Higieniczny”, 1, 
1902, nr 5–12, s. 158

9

10
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11

Rys. 10 Przekrój poprzeczny 
i widok ubojni nierogacizny, 
według projektu z 1899 r. 
Rysunek wg projektu: DALO, 
fond 2, opis 4, sprawa 1043, 
k. 33–34 

Il. 11 Wnętrze ubojni 
nierogacizny, stan z 1902 r., 
źródło: W Górecki, Nowa 
rzeźnia miejska we Lwowie, 
„Przegląd Higieniczny”, 1, 
1902, nr 5–12, s. 142
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12sposób jak pozostałe ubojnie, podzielo-

no na dwa pomieszczenia przeznaczone 

dla uboju większych sztuk oraz mniej-

szych sztuk i drobiu. Niewielkie wejścia 

znajdowały się w ścianie wschodniej, 

zaś komunikacja wewnątrz odbywała 

się w poprzek dłuższej osi budynku, 

począwszy od klatek ubojowych, kadzi 

do oparzania i stanowisk przeznaczo-

nych do sprawiania zwierząt (rys. , 

il. )⁹⁵.

Podczas wystawiania budynków 

mieszkalnych i administracyjnych, ma-

szynowni i kotłowni, warsztatów a tak-

że niewielkiego budynku do koszernego uboju drobiu, do wykonania belkowych 

stropów, dźwigarów dachowych, schodów i stolarki okiennej używano drewna⁹⁶. 

Nie było w tym wypadku konieczności wykorzystania droższych konstrukcji 

żelaznych i żelbetowych. Warto jeszcze napomknąć o niewielkich budynkach 

pomocniczych, takich jak obory wystawione przy ubojniach, służące do tymcza-

sowego przetrzymywania przeznaczonego na rzeź bydła, oraz płuczkarni jelit, 

wybudowanej w formie ośmiobocznej rotundy (rys. ). 

Elewacje budynków miejskiej rzeźni ujęto masywniejszymi lizenami na krawę-

dziach i równo rozstawionymi lizenami na dłuższych ścianach bocznych. Pomię-

dzy nimi wykonano duże prostokątne okna zamknięte odcinkowo. W przypadku 

mniejszych zabudowań, takich jak rytualna ubojnia drobiu, ubojnia sanitarna, 

obory i chlewy czy przybudówki dostawione od północy do głównych hal ubo-

jowych, wprowadzono lizeny jedynie na krawędziach tych zabudowań (rys. , ). 

W ten sposób podkreślono monumentalizm największych a zarazem newralgicz-

nych budynków, wyraźny zwłaszcza na tle mniejszych zabudowań. Monotonię 

ceglanych elewacji przełamano aplikacjami ze sztucznego kamienia. Imitacje 

kamiennych bloków rozmieszczono na krawędziach budynków. Pasy z kamien-

nych bloków ciągnęły się na wysokości zamknięć otworów okiennych łukami 

odcinkowymi. Osie okienne zaakcentowano imitacją kamiennych zworników, 

nałożonych na ceglane łęki odcinkowych łuków (il. , rys. , ). Opisany podział 

elewacji jest podobny do tego, jaki zastosowano w wystawionych niespełna rok 

wcześniej zabudowaniach założenia ujęcia wód podziemnych i stacji pomp w Woli 

Dobrostańskiej. Jedyną różnicą, wynikłą – jak można przypuszczać z przesłanek 

funkcjonalnych (cegłę klinkierową postrzegano, jako mniej podatną na zabru-

dzenie) – było otynkowanie elewacji stacji pomp i magazynu na węgiel w Woli 

Dobrostańskiej (il. )⁹⁷.

 Szczegółowy opis ubojni nierogacizny wraz z wyposażeniem podaje Wincenty Górecki (Nowa 

rzeźnia, s. –). 

 -, Kolekcja map i planów (fond ), opis , sprawa , „Dom restauracyjny [oraz] 

budynek administracyjny”, oprac. miejski urząd budowniczy, Lwów  , k. , ; , fond , 

opis , sprawa , „Rzeźnia drobiu (rytualna)”, oprac. miejski urząd budowniczy, Lwów  

, k. . 

 X. Xapчук, Boдoгiн мicтa Львoвa (вiд почaткy  cт. дo  p.), Львiв , s. – (rys.  

i ). 

Il. 12 Stacja pomp w Woli 
Dobrostańskiej, stan 
z 1901 r., źródło: S. Aleksan-
drowicz, Wodociąg lwowski, 
„Przegląd Higieniczny”, 1, 
1902, nr 1–3, s. 12 
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W sprawozdaniu z podróży służbowej, odbytej przez komisję delegowaną 

przez radę miejską celem zwiedzenia rzeźni w miastach niemieckich, opisano 

między innymi zabudowę tych zakładów, wystawionych z „surowej cegły z archi-

tektonicznymi ozdobami z piaskowca”. Ich bezstylowe elewacje symbolizowały 

„oszczędność i użyteczność” kompleksów, przy których wznoszeniu skupiano się 

przede wszystkim na zastosowaniu odpowiednich dla funkcji materiałów i kon-

strukcji budowlanej⁹⁸. Na takie przesłanie architektury miejskich rzeźni wskazuje 

Stefan Tholl, powołując się na opisy formułowane przez projektujących je archi-

tektów. Podobnie, jak w wypadku zabudowy pięciu rzeźni paryskich wystawianych 

po  roku, architekturę pruskich rzeźni opisywano jako oszczędną, trwałą, 

prostą i uporządkowaną, a nawet wręcz zachęcającą do utrzymania czystości. 

Z tych względów najczęściej pozbawiono ją dekoracji i wyraźnych cech stylowych. 

Jedynie budynki administracyjne, na ogół zakrywające od strony ulicy zabudowę 

ubojni i chłodni, projektowane były jako bardziej monumentalne i wręcz wskazu-

jące o znaczeniu zakładu komunalnego dla gospodarki miejskiej⁹⁹. Z tego powodu 

na ich elewacjach często stosowano kostiumy stylowe wraz z charakterystycznym 

detalem architektonicznym. W skład takiego obiegowego repertuaru motywów 

wchodziły między innymi tonda z odciętymi głowami zwierzęcymi. We Lwowie 

wykonano je tuż pod szczytami pozornych ryzalitów zachowanych budynków 

administracyjnych od strony obecnej ul. Przemysłowej (il. )¹⁰⁰. Te wymowne 

ozdoby, wykonane po raz pierwszy na elewacjach rzeźni miejskich Paryża – jak 

zauważa Paula Young Lee – niosły przesłanie wskazujące, że na skutek zabicia 

zwierząt zaspokojone zostanie publiczne odczucie głodu. W ten sposób zabijanie 

zwierząt sprowadzone zostało do symbolu ofiary, dokonywanej dla dobra ogółu, 

a profesja rzeźnicza przedstawiona została jako ważna misja społeczna¹⁰¹.

Zgodnie z zapisami zawartej umowy, miasto wykupiło  sierpnia  roku 

od spółki Siemens & Halske przedsiębiorstwo tramwaju elektrycznego. Dyrek-

torem przedsiębiorstwa Miejskich Kolei Elektrycznych został inż. Józef Tomi-

cki (–), który w listopadzie  roku przejął obowiązki od swojego 

dotychczasowego przełożonego A. Kerna¹⁰². Tomicki niemal od razu stanął przed 

problemem rozbudowy zakładu z uwagi na dynamicznie wzrastającą liczbę 

przejazdów tramwajem elektrycznym¹⁰³. Rozpoczęcie prac planistycznych nad 

rozbudową elektrowni w  roku było spowodowane decyzją władz miasta 

o oświetleniu elektrycznym wnętrz okazałego gmachu Teatru Miejskiego, wy-

budowanego w latach –. Rozpatrywano wówczas dwa warianty. Za-

chowawczy, polegający na wykonaniu niewielkiej elektrowni w budynku teatru, 

która wytwarzałaby elektryczność na miejscu. Takie rozwiązanie stosowano 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej, s. , , . 

 S. Tholl, Preußen blutige Mauern, s. –. 

 Ibidem, s. –; A. Gryglewska, P. Gerber, Wpływ rozwoju technologii, s. –; P. Young 

Lee, Siting the Slaughterhouse, s. –; K.A. Wojtczak, Zespół zabudowań, s. .

 P. Young Lee, Siting the Slaughterhouse, s. –. Fotografie ukazujące budynki administracyjne 

miejskiej rzeźni na Gabrielówce oraz tonda z odciętymi głowami bydlęcymi, zob. J. Lewicki, 

Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa w latach –, Warszawa , s.  

(il. ).

 Kontrakt zawarty z firmą Siemens & Halske, s. –; A. Kryżaniwskij, Prąd stały, s. –; P. Rataj, 

Józef Tomicki (–) – pionier elektroenergetyki lwowskiej, „Przegląd Zachodniopomorski”, 

, , z. , s. . 

 J. Tomicki, Ze statystyki, s. . 
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w wielu miastach, w tym i we Lwowie, gdzie od czerwca  roku oświetlenie 

elektryczne poczty głównej umożliwiał zespół prądotwórczy, złożony z moto-

ru gazowego, sprzężonego ze generatorem prądu stałego¹⁰⁴. Dyrektor Tomicki 

optował za bardziej zaawansowanym i droższym rozwiązaniem, polegającym 

na rozbudowie elektrowni tramwajowej i poprowadzeniu od niej podziemnych 

kabli, dostarczających prąd do rozdzielnicy elektrycznej, następnie instalacji 

elektrycznej i baterii akumulatorów, umieszczonych w piwnicach teatru. Osta-

tecznie komisja elektryczna na posiedzeniu odbytym  października  roku 

zaakceptowała koncepcję Tomickiego. Kluczowa dla tego rozstrzygnięcia była 

opinia prof. Dzieślewskiego¹⁰⁵. 

Prace budowlane rozpoczęto po rozstrzygnięciu w połowie stycznia przetargu 

na dostawę wyposażenia technicznego, zaś w końcu kwietnia  roku przetargu 

na rozbudowę elektrowni. Ostatnie zlecenie powierzono przedsiębiorcy budowla-

nemu A. Kamienobrodzkiemu¹⁰⁶. Rozbudowa elektrowni polegała na wyburzeniu 

zachodniej ściany maszynowni i jej przedłużeniu o , m na całej szerokości 

w kierunku zachodnim. Pod rozbudowaną (zachodnią) częścią maszynowni 

wykonano wówczas podpiwniczenie, tak aby umożliwić pracownikom zakładu 

dostęp do turbiny parowej. Odcinkowy strop piwnic wsparto na żelaznych belkach 

dwuteowych, podpartych żeliwnymi słupami. Od strony północnej maszynowni 

dobudowano przybudówkę wieży wodnej. Przedłużone wnętrze maszynowni 

nakryto drewnianym poszyciem dwuspadowego dachu, wspartym na dźwigarach 

drewniano-stalowych, wykonanych analogicznie do tych z  roku¹⁰⁷. W ele-

wacjach zewnętrznych powtórzono motyw równo rozstawionych ceglanych lizen. 

Natomiast podziały szczytowej, zachodniej elewacji maszynowni i przybudówki 

wieży wodnej, zostały zmodyfikowane w sposób typowy dla miejskiego budow-

nictwa komunalnego Lwowa, stosowany w zabudowie gazowni z lat –¹⁰⁸. 

Ceglane lizeny, ujmujące krawędzie rozbudowanego budynku, wystawały ponad 

poszycie dachu, przechodząc w nieco szersze prostopadłościenne sterczyny, po-

kryte ceramiczną dachówką. Na osi szczytów zamykających elewacje wykonano 

schodkowe zwieńczenia. Ramiona łagodnie opadających szczytów stanowiły 

wymurowane z cegły uskokowe gzymsy (il. )¹⁰⁹. Warto odnotować, że elewa-

cje dostawianych do elektrowni przed  roku licznych przybudówek, w tym 

największej z nich akumulatorowni z  roku, wykonano w analogiczny spo-

sób¹¹⁰. Prace budowalne ukończono w listopadzie, zaś na początku  roku 

 Elektryczne oświetlenie, „Gazeta Narodowa”,   , nr , s. . 

 J. Tomicki, Ze statystyki, s. ; A. Kryżaniwskij, Prąd stały, s. . 

 , fond , opis , sprawa , „Protokół z posiedzenia komisji z    r.”, k. –v; tamże, 

„Protokół [posiedzenia komisji dla budowy elektrowni] z dnia    r.”, k. .

 , fond , opis , sprawa , „Plan rachunkowy centr[alnej] stacji elektr[ycznej]”, oprac. 

A. Kamienobrodzki [Lwów ], k. , , . 

 Por. poniżej, jak w przypadku szczytów destylarni wody amoniakalnej i zakładu gazu 

wodnego. 

 Rysunki ozdobnych ceglanych motywów szczytów elektrowni, zob. jak w przypisie , k. . 

 Szczegółowe projekty tych przybudówek nie znajdują się w jednostkach archiwalnych, opisa-

nych jako lwowska elektrownia. Liczne fotografie z epoki oraz fotografie wykonane w  r. 

przez J. Tymczyszyna, a ukazujące zachowany do dziś kompleks dawnej elektrowni, zob. 

A. Kpижaнiвcький, Byл. Caxapoвa  – електростанція постійного струму (w ramach 

projektu cyfrowej encyklopedii „Interaktywny Lwów”, realizowanego przez Centrum Historii 

Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej: www.lia.lvivcenter.org/uk/objects/sakharova-/, 

dostęp:   ). 

191Od „szkoły berlińskiej” do secesji...



uruchomiono nowy zespół parowo-elektryczny. Składał się on z dwóch kotłów 

parowych i turbiny parowej systemu Parsonsa o mocy  , sprzężonej z ge-

neratorem elektrycznym¹¹¹.

Także po przejęciu przez miasto gazowni  września  roku, opinia publiczna, 

podobnie jak to miało miejsce w miastach niemieckich, oczekiwała rozbudowy 

i modernizacji tego zakładu. Prof. Gostkowski zalecał miejskim urzędnikom pod-

jęcie szczegółowych studiów, poprzedzonych zwiedzeniem najbardziej „postępo-

wych” gazowni. Wskazywał ponadto, że „mieszczanie nie na to dają sobie monopol, 

aby mieć światło drogie, lecz dlatego, aby pieniądze pobrane za gaz nie wychodziły 

za granicę i aby mieć światło tańsze”¹¹². Zgodnie z tymi postulatami radni uchwa-

lili wydelegowanie nowego dyrektora Miejskiego Zakładu Gazowego inż. Adama 

Teodorowicza (–) w podróż służbową. W latach – zwiedził on 

zakłady gazowe w największych miastach Przedlitawii i Niemiec. W tym czasie 

wzrost produkcji w miejskich gazowniach nastąpił w wyniku udoskonalenia 

technologii odgazowywania węgla w skośnych retortach szamotowych, które 

były ogrzewane generatorami. Następnie zmechanizowaniu procesu produkcji 

gazu¹¹³. Teodorowicz postulował wykonanie zupełnie nowej instalacji systemu 

Humphreys & Glasgow dla produkcji gazu wodnego nawęglanego, który okazał się 

paliwem bardziej wydajnym dla oświetlania od gazu węglowego. Wzrost produkcji 

gazu musiał także skutkować wykonaniem nowych urządzeń do jego chłodzenia 

i czyszczenia, następnie trzeciego zbiornika mokrego, zdolnego magazynować 

 tys. m³ gazu. Na szczególną uwagę zasługuje postulat Teodorowicza odnośnie 

wykorzystania do nawęglania gazu wodnego olejów naftowych, będących produk-

tami ubocznymi, pozyskanymi podczas destylacji ropy naftowej¹¹⁴. 

 , fond , opis , sprawa  [Pisma  departamentu magistratu z    r.], k. .

 R. Gostkowski, Nasza gazownia, „Gazeta Narodowa”,   , nr , s. . 

 Posiedzenie Rady m., „Gazeta Narodowa”,   , nr , s. ; J. Körting, Geschichte der deu-

tschen, s. –. 

 , fond , opis , sprawa , „Sprawozdanie w sprawie powiększenia gazowni miejskiej”, 

oprac. A. Teodorowicz, Lwów   , k. –; A Teodorowicz, O rozwoju gazowni, s. –.

Il. 13 Widok komplek-
su zajezdni i elektrowni 
na Wulce, stan z 1908 r., 
fot. nieznany, zbiory 
I. i I. Kotłobułatowych
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Przeprowadzona prowizorycznie w latach – modernizacja pieców 

i użytkowanych dotychczas zbiorników mokrych, umożliwiła pozyskiwanie 

w ciągu roku do , mln m³ gazu. W maju  roku radni zaakceptowali plan 

rozbudowy gazowni, przedłożony przez dyrektora Teodorowicza¹¹⁵. Wówczas 

przedsiębiorstwo A. Kamienobrodzkiego wystawiło destylarnię wody amonia-

kalnej (rys. ). Budynek ten stanowiła prosta hala wymurowana z cegły na rzucie 

wydłużonego prostokąta. Wnętrze doświetlono równo rozstawionymi prostokąt-

nymi otworami okiennymi zamkniętymi segmentowo, wykonanymi na dwóch 

poziomach w ścianach bocznych. W ścianach szczytowych okna wykonano na 

dwóch poziomach na osi elewacji. Halę nakryto stromym dwuspadowym dachem 

o drewnianych połaciach, pokrytych ceramiczną dachówką. Dach wsparto na 

trzech żelaznych dźwigarach kratownicowych. Niczym niepodzielone wnętrze 

umożliwiało ustawienie urządzeń i instalacji, zdolnych do przerobu do  t wody 

amoniakalnej dzienne¹¹⁶. 

Fabrykę gazu wodnego stanowił znacznie większy budynek, wystawiony przez 

przedsiębiorstwo Kamienobrodzkiego z cegły na rzucie wydłużonego prostokąta 

w latach –. Nakryto go w taki sam sposób, jak destylarnie wody amonia-

kalnej. W jego zachodniej części znajdowała się wysoka na dwie kondygnacje sala 

aparatów. Tu ustawiono gazogenerator, następnie karburator, przegrzewacz oraz 

znajdujące się w dalszej kolejności chłodnicę wodną, płuczkę wieżową i odsmalacz 

systemu Pelouze. Przewidziano także wolne miejsce na zamontowanie drugiego 

kompletu urządzeń w analogicznym układzie (co nastąpiło w  roku). Kolejnym 

pomieszczeniem była sala maszyn, w której zamontowano dwie maszyny parowe 

 O znaczeniu produkcji gazu wodnego dla utrzymania konkurencyjności przemysłu gazowego 

w tym czasie, zob. także W.Ż., Z Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Sprawozdanie z wy-

kładu dyrektora gazowni miejskiej Adama Teodorowicza „O najnowszym postępie w przemyśle 

gazowym (gaz wodny)”, „Przegląd Techniczny”, , , nr , s. . 

 , fond , opis , sprawa , „Wniosek komisji gazowej”, Lwów   , k. –v. 

 Opis na podstawie zachowanego projektu , fond , opis , sprawa , „Projekt na budynek 

destylacji wody amoniakalnej :”, [oprac. miejski urząd budowniczy, ], k. . 

Rys. 11 Sytuacja Miejskie-
go Zakładu Gazowego we 
Lwowie, stan z 1914 r., opra-
cowanie własne. Legenda: 
1 – warsztaty; 2 – magazyn; 
3 – zbiornik mokry gazu 
z 1858 r. (rozbudowany po 
1901 r.); 4 – zbiornik mokry 
gazu z 1877 r. (rozbudowa-
ny w 1901 r.); 5 – zbiornik 
mokry gazu z lat 1906–1907; 
6 – zbiornik mokry gazu 
wodnego nawęglanego 
z 1906 r.; 7 – podziemne 
zbiorniki na smołę poga-
zową i wodę amoniakalną 
z 1914 r.; 8 – aparatownia 
z 1914 r.; 9 – destylar-
nia wody amoniakalnej 
z 1905 r.; 10 – budynek 
regeneracji żelaznej rudy 
darniowiej (z 1877 r.); 
11 – odsiarczalnia z 1858 r. 
(rozbudowywana w latach 
1877–1878, 1906 i 1911); 
12 – piecownia z 1858 r. 
(rozbudowywana w latach 
1877–1878, 1891, 1901 
i 1908); 13 i 14 – podziemne 
zbiorniki na smołę poga-
zową i wodę amoniakalną; 
15 – podziemny zbiornik na 
smołę pogazową z 1906 r.; 
16 – odsiarczalnia z 1914 r.; 
17 – zakład gazu wodnego 
(razem z przybudówką 
kotłowni parowej) z lat 
1905–1906; 18 – zbiornik 
na oleje naftowe z 1906 r.; 
19 – magazyny i garaże z lat 
1908–1914; 20 – piecownia 
pionowo retortowa z lat 
1914 i 1917; 21 – dawny budy-
nek warsztatów z 1858 r. ad-
aptowany na budynek dla 
pracowników; 22 – budynek 
administracyjny z 1858 r.; 
23 – stajnie z 1861 r.; 24 – bu-
dynek administracyjny 
z 1908 r.
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Rys. 12 Rzut parteru, 
przekroje i widok elewacji 
zakładu gazu wodnego, 
według projektu z 1905 r. 
Rysunki wg projektu: DALO, 
fond 2, opis 1, sprawa 2101, 
k. 122; Legenda do rzutu 
budynku: 1 – sala apara-
tów; 2 – maszynownia; 
3 – wychodki; 4 – szatnia 
i łaźnia dla pracowników; 
5 – pomieszczenie pomp; 
6 – kotłownia parowa

12a

12b
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14(każda o mocy  ). Służyły one do napę-

dzania pomp, wentylatorów, ssaków gazowych 

i odsmalaczy. Nad tym pomieszczeniem na 

piętrze znajdowały się napełniane elewato-

rem leje zasypowe na koks, którym za pomocą 

żelaznej koleby napełniano od góry gazoge-

nerator. Od strony zachodniej znajdowały się 

pomieszczenia dla pracowników (w tym łaź-

nia i ubikacje) oraz dostawiona od wschodu 

parterowa przybudówka kotłowni parowej. 

Ustawiono w niej dwa kotły parowe, z palenisk 

których dym odprowadzano wysokim na  m 

kominem przemysłowym (rys. )¹¹⁷. 

Opisane wyżej budynki zdecydowanie 

odróżniały się od przejętej po dessauskim 

towarzystwie zabudowie gazowni. Efekt ten 

osiągnięto poprzez oblicowanie ich elewacji 

ciemnoczerwoną, dobrze wypaloną cegłą 

(tzw. wiśniówka) i nakryciu ich stromymi 

dwuspadowymi dachami. Znormalizowana 

i mechanicznie wykonana cegła jako trwały 

materiał – zgodnie z koncepcją Schinkla – 

podkreślała swoją „naturalną” fakturą i ko-

lorem estetykę elewacji budynków przemysłowych¹¹⁸. W przypadku destylarni 

wody amoniakalnej, architekci urzędu budowniczego zachowali jeszcze typowy 

podział elewacji lizenami. W wyznaczonych przez nie płycinach, zamkniętych tuż 

pod okapem dachu gzymsem, wspartym na kostkowych konsolkach z wysuniętych 

cegieł, wykonano na dwóch poziomach otwory okienne. Natomiast na dłuższych 

elewacjach zakładu gazu wodnego nie zastosowano żadnego podziału ceglanego 

muru, rozmieszczając na jego powierzchni równo rozstawione otwory okien-

ne (rys. ). Uproszczone motywy dekoracyjne skupiono na ścianach szczytowych 

obydwóch budynków produkcyjnych. Ujęto je w lizeny, które ponad poszyciem da-

chu przechodziły w pokryte dachówką, nieco szersze prostopadłościenne sterczyny. 

Na osi stromych trójkątnych szczytów wykonano schodkowe zwieńczenia, które 

przypominały blankę krenelażu z otworem strzelniczym, wspartą na machikułach. 

Na zwieńczeniu szczytu kotłowni umieszczono kartusz z herbem Lwowa (rys. , 

il. ). Takie same formy szczytów zastosowano w rozbudowywanej w  roku 

odsiarczalni z  roku, do której dostawiono kilka przybudówek, służących na 

pomieszczenie wyposażenia technicznego¹¹⁹.

 , fond , opis , sprawa , „Urządzenie fabryczne dla wyrobu gazu wodno-naftowego 

:”, k. ; T. Dywan, Przemysł gazowniczy, s. –; M. Urbaniak, Gazownie komunalne 

Poznania i Lwowa na początku  w. Próba charakterystyki i porównania ich rozwoju, „Kwartalnik 

Historii Nauki i Techniki”, , , nr , s. –.

 M. Klinkott, Die Backsteinbaukunst, s. –; Z. Ostrowska-Kębłowska, Tak zwana technolo-

giczna estetyka, s. –, ; G. Kokkelink, M. Lemke-Kokkelink, Baukunst in Norddeutschland. 

Architektur und Kunsthandwerk der Hannoverschen Schule –, Hannover , s. . 

 , fond , opis , sprawa , „Plan rekonstrukcji budynku chłodzenia gazu :”, oprac. 

miejski urząd budowniczy, Lwów   , k. . 

