
Kolekcja Dzikowska 
 

Kolekcja Dzikowska powstała w latach 1804-1834 z inicjatywy Walerii ze Stroynowskich Tarnowskiej i jej męża Jana Feliksa Tarnowskiego.  

Zbiory były uzupełniane o kolejne dzieła. Na Kolekcję Dzikowską złożyły się: kolekcja dzieł sztuki (malarstwo włoskie, niderlandzkie i polskie, grafiki szkół 

europejskich, rysunki, odlewy i rzeźby) biblioteka z cymeliami staropolskimi, pamiątki oraz archiwum, przechowujące nie tylko cenne archiwum rodowe. 

 Zaczątek dzikowskich zbiorów stanowiły zakupione podczas pierwszej podróży do Włoch obrazy, rzeźby, rysunki, książki i różnorodne przedmioty. Z czasem 

wzbogacono je między innymi o kolekcję miniatur Wincentego de Lesseura i dawną królewską galerię Stanisława Augusta Poniatowskiego.   

Dzięki posagowi Walerii oraz przy finansowej pomocy wuja Hieronima Stroynowskiego, młodzi małżonkowie mogli gromadzić dzieła sztuki, kupując je  

w czasie podróży po Europie, odwiedzając takie kraje jak: Włochy, Rosję, Francję, Niemcy, Belgię i Holandię. Zakupione dzieła sztuki i książki statkami były 

wysyłane do Polski. 

To Waleria dbała o odpowiednie przechowywanie i eksponowanie zbiorów, nadzorowała sporządzanie inwentarzy i rejestrów, podejmowała się tłumaczenia 

prac poświęconych sztuce, studiowała dzieła naukowe z zakresu malarstwa i rzeźby, a malowane przez nią miniatury regularnie powiększały liczbę 

zgromadzonych eksponatów. Przedstawiały one najczęściej członków rodziny, przyjaciół, znajomych, a także wybitne postacie z historii i kultury polskiej. 

Jan Feliks Tarnowski utworzył główny zrąb biblioteki, a jego spadkobiercy przez lata powiększali ten księgozbiór. W chwili śmierci swojego twórcy biblioteka 

liczyła ok. 13-15 tys. dzieł, natomiast w przededniu wybuchu II wojny światowej ponad 30 tys. pozycji.     

Najcenniejsze eksponaty w bibliotece dzikowskiej to: Statut Łaskiego, pierwsze polskie druki sejmowe, autografy Napoleona, prawie kompletny zbiór wydań 

Biblii, Statuty Kazimierza Wielkiego z 1501 roku, nazywane tzw. Kodeksem Dzikowskim, Kronika Polska Wincentego Kadłubka, rękopisy „Pana Tadeusza” 

Adama Mickiewicza, Zemsty” Aleksandra Fredry i „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 

W latach 1834 - 1835 zamek został przebudowany według projektu włoskiego architekta Francesco Maria Lanciego, z myślą o tym aby pomieścić kolekcję  

i stworzyć odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę. W zamku znalazły się kominki wykonane przez kamieniarzy Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

należące do samego króla różnorodne przedmioty artystyczne (zwierciadła, zegary, wazy belwederskie). 

W zamku zgromadzono także pamiątki po hetmanie Janie Tarnowskim (buława, miecz, łuk, kołczan, sajdak, gwóźdź do trumny), biurko księcia Józefa 

Poniatowskiego, broń Waleriana Tarnowskiego z czasów powstania listopadowego i ryciny przedstawiające dzieje Polski. Oprócz eksponatów o typowo 

patriotycznym charakterze, należy wymienić rozmaite meble, ekrany, kapitel z teatru pompejańskiego, wazy i czarki etruskie, posążki bożków starożytnych, 

antyczne pieczęcie do chleba, pseudogotyckie dzwonki, kropielniczki, brązowy model katedry wiedeńskiej, obrazy, rysunki i ryciny różnych szkół i epok. 

Kolekcja miniatur należała do jednej z największych w zbiorach polskich. 

Kolekcja Dzikowska w czasach przedwojennej Polski była jedną z najcenniejszych i najsłynniejszych kolekcji w kraju. Przechodziła dramatyczne koleje losu 

(wojna 1809, Rabacja 1846,  I wojna światowa, Republika Tarnobrzeska, pożar zamku w 1927 roku, II wojna światowa). W obliczu nadchodzącej wojny, Artur 

Tarnowski część zbiorów ukrył (zamurowano je w piwnicach zamkowych i w grobowcach w klasztorze oo Dominikanów), część wysłał do muzeów we Lwowie 

i Krakowie. Po zakończeniu wojny władze polskie rozproszyły kolekcję przekazując części zbiorów do muzeów w Warszawie, Krakowie, Łańcucie i Rzeszowie. 

Tarnowski podejmował starania o scalenie kolekcji dzikowskiej. Gdy jego działania nie przyniosły skutku, przekazał część zbioru miniatur do polskiego 

muzeum w Rapperswilu w Szwajcarii. 

Obecnie w Muzeum w Dzikowie, można  podziwiać około 120 obrazów wybitnych malarzy, tak polskich, jak i zagranicznych. Znajdują się tu m. in. prace: 

Salvatora Rosy, Simone de Pesaro, Alonso Cano, Guercina, Schalkena, Thomasa Wycka, de Gryfa, Carracciego oraz dzieła z warsztatów Rembrandta, van 

Dycka i Canaletta. Szczególną uwagę przyciągają obrazy polskich mistrzów: duży zbiór prac Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jacka Malczewskiego, Henryka 

Rodakowskiego, Jana Piotra Norblina i Kazimierza Pochwalskiego, a także 80 miniatur. 

 

źródło: Tadeusz Zych, Kolekcja Dzikowska : zbiory hrabiów Tarnowskich 

 

 

 


