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PREZENTACJE – RAPORTY

Adam Wójcik-Łużycki

Rewaloryzacja zamku w Dzikowie

 Kiedy piętnaście lat temu rozpoczynało dzia-
łalność Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, jed-
nym z jego priorytetów badawczych stały się losy
słynnej niegdyś tzw. kolekcji dzikowskiej, składa-
jącej się z licznych dzieł malarstwa, grafiki i rysun-
ku czołowych ośrodków artystycznych Włoch
i Niedrlandów z XVI – XVIII wieku, pamiątek na-
rodowych, bogatej biblioteki oraz cennego archi-
wum z dokumentami od XIV do XX wieku. Wspo-
mniana kolekcja powstała w I połowie XIX wieku
za sprawą Walerii i Jana Feliksa Tarnowskich, któ-
rzy umieścili ją w swojej rezydencji – na zamku
w Dzikowie (dziś Tarnobrzeg) po roku 1834. Przez
historyków kolekcjonerstwa i muzealnictwa pol-
skiego uznawana jest za jedną z największych i naj-
ciekawszych, jakie zgromadzono na ziemiach pol-
skich w okresie zaborów. Zbiory Tarnowskich były
ukrywane zarówno podczas I, jak i II wojny świa-
towej, na dodatek, w 1927 roku, na skutek tragicz-
nego pożaru rezydencji, uległy częściowo znisz-
czeniu. Najbardziej dramatycznym jednak mo-
mentem w ich historii był rok 1945, kiedy – mimo
wcześniejszej decyzji PKWN (dekret z 18 listopa-
da 1944 roku o utworzeniu na bazie kolekcji Tar-
nowskich „muzeum północnej części woj. rze-
szowskiego”) – bezsensownie ją rozproszono. Dziś
fragmenty kolekcji znajdują się w kilkunastu mu-
zeach, bibliotekach i archiwach na terenie Polski;
część zbioru miniatur trafiła do Muzeum Narodo-
wego Polskiego w Rapperswilu. Choć brak w tej
chwili całościowej inwentaryzacji rozproszonej ko-
lekcji, można z całą pewnością stwierdzić, że okres
rozpraszania sprawił też znaczące, bezpowrotne
uszczuplenie zbiorów o wiele cennych obiektów.
Natomiast dawna rezydencja Tarnowskich – zamek
w Dzikowie – po wyzwoleniu spod okupacji hitle-
rowskiej stała się siedzibą szkoły rolniczej, ze wszyst-
kimi, zwłaszcza negatywnymi tego skutkami.

Pierwszym etapem pracy Muzeum Historycz-
nego m. Tarnobrzega było podjęcie kwerendy ma-
jącej na celu lokalizację ocalałych fragmentów ko-
lekcji. Dzięki jej przeprowadzeniu posiadamy już
w miarę precyzyjne rozeznanie, gdzie się znajdują

oraz jaki jest ich stan zachowania. Na opisywanym
etapie prac kontakt z nowym Muzeum w Tarno-
brzegu nawiązali przedstawiciele rodu Tarnow-
skich, co pozwoliło na przejęcie i wyeksponowa-
nie publicznie po raz pierwszy kilkudziesięciu ob-
razów włoskich i holenderskich z XVI – XVIII wie-
ku, wśród których znalazły się płótna Veronesa, Ty-
cjana, braci Carraccich czy Van Dycka, ponadto
wiele portretów Tarnowskich z pracami Matejki
i Malczewskiego na czele. Publiczna prezentacja
wymienionych dzieł sztuki, wraz z wieloma inny-
mi pamiątkami i dokumentami odnoszącymi się do
dziejów Tarnowskich i ich zamku w Dzikowie, po-
zwoliła na uświadomienie szerokiej publiczności
szczególnej rangi historycznej i kulturowej zanie-
dbanej w okresie powojennym rezydencji. Było to
niezmiernie istotne ze względu na specyficzną
strukturę społeczną mieszkańców współczesnego
Tarnobrzega, w większości pochodzących z róż-
nych stron Polski i przybyłych tu po roku 1953,
kiedy zaczął powstawać i gwałtownie rozwijać się
przemysł siarkowy.

