


Dzisiejszym artyku em chcia bym rozpo-

cz  opowie  o dworach, pa acach i willach 

projektu Teodora Talowskiego, które po-

wstawa y na terenie ca ej ówczesnej Galicji, 

i stanowi  trwa e wiadectwo stylu ycia 

ówczesnego ziemia stwa. 

Na pocz tek wybra em dwa miejsca. Micha-

owice, miejscowo  na pó noc od Krakowa, 

oraz Obory, maj tek hrabiego Colonna-

Czosnowskiego na Wo yniu, w miejscowo ci 

Dederka y Wielkie, w okolicach Krzemie ca.

Teodor Talowski (1857–1910) by  jednym 

z najwybitniejszych architektów polskich 

ko ca XIX w. i pocz. XX w. W architekturze 

polskiej funkcjonowa  wtedy pó ny histo-

ryzm, Talowski wy amywa  si  jednak ze 

schematów akademickich pos uguj c si  

formami analogicznymi, tworzy  dzie a ory-

ginalne, posiadaj ce cechy stylu osobistego. 

Prze amywa  tym samym pewien kompleks 

epoki, polegaj cy na odczuwaniu braku stylu 

czasów w asnych. 

Talowski studiowa  w Wiedniu oraz we Lwo-

wie, wiele podró owa  po krajach Europejskich, 

a nawet wyjecha  do Egiptu. Stworzy  on licz-

ne obiekty, rozsiane na terenie ca ej Galicji, 

i poza jej granicami. By  profesorem w Wy szej 

Szkole Techniczno-Przemys owej w Krakowie, 

a po mierci profesora Leonarda Marconiego, 

wzi  udzia  w konkursie na profesora Poli-

techniki Lwowskiej, który wygra . By  czynnym 

uczestnikiem wielu stowarzysze  w Krakowie 

i we Lwowie. By  cz onkiem redakcji czasopi-

sma „Architekt”, w którym publikowano liczne 

jego projekty. 

Niew tpliwie zaliczany jest do najwybitniej-

szych architektów dzia aj cych na terenie 

ówczesnej Galicji, który wywar  ogromny 

wp yw na ca e polskie rodowisko i nie tylko. 

Wykszta ci  ogromn  ilo  wspania ych ar-

chitektów. W jego dorobku, prócz ko cio ów, 

obiektów u yteczno ci publicznej, kamienic, 

pa aców, dworów, nale y tak e uwzgl dni  

talent malarza i rysownika. 

Dzia a  równie  jako konserwator zabytków. 

Zmar  w roku 1910 roku we Lwowie, w wie-

ku 53 lat. Pochowany zosta  na Cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie, w grobowcu ro-

dzinnym, który sam zaprojektowa . 

Dwór w Micha owicach, 1892–1897 

(wspó rz dne GPS: 50.150669, 19.991166) www.lk-projekt.pl 2



tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

DLACZEGO AKURAT TE DWA MIEJSCA? 

Otó  obydwa powi zane s  z Hugonem Ko -

tajem – ksi dzem, uczonym, politykiem,  lozo-

fem, i publicyst  epoki O wiecenia. Urodzi  si  

on w Dederka ach Wielkich, nieopodal pó -

niejszego maj tku hrabiego, za  Micha owice 

w pó niejszym okresie nale a y do maj tku ro-

dziny Ko tajów, gdzie wszyscy zamieszkiwali. 

W roku 1833, zmar  w Micha owicach najstar-

szy brat Hugona Ko taja (Jan Ko taj), uro-

dzony równie  w Dederka ach na Wo yniu. 

A przede wszystkim obydwa przesycone s  

prawdziwym umi owaniem kraju, co przez lata 

ukszta towa o ich bogat  histori . S ynny cytat 

z Hugona Ko taja: „Dwa tylko by y przedmio-

ty, które zaj y ca e moje ycie: poprawa wy-

chowania publicznego, i poprawa rz du mojego 

narodu.” – jak e aktualny wspó cze nie. 

DWÓR W MICHA OWICACH

Micha owicach, o  cerowie Pierwszej Kompanii 

Kadrowej zostali ugoszczeni obiadem przez ów-

czesnego w a ciciela dworu Tadeusza D brow-

skiego, zaraz po obaleniu s upów granicznych 

mi dzy Austro-W grami a Rosj  w 1914 roku, 

które to s upy znajdowa y si  nieopodal dworu.

Po ostatniej wojnie, zespó  parkowo-dworski w Micha owicach popad  w ruin . W latach 70-

tych dwór sp on . Dopiero w roku 1985 Pa stwo Lorenzowie, mi o nicy talentu Talowskie-

go, postanowili odbudowa  ten obiekt w asnym sumptem. Co roku w sierpniu odbywaj  si  

tu spotkania entuzjastów historii, oraz grup rekonstrukcyjnych z okresu I Wojny wiatowej. 

Sam dwór w Micha owicach to konstrukcja kamienno-ceglana, charakterystyczna dla bu-

dowli Talowskiego, z elementami neorenesansu pó nocnego, oraz neogotyku. Dwór w swo-

jej pierwotnej funkcji podzielony by  na cz  mieszkaln  oraz gospodarcz . Budowla jest 

parterowa, z obszernym poddaszem, oraz wysoko sklepionymi piwnicami. 

Artykuł dotyczy obecności Hugona Kołłątaja i związków jego rodziny z Michałowicami: https://www.yumpu.com/xx/document/view/27905963/nr-29-31pdf-gmina-michaaowice
Monografi a Michałowic: https://issuu.com/fabrykagrafi ki/docs/michalowice-monografi a-tom-1 strona 114
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PA AC COLONNA-CZOSNOWSKIEGO W OBORACH

„W Oborach, jak pisa  Talowski, trudne warunki zmusi y mnie do ogra-

niczenia si  do najprostszych form”. Nie mniej jednak, obiekt nawi zu-

je kilkoma rozwi zaniami do charakterystycznych dla Talowskiego 

cech w innych jego projektach, np. w kamienicy przy ul. D ugiej 54, 

w Krakowie. Obecnie w pa acu hrabiego na Wo yniu mie ci si  szpi-

tal. Zachowane zosta y w jego wn trzu oryginalna stolarka, piece, 

oraz pod ogi. W holu znajduje si  posadzka  rmy Marewil, z pocz t-

ku XX w. Na podobn  mo na natra   tak e w Warszawie, w kamie-

nicy przy ul. Brackiej 18 (Pot ga Ornamentu, Agnieszka Partridge). 

Hrabia Piotr Colonn-Czosnowski wyprowadzi  si  z podwarszaw-

skich Obór na Wo y , i tak samo nazwa  tam swój nowy maj tek. 

Talowski zaprojektowa  mu pa ac. 

Piec z holu wn trza pa acu w Oborach
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Obory (Dederka y Wielkie) 
Pa ac Colonna-Czosnowskiego, 1903

(wspó rz dne GPS: 50.013292, 26.152362)
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Po opublikowaniu ksi ki o Teodorze Talowskim otrzyma em in-

formacj  o przypadkowym znalezisku. W miejscowo ci Wartkowo, 

w okolicach Ko obrzegu, podczas remontu domu i wymiany poszy-

cia dachowego, natra  ono na plany budowy wed ug projektu Teo-

dora Talowskiego. Okaza o si , e jest to orygina  projektu pa acu 

w Oborach na Wo yniu. 

Przytocz  zas yszan  na obecnej Ukrainie histori  o tym, jak w mo-

mencie, gdy odradza a si  Polska, maj tek hrabiego w Oborach mia  

znale  si  po obu stronach granicy. I wtedy to w a nie mieszka com 

wsi (poddanym hrabiego) uda o si  przekona  rosyjskiego mierniczego, 

aby ten scali  maj tek, wykroi  ze  rosyjsk  cz , a nast pnie przy -

czy  j  do Polski. 

Zwyk y przypadek, czy mo e poczucie to samo ci narodowej, która 

w licznych dworach i pa acach szczególnie by a silna? Oto dwa, odda-

lone od siebie o setki kilometrów miejsca, okaza y si  jednakowo bliskie 

sercu Polaków.

Kwartał Talowskiego 2

https://www.youtube.com/watch?v=vrEQeOUG6wk
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Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale 
tylko czasami. To tak jak z innymi 
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb  
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

www.bystrzak.com

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with 
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



WSPÓ RZ DNE GPS

CIBORZYCE
50.296650, 19.900375

CIANOWICE
50.195864, 19.873438

Na zdjęciu fi gura Matki Boskiej w Cianowicach na tle pałacu, 

jeszcze przed konserwacją, zdjęcie z kwietnia roku 2012

Ta sama fi gura, stan obecny 2020 rok

Figura Matki Boskiej przed Pa acem 

w Cianowicach, niemy wiadek wyda-

rze , gdyby mog a opowiedzie  o histo-

rii tego miejsca, to nie wiem, czy nale a-

oby mia  si , czy raczej p aka . 

