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Wiele lat temu, wspólnie z Muzeum w Łańcucie, przygotowałem wystawę poświęconą hr Zdzi
sławowi Tarnowskiemu (1862-1937) jako miłośnikowi koni i myślistwa. Przedostatni pan na 
Dzikowie był postacią niezwykle barwną, nietuzinkową, reprezentującą typ dostojnego arysto
kraty o cechach staropolskiego pana. Za jego czasów Dzików przeżywał swoje „babie lato”, ale też 
i chwile dramatyczne związane z wielkimi wydarzeniami historycznymi (I wojna światowa, tzw. 
republika tarnobrzeska), jak i nieszczęśliwy pożar zamku w grudniu 1927 roku. Ta wyjątkowa 
postać wymaga poważnej monografii naukowej, gdyż hrabia Zdzisław był człowiekiem aktywnym 
na polu zarówno polityki, jak i gospodarki. Jak każda nieczęsto spotykana osobowość, miał swoje 
słabostki i dziwactwa, stąd po starym Tarnobrzegu przez lata krążyło na jego temat wiele aneg
dot. W tym numerze Dzikouii chcemy jednak skupić się na przypomnieniu jego miłości do koni 
i myśliwskiej pasji. To były jego prawdziwe żywioły. Przypomnieć o nich warto nie tylko w związ
ku z przypadającą w tym roku osiemdziesiątą rocznicą śmierci, ale i z niedawnym odtworzeniem 
w zamku dzikowskim Gabinetu Myśliwskiego hrabiego Zdzisława, zwanego „Zbrojownią”.

Przypominamy też tutaj współtwórczynię Kolekcji Dzikowskiej, Walerii ze Stroynowskich Tar
nowskiej, nietuzinkowej kobiety, która spisywała w języku francuskim swoje pamiętniki. Jak do
tąd, nie zostały one przetłumaczone na język polski. Być może za pewien czas będziemy już mogli 
przeczytać o tym, co myślała i jak opisywała swoją codzienność, dokąd podróżowała ta niezwykła 
kobieta, jakie zdarzenia i miejsca utrwaliła w swoich memuarach. W numerze naszego pisma, 
jaki mają Państwo przed sobą, można będzie znaleźć nie tylko fragmenty jej pamiętnika, ale 
także opowieść o dramatycznych losach pamiętników pani Walerii, dosłownie cudem ocalonych 
z wojennej zawieruchy, spisaną w oryginale również po francusku przez jej prawnuka hr. Jerzego 
Mycielskiego.

W poprzednim numerze DZIKOVII pisaliśmy o wielkim wydarzeniu, jakim było odkupienie 
przez Ministra Kultury bezcennych zbiorów książąt Czartoryskich z jedynym w Polsce obrazem 
Leonarda da Vinci na czele. Niejako „na marginesie”państwo polskie odkupiło, za symboliczną 
wręcz kwotę także słynny zamek w Gołuchowie i jego niemniej słynne zbiory Izabeli z Czartory
skich Działyńskiej. Zaskakujące jest to, że ten ważny fakt został przez media potraktowany nie
zwykle powściągliwie, a przecież jako społeczeństwo, znacząco wzbogaciliśmy nasz narodowy stan 
posiadania o ten niebanalny zamek i bardzo cenne zbiory niegdyś w nim zgromadzone. W dobie 
powszechnej brzydoty i bylejakości, przenikającego nasze życie chamstwa i niszczenia wszelkich 
wartości, trzeba ciągle przypominać o rzeczach pięknych i wzniosłych, niosących z sobą zawsze 
najwyższe walory. Nawiązuje do tego artykuł poświęcony twórczości jednego z geniuszy rene
sansu - Fra Angelica. DZIKOVIA od samego początku swojej obecności, tj. od roku 1998, stara 
się zwracać uwagę na piękno, które - jak pisał Norwid - po to jest, by zachwycało, wzbogacało 
każdego z nas. Zapewne także dlatego warto ją czytać, choć czytających - nie tylko nasze pismo 
- jakby coraz mniej...
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ZDZISŁAW TARNOWSKI

WSPOMNIENIE O STADZIE
I JEŹDZIE KONNEJ W DZIKOWIE

Część I

Skończyła się moja hodowla koni dzikowskich, 
a z nią największa przyjemność jeżdżenia w kompa
nii, na własnego chowu doskonałych koniach. Gdy 
wkroczyły wojska rosyjskie we wtorek 15-go wrze
śnia 1914 r., uprzątnęły w ciągu paru dni konie na 
folwarkach, w stajni i w stadzie, nawet matki źrebne 
i ze źrebiętami, tak że na nasienie nie zostało - bo 
Lituania, którą zostawiono ze źrebięciem była mniej 
dobra od innych matek, a trudno liczyć na to aby 
25-letnia Elwira, dała jeszcze potomstwo.

Gdyby Elwira (wnuczka Alboina, prawnuczka Sy- 
gnała) po Le Firmament urodziła jeszcze klaczkę, to 
ta mogłaby być kiedyś godną protoplastką nowego 
dzikowskiego stada; w Elwirze więc cała nadzieja, już 
nie dla mnie, lecz dla przyszłych pokoleń. A może po 
wojnie da Pan Bóg doczekać, uda się odnaleźć coś ze 
zrabowanych matek, albo młodych klaczek? Będziemy 
się o to starali, by nie dać zginąć tej krwi koni dzi
kowskich i tradycji, którą zostawił mi mój Ojciec; ale 
dzisiaj trzeba sobie powiedzieć „co było a nie jest, nie 
pisze się w rejestr” i zamknąć ten rejestr stada, któ

Obraz Wojciecha Kossaka - Zdzisław Tarnowski

ry dawniej, przeważnie własnoręcznie, prowadził mój 
Ojciec, a od smutnego dla Dzikowa roku 1894-go - ja.

Nim jednak tę książkę złożę do archiwum, pragnę 
dla wiadomości dzieci i przyszłych pokoleń napisać 
krótką historię tego, co było taką wielką przyjemno
ścią mojego Ojca i moją, i taką ozdobą Dzikowa.

Założenie stada w Dzikowie sięga dawnych czasów, 
a moi dziadkowie, mając zamiłowanie do koni, zawsze 
chowem ich się zajmowali. Wobec braku danych pod 
tym względem w archiwum, niewiele stwierdzić moż
na; to tylko jest pewnym, że chowano konie oriental
ne. Z końcem XVIII go i z początkiem zeszłego wieku 
mój prapradziad, Jan Jacek, miał stado orientalne 
w Dzikowie i w Kahorliku. Stado kahorlickie jednak, 
skonfiskowane zostało przez rząd rosyjski wraz ze 
starostwem kahorlickim za niezłożenie przysięgi na 
wierność Katarzynie II.

Za dziada mojego, Jana Bogdana (pradziad koń
mi mało się zajmował) odznaczył się szczególnie 
ogier arabski „Splendor”, kupiony około r.1840 od ks 
Władysława Sanguszki, a klacze po nim w stadzie 

dzikowskim były uważane jako 
doskonałe matki. Następcami 
Splendora były w stadzie dzikow
skim ogiery arabskie Sadyk, Kar
nawał i Hajduk.

Taki stan rzeczy zastał, obejmu
jąc dobra dzikowskie Ojciec mój, 
który jeszcze przez pewien czas 
szedł w arabskim kierunku, ma
jąc znakomity materiał oriental
ny, zwłaszcza w klaczy Sobolka, 
pochodzącej od Splendora, a ostat
nimi ogierami arabskimi za niego 
były około roku 1865 Proć i Panicz, 
które jeszcze ja pamiętam. W roku 
1855 zaczął mój Ojciec wprowa
dzać stopniowo krew angielską, 
nabywając obok arabskich, także 
ogiery pełnej krwi angielskiej, jak 
Salteador kupiony od ks Sułkow
skiego w Rydzynie, Dear Boy od
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p. Mysłowskiego na Podolu i Carolus od hr Henckla 
z Siemianowic oraz zakupując klacze półkrwi, zwłasz
cza w Jezupolu u hr Władysława Dzieduszyckiego, 
a także importując z Anglii klacze wierzchowe, hun- 
terki o typie lżejszym, szlachetnym. Od tego czasu da
tuje się rozwój stada koni półkrwi angielskiej, którego 
produkty już przed rokiem 1870-tym okazały wielkie 
zalety, jako wierzchowe i wyścigowe - a z małymi wy
jątkami klacze dzisiejsze w stadzie wywodzą się od 
Jezupolskich, albo importowanych z Anglii.

Prócz trzech wyżej wymienionych, używano tu 
jeszcze następujących pełnej krwi ogierów: Char- 
mer, Tallfourd, Vinegar Hill, Conąueror, Manfred, 
Gil - Blas, Meteor, Drum - major, Aerolit, Giaur, 
Blankenese, Alboin, Gyarlo, Virad, Rahu, Hulton, 
Troubadour, Cambondo, Nithsdale — przed wojną 
stały w Dzikowie. La Firmament po Le Sancy i Gle- 
namoy po Gallinule. Ponadto posyłał mój Ojciec w po
czątkach niektóre klacze do następujących ogierów: 
Champagne, The River, Fadladeen, St.Giles, Ibrahim, 
Reginald, Bois - Rouszel, Ostreger, Cotswold, Bar de 
Luc. Najlepsze potomstwo dały The River i Blanke
nese, a przede wszystkim Alboin za śp. Ojca mego, 
a Rahu za mnie. Źrebięta zaś po Firmamencie, które 
przed wojną miałem w stadzie, odznaczały się pięk-

Zapomniałem tu wspomnieć o krwi Sygnała, która 
do Dzikowa przyszła w klaczach nabytych przez mego 
Ojca, od wuja mego, Stefana Zamoyskiego, który tu 
w swoim czasie dużo jeździł i polował. On w Wysoc- 
ku Sygnała wychował, a był to po Przedświcie, może 
najlepszy koń wychowany w Galicji i doskonale się 
reprodukował.

Moje wierzchowe, które miały pradziadem Sygna
ła, dziadem Alboina, a ojcem Rahu, odznaczały się 
szybkością, siłą i elastycznością. W ciągu ostatnich 
czterdziestu lat przeprowadzono jeszcze krzyżowania 
klaczy fornalskich norfolkiem lekkim North-Star, pół
krwi orientalnymi ogierami chowu Chorostkowskie- 
go, Rapid-Rhone i Medok Telefon i wreszcie czystej 
krwi arabem Schagya IV, a to celem produkcji dużych 
koni powozowych, co się w zupełności udało tak, że 
składaliśmy piątki i czwórki 17 miary, które okazale 
wyglądały. W ostatnich kilku latach jednak, zaczą
łem już iść wyłącznie ogierami pełnej krwi, starając 
się o jak najlepsze. Mimo usilnych starań, nie zawsze 
szczęście służyło, dwa razy zwłaszcza niepomyślnie 
trafiłem kupując Viradę i Hultona, które choć same 
dobre, nic dobrego po sobie nie zostawiły: najlepsze 
klacze jałowiały, dużo czasu się straciło i stąd wielka 
luka w stadzie. Wiele też szkody bywało, zwłaszcza

Obraz Wojciecha Kossaka - Zdzisław Tarnowski podczas polowania na dziki w Budzie Stołowskiej
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co się tym zajmowali, ale nie chcę rekryminować, bo 
było dużo dobrego!

W stadzie było około 20 matek wysokiej półkrwi 
i około 30 roboczych. Wychowanych w Dzikowie kla
czy, o ile nie miały jakiegoś błędu, nie sprzedawałem 
nigdy. Szły do stajni zamkowej i do fornalek, z nich 
też powstał i w klaczach fornalskich dobry materiał 
hodowlany.

