
Waleria Tarnowska 
 

Waleria pochodziła z bogatej rodziny Stroynowskich. Urodziła się w 1782 roku na Wołyniu (obecnie Ukrainie). Jej ojciec Walerian w czasie licznych 

zagranicznych podróży skupywał dzieła sztuki. Podobnie postępował jego brat, biskup wileński Hieronim Stroynowski, który także zgromadził piękną galerię 

dzieł sztuki, wśród których znajdował się słynny "Lisowczyk" Rembrandta. Po śmierci Hieronima kolekcję odziedziczyła Waleria. To ona była założycielką zbiorów 

dzikowskich, w roku 1800 wyszła za mąż za Jana Feliksa Tarnowskiego. Para doczekała się dziewięciorga dzieci, z których dwoje zmarło bardzo wcześnie. 

Tarnowscy kochali swoje pociechy, troszczyli się o ich wychowanie i edukację. Utrata pierworodnych wpłynęła na to, że przysposobili  

i wychowywali kilkanaścioro dzieci z rodziny i przyjaciół. 

Młoda Waleria uczyła się w domu mając guwernantkę z Francji i znakomitych nauczycieli jak Jędrzej Śniadecki. Uczyła się języka francuskiego, niemieckiego, 

historii, arytmetyki i kaligrafii. Waleria zgłębiała również tajniki języka starogreckiego, łacińskiego i angielskiego. Oprócz nauk ogólnych, pobierała także lekcje 

rysunku i malarstwa, w którym wykazywała wielkie zdolności. Szczególnie zainteresowało ją miniaturowe malarstwo portretowe, którego uczyło ją kilkoro 

bardzo znanych w ówczesnych latach artystów, jak miniaturzysta króla Stanisława Poniatowskiego, Wincenty de Lesseur. To Lesseur, z którym się zaprzyjaźniła, 

przekazał Walerii zasady techniki wykonywania miniatur, sztuki eleganckiej kompozycji i pomysłu na sygnaturę. Domenico del Frate sportretował panią na 

Dzikowie jako miniaturzystkę. Przedstawiona na płótnie hrabina trzyma w prawej dłoni świeżo ukończony portrecik swojej matki, Aleksandry, zaś na stoliku 

obok leżą przybory malarskie (pędzelek, paletka) i szklanka z wodą. Waleria nie uważała się jednak za utalentowaną artystkę – krytycznie odnosiła się do swoich 

prac, rezygnując tym samym z udziału w wielu wystawach. 

Waleria pobierała również lekcje konserwacji ksiąg i malowania złotem na pergaminie. Zdobyte umiejętności wykorzystywała później zarówno w pracy nad 

dzikowskimi rękopisami, jak i w trakcie zdobienia kaplicy zamkowej. W trakcie przebudowy zamku Waleria sama zajmowała się dekoracją wnętrz zamkowych, 

gdyż była wrażliwa na piękno i harmonię, a także ceniąca umiar i prostotę, kochała styl klasycyzmu. Zajmowała się też dzikowskim parkiem, dla którego 

projektowała drobne obiekty architektury ogrodowej, świadczące o jej subtelnym i nieprzeciętnym zmyśle estetycznym. 

W czasie politycznej działalności męża, prowadziła gospodarstwo w Dzikowie i rodzinnym Horochowie.  

Waleria była lubiana w towarzystwie, obracała się w arystokratycznych, naukowych i artystycznych kręgach. Podczas podróży do Włoch poznała między innymi 

królową Neapolu i Obojga Sycylii – Marię Karolinę Habsburg, papieża Piusa VII i matkę Napoleona Bonaparte – Marię Laetizię. Hrabina Tarnowska ceniła jednak 

przede wszystkim towarzystwo artystów, w Rzymie poznała malarkę Angelikę Kauffman oraz  jednego z najbardziej utalentowanych i cenionych rzeźbiarzy 

ówczesnej Europy Antonio Canovę. Waleria oczarowała rzeźbiarza, a ten zgodził się odstąpić Tarnowskim replikę swojej rzeźby Perseusza. Ojciec Walerii dał 

pieniądze na rzeźbę Perseusza. Wnuk Walerii, po jej śmierci sprzedał Perseusza, a za uzyskane pieniądze kupił rękopis „Pana Tadeusza”. 

Jak wspominał prof. Stanisław Tarnowski „Była bardzo ciekawa świata, otwarta, z bystrym umysłem. Potrafiła dyktować trzy rożne listy na raz.” 

Waleria była kobietą skromną i pełną pokory, a nade wszystko głęboko religijną. Prowadziła działalność dobroczynną, dając pieniądze na utrzymanie kilkunastu 

sierot. Zajmowała się również pisaniem dzienników, które pisała przez 30 lat w języku francuskim i które są niezwykle cennym materiałem do poznawania 

epoki. 

Dzięki pamiętnikom Walerii wiemy o jej spotkaniach z przebywającymi za granicą rodakami, wśród których byli między innymi: książę Stanisław Poniatowski 

(bratanek króla), książę Aleksander Sapieha, hrabia Ludwik Morsztyn, dawni mieszkańcy Dzikowa, księża i legioniści Jana Henryka Dąbrowskiego. 

Pomimo że odebrała francuską edukację, czuła się Polką i głęboko przeżywała tragedię rozbiorów. 

Waleria ze Stroynowskich Tarnowska zmarła w 1849 roku w Dzikowie, gdzie została pochowana w grobach rodzinnych, pod kościołem klasztoru oo. 

Dominikanów. Postać hrabiny upamiętnia również – ufundowane przez jej córkę Annę epitafium umieszczone na zewnętrznym murze północnej elewacji 

kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. 
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