Powyższe działania utrwaliły inne przedsięwzię-
cia tarnobrzeskiego Muzeum, jak choćby liczne
wystawy czasowe, lekcje muzealne, wreszcie cała
seria publikacji naukowych i popularnonauko-
wych, prezentujących dzieje Tarnowskich i ich re-
zydencji w Dzikowie, co zwróciło uwagę na nie-
przeciętne walory historyczne i architektoniczne
mało dotąd znanego zamku Leliwitów.

Rozpoczęty przed piętnastoma laty proces uka-
zywania istotnych wartości, jakie posiada zamek
w Dzikowie, doprowadził do podjęcia w 2004 roku
przez lokalne władze samorządowe decyzji o jego
rewaloryzacji i przeznaczeniu na przyszłą siedzibę
Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega. Wspo-
mniana decyzja koresponduje ze staraniami rodzi-
ny Tarnowskich, a także miejscowego środowiska
kulturalnego, „od zawsze” widzącego rolę dawnej
ich rezydencji jako instytucji muzealnej o znacze-
niu co najmniej ponadregionalnym.

Po podjęciu wspomnianej decyzji niżej podpi-
sany wraz z zespołem architekta Zbigniewa Jasaka
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z Krakowa opracował program konserwatorsko-
-muzealny dla zamku w Dzikowie, który stanowił
punkt wyjścia dla opracowania kompleksowej do-
kumentacji remontu i rewitalizacji tegoż obiektu.
Dokumentacja ta stanowi też niezbędny element
do skutecznego podjęcia starań na rzecz pozyska-
nia odpowiednich środków finansowych dla prze-
prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich
i adaptacyjnych dzikowskiego zamku.

Omawiając przygotowany projekt rewitalizacji
należy przypomnieć, że zamek dzikowski powstał
w trzech etapach. Dzisiejsze skrzydło zachodnie
(to, w którym od XVII wieku funkcjonowała ka-
plica) zostało wzniesione w XV wieku. Skrzydło
to zachowało do dziś pierwotne proporcje i podział
wnętrz.

W drugiej ćwierci XVII stulecia od strony
północnej dobudowano do pierwotnego dworu
wieżowego obszerny dwutraktowy budynek, obec-
ny korpus główny. Prawdopodobnie rozbudowa ta
była fragmentem większego założenia, którego re-
alizację przerwała śmierć fundatora, kasztelana
wojnickiego Michała Stanisława Tarnowskiego
(1655), jak i „potop” szwedzki, jaki nastąpił pół
roku później. Jak się wydaje – wzniesione skrzy-
dło północne nie było wtedy jeszcze ukończone,
a jego wnętrza na długie lata pozostały w stanie su-
rowym. Ukończeniu budowy nie sprzyjały ani cza-
sy licznych wojen i najazdów, ani rozmaitej natury
kłopoty rodu Tarnowskich, którzy aż do początku
XIX wieku za swoją główną siedzibę uważali dwór
w nieodległej Wielowsi, dziś północnej części Tar-
nobrzega (stał on w miejscu, gdzie w 1870 roku
wzniesiono klasztor Sióstr Dominikanek).

W drugiej połowie XVIII stulecia starosta
kahorlicki, Jan Jacek Tarnowski do XVII-wieczne-
go skrzydła dobudował od wschodu kolejną część
zamku, dzięki czemu cała budowla uzyskała na pla-
nie rzut podkowy. Sądząc po nielicznych zacho-
wanych przekazach ikonograficznych, cały zamek
otrzymał z zewnątrz szatę nawiązującą do typo-
wych dla tej epoki wzorców prowincjonalnego ba-
roku. O ile jednak nawet zdołano wtedy wykoń-
czyć i wyposażyć wnętrza zamkowe (co nie jest
wcale takie pewne), to i tak zostały one zniszczone
w 1809 roku przez wojsko austriackie.