Konie dzikowskie biegały na wyścigach za śp. 
Ojca mego około roku 1870 i wtedy odznaczyły się: 
Rywerka, Elektra (wymalowana przez Juliusza Kos
saka pod p. Tuczyńskim na steplechasie) Pajac, Gil- 
-Blas, Khedif i Hazard. Potem, już za moich czasów, 
26.X.1895 wygrał mój brat Jul na Aldonie (po Alboin 
od Berty) staple — chase w Krakowie z nagrodą rzą
dową 2.500 koron (portret Jula na Aldonie w tym bie
gu przez Juliusza Kossaka jako pendant do Elektry, 
wisi w Zbrojowni przy kominku). Konie dzikowskie 
brały jeszcze udział w wyścigach od 1905 do 1911 
roku; biegało przeciętnie 4 do 5 koni. Rezultaty były 
dobre, bo w ciągu tych lat sześciu, na 174 startów 
moje konie wygrały 67 nagród pierwszych, 39 dru
gich, 34 trzecich, 10 czwartych i honorowe. Biły się 
w nich konie pełnej krwi, nie tylko krajowe, ale i nie
złe wiedeńskie (jak Klown i Kameleon w Karlsba
dzie); odznaczyły się głównie: Danusia, Kulik, Klown, 
Kameleon, Kupidynek i Somnolent). Mimo tych rezul
tatów, ja wyścigami mało się interesowałem, bo nie 
chciałem na to poświęcać czasu, a pociąg do konia 
miałem o tyle, o ile sam mogłem na nim używać, to 
jest jeździć. Ze względu zaś na moje 85 kilo, o jeżdże
niu wyścigów nie mogłem myśleć. Raczej więc iry

Obraz Juliusza Kossaka - Elektra

towało mnie to, bo konie do trenowania traciłem ze 
stajni wierzchowej, a Freyer — kosztem stajni wierz
chowej i zaprzęgowej — zbyt wiele czasu wyścigom po
święcał. Mając więc tego dosyć, w roku 1911-tym, ku 
wielkiej zgryzocie Freyera zakazałem dalszych wy
ścigów, na czym stajnia wierzchowa ogromnie zyska
ła, a konie utrzymują się zawsze w takiej kondycji, że 
bez większego przygotowania mogą brać udział nie 
tylko w polowaniach i konkursach, ale i wyścigach. 
Na to, żeby konie moje chwilowo biegały, zgodziłem 
się ulegając prośbie „Towarzystwa Chowu Koni i Wy
ścigów” w zamian za to, że ono idąc za moim głosem, 
jako prezesa Towarzystwa Rolniczego, postanowiło 
popierać chów koni półkrwi, jako w kraju istniejący 
i mający tu rację bytu, zamiast popierania skupowa
nych przez niehodowców w Wiedniu, wyranżerowa- 
nych volblutów trzeciej klasy.

Dwa razy posyłałem konie na wystawy międzyna
rodowe do Wiednia. Na wystawie w r.1910 otrzyma
łem państwowy dyplom honorowy, tj. najwyższą na
grodę wystawy dla stada i medale srebrne państwowe 
za konie: Danusię, Pokusa, Elli i E.rgo. Prorok i Za
wija medali nie dostały, chociaż w użytku okazały 
się lepsze od Eliego i Erga. Na wystawie zaś w roku 
1913-tym otrzymałem za całą „grupę dziesięciu koni 
wierzchowych” (Eleonora, Timian, Pokus, Prorok, 
Kupidynek, Klown, Senna, Salta, Lilia, Somnolent) 
bez wyłączenia żadnego, pierwszą nagrodę i wielki 
puchar srebrny, ofiarowany przez cesarza Franciszka 
Józefa, jako nagrodę pierwszą całej wystawy.

Konie dzikowskie brały też udział w konkursach 
hippicznych: w r,1902-im zdobył gniady wałach „Ste

fanek”, po Gyarlo od Stefanki trzy pierw
sze nagrody w Peszcie, Wiedniu i Turynie; 
był poprzednio sprzedany baranowi Bur- 
khardowi i chodził jako jego własność, pod 
oficerem Mario Frantz, dzisiejszym profe
sorem ekwitacji w Weiskirchen, rzeczywi
ście doskonałym jeźdźcem; ten ostatni był 
w Dzikowie dwa dni przed ogłoszeniem 
mobilizacji. Zrobiliśmy z nim ładny spa
cer galopem przez Kępę, przez Zakrzów, 
oglądnąwszy młode konie, do Zwierzyńca 
i tam na torze konkursowym skakaliśmy 
po kolei przeszkody. Był pod wrażeniem 
koni i tego, co się od nich wymaga, jak się 
potem z boku dowiedziałem. Dla mnie był 
to ostatni spacer, na którym się wygalopo- 
wałem i naskakałem do syta.

cdn.
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

„ZBROJOWNIA”
W ZAMKU DZIKOWSKIM

Jednym z najbardziej urokliwych pomieszczeń 
zamku Tarnowskich w Dzikowie jest pokój myśliw
ski. Przez właścicieli zamku zwane było ono zawsze 
„Zbrojownią”, chociaż co najmniej od 1912 roku, we 
wnętrzu tym dominowały trofea i inne akcenty ło
wieckie. Nie powinno to dziwić, gdyż już sama nazwa 
„Dzików” jest pozostałością po czasach, gdy miejsce to 
stanowiło centrum dawnej Puszczy Sandomierskiej. 
Wszyscy Tarnowscy, jak na ziemian przystało, byli 
zapalonymi myśliwymi. W różnych porach roku, wraz 
z sąsiadami i gośćmi, w okolicznych lasach organizo
wali wielkie łowy. Na zachowanych fotografiach z po
czątku XX wieku widać wiele trofeów jakie ozdabiały 
różne zamkowe wnętrza. Przetrwały także zdjęcia 
wykonane po udanych łowach, na których - u stóp 
uczestników polowań stojących na tle zamkowej bryły 
— leży pokotem wiele okazów upolowanej zwierzyny: 
dzików, saren, jeleni i innych. Szczególnym miłośni
kiem, wręcz pasjonatem polowań był hr. Zdzisław 
Tarnowski. Za jego czasów w Dzikowie oprócz cen
nych obrazów zgromadzonych przez przodków hrabie
go, w zamkowych komnatach można było zobaczyć 
wiele trofeów myśliwskich.

Blisko sto lat wcześniej, gdy zamek należał do 
wybitnego kolekcjonera Jana Feliksa Tarnowskie
go (który jako jeden z nielicznych Leliwitów stronił 
od polowań), w latach 30-tych XIX wieku rezyden
cja w Dzikowie została przebudowana. Zarówno od 
południowej, jak i od północnej jej strony dostawiono 
wtedy dwa ryzality. Ten od strony dziedzińca wznie
siono na planie odwróconego trapezu. Nazwano go 
„wystawą”, która na parterze tworzyła rodzaj otwar
tego przedsionka głównego wejścia do zamku, zaś 
na piętrze, oryginalny i stosunkowo niewielki, choć 
zarazem wysoki pokój. Wejście do niego prowadziło 
z zamkowego korytarza, zaś na trzech ścianach tego 
pomieszczenia, od strony dziedzińca, były wysokie 
okna, „zalewające” to niewielkie wnętrze ogromną 
ilością światła. Pokój ten nazywany był przez Tar
nowskich „Zbrojownią”. Prawdopodobnie, do czasów 
hrabiego Zdzisława Tarnowskiego przechowywano tu 
broń, nie tylko myśliwską, ale i jakieś okazy histo

rycznych militariów: szabel, zbroi, pistoletów itp., stąd 
taka właśnie nazwa owego wnętrza.

W latach 1910-1912 zamek w Dzikowie został 
zmodernizowany. W nieużytkowaną dotąd przestrzeń 
poddasza wbudowano szereg pokoi gościnnych, bez
cenne zbiory biblioteczne znalazły się w wielkiej Sali 
Sejmowej, zaś obrazy tworzące dotąd jej wystrój zo
stały zawieszone w zamkowych korytarzach i na klat
kach schodowych. Cały zamek otrzymał nowoczesne 
instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
centralne ogrzewanie. Wtedy też pomieszczenie Zbro
jowni urządzono jako Pokój Myśliwski. W jego narożu 
pojawił się piękny, o niezwykle ciekawej formie ko
minek, zbudowany z czarnego marmuru dębnickiego. 
Kominek ten, zaprojektowany przez prof. Zygmunta 
Hendla z Krakowa, jest w formie fantazyjnej wieży 
(podobnej do tej, jaka wieńczyła cały zamek), mającej 
w swoim szczycie figurę św. Huberta, patrona myśli
wych. Na ścianach Zbrojowni, od podłogi do wysoko
ści parapetów okiennych, zamontowano drewnianą 
boazerię płycinową, zaś wyżej rozwieszono kilkadzie
siąt trofeów myśliwskich, wśród których dominowały 
różnej wielkości poroża. Pomiędzy nimi zawieszono, 
oprawione w ramki za szkłem, fotografie wykonane 
po udanych polowaniach hrabiego i jego gości. Na 
wyposażenie wnętrza Zbrojowni składały się także 
niewielkie stoliki, kanapy i fotele w stylu angielskim 
(tj. pokryte skórą). Ten Pokój Myśliwski był, jak się 
wydaje, swoistą „świątynią” hrabiego Zdzisława.

Pożar zamku w grudniu 1927 roku strawił także 
i Zbrojownię, choć na szczęście ocalał piękny kominek 
ze św. Hubertem. Zapewne po tym dramatycznym 
wydarzeniu na nowo ją urządzono, ale nie robiła już 
wrażenia tak okazałej.

Odbudowa zamku po pożarze zmieniła jego cha
rakter. Ryzalit południowy, w którym Zbrojownia 
się znajduje, został przekształcony w potężną wieżę 
zegarową, a wysokie okna o neogotyckim kroju za
mieniły się w kształty znane z formy okien zamku 
królewskiego na Wawelu.

Kiedy po II wojnie światowej zamek stał się siedzi
bą szkoły rolniczej, w dawnej Zbrojowni urządzono
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Pokój Myśliwski w roku 1917

pokój nauczycielski. Jedynym śladem po dawnej roli 
i charakterze tego wnętrza był zachowany w całości, 
choć mocno podniszczony, marmurowy kominek z fi
gurą św. Huberta.

Prowadzona od 2005 roku rewaloryzacja zamku 
Tarnowskich postępuje stopniowo, w miarę pozy
skiwania odpowiednich środków finansowych. Od 
początku moim zamierzeniem było, aby odnowiony 
zamek był nie tylko siedzibą Muzeum Historycznego 
m. Tarnobrzega, ale też aby kolejne wnętrza zamko
we — na ile to tylko jest możliwe — przywracać do sta
nu historycznego, znanego z dawnych opisów, inwen
tarzy i fotografii. Było naturalnym, że obok innych 
pomieszczeń, których rekonstrukcja była możliwa, 
odtworzymy również i Zbrojownię, oczywiście jako 
pokój myśliwski hrabiego Zdzisława. Kiedy na długo 
przed remontem zamku poszukiwałem różnych ele
mentów jego dawnego wyposażenia, miałem też na 
uwadze przyszłą rekonstrukcję i tego pomieszczenia. 
Ponieważ wiedziałem, że z dawnych trofeów dzikow

skich zachowało się tylko kilka okazów, już wtedy 
rozmawiałem z szefem tarnobrzeskich myśliwych 
panem Janem Czubem na temat wsparcia jego śro
dowiska w tej sprawie. Pan Czub zadeklarował pomoc 
myśliwych i - po latach — słowa dotrzymał. Muzeum 
otrzymało bowiem w darze wiele cennych poroży, skór 
i innych zdobyczy myśliwskich. Pozwoliły one nie tyl
ko na odtworzenie Zbrojowni, ale i uzupełnienie wy
posażenia innych wnętrz zamkowych.

Na obecnym etapie rewaloryzacji odrestaurowana 
została główna klatka schodowa i korytarz piętra. 
W ramach przeprowadzonych prac wymieniono drew
nianą okładzinę schodów, pieczołowitej konserwacji 
poddano oryginalną, piękną balustradę, oraz XVIII 
- wieczny kominek na podeście piętra, a na podłodze 
korytarza ułożono drewniany parkiet taflowy. Na 
ścianach zawisły teraz kopie obrazów stanowiących 
kiedyś fragment Kolekcji Dzikowskiej, w tym słynne
go „Lisowczyka” Rembrandta, zaś w przylegającym 
aneksie pastele i rysunki Mariana Ruzamskiego. 
W korytarzu znalazły się także piękne meble neoba- 
rokowe z przełomu XIX i XX wieku: okazała komoda 
zwana pomocnikiem, konsola przyścienna i krzesła 
wyplecione ratanem. Odnowiona klatka schodowa 
i korytarz piętra znakomicie ułatwią zwiedzanie 
zamku, łącząc wnętrza parteru z salami wystaw 
czasowych, Izbą Pod Stropem (Galerią Malarstwa 
włoskiego i francuskiego z XVI - XIX w.) i Gabine
tem Miniatur.