Il. 14 Widok odsiarczal-
ni z 1914 r. i kotłowni 
zakładu gazu wodne-
go, stan z lat 20. XX w., 
fot. nieznany, zbiory 
I. i I. Kotłobułatowych
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W  roku roczna produkcja gazu przekroczyła wielkość  mln m³, a zatem 

osiągnęła maksimum, jakie instalacje lwowskiej gazowni były w stanie wypro-

dukować. Wobec tego dyrektor Teodorowicz przedłożył w magistracie projekt 

kolejnej rozbudowy zakładu, opracowany po zwiedzeniu przez niego gazowni 

w miastach niemieckich, francuskich i angielskich¹²⁰. Przewidywał on wybudo-

wanie piecowni pionowo retortowej systemu Glover-West, osobnej aparatowni 

i nowej odsiarczalni. Planowano także budowę drugiego zakładu gazowego na 

gruntach położonych przy drodze żółkiewskiej, nieopodal rzeźni miejskiej na 

Gabrielówce, co zostało udaremnione przez wybuch wojny. Plany te zostały 

zatwierdzone do realizacji przez radnych w lipcu  roku¹²¹.

Zaangażowanego wówczas przez miasto przedsiębiorcę budowlanego Jana 

Rozmusa zobowiązano do wystawienia nowej odsiarczalni, aparatowni i piecowni 

„w ten sam sposób i z tego samego materiału, co istniejące budynki gazow-

ni”¹²². Zaprojektowana przez miejskich architektów odsiarczalnia składała się 

z dwóch zestawionych z sobą wzdłuż dłuższych boków hal. Wystawiono je z cegły 

na rzucie wydłużonego prostokąta. Hale przeznaczoną na ustawienie czterech 

skrzyń odsiarczalnych, nakryto stromym dwuspadowym dachem o drewnia-

nych połaciach, pokrytych ceramiczną dachówką. Dach wsparto na żelaznych 

dźwigarach kratownicowych. Halę dostawioną od północy, a przeznaczoną na 

regenerację żelaznej rudy darniowej, nakryto tańszym, drewnianym dachem 

pulpitowym, podpartym czterema żeliwnymi słupami. W elewacjach zewnętrz-

nych odsiarczalni powtórzono podzielone płaskimi lizenami ceglane elewacje 

 Komisja Gazowa. Posiedzenie dnia  maja , „Dziennik Lwowski. Organ urzędowy gminy 

król. stoł. miasta Lwowa”, , , nr , s. ; Komisja Administracyjna dla Miejskiego Zakładu 

Gazowego. Posiedzenie dnia  czerwca , „Dziennik Lwowski. Organ urzędowy gminy król. 

stoł. miasta Lwowa”, , , nr , s. ; A. Teodorowicz, O rozwoju gazowni, s. . 

 , fond , opis , sprawa , „Wniosek  departamentu magistratu”, Lwów   , 

k. –. 

 Ibidem, „Przypomnienie dla  wydziału magistratu”, Lwów   , k. , . 
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wraz z wykonanymi pomiędzy nimi otworami okiennymi. Zastosowano ponadto 

takie same szczyty, jak w budynkach destylarni wody amoniakalnej i zakładu 

gazu wodnego (rys. ). 

Aparatownia stanowiła podpiwniczoną parterową halę, wystawioną z cegły 

na rzucie wydłużonego prostokąta. Nakryto ją dachem wykonanym tak samo, jak 

w dotychczas wznoszonych budynkach. Halę tę przerwano wzdłuż poprzecznej 

osi masywnym i wyższym trzypiętrowym ryzalitem, nakrytym dwuspadowym 

dachem. Ceglane elewacje tego budynku ujęto na krawędziach płaskimi lizena-

mi. Pary dodatkowych lizen wprowadzono na ścianach szczytowych. W polach 

pomiędzy nimi wykonano znacznych rozmiarów okna, zamknięte segmento-

wo. Płyciny wyznaczone lizenami zamknięto prostym gzymsem, wspartym na 

konsolkach z wysuniętych przed lico muru cegieł. Natomiast na osi trójkątnych 

szczytów dodano schodkowe zwieńczenia (rys. ). 

Podobnie miejscy architekci ukształtowali elewację piecowni pionowo retor-

towej, z tą różnicą, że dzielące osie okienne lizeny postawiono na cokole, stano-

wiącym parter budynku. Największą uwagę przyciągała południowa elewacja, 

ujęta na krawędziach w masywne lizeny, które załamywały się u góry, zgodnie 

z trójkątnym obrysem szczytu, tworząc w ten sposób rodzaj ramy całej elewacji. 

W nie wpisano trzy arkady. Dwie skrajne były niższe i węższe, zaś środkowa 

szersza i zachodząca na szczyt elewacji. W płycinach wyznaczonych przez arkady 

wykonano na kilku poziomach otwory okienne. Na osi szczytu wymurowano 

ozdobne schodkowe zwieńczenie (il. )¹²³. 

Od momentu uruchomienia w stolicy Galicji tramwaju elektrycznego, miasto 

nie miało możliwości rozbudowania linii tramwajowych. Było to spowodowane 

 Fotografię z ok.  r., ukazującą piecownię pionowo retortową opublikował [J. Bułat], Księga 

informacyjna król. stoł. miasta Lwowa i czterech południowo-wschodnich województw Rzeczy-

pospolitej Polskiej a to: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego, Lwów , 

s. b. 

Rys. 13 Rzut, przekroje 
i widok elewacji budyn-
ku odsiarczalni, według 
projektu z 1913 r. Rysunki 
wg projektów: DALO, fond 2, 
opis 1, sprawa 2101, k. 148
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polityką triesteńskiego towarzystwa, 

które broniąc swoich interesów we 

Lwowie, kategorycznie sprzeciwia-

ło się krzyżowaniu torów tramwaju 

konnego z torami tramwaju elektrycz-

nego. Spodziewano się jednak wyku-

pu przez miasto przedsiębiorstwa 

Lwowskiej Kolei Konnej (co nastąpiło 

w  roku), stąd przedłożone  listo-

pada  roku przez dyrektora Tomi-

ckiego plany rozbudowy elektrowni 

i linii tramwajowych opinia publicz-

na przyjęła z dużym entuzjazmem¹²⁴. 

Zdawano sobie zatem sprawę, że dzię-

ki upowszechnieniu elektryczności, 

planowana inwestycja przyczyni się do polepszenia standardu życia w mieście¹²⁵. 

W przedłożonym projekcie Tomicki przewidywał kolejną rozbudowę dotychczas 

użytkowanej elektrowni, wytwarzającej prąd stały. Ostatecznie komisja elektrycz-

na po analizie opinii powołanego w charakterze biegłego inż. A. Kerna¹²⁶, opo-

wiedziała się za wybudowaniem zupełnie nowej i znacząco większej elektrowni, 

zdolnej wytwarzać prąd przemienny o napięciu  . Według tej koncepcji, 

elektryfikacja Lwowa nie następowałaby, jak dotychczas, w wyniku podejmowa-

nej co kilka lat rozbudowie elektrowni, ale od razu na przejściu do wytwarzania 

elektryczności na dużą skalę, wraz z możliwością jej przenoszenia na znaczne 

odległości. Z tego względu, zgodnie z sugestią Kerna, zdecydowano wybudować 

elektrownię na obszarze sąsiedniej gminy Kulparkowa, na gruntach należącego 

do miasta folwarku zwanego Persenkówka (obecnie ul. Kozielnicka ). W pobli-

żu folwarku przebiegała linia kolejowa Lwów–Stanisławów, która umożliwiała 

zaopatrzenie elektrowni w ropę naftową, wykorzystywaną do opalania kotłów 

parowych. Przewidziano także pobór wody, możliwej do pozyskania dla zakładu 

z potoku Żelazna Woda. I wreszcie lokalizacja ta umożliwiała w zasadzie niczym 

nieograniczoną rozbudowę elektrowni w przyszłości¹²⁷. Koncepcja Kerna została 

zaakceptowana przez komitet budowy elektrowni  października  roku, 

 , fond , opis , sprawa , „Projekt generalny rozszerzenia Miejskiego Zakładu Elektrycz-

nego. Opis techniczny”, oprac. J. Tomicki, Lwów   , k. –; W.Ż., Z Towarzystwa Politech-

nicznego we Lwowie. Streszczenie odczytu inż. Józefa Tomickiego, dyrektora miejskiego zakładu 

elektrycznego we Lwowie „O rozszerzeniu sieci elektrycznej m. Lwowa”, „Przegląd Techniczny”, , 

, nr , s. ; K. Meyc, Цивілізаційні перетворення Львова. Електрифікація публічного 

простору містана зламі – століт, tłum. М. Мудpий, „Вісник Львівського університету. 

Серія історична”, , , cz.  (Спеціальний випуск. Львiв: місто – суспільство – культура. 

Збірник наукових праць. Львів/Lwów/Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, 

практики, red. O. Аркуш, О. Вінниченкo, М. Мудpий), s. –. 

 Tadeusz Gajczak (Elektrownia miejska w Krakowie, „Czasopismo Techniczne”, , , nr –, 

s. ) zwracał uwagę, że w  r. do sieci elektrycznej podłączono w Krakowie  odbiorców, 

zaś „elektryczność we Lwowie spopularyzowała się w znacznie szybszym tempie [niż w Kra-

kowie – T.D.]”, gdyż do sieci elektrycznej podłączono tu ponad  tys. odbiorców.

 , fond , opis , sprawa, , „Die grundlegenden Fragen in bau- und betriebstechnischer 

Hinsicht für das neue Elektrizitätswerk der Landeshauptstadt Lemberg”, oprac. A. Kern [], 

k. –.

 Ibidem, k. –. 

15

Il. 15 Zachowana zabu-
dowa piecowni pionowo 
retortowej z 1914 i 1917 r. 
stan z 2016 r. (budynek 
wyburzono w 2017 r.),
fot. Tomasz Dywan

198 ARTYKUŁY  Tomasz Dywan



Rys. 14 Rzut parteru, prze-
kroje i widoki elewacji bu-
dynku aparatowni, według 
projektu z 1913 r. Rysunki 
wg projektów: DALO, fond 2, 
opis 1, sprawa 2101, k. 141

14b 14c

14a

14d
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zaś nadzór nad wykonaniem i realizacją szczegółowego projektu budowy zle-

cono dyrektorowi Tomickiemu. Przedsięwzięcie było jedną z większych inicja-

tyw przemysłowych samorządu miejskiego w Austro-Węgrzech, porównywalną 

z rozbudową tramwaju elektrycznego w Pradze w  roku¹²⁸. Na wykonanie 

potrzebnej infrastruktury technicznej i budynków, miasto zaciągnęło w Ban-

ku Krajowym Królestwa Galicji i Lodomerii dwie pożyczki w łącznej kwocie 

 mln koron, w formie emisji obligacji komunalnych¹²⁹. Przetarg na dostawę 

wyposażenia technicznego rozstrzygnięto  grudnia  roku, zaś rada miej-

ska zaakceptowała te ustalenia w końcu lutego  roku. Radni zdecydowali 

 kwietnia  roku zlecić budowę elektrowni sprawdzonemu wykonawcy 

A. Kamienobrodzkiemu¹³⁰.

Nieco wcześniej, bo w latach –, Kamienobrodzki wybudował na 

podstawie projektu opracowanego w miejskim urzędzie budowniczym drugą 

zajezdnię tramwajową, przy kompleksie elektrowni i zajezdni z  roku. Bu-

dynek ten powtarzał schemat starej zajezdni (il. ) z tą różnicą, że drewnianą 

więźbę dachową zastąpiono kutymi żelaznymi dźwigarami. Dzięki nim nie było 

potrzeby stosowania we wnętrzu słupów wspierających dach. Także perony, po-

między którymi ułożono tory postojowe, wykonano na nitowanych żelaznych 

konstrukcjach kratownicowych. W południowej części budynku znajdowały 

się na dwóch kondygnacjach magazyny, zaś od zachodu dostawiono niewiel-

ką przybudówkę łaźni i wychodków¹³¹. W elewacjach zewnętrznych zajezdni 

powtórzono podziały przeprowadzone ceglanymi lizenami, tak jak w budynku 

elektrowni z  roku. Zrezygnowano natomiast, zapewne ze względu na ograni-

czenie kosztów budowy, z ujęcia otworów okiennych w dekoracyjne obramienia 

(kamienne lub z imitacji kamienia), widoczne na zachowanych projektach tego 

budynku¹³². Z tego powodu powtórzono formy wykonania otworów okiennych 

jak w starej zajezdni z  roku.

Projekt nowego kompleksu elektrowni opracował w marcu  roku wy-

kształcony na politechnice we Lwowie i Karlsruhe oraz Akademii Sztuk Pięknych 

w Monachium inżynier miejskiego urzędu budowniczego Adolf Piller (–). 

Według wykreślonych przez niego rysunków, kompleks składał się z dwóch po-

dłużnych hal (maszynowni i nieco mniejszej kotłowni parowej), zestawionych ze 

 W obydwu miastach stołecznych koszty budowy linii tramwajowych, wraz z budową nowych 

miejskich elektrowni, przekroczyły sumę  mln koron, zob. H. Feldstein, Sprawozdanie, s. ‒; 

J. Tomicki, Ze statystyki, s. ; M. Feith, Finanzielle Unternehmungen der Gemeinden im Jahre 

1908, „Österreichisches Städtebuch. Statistische Berichte der grösseren österreichischen Städte”, 

, , s. ‒. 

 H. Feldstein, Sprawozdanie, s. ; S. Hoszowski, Ekonomiczny rozwój, s. ; A. Kryżaniwskij, Prąd 

stały, s. . 

 Komisja zarządzająca Miejskich Zakładów Elektrycznych. Posiedzenie z dnia  grudnia , 

„Dziennik Lwowski. Organ urzędowy gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , nr , s. ; Ciąg 

dalszy -go posiedzenia Rady Miejskiej dnia  lutego , „Dziennik Lwowski. Organ urzędowy 

gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , nr , s. ; . posiedzenie Rady miasta. Dnia  kwietnia 

, „Dziennik Lwowski. Organ urzędowy gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , nr , s. ; 

Rada miasta Lwowa, „Gazeta Lwowska”,   , nr  s. . 

 Opis na podstawie zachowanego projektu , fond , opis , sprawa , „Projekt remi-

zy i magazynu dla stacji centr[alnej] kolei elektr[yczej]”, [oprac. miejski urząd budowniczy, 

Lwów ], k. ; Ю. Бірюльов, Apxiтектуpа пoчаткy  cт. (–). Apxiтектуа, 

w: Apxiтектуа Львова. Час i cтилі – cт., red. Ю. Бірюльов, Львів , s. .

 Projekt zajezdni z lat – opublikował J. Lewicki, Między tradycją, s.  (il. ). 
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sobą wzdłuż dłuższych boków. Piller przewidywał ich nakrycie dosyć stromymi, 

dwuspadowymi dachami o drewnianych połaciach, wspartych na żelaznych 

dźwigarach kratownicowych. Do obydwu hal chciano dostawić od wschodu i za-

chodu dwupiętrowe, podpiwniczone przybudówki, nakryte pogrążonym dachem 

pulpitowym. W ich środkowej części znajdowały się pomieszczenia otwarte do 

hali maszynowni i kotłowni parowej. Otwarcie to wykonano za pomocą trzech 

żelaznych słupów, wspierających żelazne belki. W tych pomieszczeniach chciano 

ulokować baterię akumulatorów, rozdzielnice elektryczne i pompy wody. Po-

mieszczenia przeznaczone dla pracowników znajdowały się po bokach obydwu 

przybudówek (rys. )¹³³. 

Boczne elewacje maszynowni i kotłowni parowej planowano podzielić równo 

rozstawionymi lizenami. Pomiędzy nimi przewidywano wykonanie na dwóch 

poziomach szerokich, prostokątnych okien zamkniętych odcinkowo. Przybudówki 

dostawione do maszynowni i kotłowni oraz przedsionek poprzedzający główne 

wejście do maszynowni od północy planowano ująć na krawędziach masywnymi 

boniowanymi lizenami, zwieńczonymi ponad poszyciem pulpitowego dachu 

zredukowanymi pinaklami. Fasadę przedsionka wyróżniono dodanym na środku 

ryzalitem. Zamknięto go stromym szczytem ponad wejściem, z dodanym na osi 

szczytu schodkowym zwieńczeniem. Monotonię podziałów elewacji urozmaicono 

aplikacjami wyobrażającymi kamienne bloki. Zastosowano je identycznie, jak 

w przypadku zabudowy rzeźni miejskiej na Gabrielówce – na wysokości zamknięć 

otworów okiennych odcinkowymi archiwoltami i w kluczach archiwolt¹³⁴. Po-

łudniową i północną elewację chciano zwieńczyć dwoma szczytami, w których 

dokonano znaczącej redukcji sterczyn poprzez zintegrowanie ich z trójkątnym 

zarysem szczytu (rys. )¹³⁵. Motywy te są podobne do tych, jakie zaczęto stosować 

w zabudowie miejskiej gazowni po  roku, zwłaszcza w szczytach aparatowni 

i piecowni pionowo retortowej z  roku.

Porównując zachowany projekt z fotografiami zrealizowanego budyn-

ku (il. , ) należy stwierdzić, że jeśli idzie o rozplanowanie i zastosowanie 

konstrukcji budowlanych, wdrożono go do realizacji. Przypuszczam, że w połowie 

 roku zdecydowano wprowadzić zmiany do przedłożonego przez Pillera 

projektu. W ich wyniku, ostatecznie maszynownię nakryto dachem mansardo-

wym z przeszklonymi połaciami bocznymi, umożliwiającymi znacznie lepsze 

doświetlenie wnętrza. Znajdującą się od zachodu halę kotłowni parowej nakryto 

dachem pulpitowym. Inżynierowie miejskiego urzędu budowniczego uznali 

uproszczone neogotyckie motywy elewacji za anachroniczne i nienowoczesne, 

skoro zdecydowano się je zastąpić secesyjnymi. 

Północną elewację wybudowanego kompleksu elektrowni stanowiły dwie 

różniące się od siebie części. Północną ścianę maszynowni ujęto w masywne, 

 , fond , opis , sprawa , „Projekt zakładu silnicy do wytwarzania prądu elektrycznego 

dla światła i ruchu kolei elektrycznej”, oprac. A. Piller, Lwów  , k. –. Autorstwo A. Pil-

lera ustalił na podstawie tej dokumentacji: J. Biruliow, Secesja we Lwowie, tłum. J. Derwojed, 

Warszawa , s. –; idem, Apxiтектуpа, s. ; idem, Зaxapeвичі творці cтоличиного 

Львова, Львів , s. ; idem, Mиcтeцтвo львiвcькoї ceцeciї, Львiв  (wyd. . popra-

wione), s. . 

 , fond , opis , sprawa , „Projekt zakładu silnicy do wytwarzania prądu elektrycznego 

dla światła i ruchu kolei elektrycznej”, oprac. A. Piller, Lwów  , k. .

 Ibidem, k. . 
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Rys. 15 Rzut, przekrój po-
przeczny i widoki elewacji 
kompleksu elektrowni 
na Persenkówce, według 
projektu z 1907 r. Rysunki 
wg wybranych fragmentów 
projektów: DALO, fond 2, 
opis 4, sprawa 1050, k. 9, 
11, 12. Legenda do rzutu 
kompleksu elektrowni: 
1 – maszynownia; 2 – kot-
łownia parowa; 3 – roz-
dzielnica elektryczna; 
4 – filtry i pompy wody; 
5 – akumulatorownia

15a

15b

15c

15d
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Il. 16 Widok kompleksu 
miejskiej elektrowni na 
Persenkówce, stan z 1908 r., 
fot. nieznany, zbiory 
I. i I. Kotłobułatowych

Il. 17 Zachodnia elewa-
cja kompleksu miejskiej 
elektrowni na Persen-
kówce, stan z 1909 r., 
fot. nieznany, zbiory 
I. i I. Kotłobułatowych

16

17
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pokryte rustyką lizeny, które zakończono ozdobnymi sterczynami. Umieszczono 

na nich odkute z żelaza trzy błyskawice, wykonane na żelaznych okręgach. Pomię-

dzy sterczynami wykonano trójkątny naczółek, zamykający gładką powierzchnię 

ściany. Na jego osi dodano znacznych rozmiarów herb miasta Lwowa. Na środku 

tej części elewacji wykonano olbrzymie prostokątne okno, podzielone dwoma 

filarami na trzy części. Otwór ten zamknięto trójkątnym naczółkiem o takim 

samym wykroju jak ten, który wieńczył tę część elewacji. Na elewacjach kotłowni 

wprowadzono boniowane lizeny, zakończone ozdobnymi secesyjnymi sterczy-

nami. W wyznaczonych przez nie polach wykonano na jednym poziomie duże 

prostokątne okna. Ponad nimi wprowadzono na elewacji północnej trójkątne 

naczółki, zaś na elewacji zachodniej proste gzymsy (il. ). W polach pomiędzy 

prostym zamknięciem okien a naczółkami i gzymsami wykonano w tynku płaskie 

dekoracje wyobrażające uskrzydlone koła bądź koła, od których rozchodziły się 

na boki błyskawice. W nadprożach wejść do kotłowni od zachodu, umieszczono 

datę „”, która oznaczała zakończenie budowy. Północną i południową elewację 

kotłowni wieńczyły wykonane pomiędzy secesyjnymi sterczynami attyki, zakry-

wające poszycie łagodnie opadającego pulpitowego dachu kotłowni. Analogicznie 

wyglądała południowa elewacja kompleksu, z tą różnicą, że nie umieszczono na 

jej szczycie żelaznych dekoracji i herbu Lwowa¹³⁶. 

W elewacjach przybudówek dostawionych do kotłowni i maszynowni zacho-

wano przewidziane w pierwszym projekcie boniowane lizeny na krawędziach. 

Umieszczono na nich odkute z żelaza ozdobne klinkiety, na których zawieszono 

łukowe lampy elektryczne. Pinakle, którymi planowano zwieńczyć lizeny, zastą-

piono secesyjnymi sterczynami. W środkowej części zachodniej przybudówki, 

podobnie jak w ścianach kotłowni, wykonano cztery duże prostokątne okna, 

ciągnące się na całą wysokość elewacji. Ujęto je płaskimi i gładkimi lizenami, na 

których wsparto uproszczone belkowanie (il. )¹³⁷.

Olbrzymi kompleks z łatwością mógł pomieścić znacznych rozmiarów baterię 

sześciu wodnorurkowych kotłów parowych i trzy maszyny parowe (każda o mocy 

 ), sprzężone z generatorami prądotwórczymi¹³⁸. Wyposażenie techniczne 

posadowiono na żelbetowych fundamentach, założonych przez przedsiębiorstwo 

robót betonowych Alfreda Zachariewicza i Józefa Sosnowskiego. Prace wykończe-

niowe powierzono lwowskim przedsiębiorcom i rzemieślnikom¹³⁹. Od zachodniej 

strony kompleksu Kamienobrodzki wystawił dwupiętrowy budynek mieszkal-

ny, przeznaczony dla inżynierów, maszynistów, palaczy i służby. Zapewnienie 

 Fotografię z ok.  r., ukazującą południową elewację elektrowni opublikował [J. Bułat], Księga 

informacyjna, s. b. 

 Elektrownia na Persenkówce została rozbudowana w latach . i .  w. Wówczas powstał kom-

pleks przemysłowy lwowskiej elektrociepłowni, w ramach którego zupełnie przekształcono dawną 

zabudowę. Fotografie z epoki ukazujące kompleks elektrowni na Persenkówce, w tym fotografie 

wykonane przez O. Zareczniuk a ukazujące obecny stan elektrociepłowni, zob. A. Kpiжaнiвський, 

Bул. Козельницька  – Львівська тец- (w ramach projektu cyfrowej encyklopedii „Interak-

tywny Lwów”, realizowanego przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej:  

www.lia.lvivcenter.org/uk/objects/kozelnytska-/, dostęp:   ).

 O budowie elektrowni i jej wyposażeniu wzmiankują: E. Slovsa, Die neuen elektrischen Anlagen 

der Stadt Lemberg, „Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins”, , 

, nr , s. ; A. Kpiжaнiвський, Icтopiя eлeктpифiкації Львівщини, s. –. 

 Rada miejska, „Gazeta Narodowa”,   , nr , s. ; Rada miejska, „Kurier Lwowski”,   , 

nr , s. . 
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mieszkań służbowych dla pracowników Miejskich Zakładów Elektrycznych 

było konieczne przez wzgląd na znaczne oddalenie elektrowni od miasta. Od 

północy elektrowni wykonano ponadto żelazną cysternę, zdolną magazynować 

dostarczaną koleją ropę naftową, przeznaczoną dla opalania kotłów parowych. Na 

wschód od niej wystawiono wieżę wodną i dwie modrzewiowe chłodnie komi-

nowe, zaprojektowane i wykonane pod nadzorem wiedeńskiego przedsiębiorstwa 

Juliusa Overhoffa¹⁴⁰. Dzięki nim schładzano skondensowaną wodę, odpływającą 

z maszyn parowych.