We wsi Cianowice, jak równie  w Ska-

le, przekazywana jest historia o tym, 

e Cianowicka Matka Boska do lat 60-

tych by a w koronie cierniowej, wy-

konanej pono  ze szczerego z ota, za-

malowanego na czarno. Powiadaj , e 

by  to skarb ukryty na czas wojny, ale 

w tak przemy lny sposób, aby zawsze 

mo na go by o atwo odzyska . W la-

tach 60-tych, korona z g owy Matki 

Boskiej przepad a. Wkrótce jednak, je-

den z mieszka ców wsi wybudowa  so-

bie do  okaza y dom, po czym popad  

w na óg alkoholowy, i zmar . Ten sam 

los spotka  tak e jego dzieci („kl twa”). 

„Tylko dwie rzeczy s  niesko czone: 

wszech wiat oraz ludzka g upota, 

cho  nie jestem pewien 

co do tej pierwszej.” 

—Albert Einstein

Ten znamienny cytat celnie ilustruje 

niechlubne losy posiad o ci, których 

mogli my by  mimowolnymi wiad-

kami. Dzi  chc  pokaza  dwa przy-

k ady pa aców projektowanych przez 

Teodora Talowskiego w okolicach 

Krakowa. Jeden to Pa ac w Cianowi-

cach, po kompleksowej przebudowie. 

Drugi to Pa ac w ciborzycach, po-

o ony w malowniczej dolinie D ubni, 

nieca  godzin  jazdy samochodem 

z Krakowa.
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Fragment Pałacu

przed renowacją

Pałac Dobieckich w Cianowicach, zdjęcie z kwietnia roku 2012

Zdjęcie z sierpnia roku 2013

Stan obecny, rok 2020

tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

Oba pa acowe obiekty znacznie ucier-

pia y podczas wojen. Pierwszy z nich, 

w trakcie I wojny wiatowej. Nast pnie 

odbudowany przez syna w a ciciela w la-

tach 30-stych. Po drugiej wojnie wiato-

wej, jego w a ciciele opu cili kraj emigruj c 

do Francji. Post puj ca dewastacja pa acu 

doprowadzi a do jego radykalnego remon-

tu, powi zanego z ca kowitym wyburze-

niem oryginalnego wn trza, oraz wpro-

wadzeniem zupe nie nowego rozk adu 

pomieszcze . Ostatniej w a cicielce, pani 

Katarzynie, nied ugo jednak dane by o ra-

dowa  si  inwestycj  ycia. W kilka miesi -

cy po zasiedleniu pa acu zmar a. 
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Archiwum: Tadeusz Topór

Pa ac w ciborzycach, jedna z pierw-

szych realizacji Talowskiego, tak e nie 

mia a szcz cia. Po II wojnie wiatowej 

obiekt opuszczony przez w a cicieli 

zosta  ca kowicie ograbiony z orygi-

nalnego wyposa enia, mebli, boga-

tego ksi gozbioru, etc. Zamieniony 

na pomieszczenia biurowe pobliskiego 

PGR-u oraz mieszkania kwaterunko-

we, po latach uleg  znacznej dewasta-

cji. Obecnie znajduje si  w posiadaniu 

spadkobierców Ludwika Popiela. De-

wastacja ta polega a, mi dzy innymi, 

na zmianie geometrycznej proporcji 

otworów okiennych i obni eniu su  tów. 

A  w ko cu po ar wywo any zap onem 

sadzy w kominie poch ania do ko ca 

wszystkie pa acowe wn trza, wydatnie 

naruszaj c konstrukcj  samych stro-

pów, a de facto doprowadzaj c obiekt 

do ca kowitej ruiny. 

Na starej fotogra  i Ludwik Popiel, dzia-

dek, trzyma za r k  najm odszego syna, 

Paw a. Na dole w kolejno ci od lewej 

siedz  Andrzej, Ludwik i Maciek Po-

pielowie, wtedy jeszcze bardzo m odzi. 

Zdj cie wykonane przed rokiem 1939. 

Czy ta ma a dziewczynka (Anielka), 

na razie jeszcze zupe nie niezdaj ca 

sobie sprawy z tego, co mo e j  w yciu 

czeka , poradzi sobie z ud wigni ciem 

ci aru koniecznej renowacji obiektu, 

aby tym samym zdo a przywróci  na-

le ny szacunek historii swoich przod-

ków, a wi c ca ej schedy, któr  prawdo-

podobnie przyjdzie jej odziedziczy ? 

Kilkana cie lat temu, szalej cy w Argen-

tynie kryzys polityczny oraz hiperin  a-

cja spowodowa y, e do Polski postano-

wi  powróci  Tadeusz Topór, potomek 

rodu Popielów, który w tym pa acu 

przyszed  na wiat. W trakcie wojennej 

zawieruchy, jeszcze jako dziecko, tra   

wraz z rodzin  do Argentyny. Tak wi c 

naturaln  kolej  rzeczy, odzyskanie 

rodzinnych dóbr wespó  z pozosta y-

Pies Wątroba

zdjęcie z czasów 

międzywojennych
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mi spadkobiercami, sta o si  dla  kwesti  

pierwszorz dnej wagi. Po 16 latach s do-

wej batalii, w roku 2019, odzyskuje wresz-

cie prawo w asno ci do maj tku, na który, 

oprócz samego pa acu oraz budynków 

gospodarczych, niegdy  sk ada o si  tak-

e 450 ha ziemi rolnej oraz 162 ha lasu.

Nieopodal pa acu znajduje si  przecudnej 

urody ród o Jordan. Klarowna to  wody, 

do z udzenia przypominaj ca kolor Adria-

tyku, zachwyca zmys y. Niew tpliwie war-

to wybra  si  w to miejsce, by móc na w a-

sne oczy podziwia  jej niezwyk  barw , 

oraz pulsuj ce na dnie ob oczki wapienne-

go osadu.
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Marsza ek Józef Pi sudski otrzyma  od Eu-

stachego Romera, z pobliskiego dworu 

w Czaplach Ma ych, klacz „Kasztank ”. 

Dwór Czaple Ma e przeszed  na w asno  

Andrzeja Popiela, syna Ludwika, ostat-

niego w a ciciela ciborzyc. On z kolei, 

po mierci klaczy Kasztanki, przekaza  

marsza kowi Pi sudskiemu kolejnego ko-

nia z tego samego miotu, "Bombardiera", 

którego marsza ek jednak e ju  nigdy nie 

dosiad .

Jedno ze zdj  wykonanych przeze mnie 

jeszcze w czasie, gdy  gura Matki Boskiej 

by a przestawiona na ty y budynku. Jest 

to, jak mówi , odlew rze by wykonanej 

przez Franciszka Wyspia skiego. Tadeusz 

Topór przywróci  j  na pierwotne miejsce, 

nieopodal kaplicy, która znajdowa a si  

na parterze pa acu. 
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www.bystrzak.com

Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale 
tylko czasami. To tak jak z innymi 
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb  
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with 
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



Dzi  pokazuj  dwa obiekty oparte o jeden projekt Teodora Talowskiego. 

Przedstawi  chc  równie  w fotogra  ach losy tych dwóch pa aców. Pierw-

szy – z roku 1899 – znajduje si  w Lubzinie niedaleko D bicy. Zosta  swe-

go czasu rozbudowany. Dostawiono jedno pi tro z lewej strony. Wida  to 

po ró nicy w kolorze ceg y. Charakterystyczny obiekt dla tego architekta 

z kilkoma detalami u ywanymi przez mistrza – poziome pasy z jasnej ceg y 

na elewacji, podobne jak w pa acu ele skich w Grodkowicach czy w Willi 

Wanga we Lwowie. Talowski rozwi za  tutaj kwesti  otworów okiennych 

identycznie, jak w Krakowskim Szpitalu Bonifratrów.

Pałac Skrzeczyńskich w Lubzinie. Wspó rz dne GPS 50.067045, 21.525990
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Pałac Kaczkowskich w Krośnie.

tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

Pałac Kaczkowskich z 1904 roku przy ul. Piastowskiej (dawniej Dąbrowszczaków 

w latach 60. popularna „Szklana Grota”) 

Fot. Stanisław Nawracaj

Wspó rz dne GPS 49.685718, 21.767867

Projekt do z udzenia przypomina pa acyk Skrzeczy skich. W pa acu 

przez lata po sprzedaniu go wraz z maj tkiem pod budow  huty szk a 

istnia  przyzak adowy dom kultury. Tutaj mie ci a si  sto ówka, ró ne-

go rodzaju zespo y zainteresowa , a w ród hutników obiekt nazywa-

no grot  skaln . Istnia a tu równie  orkiestra przyzak adowa. Po pry-

watyzacji pa ac popad  w ruin , obecnie w a cicielem jest biznesmen 

z Radzymina. 
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Pałac w Lubzinie. Widok od strony ogrodu.