Na nowo urządzona została także historyczna 
Zbrojownia, której przywrócono charakter dawnego 
Pokoju Myśliwskiego. Konserwacji poddano marmu
rowy kominek, na podłodze ułożono drewniany pa
wiment taflowy nawiązujący do form znanych z okre
su wczesnego baroku Wazów polskich. Na ścianach 
Zbrojowni, tak jak za czasów Zdzisława Tarnowskie
go, znalazły się liczne trofea myśliwskie, zarówno te 
jakie ocalały do dziś, jak i nowe, podarowane Mu
zeum przez współczesnych myśliwych. Wśród nich, 
tak jak dawniej, wiszą fotografie ilustrujące łowiecką 
pasję i myśliwskie sukcesy Tarnowskich i ich gości. 
W odtworzonej Zbrojowni znalazł się też niedźwiedź 
upolowany w Karpatach w 1909 roku, od ponad wie
ku będący wielką atrakcją zamku w Dzikowie.

Z racji oryginalnego kształtu architektonicznego 
oraz bogatego wyposażenia nawiązującego do cza
sów największej świetności dzikowskiej rezydencji 
Tarnowskich, odtworzona Zbrojownia będzie naj
mniejszym, ale też i jednym z najciekawszych wnętrz 
zamkowych, udostępnionych do zwiedzania.
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MONIKA CHWAŁEK

NIEZWYKŁE LOSY PAMIĘTNIKA 
WALERII TARNOWSKIEJ

Waleria Tarnowska

Od wielu lat, jako tłumacz i miłośniczka wielkiej 
kolekcjonerki, współtwórczyni Kolekcji Dzikowskiej, 
hrabiny Walerii ze Stroynowskich Tarnowskiej (1782- 
1854), staram się poznać jej osobowość, zaintereso
wania i dokonania, głównie poprzez zapisy, jakich 
dokonywała przez wiele lat życia na kartach swoich 
pamiętników. Była niewątpliwie kobietą wyjątkową, 
wrażliwą, delikatną, kochającą wielką miłością swo
jego męża Jana Feliksa Tarnowskiego, dbającą o nie
go i ich dzieci, troszczącą się o pozostałych członków 
rodziny. Jej osobiste zainteresowania, rozwijane od 
najmłodszych lat sprawiły, że będąc dorosłą kobietą, 
stała się znawczynią sztuki europejskiej, zwłaszcza 
malarstwa, a także bystrą obserwatorką tego, co 
oglądała podczas swoich podróży, a co znalazło wyraz 
na kartach jej pamiętników. Dla przykładu chcę tu 

przytoczyć opis jej wyjazdu z 1803 roku do Krakowa 
i Cieszyna, jaki zadedykowała swojej córce Róży.

Tarnów, 5 października 1803
Moja Rozalio, dziecko moje najdroższe, opuściłam 

Cię! Ty wszakże nie czujesz jeszcze mojej nieobecno
ści! Lecz jakże ja twoją odczuwam! Pewnego dnie twe 
młode serce mnie usłyszy, odpowie mi... Teraz jednak, 
podróżując, będę spisywać wszystko dla Ciebie, to co 
będzie mnie zrazu zajmować. A kiedy będziesz mogła 
to przeczytać, zobaczysz być może z niemałym zadowo
leniem, że twa matka miała zawsze w myślach przede 
wszystkim Ciebie - moja jedyna na ziemi nadziejo!

Z Dzikowa aż tutaj jechaliśmy rozległą równiną, 
której uroku dodawała Wisła. Kiedy tylko stracili
śmy tę piękną rzekę z oczu, krajobraz stał się coraz 
bardziej monotonny. Zaraz po przybyciu do Tarno
wa, udaliśmy się do Katedry, tak cennej dla nas ze 
względu na to, iż znajduje się w niej grobowiec na
szego przodka, wielkiego Jana Tarnowskiego. Grobo
wiec jest cały z marmuru i urzeka pięknem prostoty, 
lecz nie chcę Ci opisywać jego struktury, stokroć wolę 
opowiedzieć Ci, jakie odczucia we w mnie wzbudziło 
przebywanie przed nim. Na początku swego rodzaju 
cześć religijna, która pochłonęła mnie bez reszty. Póź
niej, kontemplując tę sylwetkę pełną spokoju, w której 
wielkość, pobożność i łagodność rysują się wspólnie 
na tle wielkiej Katedry, serce me doznało głębokiego 
wzruszenia i nabożności. Padłam na kolana, z oczu 
popłynęły mi łzy. „Ojcze w niebie - krzyczała moja du
sza - racz mnie usłyszeć! Straciłam ojczyznę i syna; 
nie mówię już o chwale. Wszak jeśli, potężny dąb, 
chroni skromnego fiołka rosnącego w jego cieniu, cno
ta ukoronowana w niebie nie będzie mogła zlekcewa
żyć niewinności. Duszo wielkiego człowieka, pobłogo
sław moją Rozalię!”.

Wyszłam stamtąd z ciężkim sercem i przepełniona 
smutkiem...

Wieliczka, 7 października 1803
Widziałam tutaj, kochane dziecko, nasze słynne 

kopalnie soli. To są istne diamenty spod ziemi. Ze 
sklepieniami wyżłobionymi ludzkimi rękoma, podzie
lone na tysiące korytarzy i mnóstwo obszernych sal, 
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skąd wydobywa się sól. To, co jest tam najpiękniej
sze, to moim zdaniem, kaplica wyrzeźbiona w soli, 
z figurami świętych, kolumnami i wypracowanymi 
bareliefami, a między nimi statua Zygmunta Augu
sta, króla Polski, wyrzeźbiona w bloku solnym tak czy
stym i przejrzystym, że zdawałoby się - kryształowa. 
To całe dobrodziejstwo natury, to niewyczerpane jak 
sądzę źródło bogactwa, dla tego, kto jest w jego po
siadaniu; wreszcie sama kopalnia - wszystko to może 
interesować jakiegoś badacza mineraloga lub uczone
go fizyka. Jeśli o mnie chodzi, nie wzbudziły we mnie 
głębszego zainteresowania. Dla mnie to trochę brzyd
kie i smutne „cudo”.

W tych grotach podziemnych, moja Rozalio, myśla- 
łam o Tobie, wzywałam Boga, który jest wszędzie - 
pod niebem i ziemią - by miał Cię w swej opiece.

Kaplica w koplni soli w Wieliczce

Kraków, 8 października
Moja ukochana Rozalio. Ze względu na bardzo 

krótki pobyt w tym mieście, niepodobnym jest, aby 
opisać Ci go w szczegółach. Jest bez wątpienia inte
resujące, dla nas, Polaków. Toż przecież pozostało
ści naszego dawnego splendoru i chwały. Byłam już 
w Krakowie w zeszłym roku. Zwiedzałam Akademię, 
tyluż tam uczonych i dystyngowanych profesorów, że 
nawet młody rosyjski monarcha stara się ich przy
ciągnąć do swgo kraju, aby przyczynili się do jego 
chwalebnego projektu i wspomogli rozkwit tamtejszej 
literatury i sztuki. Akademia ta, to jedna z główniej
szych ozdób Krakowa. Czeka ją jednak upadek lub 
w najlepszym razie utrata prestiżu.

Byłam też w Katedrze, będącej miejscem spoczynku 
większości naszych królów. Widziałam ich antyczny 
zamek, dziś koszary wojsk nieprzyjaciela. Serce me 

na ten widok ścisnął żal... i ściska nieprzerwanie na 
każde jego wspomnienie... Och moja córko, przecież 
urodziłam się Polką!

Cieszyn, 11 października 1803
Noc dzisiejszą, kochane dziecko, spędziliśmy w Bia

łej i w tym miejscu również opuściliśmy, nie bez przy
krości, naszą ukochaną ojczyznę. Aż dotąd, każdy 
napotkany człowiek był naszym bratem, rodakiem, 
dawniej godnym obywatelem, dziś nieszczęsnym towa
rzyszem w niewoli. Teraz za to wjeżdżamy na ziemie 
obcego narodu... więcej... na teren wroga.

To małe miasteczko, w którym piszę Ci te słowa, 
jest nawet ładne. Zwłaszcza ratusz jest pięknym bu
dynkiem. Kościół parafialny nie ma w sobie natomiast 
żadnego uroku. Weszłam do niego, by pokłonić się 
Bogu. Dziś mijają dwa łata, od kiedy pierwszy raz zo
stałam matką. Będąc córką, szczęśliwą żoną i wresz
cie matką, byłam przepełniona do granic tak ogrom
nym szczęściem, jakie tylko ludzka istota może sobie 
wyobrazić. Spodobało się Wszechmogącemu odebrać 
mi syna. On mi go dał- i On mi go odebrał. Niech się 
dzieje Jego święta wola. Kocham Go i poddaję się jej. 
I całe moje życie będę dziękować za dzień, w którym 
dał mi Ciebie.

Dziś rano widziałam źródła Wisły, dałam jej moje 
pocałunki, by zaniosła je Tobie.

Interesująca jest także relacja hrabiny Walerii z jej 
pobytu w Wiedniu. Cesarska stolica nie była jeszcze 
w jej czasach miejscem przyjaznym dla Polaków tak, 
jak stała się na przełomie XIX i XX wieku, w epoce 
muzycznej dynastii Starussów i cesarza Franciszka 
Józefa. Opis naddunajskiej stohcy Habsburgów dowo
dzi, jak bystrą i krytyczną obserwatorką była pani na 
Dzikowie.

Wiedeń, 17 października 1803
Przybyliśmy do tego ogromnego miasta wczoraj 

przed południem, moja kochana Rozalio. Jakże to 
wszystko jest dla mnie nowe! Jaki zgiełk, iluż ludzi, 
jakaż różnorodność wszystkiego. Nie wiem czemu 
mnie to nie bawi. Tak wielce jestem przyzwyczajona 
do mojego życia w zaciszu, żyję wszak tak od dzie
ciństwa. I wielce to kocham - chyba aż nadto - by 
móc poczuć się swobodnie w jakimś wielkim mieście. 
Choć ma ono niezaprzeczalnie wiele powabu i uro
ku. Wczoraj byłam w ogrodach Augarten: z tarasów 
rozciąga się zachwycający widok, a bezmiar drzew 
naznacza na nim nieopisane, majestatyczne piętno. 
Dziwem największym jest dla mnie to, że stworzył 
ogrody Józef II, właśnie takimi jakie są obecnie, i te 
stuletnie drzewa są niby jego wierni poddani, wypeł-



Ogrody Augarten w Wiedniu

niający cesarskie rozkazy. Cesarz oddał ludowi ogro
dy w użytkowanie, lud jednak z nich nie korzysta zu
pełnie, przedkładając nad Augarten walory Prateru, 
ulubionej promenady mieszkańców. Wczoraj również 
odwiedziliśmy Prater. To czarujący widok, niczym 
spektakl teatralny. Łatwiej go sobie wyobrazić niż opi
sać. Wyobraź sobie przeto moje dziecko przeszło tysiąc 
ciągnących w szeregu karet, wiozących najstrojniej- 
sze elity wiedeńskie. Toż dla oczu to nieskończona 
różnorodność wszystkiego. Wyobraź sobie jeszcze po 
dwóch stronach tych powozów tłum przechodniów, 
trzydzieści tysięcy ludzi,więcej może, płynących do
stojnie niczym majestatyczna rzeka. Wyobraź sobie 
także na tej promenadzie, gdzie korony drzew giną 
w niebiosach, alejki wijące się tak długo, jak tylko 
wzrok potrafi sięgnąć. Wyobraź sobie to wszystko i bę
dziesz miała rozeznanie, czym jest Prater. Widok ten 
potrafi zaczarować nie tylko oczy, ale i serce. Schlud
ność, swoboda, spokojna wesołość poczciwego ludu 
wiedeńskiego, który choć powściągliwy i pracowity, 
mógłby sprawić, że zwątpiłabym w głosy o nieudol
ności jego rządzących - tak dalece jawi się tu szczęśli
wie i bogato. Na Praterze spotkałam arcyksięcia Ka
rola. To niemiecki bohater. Ich jedyny wielki człowiek.

