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PREZENTACJE – RAPORTY PRESENTATIONS AND REPORTS

W lutym bieżącego roku rozpoczął się trzeci etap
rewaloryzacji zamku Tarnowskich w Dzikowie, reali-
zowanej z budżetu miasta Tarnobrzega, Funduszy Eu-
ropejskich oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Wcześniej, w latach 2007-2008 pod-
bito fundamenty zamku pod skrzydłami bocznymi (po-
chodzącymi odpowiednio z XV i XVIII wieku), doko-
nano gruntownej konserwacji znajdujących się tam
komór piwnicznych oraz zbudowano nowe fundamenty
i piwnice pod korpusem głównym pochodzącym z wie-
ku XVII. Gospodarz obiektu – Muzeum Historyczne
m. Tarnobrzega urządziło w tych pomieszczeniach
pierwszą część stałej ekspozycji muzealnej i udostęp-
niło ją zwiedzającym. W ramach tego pierwszego eta-
pu prac wprowadzono do budynku komplet niezbęd-
nych instalacji, a od strony skarpy północnej zbudowa-
no żelbetowy mur oporowy, będący swoistą gwarancją
bezpieczeństwa obiektu. Po zrealizowaniu opisanego za-
kresu robót konserwacji i częściowej wymianie podda-
no więźbę dachową, która otrzymała nowe pokrycie
w postaci podwójnie układanej dachówki ceramicznej
wraz z obróbkami i rynnami spustowymi z blachy mie-
dzianej oraz instalacją odgromową. Wymieniono też po-
krycie hełmu zamkowej wieży.

Obecnie prowadzone prace remontowo-konserwa-
torskie mają doprowadzić do uporządkowania układu
przestrzennego wnętrz parteru i piętra, wprowadzenia do
pomieszczeń kondygnacji nadziemnych instalacji tech-
nicznych, wymiany tynków zewnętrznych i wewnętrz-
nych, wykonania i montażu kamieniarki, wymiany sto-
larki okiennej i drzwiowej, odtworzenia posadzek i pod-
łóg, a także konserwacji zachowanych elementów daw-
nego wyposażenia zamku, jak część stolarki okiennej
i drzwiowej (projektu F.M. Lanciego), boazerie, piece
i kominki, ołtarz z kaplicy zamkowej, meble i obrazy,
zabytki antyczne itd.

Zamek dzikowski, w swojej pięćsetletniej historii kil-
kakrotnie przebudowywany, swój obecny wygląd i kształt
uzyskał dopiero w latach 1928-1930. Przed pożarem, jaki
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strawił ją niemal doszczętnie w grudniu 1927 roku, re-
zydencja Tarnowskich miała cechy stylowe neogotyku
angielskiego, jakie nadał jej wspomniany Francesco Ma-
ria Lanci w latach 1834-1836. Co prawda na przełomie
XIX i XX wieku pewnych modernizacji dokonali Sławo-
mir Odrzywolski, Zygmunt Hendel i Franciszek Mą-
czyński, niemniej nie zatraciła ona swojego charaktery-
stycznego wyglądu z czasów romantyzmu.

Przystępując do odbudowy zamku po wspomnia-
nym pożarze, po stosownych konsultacjach z rodziną
właścicieli, prof. Wacław Krzyżanowski dokonał istot-
nych zmian, nadając mu cechy i formy stylowe nawią-
zujące do wczesnego „surowego” baroku Wazów pol-
skich. Zachowując gabaryty i ogólny kształt budowli,
elewacje zamkowe utraciły charakterystyczne neogotyc-
kie otwory okienne i drzwiowe na rzecz równego ryt-
mu prostokątnych okien i drzwi ujętych w typowe dla
architektury przełomu XVI i XVII wieku obramienia
z nadstawą i gzymsem. Obramienia i portale miały być
wykonane z kamienia (jak wykazały badania autora oraz
odkryte relikty do końca XVIII wieku zamek posiadał
kamieniarkę usuniętą najprawdopodobniej podczas
przebudowy w I połowie XIX wieku). Istotną i najbar-
dziej rzucającą się w oczy zmianą było zastąpienie ry-
zalitu centralnie dostawionego do fasady zamku potęż-
ną wieżą zegarową, zwieńczoną okazałym hełmem.
W skrzydle zachodnim, które najmniej ucierpiało pod-
czas pożaru, Krzyżanowski pozostawił kilka reliktów
fazy neogotyckiej (jak i kamienny balkon z tego czasu
i arkady w przyziemiu ryzalitu przy elewacji północnej),
niemniej dostosował je do pozostałych, zmienionych
odbudową części budowli.