Pa ac w Lubzinie stoi i ma si  dobrze. 

S  gotowe wzory, dzi ki którym nawet 

w tpliwego talentu architekt mo e 

czerpa  jak ze ród a. Patrz c na prób  

rozbudowy podobnego obiektu w Kro-

snie, a  serce ciska, a my li k bi  si  

w g owie i nie znajduje odpowiedzi dla-

czego wiat wokó  nas zaczyna kule  

estetycznie?
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Pałac Kaczkowskich w Krośnie. Widok od strony pierwszej huty szkła w Krośnie tzw. „jedynki”

Poczynania inwestora s  co najmniej 

intryguj ce. Wszystko zgodnie z pra-

wem ale czy z wiedz ? Dobudówka 

kro nie ska w Pa acu Kaczkowskich 

moim zdaniem ma si  nijak do ca o ci 

bry y budynku. W szczególno ci doty-

czy to dachu, którego kszta t nigdy nie 

by  proponowany przez Talowskiego 

w adnych obiektach.
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Budynek hali widoczny na zdj ciu to pierwsza huta szk a w Kro nie. To od tego miejsca Krosno sta o 

si  stolic  szk a. Za posag który stanowi  wk ad hrabiny Cecylii Zamoyskiej w o ony w ma e stwo 

z doktorem Kaczkowskim, dyrektorem szpitala w Kro nie, zosta a zakupiona ziemia i wybudowany 

pa ac zaprojektowany przez Teodora Talowskiego. Nast pnie po mierci m a hrabina sprzeda a ma-

j tek na którym powsta a pierwsza huta szk a w Kro nie. Da a prac  ludziom i presti  ca emu miastu.

Czarne chmury zbieraj  si  nad Krosnem. Co mie-

ci si  g owach konserwatora i architekta? Kto decy-

duje si  na tego typu rozwi zania nie bacz c w ogóle 

na nic. Brak mi s ów! To zbrodnia na Talowskim.

www.lk-projekt.pl 18



Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale
tylko czasami. To tak jak z innymi
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

www.bystrzak.com

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



WSPÓ RZ DNE GPS:
49.974307, 20.262715

Niespe na pó  godziny od Krakowa znajduje si  dawna 

posiad o  rodziny ele skich. Mieszka  tu kompozy-

tor W adys aw ele ski. Obecnie organizowane tu s  

do  cz ste koncerty. Pa ac wynajmowany jest na spo-
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tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

tkania eventowe. W podziemiach pa acu 

znajduje si  restauracja. Ca o  otoczona 

jest parkiem, w którym znajduje si  e-

liwny krzy  na kamiennym cokole, upa-

mi tniaj cy rebeli  ch opów i zabójstwo 

Marcjana ele skiego — pierwszego w a-

ciciela Grodkowic. Marcjan by  m em 

Marii T goborskiej — wnuczki Miko aja 

Reja. By  on przodkiem Tadeusza Boya-

- ele skiego.

Po powrocie z Anglii Talowski projektuje 

pa ac w Grodkowicach. Nieopodal pa a-

cu znajduj  si  równie  zabudowania go-

spodarcze, które powsta y w tym samym 

okresie. W ród licznych utworów W ady-

s awa ele skiego jest opera „Goplana” 

powsta a na podstawie tragedii Juliusza 

S owackiego „Balladyna”. W parku znajdu-

je si  przepi kna fontanna przedstawiaj -

ca Goplan .
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WSPÓ RZ DNE GPS:
49.972820, 20.426243

Jad c dalej w kierunku Rzeszowa, tu  za Grodkowicami — 

w Bochni na ul. 3 Maja znajduje si  Willa pod Koz em. Obiekt 

w r kach prywatnych pieczo owicie odrestaurowywany. Talow-

ski w pierwotnej wersji na samej górze willi umie ci  ozdobn  kul  

o pot nej wadze, która w pó niejszych latach zosta a zdj ta. 
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Wspó cze ni konserwatorzy nie odwa yli si  na os abiony ko-

min wentylacyjny umie ci  nawet lekkiej kuli z ywicy imituj cej 

piaskowiec.

Pierwszy w a ciciel Willi pod Koz em da  Talowskiemu woln  

r k . Dzi ki temu powsta  jeden z najpi kniejszych zabytków 

Bochni z prze omu XIX i XX wieku. Marzeniem moim jest by 

w piwnicach tego obiektu powsta o kiedy  muzeum Teodora 

Talowskiego. Obecny w a ciciel — Jerzy Sillberring kibicuje mi 

w tym przedsi wzi ciu. Znalaz y by tam swoje miejsce rysunki 

i projekty Talowskiego, które zdoby em. Mówi o tym  lm „Kwar-

ta  Talowskiego 2”



Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale
tylko czasami. To tak jak z innymi
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

www.bystrzak.com

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



WSPÓ RZ DNE GPS:
50.188847, 23.363980

Horyniec Zdrój, senne miasteczko z boga-

t  histori . Tu do nieistniej cego obecnie 

dworku przybywa  Jan III Sobieski wraz 

z Marysie k . Na tym miejscu powsta  

pa ac ksi t Poni skich, który T. Talow-

ski rozbudowywa  w latach 1905-1910 (a  

do mierci). Po 1945 roku dostawiono pi -

tro nad prawym skrzyd em tak jak uczy-

niono to równie  w inny pa acu w Lubzinie.
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tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

W Hory cu

znajduje si

równie  na

cmentarzu

grobowiec

ksi t

Poni skich,

zaprojektowany

przez

Talowskiego.

Le  w nim

przodkowie

Poni skich oraz

twórca

uzdrowiska.

Jedna z wersji projektu Talowskiego. Realizacja nie doczeka a si  wie y widocznej na rysunku
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WSPÓ RZ DNE GPS:
50.532931, 23.718122

aszczów, pa ac Szeptyckich. To kolejna przebudowa Talowskiego z 1902 roku. Niestety pa ac nie mia  takiego szcz cia jak dwór w Ho-

ry cu. Bocian zastanawia si  czy budowa  tu swoje gniazdo. Fundacja Szeptyckich próbuje w nowej rzeczywisto ci ratowa  pami  swych 

przodków. Odzyska a cz  maj tku. Mo e powstanie tu muzeum Alaksandra Fredry. Dom Komedii Aleksandra Fredry. Czas poka e.

Jeden z projektów 

przebudowy dworu 

w aszczowie.

Ze zdj  i rysunków wida  

jak trudny to by  proces, 

e wreszcie powsta o 

dzie o zadowalaj ce 

wszystkich.
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Pa ac w aszczowie, fotogra  a pochodzi z portalu

www.historiaregionu.org/#!aszczw/c3tl

Wie yczkowy wykusz to

wspólny element dla obu

budowli w Hory cu i aszczowie.

Talowski „zakochiwa

si  jak prawdziwy romantyk

w rozwi zaniach formalnych,

które towarzyszy y mu do czasu

wymy lenia nowych”.
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Gdzie  mi dzy Hory cem a aszczowem z drogi 

zauwa y  mo na pochylaj cy si  komin starej ce-

gielni. Nic nie jest wieczne. Przypominajmy daw-

ne wspomnienia i histori , która nas uczy. Czas jest 

nie uleg y i zabiera nam wiadków historii i kultu-

ry. W sposób bezwzgl dny gin  nam i zamieniaj  

w proch rzeczy, które s u y y nam przez dziesi tki lat.



Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale
tylko czasami. To tak jak z innymi
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

www.bystrzak.com

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



„W Ja le mieli my jeszcze jeden budynek autorstwa T. Talowskiego. 

Niestety dzi  nie przypomina on swojego pierwotnego kszta tu. ” 

— Fragment listu który otrzyma em niedawno od jednego z mieszka ców Jas a, 

rodziny, do której owe budynki nale a y.

W kawiarni „Parkowa” w Ja le znajduje si  kilka reprodukcji 

starych zdj . Miedzy innymi, fotogra  a obecnej ulicy Sta-

szica, która dzi  wygl da nieco inaczej, lecz budynek zapro-

jektowany na niej przez Teodora Talowskiego — ocala .
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WSPÓ RZ DNE GPS:
49.742755, 21.470950

Willa nadal pozostaje w dobrych r kach — rodzinnych. Oprócz g ównego budynku, 

Talowski zaprojektowa  tak e zabudowania gospodarcze na ty ach posesji. Pan An-

drzej Laskowski opracowa  ikonogra   Jas a, w której szczególne miejsce zaj a w a-

nie ta nieznana (dotychczas) willa Talowskiego.

tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak
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Willa Wanga we Lwowie.

Julian Wang, lwowski przemys owiec, zleci  zaprojektowanie w asnego 

domu Talowskiemu, który wtedy jeszcze mieszka  w Krakowie. Budy-

nek znajduje si  w okolicy nowo wybudowanego Polskiego Konsulatu, 

tak wi c atwo do  tra  .