Teatr dworski nie odpowiadał moim gustom. Jest 
bogaty, lecz niepiękny. Jego aktorzy są słabej miary, 
tancerze poruszają się z przesadzoną lekkością, a ich 
obroty mają w sobie zbytnią siłę. Całkiem brak im 
gracji. Nie mogą się podobać. A ta słynna tancerka 
Carro zupełnie mnie nie poruszyła...

Po śmierci Walerii Tarnowskiej jej pamiętniki spi
sane w języku francuskim przechodziły różne koleje 
losu. Do dziś przetłumaczone są na język polski tylko 

ich niewielkie fragmenty. Zawierają wiele bezcen
nych wiadomości, które - po przetłumaczeniu całości 
— mogą ukazać nie tylko ich autorkę, ale cały otacza
jący ją świat I połowy XIX wieku. Jak się okazuje - 
nieoczekiwanie fascynujące i zarazem dramatyczne 
były losy pamiętników Tarnowskiej, opisane przez jej 
prawnuka, hrabiego Jerzego Mycielskiego. Warto je 
tutaj przytoczyć.

Moja pra pra pra babka pisała swój dziennik ma
jąc lat 21, podczas swojej podróży do Włoch, skru
pulatnie, dzień po dniu, w języku, w którym ją wy
chowywano, czyli po francusku. Są to dwa podłużne 
zeszyty o pozłacanych brzegach kartek, zapisane cia
sno pięknym, delikatnym i regularnym charakterem 
pisma. Pomimo licznych trudów podróży, opowiada
nie nie jest nigdy przerywane. Waleria Stroynowska 
urodziła się 9 grudnia 1782 roku, a w 1799poślubiła 
hrabiego Jana Feliksa Tarnowskiego, właściciela 
dóbr ziemskich położonych nad Wisłą w okolicach 
Tarnobrzega, w centrum których znajdował się za
mek Dzików. Wnuczka hrabiostwa, córka ich syna 
Jana i Gabrieli z Małachowskich, nosiła imię swej 
babki - Waleria. Poślubiła ona w 1855 roku mojego 
ojca, hrabiego Franciszka Mycielskiego i do końca 
życia zachowała wręcz nabożny szacunek dla swo
jej wspaniałej babki, która pośród licznych wnuków, 
tę kochała niezmiernie i poświęcała jej szczególną 
uwagę. Opowiadała jej swoje podróże i wydarze
nia historyczne, a przed swoją śmiercią, ofiarowała 
jej ten pamiętnik z podróży do Włoch, który matka 
moja przechowywała z największą troską aż do koń
ca swych dni, ofiarowując mi go na łożu śmierci. To 
prawdziwy cud, że te dwa małe zeszyty przetrwały 
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zawieruchy wielkiej wojny. W drugiej połowie wrze
śnia 1914 roku wojska rosyjskie, nasz najbardziej 
znienawidzony nieprzyjaciel, natarły na Galicję. 
Przebywaliśmy wtedy z siostrą w naszych dobrach 
w Wiśniowej nad Wisłokiem, oczekując spokojnie na 
przybycie wojsk. Zanim to się jednak stało, dowódca 
wycofującej się armii austriackiej, generał Auffenberg 
rozkazał nam bezzwłoczne opuszczenie naszej rodo
wej siedziby, grożąc nawet wyprowadzeniem siłą, 
gdyż miejsce to miało być decydującym punktem cen
tralnym - i przez to najniebezpieczniejszym - operacji 
zbrojnych. Moja matka miała wtedy 84 lata, jej życie 
wisiało na włosku, lecz trzeba nam było natychmiast 
wyjeżdżać automobilami i wozami w kierunku Wę
gier, poza linię obrony, przebiegającą przez Karpaty. 
Matka na wpół leżąc, miała być transportowana au
tem. W ostatniej chwili, kiedy opuszczaliśmy pałac, 
wpadłem doń jeszcze w biegu, jakby niesiony jakimś 
przeczuciem. W salonie na pierwszym piętrze poże
gnałem się ze wszystkimi rodzinnymi pamiątkami 
- i zabrałem najcenniejszą - dwa małe tomy pamięt
ników mojej prababki.

Wrzuciłem je do torby i ruszyliśmy w drogę, 
w straszliwą podróż przez Karpaty aż do miasteczka 
Bardejoo, potem udaliśmy się na zachód, przez Wę
gry, do posiadłości kuzynki mojej matki, hrabiny Es- 
trehazy z Tarnowskich, koło Pressbourga. W trakcie 
tej podróży moja biedna matka wydała swe ostatnie 
tchnienie, a dom nasz rodzinny został splądrowany 
i zniszczony przez rosyjskich i kozackich żołnierzy. 
Wiele cennych obrazów, portretów rodzinnych, pięk
nych starych mebli, wszystkie zegary, biblioteka i ar

chiwum rodzinne zostało zabranych lub spalonych 
podczas zimy, która nadeszła niebawem.

W pierwszych dniach maja 1915 roku, tuż po ofen
sywie niemieckiej, wojska rosyjskie opuściły Wiśnio
wą. Przed zamkiem miała miejsce krwawa walka, 
w której poległo 100 Rosjan i 30 Niemców. Kiedy 
w początkach czerwca mój najmłodszy brat i siostra 
powrócili do naszej oswobodzonej posiadłości, zastali 
zamek bez drzwi i okien, całkowicie opustoszony. Par
ter i kaplica przez całą zimę służyły jako stajnie dla 
rosyjskich koni, pełne nawozu i słomy. W miasteczku, 
w chłopskich chatach i w wielu skrytkach odnaleź
liśmy później kilka obrazów i mebli, lecz wszystkie 
rodzinne pamiątki zostały przez Rosjan rozgrabione, 
zniszczone lub spalone. Jedynie jedno z nich ocalało - 
to pamiętniki, którymi teraz się z Wami dzielę!

Wydawać by się mogło, iż zaskakujące losy pamięt
ników Walerii Tarnowskiej, cudem ocalonych z wo
jennej zawieruchy, tak znakomicie opisane przez hr. 
Mycielskiego, są jednostkowym przypadkiem. Tym
czasem są one niemal typową historią polskich zabyt
ków - tych znanych i wielkich, jak i tych mniejszych, 
bardziej nieznanych. Ponieważ nasz kraj wielokrotnie 
doświadczał dramatycznych wydarzeń, wojen i zabo
rów, powodujących ogromne i niepowetowane straty 
wydaje się, że to co ocalało z dawnych czasów, powin
niśmy szczególnie chronić. Te ślady przeszłości to nie 
tylko dokumenty minionych czasów i epok. „Pamięt
niki” Walerii Tarnowskiej to także, a może przede 
wszystkim, bezcenny relikt naszej kultury narodowej, 
zarówno materialnej, jak i duchowej, będącej ważną 
częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego.

ALEKSANDRA JANAS

OBRAZ FRA ANGELICO
- KORONACJA MARII

Guido (albo Guidolino) da Piętro, za życia zwany 
Beato, Angelico lub Fra Angelico, jeden z najwięk
szych malarzy okresu renesansu, urodził się w to
skańskim Castello Vecchio około roku 1400. Od 
najmłodszych lat, jako nadzwyczajnie utalentowany, 
uczył się malarstwa we Florencji, czołowym ośrodku 
artystycznym Włoch. Około dwudziestego roku życia 
odkrył swoje powołanie do kapłaństwa i wstąpił do 
klasztoru dominikańskiego w Fiesole. W 1425 roku 

złożył śluby zakonne; dwukrotnie wybierany był wi
kariuszem konwentu, a także przeorem. W latach 
40-tych otrzymał od papieża Eugeniusza IV propo
zycję objęcia stolicy biskupiej we Florencji, jednakże 
Guido błagał papieża, by nie musiał przyjmować tego 
zaszczytu.

Przez całe życie wiernie wypełniał swoje zakon
ne obowiązki, zaś w swoich dziełach malarskich 
ukazywał Boże tajemnice, kontemplowane przezeń



Fra Angelico

w modlitwie i w trakcie kapłańskiej posługi. Piękno 
tajemnicy Chrystusa pragnął przekazywać poprzez 
malarstwo, które było dla niego ważną formą prze
kazywania treści ewangelicznych. Malował obrazy 
(temperą) oraz freski i miniatury.

Jako kapłan i zakonnik często zmieniał miejsce 
pobytu, toteż jego dzieła znajdują się dziś we florenc
kim klasztorze San Marco, w katedrze w Orvieto 
gdzie wykonał freski, oraz w Rzymie, wezwany tam 
przez papieża. Gdy Rzym opanowała epidemia chole
ry, schronił się w klasztorze w Fiesole, gdzie kiedyś 
został zakonnikiem, a później przeorem. Ostatnie 
lata życia spędził w rzymskim klasztorze Santa Ma
ria sopra Minerva, gdzie zmarł 18 lutego 1455 roku 
i gdzie został pochowany. Jego grób umieszczony nad 
posadzką bazyliki zdobi marmurowa podobizna bło
gosławionego brata - Dominikanina — artysty.

Fra Angelico był cenionym przełożonym i artystą. 
Z jego dzieł emanuje niezwykłe duchowe piękno, któ
rym przeniknięte było jego życie, wynikające z jego 
niezwykłej więzi z Synem Bożym, z pięknym Do
brym Pasterzem. W biografii Fra Angelica Giorgio 
Vasari napisał Jego malarstwo było owocem wielkiej 
harmonii między świątobliwym życiem i otrzymaną 
od Boga siłą twórczą. Sam Guido lubił ponoć powta
rzać zdanie By malować Chrystusa, należy żyć Chry

stusem. Słowa Biblii przekształcał w obrazy, nosząc 
w sobie całe bogactwo Ewangelii. Patrząc na niektó
re jego freski, jak choćby Zwiastowanie w klasztorze 
św. Marka można odnieść wrażenie, że oglądający 
jest świadkiem tego wydarzenia, że odbywa się ono 
w jego obecności. Niewątpliwie silna wiara Domini
kanina - Artysty sprawiła, że z jego dzieł emanuje 
tyle światła i pokoju, rodzącego nadzieję. Niektórzy 
autorzy opracowań twórczości Fra Angelica zwra
cają uwagę na ścisły związek zachodzący pomiędzy 
jego malarstwem a teologią św. Tomasza, ukazującą 
jedność tajemnicy stworzenia z tajemnicą wcielenia 
i odkupienia.

Freski i obrazy Fra Angelico („Anielskiego Brata”) 
są bardzo charakterystyczne — dominują w nich żywe, 
pastelowe kolory, z przewagą tych, jakie tradycyjnie 
przypisywane są poszczególnych postaciom: złoty dla 
Boga Ojca, który przenika swoją obecnością dzieło 
stworzenia, czerwony dla Chrystusa - Odkupiciela 
i niebieski dla Marii — Matki Boga i ludzi. Patrząc 
na dzieła Fra Angelica można stwierdzić, że stwo
rzył je człowiek głęboko wierzący, przeniknięty histo
rią Zbawienia. Nawet jeśli przedstawia on np. scenę 
ukrzyżowania, to nie przytłacza ona tragizmem czy 
smutkiem, ale jest raczj przeniknięta blaskiem Bożej 
chwały, rychłego zmartwychwstania. Dominikanin 
o.Guy Bedouelle napisał: Nawet namalowana około 
roku 1438 Pieta ze Starej Pinakoteki w Monachium, 
gdzie Najświętsza Dziewica całuje rękę swego Syna, 
jest dziełem przesyconym absolutnym spokojem. Po
stać Najświętszej Panny służy bowiem Fra Angelico 
jako punkt wyjścia do przedstawienia nie tylko istoty 
stworzonej, uczestniczącej w Bożej przyjaźni, ale i Tej, 
która przyjmuje w sobie Jego Słowo.