W tym samym czasie na zlecenie Miejskich Zakładów Elektrycznych Michał 

Ulam (–) wybudował nieopodal rzeźni miejskiej na Gabrielówce (obec-

nie ul. Przemysłowa ) zajezdnię, zdolną do garażowania  wagonów tram-

wajowych. Jesienią  roku wymurowano z cegły ściany obwodowe na planie 

wydłużonego prostokąta, do którego od południa, w miejscu, gdzie znajdowały 

się bramy wjazdowe, dobudowano na osi dwupiętrowy ryzalit¹⁴¹. W  roku 

konsorcjum wiedeńskiego przedsiębiorstwa C. Teudloff & T. Dittrich Armatu-

ren- und Maschinenfabriks GmbH i lwowskiego przedsiębiorstwa Zygmunta 

Piotrowicza i Jana Schumanna wykonało żelazną konstrukcję dachu, wspartego 

na dwóch rzędach równo rozstawionych słupów kratownicowych. Konstrukcję 

tę zaprojektowano i wykonano pod nadzorem profesora lwowskiej c.k. Szkoły 

Politechnicznej Jana Boguckiego¹⁴². W ten sposób wnętrze zajezdni zostało po-

dzielone na trzy nawy, zestawione w układzie bazylikowym. Drewna użyto jedynie 

do wykonania połaci dachowych i nawierzchni peronów (rys. ).

Fasadę ryzalitu zajezdni ujęto od wschodu i zachodu dwoma wąskimi, parte-

rowymi budynkami: poczekalni wraz z pomieszczeniami administracji, magazynu 

i niewielkiego pawilonu portierni. Zabudowania te wyznaczają niewielki plac 

manewrowy przed zajezdnią¹⁴³. Wyeksponowano w ten sposób fantazyjną fasadę 

ryzalitu zajezdni. Na jej pierwszej kondygnacji wykonano trzy bramy wjazdowe 

osadzone pomiędzy żelbetowymi filarami. Ponad nimi fasadę ujęto w pylony, 

pomiędzy którymi rozpostarto odcinkową ślepą arkadę. Jej wydatną archiwoltę 

pokryto rozchodzącymi się promieniście pasami falująco profilowanego tynku. 

U podstawy pylonów nałożono opaski, przypominające obejmy z drutu, do któ-

rych przytwierdzono kwadratowe plakiety. Nad bramami wjazdowymi, wykonano 

balkon z kutego żelaza. Zabezpieczono go żelaznym okapem, dodanym prosto-

padle do fasady, w formie wygiętego segmentowo zadaszenia. Poszycie okapu 

 . Posiedzenie Rady Miejskiej, dnia -go września , „Dziennik Lwowski. Organ urzędowy 

gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , nr , s. . Nie odszukano w  szczegółowych 

planów ukazujących wymienioną zabudowę. 

 Remiza na Gabrielówce, „Kurier Lwowski”,   , nr , s. . Fotografie, rzuty i przekroje 

kompleksu zajezdni na Gabrielówce opublikowano w katalogu firmy: Budowle wykonane 

w dziesięcioleciu – przez firmę Michał Ulam, architekt budowniczy Lwów, Lwów , 

s. –. 

 , fond , opis , sprawa , „ departament magistratu do dyrekcji Miejskich Zakładów 

Elektrycznych”, Lwów   , k. –, tamże przedłożone rachunki i polecenia wypłaty 

pieniędzy dla wykonawców w Banku Krajowym Królestwa Galicji i Lodomerii w okresie od 

 do   r., k. –v; J. Lewicki, Między tradycją, s. ; Ю. Бірюльов, Apxiтектуpа, 

s. .

 , fond , opis , sprawa , „Projekt magazynu dla nowej remizy na Gabrielówce”, [oprac. 

miejski urząd budowniczy?, b. d.], k. ; ibidem, „Projekt domu administracyjnego dla nowej 

remizy na Gabrielówce”, [oprac. miejski urząd budowniczy?, b. d.], k. , ; J. Lewicki, Między 

tradycją, s. –.
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zakryto odkutymi aplikacjami dekoracji roślinnej z równo rozmieszczonymi 

okrągłymi guzkami. Zachowany projekt przewidywał wykonanie elektrycznych 

lamp łukowych, które chciano umieścić w dwóch okrągłych kloszach, zawieszo-

nych na konstrukcji podtrzymującej okap (rys. ). 

Boczne elewacje podzielono lizenami, równo rozstawionym na cokole cegla-

nego fundamentu. Na nie nałożono trzy opaski. Dwie z nich pokryto falująco 

profilowanym tynkiem, zaś te znajdujące się u góry lizen stanowiły struktury 

przypominające obejmy z drutu. W gładkich polach pomiędzy lizenami wykonano 

pary prostokątnych okien, zamkniętych wspólnym żelaznym nadprożem. Ponad 

nim umieszczono rodzaj prostego gzymsu, pokrytego pionowym profilowaniem. 

W polach wyznaczonych przez lizeny w bocznych elewacjach ryzalitu wykonano 

na dwóch kondygnacjach po jednym, szerokim prostokątnym oknie. Natomiast 

w pierwszej kondygnacji zastosowano płasko kształtowane boniowanie, które 

ponad oknami zamknięto blokami dociętymi do odcinkowego łuku (rys. ).

W trakcie realizacji najważniejszej w omawianym okresie inwestycji samorzą-

du miejskiego, podobnie jak w przypadku budowy dworca kolejowego we Lwo-

wie (–), zgodnie z popularnymi wówczas poglądami profesora architek-

tury wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych Ottona Wagnera (–), chciano 

dokonać syntezy konstrukcji elektrowni na Persenkówce i zajezdni na Gabrielówce 

z architekturą¹⁴⁴. Właśnie działalności dydaktycznej i twórczości Wagnera należy 

przypisać zwrot estetyczny, jaki dokonał się w architekturze Wiednia w końcu 

ostatniej dekady  wieku. Na kartach Moderne Architektur ( r. i późniejsze 

wydania) wiedeński architekt twierdził między innymi, że „niepraktyczne nigdy 

nie może być piękne”. Stąd postulował wprowadzenie „stylu użytkowego”, którego 

formy miały być pochodną konstrukcji i funkcji budynku¹⁴⁵. Wagner uważał, że nie 

można oddzielać architektury od konstrukcji i techniki, zwłaszcza w ówczesnych 

warunkach zaawansowanego uprzemysłowienia. Stąd w zabudowie Wiedeńskiej 

Kolei Miejskiej (–) eksponował prefabrykowaną żelazną konstrukcję noś-

ną, ozdobioną odkutymi roślinnymi i abstrakcyjnymi ornamentami¹⁴⁶. Dekoracja 

„organicznie” złączona z konstrukcją nadawała jej wyjątkowości, a tym samym 

pozwalała dostrzec w niej pierwiastek artyzmu. Jak zauważa Peter Haiko, Wagner 

wręcz „wykorzystywał żelazną konstrukcję do nadania budowli artystycznego 

kształtu. Tym samym jej techniczny byt stawał się bytem artystycznym”¹⁴⁷. 

 J. Biriulow, Secesja, s. , –; idem, Mиcтецтво, s. –. 

 U. Prokop, O różnorodności i jednoczesności. Spojrzenie na architekturę Wiednia około roku , 

tłum. J. Czudec, w: Otto Wagner. Wiedeń – architektura około , red. J. Purchla, Kraków , 

s. –; P. Haiko, Otto Wagner – wielotomowe dzieło i wizytówka, tłum. J. Czudec, w: Otto Wagner. 

Wiedeń, s. . 

 Wiedeńska Kolei Miejska posiadała cztery linie o łącznej długości prawie  km. Aby w krótkim 

czasie wykonać projekty poszczególnych obiektów, Wagner – będący wówczas miejskim archi-

tektem Wiednia – zorganizował biuro projektowe, w którym zatrudnił ponad  pracowników. 

Wspólnymi siłami opracowano projekty  wiaduktów,  mostów,  tuneli i  stacji kolejowych, 

zob. O.A. Graf, Otto Wagner. Das Werk der Architekten, t. : 1860–1902, Wien–Köln–Graz , 

s. ; G. Kolb, Otto Wagner und die Wiener Stadtbahn, t. : Textband, München   ( = Bei-

träge zur Kunstwissenschaft, t. /), s. –; A. Nierhaus, Architektur der Beschleunigung, 

w: Otto Wagner. Die Wiener Stadtbahn, red. A. Fogarassy, Berlin 2017, s. 18–20; A. Nierhaus, 

A. Senarclens de Grancy, E.-M. Orosz, L. Schubert, Katalog der Bauten und Projekte, w: Otto 

Wagner. . Sonder austellung des Wiens Museums . März bis . Oktober , red. A. Nierhaus, 

E.-M. Orosz, Wien , s. –. 

 P. Haiko, Otto Wagner, s. –. 
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Kompleksy elek-

trowni na Persen-

kówce i zajezdni 

na Gabrielówce są 

pierwszymi zabu-

dowaniami z oma-

wianej grupy, w któ-

rych zdecydowano 

się zerwać z dotych-

czas stosowanymi 

formami architekto-

nicznymi i sięgnąć 

do symbolizujących 

nowatorstwo i inno-

wacyjność motywów 

secesyjnych¹⁴⁸. Taką 

wymowę budynku elektrowni podkreślała dekoracja – błyskawice oznaczające 

energię elektryczną, którą można było wykorzystywać do oświetlania oraz na-

pędu różnych maszyn i urządzeń. Natomiast wewnątrz kompleksu, pomiędzy 

maszynownią a pomieszczeniem rozdzielnicy elektrycznej, wykonano żelazną 

konstrukcję nośną wraz z kratą i wystawnymi schodami, którym – tak jak za-

lecał Wagner i prof. Bogucki – nadano artystyczne secesyjne formy (il. )¹⁴⁹. 

Prawdopodobnie analogicznie „artystycznie” uformowaną żelazną konstruk-

cję nośną wykonano pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem pomp i filtrów. 

W przypadku zajezdni na Gabrielówce, podobnie jak w stacjach Wiedeńskiej 

Kolei Miejskiej, wyeksponowano wspólne żelazne nadproża okien w elewa-

cjach bocznych i żelazny balkon z okapem, wykonany w fasadzie ryzalitu tego 

budynku (rys. ).

Przypuszczam, że zamienny projekt elektrowni wykonał zatrudniony w miej-

skim urzędzie budowniczym Piller. Nie jest jednak wykluczone, że podobnie jak 

przy budowie Wiedeńskiej Kolei Miejskiej czy dworca kolejowego we Lwowie, 

do prac planistycznych zaangażowano innych architektów. Rozstrzygające w tym 

względzie byłyby rysunki projektowe, które nie są dotychczas znane bądź się nie 

zachowały. Warto zauważyć, że podobne motywy masywnych boniowanych fila-

rów, które zakończono sterczynami zdobionymi pionowymi prętami z nałożoną 

od góry okrągłą plakietą, na jaką niejako nawinięto dwie woluty, zastosował Wła-

dysław Sadłowski (–) w elewacji, którą zakryto od północnego zachodu 

żelazną konstrukcję hali peronowej dworca kolejowego we Lwowie¹⁵⁰. Ten motyw 

zdobniczy spopularyzował Wagner w zabudowie stacji miejskiej kolei Wiednia, 

zwłaszcza Josefstädter Straße i Gumpendorfer Straße¹⁵¹. Liczne okna przewidziane 

 T. Pękala, Secesja. Konkretyzacje i interpretacje, Lublin , s. –. 

 J. Bogucki, Rozwój budownictwa żelaznego i jego wpływ na architekturę, „Czasopismo Techniczne”, 

, , nr –, s. .

 Zob. na ilustracji w: I. Жyк, Львів Левиcькoгo: мicто i будовничий, Kиїв , s. –a. Sty-

lizowane woluty Sadłowski zastosował także w attykach bocznych ryzalitów budynku dworca 

(niezachowane). 

 G. Kolb, Otto Wagner, s. –. Fotografie szczegółów ukształtowania elewacji wymienionych 

stacji, zob. Otto Wagner. Die Wiener Stadtbahn, zwłaszcza s. , , , . 

Il. 18 Rozdzielnica elek-
tryczna w miejskiej elektro-
wni na Persenkówce, stan 
z 1909 r., fot. Marek Munz, 
zbiory I. i I Kotłobułatowych

18

207Od „szkoły berlińskiej” do secesji...



Rys. 16 Przekroje i widoki 
elewacji zajezdni na Ga-
brielówce, według projektu 
z 1907 r. Rysunki wg projek-
tów: DALO, fond 2, opis 4, 
sprawa 1051, k. 25

16e16d
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16a
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 J. Lewicki, Między tradycją, s. –, ; Ю. Бірюльов, Apxiтектуpа, s. –; I. Жyк, 

Львів Левиcькoгo, s. –; Ż. Komar, J. Bohdanova, Secesja we Lwowie, Kraków , s. –

–; Ю. Бірюльов, Mиcтeцтвo, s. –. W tychże opracowaniach odwołania do publikacji 

z epoki. 

 J. Bogucki, Rozwój budownictwa, s. ; por. także T. Pękala, Secesja, s. –. 

 J. Biriulow, Secesja, s. ; idem, Apxiтектуpа, s. ; idem, Mиcтeцтвo, s.  (il. ). 

 J. Lewicki, Między tradycją, s. –; Ю. Бірюльов, Apxiтектуpа, s. –. 

 T. Pękala, Secesja, s. –; Ż. Komar, J. Bohdanova, Secesja, s. –.

na elewacjach kotłowni i do-

stawionej do niej od zachodu 

przybudówki, zastąpiono du-

żymi prostokątnymi otworami, 

podobnie jak w pomieszcze-

niach poczekalni i restauracji 

dworca, wykonanymi na całej 

wysokości elewacji. Zastosowa-

nie tak dużych okien, umożli-

wiających lepsze doświetlenie 

rozległych i wysokich wnętrz, 

było wykonalne dzięki zasto-

sowaniu konstrukcji żelaznych 

i żelbetowych, co podkreślono 

w opracowaniach, opisują-

cych monumentalny kompleks 

dworcowy¹⁵². Można zatem 

przypuszczać, że w zmienionym 

projekcie elektrowni inspirowa-

no się skomponowanymi przez 

Sadłowskiego elewacjami lwow-

skiego dworca kolejowego. 

W kompozycji elewacji zajezdni na Gabrielówce sięgnięto do abstrakcyjnych 

motywów późnosecesyjnych. W tym wypadku struktura i ozdobne motywy 

elewacji były determinowane metalową konstrukcją nośną budynku. Wskazują 

na to sądy prof. Boguckiego, który uważał, że dla żelaznych konstrukcji nie są 

odpowiednie żadne „dotychczasowe formy stylowe”, lecz „formy wprost z prętów 

walcowanych tworzone i jakby pod wpływem maszyn obrabiane”¹⁵³. Stąd zasto-

sowano charakterystyczne obejmy, kwadratowe plakiety oraz falująco profilowane 

fragmenty tynku. Motywy te można zestawić z podobnymi formami, umiesz-

czonymi na kamienicy Michała Stoffa (–). Na jej elewacji Sadłowski 

wprowadził na wysokości pierwszego i drugiego piętra swoiste lizeny-pylony, 

które połączył odcinkowym łukiem ponad oknami pierwszego piętra. Uwagę 

zwracają nałożone na nie identyczne obejmy i kwadratowe plakiety (il. )¹⁵⁴. 

Ten motyw Sadłowski stosował także na elewacji gmachów Galicyjskiego Towa-

rzystwa Muzycznego (–) i Szkoły Przemysłowej (–)¹⁵⁵. W bryle 

tego ostatniego budynku, podobnie jak w zajezdni na Gabrielówce, fasada nie 

jest już obojętnym tłem dla ornamentu, lecz poddana została plastycznemu 

ukształtowaniu całej powierzchni, co wzorem Wiednia, nasuwa skojarzenia z ar-

chitekturą starożytnego Bliskiego Wschodu¹⁵⁶. Natomiast wydatna archiwolta, 

Il. 19 Fragment elewacji 
kamienicy Michała Stoffa, 
stan z 2019 r., fot. Tomasz 
Dywan
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zamykająca ślepą arkadę, na osi której wykonano prostokątne wejście na balkon, 

nie ma lwowskich analogii. Przypuszczam, że inspiracji do takiego ukształtowania 

fasady należy również poszukiwać w twórczości Wagnera. Stosował on masywne 

archiwolty, wtopione w strukturę elewacji i zamykające znacznych rozmiarów 

przeszkolone arkady, między innymi w projektach Moderne Galerie () i sie-

dziby Wiener Gesellschaft ()¹⁵⁷. 

Druga połowa  wieku była okresem wdrażania w stolicy Galicji nieznanych 

rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych. Z tego względu władze miasta 

wolały powierzyć ich realizację prywatnym inwestorom. Kompleksy miejskich 

zakładów przemysłowych budowano wówczas na północno-wschodnich obrze-

żach dzielnicy krakowskiej. Był to obszar słabo zabudowany niewielkimi, na ogół 

parterowymi domami mieszkalnymi i jednym z pierwszych zakładów przemysło-

wych – browaru przy ul. Kleparowskiej. Z tego względu gazownię wybudowano 

nieco na północ od browaru. Siedemnaście lat później miasto wybudowało 

miejską rzeźnię na wschodnim brzegu Pełtwi, na północny wschód od gazow-

ni. W okolicy, nad brzegami Pełtwi, znajdowały się place targowe: Zbożowy, 

Misjonarski i targowisko bydła od zachodu miejskiej rzeźni. Ta część dzielnicy 

krakowskiej miała wówczas przemysłowo-handlowy charakter¹⁵⁸. Zlokalizowa-

nie kompleksu zajezdni i stajni tramwaju konnego w centralnej części dzielnicy 

krakowskiej było spowodowane bliskością zabudowy dworca kolejowego, który 

stanowił główny punkt obsługi pasażerów tramwaju. Wyjątek stanowi lokalizacja 

zajezdni i elektrowni z  roku, wybudowanych na obszarze uchodzącej za 

zamożną dzielnicy halickiej¹⁵⁹. W tym wypadku kluczowe były uwarunkowania 

techniczne, bowiem elektrownię zasilającą prądem trakcję tramwajową należało 

wybudować w połowie użytkowanej linii tramwajowej¹⁶⁰.

Od końca  wieku miał miejsce dynamiczny wzrost liczby ludności Lwowa, 

a w ślad za nim narastanie zabudowy mieszkalnej¹⁶¹. Stąd dotychczasowe loka-

lizacje miejskich zakładów przemysłowych stawały się coraz bardziej uciążliwe 

dla otoczenia. Z tego powodu władze samorządowe wystawiły zupełnie nową 

rzeźnię na podmokłych łąkach na północnym skraju dzielnicy żółkiewskiej. Ten 

rejon miasta w przeciągu drugiej połowy  wieku nabrał charakteru dzielnicy 

przemysłowo-rzemieślniczej, zamieszkiwanej głównie przez Żydów i robotników. 

Tu znajdowały się liczne warsztaty rzemieślnicze i niewielkie zakłady przemysło-

we. Niektóre z nich, jak na przykład fabryka wódek i likierów Baczewskich, zaczęły 

się przekształcać w początkach  wieku w wielkie zakłady przemysłowe¹⁶². Tu też 

zdecydowano wybudować największą zajezdnię tramwajową. Natomiast lokację 

nowej elektrowni przeniesiono poza granice administracyjne Lwowa. Wówczas 

baczono, aby budowane zakłady były skomunikowane z siecią kolejową. Stąd 

do rzeźni na Gabrielówce i elektrowni na Persenkówce wybudowano bocznice 

 O.A. Graf, Otto Wagner, s. –; A. Nierhaus, A. Senarclens de Grancy, E.-M. Orosz, L. Schu-

bert, Katalog der Bauten, s. 338. 

 C. Лiнда, Apxiтектура, s. –. 

 J. Lewicki, Między tradycją, s. –. 

 A. Kryżaniwskij, Prąd stały, s. . 

 J. Lewicki, Między tradycją, s. –. 

 Ibidem, s. . 
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kolejowe. W przypadku użytkowanej gazowni, z uwagi na otaczającą ją zwartą 

zabudowę mieszkalną, nie było możliwości połączenia tego zakładu z linią ko-

lejową. Dlatego przed wybuchem  wojny światowej planowano wybudowanie 

znacznie większej nowej gazowni, tuż przy rzeźni miejskiej na Gabrielówce¹⁶³.

Podczas projektowania i wystawiania opisanych kompleksów – co było typo-

we dla architektury utylitarnej – inwestorzy starali się ograniczyć zbędne koszty. 

Wymóg oszczędności zdeterminował stosowane przez inżynierów materiały 

budowlane i formy architektoniczne. Preferowano, inspirując się twórczością 

 J.-N.-L. Duranda i K. Schinkla, proste bryły budynków o bezstylowych, „uni-

wersalnych” podziałach elewacji, odzwierciedlających konstrukcję budynków 

przemysłowych¹⁶⁴. Takie formy architektoniczne były stosowane przez miejskich 

architektów od końca  wieku do wybuchu I wojny światowej. W tym czasie 

wprowadzono obiegowe motywy uproszczonego gotyku, skoncentrowane na 

szczytach wystawianych budynków. Były one typowe dla budownictwa utylitar-

nego Niemiec i Europy Środkowej. Warto podkreślić, że za ich pośrednictwem 

można było dać wyraz dążeniu samorządu miejskiego do dobrobytu¹⁶⁵. Taka 

wymowa architektury omawianych kompleksów mogła być atrakcyjna dla władz 

miasta po przejęciu tramwaju elektrycznego i gazowni. Największej miejskiej 

inwestycji nowej elektrowni i zajezdni tramwaju elektrycznego, uchodzących 

analogicznie, jak nowy gmach dworca kolejowego, za symbol nowoczesności 

stolicy Galicji, nadano spektakularne secesyjne formy, bez baczenia na ograni-

czenie kosztów tego przedsięwzięcia. W elewacjach tych kompleksów przyjęto 

język nowej sztuki proweniencji wiedeńskiej, bez naleciałości lokalnych czy 

folklorystycznych wątków formalnych. Taka architektura doskonale podkreślała 

innowacyjność elektrotechniki i „kosmopolityczny charakter [galicyjskiej] me-

tropolii, chętnie asymilującej nowinki nadchodzące z Wiednia”¹⁶⁶. •
 Komisja Gazowa. Posiedzenie dnia  października , „Dziennik Lwowski. Organ urzędowy 

gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , nr , s. . 

 A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand, s. . 

 Na takie znaczenie budownictwa komunalnego w północnych Niemczech w ostatniej ćwierci 

 w. wskazują Günther Kokkelink i Monika Lemke-Kokkelink (Baukunst in Norddeutschland, 

s. –). 

 J. Purchla, Kraków i Lwów wobec nowoczesności, w: Kraków i Galicja wobec przemian cywiliza-

cyjnych (–). Studia i szkice, red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków , s. –.
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In the nineteenth century, construction of municipal industries was 

most often undertaken by private investors, in consultation with the city 

authorities. Their goal was to make a profit and, by the massification 

of production, to reduce the cost of products and services provided. In 

exchange for the implementation of technical infrastructure, which be-

came necessary to maintain an adequate standard of living for residents 

(lighting, efficient public transportation system), municipal governments 

granted a monopoly on the production and sale of gas, and on the pro-

vision of transport services (omnibuses, trams), to private investors 

and companies.² Consequently, investors sought to adapt the buildings 

needed for production functions and to construct such infrastructure 

using cheap materials that would also be as durable as possible. The de-

signs were generally commissioned from engineers related to particular 

fields of technology. Thus, until the end of the nineteenth century, 

the developed buildings of municipal industries and services had been 

rather modest in their architectural form.

After the economic crisis of , especially in German cities, there 

was a growing trend towards municipal governments taking over the ef-

fort of running this type of services. It was believed at the time that 

cities should implement their own infrastructure investment projects, 

From “Berlin school”
to Art Nouveau:
contribution to the study
of architecture of municipal 
public utilities in Lviv
in the years 1858–19141

 This paper was developed as part of the research project of the National Science 

Centre,   “Technical Infrastructure of Lviv City –” (no. -///

/)

 R. Banik-Schweitzer, Liberale Kommunalpolitik in Bereichen der technischen Infra-

struktur Wiens, in: Wien in der liberalen Ära, Wien  (= Forschungen und Beiträge 

zur Wiener Stadtgeschichte, ), pp. ‒; W.R. Krabbe, Kommunalpolitik und Indus-

trialisierung. Die Entfaltung der städtischen Leistungsverwaltung im . und frühen 

. Jahrhundert. Fallstudien zu Dortmund und Münster, Stuttgart  (= Schriften 

Deutschen Instituts für Urbanistik, ), pp. –.

of architecture...
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and that the latter should be financed without the participation of private com-

panies who strove to achieve the highest profit, without taking into account 

the best interest of the residents. Numerous disputes broke out in this matter with 

investors who sought to maintain the monopolies they had previously obtained 

for the production and sale of gas and for the use of horse trams.³ Earlier on, 

very few municipalities had the means or the will to finance the construction 

of the necessary infrastructure. However, for a given city with a sufficiently large 

population and economic potential, in particular for the capital cities not to be 

considered backward, it was necessary not only to erect magnificent edifices for 

municipal offices, schools, museums, drama and opera theatres, or universities, 

but above all to make engineering investments (waterworks, sewerage), including 

the latest technological advances, such as electricity. Large urban centres competed 

and inspired each other in implementing technologies and developing services 

for public use. These trends were particularly vivid in the multi-ethnic cities 

of the former Habsburg monarchy, where three large metropolises dominated – 

Vienna, Budapest and Prague. The capitals of individual crown lands, including 

Lviv, the capital of Galicia, sought to keep pace with these three cities.⁴

The present paper aims to undertake an analysis and interpretation of the ar-

chitecture of municipal industries operating within the borders of Lviv before 

. Therefore, our attention is focused on the preserved, remodelled, as well as 

ruined and partly non-existent buildings of gasworks, slaughterhouses, (horse-

drawn and electric) tram depot complexes and power plants, together with 

the machines and appliances, if the latter had an impact on the architecture 

of the given building. On the other hand, we decided not to delve into the mat-

ters of technical infrastructure (such as tram lines, gas pipelines, water supply 

lines, electrical installations, etc.) connected with the issue of urban industrial 

development, which was maintained by the indicated municipal works. For this 

reason, the issue of constructing water supply and sewage networks was not dis-

cussed at all. The former possessed two building complexes, however the largest 

building – groundwater intake and pumping station in Volya Dobrostan’ska – is 

located  km away from Lviv, and is still used according to its original purpose, 

and hence inaccessible to visitors. When describing the most important buildings 

of the aforementioned complexes, several contexts were taken into account, such 

as the circumstances of the given investment venture, materials and structural 

solutions applied, adaptation of the building to the production function. We 

also attempted to determine – in the cases where there were grounds for this 

– the genesis of the architectural forms used. In my opinion, this will allow to 

indicate the most interesting projects and draw more general conclusions regard-

ing the evolution of functional programs and stylistic features of the industrial 

architecture of nineteenth-century Lviv. 