Willa Wanga prezentuje si  bardzo okazale. Jest to budowla kamien-

no-ceglana o kilku wie yczkach, zbudowana z nale yt  staranno ci .

(Obecnie pozostaje w r kach prywatnych).

WSPÓ RZ DNE GPS: 
49.825985, 24.033444
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Zdj cie wykonane we wn trzu willi. Stoj  obok Wasyla, w a ciciela, który uratowa  ten 

obiekt od zniszczenia. Przez wiele lat piwnice zalewane by y ciekami kanalizacyjnymi, 

w wyniku czego ciany pop ka y, i budowli zagra a a katastrofa budowlana. Wasyl nie-

w tpliwie docenia architektoniczny kunszt Talowskiego, a ponadto udost pni  mi wiele 

bezcennych archiwaliów, które nast pnie wykorzysta em w ksi ce pt. „Talowski”.
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Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale 
tylko czasami. To tak jak z innymi 
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb  
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

www.bystrzak.com

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with 
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



Fragment Ratusza Jaros awskiego, projekt z 1899 r. Teodor Talowski

Po przeprowadzeniu reorganizacji policji tutejszy Zarz d Mia-

sta podj  my l rozszerzenia ratusza przez dobudowanie przy nim 

aresztów miejskich na podstawie planu Teodora Talowskiego. 

Na posiedzeniu Rady, które mia o miejsce 25 kwietnia 1899 roku 

podnosi y si  g osy, e ta parterowa dobudówka popsuje efekt 

okaza ego budynku ratusza, jednak opinia architekta, który uzna , 

e „dobudówka uzupe ni gmach, nie szpec c jego w ca o ci” za-

decydowa a, e przyj to projekt Magistratu i uchwalono budow  

aresztów miejskich przy obiekcie na podstawie budz cego wiele 

zastrze e  planu Talowskiego. Równocze nie z uchwa  budowy 

aresztów miejskich Rada zatwierdzi a budow  drewnianego baza-

ru na placu w. Micha a za 15 tysi cy z otych. Proponowano wów-

czas dobudowanie ca ego skrzyd a ratusza, by umie ci  w nim biura 

Magistratu, ale do projektu tego powrócono dopiero w 1910 roku – 

dobudowano wtedy skrzyd o po zachodniej stronie ratusza.

WSPÓ RZ DNE GPS: 
50.019011, 22.683426
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tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

Pa ac Ignacego Korwin-Milewskiego, stan obecny, hotel Caterina. Projekt Teodor Talowski.

Ignacy Korwin-Milewski, zwany „zwa-

riowanym arystokrat  z Wilna”, kupi  

Wysp w. Katarzyny ko o Rovinj 

na Istrii i zgromadzi  tam wspania  

kolekcj  polskiego malarstwa. Dzi ki 

temu, e sam studiowa  malarstwo 

w Monachium, nawi za  znajomo ci 

z najwybitniejszymi ówczesnymi ma-

larzami. Po latach sta  si  ich spon-

sorem — zapewnia  im pracownie, 

wysy a  ich na zagraniczne stypendia, 

a  przede wszystkim kupowa  od nich 

prace. Korwin-Milewski dorobi  si  

ogromnego maj tku, dzi ki któremu 

wszystkie te przedsi wzi cia móg  

realizowa . Podczas swojego ycia 

zebra  ponad 200 prac i stworzy  

z nich unikaln  kolekcj , której jed-

nak nie zdo a  utrzyma  w ca o ci. 

W roku 1926, po wylewie, odda  swój 

maj tek do podzia u pomi dzy swoich 

spadkobierców, cho  wcze niej z o y  

oferty kilku miastom, m.in. Lwowowi 

i Krakowowi, którym zaproponowa  

ufundowanie muzeum, gdzie znala-

z aby si  ca a zebrana kolekcja. Nie-

stety przedsi wzi cie nie doczeka o 

si  realizacji. Obrazy zosta y rozsiane 

po wiecie i przetrwa a jedynie nie-

wielka ich cz , m.in. dzi ki Abemu 

Gutnajerowi. Niektóre arcydzie a 

mo na obecnie podziwia  w Muzeum 

Narodowym w Warszawie (m.in. Sta -

czyk, Babie lato, portret Matejki czy 

obrazy Gierymskiego).

P. Teodor Talowski, znany zaszczytnie architekt, przez 

hr. Ignacego Milewskiego zawezwany zosta  na wysp  

St. Catharina (ko o Rovigno, na morzu Adryatyckiem), 

gdzie przerobi  ma w oryginalnym stylu zamek staro ytny. 

P. Talowski wyjedzie na miejsce oko o 15 pa dziernika.

Nowa Reforma_1899_nr144_p2 Kraków, Wtorek 27 Czerwca 1899.

WSPÓ RZ DNE GPS: 
45.077817, 13.629963

Archiwalne zdj cie pa acu Ignacego Korwin-Milewskiego znajduj ce si  w muzeum w Rovinj
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Niszczej cy obiekt na Wyspie w. Katarzyny w którym — zdaniem ku-

stosz Muzeum Narodowego w Warszawie, p. Renaty Higersberger – 

mie ci a si  przynajmniej cz  ogromnej kolekcji Ignacego Korwin-

-Milewskiego. Niektóre z obrazów znajduj  si  obecnie w Muzeum 

Narodowym w Warszawie.



Rowinj — zagubiony lad Talowskiego

Widok z Wyspy wi tej Katarzyny na port w Rovinj

Je li b dziecie Pa stwo w CHorwacji  to koniecznie 

odwied cie Wysp  wi tej Ktarzyny obok chorwac-

kiego Saint-Tropez — Rovinj. Ignacy Korwin-Milewski 

do którego nale a a wyspa zgromadzi  tam ogromn  

kolekcje polskiego malarstwa, która przetrwa a kil-

kadziesi t lat, a obecnie rozsiana jest po ca y, wiecie.

Jednak wiele z tych obrazów tra  o do Polski.
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Jedn  z moich pasji jest r czne wykonywanie 
lamp na szczególne zamówienia. Projektuj  

i wykonuj  takie lampy dzi ki istniej cym 
jeszcze /nielicznym/ warsztatom 

rzemie lniczym, w których mam dost p 
do starych urz dze  i maszyn. Ka da lampa 

wykonywana jest na indywidualne zamówienie, 
jest sygnowana i kolejno  numerowana. Je li 

chodzi o kolor i rodzaj wyko czenia cz ci 
metalowych to jest, mog  korzysta  z miedzi, 

mosi dzu: polerowanego, z oconego lub 
srebrzonego/ realizuj  na yczenie klienta.

www.bystrzak.com

One of my true life passions is 
handcrafting lamps to customised 
orders. I design and craft them making 
use of rather old-fashioned devices and 
machinery, as may still be found in a few 
existing artisan workshops. Each lamp is 
individually made, signed, and numbered. 
 All copper and/or brass components 
may be rendered in a variety of hues 
and nishes on request, e.g. polished off 
to high gloss, burnished antique brass, 
silver or gold plated, etc.

Jedn  z moich p
l



WSPÓ RZ DNE GPS: 48.789393, 25.986217

WYSUCZKA
Pa ac hr. Czarkowskich-Golejowskich, 1905

Kiedy przyjecha em tu po raz pierwszy — prowadzony przez jednego 

z mieszka ców, bo bez znaków drogowych trudno by o mi tu tra  — za-

sta em jedynie puste miejsce, w którym znajdowa y si  zniszczone bu-

dowle. Nie by o na jego temat te  adnych dost pnych informacji, a to 

w a nie tu zamku broni o wojsko Jana III Sobieskiego. Zamek na pocz t-

ku XIX wieku sta  si  w asno ci  Tadeusza Czarkowskiego, którego syn 

Cyryl rozebra  pó niej mury i przebudowa  obiekt na pa ac. Po po arze 

prawdopodobnie Talowski zaprojektowa  mniejszy budynek, który nie-

stety równie  nie przetrwa  do naszych czasów. ona Cyryla, b d c bez-

dzietn  kobiet , zaadoptowa a kuzyna, Tadeusza Czarkowskiego, który 

przyj  jako drugie nazwisko Golejowski. Ma o kto wie, e przed wojn  

w a nie tu znajdowa a si  najwi ksza winnica na terenie Rzeczpospolitej.