Istotne zmiany zaszły w dyspozycji wnętrz zamko-
wych, zwłaszcza w korpusie głównym. Ta część budow-
li wzniesiona na planie prostokąta w II ćwierci XVII wie-
ku, pierwotnie posiadała dwutraktowy układ wnętrz.
W XIX wieku od strony północnej Lanci dostawił ryza-
lit, by po wyburzeniu ścian działowych w sąsiadującej
z nim części budynku zamkowego uzyskać miejsce dla



Wiadomości Konserwatorskie • Conservation News • 28/2010 117

urządzenia okazałej Sali Sejmowej (potem zwanej też
Wielką). Zajmowała ona wysokość dwóch kondygnacji,
obejmując piętro i wchodząc w przestrzeń poddasza.
Wśród pomieszczeń piętra mających wtedy charakter cią-
gu sal reprezentacyjnych Sala Sejmowa była miejscem
zarówno codziennych spotkań rodziny właścicieli i „do-
mowych”, jak i uroczystości rodzinnych czy publicznych.
Duże powierzchnie jej ścian umożliwiły ich wykorzy-
stanie do eksponowania znakomitej galerii malarstwa eu-
ropejskiego z XVI – XVIII wieku.

Przed I wojną światową doszło do kilku zmian (m.in.
w niewykorzystanej dotąd części poddasza, przede
wszystkim nad skrzydłami bocznymi urządzono ciąg
pokoi gościnnych, podzielono kilka dużych sal zarówno
na parterze, jak i na piętrze, by w ten sposób urządzić
kilka dodatkowych łazienek, magazynków itp.). Zmiany
te w znacznej mierze zatarły pierwotną dyspozycję
wnętrz zamkowych.

Największą innowacją wprowadzoną przez Krzyża-
nowskiego było „przeniesienie” Sali Sejmowej z piętra
na parter oraz wtórny podział kilku pomieszczeń w skrzy-
dle wschodnim. Projekt odbudowy i zarazem przebu-
dowy (oraz „przemiany stylowej” zamku) należy ocenić
jako wybitny, bowiem z nieciekawego i zupełnie odbie-
gającego od polskiej tradycji architektonicznej neogoty-
ku W. Krzyżanowski przekształcił bryłę zamku w obiekt
niezwykle interesujący – kameralny, ale i monumental-
ny w wyrazie, wspaniale wkomponowany w naturalne
otoczenie, od południa mający wygląd potężnego zam-
ku, od północy – typowego pałacu otoczonego przytul-
nym parkiem.

Niestety, pośpiech w odbudowie, a także oszczędno-
ści wprowadzone w czasie jej trwania doprowadziły do
istotnego zubożenia, a w rezultacie nieosiągnięcia efek-
tu założonego przez projektanta. Projektowaną kamie-
niarkę zastąpiły proste obramienia wykonane w zapra-
wie tynkowej, wykwintne przed pożarem drewniane
pawimenty taflowe o niebanalnym rysunku i oryginal-
nych wzorach zastąpiły proste parkiety, część pieców zbu-
dowanych z dekoracyjnych wcześniej kafli odtworzono
ze standardowej produkcji ceramicznej, w otwory okien-
ne i drzwiowe wstawiono przeciętnej jakości i o wątpli-
wej estetyce stolarkę, zaś wiele z zamontowanych w zam-
ku elementów i detali zupełnie nie licowało z charakte-
rem i historią obiektu (np. betonowe, bezstylowe tralki
w balustradach). Na te niedoróbki, uproszczenia i nie-
dociągnięcia nałożyła się dewastacja obiektu na przestrze-
ni sześćdziesięciu lat po II wojnie światowej, gdy zamek
był siedzibą szkoły rolniczej.