 J. Körting, Geschichte der deutschen Gasindustrie mit Vorgeschichte und bestimmenden Einflüs-

sen des Auslandes, Essen , pp. –; W.R. Krabbe, Kommunalpolitik, pp. –; G. Melinz, 

S. Zimmermann, Die aktive Stadt. Kommunale Politik zur Gestaltung städtischer Lebensbedin-

gungen in Budapest, Prag und Wien (‒), in: Wien ‒ Budapest ‒ Prag. Blütezeit der 

Habsburgermetropolen. Urbanisierung, Kommunalpolitik, gesellschaftliche Konflikte (‒), 

edited by G. Melinz, S. Zimmermann, Wien , pp. ‒. 

 P. Stachel, Grundprobleme urbaner Kulturen in Zentraleuropa um , in: Urbane Kulturen in 

Zentraleuropa um , edited by P. Stachel, K. Szabo-Knotik, Wien  (= Studien zur Mod-

erne, ), pp. –. 
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Investment projects by private companies in –

In the second quarter of the nineteenth century, lighting up public spaces with gas 

was seen as a “sign of modernity.” The glow of a gas flame was noticeably brighter 

than the flame of an oil lamp that was still common at the time. Also, the cost 

of mass production of gas could be comparable or even cheaper than buying oil. 

For these reasons, gas lighting, which had been implemented in European cities 

since  (the year of constructing the first municipal gasworks in London), was 

seen on par of sunlight, as its substitute, illuminating the darkness of the night.⁵ 

It can be inferred that because of this, the authorities of Lviv nominated by 

the Galician governor decided to accept the offer of the German Continental 

Gas Association of Dessau (Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft). The said 

company was looking for investment opportunities not only in the domestic 

market, dominated by English gas companies, but also in Russia and throughout 

the Habsburg monarchy.⁶ On February , , the Lviv municipality concluded 

an agreement under which it granted the Dessau Association a monopoly on gas 

production and sales in Lviv for a period of  years, with the option of the city 

buying off the gasworks after  years. In return, the investor undertook to build 

a gas plant and, jointly with the city, to construct gas pipelines and streetlights 

with gas burners.⁷

The representatives of the Association from Dessau submitted to the Lviv 

municipality for approval gas infrastructure projects drafted on March ,  

by the company’s co-founder, engineer Hans Victor von Unruh (–). 

Based on these, on December  of that year, the investor was granted permission 

to build the gasworks at Dzherelna street (current address , Hazova street).⁸ It 

can therefore be assumed that in the spring of the following year, a retort house, 

a desulphurization facility (then known as a “cleaner”), the headquarters for 

the gasworks’ administration, a workshop, and a gasholder with water tank were 

built of brick, laid on stone foundations.

The buildings dedicated to the production of gas were erected on the projec-

tion of elongated rectangles, with evenly spaced window openings in the pe-

rimeter walls to illuminate the interior halls. Only in the desulfurization 

building, a small engine room was separated, located in the south-east end, 

and intended for setting up the steam engine.⁹ The retort house and the des-

ulphurisation facility were covered with a wooden gable roof, covered with 

bituminous roofing felt, supported on a series of evenly spaced iron truss 

 W. Schivelbusch, Disenchanted Night. The Industrialisation of Light in the Nineteenth Century, 

translated by A. Davis, Berkeley–Los Angeles , pp. –; Y. Bathow, Die Berufsgruppe der 

„Gas- und Wasserfachmänner“. Ihre Bedeutung für die kommunalen Investitionen in der zweiten 

Hälfte des . Jahrhunderts, in: Investitionen des Städte im . und . Jahrhunderts, edited by 

K.H. Kaufhold, Köln  (= Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende 

Städtegeschichte in Münster, series A: Darstellungen, ), pp. –.

 E. Strasburger, Gospodarka naszych wielkich miast Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Poznań. Na 

podstawie budżetu na rok  w porównaniu z latami poprzednimi, Kraków–Warszawa , 

pp. –, –; J. Körting, Geschichte der deutschen, pp. –; Y. Bathow, Die Berufs-

gruppe, p. .

 T. Dywan, Przemysł gazowniczy we Lwowie w latach –: przyczynek do dziejów industria-

lizacji miasta, “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, , , pp. –.

 His signature appears on the preserved designs for the gasworks, compare footnotes: , –.

 At that time, the use of a  hp steam engine in the Lviv gas plant is mentioned by S. Hoszowski, 

Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach ‒, Lwów , p. . 
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girders (see: Drawing ).¹⁰ The use of wrought iron for their implementa-

tion is due to the fact that the material is resistant to the impact of fire and 

high temperature, which was also compliant with the court office’s regulation 

of  April , in force at that time.¹¹ The elongated hall of the furnace room, 

without any subdivisions, made it possible for the furnaces to be fitted along 

the westerly wall, whereas there remained enough space on the opposite side 

for those who dealt with their operation.

According to the designs submitted by the investor, there were plans to build 

five furnaces with flat grate hearths, from which the flue gas was discharged via 

a common industrial chimney, built on an octagonal projection at the west wall 

of the retort house (see: Drawing ). The cast-iron retorts immured in the fur-

naces could be heated to a high temperature, enabling degassing (dry distillation) 

of wood and hard coal used since .¹² The desulfurization plant was intended 

for the installation of desulfurization boxes for the purification of gas from hydro-

gen sulphide and hydrogen cyanide using loose bog iron ore. Otherwise, the in-

vestor decided not to build a separate building for the machine room, although 

that would have been typical of large gas production complexes. Probably due to 

the expected small scale of production, at least in the initial period of operation 

of the plant, it was decided that condensers and ammonia scrubbers would be set 

up in the desulphurization facility.¹³ This is demonstrated by drawing the so-called 

pits in the design, which were round tanks or reservoirs built into the ground at 

the north wall of the desulfurization plant, intended for the collection of ammonia 

water and coal tar.¹⁴ These by-products were obtained by cooling and purifying 

gas to remove the ammonia. The gas thus obtained was stored in a gasholder with 

water tank, constructed right next to Dzherelna street. The building consisted 

of a pool, made of brick on a plan of a dodecagon, and more than six meters 

deep. A metal bell floating inside the pool, capable of holding  m³ of gas, was 

enclosed in a casing, having the typical form of a polygonal rotunda (in this case 

twelve-sided), covered with a multi-hipped roof (see: Drawing ).¹⁵

The administrative building consisted of several rooms for offices, a ware-

house, a laboratory and a kitchen, arranged in two-bay layout on the ground floor 

 State Archives of the Lviv District (Державний архів Львівської області, further: ), 

Zarząd król. stoł. miasta Lwowa (further: file ), description , case , “Betriebs Gebäude für 

die Gas Anstalt zu Lemberg”, edited by H.V. von Unruh, Dessau   , f. . 

 J.R. Kasparek, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicji i Lodomerii 

z Wielkim Księstwem Krakowskim obowiązujących […], vol. , Lwów , p. . The phenom-

enon of using iron instead of wood in industrial construction is analysed by Piotr Gerber (Ar-

chitektura przemysłowa Wrocławia w początkach industrializacji, Wrocław , pp. –).

 It is known that on May , , gas production started in two furnaces, and before , six fur-

naces were used for degassing wood (two seven-retort, one five-retort, one three-retort and one 

two-retort), see: Statistische Mitteilungen über die Gasanstalten Deutschlands, München  

(as an appendix to “Journal für Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten”, , ), 

p. ; A. Teodorowicz, O rozwoju gazowni we Lwowie, “Przegląd Gazowniczy. Organ Zrzeszenia 

Gazowników Polskich w Warszawie”, , , issue –, pp. –; T. Dywan, Przemysł gazowniczy, 

pp. , . 

 Adam Teodorowicz (O rozwoju gazowni, p. ) mentions that two condensers, four ammonia 

scrubbers and eight desulphurisation boxes were used in Lviv gasworks before . 

 , file , description , case , “Gas Anstalt zu Lemberg. Situationsplan”, edited by H.V. von 

Unruh, Dessau   , f. .

 Ibidem, “Gasometergebäude für die Gas Anstalt zu Lemberg”, edited by H.V. von Unruh, Dessau 

  , f. .

Drawing 1. Plan, cross-sec-
tion, and views of the retort 
house and desulphurization 
facility elevations, accord-
ing to the 1857 design.
All drawings listed below 
are by Dorota Grygiel. 
Drawings based on the de-
signs: DALO, file 2, descrip-
tion 1, case 2101, f. 117, 138. 
Key: 1 –  retort house; 
2 – steam engine; 3 – machi-
ne room; 4 – desulphuriza-
tion facility 
→ see p. 164

Drawing 2. Cross-section 
and plan of the gasholder 
with water tank, according 
to the 1857 design. Drawing 
based on the designs: DALO, 
file 2, description 1, case 
2101, f. 120, 121
→ see p. 165
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and first floor. The rooms were covered with wooden beam ceilings. The building 

itself was covered with a wooden gable roof supported by queen post truss.¹⁶ 

The smallest, one-story building of the workshop housed a forge with two forg-

ing furnaces, and a locksmith’s workshop. Relatively high rooms of the workshop 

rooms covered with a wooden gable roof supported by an open queen post 

truss.¹⁷

In , the professional Berlin journal titled Zeitschrift für Bauwessen pub-

lished a design for the gas plant complex in Magdeburg by H.V. von Unruh 

(investment project of the Megdeburger Gas-Gesellschaft A.-G., implemented 

in –).¹⁸ It shows the separate buildings of the retort house, machine 

room, and desulphurisation facility, whose brick façades were divided similarly 

to the façades of the retort house and the desulphurization facility of the Lviv gas 

plant, that is with lesenes evenly spaced on the pedestal of the stone foundation. In 

the fields between the lesenes, pairs of rectangular windows and the cornice strip 

extending above them have been were fitted. Resting upon it were the ventilation 

holes, with narrow, rectangular patterns resembling pairs of small windows.¹⁹ In 

a similar way, much smaller ventilation holes, reduced to narrow vertical gaps, 

were made just below the eaves of the roof of the retort house and desulphuri-

sation facility in Lviv (see: Drawing ). The same scheme of the façade division, 

with the use of windows of various shapes and ventilation openings located 

above them, can be found in the buildings of the Messingwalzwerk Heckmann 

& Ravené brass foundry from  and the August Borsig factory of machinery 

from the s, both in Berlin.²⁰

In the case of smaller gasworks complexes, one window at a time was fitted 

in the fields between the lesenes – as, for example, in the preserved gasworks in 

Frankfurt (Oder), erected by the company from Dessau (see:  Figure ). Another, 

similarly shaped façade of the gas plant building by the Dessau company in Solec 

district of Warsaw is shown in the drawing from  (see:  Figure ). The same 

arrangement was used in the production buildings of the gas plant in Lviv, as 

shown in a photograph from the early s (see: Figure ).²¹ In the buildings 

of the aforementioned plants we are dealing with a repetition of the pattern de-

rived from the doctrine of the French professor of architecture Jean-Nicolas-Louis 

Durand (-). The latter popularized the departure from the traditional for-

mula of architectural orders in favour of a style-less, yet simple and monumental 

 Ibidem, “Wohnhaus für die Gas Anstalt zu Lemberg”, edited by H.V. von Unruh, Dessau   , 

f. . 

 Ibidem, “Gas Anstalt zu Lemberg. Werkstatt”, edited by H.V. von Unruh, Dessau   , 

f. . 

 H.V. von Unruh, Die Gas-Anstalt zu Magdeburg, “Zeitschrift für Bauwessen”, , , issue –, 

col. –. 

 Ibidem, col. – –includes a description of these buildings along with technical equipment. 

I quote from a copy kept at the Museum of Architecture of the Technical University in Berlin, 

Inv. no.  ,, “Gasanstalt Magdeburg”, as edited by H.V. von Unruh (www.architektur-

museum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=&Daten=, accessed:  May ).

 M. Klinkott, Die Backsteinbaukunst der Berliner Schule von K.F. Schinkel bis zum Ausgang des 

Jahrhunderts, Berlin  (= Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, ), pp. –; 

M. Mislin, Industriearchitektur in Berlin –, Berlin–Tübingen , pp. –. 

 The photograph by K.F. Lang, taken some time between  and  was published by Iryna 

Kotlobulatova (Львів на фoтoгpaфiї /Lwów na fotografii , Lwów , p. ) erroneously 

identifying the buildings in the photograph as “a view of the brewery”.

Figure 1. Gasworks in 
Frankfurt of the Oder 
of 1856, status as of 2010. 
Photo by Miron Urbaniak
→ see p. 167

Figure 2. Gasworks at Solec 
in Warsaw, woodcut of 1871. 
Source: “Tygodnik Ilustro-
wany”, 7, 1871, nr 176, s. 229
→ see p. 167

Figure 3. View of the gas-
works in Lviv, status as 
of 1861–1863. Photo by 
Karol Ferdynand Lang, 
the I & I Kotlobulatov Col-
lection
→ see p. 167
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division, based on the monotonous rhythm of lesenes (relatively flat buttresses, 

or pilaster strips). These were a functional element, because they strengthened 

the wall structure in the places where the roof girders were supported. On the oth-

er hand, this division of the façade was an architectural statement, correlated with 

the structure of the building. In this way, the divisions of the retort house façade 

and desulphurisation plant façade were adapted to the functions of production 

buildings, which was further emphasized by avoiding unnecessary decoration.²² 

For the construction of the first gasworks in Warsaw and in Lviv, the “natural” 

brick texture of the façade was abandoned in favour of plastered walls,²³ where 

some variety was introduced by means of modest architectural details, focused 

on enclosing window and door openings in profiled frames.

The buildings of the Lviv gasworks, in the shape of compact cuboids that 

are further emphasized by the fairly flat slopes of each of the roofs, indicate 

that in the case of this particular project we are also dealing with references 

to one of the trends in the work of Karl Friedrich Schinkel (–) and his 

students educated in Berlin Bauakademie – incidentally, Unruh was also among 

them.²⁴ This conclusion is prompted by an analysis of the form of the façades 

of the residential and administrative building, as well as that of the workshop. 

They were divided horizontally with cornices, and then supplemented with flat 

shaped rustication and window framing (see: Figure ). Similar formal features 

are found in the façades of residential buildings designed in the fourth dec-

ade of the nineteenth century by Eduard Knoblauch (for instance, his design 

of a villa from ), and even more particularly so, by Friedrich August Stüler 

(such as the residential houses in Berlin at the turn of the fourth and fifth dec-

ades of the nineteenth century; the now-demolished administrative building 

of Messingwalzwerk Heckmann & Ravené in Berlin from –).²⁵ The only 

element of the division of the façades of the aforementioned buildings consists 

in the cornices on which window openings were made, enclosed in profiled 

frames. Relatively flat (plank) bossage was introduced there, either to the height 

of the ground floor, or along the entire façade. Another characteristic feature 

 A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura . połowy  wieku, Wroc-

ław  (= Studia z Historii Sztuki, ), pp. –, ; Z. Ostrowska-Kębłowska, Tak zwana 

technologiczna estetyka Schinkla, in: Sztuka a technika. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki. Szczecin, listopad , edited by M. Bielska-Łach, Warszawa , p. . When analysing 

the problems of using iron structures in the construction projects in Berlin in the first half 

of the nineteenth century, Werner Lorenz notes that architects tried to convey artistic value 

via technical elements of architecture, while in buildings constructed for industrial purposes, 

they eliminated unnecessary “decoration for its own sake”, see: W. Lorenz, Konstruktion als 

Kunstwerk. Bauen mit Eisen in Berlin und Potsdam –, Berlin  (= Die Bauwerke und 

Kunstdenkmäler von Berlin, ), pp. –.

 P. Gerber (Architektura przemysłowa, p. ) indicates that the plaster coat was cheaper than 

using high-quality ceramic bricks. 

 J. Engelmann, Unruh, Hans Victor von, in: Magdeburger Biographisches Lexikon . und . 

Jahrhundert. Biographisches Lexikon für die Landeshauptstadt Magdeburg und die Landkreise 

Bördekreis, Jerichower Land, Ohrekreis und Schönebeck, edited by G. Heinrich, G. Schandera, 

Magdeburg  (www.uni-magdeburg.de/mbl/Biografien/.htm, accessed:  March ). 

The reception of K.F. Schinkel’s work by the architects educated in Berlin is analysed by Eva 

Börsch-Supan (Berliner Baukunst nach Schinkel –, München  (= Studien zur Kunst 

des neunzehnten Jahrhunderts, ), particularly pp. –). 

 E. Börsch-Supan, D. Müller-Stüler, Friedrich August Stüller –, München-Berlin , 

pp. –, –, –; M. Mislin, Industriearchitektur, p. . 

4

Figure 4. Administrative 
building of the gasworks 
of1858, status as of 2016. 
Photo by Tomasz Dywan
→ see p. 168



219From “Berlin school” to Art Nouveau: contribution to the study of architecture...

of those buildings was the sparing use of “severe” architectural detail (window 

frames, acroterions, tondos, etc.) – the motifs, which were modelled on the ar-

chitecture of Ancient Greece or the Florentine Renaissance of the second half 

of the fifteenth century²⁶. It should be noted that in his design for the Lviv gas-

works, Unruh used the language of Schinkel’s “economical and durable” forms, 

described above, popular in German countries in -, and most suitable 

for industrial buildings, which he nonetheless adapted to the spatial and financial 

conditions of the Lviv project.

The gasworks’ structure and its technical equipment, as described, were suffi-

cient to produce only small amounts of gas. However, when the annual production 

exceeded . million m³ in  and began to increase dynamically, approaching 

the volume of  million m³ of gas at the end of the s,²⁷ it became necessary to 

expand the plant. The building permits granted by the Lviv Municipality testify 

that the expansion was carried out in the years –. At that time, a bat-

tery of six horizontal retort furnaces was erected in the remaining free space in 

the retort house, and a second industrial chimney was built. Increasing the plant’s 

production capacity required the expansion of the installation for gas cooling 

and purification. I suppose they were placed in the desulphurization building, 

which was being extended. It has also been decided that a separate building 

should be erected for the regeneration of bog iron ore, which was drawn up on 

the preserved plans of the gasworks from September  and December  

on the southern side of the desulphurisation facility.²⁸ A much larger gasholder 

with water tank, capable of storing  m³ of gas, was constructed at that time. 

This time the metal bell of the tank was not encased, which was associated with 

the use of a water heating system in its pool during the winter, using steam boil-

ers.²⁹ A little earlier, in , an annex of an ammonia water distillery was added 

to the eastern wall of the retort house. The next year, ammonia sourcing and 

sales were started at the Lviv plant.³⁰

In the penultimate decade of the nineteenth century, there were no subsequent 

expansions to the gasworks, as in  the municipal government decided to take 

over the plant, in accordance with the provisions of the agreement from ; 

 E. Börsch-Supan, Berliner Baukunst, pp. , – (Fig. , , ); M. Mislin, Industriearchitektur, 

p.  (Abb. ). 

 The volume of gas production of the Lviv gas plant is given by Tomasz Dywan (Przemysł ga-

zowniczy, pp. – [tab. ]). 

 The archival unit, within which the design documentation of the Lviv gas plant has been or-

ganised, does not contain detailed projects showing the regeneration building of the bog iron 

ore or the expansion of the desulfurization plant, hence the description and analysis of these 

buildings was not provided. The fact of their construction is confirmed by the general plans 

of the gasworks: , Municipal Gas Plant in Lviv (further: file ), description , case , 

“Situationsplan der Gas Anstalt Lemberg”, Lemberg  , f. ; ibidem, file , description , case 

, “Plan sytuacyjny zakładu gazowego”, edited by K. Voss, Lviv   , f. . On the ex-

pansion of the gasworks, see also T. Dywan, Przemysł gazowniczy, p. . 

 , file , description , case , “Gasanstalt Lemberg. Gasometer”, Dessau   , f. . 

 Dessau. Zwanzigster Geschäftsbericht des Direktoriums der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft 

zu Dessau (vorgetragen in der . ordentlichen General-Versammlung am . März ), “Journal 

für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung”, , , issue , p. ; Dessau. Einundzwanzister 

Geschäftsbericht des Direktoriums der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft zu Dessau, vorgetra-

gen in der . ordentlichen General-Versammlung am . März , “Journal für Gasbeleuchtung 

und Wasserversorgung”, , , issue , p. . 
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the takeover was scheduled to take place in .³¹ This fact did not motivate 

the Dessau company to modernize or expand the Lviv gasworks. It was only as 

a result of the investor’s agreement with the municipal government in  that 

the furnaces and installations for cooling and purifying the obtained gas were 

replaced.³² In the retort house, a battery of three furnaces with ceramic retorts 

and external, deeper furnaces (called “semi-generators”), adapted for coke firing, 

was erected, replacing the liquidated furnaces from . This type of furnace had 

retorts with twice the capacity compared to those used before, allowing annual 

production of up to  million m³ of gas.³³

Another investment project, involving the construction of a slaughterhouse, 

was implemented by the city using its own, municipal resources. In this case, 

it was not possible to build it in collaboration with a private investor, because 

public slaughterhouses did not generate sufficient income; indeed, they often 

generated losses, thus creating a burden on city budgets.³⁴ However, it was be-

lieved that in order to ensure safe sanitary conditions in large cities – as Dor-

othee Brantz and Paula Young Lee point out – it was necessary to depart from 

traditional methods of slaughtering animals. Hence, during the second quarter 

of the nineteenth century, thanks to the construction of a new type of abattoir 

complexes, the evolution of butchering operations “from shed to factory” took 

place. The ideas of architects referring to the ideology of the Enlightenment (in-

cluding the concept of the public slaughterhouse by J.-N.-L. Durand), aimed at 

improving sanitation and controlling the slaughter of animals, were implemented 

on the basis of the decree by Emperor Napoleon of February , . It was then 

that innovative designs of urban slaughterhouse complexes were developed, first 

for those constructed in Paris (), and later in Rouen (), Marseille (), 

and Lyon (). They enabled city authorities to prohibit the slaughter of cattle 

in private buildings, and later to transfer such operations to public slaughter-

houses.³⁵ According to the opinion by the professor of the Parisian École des 

ponts et chaussées, engineer Louis Bruyère (–), public slaughterhouses 

needed to be “rigorously separated” from residential housing areas. It was also 

pointed out that such complexes should not “injure the view’’ and should look 

“nicer than might be expected of such buildings”.³⁶ During the third quarter 

 The issue of communalization of the Lviv gasworks was discussed by Tomasz Dywan (Przemysł 

gazowniczy, pp. –). 

 , Magistrat król. stoł. miasta Lwowa (further: file ), description , case , “Protokół 

spisany w skutek komisji odbytej dnia    r., przez ankietę wybraną uchwałą  sekcji 

rady miejskiej z dnia  VI  r.”, f. –. 

 A. Teodorowicz, O rozwoju gazowni, pp. –. Regarding the improving of gas production thanks 

to the use of ceramic retorts and external furnaces (generators), compare: J. Körting, Geschichte 

der deutschen, pp. –. 

 D. Burgholz, Die wirtschaftliche Entwicklung von Märkten, Messen und Schlachthöfen (ab ca.  

bis zur Gegenwart), “Zeitschrift für Unternehmensgeschichte”, ,  (= Kommunale Unterneh-

men. Geschichte und Gegenwart. Referate und Diskussionsbeiträge des . Wissenschaftlichen 

Symposiums der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e. V. am ./. Januar  in Köln, 

edited by H. Pohl, W. Treue), p. . 

 D. Brantz, Animal Bodies, Human Health, and the Reform of Slaughterhouses in Nineteenth-

Century Berlin, in: Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse, edited by P. Young Lee, 

Durham NH  (= Becoming Modern: New Nineteenth-Century Studies), pp. –; P. Young 

Lee, Siting the Slaughterhouse: From Shed to Factory, in: Meat, Modernity, pp. –. 