W pobli u Wysuczki (Piszcza ty ce) znajduje si  wej cie 

do jednej z najwi kszej jaski  na Ukrainie — odkrytej w 1977 

roku Jaskini Jeziornej, której czna d ugo  korytarzy wy-

nosi a 115 km. Pod ziemi  znajduj  si  przepi kne turkuso-

we jeziora z krystalicznie czyst  wod . Niedaleko znajduje 

si  równie  najwi ksza w Europie jaskinia gipsowa — Jaski-

nia Optymistyczna.
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tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

Czasopismo Techniczne 1910. Nr 17.
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Ufundowany przez Jana Albina Goetza oraz jego on  Zo   pa ac zo-

sta  wybudowany i urz dzony w 1898 roku. Zosta  zaprojektowany 

w stylu neobarokowym z domieszk  neorokoka, ale czy w sobie no-

woczesne podówczas rozwi zania techniczne z wysokim poziomem 

wykonawstwa. Obiekt zosta  znacznie powi kszony w latach 1908-

1910. Wtedy to powsta o jego wschodnie skrzyd o oraz znajduj ca si  

po pó nocnej stronie oran eria, ale tak e palmiarnia, do budowy której 

zu yto sprowadzanego a  z W och tufu wulkanicznego.

W czasach gdy pa ac zamieszkiwali Goetzowie, a wi c do wybuchu 

drugiej wojny wiatowej, oprócz efektownego neorokokowego i sece-

syjnego wystroju mia  te  bogate wyposa enie. By  pe en barokowych, 

klasycystycznych i biedermeierowskich mebli oraz sprz tów. Pa ac po-

siada 254 pomieszczenia oraz ponad pi  i pó  tysi ca metrów kwadra-

towych powierzchni u ytkowej o stylowym wystroju wn trz.

Na prze omie I i II dekady XXI wieku, dzi ki gruntownej renowacji re-

alizowanej za spraw  nowych w a cicieli Pa acu — rodziny Urbanów 

— obiekt odzyska  dawny blask.
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WSPÓ RZ DNE GPS: 49.95824, 20.59824

Niezrealizowany projekt Teodora Talowskiego 

dla Jana Albina Göetza oraz jego ony Zo  i.

W zbiorach Archiwum Pa stwowego na Wawelu
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Jeden z dworków znajduj cych 

si  w Okocimiu, pami taj cy czasy 

wietno ci. 

Niestety ju  nie do uratowania. 

Czeka na dopisanie historii 

tej okolicy.

Ko ció w. Jakuba Aposto a w Brzesku posiada wie  

zaprojektowan  przez Talowskiego. Po nieszcz li-

wych po arach poprzednich wie  stanowi ona nawi -

zanie do niezrealizowanych projektów architekta.

Budynek postawiono w 1895 roku z inicjatywy 

Jana II Goetza, który uczci  w ten sposób 50. rocznic  

powstania browaru w Okocimiu. Jako w a ciciel bro-

waru ufundowa  on szko  dla dzieci swoich pracow-

ników. Warto doda , e projekt Talowskiego otrzyma  

z oty medal na wystawie budownictwa w Wiedniu. 

Po wojnie szko  nazwano imieniem Adama Mickiewi-

cza, a w 100-lecie powstania budynku, w roku 1995, 

przywrócono jej imi  fundatora, Jana Goetza. Dwa 

domy ni ej mieszka wieloletni dyrektor tej placówki, 

który opowiedzia  mi o licznych k opotach, na jakie na-

tra   w zwi zku ze zmian  nazwy szko y.
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www.bystrzak.com

Jedn  z moich pasji jest r czne wykonywanie lamp 
na szczególne zamówienia. Projektuj  i wykonuj  

takie lampy dzi ki istniej cym jeszcze /nielicznym/ 
warsztatom rzemie lniczym, w których mam 

dost p do starych urz dze  i maszyn. Ka da lampa 
wykonywana jest na indywidualne zamówienie, 

jest sygnowana i kolejno  numerowana. Je li 
chodzi o kolor i rodzaj wyko czenia cz ci 

metalowych to jest, mog  korzysta  z miedzi, 
mosi dzu: polerowanego, z oconego lub 

srebrzonego/ realizuj  na yczenie klienta.

One of my true life passions is handcrafting 
lamps to customised orders. I design and 
craft them making use of rather old-
fashioned devices and machinery, as may still 
be found in a few existing artisan workshops. 
Each lamp is individually made, signed, 
and numbered.  All copper and/or brass 
components may be rendered in a variety of 
hues and nishes on request, e.g. polished off 
to high gloss, burnished antique brass, silver 
or gold plated, etc.
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2. Kamionka Strumi owa

4. Grz da

6. Lwów, Willa Wanga

12. Podhajczyki Justynowe

10. Ska at

8. Podwo oczyska

Ko ció  (nieistniej cy)

13. Wysuczka

1. Obory

3. Lwów, Ko ció  w. El biety

5. Lwów, Pomnik A. Mickiewicza

9. Ska at, Zamek

11. Otynia

Ko ció  (nieistniej cy)

7. Tarnopol

Ko ció  (nieistniej cy)

Pa ac (nieistniej cy)

Ko ció  (nieistniej cy)

tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

Ko cio y na terenie obecnej Ukrainy stanowi y 

do  istotn  cz  twórczo ci Teodora Talow-

skiego. Niestety do dzisiejszych czasów zabra-

k o nam bazyliki w Tarnopolu, która po II Woj-

nie wiatowej zosta a wysadzona w powietrze. 

Podobny los spotka  ko cio y w Podwo oczy-

skach i Ska acie. Niszczeje kaplica w Grz dzie 

mi dzy Lwowem a ó kwi .

We Lwowie znajduje si  najwi ksza budow-

la Teodora Talowskiego. Umar  zanim zosta a 

uko czona — Ko ció w. El biety. Jest to naj-

wy szy obiekt we Lwowie, który przetrwa  

dwie zawieruchy wojenne i okres komunizmu. 

W trakcie sk adania tekstu Lwów jest spokojny. 

Zaciskam r ce i modl  si , aby Lwów nie ucier-

pia . Ko ció w. El biety znajduje si  niedaleko 

dworca g ównego, gdzie Talowski by  cz on-

kiem komisji w trakcie powstawania jednego 

z najpi kniejszych dworców ówczesnej Europy. 

Tu  obok konsulatu polskiego we Lwowie znaj-

duje si  Willa Wanga oraz w samym centrum 

pomnik Adama Mickiewicza, który wszyscy 

znamy, gdzie Talowski w trakcie rozstrzygni te-

go konkursu zaprojektowa  otoczenie pomnika, 

charakterystyczne schody oraz elementy gra-

nitowe, które idealnie wkomponowa  w pomnik 

i ca e otoczenie.

W okresie kiedy Talowski by  profesorem poli-

techniki we Lwowie, Lwów rozwija  si  w nieby-

wa y sposób. Powstawa o rocznie ok. dwustu 

kamienic. Ogromn  zas ug  Talowskiego jest to, 

e nadawa  ton ówczesnej architekturze i cz-

nie z Lewi skim i Zachariewiczem mia  ogrom-

ny wp yw na obraz XIX-wiecznego Lwowa 

i na jego kultur . Wystarczy przytoczy  przy-

k ad: ówcze ni komicy Radia Lwów Szczepko 

i Tomcio, znani wtedy w ca ej Polsce zaczerpn -

li swoje pseudonimy od „Szczepana i Antonie-

go”. Szczepan — poniewa  inspiracj  Ko cio a 

w. El biety — jak wtedy twierdzono by a Bazy-

lika w. Szczepana w Wiedniu. Antoni (Tomcio) 

to Ko ció w. Antoniego na yczakowie. Dwie 

dzielnice, które rywalizowa y wtedy ze sob .
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Ko ció w. El biety usytuowany jest na dziale wodnym to znaczy, e z prawej 

strony dachu woda sp ywa do Morza Czarnego a z lewej do Ba tyku. Kiedy 

patrzymy na projekty Talowskiego, G ówna wie a jest o wiele wy sza ni  
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w rzeczywisto ci. Istnieje pog oska, e Talowski pomyli  si  w oblicze-

niach fundamentów i wie a ta musia a by  obni ona o prawie 30 me-

trów. I tak do dzisiaj jest najwy szym budynkiem we Lwowie.
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Obiekty zaprojektowane przez Teodora Talowskiego, 
które przetrwa y do 2022 r.



Nie zapominajmy o zwierz tach na Ukrainie

www.bystrzak.com



Budynek przy rue Nungesser et Coli 24. Mieszkanie z pracownią Le 
Corbusiera mieściło się na ostatnich dwóch piętrach,
rys. Jerzy Sołtan, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

TALOWSKI
korespondencja

Ko ció  w Kro cienku Wy nym powstawa  

w bólach, o czym wiadcz  listy do ksi dza 

kanonika Telegi w liczbie kilkudziesi ciu, które 

jakim  cudem zachowa y si  do dzi . Ukazuj  

zmagania architekta oraz nalegania dotycz ce 

wspó pracy z dobrymi budowniczymi, tak by 

by a zapewniona realizacja, która spe nia aby 

oczekiwania artysty. 