Decyzja o rewaloryzacji zamku wraz z przeznaczeniem
go na siedzibę Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega
spowodowała konieczność opracowania stosownego pro-
gramu użytkowego, uwzględniającego w równym stop-
niu postulaty konserwatorskie, wymogi techniczno-użyt-
kowe stawiane współczesnym obiektom i instytucjom
publicznym, jak i architekturę zamku z położeniem naci-
sku na wydobycie wszystkich jej walorów historycznych
i estetycznych. Pomocą w przygotowaniu takiego progra-
mu okazały się materiały archiwalne i ikonograficzne, jak
i badania obiektu prowadzone przez autora. Ostatecznie
przyjęte założenia rewaloryzacji zakładają pozostawienie
i uczytelnienie kostiumu architektonicznego zamku

nadanego mu przez W. Krzyżanowskiego, tj. stylistyki
nawiązującej do architektury baroku wazowskiego z re-
liktami neogotyckimi i elementami konstruktywistycz-
nymi. W konsekwencji zrealizowane będą założenia pro-
jektowe z lat 1928-1930, zwłaszcza w odniesieniu do ele-
wacji budynku.

Analiza układu przestrzennego zamku dowiodła, że
mimo wielu przeróbek i zmian możliwe jest przywró-
cenie dyspozycji wnętrz z okresu budowy poszczegól-
nych jego skrzydeł, tj. odpowiednio w XV, XVII i XVIII
wieku. Poprzez wyburzenie wtórnych ścian działowych
dyspozycja ta będzie, jako wartość sama w sobie, czytel-
na i klarowna.

Dzięki temu pierwotny dwutraktowy układ wnętrz
odzyska korpus główny zamku, podobnie jak obydwa
skrzydła boczne układ półtoratraktowy.

Najważniejszą, ale i najtrudniejszą do zrealizowa-
nia decyzją merytoryczną jest odtworzenie nie tylko
układu przestrzennego i wyposażenia architektoniczne-
go budowli, ale i rekonstrukcja ciągu historycznych
wnętrz zamkowych. W tej mierze, bazując na ikono-
grafii oraz dawnych opisach i inwentarzach, oraz wy-
korzystując zachowane meble, obrazy i inne elementy
historycznego wyposażenia opracowano szczegółowy
scenariusz urządzenia poszczególnych komnat i sal. Jest
to przedsięwzięcie porównywane – naturalnie w zna-
cząco mniejszej i odpowiedniej skali – do procesu od-
twarzania przed laty wnętrz zamków królewskich na
Wawelu i w Warszawie.

Opracowany w tej mierze program zakłada urządze-
nie i udostępnienie zwiedzającym blisko trzydziestu
wnętrz zamkowych. Część z nich, jak np. Kaplica, Bi-
blioteka, Gabinet Antyczny (Hrabiego), Sypialnia i Toa-
leta Hrabiego, Pokój Biały (Garderoba), Poczekalnia,
Zbrojownia (Pokój Myśliwski), Gabinet Miniatur, Ar-
chiwum, Gotowalnia Hrabiny, zostanie przywrócona do
stanu historycznego. Druga grupa odtwarzanych wnętrz
to takie, które przynajmniej częściowo przypominać będą
pomieszczenia znane z zachowanych do dzisiaj inwen-
tarzy czy fotografii wykonanych na początku XX wieku,
np. Pokój Żółty czy Sala Sejmowa. Do ich urządzenia
zostaną wykorzystane między innymi projekty wyposa-
żenia tych wnętrz, jakie były wykonane jeszcze w XIX
wieku, a dotrwały do naszych czasów w dawnym Archi-
wum Tarnowskich.