Z przekazów archiwalnych wiadomo, że po
wojnie polsko-austriackiej zamek stał zniszczony
i niezamieszkały przez ponad dwadzieścia lat,
a o jego stanie świadczy najlepiej fakt, że w tym
okresie od czasu do czasu nakrywano go słomą,
gdyż był pozbawiony dachu. Cytowane bardzo czę-
sto pamiętniki Kajetana Koźmiana, którego w Dzi-
kowie i okolicach gościł na przełomie 1814 i 1815

roku Jan Feliks Tarnowski, opisują okolice Tarno-
brzega, zachwycają się ogrodami, jakie otaczały za-
mek dzikowski, ale ani słowem nie wspominają
o samej rezydencji ani o jej wnętrzach. Jest to za-
pewne potwierdzeniem tego, że zamek nie był
w tym czasie użytkowany.

Przełom w jego historii stanowił rok 1834, kie-
dy to Tarnowscy rozpoczęli jego przebudowę. Na
ich zlecenie Włoch Franceso Maria Lanci przebu-
dował rodową siedzibę na rezydencję-muzeum,
nadając jej styl nawiązujący do neogotyku angiel-
skiego. Tę wersję zamku dzikowskiego, jak i jego
wyposażenie, znamy już dobrze z licznych opisów,
relacji, inwentarzy, a przede wszystkim fotografii

Zamek w Dzikowie po przebudowie z 1834 roku

Zamek po odbudowie W. Krzyżanowskiego w 1930 roku

Wizualizacja komputerowa Sali Sejmowej
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Rzut programowo−przestrzenny piw−
nic: 1. Klatka schodowa, 2. Komuni−
kacja podziemia, 3. Sanitariaty,
4. Szatnia dla zwiedzających, 5. Ko−
rytarz, 6. Istniejąca klatka schodowa,
7−10. Ekspozycje archeologiczne,
11. Część rekreacyjno−kawiarniana,
12. Wentylatornia Sali Sejmowej,
13. Klatka schodowa techniczna,
14. Wymiennikownia, 15. Pomiesz−
czenie techniczne

Rzut programowo−przestrzenny par−
teru: 1. Portyk wejściowy do zamku,
2. Poczekalnia – ikonografia zamku,
3. Gabinet antyczny, 4. Biblioteka,
5. Sypialnia hrabiego, 6. Pokój Biały,
7. Pokój Żółty, 8. Sala Sejmowa,
9. Foyer – główna klatka schodowa,
10. Korytarz, 11. Winda, 12. Kaplica
zamkowa, 13−14. Przedsionek kapli−
cy, 15. Hol wejściowy, 16. Klatka
schodowa do piwnic, 17. Wystawa hi−
storii zamku, 18. Pokój czerwony,
19. Hol techniczny, 20. Zaplecze tech−
niczne, 21. Recepcja, 22−23. Kory−
tarz, 24−25. Archiwum, 26. Czytelnia
naukowa

Rzut programowo−przestrzenny pię−
tra: 1. Reprezentacyjna klatka scho−
dowa, 2. Hol ekspozycyjny,  3. Zbro−
jownia, 4. Pokój miniatur, 5. Pamiątki
po Tarnowskich, 6. Pokój holender−
ski, 7. Pokój włoski, 8. Malarstwo pol−
skie, 9. Toaleta hrabiny, 10. Dawne
archiwum, 11. Sień, 12. Chór kapli−
cy, 13. WC, 14−15. Wystawy czaso−
we, 16−17. Ekspozycja „Historia Tar−
nobrzega”, 18. Klatka schodowa,
19−20. Pokoje gościnne
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wykonanych na początku XX wieku. Zamek urzą-
dzony przez twórców kolekcji dzikowskiej i nieco
zmodernizowany oraz uzupełniony (jeśli idzie o je-
go wyposażenie) za czasów Zdzisława Tarnowskie-
go przetrwał do grudnia 1927 roku.

Kiedy patrzy się na wspomniane fotografie,
zwraca uwagę fakt, iż wszystkie wnętrza mają cha-
rakter XIX-wieczny, natomiast uderza brak jakich-
kolwiek reliktów czy nawet mebli wcześniejszych
niż z XVIII stulecia. Jest to jeszcze jednym dowo-
dem na to, że przed przebudową dokonaną przez
Lanciego zamek należał co prawda do Tarnowskich,
ale nie był ich główną rezydencją. Jeśli był użytko-
wany, to jedynie sporadycznie i zapewne tylko czę-
ściowo.