10 lat – zmieniaj c projekty, przedstawiaj c 

kosztorysy, namawiaj c budowniczych i same-

go proboszcza – to czas który Talowski po wi -

ca  z ogromnym uporem by powsta  jego kolej-

ny ko ció . Przypomina to równie  dzisiejsze 

relacje jakie wyst puj  niejednokrotnie pomi -

dzy inwestorem a projektantem i uzmys owuj  

nam, e nie nale y si  poddawa  i ulega  inwe-

storom, którzy niejednokrotnie nie s wiado-

mi powstawania rzeczy, które zostaj  przecie  

na pokolenia.

S wiadectwem doskona o ci i talentu.

W ko ciele warto zobaczy  pó niejsz  poli-

chromi  z lat 30., któr  wykona  Henryk Ro-

sen – autor polichromii Katedry Ormia skiej 

we Lwowie, mozaiki w St. Louis w Waszyngto-

nie oraz obrazów „Cud nad Wis ” i „Obrona 

Cz stochowy” znajduj cych si  w rezydencji 

papieskiej w Castel Gandolfo.

Teodor Talowski pochowany jest w Krako-
wie w rodzinnym grobowcu, który sam za-
projektowa  na cmentarzu Rakowickim.

Wincenty Telega le y na cmentarzu para  al-
nym w Kro cienku Wy nym k. Krosna.
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LISTY TEODORA TALOWSKIEGO 

DO KSI DZA KANONIKA WINCENTEGO TELEGI

Kraków 28/4 898

Wielmożny Księże Kanoniku Dobrodzieju!

Mam zaszczyt donieść uprzejmie ze plany 

Koscioła są zupełnie skończone – robię z nich 

Kopię i w ciągu 12 tu dni poszlę. Spodziewam 

sie że Kościół będzie się jezeli nie bardzo to bez 

warunkowo podobał. Proszę przyjąć wyrazy 

wysokiego i należnego szacunku i powazania 

z jakim pozostaję uniżonym Sługą 

Talowski Teodor

List bez daty

Wielmożny Księże Kanoniku Dobrodzieju

Mam zaszczyt posłać plany na budowę Ko-

ścioła oraz Kosztorys.Najtrudniejszą rzeczą 

było zrobienie kosztorysu albowiem dla tam-

tej okolicy robiłem ich dużo - ale ceny podane 

mi łaskawie są mnie się zdaje bezwarunkowo 

za wysokie i wcale nie zdają się prawdopodob-

ne - może być że jakaś omyłka być musi.- No 

- ale to zawsze można z czasem zbadać - ana-

liza cen jest zrobiona.- więc chyba na razie nie 

szkodzi. Aby szanowny Komitet mniej kosz-

towało podaje plany drukowane z oryginału 

u mnie się znajdującego (Lichtpause) a może 

potem bić więcej.

Bardzo przykrą wiadomość mi udzielono nie 

wiem czy prawdziwą że Kościół ten chce Komi-

tet gdzie indziej postawić a mianowicie gdzieś 

nad rzeką - ale sądzę że Wielebny Ksiądz Ka-

nonik Dobrodziej robiąc i starając się o całą bu-

dowę do tego nie dopuści - aby w złem miejscu 

był stawiany.

Proszę bardzo uprzejmie Wielmożnego Księdza 

Kanonika Dobrodzieja dać mi łaskawie znać czy 

się plan podoba czy nie? Piszę dziś w pośpiechu gdyż 

jutro mam jedną z najważniejszych uroczystości a 

mianowicie J Ek. Namiestnika na budowie szpitala 

OO. Bonifratrów na cześć 50 letnich rządów Cesa-

rza który pierwsze taczki nałoży z ziemi - pod fun-

damenta tegoż.

Raczy łaskawie przyjąć Wielebny Ksiądz Ka-

nonik Dobrodziej wyrazy wysokiego szacunku 

i poważania z jakiem pozostaje Jego uniżonym

Sługą

Kraków 26/5 898

Wielmożny Księże Kanoniku Dobrodzieju!

Dziękuję bardzo za pieniądze i posyłam rów-

noczesnie pokwitowanie za nie.W odpowiedzi 

na list mam zaszczyt wpisać punkt za punk-

tem na łaskawe zapytania:

1 .Cieszy mnie że się plany podobają - i spodzie-

wałem się tego - a co się tyczy tego że Wielmoż-

nemu Księdzu Kanonikowi wydają się niezbyt 

delikatnie wykonane jak w dziele to oznajmiam 

uprzejmie że: plany te są odbite z oryginału któ-

ry się u  mnie znajduje bardzo elegancko i  tak 

samo jak innych Kościołów wykonane - tylko do 

dzieła które swego czasu wydałem są drukowane 

i pomniejszone spo sobem fotolitografi cznym i są 

gorsze do budowy bo skala jest mniejsza jednako-

woż oryginały tamtych są też u mnie w większej 

skali tak samo wykonane aby gdy przyjdzie do 

budowy, podać je tak samo jak te które podałem.-

-plany posłane są robione sposobem swietlanym 

słonecznem więc nie mo gą być tak czysto odda-

ne - ale wprost z nich budować można.-Otóż -te 

oryginały poszlę do publikacji “ Czasopisma tech-

nicznego” we Lwowie i jak tylko wyjdą przeszlę je 

Wielmożnemu Księdzu Kanonikowi Dobrodzie-

jowi - będą tak samo wy glądać jak inne.

2) Co się tyczy podania widoku całego Kościo-

ła to taki właściwie nie należy do planów - ja 

robiłem je tylko do dzieła - jednak ponieważ 

wydam drugi tom mam zamiar go robić - ale 

to się robi w wolnych chwilach raz że to mnie 

kosztuje do 100 fl ./1 - a po drugie że czasu wol-

nego nie miałem - ale go postanowiłem zrobić 

bo Kościół ten jako znowu zupełnie odrębnie 

traktowany i bądź co bądź nawet bardzo ładny 

na to zasługuje.- Co się tyczy planów samych 

i przekroi to więcej posłałem i bardziej skom-

plikowane jak innych kościołów np. Wrocanki 

Bóbrki ponieważ tamte nie wymagają tyle ro-

boty co ten plan jak się łatwo przekonać - a za 

pisownia oryginalna

to nie dałem widoku ogólnego.- 3. Czy z planu 

tego może murarz- tak- kamieniarz -nie - cie-

śla- tak -dać sobie radę odpowiadam że to jest 

rzeczą kierujacego budową architekta im to 

dostosować w naturalnej wielkości - 

jak to być musi - co poświadczy i  prosi JW. 

Ks. Kanonik Finter Który już stawiał.- Jeże-

li JWny Ksiądz Kanonik Dobrodziej będzie 

w Nowym Sączu to proszę zobaczyć - Kaplicę 

a raczej Kościół - dla Kolonii robotniczej któ-

rą ja projektowałem a zobaczy jaka to piękna 

rzecz.

4. Co się tyczy informacji zawsze chętnie słu-

żyć będę - a  czas - Kiedy Wielmożny Ksiądz 

Kanonik Dobrodziej zamyśla przybyć do Kra-

kowa coby mnie najbardziej cieszyło - raczej 

najłaskawiej na tydzień naprzód napisać 

a bedę oczekiwał - a nawet zaprosił do mojej 

budowy Kościoła w Suchej co trwa tylko parę 

godzin -aby moją budowę i  sposób widział - 

a z pewnością tego nie pożałuje i przekona się 

oraz nacieszy - przypatrzy jak to wygląda Ko-

ściół przezemnie stawiany.

5. Serdecznie dziękuję za łaskawe polecenie 

mnie do budowy nowego Kościoła - będzie 

to może 19 ta budowa - a czy są JWny Księze 

ze mnie zadowoleni proszę się tylko łaskawie 

zapytać:

1. Dobrochów

2. Kamień koło Niska

3. Kościół w Jeżowem

4. Kaplica w Sączu

5. Kościół w  Suchy itp a  wszędzie tylko naj-

wyzsze uznanie dostanę.-

6. Z Kosztorysu dojść można do ilości materia-

łów Tylko Wielmożny Ksiądz Kanonik Dobro-

dziej się niemoże na tem zrozumieć - Kosztorys 

jest dla [...] a jeżeli by się zaczęła budowa - Kie-

rujący budową musi podać.

7. Kościół tylko na ogrodzie plebanskiem na 

tych rozstajnych drogach moze imponować.- 

Raczy łaskawie Wielmożny Ksiądz Kano-

nik Dobrodziej tak ma wybrać przyjazd do 

Krakowa aby można do Suchy jechać - bo ja 

proszę - i życzę sobie bardzo aby widział choć 

jeden mój Kościół wykonany a będzie to na-

wet uciechą dla Niego. Bardzo a bardzo o  to 

proszę. Będzie widział jak ja z  org ordynar-

nej cegły front robiłem, Który się wszystkim 

nadzwyczajnie podoba. W  ostatniej chwili 

zbabrał mi się rachunek ale nie mam stempla 

drugiego pod ręką więc proszę darować.-

W  odpowiedzi na list odpisałem a  dziękuję 

jeszcze raz na łaskawe polecenie mnie i pamięć. 