Jak już wspomniałam, na zlecenie papieża Eu
geniusza IV Fra Angelico wymalował dwie kaplice 
w kościele św. Piotra i w Pałacu Watykańskim. Na 
polecenie kolejnego papieża, Mikołaja V, przyozdobił 
jego prywatną kaplicę i apartament. Pracował tak
że w Kortonie, w konwencie św. Dominika (1438 r.) 
i w katedrze w Orvieto (1447 r.), w miejscu słyną
cym z tzw. Cudu Eucharystycznego. Kaplica, w któ
rej przechowywany jest relikwiarz z kroplami Krwi 
Chrystusa, jakie pojawiły się podczas mszy świętej 
w momencie Przeistoczenia, została pokryta freska
mi, które stanowią absołutne piękno ścian. Jak pod
kreślają wszyscy oglądający kaplicę, trudno od nich 
oderwać wzrok.

Najwięcej fresków Fra Angelica, wśród których są 
te najbardziej znane, znajduje się we Florencji, w Mu-
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zeum św. Marka, pozostającym w cieniu sławnej ka
tedry II Duomo. Mieści się ono w starym klasztorze 
dominikańskim, gdzie na pierwszym piętrze można 
zwiedzić 4 cele zakonne z freskami na ich ścianach. 
Można powiedzieć, że każda z tych cel to odrębne 
przeżycie. Kolory malowideł są nieco przygaszone, 
naturalne, jak barwy ziemi - beże, brązy, żółcie. 
Chciałoby się dotykać tych tynków, zdjąć je ze ścian, 
zabrać ze sobą, kontemplować je... Są to malowidła 
ilustrujące życie i śmierć Chrystusa. W ich wykona
niu asystowali uczniowie genialnego Dominikanina. 
Do najpiękniejszych scen namalowanych w dormito- 
rium San Marco należy spotkanie zmartwychwstałe
go Jezusa z Marią Magdaleną. To znany motyw Noli 
me tangere, w średniowieczu zaczerpnięty z nowego 
Testamentu, znaczący Nie dotykaj mnie, nie zatrzy
muj mnie. Ponieważ Maria Magdalena początkowo 
wzięła Chrystusa za ogrodnika, na jego ramieniu wi
dać motykę. Dłonie obojga nie dotykają się - między 
nimi rozciąga się przestrzeń ukwieconej trawy, czer
wone kwiaty symbolizują krew Chrystusa, a w tle 
widać toskańskie palmy, drzewa oliwkowe i cyprysy.

Fra Angelico - Koronacja Marii na Królową nieba i ziemi

Fra Angelico był człowiekiem prostym i uczciwym, 
ubogim i pokornym. Jego malarstwo pełne jest kon
templacji Bożego piękna i zarazem prostoty. Z jego 
umiejętności połączenia cnotliwego życia ze sztuką 
wziął się przydomek, pod jakim jest powszechnie 
znany. Był nie mniej znakomitym malarzem, jak i mi- 
niaturzystą, ale i niezwykle przykładnym mnichem 
- pisał Giorgio Vasari.

Dzisiaj, gdy artyści często sądzą, że poprzez brzy
dotę staną się bardziej autentyczni i rozpoznawalni, 
twórczość Fra Angelica wyróżnia się szczególnie, jako 
tego, który w swoich dziełach połączył najpiękniej 
Boże piękno i dzieło: człowieka i naturę. Na freskach 
dominikanina Jezusowi towarzyszą jego uczniowie, 
męczennicy i święci, a my - patrząc na nich — może
my sobie wyobrazić, jak piękne jest niebo.

W 1982 roku papież Jan Paweł II listem apostol
skim Motu proprio qui res Christi gerit potwierdził 
autorytetem Kościoła kult oddawany od dawna Fra 
Angelico w zakonie dominikańskim, zaś w Liście do 
Artystów, napisanym w 1999 roku, zaprosił Wszyst
kich artystów na ziemi do otwarcia serca na piękno 

nadprzyrodzone, Boże piękno, które 
jako jedyne może zbawić świat: Pięk
no jest kluczem tajemnicy i wezwaniem 
transcendencji. Zachęca człowieka, 
aby poznał smak życia i umiał marzyć 
o przyszłości. Dlatego piękno rzeczy 
stworzonych nie może przynieść mu za
spokojenia i budzi ową utajoną tęskno
tę za Bogiem, którą święty Augustyn, 
rozmiłowany w pięknie, umiał wyra
zić w niezrównanych słowach: „Późno 
Cię umiłowałem, Piękności tak dawna 
a tak nowa, późno cię umiłowałem”. 
Niech różnorakie drogi, którymi podą
żacie, artyści całego świata, prowadzą 
was wszystkich do owego bezmiernego 
Oceanu piękna, gdzie zachwyt staje się 
podziwem, upojeniem, niewymowną 
radością. Niech drogowskazem i na
tchnieniem będzie dla was tajemnica 
zmartwychwstałego Chrystusa, którą 
Kościół z radością kontempluje.

Malarstwo Fra Angelica znam z fre
sków w Orvieto, z albumów i prezen
tacji w Internecie. Zachwyca mnie od 
dawna, bo zawiera w sobie coś, czego 
ani wcześniejsze ani późniejsze dzieła 
sztuki różnych artystów nie posiadały:
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Fragment obrazu

taką „poezję duszy” zaklętą czy to w tynku czy na 
płótnie, coś ulotnego, ale jakże ważnego, coś czym za
chwycali się wcześniejsi znawcy - jakąś szczególną 
wyjątkowość.
Dziś chcę opisać obraz, znajdujący się w Luwrze, 
który ogromnie mi się podoba: Koronacja Marii na 
Królową nieba i ziemi. Centralną postacią tego dzieła 
jest Chrystus koronujący swoją matkę. Maria klęczy 
tu przed Synem; na jej twarzy maluje się spokój i głę
boka pokora. Jezus siedzi na złocistym tronie, który 
wieńczy wspaniały baldachim. Widać pod nim puste 
miejsce, na którym za chwilę obok Syna zasiądzie 
jego Matka. Po obu stronach widać Dwór Niebieski, 
który tworzą uszeregowani hierarchicznie uczestnicy 
tego wydarzenia — prorocy, patriarchowie, apostoło
wie, męczennicy, dziewice, donatorzy, królowie, bisku
pi, namalowani najczęściej z profilu. Wszyscy trwają 
w wielkim skupieniu, ale i zachwyceniu, co artysta 

wspaniale ujął, malując ich twarze. Biorący udział 
w tej ceremonii aniołowie grają na trąbach, lutniach 
i innych instrumentach. Wszystko przepełnia pod
niosła, niebiańska atmosfera, co podkreśla niezwy
kła kolorystyka i piękno strojów wszystkich postaci, 
wśród których wyróżnia się niebieska barwa „przy
pisana” sukni Maryi. Wśród postaci stojących z lewej 
strony można zobaczyć św. Idziego, św. Mikołaja, św. 
Franciszka z Asyżu, św. Bernarda z Clairvaux, św. 
Tomasza z Akwinu, św. Dominika, św. Jana Ewan
gelistę, św. Piotra i innych. Z prawej strony widać św. 
Marię Magdalenę ubraną na czerwono z ampułką 
w ręku, św. Katarzynę Aleksandryjską z jej atrybu
tem — kołem, oraz św. Wawrzyńca z kratą, św. Ja
kuba, św. Szczepana i innych. Jedyny spośród świę
tych zwrócony twarzą do widza to Tomasz z Akwinu. 
Każda postać jest potraktowana indywidualnie, jak
by wyrzeźbiona przestrzennie przez padające na nią 
światło, które rozświetla błyszczące kolory szat. Takie 
przedstawienie prowadzi Fra Angelica ku dojrzałej fa
zie jego twórczości.

W różnych miejscach malowidła artysta umieścił 
niewielkie napisy, które mają za zadanie wyjaśnić 
treść i sens przedstawianej sceny. Np. na brzegu kró
lewskiego płaszcza Chrystusa znajduje się napis: Je
sus Christus Agnus Dei, zaś na aureoli Marii: Ego 
mater pulchrae dilectionis et agnitionis et sanctae 
spei. Napisy znajdujemy też na aureolach innych po
staci przedstawionych na obrazie, a św. Dominik uka
zuje testament pozostawiony jego duchowym synom 
- dominikanom. Jest nim wezwanie do zachowania 
cnoty miłości, pokory i ubóstwa. Dłuższe teksty zo
stały umieszczone na kartach otwartych ksiąg, trzy
manych przez św. Jana Ewangelistę, św. Dominika 
i św. Tomasza z Akwinu. Mówią one o Chrystusie 
jako o Słowie, które jest Bogiem, Światłem i daje Zy
cie, oraz przychodzi, aby świecić w ciemności. Jest to 
nawiązanie do podstawowej misji zakonu dominikań
skiego (do którego należał Fra Angelico), jaką było 
głoszenie Chrystusa jako Światła i Życia.

Wyjątkowość Fra Angelica polega na tym, że bę
dąc zanurzonym w głębokiej średniowiecznej jeszcze 
religijności i mistycyzmie, w swoje malarstwo wniósł 
także treści humanistyczne, renesansowe, łącząc je 
z nowatorską techniką i kolorystyką. Jego wielki na
stępca, Michał Anioł, miał o nim powiedzieć Zacny 
ten człowiek malował sercem. Posługując się pędzlem, 
potrafił dać wyraz swojej pobożności i głębokiej wie
rze, czego ja osiągnąć nie potrafię, bowiem zgoła nie 
czuję w sercu tak szlachetnych skłonności.
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

NIEZAUWAŻONY DODATEK

Z sensacyjnych informacji z końca ubiegłego roku 
dowiedzieliśmy się o nabyciu przez rząd Rzeczypospo
litej zbiorów najstarszego muzeum polskiego, które 
od roku 1876 funkcjonowało w Krakowie jako Mu
zeum Książąt Czartoryskich. Państwo polskie sta
ło się tym samym właścicielem bezcennych zbiorów 
i kilku zabytkowych budynków w centrum Krakowa, 
a swoistą „twarzą” tego wydarzenia jest najcenniej
szy obraz znajdujący się w Polsce, dzieło Leonarda 
da Vinci Dama z gronostajem. Niejako na marginesie 
tej sprawy rząd nabył także, za znacznie mniejsze już 
pieniądze (za tylko 20 min złotych!) zamek w Gołu
chowie wraz ze zgromadzonymi w nim zbiorami oraz 
przynależny do niego piękny zabytkowy park o po
wierzchni blisko 170 hektarów.

Zamek gołuchowski i jego zbiory to również nie
zwykle cenna część naszego dziedzictwa narodowe
go. Jego początki wiążą się z rodziną Leszczyńskich, 
która w XVI wieku wzniosła w Gołuchowie niewiel
ki, ale obronny zamek. Fundatorem zamku był wo
jewoda brzesko - kujawski Rafał Leszczyński - ten 

Zamek w Gołuchowie - widok z Ipoł XIX w.

sam, który nabył od Górków Baranów Sandomierski 
i rozpoczął tam budowę obecnego „małego Wawelu”. 
W ciągu kilku następnych stuleci rezydencja prze
chodziła do rąk różnych rodów za sprawą koligacji 
małżeńskich. Zamek był przebudowywany i przera
biany, zgodnie ze zmieniającymi się prądami w sztu
ce europejskiej oraz potrzebami i gustami kolejnych 
właścicieli. Od końca XVIII wieku zamek chylił się 
ku upadkowi, w połowie następnego stulecia po
padając w ruinę. W takim stanie kupił go w roku 
1853 Tytus Działyński z myślą o swoim synu Janie 
Kantym, który niebawem miał pojąć za żonę Izabel
lę Czartoryską, córkę przywódcy Hotelu Lambert 
księcia Adama Jerzego, a wnuczkę założycielki Mu
zeum Czartoryskich (niedawno zakupionego przez 
Państwo Polskie), Izabeli z Flemingów.