 Quoted from: P. Young Lee, Siting the Slaughterhouse, p. .
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of the nineteenth century, municipal governments were even obliged to build 

public slaughterhouses on the basis of increasingly detailed state laws. At that 

time, first in the German countries, and then the Habsburg monarchy, the French 

model of building public slaughterhouses was adopted.³⁷ 

A new type of slaughterhouse was erected in the years –, according 

to the design by Poznań-born and the Bauakademie Berlin-educated Juliusz 

Hochberger, director of the Municipal Construction Office (–).³⁸ He 

planned a brickwork structure on the plan of an elongated rectangle, a large hall 

with twenty separate chambers partitioned inside, adapted to the slaughtering 

of cattle. Therefore, it had been decided that a characteristic slaughterhouse ac-

cording to the French system should be constructed, also known as chamber 

abattoir (Schlachtkammersystem), characteristic of large Central European cities in 

the third quarter of the nineteenth century (including Vienna, Berlin, Leipzig and 

Budapest).³⁹ The chambers’ measurements at  ×  feet (about – × – m) 

was considered to be the most suitable for the slaughter carried out therein.⁴⁰ 

Separate entrances led to each chamber from the outside (see: Drawing ). Above 

the entrances, rectangular window in a segmental arc illuminated the interior 

of each of the chambers. The internal partition walls of abattoir chambers were 

bricked up to a height of . m. From this height to the level of the roof truss, 

the walls were made of timber. The queen post roof truss was also made of wood, 

and supported on wooden poles (see: Drawing ). Due to the inflow of cooler air 

from outside through the ventilation openings made in the doors, the vapours 

created in the interior of slaughter chambers floated freely upwards, where they 

found their way through the tilting parts of the windows and ventilation holes, 

extending along the ridge of the gable roof.⁴¹

It should be noted that at that time the arrangement of chambers with inde-

pendent external entrances was considered anachronistic. It was chosen because 

of financial limitations of the municipal government. In the case of the proper 

slaughterhouse built according to the French system in the sixth and seventh 

 W.R. Krabbe, Kommunalpolitik, pp. –; D. Burgholz, Die wirtschaftliche Entwicklung, pp. –

–; S. Tholl, Preußen blutige Mauern. Der Schlachthof als öffentliche Bauaufgabe im . Jarhun-

dert, Walsheim  (= Europäische Food Edition), pp. –; H. Lackner, Ein “blutiges Geschäft” 

– Kommunale Vieh- und Schlachthöfe im Urbanisierungsprozess des . Jahrhunderts Ein Beitrag 

zur Geschichte der städtischen Infrastruktur, “Technikgeschichte”, , , issue , pp. –. 

 J. Hochberger’s signature features on the found building designs; see as in the footnote .

 S. Tholl, Preußen blutige Mauern, pp. –; A. Gryglewska, P. Gerber, Wpływ rozwoju technologii 

produkcji oraz higieny na architekturę przemysłową na przykładzie dawnej rzeźni we Wrocławiu, 

“Ochrona Zabytków”, , , issue –, p. . 

 These were the dimensions of the slaughter chambers in the municipal slaughterhouses in 

Gumpendorf and St. Marx near Vienna, see: J. Hennicke, Bericht über Schlachthäuser und 

Viehmärkte in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, England und Schweitz. Im Aufrage des 

Magistrats der königlichen Haupt- und Residenzstadt Berlin erstattet, Berlin , p. ; L. Klasen, 

Viehmärkte, Schlachthöfe und Markthallen. Handbuch für Baubehörden, Bauherren, Architekten, 

Ingenieure, Baumeister, Baunternehmer, Bauhandwerker und technische Lehranstalten, Leipzig 

 (= Grundriss-Vorbilder von Gebäuden Aller Art, chapter ), p. . 

 The description is based on the preserved design, , file , description , case , “Projekt 

na budowę rzeźni. Przekrój podłużny”, edited by J. Hochberger, Lviv  , f. ; ibidem, “Pro-

jekt na budowę rzeźni [plan, cross-sections, views of the elevation]”, edited by J. Hochberger, 

Lviv  , f. . A brief description of the municipal slaughterhouse is also given by M. Kowal-

czuk, Rozwój terytorialny miasta, in: Miasto Lwów w okresie samorządu –, edited by 

M. Baranowski, Lwów , p. . 

3

Drawing 3. Ground floor 
plan and elevation views 
of the municipal slaughter-
house at Zamarstynivska 
street, according to the 1875 
design. Drawing based on 
the design: DALO, file 2, de-
scription 4, case 1039, f. 77
→ see p. 171

Drawing 4. Cross-sections 
of the municipal slaug-
hterhouse at Zamarsty-
nivska street, and details 
of the slaughter chamber 
equipment, according to 
the 1875 design. Drawing 
based on the design: DALO, 
file 2, description 4, case 
1039, f. 17
→ see p. 171
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decades of the nineteenth century, the typical arrangement of chambers would 

have them connected to a common longitudinal courtyard, over which roofs 

were generally fitted, resting on an iron structure of truss girders, such as for 

instance in the municipal slaughterhouse in Berlin (). In this way, a spacious 

hall stretched throughout the entire length of the slaughterhouse building, il-

luminated above the entrances to the slaughter chambers via a row of windows, 

which was reminiscent of a basilica-type building. The Lviv slaughterhouse did 

not have a common hall for all butchers, which hindered their work in winter and 

during the rain, as the slaughter in the chamber had to be operated from outside. 

Similar solutions were used in older slaughterhouse complexes of the French 

system, such as in Rouen or in Gumpendorf near Vienna ().⁴²

In the building of the municipal slaughterhouse, some of the partition walls 

and the whole roof structure were made of wood, without using iron structures 

at all. However, no money was spared for the plant’s technical equipment. An 

iron turnstile mechanism was placed inside each slaughter chamber, allowing 

for the slaughtered animals to be hung on a rope suspended through a block 

attached to the purlin beam. The running water was supplied via a specially 

constructed plumbing system fed by a gravitational Węgliński pipeline, four-inch 

water supply system.⁴³ The correct water pressure in the installation was provided 

from two rectangular water expansion tanks. These were made of wrought iron 

and set at roof truss level, at the eastern gable wall of the building. They were 

fed with water raised to that height by means of a piston pump driven by a gas 

engine.⁴⁴ I mention this deliberately, because the availability of running water 

in the building was necessary in order to maintain adequate sanitary conditions 

of the animal slaughter carried out there.⁴⁵ Also due to hygiene requirements, 

the floors of slaughter chambers were made of asphalt, and bleeds were fitted 

leading sewage through the outlets to the brick channel. In order to drain large 

amounts of sewage into the nearest river, the slaughterhouse had to be built near 

the Poltva riverbed, north of the dense residential development. Thus attempts 

were made to eliminate excessive pollution of a small river with sewage in the city 

centre.⁴⁶ This was also one of the reasons for the liquidation of the wooden guild 

slaughterhouse, erected above the Poltva riverbed, between the Zbożowy square 

and Bożnicza street in the years –.⁴⁷ The new slaughterhouse was erected 

on a remote plot of land, separated by a railway embankment from the compact 

 L. Klasen, Viehmärkte, Schlachthöfe, pp. –; S. Tholl, Preußen blutige Mauern, pp. –; 

A. Gryglewska, P. Gerber, Wpływ rozwoju technologii, p. .

 Budowle i inne roboty publiczne w miesiącu lipcu, “Dziennik rozporządzeń magistratu król. stoł. 

miasta Lwowa”, , , issue , p. . 

 Czynności rady miejskiej, “Dziennik rozporządzeń magistratu król. stoł. miasta Lwowa”, , , 

issue , p. . 

 In the event of slaughtering large cattle, taking into account also the cleaning of the slaughter 

chamber, it was recommended to use about  quarts ( l) of running water, see: J. Hennicke, 

Bericht über Schlachthäuser, p. .

 It is worth noting that the commander of military barracks at Zamarstynivska street linked 

the excessive number of deaths among soldiers during the cholera epidemic of  with 

the waste lingering in the river, removed from the old guild slaughterhouse at Zbożowy square, 

see: , file , description , case , “K.k. General Commando in Lemberg an der löblichen 

Magistrat der Stadt Lemberg, Lemberg  I ”, f. –. 

 F. Jaworski, O szarym Lwowie, Lwów–Warszawa  (= Biblioteka Historyczna Altenberga), 

p. . 
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residential area, purchased by the city at Zamarstynivska street (in the years 

– a modernist building of the House of the Union of Municipal Workers 

of the City of Lviv was erected here)⁴⁸.

In the building of the municipal slaughterhouse, Hochberger decided to 

abandon any divisions of the façade, on which he evenly arranged the entrance 

openings and the windows fitted right above them. The only motive that broke 

the monotony of the plain and unadorned wall was the horizontal stripes of dark, 

rough plaster (see: Drawing ). Such a durable and extremely simple architec-

tural ornament, consisting of contrasting textures and colours of the building 

material, was popularized by J.-N.-L. Durand in his works. The use thereof can 

be observed in numerous examples of civil engineering and fortified structures 

since the beginning of the nineteenth century.⁴⁹ I suppose that – similarly as 

Schinkel in the warehouse at Neuer Packhof (-) in Berlin – on the one 

hand, Hochberger wished to emphasize the extremely utilitarian significance 

of the city slaughterhouse building, and on the other hand, he attempted to reduce 

construction costs as much as possible.⁵⁰ Hence, he equated the decoration with 

the building material used.

At the turn of the s and s, several investors submitted offers to the mu-

nicipal government for the construction of a horse-drawn tramline in Lviv.⁵¹ 

In connection with the need to consider these offers, at the end of , Lviv mu-

nicipality delegated the road commissioner Władysław Libl, sending him on a trip 

to Brno, Vienna, Dresden and Berlin in order to find out how the tramlines were 

built in these cities. In the resulting report, which was subsequently submitted to 

the councillors, this expert postulated that Lviv should constrain its infrastructure 

to a limited tram line that would allow “connecting the suburbs and railway sta-

tions with the city centre”.⁵² First of all, he pointed out that the tram would facilitate 

the transport of people and goods between the railway station and downtown 

area. According to these recommendations, on October , , the Municipal 

Construction Office submitted to the municipality “conditions for the construction 

of a horse-drawn railway in Lviv”. The city wanted to have a final say in determin-

ing the route of the tram lines, and then in deciding the price of the trip.⁵³ Both in 

 Z lwowskiej Rady Miejskiej, „Gazeta Narodowa”,   , issue , p. ; Sprawozdanie prezydenta 

miasta Lwowa Alexandra Jasińskiego z czynności reprezentacji i urzędów miejskich w ostatnim 

periodzie wyborczym  do , Lwów , p. . Incorrect location of the municipal slaugh-

terhouse in the years – (next to Nowej Rzeźni street, today’s Promyslova street) is given 

by C. Лiнда, Apxiтектура icтopизмy (–-i poкi  cт.). Apxiтектура, in: Apxiтектуа 

Львова. Час i cтилі – cт., edited by Ю. Бірюльов, Львів , p. . 

 A. Rottermund,  Jean-Nicolas-Louis Durand, pp. –, –. 

 The construction costs of , guilders were covered by a loan of  thousand guilders 

that the city took out at the Galician Savings Bank, see: T. Merunowicz, Rozwój miasta Lwowa. 

Uwagi i wnioski, Lviv , pp. –; M. Kowalczuk, Rozwój terytorialny, p. ; K. Ostaszewski-

Barański, Pogląd na działalność reprezentacji król. stołecznego miasta Lwowa w okresie –, 

in: Miasto Lwów w okresie samorządu, pp. –.

 K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działalność, p. ; M. Rechłowicz, J. Szajner, Początki tramwa-

jów lwowskich (‒), in: Archeologia przemysłowa w Polsce, vol. , edited by S. Januszewski, 

Wrocław , p. . 

 , file , description , case , “Sprawozdanie o sposobach zakładania kolei konnych, ich 

korzyści i wadliwości po miastach”, edited by W. Libl [Lviv ], f. –v. 

 , file , description , case , “Uchwała magistratu w sprawie zaprowadzenia kolei konnej 

we Lwowie”, Lviv   , ff. ‒; M. Rechłowicz, J. Szajner, Początki tramwajów, pp. ‒.
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the aforementioned study by Libl, and in the resolution adopted by the municipality, 

no opinion was given regarding the construction of the depot or the stable, which 

indicates that their design was left to the potential investor.

The implementation of a horse-drawn tramway in Lviv was prevented by 

the financial crisis of , caused by a speculative increase in the value of shares 

of industrial enterprises on the Vienna Stock Exchange. Therefore, it was only on 

February ,  that the city concluded a contract for the construction and opera-

tion of a horse-drawn tramway with the Trieste Tram Society (Società Triestina 

Tramway) that was interested in carrying out this investment project. In exchange 

for granting a fifty-year concession for the exclusive use of the “iron horse railway” 

in Lviv, the company undertook to lay tram tracks at its own expense, as well as 

provide means of transport necessary for the carriage of goods and passengers.⁵⁴

The design for the construction of the tram depot complex with a stable and 

a small administrative building along the road connecting Horodotska street and 

Janowska street (later Generała J. Bema street, today’s Y. Mudroho, at number ), 

was developed in April  by engineer Edmund Peschl. It was approved for im-

plementation at the Municipal Construction Office on May  of that same year.⁵⁵ 

Construction works must have started by then, since it is known that at the end 

of August the walls of these buildings were already erected “up to the roof”.⁵⁶ 

The tram depot was a large brick-built hall on a plan of a rectangle. In the eastern 

façade, instead of the perimeter wall, seven pillars were built, spaced at  meters. 

Two parking tracks were arranged between them, along which the tram trolleys 

were rolled inside. A recess was made in front of the building along the eastern 

façade, in which a track for the wagon shifting platform was laid. The latter made 

it possible to take over the tram trolley from the access track, and to position it 

on the axis of the appropriate parking track. In this manner, up to  tram trolleys 

could be stored in the depot (see: Drawing ).

The depot’s roof structure applied a solution that was popular in the s and 

s, especially in railway workshop buildings, and was already rather archaic at 

that time, consisting in the use of timber-steel truss. In their side view, they bear 

a striking resemblance the girders of the Polonçeau truss system, in which the metal 

elements were simply replaced with wooden ones (crossheads, principals), and 

the structure was stiffened with steel ties.⁵⁷ Thanks to this type of girders, free space 

was obtained inside the depot, because there was no longer a need to fit columns 

therein, which would support the roof structure (see: Drawing ).⁵⁸ Workshops, 

 , file , description , case , “Umowa, która między gminą kr. st. miasta Lwowa z jednej 

a towarzystwem akcyjnym Società Triestina Tramway […]”, Lviv   , ff. –. The cir-

cumstances of the signing of the contract are also described by: K. Ostaszewski-Barański, 

Pogląd na działalność, pp. ‒; C.A. Tapxoв, Icторія львівского трамваю, Львів , 

pp. –; M.Я. Шингельcький, Пepeдумовы i icтopiя cтворення кінного трaмваю y Львові, 

“Дocлiдження з icтopії тexніки. Збipник нayкoвиx пpaць”, , , pp. –. 

 , file , description , case , “Situation der Gesammt-Anlage der Etablissement Gebäude”, 

edited by E. Peschl [Lviv  ], f. .

 Przedsiębiorstwo tramwaju, “Gazeta Lwowska”,   , issue , p. ; C.A. Tapxoв (Icторія 

львівского, p. ) reports that the construction of the tram depot and the stables was implemented 

by engineer Ludwik Radwański. 

 P. Gerber, Architektura przemysłowa, pp. –; M. Mislin, Industriearchitektur, pp. –. 

 , file , description , case , “Projekt der Waggon-Remise”, edited by E. Peschl [Lviv  ], 

f. . 

Drawing 5. Plan, cross-
section and view of the east 
elevation of the horse tram 
depot, according to the 1879 
design. Drawing based on 
the design: DALO, file 2, des-
cription 1, case 1811, f. 18
→ see p. 175
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a smithy, and a locksmith’s yard were added to the depot on the south side. 

For this reason, the parking track located next to the workshop annexe had 

an inspection channel between the rails. The latter enabled the employees 

of the tram company to repair and maintain the chassis of the tram trolleys.

At the centre of the plot intended for the construction of the complex, 

a two-story stable building was erected out of brick on a rectangular plan. 

The ground floor had been divided into four separate areas. Each of those had 

three passages designated, leading to three separate exits, made in the western 

wall of the building. Between the passages there were two rows of boxes for 

horses. Such a layout enabled bringing the animals in and leading them out ef-

ficiently, and supplying them with feed via a separate passage (see: Drawing ). 

This organization of space in the stables significantly facilitated the grooms’ 

work, hence it is worth mentioning that a similar solution was used two years 

later in the stables of the Warsaw tram company.⁵⁹ The room of each stable 

was covered with a non-flammable Klein’s ceiling, supported on iron I-beams. 

The ceiling structure was reinforced along the long axis of each stable room 

with two additional I-beams. Each of them was supported on two cast-iron 

pillars (see: Drawing ). Throughout the entire space of the second floor, there 

were warehouses for storing feed and straw for the stabled horses. The build-

ing was covered with a hip roof with wooden slopes covered with bituminous 

roofing felt.⁶⁰ 

Two annexes were added to the north façade of the stable. The larger 

of the two, a single-storey building, was used as a warehouse. In the ground floor 

of the smaller building, a steam boiler and a small steam engine were installed. 

I suppose the latter drove the pump, used for the suction of water from a well 

constructed nearby, and for lifting it to the iron, rectangular water expansion 

vessel set up in the upper floor. The water was then distributed using cast iron 

pipes in the stable building, for watering the tram horses.

Divisions of the external façades of the stables were marked with a cornice, 

which separated the storeys. An each of the two storeys, the building was clasped 

on the edges with flat lesenes. Only the western façade was divided, on both 

storeys, by three additional lesenes, spaced according to the internal division 

into four stable areas in the ground floor. Between the pilaster strips, there were 

window and door openings, enclosed in straight frames (see: Drawing ).

The construction of the electric tramline in Lviv was considered a break-

through in the history of the city, and for a good reason. For when the Trieste 

society opposed the demand of the Lviv municipality, demanding the construction 

of a tramline to the grounds of the Universal National Exhibition (Powszechna 

Wystawa Krajowa), which was scheduled to open in , they irritated the city’s 

elite. Municipal officials then became interested in an innovative means of urban 

transport, which was a tram powered by electricity. In December , the director 

of the Municipal Construction Office J. Hochberger, with a professor of electrical 

engineering at the Imperial-Royal Polytechnic School in Lviv Roman Dzieślewski 

(–) went on a business trip to Vienna, Prague, Berlin and Hamburg, 

 Z. Kiślański, Główna stacja tramwayów w Warszawie, “Przegląd Techniczny” , , issue –, 

p.  (table ).

 , file , description , case  [Design for the stables building, missing title page], f. .

6a

6b

Drawing 6. Plan of the gro-
und floor, cross-section, 
and view of the west 
elevation of the horse tram 
depot, according to the 1879 
design. Drawing based on 
the design: DALO, file 2, des-
cription 1, case 1811, f. 21
→ see pp. 176–177
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in order to learn about the functioning of the electric tram in these cities.⁶¹ In 

the published report on this trip, the experts showed in their final conclusions that 

the electric tram would meet Lviv’s expectations regarding intensive and cheap 

public transport services, while providing reasonable grounds for the economic 

success of the venture.⁶² More sceptical views on the part of some council-

lors towards the planned investment project were overcome by the professor 

of the Imperial-Royal Polytechnic School in Lviv Roman Gostkowski (–). 

At the end of September , the latter gave a lecture at the Lviv City Hall, in 

the conclusion of which he recognized “horse-drawn railways a nearly obsolete 

institution – while electric railways, being a profitable enterprise at the time of full 

flourishing”.⁶³ Soon at the meeting of the Municipal Council, held on September 

, , at the request of councillor Andrzej Gołąb (–), it was decided 

that an electric tramline should be built in Lviv before the exhibition opens. At 

that time, funding was granted for conceptual work, and a five-member “Electric 

Committee” was appointed to oversee the implementation of the investment 

project on behalf of the Council.⁶⁴ A detailed electric tram construction project 

was developed at the end of  by Dzieślewski and Hochberger, who were best 

acquainted with the issue of an innovative drive system for the tramway.⁶⁵ In 

a short time, at the end of April , in accordance with the regulations issued 

by the Ministry of Trade, city officials managed to get the developed project 

approved by the Governor’s Authority.⁶⁶ Then, on June , , government 

concession was obtained for the construction and use of a municipal “electric 

railway” in Lviv. On this basis, the Municipal Council decided on July ,  

to entrust the construction of the power plant and tramlines to the Siemens & 

Halske company from Berlin.⁶⁷ 

In the period from September  to April , the Berlin investor erected 

a power plant (then called the “central station”) and a tram depot. Svitlana Linda 

considered the Lviv construction contractor, Vienna University of Technology-

 C.A. Tapxoв, Icторія львівского, p. ; A. Kpижaнiвcький, Icтopiя eлектpифiкації Львова, 

“Гaлицка брама”, , issue , p. ; idem, Prąd stały czy przemienny. Jak to było na początku 

elektryfikacji Lwowa, “Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej”, , issue , p. . 

 J. Hickiewicz, P. Sadłowski, Roman Dzieślewski. Pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współ-

pracownicy, Warszawa–Rzeszów–Tarnów–Gliwice–Opole , pp. –, featuring a photocopy 

of the publication: “Sprawozdanie w sprawie budowy kolei elektrycznej w mieście Lwowie”, edited 

by R. Dzieślewski, J. Hochberger, Lviv   , pp. –; A. Kryżaniwskij, Prąd stały, p. . 

 F. Dobrzyński, W sprawie budowy kolei elektrycznej we Lwowie, “Czasopismo Techniczne”, , 

, issue , p. . 

 Rada Miejska, “Gazeta Narodowa”,   , issue , p. .

 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (Центральний державний 

історичний архів України, м. Львів, dalej: -), Namiestnictwo Galicji (further: file ), 

description , case , “Projekt der elektrischen Stadtbahn :”, edited by Municipal 

Construction Office [Lviv ], f. –.

 -, file , description , case , “Protokoll begonnen am . April  […]”, Lemberg 

  , f. –v; Rewizja trasy, “Gazeta Narodowa”,   , issue , p. ; Kolej elektry-

czna we Lwowie, “Kurier Lwowski”,   , issue , p. ; C.A. Tapxoв, Icторія львівского, 

pp. –.

 Kontrakt zawarty z firmą Siemens & Halske na budowę i ruch kolei elektrycznej we Lwowie, 

Lwów , pp. –; K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działalność, pp. –; C.A. Tapxoв, 

Icторія львівского, p. ; A. Kpижaнiвcький, Icтopiя eлектpифiкації Львова, p. ; M. Rechłowicz, 

J. Szajner, Początki tramwajów, pp. –; A. Kryżaniwskij, Prąd stały, p. . 
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educated architect Alfred Kamienobrodzki, (–) to be the designer of these 

buildings.⁶⁸ However, the preserved design of the depot does not provide grounds 

to establish Kamienobrodzki’s authorship.⁶⁹ It is more likely that the development 

of detailed designs of the buildings in question was commissioned from the engi-

neer employed by the investor. Perhaps that was the first director of the Lviv elec-

tric streetcar company, engineer Aleks Kern, who was entrusted with supervising 

the investment, while Kamienobrodzki completed the construction of the com-

plex. The essential buildings were erected in a place selected by the engineers 

of the Municipal Construction Office at the end of , between Pełczyński 

pond and the  Wulecka road (currently the intersection of D. Vitovskoho and 

Akademika Sakharova streets).⁷⁰ This location enabled the power plant to be 

permanently supplied with the necessary amounts of running water for steam 

boilers, which was drawn from two streams that were flowing there.⁷¹ In the case 

of this particular construction project, the desire to use cheap building materials 

and structural solutions is also visible, as significant sums had to be allocated 

towards the technical equipment of the power plant, as well as to the trolleys 

and tramway traction.⁷² 

Both buildings are drawn-out halls, built of brick on the projection of an 

elongated rectangle. Their interiors were illuminated with evenly spaced windows 

inside the perimeter walls, of rectangular shapes, enclosed in segments. The halls 

had been covered with gable roofs with wooden slopes, covered with bituminous 

roofing felt. Inside the depot, a wooden queen post truss supporting the roof 

was rested on two rows of wooden pillars spaced inside along the longer axis 

of the building. The parking tracks in the tram depot hall were arranged between 

wooden platforms. They were placed on a concrete floor, poured at a depth 

of . m, which allowed the depot maintenance services to inspect the tramcar 

chassis (see: Drawing , Figure ). The walls separating the rooms in the southern 

part of the depot from the rest of the space, designed for the administration, for 

the head of the tramway traffic and the conductors, were also made of wood. 

Additional natural lighting penetrated into the interior of the tram depot from 

above thanks to a skylight extending along the roof ridge, and a glazing, fitted 

in the top of the building on the north, just above the wooden entrance gates.⁷³ 

Wrought iron was used only in the making of the window frames and the sky-

light (see: Figure ).

For the tramway’s power plant, a system characteristic of simple workshop 

halls and small factories was used, consisting in erecting a slightly smaller steam 

boiler room and an independent engine room, separated from it by a solid wall, 

 C. Лiнда, Apxiтектура, p. . 

 See as in footnotes  and .

 As in footnote , p. . 

 Kontrakt zawarty z firmą Siemens & Halske, p. ; J. Hickiewicz, P. Sadłowski, Roman Dzieślewski, 

p. .  

 Out of the total cost of the construction of electric tramway infrastructure in the amount 

of   . crowns, only  . crowns went towards the construction of the power sta-

tion and the tram depot buildings. The equipment of the power plants in the boilers and steam 

engines as well as the electricity generators used up  . crowns. The listing of construc-

tion costs is given by J. Tomicki, Ze statystyki, p. .

 Description based on , file , description , case  [Plan, cross-section and view 

of the tram depot, no title or date, ?], f. .