Kreslę się z  wysokiem i  należnem szacunkiem 

i poważaniem Wielmożnego Księdza Kanonika 

Dobrodzieja uniżonym

Sługą

oczekują i pragnę Jego przybycia

Talowski Teodor

tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak
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C.K.PROF.T.TALOWSKI

Lwów.Politechnika 5 / 7 907

Przewielebny Księże Kanoniku!

W odpowiedzi na list donoszę uprzejmie że:

1)  Oferty przedłożone są tak różne 

i tak bałamutne że absolutnie 

ich zrozumieć ich nie mogę. Ceny po-

stawione są niewiedzieć na co bo 

im brak było planów szczegółowych 

tak że ani o grubości ani o profi -

lach nie mieli pojęcia. -

Co do mnie to ponieważ majster 

Wojtowicz wykonał roboty w Bóbrce 

bez zadnych zatargów i już jest 

obeznany poleciłbym jego. - 

Dopokąd nie będzie rysunków 

szczegółowych umowy o ofercie Ka-

mieniarskiej nie ma.

2)  Jeżeli Komitet myśli oddawać roboty 

osobno to bardzo się myli że będzie 

taniej i o tem się później przekona. 

Ja bym to wszystko oddał jednemu 

majstrowi albo temu co w Bóbrce 

robi albo Panu Błotnickiemu z Sie-

niawy a nie byłoby Kłopotu. 

Str. 2

Do tej budowy musi być człowiek zau-

fany a nie zwykły murarz.

3)  Co do ceny za plany szczegołowe to 

ja się hurtem nie godzę że muszą 

kosztować 2000 koron bo ja muszę 

to długo rysować i za Każdy rysunek 

osobno płacić tak jak w Bóbrce 

gdzie wyniosło 1611 koron i 

mają spokoj - a jak Komitet 

myśli że to będzie za darmo lub 

Ktoś w Krośnie zrobi to się myli 

bo Krośnieński budowniczy nie 

jest architektą tylko zwykłym 

budowniczym - nadającym sobie 

tytuł architekty - Architekci 

są tylko w wielkich miastach 

po dziurach prowincjonalnych 

nie mieszkają - jeżeli ale Ko-

mitet nie chce porządnego 

Kościoła tylko paskudztwo to 

mu robi Ktoś z prowincyi - przez 

to takie potwory i dziwolągi nieeste-

Str. 3

tyczne powstają.- 

Otoż szczegóły może robić tylko archi-

tekt co projektuje a nie pacan 

ze szkoły przemysłowej.- 

- Otóż na razie wspomnę że jak nie 

ma szczegółów nie można myśleć 

o robotach i ich rozdaniu aby nie 

wpaść w łapkę jak sie to już tysią-

ce razy wydarzyło. 

 Oczekując dalszych zleceń 

na razie pozostaję Przewielebnego 

Ksiedza Kanonika z wysokim 

poważaniem i szacunkiem 

powolnym Sługą 

 Talowski
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Owoc dziesi cioletnich zmaga  Teodora Ta-

lowskiego z Kanonikiem Wincentym Teleg . 

Ko ció  w Kro cienku Wy nym k. Krosna.

Komplet 30 listów Teodora Talowskiego zamieszczony 
jest w ksi ce pt. „Talowski”, której jestem autorem, 
wydanej w 2018 roku i wznowionej w 2021 roku.

Przewielebny Księże Kanoniku! 

Z powodu stanu zdrowia jeszcze przy być nie 

mogę. Może p. Błotnicki jak będzie we Lwowie, 

wstąpi do mnie a objaśnimy go co do tych ży-

czeń w liście Przew. Ksiedza Kanonika zawar-

tych. Co się tyczy dachu na części niższej, to 

ma być tak zrobione jak na planie. O pokryciu 

kościoła pomowimy póżniej. 

Z wysokim poważaniem

Lwów 21/6 1908

Talowski Teodor

Przewielebny Księże Kanoniku

Posłałem szczegóły Koscioła za które nalezy mi 

się 211 Koron. Także nadmienić muszę że Ko-

ściół aby dobrze wyglądał musi mieć dach tak 

jak na planie ściśle, a na żadne zmiany dachu 

sie nie zgadzam. - Wrociłem dopiero z Kapiel 

i czekam na poprawę zdrowia dlatego tak krót-

ko piszę.     

Z wyrazem wysokiego szacunku

22 / 8 1908

Sługa Talowski

WSPÓ RZ DNE GPS:
49.674742, 21.832056

Korespondencj  t  udost pni  mi ks. proboszcz 

z Kro cienka Wy nego w 2011 r. [...]. Chcia bym 

serdecznie za to podzi kowa . Listy te stano-

wi  nieprzeceniony dokument, który wiadczy 

o zaanga owaniu Architekta w realizacj  swoich 

projektów i jednocze nie upór i stanowczo , 

z jak  post powa  aby te projekty realizowa . 
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Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale 
tylko czasami. To tak jak z innymi 
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb  
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with 
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



TALOWSKI
Trzy z jednego

Teodor Talowski niektóre swoje projekty wykorzystywa  

w kilku realizacjach. Trudno powiedzie , czy by o to podyk-

towane du ym popytem na jego zamówienia, czy te  by  on 

po prostu do nich przywi zany darz c szczególnym senty-

mentem niektóre rozwi zania. Mo na za o y , e by o to po-

wodowane obiema przes ankami.

Ko ció  w Bóbrce
WSPÓ RZ DNE GPS
49.628594, 21.702176

Ko ció  w Kaczyce
WSPÓ RZ DNE GPS
47.637426, 25.899028

Te trzy ko cio y – jeden w Bóbrce, ko o Krosna, drugi w Ottynii, na po udnie od obecnego Iwa-

no-Frankiwska (dawniej Stanis awowa), oraz trzeci na Bukowinie w Kaczycy (obecnie na tery-

torium Rumunii), w swych architektonicznych rozwi zaniach podobne s  do najwi kszego 

dzie a Talowskiego – Ko cio a w. El biety we Lwowie. Prawie identyczne koncepcje zo-

sta y wykorzystane zarówno w konstrukcji samej wie y oraz zdobi cych j  detalach, 

jak i w innych elementach architektonicznych. Tak czy inaczej, duch Talowskiego 

pozostaje wszechobecny podobnie zachwycaj c w ka dym z tych obiektów.
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Niestety, budowa ko cio a w Ottyni nie zosta a do-

ko czona, w przeciwie stwie do wi tyni zlokalizo-

wanej w Bóbrce, gdzie odkryto z o a ropy, czy te  

w Kaczycy,

gdzie z kolei natra  ono na z o a soli. Obecno  za-

sobów naturalnych zapewnia a w tych lokalizacjach 

naturalny przep yw pieni dzy. W Ottyni najpewniej 

zabrak o funduszy na wyko czenia detali. Jednak e 

serce i zaanga owanie wiernych musia o by  ogrom-

ne, skoro podj li si  oni ca e wyposa enie wi ty-

ni przenie  i zabezpieczy , gdy sami po zawieru-

sze II Wojny wiatowej udawali si  w nieznane, cz sto 

nawet nie wiedz c, do jakiego miejsca przeznaczenia 

byli transportowani z Kresów. Pozostawiaj c cz sto-

kro  w asny dobytek, zabierali ze sob  to, co w swoim 

najg bszym przekonaniu uwa ali za najcenniejsze.

Wyposa enie ko cio a znajduje si  w Ligocie Ksi -

cej, ko o Opola, a Ci, którzy walnie przyczynili si  

do ocalenia wi tynnych artefaktów, pochowani zo-

stali na przyko cielnym cmentarzu, w s siedztwie 

tego, co zawsze by o dla nich najcenniejsze.

tekst i fotogra  e: 
Tadeusz Bystrzak

Ko ció  w Ottyni
WSPÓ RZ DNE GPS
48.735169, 24.826250

CIEKAWOSTKA Z OSTATNIEJ CHWILI

Przy okazji konserwacji o tarza pod obrazem Matki Bo-

skiej Otty skiej w Ligocie Ksi cej odnaleziono ukryty 

feretron, który przetrwa  od czasów powojennych.
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Te same kartony znajdowa y si  i w Ottynii (wcze niej) 

i w Bóbrce. Dowodem na to jest napis „Bóbrka” pod 

którym widnieje pierwotny podpis projektu – „Ottynii”.

Wi cej o tym w ksi ce Talowski, któr  napisa em 

w 2018 roku, wznawiaj c jej nak ad w roku 2021. 
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Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale 
tylko czasami. To tak jak z innymi 
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb  
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with 
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



TALOWSKI NAUCZYCIELEM 

W Krakowie, Teodor Talowski pracowa  jako asystent w Katedrze Budownictwa Akademii Prze-
mys owo -Technicznej. Uczy  tam rysunku w dwóch „oddzia ach”, po pi  godzin dziennie, 
a oprócz tego pracowa  tak e w Gimnazjum w. Jacka przy ul. Siennej. 