Przebudowa Lanciego wprowadziła dość istot-
ną zmianę w korpusie głównym, który na osi, od
południa otrzymał ryzalit w formie pseudobastei
zwieńczonej smukłą wieżyczką, zaś od północy, od
strony ogrodu następny obszerny ryzalit. Poprzez
połączenie go z korpusem głównym i wyburzenie
ścian działowych z XVII wieku Lanci uzyskał wiel-
ką kubaturowo przestrzeń, w której na poziomie
piętra i poddasza urządził reprezentacyjną Salę
Wielką (o wysokości dwóch kondygnacji) zwaną
też w tamtych czasach Sejmową. W tej największej
komnacie zamkowej w 1913 roku urządzono bi-
bliotekę, projektując i umieszczając ją w specjal-
nych piętrowych szafach ustawionych wzdłuż ścian
tej sali. Szafy te zaprojektował jeden z najwybit-
niejszych architektów krakowskich tamtego czasu
Franciszek Mączyński. W ściany owej swoistej „bo-
azerii” wmontowano portrety niektórych Tarnow-
skich.

Przebudowując tę część zamku, przestrzeń par-
teru pod Salą Wielką Lanci podzielił na kilka drob-
nych pomieszczeń przeznaczonych dla służby zam-
kowej.

Pożar zamku, jaki miał miejsce w nocy z 21 na
22 grudnia 1927 roku, niemal doszczętnie znisz-
czył rezydencję Tarnowskich. Ocalało wtedy jedy-
nie najstarsze skrzydło zachodnie, tylko dzięki
temu, że przejście z korpusu głównego do jego
wnętrz chroniły solidne, kute w żelazie drzwi.
Mimo, że także nad tym skrzydłem spłonął dach,
jego wnętrza ocalały za sprawą murowanych z ce-
gieł sklepień. Natomiast ruinie uległy korpus głów-
ny i skrzydło wschodnie, ponieważ pod wpływem
niezwykle wysokiej temperatury, jaka wytworzyła
się w czasie pożaru zamku, runęły żelbetowe stro-
py założone nad tą częścią rezydencji kilkanaście
lat wcześniej.

Kiedy odbudowę spalonego zamku powierzo-
no prof. Wacławowi Krzyżanowskiemu, ten zapro-
ponował dość radykalne zmiany. Wnętrze Sali Wiel-

kiej „przeniósł” o jedną kondygnację niżej (obec-
nie zajmuje ona przestrzeń parteru i piętra), a nad
nią w poddaszu umieścił kilka niewielkich pokoi.
Zmienił też kształt i usytuowanie głównej klatki
schodowej. Najbardziej widoczne zmiany zaszły
jednak w wyglądzie zamkowej bryły. Porzucono
neogotycki „kostium” Lanciego, ostrołukowe okna
zastępując prostokątnymi otworami o stylistyce na-
wiązującej do wczesnego, surowego baroku. Ca-
łość została zresztą odwzorowana na architekturze
z czasów dwóch pierwszych Wazów polskich. Na
osi zamku pseudobasteję i smukłą wieżyczkę Lan-
ciego zastąpiła potężna graniasta wieża zegarowa.

Te niewątpliwie korzystne dla wyglądu zamku
zmiany nie znalazły jednak odzwierciedlenia we
wnętrzach rezydencji. Nie wiadomo, dlaczego nie
zadbano o to, by zamkowe komnaty, sale i koryta-
rze choćby w niewielkiej mierze nawiązywały sty-
listyką i wyposażeniem do historii budowli. Ogra-
niczono się jedynie do zachowania nielicznych re-
liktów, jakie przetrwały kataklizm niedawnego po-
żaru. Jeśli więc zewnętrzna szata architektoniczna
jest wręcz fantastycznym połączeniem dawnej ar-
chitektury z elementami modernizmu z lat 20-30.
XX wieku, to wnętrza odbudowanego zamku były
właściwie bezstylowe – nijakie i schematyczne.
O przeszłości budowli świadczyły więc jedynie po-
mieszczenia skrzydła zachodniego (ocalałe z poża-
ru) i trzy sąsiadujące z nimi wnętrza w korpusie
głównym. Oczywiście, wrażenie „bezstylowości”
potęgował brak stylowych mebli w odbudowanych
wnętrzach, gdyż spłonęły one niemal w komple-
cie. Nieliczne, przypadkowo wykonane po odbu-
dowie zamku fotografie świadczą o tym, że był on
wtedy urządzony stosunkowo skromnie, prze-
ważnie w meble współczesne.