Figure 5. Interior 
of the tram depot of 1894, 
status as of 1912. Source: 
S. Tomicki, Ze statystyki 
Miejskich Zakładów Elek-
trycznych we Lwowie, Lwów 
1912, p. 20
→ see p. 181

Figure 6. Tram depot and 
power station in Lviv, 
status as of 1894. Photo by 
Franciszek Rychnowski, 
The Lviv Historical Museum 
collection
→ see p. 181
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within one building.⁷⁴ On the south, a small outbuilding was added to the boiler 

room, intended for setting up water pumps and water treatment devices, for 

the water supplied from here to steam boilers. On its eastern side, a  m high 

industrial chimney was erected, which was used to carry exhaust fumes from 

the steam boilers. Due to the necessity of accommodating two water-tube steam 

boilers and two steam engine sets (of  horse power), coupled with a Siemens 

electric generator (type T ),⁷⁵ evenly spaced girders were used to support 

the roof of the power plant. Each consisted of wooden beams, joined with steel 

clamps and additionally stiffened with steel supporting beams.⁷⁶ Thanks to 

the application thereof, unlike in the depot building there was no need to sup-

port the roof truss with columns fitted in the interior.

The external façades of the described buildings had monotonous, divisions, 

typical for industrial buildings, consisting in the rhythmic repetition of evenly 

spaced lesenes on the pedestal of brick foundation, and derived from the archi-

tectural doctrine of Durand. Window and door openings were made in the fields 

between them, both on the side façades and the gable façade (see: Drawing ). 

Only the northern façade of the depot was not laid in brick, due to the need 

to make gates for the trolleys here. The gates were embedded between oak col-

umns supporting the gable and roof structure. Wooden applications in the form 

of Tuscan pilasters, placed on high plinths (see: Drawing ) were nailed onto 

the columns. The façades of the tram depot were covered with plaster coat. By 

contrast, the power plant, as a more important production building, was distin-

guished by adding masonry elements of ceramic brick. The latter was used to 

make the pedestal of the foundation, pilaster strips, windowsills and segmen-

tal archivolts that enclosed window and door openings. The aforementioned 

elements emphasized the structure of the façade’s division, especially against 

the light background of the plaster-covered wall (see: Figure ).

Development projects by Lviv city after  

In , the municipal government’s investment policy changed significantly. 

It was then decided that the amount of  million crowns should be allocated 

for infrastructure investments. The city obtained the necessary funds as a result 

of the issue of municipal bonds by the National Bank of the Kingdom of Galicia 

 This was also the layout of the power plant in Bielsko, “the first one in Polish lands”, launched 

by Vereinigte Elektrizitäts A.-G. Wien in , see: Elektryfikacja ziem polskich przed  r., in: 

Historia elektryki polskiej, t. : Elektroenergetyka, Warszawa , pp. –, . See also: F. Ach-

leitner, Zur Architektur von Kraftwerken, in: Lichtjahre.  Jahre Strom in Österreich, Wien , 

p. . 

 On the construction and the equipment of the power plant, see: -, file , description 

, case , “Protokoll aufgenommen in Lemberg am . Mai ”, f. r–v; J. Tomicki, Ze 

statystyki, pp. –; C.A. Tapxoв, Icторія львівского, pp. –; A. Kpижaнiвcький, Icтopiя 

eлeктpифiкації Львівщини, Львів , p. . 

 The project documentation, assembled by the Municipal Construction Office during the pro-

cedure of issuing permits (the so-called “consensus” documents) for the construction was not 

included in the archive files described in the inventory of the Board of the Royal Capital City 

of Lviv collection as “електростанція” (see: , file , description , cases  and ). 

It seems likely that the said documentation either did not survive or it is kept as a part of another 

archival unit, difficult to determine, as is the case for the designs of the horse-drawn tram depot 

and stables (compare: , file , description , case ). Conducting the archive query based 

on the current and historical addresses if the electric tramway depot and power station was
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Drawing 7. Plan of the gro-
und floor, cross-section, 
and views of the electric 
tram depot elevation, 
according to the 1893 (?) 
design. Drawing based on 
the design: DALO, file 2, des-
cription 4, case 1051, f. 34
→ see p. 180
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and Lodomeria.⁷⁷ Pursuant to the suggestions of a professor of the Imperial 

and Royal School of Veterinary Medicine in Lviv Józef Szpilman (–), 

the officials and councillors decided to abandon plans to expand the slaughter-

house that had been used so far.⁷⁸ Instead, it had been decided that a farm called 

Gabrielivka (Gabrielówka) would be bought from Kalikst Poninski (located at 

the former Nowej Rzeźni street, today’s Promyslova street, number –) and 

erect a new complex on this land, unrestricted by any pre-existing buildings. 

The design of the sensitive buildings for this municipal service was developed in 

two versions, under the guidance of the senior engineer at the Municipal Con-

struction Office, Wincenty Górecki. The first version was drafted in March, and 

the second in June of . At that time, slightly larger buildings were planned for 

implementation than before.⁷⁹ Both versions constituted the adoption of the “Ger-

man system” of municipal slaughterhouses, also known as hall slaughterhouses 

(Schlachthallensystem). In this type of plants, animal slaughter was carried out 

in large halls, adapted to the dressing of animals of various sizes. From here, 

separate halls were built for the slaughter of large cattle (cows, oxen), smaller 

cattle (calves, sheep, goats), pigs and horses.⁸⁰ At the same time, the separation 

of slaughter chambers within the halls was abandoned, as it was believed that in 

the common space for all the butchers their work could be better controlled. For 

this reason, since the s, the municipal governments ceased the construction 

of chamber abattoirs, considering them unsuitable.⁸¹ Also in Galicia, based on 

the recommendations of the State Veterinarian, professor of the Imperial and 

Royal School of Veterinary Medicine in Lviv Alexander Littich (–), Gover-

nor’s Authority issued a circular on September , , “On the construction 

and arrangement of slaughterhouses.” On its basis, the authorities intended to 

pursue a more active policy towards limiting the slaughter of animals in private 

buildings, and instead to support the construction of public slaughterhouses in 

the hall system, in which comprehensive sanitary control of animals and their 

slaughtering conditions was possible.⁸²

 thwarted by the restricted access to the documentation of the indicated complex. I am therefore 

using the plans for power plant extension, developed by A. Kamienobrodzki in the year : 

, file , description , case , “Plan rachunkowy cent[ralnej] stacji elektr[ycznej] we 

Lwowie”, ff. , .

 K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działalność, pp. ‒; T.Ł. Sroka, Rada Miejska we Lwowie 

w okresie autonomii galicyjskiej ‒. Studium o elicie władzy, Kraków  (= Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne, nr ), 

pp. ‒, ‒. 

 The design for its extension was developed in  by the Municipal Veterinarian J. Kubicki at 

the commission of the municipal authorities; see: K. Ostaszewski-Barański, Pogląd na działal-

ność, p. ; W. Górecki, Nowa rzeźnia miejska we Lwowie, “Przegląd Higieniczny”, , , issue 

–, p. . 

 , file , description , case , “Rzeźnia dla drobnego bydła (cieląt)”, f. ; ibidem, “Rzeźnia 

bydła rogatego”, f. ; ibidem, “Chłodziarnia dla rzeźni we Lwowie”, f. , ; ibidem, “Rzeźnia 

sanitarna”, f. ; , file , description , case , “Rys poziomy budynku maszynowego, 

fabryki lodu i maszyn do chłodzenia”, f. ; ibidem, “Chłodziarnia”, f. , . Plans, cross-sections 

and views of the essential structires of the “slaughterhouse department” were published by 

W. Górecki, Nowa rzeźnia, table –. 

 S. Tholl, Preußen blutige Mauern, pp. –; H. Lackner, Ein “blutiges Geschäft”, p. . 

 P. Young Lee, Siting the Slaughterhouse, p. .

 Z. Fertig, O zakładach rzeźniczych w średnich i większych gminach, “Przegląd Weterynarski”, , 

, issue –, pp. –. 

Figure 7. Municipal slau-
ghterhouse and market 
complex at Gabrielivka, 
status before 1914. Detail 
of a photograph in the col-
lection of Zakład Narodowy 
im Ossolińskich (National 
Ossoliński Institute) in 
Wrocław
→ see p. 185
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In contrast to the slaughterhouse of –, the new municipal slaugh-

terhouse was a much larger complex, designed and equipped with refrigerators 

and transportation equipment modelled on the city slaughterhouses of Leipzig 

(–), Nuremberg (–) and Halle an der Saale (–), which 

delegates of the city council had the opportunity to visit in January . Jour-

neys were also made to Gdansk, in order to get acquainted with the equipment 

of the local slaughterhouse there, launched already in .⁸³ Not only the architects 

of the municipal building office were involved in the design work, but also the Mu-

nicipal Veterinarian Józef Kubicki (–) and professor Szpilman, who were 

consulted on the layout and arrangement of the plant. Technical equipment (boil-

ers and steam machines, cooling devices, and an innovative suspended train for 

transporting beef carcasses) was ordered from renowned suppliers – the Friedrich 

Wannieck machinery factory of Brno and Prague Machine Manufacturers Joint 

Stock Company.⁸⁴ Thanks the plant thus equipped, the city authorities were able 

to completely forbid slaughtering in private butchering workshops, and the ban 

was introduced on the day of launching the slaughterhouse on July , .⁸⁵

The complex of the new municipal slaughterhouse consisted of separate, fenced 

off “departments”. In the largest of these, the construction contractors commis-

sioned in  (Edmund Żychowicz, Kasper Draniewicz, Stanisław Dec and Ale-

ksander Pawełkiewicz⁸⁶), erected separate buildings for smaller cattle abattoir (not 

preserved to this day), for pigs, and for large cattle, all built on the plans of elon-

gated rectangles. To the north of these buildings, they placed up a complex of cold 

storage and pre-cold storage buildings, stretching from west to east, intended for 

longer storage of meat. Then they added the facilities for the production of arti-

ficial ice, water tower as well as engine room and steam boiler room (currently 

these buildings are falling into ruin). On the eastern edge of the plant’s lot there 

was a designated “sanitary department”, intended for the slaughter of infected 

animals. A sanitary abattoir and a common barn and pigsty building were erected 

here. A market for sick animals was designated between these departments. How-

ever, from the south there were extensive separate market places for cattle, pigs 

and horses (not surviving to this day), where “only the most necessary buildings 

and the most modest equipment” were constructed.⁸⁷ There were cowsheds and 

pigs, enabling particularly in winter, to keep animals offered for sale for a longer 

period (see: Drawing , Figure ).⁸⁸ In accordance with the design pattern for 

urban slaughterhouses formed in the mid-nineteenth century, the main entrance 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej przez reprezentację miasta Lwowa celem zbadania rzeźni 

i targowic zagranicznych, Lwów  (foreword, n. p.); W. Dzieślewski, Miejska centralna rzeźnia 

i targowica na bydło w Gdańsku, “Czasopismo Techniczne”, , issue – and , pp. –.

 The circumstances of the construction, and the description of the municipal slaughterhouse 

are provided by W. Górecki, Nowa rzeźnia, pp. –. 

 In the autumn of , Lviv Municipality addressed the Governorship Office, asking them to 

ban the slaughter of animals in Lviv outside the new municipal slaughterhouse. State authori-

ties issued the regulation accordingly, on  December , see: -, file , description 

, case , “Sprawozdanie magistratu miasta Lwowa do c.k. Namiestnictwa Galicji”, Lviv 

  , f. r–v; Otwarcie rzeźni, “Kurier Lwowski”,   , issue , p. . 

 -, file , description -a, case , “Budowa rzeźni”, f. –v; Rada m. Lwowa, “Kurier 

Lwowski”,   , issue , p. .

 W. Górecki, Nowa rzeźnia, p. .

 Ibidem, pp. , –. 
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Drawing 8. Situation 
of the central municipal 
slaughterhouse and market at 
Gabrielivka, status as of 1901. 
Drawing based on the design: 
W. Górecki, Nowa rzeźnia 
miejska we Lwowie, “Przegląd 
Higieniczny”, 1, 1902, no. 5–12, 
pp. 128–129 (table 1). Key: 
A – courtyard of the slaugh-
terhouse department; 
B – entrance yard (“front 
yard”); C – cattle market; 
D – horse market; E – pig 
market; F – market of infected 
animals (“contagion market”); 
G – courtyard of the sanitary 
department; 1 – administrative 
buildings; 2 – meat control 
building, for meat imported 
from the provinces; 3 – smaller 
cattle slaughter pen; 4 – pig 
abattoir; 5 – large cattle abat-
toir; 6 – abattoir for the ritual 
slaughter of poultry; 7 – cold 
storage area; 8 – pre-cold sto-
rage area; 9 – production of ar-
tificial ice; 10 – water tower; 
11 – machine room; 12 – intest-
inal washer; 13 – steam boiler 
room; 14 – residential building 
for the company’s employees; 
15 – cowsheds for cattle inten-
ded for slaughter; 16 – barn 
for the horses and carriages 
of the butchers; 17 – free space 
intended for the extension 
of the slaughterhouse and 
cold storage areas; 18 – sa-
nitary abattoir; 19 – sanitary 
stables; 20 – open pens for 
cattle; 21 – wooden shed for 
cattle; 22 – market administra-
tion building and weighing 
platform; 23 – cowshed for 
smaller cattle; 24 – porch next 
to the restaurant in the ground 
floor of the administration 
building; 25 – cowshed; 
26 – pigsty; 27 – open pens for 
pigs; 28 – sheltered pens for 
pigs; 29 – horse testing yard; 
30 – horse stables; 31 – shelte-
red stalls for horses; 32 – admi-
nistration building of the horse 
market; 33 – sanitary stable for 
horses; 34 – railway platform 
for offloading animals and de-
livering supplies; 35 – concrete 
gutter for the discharge of wa-
ste; 36–37 – cesspools.
→ see p. 184
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to the complex was enclosed between two twin administrative buildings and 

a small concierge pavilion between them, on the top of which a cartouche with 

the municipal emblem of Lviv was placed. As commissioned by the Municipal Au-

thority, these buildings were erected in the years – by Antoni Kunicki and 

Zygmunt Krykiewicz (see: Figure ).⁸⁹ Such layout of the buildings, reminiscent 

of their counterparts in the central slaughterhouse and municipal marketplaces in 

Leipzig and in Gdańsk, was intended to improve and order the process of animal 

slaughter, and also to limit access of unauthorised persons to the slaughterhouse.⁹⁰ 

The characteristic main entrance with the concierge pavilion at the centre was 

modelled on similarly organized separate entrances to the slaughterhouses and 

city markets in Leipzig (see: Figure ).

“Hygienic” building materials and structures were used in the buildings 

designated for slaughter, meat processing and storage. For this reason, wood 

has been eliminated from the interior of these facilities. Timber was replaced 

by more expensive cast iron columns or forged iron structures (see: Draw-

ing ). The task of the latter was to support the reinforced concrete ceilings 

of the slaughterhouse and the cold room, as well as enable the installation 

of equipment that would facilitate slaughtering. The floors of all rooms were 

made out of concrete or lined with ceramic tiles with stoneware gutters that 

served for draining sewage to drainage wells constructed outside the build-

ings. These were equipped with sedimentation tanks, in which perforated iron 

baskets were hung, designed to capture solid impurities and deposits. After 

the tanks filled up, the employees removed their contents to cesspools. The de-

scribed method of cleaning and draining the waste was modelled on the system 

considered to be the most “practical”, namely the one used in the municipal 

slaughterhouse in Nuremberg.⁹¹

Communication of large and smaller cattle took inside the slaughterhouse 

place via the central aisle, while slaughter was carried out in side aisles, addition-

ally connected along the longer walls of the building. Attached to them were 

marble countertops and cast iron, enamelled sinks, intended for rinsing the in-

testines and entrails. In Lviv, however, the typical basilica layout of the aisles, 

characteristic of municipal slaughterhouses of Frankfurt am Main, Nurem-

berg, or built at the same time in Wrocław and Poznań, was abandoned.⁹² Lviv 

slaughterhouses were planned on a slightly smaller scale, therefore, in order to 

economize on construction costs, it was decided that the aisles would have a hall 

layout. This arrangement deprived the central aisles of natural light, which is why 

a glazed gap along the long axis of the building was made in their ceilings, and 

skylights in the roof ridges were fitted to illuminate the central aisle from above 

(see: Figure ).⁹³ The organization of work in a pig slaughterhouse looked slightly 

 -, file , description -a, case , “Budowa domów administracyjnych”, f. –v; 

Nowa rzeźnia, “Kurier Lwowski”,   , issue , p. . 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej, pp. –; H. Lackner, Ein “blutiges Geschäft”, p. ; 

K.A. Wojtczak, Zespół zabudowań rzeźni miejskiej w Gdańsku jako element procesu sanacji miasta 

w dobie rewolucji przemysłowej, “Rocznik Gdański”, –, –, p.  (fig. ). 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej, p. . 

 Ibidem, pp. , . Regarding the structure of the slaughterhouse building, see: S. Tholl, Preußen 

blutige Mauern, pp. –; A. Gryglewska, P. Gerber, Wpływ rozwoju technologii, pp. –. 

 Detailed description of these buildings and their equipment is given by Wincenty Górecki, 

Nowa rzeźnia, pp. –, –. 
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Figure 8. Main gate 
of the municipal slaughter-
house at Gabrielivka, status 
after 1915. From the collec-
tion of Zakład Narodowy 
im Ossolińskich (National 
Ossoliński Institute) in 
Wrocław
→ see p. 185

Figure 9. View of the en-
trance to the markets 
of municipal slaughter-
house in Leipzig, status as 
of ca.1912. Photo by atelier 
H. Walter, illustration based 
on Leipzig. Fotografien 1867 
bis 1929, edited by A. Bla-
schke, K. Czok, Leipzig 1991
→ see p. 186

Figure 10. Interior of large 
cattle abattoir, status as 
of 1902. Source: W. Górecki, 
Nowa rzeźnia miejska we 
Lwowie, “Przegląd Higie-
niczny”, 1, 1902, no. 5–12, 
p. 158
→ see p. 187
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Drawing 9. Cross-section 
and views of the large cattle 
abattoir elevation, view 
of the intestinal washer. 
Source: W. Górecki, Nowa 
rzeźnia miejska we Lwowie, 
“Przegląd Higieniczny”, 1, 
1902, no. 5–12, table II
→ see p. 187
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different, modelled on the arrangement of such facilities in the slaughterhouses 

of Leipzig and Halle.⁹⁴ The building, erected in the same way as other slaugh-

terhouses, was divided into two rooms for the slaughter of larger animals, and 

of smaller animals and poultry. Entrances were located in the eastern wall, while 

communication inside took place across the long axis of the building, starting 

from slaughter cages, scalding vats, and places intended for dressing the animal 

carcasses (see: Drawing , Figure )⁹⁵.

When erecting residential and administrative buildings, engine rooms and 

boiler rooms, workshops as well as a small building for kosher slaughtering 

of poultry, wood was used to make beam ceilings, roof girders, stairs and win-

dow frames.⁹⁶ It was not necessary to use the more expensive iron or reinforced 

concrete structures in this case. It is also worth mentioning the small auxiliary 

buildings, such as the cowsheds at slaughterhouses, used for temporary housing 

of the cattle intended for slaughter, and the intestinal washer, built in the form 

of an octagonal rotunda (see: Drawing ).

The façades of the buildings of the municipal slaughterhouse were clasped by 

more massive pilaster strips at the edges, and evenly spaced lesenes on the longer 

side walls. Between them, were made large rectangular windows were fitted, 

enclosed in segments. In the case of smaller buildings, such as the ritual poultry 

slaughterhouse, sanitary slaughterhouse, cowsheds and pigsty or outbuildings 

added from the north to the main slaughter halls, lesenes were introduced only 

on the edges of these buildings (see: Drawning ,). In this way, the monumen-

talism of the largest and also the essential buildings was emphasized, especially 

against the background of smaller facilities. The monotony of brick façades was 

broken with artificial stone applications. Imitations of stone blocks were placed 

on the edges of buildings. Strips of stone blocks stretched along at the height 

of the closing of the window openings with segmental arches. Window axes were 

accentuated using the imitation of keystones superimposed, on brick pommels 

of segmental arches (see: Figure , Drawings  and ). The division of the façade 

described above is similar to that used in buildings erected less than one year 

earlier, namely the facilities for the groundwater intake and pump station in Volya 

Dobrostans’ka. The only difference – resulting, we can assume, from the func-

tional premises, as clinker brick was perceived to be less resistant to dirt – was 

the choice of plaster for the façade of the pump station and coal storage in Volya 

Dobrostans’ka (see: Figure ).⁹⁷

The report on a business trip undertaken by a Committee, delegated by 

the city council to visit slaughterhouses in German cities, described, inter alia, 

the buildings of these facilities, erected from “raw brick with architectural orna-

ments of sandstone”. Their sterile façades symbolized the “economy and utility” 

 Sprawozdanie komisji wydelegowanej, pp. , . 

 Detailed description of the slaughterhouse of pigs and its equipment is given by Wincenty 

Górecki (Nowa rzeźnia, pp. –). 

 -, Kolekcja map i planów (file ), description , case , “Dom restauracyjny [oraz] 

budynek administracyjny”, edited by Municipal Construction Office, Lviv  , f. , ; , 

file , description , case , “Rzeźnia drobiu (rytualna)”, edited by Municipal Construction 

Office, Lviv  , f. . 

 X. Xapчук, Boдoгiн мicтa Львoвa (вiд почaткy  cт. дo  p.), Львiв , pp. – 

(fig.  and ). 

Drawing 10. Cross-section 
and view of the pig abat-
toir, according to the 1899 
design. Drawing based on 
the design: DALO, file 2, 
description 4, case 1043, 
f. 33–34
→ see p. 188
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Figure 11. Interior of pig 
abattoir, status as of 1902. 
Source: W. Górecki, Nowa 
rzeźnia miejska we Lwowie, 
“Przegląd Higieniczny”, 1, 
1902, no. 5–12, p. 142
→ see p. 188

Figure 12. Pumping station 
at Volya Dobrostans’ka, 
status as of 1901. Source: 
S. Aleksandrowicz, Wodo-
ciąg lwowski, “Przegląd 
Higieniczny”, 1, 1902, 
no. 1–3, p. 12
→ see p. 189
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of the complexes, whereas their construction focused primarily on the use of ma-

terials and building structure that was appropriate for their particular function.⁹⁸ 

Stefan Tholl points to this message of the architecture of urban slaughterhouses, 

while quoting descriptions formulated by the architects who designed them. 

Similarly to the buildings of five Paris slaughterhouses constructed after , 

the architecture of Prussian slaughterhouses was described as economical, durable, 

simple, and orderly, and even as fostering the maintenance of cleanliness. For these 

reasons, most often it was deprived of decoration or apparent stylistic features. 

Only the administrative buildings, which generally masked the slaughterhouse 

and cold storage buildings on the street side, were designed as more explicitly 

monumental and even indicating the importance of the municipal facility for 

the town’s economy.⁹⁹ For this reason, stylish costumes with characteristic ar-

chitectural detail were often used on their façades. The commonplace repertoire 

of motifs included, among others, tondos with detached animal heads. In Lviv, 

these were fitted just below the tops of faux avant-corps of the preserved admin-

istrative buildings from the side of today’s Promyslova street (see: Figure ).¹⁰⁰ 

These eloquent decorations, which first appeared on the façades of the municipal 

slaughterhouses in Paris – as Paula Young Lee notes – carried a message indicat-

ing that as a result of killing animals, public hunger would be satisfied. In this 

way, the killing of animals was reduced to the symbol of sacrifice, carried out for 

the good of the general public, whereas the butcher’s profession was presented 

as an important social mission.¹⁰¹

According to the provisions of the contract, the city bought an electric tram 

company from Siemens & Halske on August , . The job of the director 

of the Municipal Electric Railways enterprise was entrusted to engineer Józef 

Tomicki (–), who in November  took over the duties from his 

erstwhile superior A. Kern.¹⁰² Tomicki almost immediately faced the problem 

of the facility’s expansion, which became necessary due to the dynamically 

increasing number of electric tram journeys.¹⁰³ The start of planning works 

on the expansion of the power plant in  was the immediate result of the de-

cision by the city authorities to electrically illuminate the interior of the mag-

nificent building of the Municipal Theatre, erected in –. At that time, 

two possible versions were considered. The conservative version consisted 

of the construction of a small power plant within the theatre building that would 

produce electricity on site. This solution was used in many cities, including Lviv, 

where from June  electric lighting of the main post office was enabled by 

a electricity generating unit, consisting of a gas motor coupled with a DC (direct 

   Sprawozdanie komisji wydelegowanej, pp. , , . 

   S. Tholl, Preußen blutige Mauern, pp. –. 

 Ibidem, pp. –; A. Gryglewska, P. Gerber, Wpływ rozwoju technologii, pp. –; P. Young 

Lee, Siting the Slaughterhouse, pp. –; K.A. Wojtczak, Zespół zabudowań, p. .

 P. Young Lee, Siting the Slaughterhouse, pp. –. For the photographs showing administrative 

buildings of the municipal slaughterhouse at Gabrielivka and tondoes with detached animal 

heads, see: J. Lewicki, Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa w latach –, 

Warszawa , p.  (fig. ).

 Kontrakt zawarty z firmą Siemens & Halske, pp. –; A. Kryżaniwskij, Prąd stały, pp. –; 

P. Rataj, Józef Tomicki (–) – pionier elektroenergetyki lwowskiej, „Przegląd Zachodnio-

pomorski”, , , issue. , p. . 