Posiadam w swoim archiwum kilka prac uczniowskich z tamtego okresu, sygnowanych autografem 
Talowskiego, które wyra nie wiadcz  o wysokim poziomie prowadzonych przeze  zaj . W ten 
sposób kszta towano wówczas charakter, cierpliwo , szacunek do rzemios a, a wi c takie cechy, 
jakie by y niezb dne architektom oraz budowniczym w ich przysz ej pracy zawodowej. 

Talowski by  zatrudniony jako nauczyciel pomocniczy. Prowadzi  rysunek ornamentalny, rysunek 
wolno-r czny, tudzie  rysunek zawodowy, budowlany, w szkole wieczorowej. W Gimnazjum 
w. Jacka, które mie ci o si  przy ul. Siennej, w roku 1885 by  asystentem. W Katedrze Budow-

nictwa w Akademii Przemys owo -Technicznej uczy  rysunków. By  tam etatowym asystentem 
w dwóch oddzia ach.

Prezentowane szkice uczniów pochodz  z zaj  w Akademii Przemys owo -Technicznej, któ-
ra ówcze nie znajdowa a si  w budynku przy ul. Go biej 22. Obecnie budynek ten nale y 
do kompleksu obiektów Uniwersytetu Jagiello skiego.

Kre larskie lejki do tuszu
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tekst i fotogra  e:
Tadeusz Bystrzak
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Szkice uczniów jako prace zaliczeniowe z zaj , które T. Talowski prowadzi  w Wy szej Szkole Przemys owej.
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www.bystrzak.com

Szk em zajmuj  si  od zawsze, ale 
tylko czasami. To tak jak z innymi 
moimi zainteresowaniami. ycie 
i okoliczno ci dyktuj  mi potrzeb  
wy ywania si  w ró nych kontek-
stach sztuki na rozmaity sposób. 

I’ve been dabbing in glass-blowing art all my 
life, if only occasionally. Very much like with 
all my other interests and pursuits. Some  mes, 
I just feel a sudden urge to live some things out, 
di  erent things in di  erent contexts, exploring 
di  erent ways of expression in art. 



Teodor Talowski – publikacja świetnym prezentem dla wszystkich. Książka dwujęzyczna 
o najlepszym architekcie przełomu XIX i XX wieku w ówczesnej Galicji.

Nakład na wyczerpaniu

www.talowski.pl

Zagubiony 
Ślad Talowskiego

Śladami
Teodora Talowskiego

Kwartał Talowskiego I Talowski 
Prmocja książki

Wypowiedzi

Kwartał Talowskiego II

The Author completed a commendably comprehensive, 
iconographic search of the archives, reaching out to the 

documentary resources originating not only in Galicia, 
but also in other provinces of the former Austro-Hun-

garian Empire (...). On the one hand, this book may be 
acknowledged a defi nitive catalogue of Talowski’s output 

as an architect and a designer. On the other, it may well 
be deemed a running commentary on how architecture 
was construed not only by Talowski himself, but also by 

his peers. This truly impressive editorial project commands 
well-deserved respect in view of its numerous merits, 

especially in terms of its structurally unique character. It 
may well become, in view of its Polish-English edition, an 

effective instrument in promoting Poland’s rich architectu-
ral and artistic heritage, thus fi rmly placing it well within 

the European patrimonium.

Prof. Zdzisława 
Tołłoczko, PhD 

Autor dokonał, pierwszej na taką skalę w Polsce, kwerendy 
archiwalnej, ikonografi cznej, sięgając do zasobów doku-
mentacyjnych nie tylko Galicji, ale i innych prowincji byłej 
c. i k. Monarchii (…). Z jednej strony omawiana praca jest 
wyczerpującym katalogiem dzieł Talowskiego i alchemii 
jego sztuki. Z drugiej – jest to autorski komentarz na temat 
kultury architektonicznej nie tylko samego Talowskiego, ale 
również i jego czasów. I właśnie niesłychanie staranna edy-
torsko książka, budzi uznanie i respekt, zwłaszcza w ob-
liczu faktu, że bez wątpienia książka jest wydawniczym 
ewenementem. Jest bowiem i może stać się, dzięki anglo-
języcznemu zasięgowi dziełem promującym dziedzictwo 
polskiej kultury architektonicznej i artystycznej, tym samym 
lokującym się w rodzinie europejskiego patrymonium. 

prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko



Dear Readers,
It is with great pride and satisfaction that we have put into 

your hands a dozen unique writeups about an extraor-
dinary architect - Teodor Talowski, authored by a keen 

enthusiast of his lifetime achievements - Tadeusz Bystrzak. 
The inspiration for their reprint publication stemmed from 
the fact that they had originally been released in the Dom 

Jednorodzinny Projekt & Realizacja quarterly, self-published 
by LK & Projekt, our own architectural studio. 

Teodor Talowski happened to be one of the most renown 
architects living at the turn of the 20th c. Already much 

revered during his own lifetime, he was notable by his ini-
mitable style, creative momentum, conceptual originality, 

great panache, sound command of his hands-on expertise, 
and unfailing artistic intuition. Talowski‘s contemporaries 

always granted him due credit for his extremely hard-
-working approach to all designing commissions. He was 
also seen as an exceptionally talented individualist whose 
unique designing style attracted a great many followers. 

Bystrzak, always a self-confessed admirer of his artistic 
achievements, expertly introduces us to the background 
of Talowski’s select architectural designs, as well as spins 

a riveting tale on some individuals who had once been 
closely associated with him. Some of those stories are well 
documented in the public domain, whereas others appear 

to be pretty hard to come by, unless aided by expert 
knowledge of the subject matter, invariably combined with 

painstaking research. 
Tadeusz Bystrzak is based in Krakow, a genuinely versatile 

artist, painter, sculptor, graphic artist, interior designer, 
a graduate of Industrial Design, Academy of Fine Arts, 

Krakow. Thanks to his great passion for research and truly 
unrivalled tenacity in all his wide-ranging pursuits into the 
past, we have been granted a unique opportunity to gain 
plenty of insights into the very nature of Talowski’s output 

as a brilliant architect, very much within his own right. 
As all those writeups are liberally laced with lots of amu-

sing anecdotes and trivia, originally mined from Talowski’s 
turbulent lifestyle, I can promise you a fascinating read!

Editor-in-Chief 
Leszek Kalandyk, architect

„Dom Jednorodzinny Projekt & Realizacja” quarterly 

Szanowni Pa stwo,

Z wielk  dum  i satysfakcj  oddali my w Pa stwa r ce 
cykl dwunastu unikatowych artyku ów o niezwyk ym 
architekcie Teodorze Talowskim, autorstwa prawdziwe-
go pasjonata ca okszta tu jego twórczo ci - Tadeusza 
Bystrzaka. Inspiracj  do ich publikacji w formie przedruku 
by o to, e oryginalnie ukazywa y si  one w kwartalniku 
„Dom Jednorodzinny Projekt & Realizacja”, wydawanym 
w asnym nak adem przez nasz  pracowni  architektonicz-
n  LK & Projekt. 

Talowski by  jednym z najs awniejszych architektów prze-
omu XIX i XX wieku. S awny ju  za ycia, rozpoznawalny 
poprzez swoje dzie a, które nieodmiennie charakteryzowa  
rozmach twórczy, niezwyk e pomys y, wielki polot, rzetelna 
wiedza, oraz niezawodna artystyczna intuicja. Talowski 
zawsze postrzegany by  przez swoich wspó czesnych jako 
nader pracowity, wyj tkowo uzdolniony indywidualista, 
który zdo a  zgromadzi  wokó  siebie wielu na ladowców. 

Tadeusz Bystrzak, wielki mi o nik jego dzie , przybli a nam 
historie wybranych obiektów architektonicznych, oraz 
postaci niegdy  blisko z Talowskim zwi zanych. Historie 
dobrze znane, acz tak e i te ju  z dawna zagubione 
w mrokach niepami ci. 

Bystrzak to krakowski, autentycznie wszechstronny artysta, 
malarz, rze biarz, gra  k, projektant wn trz, absolwent 
Wydzia u Wzornictwa Przemys owego Akademii Sztuk 
Pi knych w Krakowie. Dzi ki jego badawczej pasji otrzymu-
jemy wyj tkow  mo liwo  obcowania zarówno 
z artystycznym dorobkiem, jak i ca  mas  interesuj cych 
szczegó ów z burzliwego ycia Teodora Talowskiego, 
absolutnie jedynego w swoim rodzaju architekta.

Zapraszam do fascynuj cej lektury 

Redaktor Naczelny Kwartalnika 
„Dom Jednorodzinny Projekt & Realizacja” 
 Leszek Kalandyk, architekt

Tadeusz Bystrzak i Leszek Kalandryk 
ycz  wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2023
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