Podstawowym założeniem prac projektowych
dla podjęcia rewaloryzacji zamku było nie tylko
zapewnienie wielowiekowej budowli dobrej kon-
dycji technicznej i właściwej estetyki, ale przywró-
cenie jej klimatu staropolskiej, wielkopańskiej re-
zydencji.

Zaprezentowana tu dość obszernie informacja
na temat zmian zachodzących w zamku i jego wy-
posażeniu pozwala na uświadomienie problemów
związanych z opracowaniem koncepcji rewalory-
zacji zamku, a zwłaszcza z kształtem jego przyszłe-
go wyposażenia. Wspomniana rewaloryzacja nie
będzie prostym powrotem do konkretnego okresu
historycznego z dziejów rezydencji dzikowskiej,
gdyż nie jest to z różnych powodów możliwe, ale
raczej pewnego rodzaju kompilacją różnych ele-
mentów, składającą się zarówno z wątków historii
rodu Tarnowskich, architektonicznych przemian
zamku, jak i losów kolekcji dzikowskiej.
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Jeśli chodzi o bryłę zamku, jej zasadniczy kształt
neobarokowy nadany przez W. Krzyżanowskiego
pozostanie utrzymany bez zmian. Zlikwidowana
zostanie jedynie zieleń wprowadzona na elewacje
zewnętrzne w latach 20. XX wieku, która – jak do-
wiodły przeprowadzone badania i ekspertyzy – nie-
korzystnie wpływała na stan murów, powodując ich
nadmierne zawilgocenie i zagrzybienie. Wprowa-
dzona będzie natomiast projektowana przez Krzy-
żanowskiego kamieniarka w postaci obramień
okiennych i trzech portali, głowic pilastrów, obra-
mień płycin i tablic pamiątkowych (te elementy, ze
względów oszczędnościowych, wykonano kiedyś
w tynku). Obniżony też będzie teren bezpośred-
niego otoczenia zamku do poziomu z XVIII i XIX
wieku (wraz z wybrukowaniem dziedzińca kostką
kamienną wzorowaną na odkrytych reliktach).

Zmianie ulegnie też dyspozycja wnętrz. O ile
skrzydła zachodnie i wschodnie zachowały pier-
wotny układ przestrzenny i przy drobnych retu-
szach zostanie on utrzymany, o tyle w korpusie
głównym planuje się przywrócenie dwutraktowej
XVII-wiecznej dyspozycji komnat tej części zam-
ku (z wyjątkiem tzw. Sali Sejmowej).

Projektanci rewaloryzacji wyszli z założenia, że
wnętrza zamku w Dzikowie, które w przyszłości
pełnić będą rolę stricte muzealną, powinny być
urządzone w dwojaki sposób. Bezspornym pozo-
staje zachowanie wszystkich reliktów dawnego
wyposażenia obiektu, w większości ocalałych z po-
żaru. Są to wszystkie wnętrza skrzydła zachodnie-
go i sąsiadujący z nimi apartament Zdzisława Tar-
nowskiego, składający się z czterech pomieszczeń.
Zachowane tam meble i detale, wraz z dziełami
sztuki i pamiątkami, jakie można i trzeba odzyskać,
a także niezbędnymi uzupełnieniami, powinny
pomóc w przywróceniu stanu historycznego. Na-
tomiast pozostałe pomieszczenia parteru zamku
w korpusie głównym będą urządzone w sposób,
który po części nawiąże do stanu historycznego,
po części zaś do dziejów zamku Tarnowskich i hi-
storii Polski. W Sali Wielkiej (Sejmowej), przezna-
czonej do różnych funkcji (koncerty, spotkania,
uroczystości), na co dzień będzie eksponowana
galeria portretów Tarnowskich od XVI do XX wie-
ku. Sąsiadujące z tym wnętrzem komnaty (Pokój
Czerwony i Sień od Dziedzińca) wypełnią ekspo-
zycje poświęcone Konfederacji Dzikowskiej i Kon-
stytucji 3 Maja oraz wybitnym postaciom związa-
nym z zamkiem w Dzikowie (np. Onufry Kop-
czyński, Łukasz Gołębiowski, Stanisław Jachowicz,
Francesco Maria Lanci, Sławomir Odrzywolski,
Franciszek Mączyński, Wacław Krzyżanowski,
Wojciech Kossak, Michał Bobrzyński, Walery Sła-
wek, Ignacy Mościcki).