Trzecia grupa planowanych do udostępnienia wnętrz
obejmuje sale, które nie zachowały jakichkolwiek ele-
mentów ich oryginalnego wyposażenia. Będą to miesz-
cząca się na paterze obszerna sala z XVII wieku, gdzie
urządzona zostanie ekspozycja poświęcona Konfedera-
cji Dzikowskiej i postaci króla Stanisława Leszczyńskie-
go oraz trzy wnętrza w zachodniej części piętra korpusu
głównego, w których wyeksponowany będzie zachowa-
ny fragment dawnej Kolekcji Dzikowskiej z malarstwem
europejskim z XVI, XVII i XVIII wieku oraz portretami
Tarnowskich pochodzącymi z ostatnich czterech stuleci.
Pomieszczenia te, nazwane kolejno Izbą Herbową, po-
kojem Holenderskim i Pokojem Włoskim zaprezentują
blisko 130 płócien i – podobnie jak w przypadku pozo-
stałych pomieszczeń – przyjmą charakter ekspozycji ogól-
nie znanej jako muzeum wnętrz. Oczywiście, wymie-
nione grupy komnat uzupełnią funkcjonujące już wy-
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stawy w zamkowych piwnicach (archeologiczna i dzie-
jów zamku) oraz planowane we wschodniej części pię-
tra korpusu głównego sale ekspozycji zmiennych.

Zachowane do naszych czasów elementy wystroju
i wyposażenia zamku zostaną poddane konserwacji. Do
tej pory wykonano już konserwację niektórych mebli,
zabezpieczono i odczyszczono mosiężne okucia stolarki
drzwiowej, elementy kowalskie (latarnie, dekoracyjne
wsporniki, odboje itp.), w najbliższych miesiącach kon-

serwacji poddane zostaną zabytki antyczne, pozostałe
meble, obrazy, zegary wieżowy i słoneczny, tablice pa-
miątkowe, tarcze herbowe itd.

Należy dodać, że niezależnie od skrótowo opisanego
wyżej programu rekonstrukcji wnętrz zamkowych, w ca-
łościowej koncepcji urządzenia rezydencji przewidzia-
no także dwie sale konferencyjne, salę audiowizualną,
pomieszczenia administracyjne, bibliotekę i trzy pracow-
nie naukowo-konserwatorskie, pokoje socjalne, aparta-

Ryc. 1. Zamek w Dzikowie – widok od południa w trakcie prac konserwatorskich, lipiec 2010 r.
Fig. 1. The castle in Dzikow – view from the south during conservation work, July 2010

Ryc. 2. Zamek w Dzikowie – elewacja zachodnia z reliktami neogo−
tyckimi pochodzącymi z okresu przebudowy F. M. Lanciego z lat
1834−1836
Fig. 2. The castle in Dzikow – the west elevation with neo−Gothic
relics dating back to the period of reconstruction by F. M. Lanci in the
years 1834−1836

Ryc. 3. Zamek w Dzikowie – nowe obramienie kamienne i okno za−
montowane w elewacji wschodniej
Fig. 3. The castle in Dzikow – new stone frame and a window in−
stalled in the east elevation
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Ryc. 6. Zamek w Dzikowie – budowa szybu windy dla osób niepełnosprawnych we wschodniej części korpusu głównego
Fig. 6. The castle in Dzikow – building the shaft of the lift for the disabled in the east part of the main building

Ryc. 4. Zamek w Dzikowie – żeliwne schody na chór kaplicy z poł.
XIX w.
Fig. 4. The castle in Dzikow – cast−iron staircase to the chapel choir
from the mid−19th c.

Ryc. 5. Zamek w Dzikowie – odtwarzana komnata z XVII wieku za−
chodniej części korpusu głównego – widoczne ślady wtórnych po−
działów usuniętych w trakcie prac remontowych
Fig. 5. The castle in Dzikow – the reconstructed chamber from the
17th century in the west part of the main building – visible traces of
secondary divisions removed during renovation work

menty gościnne, zaplecze dla zwiedzających (szatnie, to-
alety, kawiarenka, kasa biletowa, punkt sprzedaży pamią-
tek i wydawnictw itp.). Wymienione pomieszczenia
o charakterze pomocniczym i obsługowym zlokalizowa-
no bądź na poddaszu, bądź w niedawno zbudowanych
piwnicach pod korpusem głównym budowli. Podstawo-
wym w tej mierze założeniem było to, aby funkcje po-
mocnicze nie zajmowały pomieszczeń o charakterze hi-
storycznym i zabytkowym. W przestrzeń zamkową wbu-

dowano także windę dla osób niepełnosprawnych, która
umożliwi zwiedzanie wszystkich ekspozycji i wnętrz
zamkowych.