Małżeństwo Izabelli i Jana Działyńskich było 
niedobrane i nieudane. Za finansowe wspieranie 
i udział w powstaniu styczniowym Jan Działyński 
został uwięziony przez Prusaków - na wolność wrócił 
w roku 1871. Zajął się wtedy drugim swoim zamkiem 

- w Kórniku, który przebudował 
w stylu neogotyckim i zgromadził 
w nim imponujące zbiory sztuki 
i militariów, a przede wszystkim 
wspaniałą bibliotekę. Natomiast 
jego żona, jeszcze podczas po
bytu Działyńskiego w areszcie, 
odkupiła od niego zrujnowany 
zamek gołuchowski i w latach 
1875-1885 nie tylko odbudowała 
go, ale i przebudowała w stylu 
francuskiego renesansu. Nie od
tworzono wówczas najstarszego 
skrzydła budowli, ale w pozosta
łe jej mury wmontowano wiele 
autentycznych, renesansowych, 
niezwykle oryginalnych detali 
dekoracyjnych wykutych z ka
mienia, jakie księżniczka Izabel
la zakupiła we Francji, Włoszech 
i Hiszpanii. Przebudowa zamku
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Izabella Działyńska z Czartoryskich

została przeprowadzona w oparciu o projekty sław
nego i modnego wówczas architekta Eugene Viollet 
le Duca, orz polskiego architekta Zygmunta Gor- 
golewskiego. Na miejscu w Gołuchowie czuwał nad 
wszystkim inny architekt francuski, Maurice August 

Zamek w Gołuchowie

Ouradou. W efekcie tej przebudowy zamek stał się bu
dowlą wzniesioną na planie podkowy, z niewielkim, 
acz bardzo malowniczym dziedzińcem otoczonym ar
kadowymi krużgankami. Z zewnątrz zamkowa bryła 
została „najeżona” kilkoma wieżami, zwieńczonymi 
niezwykle wysokimi hełmami ostrosłupowymi. Tym 
samym zamek gołuchowski upodobnił się do znanych 
zamków nad Loarą, dekoracyjne detale wmontowane 
w jego mury nawiązują do renesansu francuskiego, 
ale ogólna wymowa rezydencji zbliża ją do klimatu 
romantyzmu. Dzięki tym przemianom zamek gołu
chowski odróżnia się bardzo wyraziście od wszystkich 
pozostałych rezydencji polskich i jako jedyny wyglą
dem zbliżony jest do zamków francuskich.

Izabella Działyńska nie ograniczyła się tylko do 
przebudowy zamku i do jego przekształcenia styli
stycznego. W zamkowych salach ulokowała bowiem 
bardzo cenne i różnorodne zbiory sztuki przez nią 
zgromadzone. Wyróżniała się w nich kolekcja an
tycznych waz greckich, jedyna taka w Polsce i jedna 
z największych i najcenniejszych w Europie. Ze wzglę
du na kompletność oraz rangę artystyczną jak i hi
storyczną kolekcja ta zwana jest „wazami gołuchow- 
skimi”. Działyńska w wielu miejscach zamku kazała 
wyeksponować herb Wieniawa, często zwieńczony ko
roną, by podkreślić historyczne związki Gołuchowa 
z królewską rodziną Leszczyńskich (choć sam król 
Stanisław, ani tym bardziej jego córka Maria, kró
lowa Francji, nigdy w Gołuchowie nie byli). Odbudo

wany zamek został otoczony pięknym 
162 hektarowym parkiem typu angiel
skiego, w którym zasadzono wiele ga
tunków unikatowych drzew i krzewów, 
również egzotycznych. Dziś gołuchow
ski park należy do najcenniejszych 
i najpiękniejszych w Polsce.

W przeciwieństwie do swojej bab
ki Izabeli z Flemingów Czartoryskiej 
z Puław czy Walerii ze Stryonow- 
skich Tarnowskiej z Dzikowa, pani 
na Gołuchowie nie tylko zgromadziła 
cenne zbiory, nie tylko interesująco 
i rzekłbym twórczo odbudowała za
mek Leszczyńskich, ale doprowadziła 
do zapewnienia stałego utrzymania 
swojego Muzeum i określiła zasady 
umożliwiające wszystkim chętnym 
jego zwiedzanie. W tej mierze była 
absolutną pionierką, bo tego nie uczy
nił przed nią nikt inny. O wyjątkowo-
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Zamek w Gołuchowie

ści Działyńskiej w tej mierze może świadczyć to, że 
przewidywała nawet możliwość wydawania posiłków 
zwiedzającym!

Zamek pełen cennych dzieł sztuki i pamiątek hi
storycznych od samego początku miał pełnić rolę 
ogólnodostępnego Muzeum, toteż po jego utworzeniu 
Działyńska zamieszkała w oficynie zamkowej, zaś 
dla zapewnienia środków dla właściwego utrzyma
nia Muzeum powołała do życia specjalną fundację. 
Elżbieta Izabella z Czartoryskich Działyńska zmar

Dziedziniec zamku w Gołuchowie

ła w roku 1899 i została pochowana 
w kaplicy — mauzoleum znajdującej 
się w gołuchowskim parku. Gołuchów 
przejął jej syn Witold, który utworzył 
ordynację, jaka wraz z fundacją zało
żoną przez matkę, funkcjonowała do 
wybuchu II wojny światowej.

Podczas wojny zamkowe zbiory 
uległy rozproszeniu, a sam zamek 
został zdewastowany. W 1951 roku 
zamek w Gołuchowie został włączony 
do Muzeum Narodowego w Poznaniu 
jako oddział tej instytucji. Na czę
ściowo odzyskaną kolekcję słynnych 
waz greckich wielką „chrapkę” mia
ło zwłaszcza warszawskie Muzeum 
Narodowe, które pod pretekstem wy
stawy, a potem konserwacji, na długi 
czas zatrzymało je u siebie. Po wielu 
latach różnych działań i przepycha

nek, wazy ostatecznie wróciły do Gołuchowa. Teraz 
godna pochwały decyzja rządu o nabyciu Gołuchowa 
przez Skarb Państwa i przekazanie go poznańskiemu 
Muzeum Narodowemu daje wielkie szanse na zapew
nienie temu miejscu należnego traktowania, zgodnie 
z wolą fundatorki Izabelli Działyńskiej.

Warto zauważyć, że charakter i losy Gołuchowa 
przypominają nieco historię zamku w Dzikowie 
i jego zbiorów. Podobne rozmiary i kształt archi
tektoniczny obydwu zamków, podobne ich otocze

nie, wreszcie podobne idee, jakie 
przyświecały Działyńskim i Tar
nowskim - stworzenia muzeum do
stępnego społeczeństwu dla dobra 
narodu - to treści, jakie wszystkim 
Polakom są bliskie. Podobne były 
też losy obydwu wspaniałych kolek
cji zgromadzonych w wielkopolskim 
Gołuchowie i małopolskim Dzikowie. 
Tam jednak, w Gołuchowie były roz
proszone w mniejszym zakresie, 
tu w Dzikowie całkowicie. Jednak 
dopiero teraz, u progu XXI wieku 
w obydwu zamkach można oglądać 
przynajmniej część zgromadzonych 
tu niegdyś skarbów kultury polskiej 
i europejskiej. Tym samym spełniły 
się idee księżniczki Izabelli z Czar
toryskich Działyńskiej i hrabiny Wa- 
lerii ze Stroynowskich Tarnowskiej...
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ALEKSANDRA JANAS

MATKA BOŻA SMARDZOWICKA

Smardzowice to miejscowość oddalona ok. 18 km 
od Krakowa, leżąca w sąsiedztwie Ojcowskiego Par
ku Narodowego. W tutejszym kościele parafialnym 
znajduje się datowany na koniec XV wieku cudami 
słynący obraz Matki Boskiej, dzięki któremu od wielu 
lat świątynia jest zarazem sanktuarium maryjnym. 
W przeciwieństwie do wielu innych, Smardzowice nie 
stały się jednak ośrodkiem pielgrzymkowym.

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi 
z 1231 roku, kiedy to Smardzowice, zwane też nie
gdyś Smardzewicami albo Smarzowicami, wchodziły 
w skład uposażenia biskupów krakowskich. W XIV 
wieku zostały wcielone do starostwa ojcowskiego, 
jako wieś królewska. Istniał tu już wtedy drewniany 
kościół parafialny należący do dekanatu prandociń- 
skiego, z którego, wedle zapisów z 1325 roku, odpro
wadzano 1 grosz i 8 denarów świętopietrza. Patronką 
świątyni była św. Małgorzata, a kolatorem król Pol
ski. Kościół ten spłonął w 1570 roku, zaś rok później 
Jan Cianowski herbu Prus ufundował nowy, także 
drewniany, który w 1938 roku został przeniesiony do 
parafii Mostek pod Miechowem, gdzie istnieje do dziś.

Kościół w Smardzowicach nie był duży, lecz wy
starczał dla parafian, których w roku 1662 było 
zaledwie 470-ciu. Pojawienie się tu obrazu Matki 
Boskiej nastąpiło między rokiem 1635 a 1639. Jego 
ofiarodawczynią była żona Jana Bąka, administra
tora zamku ojcowskiego. Nic nie wiadomo na temat 
pochodzenia obrazu, ani też jego wcześniejszej histo
rii. W kronice parafialnej znajduje się wpis mówiący 
o tym, że w roku 1639 pojawiły się pierwsze wota, 
zawieszone przy obrazie przez który wierni doświad
czają wielu łask.

Obraz Matki Boskiej Smardzowickiej namalowa
ny jest temperą na kredowym podkładzie, na trzech 
zespolonych deskach i ma wymiary 110 x 82 cm. Ma
ria przedstawiona jest z Dzieciątkiem na lewej ręce, 
zaś w prawej dłoni trzyma berło. Głowę przechyla 
w kierunku Jezusa, choć jej wzrok jest skierowany 
na wprost przed siebie. Na lewym ramieniu Marii 
widoczna jest gwiazda, symbolizująca Gwiazdę Ja- 
kubową i Gwiazdę Nadziei. Dzieciątko w lewej dłoni

Matka Boża Smardzowicka

trzyma księgę, a prawą wskazuje na Matkę. Berło 
trzymane przez Marię jest symbolem jej królewsko- 
ści. Co ciekawe, motyw ten upowszechnił się w ma
larstwie polskim dopiero na przełomie XVII i XVIII 
wieku. Badania obrazu przeprowadzone w pracowni 
konserwatorskiej na Wawelu wykazały, że obraz był 
wielokrotnie przemalowywany i mógł powstać już 
w końcu XV wieku. Od XVII wieku okrywany był 
haftowanymi i metalowymi sukienkami, co spowo
dowało jego zniszczenie od gwoździ, wilgoci i drew- 
nojadów. W latach 1959-1961 obraz został poddany 
konserwacji w pracowni prof. Rudolfa Kozłowskiego, 
podczas której zostały zdjęte późniejsze farby, co po
zwoliło na wydobycie jego pierwotnego wyglądu i wła-

I17



ściwych, wyrazistych barw. Zabiegi te pozwoliły też 
na ustalenie czasu powstania dzieła, które dotychczas 
datowano na wiek XVI. Obecnie, po prześwietleniu 
malowidła ujawniono, że pod malowaną koroną Ma
donny znajduje się zarys pierwotnego kaptura w ro
dzaju wschodniego kołpaka o wydłużonym kształcie. 
Odkrycie to pozwoliło przesunąć czas powstania ob
razu na koniec XV wieku, co wraz ze złocistym tłem 
sztancowanym pozwala zaliczyć ten zabytek do dzieł 
późnogotyckich.

Obraz zaczął słynąć cudami i łaskami w XVII, 
a zwłaszcza w XVIII wieku, czego dowodem są liczne 
wota, sukienki jakie go przykrywały, a także koro
ny, w tym czasie jeszcze nie papieskie. W 1675 roku 
powstało Bractwo Różańcowe, które miało opieko
wać się obrazem Matki Bożej i rozwojem jej kultu. 
Od tego czasu w każdą niedzielę przed sumą człon
kowie Bractwa odmawiają różaniec. Od 10 sierpnia 
1670 roku do Księgi Bractwa Różańcowego aż po 
dziś dzień wpisywani są jego członkowie, a także 
nazwiska dobrodziejów kościoła i różne wydarzenia 
z dziejów obrazu i parafii, jakie miały tu miejsce. 
W księdze Iura et munimenta wpisano wszystkie wy
darzenia uznane za cudowne oraz łaski otrzymane 
za wstawiennictwem Matki Bożej w Smardzowicach. 
Wśród opisanych znajdują się liczne uzdrowienia, ale 

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach

spotyka sie też podziękowania za otrzymanie potom
stwa, wyzwolenie z niewoli tatarskiej, uratowanie od 
ognia. W Księdze Cudów, prowadzonej po łacinie i po 
polsku, odnotowano informacje o uleczeniach z nie
mocy czyli chorób o podłożu psychicznym, o odzy
skaniu wzroku, słuchu, uzdrowieniu z kalectwa itp. 
Interesującym uzupełnieniem owych zapisów są ob
razy namalowane pod koniec XIX wieku, zawieszone 
w kruchcie kościoła, wyobrażające wskrzeszenie uto
pionego w rzece Prądnik dziecka jakie odnotowano 
w 1673 roku oraz wyzwolenie z niewoli tatarskiej, 
uzdrowienie niewidomego żołnierza i uleczenie ku
lawego Jana Smarzowskiego.