 J. Tomicki, Ze statystyki, p. . 
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current) generator.¹⁰⁴ Director Tomicki opted for a more advanced and more 

expensive solution, consisting in the extension of the tram power plant and 

routing underground cables from it, which would supply electricity to the power 

switchboard, then to electrical installation and to a set of batteries, located in 

the basement of the theatre. Ultimately, the Electric Committee at its meeting 

held on October , , accepted Tomicki’s concept. The opinion of professor 

Dzieślewski was of key importance to this decision.¹⁰⁵ 

Construction works commenced after the tender procedure for the supply 

of technical equipment was completed in mid-January, and the tender procedure 

for the extension of the power plant was concluded at the end of April . 

The last commission was entrusted to construction contractor A. Kamienobrodz-

ki.¹⁰⁶ The extension of the power plant consisted in demolishing the west wall 

of the engine room, and extending it by . m along the entire width towards 

the west. A basement was added under the extended (western) part of the en-

gine room, in order to allow employees of the plant to access the steam turbine. 

The Klein’s ceiling of the basement has been placed on iron I-beams supported 

on cast iron pillars. A water tower annex was added from the north of the en-

gine room. The extended interior of the engine room was covered with wooden 

slopes of a gable roof, supported on wood-and-steel girders, made in the same 

way as those of .¹⁰⁷ The exterior façades repeated the motif of evenly spaced 

brick pilaster strips. On the other hand, the divisions of the gable, west façade 

of the engine room and the water tower outbuilding were modified in a manner 

typical of the municipal construction in Lviv, already applied in the construc-

tion of a gasworks from –.¹⁰⁸ Brick pilaster strips, clasping the edges 

of the extended building, protruded above the roof slope, turning into slightly 

wider rectangular pinnacles, covered with ceramic roof tiles. Stepped finials were 

fitted on the axis of the gables closing the façades. The shoulders of the gently 

sloping gables were recessed cornices made of brick (see: Figure ).¹⁰⁹ It is 

worth noting that the façades of numerous annexes added to the power plant 

before , including the largest of those, housing the battery room and erected 

in , were made in a similar manner.¹¹⁰ Construction works were completed 

in November, and at the beginning of  a new steam and electric unit was 

launched. It consisted of two steam boilers and a  horse power Parsons-system 

steam turbine coupled with an electric generator.¹¹¹

 Elektryczne oświetlenie, “Gazeta Narodowa”,   , issue , p. . 

 J. Tomicki, Ze statystyki, p. ; A. Kryżaniwskij, Prąd stały, p. . 

 , file , description , case , “Protokół z posiedzenia komisji z    r.”, f. –v; ibidem, 

“Protokół [posiedzenia komisji dla budowy elektrowni] z dnia    r.”, f. .

 , file , description , case , “Plan rachunkowy centr[alnej] stacji elektr[ycznej]”, edited 

by A. Kamienobrodzki [Lviv ], f. , , . 

 See below, as in the case of gables in the ammonium water distillery and the water gas works. 

 Drawings of decorative gables in the power plant, see as in footnote , f. . 

 Detailed designs of those outbuildings are not included in the archival units described as the Lviv 

power plant files. For numerous photographs from the period as well as photographs taken 

in  by Y. Tymchyshyn showing the complex of the former power plant surviving until 

the present day, see:  A.Kpижaнiвcький, Byл. Caxapoвa  – електростанція постійного струму  

(within the digital encyclopaedia project “Interactive Lviv” implemented by the Centre for Ur-

ban History of Central and Eastern Europe: www.lia.lvivcenter.org/uk/objects/sakharova-/, 

accessed:   ). 

 , file , description , case  [Pisma  departamentu magistratu z    r.], f. .

13

Figure 13. View of the tram 
depot and power station 
complex in Vulka district, 
status as of 1908. Photo-
grapher unknown, photo 
from the I & I Kotlobulatov 
Collection
→ see p. 192
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Also after the city’s takeover of the gas plant on September , , the general 

public expected – as it had happened in German cities – that the facility would 

be expanded and modernized. Professor Gostkowski recommended that city 

officials undertake detailed studies, preceded by a visit to the most “progressive” 

gasworks. He also pointed out that “townspeople do not grant a monopoly in order 

to pay dearly for their light, but so that the money collected for gas would not go 

abroad, and so that would get their light more cheaply”.¹¹² In accordance with 

these postulates, the councillors resolved to delegate the new director of the Mu-

nicipal Gas Plant, engineer Adam Teodorowicz (–), on a business trip. In 

the years –, he visited gas plants in the largest cities of Cisleithania and 

Germany. At that time, the increase in production at municipal gasworks resulted 

from the improvement of coal degassing technology in oblique-angle chamotte 

retorts, which were heated by generators. Then mechanisation of the gas produc-

tion process took place. Teodorowicz postulated a completely new installation 

of the Humphreys & Glasgow system for the production of carburized water 

gas, which turned out to be a more efficient fuel for lighting compared to coal 

gas.¹¹³ The increase in gas production also necessarily had to result in fitting 

new cooling and purifying equipment, followed by adding a third gasholder with 

water tank capable of storing  thousand m³ of gas. Particularly noteworthy is 

Teodorowicz’s postulate regarding the use of petroleum oils for carburization, 

which are waste products obtained during the distillation of crude oil.¹¹⁴ 

Provisional modernization of furnaces and gasholders with water tanks used 

to date, carried out in the years –, allowed the extraction of up to . mil-

lion m³ of gas during one year. In May , the councillors accepted the gas 

plant expansion plan, submitted by director Teodorowicz.¹¹⁵ At that time, A. Ka-

mienobrodzki’s company erected an ammonia water distillery (see: Drawing ). 

This building was a simple hall built of brick on the projection of an elongated 

rectangle. The interior was illuminated with evenly spaced rectangular window 

openings closed in segments, made on two levels in the sidewalls. In the gable 

walls, windows were made on two levels along the axis of the façade. The hall was 

covered with a steep gable roof with wooden slopes, covered with ceramic tiles. 

The roof was supported on three iron truss girders. The interior, devoid of any 

divisions, made it possible to set up devices and installations capable of processing 

up to  tons of ammonia water daily.¹¹⁶ 

The water gas factory was a much larger building, made of brick by Kamie-

nobrodzki’s company on a plan of an elongated rectangle in –. It was 

covered in the same way as the ammonia water distillation plants. In its western 

 R. Gostkowski, Nasza gazownia, “Gazeta Narodowa”,   , issue , p. . 

 Posiedzenie Rady m., “Gazeta Narodowa”,   , issue , p. ; J. Körting, Geschichte der 

deutschen, pp. –. 

 , file , description , case , “Sprawozdanie w sprawie powiększenia gazowni miejskiej”, 

edited by A. Teodorowicz, Lviv   , f. –; A Teodorowicz, O rozwoju gazowni, pp. –. 

On the significance of carburized water production for maintaining the competitiveness of gas 

industry at the time, see also: W.Ż., Z Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Sprawozdanie 

z wykładu dyrektora gazowni miejskiej Adama Teodorowicza “O najnowszym postępie w przemyśle 

gazowym (gaz wodny)”, “Przegląd Techniczny”, , , issue , p. . 

 , file , description , case , “Wniosek komisji gazowej”, Lviv   , f. –v. 

 Description based on the surviving project of the , file , description , case , “Projekt 

na budynek destylacji wody amoniakalnej :”, [Municipal Construction Office, ], f. . 

Drawing 11. Situational 
Plan of the Municipal 
Gasworks in Lviv, status as 
of 1914. Author’s own elabo-
ration. Key: 1 – workshops; 
2 – storage area; 3 – gashol-
der with water tank of 1858 
(extended post-1901); 
4 – gasholder with water 
tank of 1877 (extended post-
1901); 5 – gasholder with 
water tank of 1906–1907; 
6 – gasholder with carbu-
rized water tank of 1906; 
7 – underground containers 
for coal tar and ammonia 
water of 1914; 8 – machine 
room of 1914; 9 – ammo-
nia water distillation unit 
of 1905; 10 – regeneration 
building of bog iron ore (of 
1877); 11 – desulphurization 
facility of 1858 (extended in 
1877–1878, 1906, and 1911); 
12 – retort house of 1858 
(extended in 1877–1878, 
1891, 1901 and 1908); 
13 and 14 – underground 
containers for coal tar and 
ammonia water; 15 – under-
ground containers for coal 
tar of 1906; 16 – desulphu-
rization facility of 1914 ; 
17 – carburized water gas 
facility (with the annex 
of steam boiler) of 1905–
1906 ; 18 – petroleum oils 
tank of 1906; 19 – storage 
buildings and garages 
of 1908–1914; 20 – vertical 
retort house of 1914 and 
1917; 21 – former workshop 
building of 1858 adapted 
for employees’ lodgings; 
22 – administrative building 
of 1858  ; 23 – stables 
of 1861; 24 – administrative 
building of 1908
→ see p. 193
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14

part, there was a machine room, two floors high. It was here that a gas firing 

plant had been installed, then a carburettor, a super heater, and further: a con-

denser, a tower scrubber and coal tar extractor of the Pelouze system. There was 

also a free space for installing a second set of devices in an analogous arrangement 

(and that took place in ). The next part of building was the machine room, 

in which two steam engines (each with  hp) were installed. They were used to 

drive pumps, fans, gas suction pumps and coal tar extractors. Above the machine 

room, on the first floor, there were coke hoppers, filled with the aid of an elevator, 

which were used to stuff the gas generator from the top with an iron tilting skip. 

On the west side, there were rooms for employees (including a bath and toilets) 

and a one-story annex of the steam boiler room added from the east. Two steam 

boilers were placed in it, and the smoke from their furnaces was discharged with 

an industrial chimney  m high (see: Drawing ).¹¹⁷ 

The buildings described above were most definitely different from the gas 

plant buildings taken over from the Dessau company. This effect was achieved 

by cladding their façades with dark red, well-burned brick (so-called “wiśniówka” 

i.e. “cherry” clicker brick), and covering them with steep gable roofs. In line with 

the Schinkel’s concept, the normalized, mechanically produced brick, which was 

a durable material, emphasized with its “natural” texture and colour the aes-

thetics of the façades of industrial buildings.¹¹⁸ In the case of ammonia water 

distillery, the architects of the Municipal Construction Office still retained 

the typical façade division with lesenes. In the panels they delineated, closed 

just below the eaves of the roof with a cornice, supported on cubic consoles 

made of protruding bricks, window openings were made on two levels. How-

ever, on the longer elevations of the water gas plant, no division of the brick 

wall was used, with evenly spaced window openings placed along its surface 

(see: Drawing ). Simplified decorative motifs were focused on the gable walls 

of both production buildings. They were included in lesenes, which over the roof 

sheathing turned into slightly wider rectangular pinnacles, covered with tiles. On 

the axis of the steep triangular gables, stepped finials were made, which resembled 

crenellation with a shooting hole, supported on machicolation. A cartouche with 

the emblem of Lviv city was placed at the top of the boiler room (see: Draw-

ing , Figure ). The same forms of gables were used in the desulphurization 

plant from , expanded in , to which several outbuildings were added to 

house technical equipment.¹¹⁹

In , the annual gas production exceeded the volume of  million m³, and 

therefore reached the maximum that Lviv gasworks installations were able to pro-

duce. Therefore, director Teodorowicz submitted to the municipality the project 

proposal for another expansion of the plant, that he developed after he had visited 

 , file , description , case , “Urządzenie fabryczne dla wyrobu gazu wodno-naftowego 

:”, f. ; T. Dywan, Przemysł gazowniczy, pp. –; M. Urbaniak, Gazownie komunalne 

Poznania i Lwowa na początku  w. Próba charakterystyki i porównania ich rozwoju, “Kwartalnik 

Historii Nauki i Techniki”, , , issue , pp. –.

 M. Klinkott, Die Backsteinbaukunst, pp. –; Z. Ostrowska-Kębłowska, Tak zwana technolo-

giczna estetyka, pp. –, ; G. Kokkelink, M. Lemke-Kokkelink, Baukunst in Norddeutschland. 

Architektur und Kunsthandwerk der Hannoverschen Schule –, Hannover , p. . 

 , file , description , case , “Plan rekonstrukcji budynku chłodzenia gazu :”, edited 

by Municipal Construction Office, Lviv   , f. . 

Drawing 12. Plan of the gro-
und floor, cross-sections 
and view of the elevation 
of the carburized water gas 
plant, according to the 1905 
design. Drawing based on 
the designs: DALO, file 2, de-
scription 1, case 2101, f. 122. 
Key to the building’s plan: 
1 – instrument room; 2 – ma-
chine room ; 3 – toilets; 
4 – locker room and bath for 
the workers; 5 – pumping 
station ; 6 – steam boiler 
room 
→ see p. 194

Figure 14. View of the des-
ulphurization facility of 1914 
and boiler room of the car-
burized water gas plant, 
status as of 1920s. Photo-
grapher unknown, photo 
from the I & I Kotlobulatov 
Collection
→ see p. 195
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the gasworks in German, French, and English cities. ¹²⁰ He anticipated the con-

struction of a vertical retort house of the Glover-West system, a separate machine 

room, and a new desulphurization facility. He also planned to build a second 

gas plant on the land located by the road towards Zhovkva, near the municipal 

slaughterhouse in Gabrielivka, which however was thwarted by the outbreak 

of war. These plans were approved for implementation by the Municipal Coucil 

in July .¹²¹

Jan Rozmus, a construction contractor engaged by the city at that time, was 

commissioned to erect a new desulphurization facility, a machine room, and 

a kiln “in the same way and from the same material as the existing gasworks 

buildings”.¹²² The desulphurisation plant designed by the municipal architects 

consisted of two hall-shaped buildings, juxtaposed along their long sides. They 

were erected from brick on the plan of an elongated rectangle. The hall intended 

for the placement of four desulfurization boxes was covered with a steep gable 

roof of wood covered with ceramic tiles. The roof was supported on iron truss 

girders. The second hall, added from the south, and intended for the regenera-

tion of bog iron ore, was covered with a cheaper, wooden, mono-pitched roof, 

supported on four cast-iron pillars. In the external façades of the desulphuriza-

tion plant, brick façades divided with flat lesenes and window openings between 

them were repeated. In addition, the same gables were used as in the buildings 

of the ammonia water distillery and the water gas plant (see: Drawing ).  

The machine room was a one-story hall with cellars, made of bricks and pro-

jected on the plan of an elongated rectangle. It was covered with a roof made in 

the same way as in the buildings erected so far. This hall was interrupted along 

the transverse axis with a massive, higher (three-story) avant-corps, covered with 

a gable roof. The brick façades of this building have been clasped on the edges 

with flat lesenes. Pairs of additional pilaster strips were introduced on the ga-

ble walls. Windows of considerable size, enclosed in segments, were made in 

the fields between them. The panels marked with pilaster strips were closed with 

a simple cornice, supported on consoles made of bricks protruding from the face 

of the wall. Furthermore, stepped finials were added on the axis of the triangular 

peaks (see: Drawing ).

Municipal architects shaped the façade of a vertical retort house in a similar 

way, with the difference that the pilaster strips between the window axes were 

mounted on a pedestal, which constituted the ground floor of the building. 

The southern façade attracted the most attention, enclosed at the edges in mas-

sive lesenes, collapsed at the top, following the triangular outline of the gable, 

thus creating a kind of frame for the entire façade. Three arcades were inserted 

within it. The two extreme sets of arcades were lower and narrower, while 

the middle one was wider and overlapping the gable of the façade. In the pan-

els designated by the arcades, window openings were made on several levels. 

 Komisja Gazowa. Posiedzenie dnia  maja , “Dziennik Lwowski. Organ urzędowy gminy 

król. stoł. miasta Lwowa”, , , issue , p. ; Komisja Administracyjna dla Miejskiego Zakładu 

Gazowego. Posiedzenie dnia  czerwca , “Dziennik Lwowski. Organ urzędowy gminy król. 

stoł. miasta Lwowa”, , , issue , p. ; A. Teodorowicz, O rozwoju gazowni, p. .   

 , file , description , case , “Wniosek  departamentu magistratu”, Lviv   , 

f. –. 

 Ibidem, “Przypomnienie dla  wydziału magistratu”, Lviv   , f. , . 

Drawing 13. Plan, cross
-sections and the view 
of the elevation of the de-
sulphurization plant buil-
ding, according to the 1913 
design. Drawing based on 
the designs: DALO, file 2, de-
scription 1, case 2101, f. 148
→ see pp. 196–197
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A decorative stepped finial, built of brick, was placed on the axis of the gable 

(see: Figure ).¹²³

Since the electric tram was launched in the capital of Galicia, the city has not 

been able to expand its tramway system. This was due to the policy of the Tri-

este society, which, defended its interests in Lviv and therefore categorically 

opposed to crossing the horse tram tracks with electric tram tracks. It was ex-

pected, however, that the city would buy out the Lviv Horse Tramway Company 

(which indeed happened in ), hence the plans to expand power plant and 

tram lines submitted on November ,  by director Tomicki, and enthu-

siastically received by the public.¹²⁴ Therefore, it was realized that thanks to 

the popularization of electricity, the planned investment would contribute to 

improving the standard of living in the city.¹²⁵ In the submitted project, Tomicki 

anticipated another extension of the previously used power plant, generating 

direct current. Ultimately, the Electric Committee, having analysed the opinion 

by the appointed engineering expert A. Kern,¹²⁶ argued for the construction 

of a completely new and significantly larger power plant capable of generating 

  alternating current (AC). According to this concept, the electrification 

of Lviv would not take place, as it proceeded hitherto, as a result of the expan-

sion of the power plant undertaken every few years, but it would involve an 

immediate the transition to large-scale electricity generation, with the possibil-

ity of transporting that electricity over considerable distances. For this reason, 

according to Kern’s suggestion, it was decided that a power plant would be built 

in the neighbouring commune of Kul’parkiv, on the land of the farm belonging 

to the municipality, called Persenkivka (Persenkówka) (currently at number  in 

Kozelnytska street). Near the farm ran the Lviv-Stanisławów railway line, which 

would enable the power plant to be supplied with crude oil that was used for firing 

steam boilers. Water collection was also foreseen for the plant, from the Zhalizna 

Voda stream. And finally, the said location would enable virtually unlimited 

expansion of the power plant in the future.¹²⁷ Kern’s concept was approved by 

 A photograph from around , showing the vertical retort house, was published in: [J. Bułat], 

Księga informacyjna król. stoł. miasta Lwowa i czterech południowo-wschodnich województw 

Rzeczypospolitej Polskiej a to: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego, Lwów 

, p. b.

 , file , description , case , “Projekt generalny rozszerzenia Miejskiego Zakładu 

Elektrycznego. Opis techniczny”, edited by J. Tomicki, Lviv   , f. –; W.Ż., Z Towa-

rzystwa Politechnicznego we Lwowie. Streszczenie odczytu inż. Józefa Tomickiego, dyrektora 

miejskiego zakładu elektrycznego we Lwowie “O rozszerzeniu sieci elektrycznej m. Lwowa”, “Prze-

gląd Techniczny”, , , issue , p. ; K. Meyc, Цивілізаційні перетворення Львова. 

Електрифікація публічного простору містана зламі – століт, tłum. М. Мудpий, 

“Вісник Львівського університету. Серія історична”, , , part  (Спеціальний випуск. 

Львiв: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць. Львів/Lwów/Lemberg 

як міські простори: уявлення, досвіди, практики, edited by O. Аркуш, О. Вінниченкo, 

М. Мудpий), pp. –. 

 Tadeusz Gajczak (Elektrownia miejska w Krakowie, “Czasopismo Techniczne”, , , issue –, 

p. ) notes that in   recipients were connected to the electricity network in Kraków, 

whereas “electricity in Lviv grew in popularity at a much faster pace [than in Kraków – T.D.]”, 

as more than two thousand recipients were connected to the electricity network here.  

 , file , description , case, , “Die grundlegenden Fragen in bau- und betriebstechnischer 

Hinsicht für das neue Elektrizitätswerk der Landeshauptstadt Lemberg”, edited by A. Kern 

[], f. –.

 Ibidem, f. –. 
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Figure 15. Preserved 
structures of the vertical 
retort house from 1914 and 
1917, status as of 2016 (the 
building was demolished 
in 2017) Photo by Tomasz 
Dywan
→ see p. 198
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the power plant construction committee on October , , and supervision 

over the execution and implementation of the detailed construction design was 

entrusted to director Tomicki. The venture was one of the major industrial ini-

tiatives of the municipal government throughout Austria-Hungary, comparable 

to the extension of the electric tram in Prague in .¹²⁸ For the construction 

of the necessary technical infrastructure and the buildings for the power plant, 

the city took two loans in the National Bank of the Kingdom of Galicia and 

Lodomeria, in the total amount of  million krone, in the form of municipal 

bond issues.¹²⁹ The tender procedure for the supply of technical equipment was 

settled on December , , and the Municipal Council accepted these arrange-

ments at the end of February . On April , , City Councillors decided 

to commission the proven contractor A. Kamienobrodzki for the construction 

the power plant.¹³⁰

A little earlier, in the years –, on the basis of a project developed 

at the Municipal Construction Office, Kamienobrodzki built the second tram 

depot, next to the power plant and the original tram depot complex from . 

This building repeated the pattern of the old depot (see: Figure ) with the dif-

ference that the wooden roof truss was replaced by wrought iron girders. Thanks 

to the latter, there was no need to use columns to support the roof in the interior. 

Also the platforms, between which parking tracks were laid, were made on riveted 

iron truss structures. In the southern part of the building, on two floors, there were 

warehouses, and from the west, a small annex of the bathhouse and an toilets was 

added.¹³¹ In the external façades of the depot, the same divisions were repeated, 

applying brick lesenes, as in the building of the power plant from . However, 

probably due to the reduction of construction costs, the inclusion of window 

openings in decorative frames (stone or imitation stone), visible on the preserved 

designs of this building, were ultimately abandoned.¹³² For this reason, the forms 

of window openings were repeated as in the old depot from .

The design of the new power plant complex was developed in March  

by the engineer of the Municipal Construction Office Adolf Piller (–), 

educated at the Polytechnic in Lviv and Karlsruhe and the Academy of Fine Arts 

in Munich. According to the drawings he developed, the complex consisted of two 

 In both metropolitan centres, the costs of the construction of tramways, along with the construc-

tion of new municipal power plants exceeded the sum of  million krone; see: H. Feldstein, 

Sprawozdanie, pp. ‒; J. Tomicki, Ze statystyki, p. ; M. Feith, Finanzielle Unternehmungen der 

Gemeinden im Jahre , “Österreichisches Städtebuch. Statistische Berichte der grösseren 

österreichischen Städte”, , , pp. ‒. 

 H. Feldstein, Sprawozdanie, p. ; S. Hoszowski, Ekonomiczny rozwój, p. ; A. Kryżaniwskij, Prąd 

stały, p. . 

 Komisja zarządzająca Miejskich Zakładów Elektrycznych. Posiedzenie z dnia  grudnia , 

“Dziennik Lwowski. Organ urzędowy gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , issue , p. ; 

Ciąg dalszy -go posiedzenia Rady Miejskiej dnia  lutego , “Dziennik Lwowski. Organ 

urzędowy gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , issue , p. ; . posiedzenie Rady miasta. 

Dnia  kwietnia , “Dziennik Lwowski. Organ urzędowy gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , 

, issue , p. ; Rada miasta Lwowa, “Gazeta Lwowska”,   , issue , p. . 

 Description based on the surviving design , file , description , case , “Projekt remizy 

i magazynu dla stacji centr[alnej] kolei elektr[yczej]”, [edited by Municipal Construction Office, 

Lviv ], f. ; Ю. Бірюльов, Apxiтектуpа пoчаткy  cт. (–). Apxiтектуа, in: 

Apxiтектуа Львова. Час i cтилі – cт., edited by Ю. Бірюльов, Львів , p. .

 Design for the tram depot – was published by J. Lewicki, Między tradycją, p.  (fig. ). 
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Drawing 14. Plan of the gro-
und floor, cross-sections 
and views of the elevation 
of the machine room, accor-
ding to the 1913 design. Dra-
wing based on the designs: 
DALO, file 2, description 1, 
case 2101, f. 141
→ see p. 199
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longitudinal halls (engine room and slightly smaller steam boiler room), joined 

along their longer sides. Piller planned to cover them with rather steep, gable 

roofs covered with timber, supported on iron truss girders. There was a plan to 

add two-story, pitched roofed annexes with cellars to both halls, from the east and 

west. In their central part there were rooms opening to the engine room and steam 

boiler room. The opening was made with the aid of three iron pillars supporting 

iron beams. There was a plan to locate battery banks, electrical switchboards and 

water pumps in these rooms. The rooms intended for employees were located 

on the sides of both annexes (see: Drawing ).¹³³ 

Divisions of the side façades of the engine room and the steam boiler room, 

according to the plan, were intended, with evenly spaced pilaster strips. Between 

them, it was planned that wide, rectangular windows, closed in sections would 

be fitted on two levels. The annexes added to the engine room and the boiler 

room, and the vestibule preceding the main entrance to the engine room from 

the north, were planned to be enclosed on the edges with massive rusticated 

lesenes, topped above the slope of the mono-pitched roof with reduced pinnacles. 

The vestibule’s façade was distinguished by a projection added in the middle. 