Podjęcie, po wielu latach rozmaitych zabiegów i sta-
rań, rewaloryzacji zamku w Dzikowie pozwoli nie tylko
na urządzenie w jego murach muzeum (o czym marzyli
twórcy Kolekcji Dzikowskiej jeszcze przed połową XIX
wieku), ale też na swój sposób przywróci kulturze naro-
dowej niezwykle cenny, choć mało znany zabytek.
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Streszczenie

W roku bieżącym rozpoczęto trzeci etap rewalory-
zacji zamku w Dzikowie. W jego ramach odnowione
zostaną elewacje budowli oraz wnętrza parteru. Zamek
uzyska komplet nowoczesnych instalacji niezbędnych
do jego funkcjonowania, zwłaszcza jako siedziby Mu-
zeum Historycznego m. Tarnobrzega. Bryła zamku
wznoszona etapami w XV, XVII i XVIII wieku, po licz-
nych przebudowach i adaptacjach, jest obecnie styli-
stycznie zbliżona do architektury wczesnego baroku
Wazów polskich. Uzyskała ją podczas odbudowy po po-
żarze zamku, zrealizowanej w latach 1928-1930 według
projektu Wacława Krzyżanowskiego. Badania archiwal-
ne wykazały, że projekt ten nie został w pełni zrealizo-
wany, dlatego też obecna rewaloryzacja dopełni i uzu-
pełni odbudowę sprzed 80 lat. Najbardziej istotną zmia-
ną będzie wprowadzenie na elewacje kamiennych ob-
ramień i portali.

Zamek będzie funkcjonował w przyszłości jako
obiekt muzealny. By przywrócić mu historyczny kli-
mat, wyburzono szereg wtórnych ścian działowych,
dzięki czemu obiekt odzyskał pierwotną dyspozycję
wnętrz. Będą one zrekonstruowane jako ciąg historycz-
nych sal. Ich rekonstrukcja jest oparta na zachowanych
materiałach archiwalnych i ikonograficznych. Przewi-
duje się, że za sprawą prowadzonych prac remontowych
i konserwatorskich zostanie odtworzonych i udostęp-
nionych do zwiedzania 30 pomieszczeń, w znacznej
większości stanowiących wierną rekonstrukcję istnie-
jących niegdyś komnat. Pieczołowitej konserwacji pod-
dawane są zachowane elementy oryginalnego wyposa-
żenia zamku, takie jak stolarka okienna i drzwiowa,
meble, obrazy, detale kowalskie i ślusarskie, kominki
i piece, elementy sztukatorskie. Odnawiana obecnie
część zamku zostanie udostępniona zwiedzającym
w drugiej połowie 2011 roku.

Abstract

The third stage of the restoration of the castle in
Dzikow, during which the building elevations and the
ground floor interiors will be renovated, has begun this
year. The castle will be fitted with a set of modern instal-
lations indispensable to its functioning, particularly as a seat
of the Historical Museum of the City of Tarnobrzeg. The
bulk of the castle was erected in stages throughout the
15th, 17th and 18th centuries, and after numerous recon-
structions and adaptations it now resembles stylistically
the architecture of early Baroque of the Polish Vasa dy-
nasty. The castle acquired it during the reconstruction af-
ter a fire, which was realised in the years 1928-1930 ac-
cording to the project by Wacław Krzyżanowski. Archive
research revealed that the project had not been fully real-
ised, therefore the present restoration is to complement
and complete the reconstruction from 80 years ago. The
most significant change will be introducing stone frames
and portals into the elevations.

The castle is meant to function as a museum in the
future. To restore its historic atmosphere, several sec-
ondary partition walls have been demolished, due to
which the object regained its original interior disposi-
tion. The interiors will be subsequently reconstructed as
a series of historic rooms. Their reconstruction is based
on preserved archive and iconographic materials. It is
expected that once the renovation and conservation work
has been completed, 30 rooms, mostly constituting faith-
ful reconstructions of the once existing chambers, will
have been reconstructed and made accessible to visitors.
The preserved fragments of the original decor of the cas-
tle such as window and door frames, furniture, paint-
ings, blacksmith’s and locksmith’s details, fireplaces and
stoves, or stucco elements have undergone careful con-
servation. The section of the castle currently under res-
toration will be made available to the public in the sec-
ond half of 2011.