Komnaty piętra odnowionego zamku będą pre-
zentacją odzyskanej kolekcji dzikowskiej. W za-
chodniej części pomieszczeń korpusu głównego
wyeksponowana zostanie galeria malarstwa (Pokój
Włoski, Pokój Holenderski, Pokój Polski, Gabinet
Miniatur), a w sąsiednich salach powstanie wysta-
wa poświęcona wybitnym przedstawicielom rodu
Tarnowskich (np. kompozytor i poeta Władysław,
uczony – profesor i rektor UJ – prezes AU – Sta-
nisław, marszałek Sejmu Galicyjskiego – Jan Dzier-
żysław, żołnierz – bohater Insurekcji Kościuszkow-
skiej – Marcin, bohater powstania styczniowego –
Juliusz itd.).

Cztery kolejne komnaty we wschodniej części
piętra pomieszczą ekspozycję poświęconą dziejom
Tarnobrzega. Tutaj również będą urządzane wysta-
wy czasowe.

Warto dodać, że w XV-wiecznych piwnicach
zamku zlokalizowanych pod jego skrzydłem za-
chodnim planuje się ekspozycję poświęconą historii
rezydencji – od średniowiecznego dworu wieżo-
wego po czasy współczesne. Za sprawą zachowa-
nej ikonografii, zabytków archeologicznych, mo-
deli, makiet i dioram możliwe będzie pokazanie
dziejów rezydencji Tarnowskich na przestrzeni pię-
ciuset lat.

Z funkcji muzealnej wyłączone zostanie skrzy-
dło wschodnie. W pomieszczeniach jego parteru
znajdzie się Archiwum Dzikowskie Tarnowskich
wraz z czytelnią naukową, zaś na piętrze urządzo-
ne zostaną apartamenty gościnne.

Remont i adaptacja zamku zostaną przeprowa-
dzone tak, by nie tylko przywrócić temu obiekto-
wi i wyeksponować jego walory historyczne czy ar-
chitektoniczne, ale przystosować go też do nowej
roli i wyposażyć w najnowocześniejsze urządzenia
i instalacje techniczne. Rewaloryzacja zamku Tar-
nowskich będzie też początkiem odnowienia całe-
go zespołu zamkowego. W kilku budynkach towa-
rzyszących, pochodzących z XIX i początku XX
wieku (tzw. stary zamek, oranżeria, kuchnia, lo-
downia, powozownia, maneż, kordegarda, elek-
trownia) znajdą się m.in. hotel, restauracja, cen-
trum odnowy biologicznej itp., co znakomicie uzu-
pełni i wzbogaci program swoistego „centrum
muzealno-turystycznego”, w jakie w najbliższych
kilku latach przekształci się zespół rezydencjonal-
ny w Dzikowie. Wraz z rewaloryzacją otaczające-
go go parku krajobrazowego z przełomu XVIII
i XIX wieku, oraz konserwacją i odpowiednim wy-
eksponowaniem zachowanych reliktów dawnych
fortyfikacji może stać się w najbliższych latach
wzorcowym przykładem ocalenia, wyeksponowa-
nia i użycia do potrzeb współczesnych historycz-
nego zespołu rezydencjonalnego.