It was closed with a steep gable above the entrance, with a stepped finial added 

on the axis of the gable. The monotony of façade divisions has been varied with 

applications representing stone blocks. They were used in the same way as in 

the case of the building of the municipal slaughterhouse in Gabrielivka – at 

the height of the closing of window openings with segmental archivolts and in 

their keystones.¹³⁴ In the plans, the southern and northern façades were to be 

crowned with two gables, in which significant reduction of the pinnacles was 

made by integrating them with the triangular outline of the gable (see: Draw-

ing ).¹³⁵ These motifs are similar to those that began to be used in urban 

gasworks buildings after , especially in the tops of the machine room and 

the vertical retort house from .

When comparing the preserved design with the photographs of the completed 

building (see: Figures , ), admittedly, when it comes to the planning and use 

of building structures, it was implemented as intended. I suppose that in mid-

 it had been decided that the project submitted by Piller should be amended 

or modified. As a result of these modifications, the engine room was eventually 

covered with a mansard roof with glazed side panels, allowing much better illu-

mination of the interior. The steam boiler room from the west has been covered 

with a mono-pitched roof. The engineers of the Municipal Construction Office 

must have considered the proposed simplified neo-Gothic motifs of the façade 

to be anachronistic and un-modern – it was decided that they should be replaced 

with element in Art Nouveau style.

 , file , description , case , “Projekt zakładu silnicy do wytwarzania prądu elektrycz-

nego dla światła i ruchu kolei elektrycznej”, edited by A. Piller, Lviv  , f. –. A. Piller’s 

authorship was established based on the following documentation: J. Biruliow, Secesja we Lwo-

wie, translated by J. Derwojed, Warszawa , pp. –; idem, Apxiтектуpа, p. ; idem, 

Зaxapeвичі творці cтоличиного Львова, Львів , p. ; idem, Mиcтeцтвo львiвcькoї 

ceцeciї, Львiв  (second, amended edition), p. . 

 , file , description , case , “Projekt zakładu silnicy do wytwarzania prądu elektrycz-

nego dla światła i ruchu kolei elektrycznej”, edited by A. Piller, Lviv  , f. .

 Ibidem, f. . 

Drawing 15. Plan and 
views of the elevation 
of the power plant complex 
at Persenkivka, accor-
ding to the 1907 design. 
Drawing based on selected 
fragments of the designs: 
DALO, file 2, description 5, 
case 1050, f. 9, 11, 12. Key 
to the plan of the complex: 
1 – engine room; 2 – steam 
boiler room; 3 – electrical 
switchboard; 4 – filters and 
water pumps; 5 – battery 
bank room
→ see p. 202
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17

The north façade of the constructed power plant complex consisted of two 

parts, which significantly differed from one another. The north wall of the engine 

room was enclosed in massive, rusticated pilaster strips, which were finished with 

decorative pinnacles. Three lightning bolts – cast from iron, and fitted onto iron 

circles – have been placed there. A triangular pediment, closing the smooth sur-

face of the wall, was fitted in-between the pinnacles. A large emblem of the city 

of Lviv has been added on its axis. In the middle of this part of the façade, a huge 

rectangular window was placed, divided by two pillars into three parts. The open-

ing was closed with a triangular pediment, with the same pattern as the one that 

crowned this part of the façade. Rusticated lesenes were introduced on the façades 

of the boiler room, finished with decorative pinnacles in Art Nouveau style. Large 

rectangular windows were made on one level in the fields, which they designated. 

Above the windows, triangular pediments were introduced on the north façade, 

and simple cornices on the west façade (see: Figure ). In the fields between 

the simple casing of the windows, and the pediments and cornices, flat decorations 

were made in plaster, depicting winged circles or wheels from which lightning 

bolts propagated from side to side. In the lintels to enter the boiler room from 

the west, the date “” was placed, which marked the end of construction. 

The north and south façades of the boiler room were crowned with attics made 

between the Art Nouveau pinnacles, covering the sheathing of the gently slop-

ing boiler room mono-pitched roof. The southern façade of the complex looked 

similar, albeit without the iron decorations or the emblem of Lviv city.¹³⁶

In the façades of the annexes added to the boiler room and to the engine room, 

the rusticated pilaster strips at the edges, designed in the original project, have 

been preserved. Placed on them were decorative iron clutches, on which arched 

electric lamps were hung. The originally planned pinnacles, which were to crown 

the pilaster strips, were replaced with Art Nouveau pinnacles. In the central part 

of the western annex, as in the boiler room walls, four large rectangular win-

dows were made, extending the entire height of the façade. They were encased 

between flat and smooth pilaster strips supported by simplified entablature 

(see: Figure ).¹³⁷

The huge complex could easily accommodate a large battery of six water-tube 

steam boilers and three steam engines (each with the power of  hp), conju-

gated with power generators.¹³⁸ The technical equipment rested on reinforced 

concrete foundations, constructed by the concrete works company of Alfred 

Zachariewicz and Józef Sosnowski. Finishing works were entrusted to the local, 

 A photograph of ca. , showing the southern elevation of the power plant, was published in: 

[J. Bułat], Księga informacyjna, p. b.

 The power plant at Persenkivka has been extended in the s and s.  At that time, the in-

dustrial complex of Lviv power station was built, and within that project, the old structures were 

completely overhauled. For the photographs of the era, showing the power plant at Persenkivka, 

such as photographs taken by O. Zarechniuk showing the present state of the power station, see: 

A. Kpiжaнiвський, Bул. Козельницька  – Львівська тец- (within the digital encyclopaedia 

project “Interactive Lviv” implemented by the Centre for Urban History of Central and eastern 

Europe: www.lia.lvivcenter.org/uk/objects/kozelnytska-/, accessed:  July ).

 The construction of the power plant and its equipment is mentioned by: E. Slovsa, Die neu-

en elektrischen Anlagen der Stadt Lemberg, “Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur- und 

Architekten-Vereins”, , , issue , p. ; A. Kpiжaнiвський, Icтopiя eлeктpифiкації 

Львівщини, pp. –. 

Figure 16. View of the po-
wer plant complex in Per-
senkivka district, status as 
of 1908. Photographer un-
known, photo from the I & I 
Kotlobulatov Collection
→ see p. 203

Figure 17. West elevation 
of the municipal power 
plant at Persenkivka, 
status as of 1909. Photo-
grapher unknown, photo 
from the I & I Kotlobulatov 
Collection
→ see p. 203
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Lviv-based entrepreneurs and craftsmen.¹³⁹ From the west side of the complex, 

Kamienobrodzki erected a two-story residential building, intended for engineers, 

train drivers, boiler room staff, and servants. Provision of service flats for employ-

ees of the Municipal Electricity Plant was necessary due to the significant distance 

of the power plant from the city. To the north of the power plant, an iron tank 

was built, capable of storing crude oil delivered by rail and intended for firing 

steam boilers. To the east of it, a water tower and two larch-wood cooling towers 

were erected, designed and constructed under the supervision of the Viennese 

enterprise of Julius Overhoff.¹⁴⁰ Thanks to these structures, the condensed water 

draining from steam engines was cooled.

At the same time, at the request of Municipal Electricity Plant, Michał Ulam 

(–) built a tram depot near the municipal slaughterhouse at Gabrielivka 

(today, at number  in Promyslova street), capable of parking  tram trolleys. In 

the autumn of , brick perimeter walls were built on the plan of an elongated 

rectangle, to which from the south, where the entrance gates were located, a two-

storey projection was added.¹⁴¹ In , a consortium of the Viennese enterprise 

C. Teudloff & T. Dittrich Armaturen- und Maschinenfabriks GmbH and the Lviv 

enterprise of Zygmunt Piotrowicz and Jan Schumann produced an iron roof struc-

ture, supported on two rows of evenly spaced truss columns. This structure was 

designed and made under the supervision of professor Jan Bogucki of the Imperial 

and Royal Polytechnic School of Lviv.¹⁴² In this way, the interior of the depot was 

divided into three aisles, set in a basilica arrangement. Timber was used only to 

make roof slopes and platform surfaces (see: Drawing ).

The façade of the avant-corps in the building of the tram depot was clasped 

from the east and west by two narrow, one-story buildings: a waiting room 

with administration rooms, a warehouse, and a small concierge pavilion. These 

buildings define a small manoeuvering yard in front of the tram depot.¹⁴³ Thus, 

the fancy projection in the depot’s façade was visible. In its ground floor, three en-

trance gates were built between reinforced concrete pillars. Above them, the façade 

was flanked by the pylons, between which a segmental blind arcade was fitted. 

The prominent archivolt of the latter was covered with radiating strips of wavy 

profiled plasterwork. At the base of the pylons, bands resembling wire clamps 

 Rada miejska, “Gazeta Narodowa”,   , issue , p. ; Rada miejska, “Kurier Lwowski”, 

  , issue , p. . 

 . Posiedzenie Rady Miejskiej, dnia -go września , “Dziennik Lwowski. Organ urzędowy 

gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , issue , p. . No detailed plans were found in the  

that would show the aforementioned buildings. 

 Remiza na Gabrielówce, “Kurier Lwowski”,   , issue , p. . Photographs, plans and cross-

sections of the complex of the tram depot at Gabrielivka were published in the company’s 

catalogue: Budowle wykonane w dziesięcioleciu – przez firmę Michał Ulam, architekt 

budowniczy Lwów, Lwów , pp. –. 

 , file , description , case , “ departament magistratu do dyrekcji Miejskich Zakładów 

Elektrycznych”, Lviv   , f. –, also there, the submitted bills and orders of payment for 

the contractors at the National Bank of the Kingdom of Galicia and Lodomeria between March 

and December  , f. –v; J. Lewicki, Między tradycją, p. ; Ю. Бірюльов, Apxiтектуpа, 

p. .

 , file , description , case , “Projekt magazynu dla nowej remizy na Gabrielówce”,  

[edited by Municipal Construction Office?, n. d.], f. ; ibidem, “Projekt domu administracyjnego 

dla nowej remizy na Gabrielówce”, [edited by Municipal Construction Office?, n. d.], f. , ; 

J. Lewicki, Między tradycją, pp. –.

Drawing 16. Cross-sections 
and views of the elevation 
of tram depot at Gabrieli-
vka, according to the 1907 
design. Drawing based on 
the designs: DALO, file 2, de-
scription 4, case 1051, f. 25
→ see p. 208
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were placed, to which square plaques were attached. Above the entrance gates, 

a wrought iron balcony was made. It was secured with an iron hood, added per-

pendicular to the facade, in the form of a segmented roof. The eaves’ surface was 

covered with forged applications with a decoration of plant motifs, with evenly 

spaced round buttons. The preserved design provided for the creation of electric 

arc lamps, which were meant to be placed inside two round lampshades, hung 

on the structure supporting the eaves (see: Drawing ).

The side elevations have been divided with pilaster strips, evenly spaced on 

the pedestal of the brick foundation. Three bands were added. Two of them were 

covered with wavy profiled plasterwork, while those at the top of the lesenes were 

structures reminiscent of wire clamps. Pairs of rectangular windows, enclosed 

with a common iron lintel, were made in the smooth fields between the pilaster 

strips. Above the lintel, a kind of simple cornice was placed, covered with vertical 

profiling. In the fields marked by pilaster strips in the side elevations of the pro-

jection, one wide rectangular window was added on floors. In the first floor, flat 

shaped rustication was used, which was enclosed over the windows with blocks 

cut to a segmental arch (see: Drawing ).

During the implementation of the most important municipal government 

investment project in the discussed period – similarly as in the case of the con-

struction of the Lviv railway station (–) – according to the then popular 

views of the architecture professor at the Vienna Academy of Fine Arts, Otto 

Wagner (–), attempts were made to synthesize the structure of the power 

plant and the tram depot at Gabrielivka with their architecture.¹⁴⁴ It was to Wag-

ner’s didactic activity and work that we should attribute the aesthetic turn that 

took place in the architecture of Vienna at the end of the last decade of the nine-

teenth century. On the pages of his Moderne Architektur ( and later editions), 

the Viennese architect claimed, among other things, that “impractical can never 

be beautiful.” Hence, he postulated the introduction of a “utilitarian style” whose 

forms were to be derived from the structure and function of the building.¹⁴⁵ 

Wagner believed that architecture could not be separated from the structure 

and the technology, especially in the conditions of advanced industrialization 

at the time. Hence, in the buildings of the Vienna City Railway (–), he 

emphasised the prefabricated iron supporting structure, decorated with forged 

floral and abstract ornaments.¹⁴⁶ The decoration, “organically” combined with 

 J. Biriulow, Secesja, pp. , –; idem, Mиcтецтво, pp. –. 

 U. Prokop, O różnorodności i jednoczesności. Spojrzenie na architekturę Wiednia około roku 

, translated by J. Czudec, in: Otto Wagner. Wiedeń – architektura około , ed. J. Purchla, 

Kraków , pp. –; P. Haiko, Otto Wagner – wielotomowe dzieło i wizytówka, translated 

by. J. Czudec, in: Otto Wagner. Wiedeń, p. . 

 Viennese Municipal Railway had four lines with the total length of nearly  km. In order to 

develop the designs for particular structures within a short period of time, Wagner – who was 

Municipal Architect at the time – organised a construction office, in which he employed  staff.  

By group effort, designs were developed for  overpasses,  bridges,  tunnels and  railway 

stops. See: O.A. Graf, Otto Wagner. Das Werk der Architekten, vol. : –, Wien–Köln–

–Graz , p. ; G. Kolb, Otto Wagner und die Wiener Stadtbahn, vol. : Textband, Mün-

chen  (= Beiträge zur Kunstwissenschaft, /), pp. –; A. Nierhaus, Architektur der 

Beschleunigung, in: Otto Wagner. Die Wiener Stadtbahn, edited by A. Fogarassy, Berlin , 

pp. –; A. Nierhaus, A. Senarclens de Grancy, E.-M. Orosz, L. Schubert, Katalog der Bauten 

und Projekte, in: Otto Wagner. . Sonderaustellung des Wiens Museums . März bis . Oktober 

, edited by A. Nierhaus, E.-M. Orosz, Wien , pp. –. 
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the structure, gave the latter its uniqueness, and thus allowed to see an element 

of artistry therein. As Peter Haiko notes, Wagner essentially “used the iron 

structure to give the building an artistic shape. Thus, its technical entity became 

an artistic being.”

The complexes of the power plant on Persenkivka and the tram depot on 

Gabrielivka are the first buildings among the discussed group of venues whose 

makers decided to break with the architectural forms used until then, and reach 

for the Art Nouveau motifs symbolizing novelty and innovation.¹⁴⁷ This message 

of the power plant building was emphasized by the decoration – the lightning 

bolts, denoting electricity, which could be used to illuminate and drive various 

machines and devices. On the other hand, inside the complex, between the en-

gine room and the electrical switchgear room, an iron supporting structure was 

made, together with a grille and sumptuous stairs, which – as recommended 

by Wagner and by professor Bogucki – were given the artistic forms of Art 

Nouveau style (see: Figure ).¹⁴⁸ Probably a similarly “artistically” formed iron 

supporting structure was fitted between the boiler room and the pump and filter 

room.¹⁴⁹ In the depot at Gabrielivka, as in the Vienna Municipal Railway stations, 

the emphasised element consisted in the common iron window lintels in side 

elevations and an iron balcony with eaves, made in the façade of this building’s 

avant-corps (Drawing ).

I hypothesise that the alternative design for the power plant was developed 

by Piller, employee of the Municipal Construction Office. However, it cannot 

be ruled out that, similarly to the construction of the Viennese Municipal Rail-

way or the Lviv railway station, other architects were involved in the planning 

work. Design drawings – which are not known or which have not survived 

– would have been decisive in this respect. We should note that, interestingly 

enough, similar motifs of massive rusticated pillars, which were finished with 

pinnacles decorated with vertical bars featuring a round plaque applied from 

above, on which two volutes were fitted, were used by Władysław Sadłowski 

(–) in the façade, which was covered from the north-west with the iron 

structure of the platform hall of the Lviv train station.¹⁵⁰ This decorative motif 

was popularized by Wagner in the stations of the Viennese Municipal Railway, 

particularly in Josefstädter Straße and in Gumpendorfer Straße.¹⁵¹ Numerous 

windows, provided on the façades of the boiler room and the annex attached 

to it from the west, were replaced with large rectangular openings, similarly to 

the rooms in the waiting room and the restaurant of the railway station, placed 

along the entire height of the façade. Using of such large windows, which enabled 

better illumination of large and high interiors, was feasible due to the applica-

tion of iron and reinforced concrete structures, which was emphasized in studies 

 T. Pękala, Secesja. Konkretyzacje i interpretacje, Lublin , pp. –. 

 J. Bogucki, Rozwój budownictwa żelaznego i jego wpływ na architekturę, “Czasopismo Techniczne”, 

, , issue –, p. .

 P. Haiko, Otto Wagner, pp. –. 

 See the illustration in: I. Жyк, Львів Левиcькoгo: мicто i будовничий, Kиїв , pp. –a. 

Sadłowski also used the stylised volutes in the attics of side projections of the railway station 

building (details not preserved). 

 G. Kolb, Otto Wagner, pp. –. For photographs of details in the elevations of the stations 

mentioned here, see: Otto Wagner. Die Wiener Stadtbahn, particularly pp. , , ,  

Figure 18. Electrical 
switchboard of the munici-
pal power plant at Persenki-
vka, status as of 1909. Photo 
by Marek Munz, from the I & 
I Kotlobulatov Collection
→ see p. 207
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describing the monumental station complex.¹⁵² It can therefore be assumed that 

the changed power plant design was inspired by façades of the Lviv railway sta-

tion, composed by Sadłowski.

The composition of the façade of the tram depot at Gabrielivka refers to ab-

stract late-Art Noveau motifs. In this case, the structure and the decorative motifs 

on the façade were determined by the metal supporting structure of the build-

ing. This is indicated by the beliefs of professor Bogucki, who considered that 

for iron structures no “current style forms” are suitable, but instead “straight 

forms, moulded from rolled bars, and as created as if under the influence of ma-

chines” should be chosen.¹⁵³ Hence the characteristic grips, square plaques, and 

wavy profiled fragments of plasterwork. These motifs can be related to similar 

forms, found on the tenement house of Michał Stoff (–). On its façade, 

Sadłowski introduced, at the height of the first and second floors, a particular 

kind of lesene-pylons, which he connected with a segmental arch above the win-

dows of the first floor. Attention is drawn to identical grips and square plaques 

placed on them (see: Figure ).¹⁵⁴ Sadłowski also used this motif on the façade 

of the buildings of the Galician Music Society (–) and the Industrial 

School (–).¹⁵⁵ In the body of the latter building, as in the tram depot 

at Gabrielivka, the façade is no longer an indifferent background for the orna-

ment, but has been subjected to the plastic moulding of the entire surface, which, 

following the models from Vienna, brings associations with the architecture 

of the ancient Middle East.¹⁵⁶ However, the prominent archivolt, closing the blind 

arcade, on the axis of which a rectangular entrance to the balcony was placed, 

has no analogies in Lviv architecture. I believe that inspiration for such shaping 

of the façade should also be sought in Wagner’s work. The latter used massive 

archivolts, blended into the structure of the elevation, enclosing sizeable, glazed 

arcades – for instance, in his designs for the Moderne Galerie () and the 

headquarters of Wiener Gesellschaft ().¹⁵⁷ 

The second half of the nineteenth century was a period of implementing hitherto 

unknown technical and infrastructural solutions in the capital of Galicia. For 

this reason, the municipal authorities preferred to entrust the implementation 

of such projects to private investors. At the time, complexes of municipal indus-

trial plants were built on the north-eastern outskirts of the Krakivsky district 

of Lviv. It was a poorly developed area with small, usually one-story residential 

houses and one of the first industrial plants – the brewery at Kleparivska street. 

For this reason, the gasworks complex was built slightly north of the brewery. 

Seventeen years later, the city built a municipal slaughterhouse on the eastern 

bank of Poltva river, northeast of the gasworks. In the area, on the banks of Poltva, 

 J. Lewicki, Między tradycją, pp. –, ; Ю. Бірюльов, Apxiтектуpа, pp. –; I. Жyк, 

Львів Левиcькoгo, pp. –; Ż. Komar, J. Bohdanova, Secesja we Lwowie, Kraków , pp. –; 

Ю. Бірюльов, Mиcтeцтвo, pp. –. The aforementioned studies feature references to pub-

lications of the time. 

 J. Bogucki, Rozwój budownictwa, p. ; also compare: T. Pękala, Secesja, pp. –. 

 J. Biriulow, Secesja, p. ; idem, Apxiтектуpа, p. ; idem, Mиcтeцтвo, p.  (fig. ). 

 J. Lewicki, Między tradycją, pp. –; Ю. Бірюльов, Apxiтектуpа, pp. –. 

 T. Pękala, Secesja, pp. –; Ż. Komar, J. Bohdanova, Secesja, pp. –.

 O.A. Graf, Otto Wagner, pp. –; A. Nierhaus, A. Senarclens de Grancy, E.-M. Orosz, L. Schu-

bert, Katalog der Bauten, p. . 

Figure 19. Fragment 
of the elevation of Michał 
Stoff’s tenement house, 
status as of 2019. Photo by 
Tomasz Dywan
→ see p. 209
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there were the markets: Zbożowy, Misjonarski, and a cattle market, located west 

of the municipal slaughterhouse. At that time, this part of the Krakivsky district 

had an industrial and commercial character.¹⁵⁸ The location of the horse tram 

depot and stable complex in the central part of the Krakivsky district was due 

to the proximity of the railway station, which was the main point of service 

for tram passengers. The exception was the location of the tram depot and 

the power plant from , built in the Halytskyi district, which was considered 

to be a prosperous area.¹⁵⁹ In this case, technical conditions were of key impor-

tance, as the power plant, which powered the tramway traction, had to be built 

in the middle of the used tramline.¹⁶⁰

Since the end of the nineteenth century, there has been a dynamic increase 

in the population of Lviv, followed by a rapid development of housing.¹⁶¹ Hence, 

the existing locations of municipal industrial plants have become increasingly 

burdensome for their surroundings. For this reason, local authorities have set 

up a completely new slaughterhouse on wet meadows on the northern edge 

of the Zhovkva district. During the second half of the nineteenth century, this 

part of the city became an industrial and craft district, inhabited mainly by Jews 

and by workers. There were numerous craftsmen workshops and small industrial 

plants here. Some of these, such as the Baczewski vodka and liqueur factory, be-

gan to transform into large industrial factories at the beginning of the twentieth 

century.¹⁶² It was also here that the largest tram depot should be built, it had 

been decided. However, the location of the new power plant was moved outside 

of the administrative boundaries of Lviv city. At that time, care was taken that 

the newly constructed facilities were connected to the railway network. From 

the power plant, railway sidings were built to the slaughterhouse on Gabrielivka 

and to the power plant on Persenkivka. In the case of the gasworks already in 

use, due to the compact housing surrounding it, it was not possible to connect 

the plant to the railway line. Therefore, before the outbreak of World War I, there 

was a plan to build much larger, new gasworks, next to the municipal slaughter-

house in Gabrielivka.¹⁶³

When designing and constructing the complexes here described – and typi-

cally for utilitarian architecture – investors tried to reduce any unnecessary costs. 

The requirement for savings determined the choice of building materials and 

architectural forms used by the engineers. Inspired by the work of J.-N.-L. Durand 

and K. Schinkel, the preference was for simple blocks of buildings with non-style, 

“universal” façade divisions, reflecting the structure of industrial buildings.¹⁶⁴ 

Such architectural forms were used by urban architects from the late nineteenth 

century until the outbreak of World War I. At that time, common motifs of sim-

plified Gothic were introduced, focused on the gables of the buildings being 

constructed. These were typical for utilitarian construction in Germany and in 

 C. Лiнда, Apxiтектура, pp. –. 

 J. Lewicki, Między tradycją, pp. –. 

 A. Kryżaniwskij, Prąd stały, p. .

 J. Lewicki, Między tradycją, pp. –. 

 Ibidem, p. . 

 Komisja Gazowa. Posiedzenie dnia  października , “Dziennik Lwowski. Organ urzędowy 

gminy król. stoł. miasta Lwowa”, , , no. , p. . 

 A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand, p. . 
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Central Europe. It is worth noting that through these forms, it was possible to 

express the municipal self-government’s quest for prosperity.¹⁶⁵ Such message 

carried by the architecture of these complexes would have been attractive to 

the municipal authorities, after they had taken over the management of the elec-

tric tram and the gasworks. The largest municipal investment projects, that is, 

the new power plant and the electric tram depot, which were considered – simi-

larly to the new train station building – as symbols of the modernity of the capital 

of Galicia, have been given spectacular Art Nouveau forms, without heeding 

the costs of the venture. The façades of these complexes adopted the language 

of the new art of Viennese provenance, without any local or folklore formal 

elements. Such architecture perfectly emphasized the innovation of electrical 

engineering and the “cosmopolitan character of the [Galician] metropolis, eagerly 

assimilating the news coming from Vienna”.¹⁶⁶ •
 This significance of municipal construction in northern Germany in the last quarter of the nine-

teenth century is indicated by G. Kokkelink and M. Lemke-Kokkelink (Baukunst in Norddeut-

schland, pp. –). 

 J. Purchla, Kraków i Lwów wobec nowoczesności, in: Kraków i Galicja wobec przemian cywiliza-

cyjnych (–). Studia i szkice, edited by K. Fiołek, M. Stala, Kraków , pp. –. 