W prowadzonych od II połowy XVII zapisach zna
lazły się takie wydarzenia jak uzdrowienia od kom
plikacji porodowych, gdzie uciekano się także do św. 
Małgorzaty, patronki ciężarnych kobiet i szczęśliwego 
rozwiązania. Wśród odnotowanych w Księdze Cudów 
nazwisk nie brak także przedstawicieli znanych pol
skich rodów. I tak w roku 1748 pojawiła się notatka 
kasztelanowej sandomierskiej Teresy z Bielińskich 
Łubieńskiej, dziękującej za uleczenie jej samej i cho
rego od piętnastu lat syna. W 1754 roku ciężarna 
Marianna z Dembińskich Załuska, starościna ojcow
ska, wpisała się do księgi dziękując Matce Bożej za 
odzyskanie sił. Józef Woźnicki herbu Ciołek, złożył 

podziękowania w 1770 roku za 
uzdrowienie od wielkich boleści. 
Podobnych wpisów można tu zna
leźć więcej, a Księga Cudów pro
wadzona jest do dziś.

W historii smardzowickiego 
kościoła nie obeszło się bez tra
gicznych wydarzeń. 28 września 
1737 roku złodzieje włamali się do 
świątyni, zdarli z obrazu srebrną 
sukienkę i korony, skradli też 
część wotów. Już w roku następ
nym Petronela Woźnicka spra
wiła Matce Bożej nową sukienkę 
i korony, a w roku 1739 Tekla 
z Szembeków Potocka ofiarowała 
diamentową ozdobę, która przy
stroiła koronę.

Od końca XVIII wieku kościół 
popadał w ruinę, co było odzwier
ciedleniem ówczesnych losów Pol
ski. Wtedy to zamieniono srebrne 
sukienki na mosiężne, a w czerw
cu 1785 roku proboszcz ks. Zyg



munt Włyński sprzedał znaczną część wotów za 1879 
złotych. Pieniądze te pozwoliły na remont kościoła 
i dokończenie budowy szpitala w Smardzowicach.

W smardzowickiej księdze chrztów zachował się 
niezwykły autograf. 5 lipca 1785 roku Ojców odwie
dził ostatni król Polski, Stanisław August Poniatow
ski. Najpierw zwiedził jaskinię Łokietka, a potem 
trzymał do chrztu Marię Salomeę, córkę Teofila i Ho
noraty Załuskich. Sakramentu udzielił towarzyszą
cy monarsze biskup Adam Naruszewicz. Na prośbę 
proboszcza Włyńskiego, król pozostawił swój podpis 
w Księdze Chrztów, obejmującej lata 1783—1797, obec
nie przechowywanej w kancelarii parafialnej.

Po rozbiorach Smardzowice znalazły się pod pano
waniem austriackim, a przez klika lat także w gra
nicach Księstwa Warszawskiego. Od XIX wieku 
podejmowano próby budowy nowego kościoła para
fialnego, który zbudowano dopiero w latach 1907 - 
1918. W starym kościele w 1914 roku stacjonowali 
Austriacy, gdy Rosjanie z fortów krakowskich ostrze

liwali wieś. Zarówno stary, jak i nowy kościół doznały 
wtedy uszkodzeń, ale nie były one poważne. Cudowny 
obraz przetrwał bez uszczerbku różne dramatyczne 
wydarzenia, w tym obydwie wojny światowe.

Mimo wieku cudów i łask związanych z tym ob
razem, dopiero 27 sierpnia 1972 roku doszło do jego 
koronacji. Dokonał tego Prymas Polski kardynał Ste
fan Wyszyński wraz z ówczesnym metropolitą kra
kowskim kardynałem Karolem Wojtyłą. Dekretem 
z 24 września 1984 roku Prymasa kardynała Józefa 
Glempa główną patronką parafii jest Matka Boża Ró
żańcowa z racji tutejszego sanktuarium maryjnego, 
zaś drugą patronką — św. Małgorzata.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku doszło 
do profanacji. W czerwcu 1984 roku korony z obrazu 
zostały skradzione, po czym 12 października 1986 
roku doszło do ponownej koronacji, której dokonał bi
skup Stanisław Szymecki. Po dwóch latach, skradzio
ne i pocięte na części korony odnaleziono; obecnie są 
wystawione w specjalnej gablocie wewnątrz świątyni.

ANNA HANDEREK

ZOFIA Z FREDRÓW SZEPTYCKA 
- MALARKA I LITERATKA

Urodziła się 21 czerwca 1837 roku we Lwowie. Jej 
rodzicami byli znakomity komediopisarz Aleksan
der Fredro i Zofia z Jabłonowskich. Zofia Fredrów- 
na i jej o 10 lat starszy brat Jan Aleksander zwany 
Olesiem, żyli w szczęśliwej, kochającej się rodzinie. 
Aleksander Fredro, mimo że pasjonat, skłonny do 
gniewnych wybuchów, był człowiekiem uczuciowym, 
z gruntu dobrym, obdarzony dużym poczuciem hu
moru. Bardzo kochał swoje dzieci. Dbał o rozwój ich 
talentów tak literackich jak i malarskich. W swoich 
pamiętnikach Zofia tak pisała o ojcu, który często 
mawiał: Oj dzieciska, te dzieciska to tak się kocha, 
aż serce boli.(...). Dla niego byłam i zawsze zostałam 
Biazią i Ziabuzią. Nigdy go nie nudziłam, nigdy mu 
nie zawadzałam^...) Brał na kolana, opowiadał bajki 
(...) rysował koniki. (...) O talenta dbał bardzo (...) ale 
nauką się nie troszczył. Najzupełniej inna była miłość 
matki ku nam.(...) Kochała nas namiętnie, nigdy pono 
nie wychodząc z troski i zdrowie nasze, lecz (...) dzieci 
nie rozumiała, męczyły, nudziły i niecierpłiwiły ją”. 
Trzecią osobą, która czuwała nad Zofią była Adela 

Defforel zwana pieszczotliwie Mazdunią, Szwajcarka 
pochodząca z ubogiej chłopskiej rodziny, długoletnia 
wychowawczyni, nauczycielka i przyjaciółka całe
go życia Zofii, serdecznie przez nią kochana. Świat 
Mazduni - pisała Zofia — świat większy od salonowe
go, stawał się w duszy moim. Jemu zawdzięczam, że 
przeszłam przez życie bez wszelkich wymagań, za to 
miłość tego co proste i prawdziwe stawała się częścią 
integralną mej duszy.

Początek studiów malarskich Zofii wiąże się 
z Beńkową Wisznią, najmilszą siedzibą Fredrów. 
Tam bowiem od 1842 roku począł spędzać lato 
Czech Józef Swoboda, jeden z najlepszych nauczy
cieli rysunków we Lwowie, człowiek pełen fantazji 
i dowcipu. Tak się więc złożyło, że już na początku 
swej drogi artystycznej, Zofia od razu miała dobrego 
nauczyciela, który uczył ją przez 6 lat, aż do wyjazdu 
Fredrów do Paryża. Wyjazd ten spowodowany był 
względami politycznymi, ponieważ brat Zofii brał 
udział w Kampanii Węgierskiej, co wobec władz au
striackich obciążało również ich ojca.
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Aleksander Fredro Zofia z Fredrów Szeptycka

Zofia początkowo nie była zachwycona Paryżem. 
Dwunastoletnia dziewczynka tęskniła za swoimi 
rówieśnicami i przyjaciółkami: Mizi Mierówną i Le
okadią Rodakowską. Stopniowo jednak coraz bardziej 
zaczęły pochłaniać ją studia malarskie W swoich 
Wspomnieniach z lat ubiegłych pisała: Mama poka
zała kiłka akwareł, które robiłam pod dyrekcją Swo
body Rodakowskiemuf...) Jednak Rodakowski prze
glądnąwszy je zdecydował, że szkoda by mi dać lekcje 
d’un courer au cachet / prywatnego nauczyciela/ i po
radził wziąć jako nauczyciela rysunku ucznia Leona 
Cognieta sławnego portrecisty, u którego on sam Ro
dakowski się uczył. Zatem nazajutrz przyprowadził 
młodego człowieka, jak scyzoryk chudego, czarnego 
jak Hiszpan, więcej ode mnie onieśmielonego i nie
szczęśliwego w swym ciasnym i wytartym surduciku. 
Mr Chifflart, który o ile pamiętam - oprócz kilka razy 
powtórzonego „oui madame”- ani słowa nie wyrzekł. 
Ale potem mądrze i poczciwie chciał mnie czegoś na
uczyć. Rodakowski dobrze wybrał dla Fredrówny 
nauczyciela. Chifflart - malarz, ilustrator i rytownik 
należał do najzdolniejszych uczniów Cognieta prowa
dzącego najbardziej renomowaną szkołę malarstwa 

w Paryżu. Po obowiązującym wówczas malowaniu 
gipsów, Zofia zaczęła kopiować obrazy z pracowni 
Cognieta. Mimo, że Fredrowie nie posiadali wielkie
go majątku, to jednak zawsze zdobywali fundusze na 
kształcenie Zofii w malarstwie, choć wiedzieli, że jej 
twórczość zawsze będzie amatorska. Przecież nie do 
pomyślenia było, żeby Fredrówna traktowała swoją 
sztukę profesjonalnie i zarabiała pędzlem.

W Paryżu miała okazję poznać wielu sławnych 
Polaków, w tym Adama Mickiewicza, który złożył 
wizytę jej rodzicom, Tak to wspominała: Miał już 
wychodzić, gdy ojciec mnie zawołał. Był słuszniejszy 
o pół głowy od ojca mego, miał na sobie długi surdut, 
kapelusz i laskę w ręku. Ociec mnie przyprowadził do 
niego: „żebyś pamiętała na całe życie, żeś widziała 
Mickiewicza” i dodał, będąc znać nie bardzo pewnym 
wykształcenia stopnia swej córki „Wiesz, tego który 
napisał Grażynę”.

Tak wcześnie objawiony talent Zofii, zaraz ujęty 
w tok poważnych studiów sprawił, że bardzo szyb
ko opanowała technikę malarską Ale przecież ciągle 
jeszcze była dzieckiem W swych pamiętnikach wy
znawała: (...) Jednego tylko chciałam by mi pozwolo
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no być dzieckiem, biegać po Tuileriach z obręczą, jak 
biegałam w Borchówce.

Rok 1851 okazał się przełomowym w twórczości 
młodziutkiej artystki. Zaczęła malować z natury 
i wykonała pod kierunkiem Chifflarta, a potem Ro
dakowskiego dwa znakomite portrety matki i ojca, 
które świadczą o zupełnej dojrzałości artystycznej. 
Portrety rodziców malowała mając dopiero 14 lat. 
A przecież portretów tych nie powstydziłby się nieje
den ówczesny portrecista!

Chifflart uzyskał Wielką Nagrodę Rzymską i wy
jechał na 3 lata do Rzymu. Nowym nauczycielem Zofii 
został Daubigny. Pisała o nim z humorem ale i złośli
wie: Był to un beaux /piękniś/ i skutkiem tego ożenił 
się z dojrzałą wdową (...), a w pracach jego czuć było 
tałent ociężały dobrobytem.

