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Abstrakt

Artykuł jest poświęcony studium historii i architektury zespołu pałaco- 
wo-parkowego zlokalizowanego we wsi Łowczyce, położonej w rejonie 
żydaczowskim obwodu lwowskiego. Ze względu na brak prac nauko- 
wych i popularnonaukowych, poświęconych architekturze Ukrainy 
i Polski oraz zbiorów informacji o tym zespole pałacowo-parkowym, 
zdecydowano się na przeprowadzenie badań biografii dawnych właści-
cieli wsi Łowczyce. Pozwoliło to ustalić zleceniodawcę budowy pałacu 
w neoromantycznym stylu i prawdopodobny czas realizacji projektu. 
Badania archiwalne wykazały, że autorem projektu zespołu pałaco-
wo-parkowego we wsi Łowczyce jest architekt Jan Doliński (ukr. Iwan 
Dołyński). Podczas prowadzenia badań analizie zostały także poddane 
rozwiązania architektoniczno-planistyczne i funkcjonalne budynku pała-
cowego, układ krajobrazowo-planistyczny parku oraz jego flora.
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Jan Gromnicki, Zofia Gołuchowska, Henryk Starzeński, architekt Jan 
Doliński (Iwan Dołyński), restauracja ogrodów zabytkowych

Abstract

This article is devoted to the study of the history and architecture of 
the palace and park complex located in the village of Łowczyce, in the 
Żydaczowski district in the Lviv province. Due to the lack of scientific 
and popular science works on Ukrainian and Polish architecture, as well 
as information collections concerning this palace and park complex, 
it was decided to carry out research into the biographies of the for-
mer owners of the village of Łowczyce. Such study made it possible 
to determine the commissioning party of the palace construction in 
neo-romantic style and the probable time of the project realisation. Ar-
chival research has shown that the author of the project of the palace 
and park complex in Łowczyce is the architect Jan Doliński (Ukr. Iwan 
Dołyński). During the research, the architectural-planning and function-
al solutions of the palace building, the landscape-planning layout of the 
park and its flora were also analysed.
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Zespół pałacowo-parkowy we wsi Łowczyce 
(rejon żydaczowski w obwodzie lwowskim, 
Ukraina)

The Palace and Park Complex in Łowczyce 
(Żydaczowski District in the Lviv Province, 
Ukraine)
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