Niestety, w latach 1851-52 Paryż stał się niebez
pieczny. Trwały walki o utrzymanie swobód republi
kańskich, toteż Fredrowie postanowili powrócić do 
Lwowa. Ogromna radość z powrotu, a potem pewne 
rozczarowanie Zofii. W swoim pamiętniku odnotowa
ła: Jesteśmy więc we Lwowie. Dworek, w którym po 
wyjeździe naszym mieszkali Staromiejscy (...) już nic 
z dawnego ciepła nie zachował (...) zachwyty panien 
i mężatek wkrótce w docinki się zmieniły. (...). Dziś 

rozumiem, że w mieścinie jaką wówczas był Lwów 
i w światku jakim był jego świat, mogło być rodza
jem ewenementu dnia powrotu Fredrów z 15 letnią 
jedynaczką, która pewnie po parysku mówi, czesze się, 
ubiera. Której nawet, o zgrozo, buciki i rękawiczki mu
szą być paryskie oczywiście.

Nadeszły ciężkie, pełne niepokoju czasy dla ro
dziny Fredrów. Aleksander Fredro został oskarżo
ny o zdradę stanu i obrazę majestatu cesarza, za co 
groziła kara 20 lat więzienia, a nawet kara śmierci. 
Przyczyną tego była mowa, jaką Fredro wygłosił na 
jednym z posiedzeń Rady Narodowej w Rudkach. 
Znalazł się w niej zwrot: Należy przepędzić diabła 
w stosowanym kapeluszu, co odnosiło się do biuro
kracji austriackiej. Proces ciągnął się przez dwa lata 
i dopiero interwencja Namiestnika Galicji Agenora 
Gołuchowskiego zakończyła szczęśliwie tę sprawę, 
która miała wpływ na atmosferę domową, a szcze
gólnie na wrażliwą psychikę Zofii. W ciągu tych 
lat, poza portretem babki i kilkoma studiami, nie 
namalowała nic. Po procesie Fredrowie wyjechali 
do Wiesbaden. Tam Zofia zaczęła malować portret 
brata, który wystawiła na Au Grand de Exposition 
Uniwerselle, a pochlebną wzmiankę o nim zamiesz
czono w Revue Des Deux Mondes. Na wystawie tej 

Pałac Fredrów w Beńkowej Wiszni



pokazała, oprócz portretu brata, portret Praskowii 
Fredrowej. Korespondent „Czasu” opisując wystawę 
powszechną pisał: Hrabianki Zofii Fredro jest dobry 
portret wielkości naturalnej...

Lata 1855-58 były okresem najintensywniejszej 
pracy malarskiej Zofii. Nastoletnia wówczas panna 
miała możliwość zapoznania się z twórczością świa
towej sławy artystów. Dużo czasu spędzała w salach 
wystawowych Luwru, gdzie wykonywała kopie osiem
nasto — i dziewiętnastowiecznych dzieł. W swoich pa
miętnikach zanotowała: Nigdy nie zapomnę roztaso- 
wania się mego pierwszego w Luwrze, płótno i pędzle 
z rąk mi wypadały ze trzy razy, zanim jedno na szta
ludze, drugie w pudełku z farbami ułokowałam.

Z rodziną Fredrów związany był Juliusz Kossak 
i niewątpliwie widział prace Zofii, a być może udzie
lał jej pewnych korekt. Na jej artystycznej drodze 
w Paryżu znalazł się także epizod z portrecistą Le

Zofia Szeptycka - Święty Jan Ewangelista

onem Kaplińskim, który zaowocował wystawieniem 
pracy Fredrówny na Światowej Wystawie Malar
stwa. Namalowała również swój autoportret, który 
być może przeznaczony był dla narzeczonego Jana 
Szeptyckiego, przyszłego posła na Sejm Galicyjski 
i do Rady Państwa w Wiedniu, którego poślubiła 
1 października 1861 roku, a także obrazy religijne 
m.in. św. Jana z Dukli dla kościoła Bernardynów, 
św. Ignacego Loyoli do kościoła Jezuitów w Krako
wie. Zamieszkała w majątku męża w Pałubicach nie
daleko Lwowa, także w Łabuniach w pałacu odku
pionym w latach 90-tych dziewiętnastego wieku od 
rodziny Tarnowskich. Bardzo lubiła swój dom, który 
pięknie i wygodnie urządziła. Na pierwszym miejscu 
postawiła obowiązki wobec męża i dzieci, a powiła 
w swym szczęśliwym stadle sześciu synów. Małżeń
stwo przekreśliło jednak jej dążenia artystyczne i sta
ło się grobem twórczości malarskiej Zofii. Stała się 

typową land lady, której głównym 
celem życia stało się wychowywa
nie dzieci i pomoc mężowi. Więk
szość swych obrazów namalowała 
przed zamążpójściem, potem czę
ściej brała do ręki pióro. Nie mia
ła także możliwości przebywania 
w środowisku artystycznym, które 
by mogło ją dopingować do konty
nuowania twórczości. Do Lwowa 
przyjeżdżała tylko po to, by odwie
dzić rodziców. W swoich wspomnie
niach, mówiąc o swym malarstwie 
żałowała, że nie rozwinęła swego 
talentu. Miała wszystkie warunki, 
by stać się jedną z największych 
malarek polskich, wybrała jednak 
życie rodzinne. Ale na pewno czuła, 
że ominęły ją sukcesy artystyczne 
radość tworzenia ale i ciernie na 
drodze sławy. Poświęciła się rodzi
nie i mężowi. Oprócz rodzinnych 
obowiązków, do jej codziennych za
jęć należało również leczenie i od
wiedzanie chorych we wsi.

Zmarła 17 kwietnia 1904 roku 
na gruźlicę, którą zaraziła się, opie
kując jedną z chorych kobiet we wsi. 
Odszedł dobry, szlachetny, pełen po
święcenia człowiek. Szkoda tylko, 
że jej wielki talent, który wcześnie 
rozbłysnął, tak szybko zgasł...



ALEKSANDRA JANAS

NOWA KSIĄŻKA O ZAMKACH

Powoli nasze Towarzystwo staje się wydawcą co
raz liczniejszych książek. Pierwsza z nich to dość 
zamierzchłe czasy, kiedy na 70-lecie tarnobrzeskie
go Liceum Ogólnokształcącego ówczesny prezes TPT 
Edward Antończyk opracował monografię najstarszej 
szkoły kontynuującej do dziś tradycje C.k. Szkoły Re
alnej, a potem Gimnazjum i Liceum im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego. Naszym nakładem wyszło też 
kalendarium dziejów Tarnobrzega, przygotowane 
przez tegoż samego autora z racji 400-lecia miasta. 
Później ukazywały się pojedyncze publikacje książ
kowe (m.in. kilka książek opracowanych przez Jana 
Rawskiego), choć dla odmiany — nasze Towarzystwo 
emitowało wówczas więcej medah pamiątkowych, wy
bijanych przez Mennicę Państwową.

Od roku 1998 wydajemy kwartalnik społeczno 
- kulturalny „Dzikovia”, a od kilku lat książki po
święcone zamkom. Przypomnę, że były to dwa opraco
wania Adama Wójcika-Łużyckiego poświęcone zam
kowi w Dzikowie (o jego dziejach i konserwacji oraz 
tajemnicach rezydencji Tarnowskich), a także praca 
Alfreda Majewskiego o dziejach i konserwacji zamku 
w Wiśniczu. Sama miałam też przyjemność opraco
wać i wydać książkę, na której bardzo mi zależało. 
Nosi ona tytuł „Cuda, piękno i sztuka”, a poświęcona 
jest cudownym obrazom, sanktuariom i moim ulu
bionym dziełom sztuki. O napisanie niektórych roz
działów poprosiłam kilka osób, pozostałe napisałam 
sama, opracowując wszystko w całość.

Nowy rok otwieramy nową, znakomitą książką 
prezesa TPT zatytułowaną „Moje spotkania z zam
kami”. Dr Adam Wójcik-Łużycki jest wybitnym hi
storykiem sztuki i konserwatorem, znawcą dawnej 
architektury. Jego zawodowe umiejętności i pasje 
rozwinęła i wzbogaciła wieloletnia znajomość, współ
praca i przyjaźń z prof. Alfredem Majewskim. Profe
sor był najwybitniejszym architektem - konserwato
rem zamków na świecie. Sześćdziesiąt lat jego pracy 
zawodowej przywróciło do świetności cały szereg 
najwspanialszych dawnych rezydencji królewskich 
i magnackich: na Wawelu, w Zbarażu, Olesku, Tar
nopolu, Baranowie Sandomierskim, Pieskowej Skale,

Adam Wójcik-Łużycki

MOJE SPOTKANIA 
Z ZAMKAMI

Okładka książki „Moje spotkania z zamkami”

Krasiczynie, Dębnie, Przecławiu, Niedzicy i Czorszty
nie, Wiśniczu, Suchej Beskidzkiej i Ujeździe, a także 
warszawski Belweder i krakowskie Collegium Maius.

Znajomość i współpraca Profesora z dr A. Wójci- 
kiem-Łużyckim rozpoczęła się przy rewaloryzacji zam
ku w Wiśniczu. Przygotowywany przez prof. Alfreda 
Majewskiego jako jego potencjalny następca, pracował 
on później także przy odnowieniu zamków w Kurozwę- 
kach, Sandomierzu i Ujeździe, stając się autorem rewa
loryzacji zamku Tarnowskich w Dzikowie.

Jego nowa książka „Moje spotkania z zamkami” 
opisuje mniej lub bardziej twórcze kontakty autora
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Adam Wójcik Łużycki

lAJeMNJCe ZAMKU
TARNOWSKICH

W TaRNOBRZCGU

Okładka książki „Tajemnice zamku Tarnowskich” 

z dziewięcioma rezydencjami królewskimi i arysto
kratycznymi. Był to zarówno jego udział w pracach 
konserwatorskich, jak i w wielu niebanalnych wy
darzeniach, jakie miały miejsce w tych zamkach 
na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Dlatego też 
książka ta, będąca rodzajem pamiętnika, przytacza 
wiele ciekawych informacji, wydarzeń czy nawet 
anegdot, podanych niezwykle pięknym, barwnym ję
zykiem. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że tę książkę 
czyta się jednym tchem!

Na jej kartach, oprócz zamków, pojawia się też bar
dzo wiele znanych i powszechnie cenionych osobistości, 
takich jak choćby Karol Wojtyła (Jan Paweł II), Alek
sander Gieysztor, Stanisław Lorentz, Wiktor Zin, Al
fred Majewski, Jerzy Szabłowski, Jan Zachwatowicz, 
Aleksander Krawczuk, Olgierd Czerner, Zbigniew 
Swięch, Ewa Michnik, Krzysztof Pendrecki. Choć 
w żadnej mierze nie jest to historia przedstawionych 
zamków, na kartach książki pojawia się wiele postaci 
historycznych z dawnych wieków, tworzących niezwy
kłe tło dla opowiadanych przez autora wydarzeń.

Nowa książka wydana bardzo starannie, jest wzbo
gacona o ciekawe fotografie, które znakomicie uzupeł
niają jej tekst. Ciekawostką jest to, że autor zadedy
kował ją swoim szczególnym przyjaciołom - Piotrowi 
Janczerskiemu i Jerzemu Krzemińskiemu, twórcom 
i liderom legendarnej Grupy NO TO CO oraz pozosta
łym muzykom tego wyjątkowego w historii polskiej 
muzyki rozrywkowej Zespołu, który w roku bieżącym 
obchodzi półwiecze rozpoczęcia swojej drogi arty
stycznej. Wciągająca czytelnika opowieść o wyjątko
wych polskich zabytkach, liczne niebanalne fotografie 
i starannie wydana przez Drukarnię Wydawnictwa 
Diecezjalnego w Sandomierzu książka - to wszystko 
co można i trzeba powiedzieć o tej nowej publikacji 
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega.

Z pełnym przekonaniem polecam wszystkim naj
nowszą pracę dr Adama Wójcika-Łużyckiego „Moje 
spotkania z zamkami”. Odważę się stwierdzić, że 
zamki polskie nie miały jeszcze tak opowiadającej 
o nich książki!

Alfred Majewski

ZAMEK W WIŚNICZU
Dzieje i konserwacja

Okładka książki
„Zamek w Wiśniczu, Dzieje i konserwacja”



Wazy greckie - fragment ekspozycji w zamku w Gołuchowie

Park w Gołuchowie

Na okładce str. 1 Pokój Myśliwski w Zamku w Dzikowie 
str. 4. Zamek w Gołuchowie oraz Sypialnia księżnej Małgorzaty
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