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Ś TThe church and its 600 year history has always been the
centre of Tarnow’s and its surroundings religious life.

This fact is the topic of Jan Bielatowicz’s reflections:
Who can see why the bees are making there house in this hive

and not any other? Tarnow’s hills were always a hive of Christianity
and to its church on the hill people have always swarmed from the
dawn of history. They have built the bishops throne from the
honey of prayers. From its early years, this church is a sign of
greatness.

The sanctity of the cathedral can be experienced by
participating in mass and services and also while walking
around Cathedral Square, especially when the daily hum
of life calms down and the light fades. The illumination of
the cathedral tower connects it to the heavens and this
tower can be seen from any place in Tarnow, especially from
the district of Jasna at night. In the shadow of the cathedral
stands the monument to John Paul II.
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Wielkiej buławy na Tarnowie pan,
Jak i w ojczyźnie i kościele stał

Wincenty Pol

Świątynia ta w swojej ponadsześćsetletniej historii
zawsze była centrum życia religijnego Tarnowa

i okolic. Ten fakt stał się przedmiotem poetyckiej reflek-
sji Jana Bielatowicza: Któż może dociec, dlaczego pszczoły
zakładają barcie w tych a nie innych pniach? Wzgórze tarnowskie
od niepamiętnych czasów było barcią chrześcijan. Do kościoła na
jego szczycie ciągnęły takie roje wiernych od świtu historii, że z wosku
modlitw ulepiły wreszcie tron biskupi. Od wczesnych lat naznaczo-
ny był ten kościół znamieniem wielkości.

Sacrum tego miejsca można doświadczyć uczestnicząc
w nabożeństwach, uroczystościach kościelnych czy podczas
spaceru na plac Katedralny, gdy ucichnie całodzienny ruch
i zaświecą się światła. Iluminowana bryła świątyni unosi się
świetliście wzwyż, łącząc kamienie z chmurami. Widocz-
na jest prawie z każdego miejsca w Tarnowie. Wyjątkowy
obraz Bazyliki nocą mają mieszkańcy wieżowców na osied-
lu Jasna. W cieniu świątyni stoi pomnik Papieża Jana
Pawła II.

The Cathedral
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Bogatą historię dzisiejszej Bazyliki Mniejszej pod wez-
waniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny rozpo-

czyna umownie rok 1330 – oddanie do użytku wiernych
jednonawowego kościoła parafialnego, który był drugą
murowaną budowlą w ówczesnym Tarnowie. Fundatora-
mi kościoła oraz inicjatorami jego rozbudowy i wystroju
wnętrza byli pierwsi właściciele miasta – Tarnowscy i Os-
trogscy. Kościół parafialny podniesiony został w roku 1400
do godności kolegiaty. Świątynia kilkakrotnie w swej his-
torii była niszczona przez pożary, odnawiana i rozbudo-
wywana świadczyła o pobożności tarnowian i ich patrio-
tyzmie np. po zwycięstwie pod Grunwaldem ufundowana
została kaplica wotywna „Rozesłania Apostołów“. Papież
Paweł VI w uznaniu zasług podniósł tarnowską kolegiatę
w roku 1972 do godności Bazyliki Mniejszej. Każdy, kto
tu wchodzi, może się modlić, rozmyślać w ciszy i podziwiać
wyjątkowe dzieła sztuki minionych epok. Do najcen-
niejszych należy przyścienny wiszący nagrobek, zmarłej
młodo pierwszej żony hetmana – Barbary z Tęczyńskich
Tarnowskiej. To najpiękniejsza rzeźba renesansowa w Pol-
sce przedstawiająca kobietę. Zmarła sprawia wrażenie oso-
by pogrążonej we śnie, na co wskazuje układ rąk i fałdy
sukni. O tym nagrobku w wierszu „Tarnów“ Tadeusz

WARTO WIEDZIEĆ:
• Dożynki w Katedrze – z okazji dwusetlecia Diecezji Tarnowskiej: 8 września 1986 roku, w dzień Matki Bożej Siewnej do Katedry 

z okolicznych miejscowości przywieziono 70 dożynkowych wieńców, wykonanych z kłosów, ziaren, kwiatów i owoców. Budziły podziw
swymi barwami, zapachami i kształtami: był polski orzeł, krzyże, dzwon jubileuszowy i różnego rodzaju kapliczki. Gospodarze z Błonia
zafundowali tarnowianom nie lada atrakcję; swój wieniec wieźli ulicami miasta na wozie drabiniastym ciągnionym przez parę koni.

MOŻE ZAINTERESUJE...
„Pueri Cantores Tarnovienses“ i „Puellae Orantes“ – nazwy chórów działających przy Katedrze. „Pueri Cantores Tarnovienses“ to

chłopięco-męski chór, którym dyryguje ks. Andrzej Zając. Pierwszy występ scholi chłopięcej (repertuar jedno- i dwugłosowy) odbył się
podczas odsłonięcia pomnika Papieża Jana Pawła II w dniu 29 czerwca 1981 roku. Jako czterogłosowy chór męski wystąpił podczas
Sumy Pontyfikalnej w Boże Narodzenie 1981 roku. „Puellae Orantes“ założył w roku 1985 ks. Władysław Pachota, który pełni także
rolę dyrygenta. W chórze śpiewają dziewczęta (10-18 lat), wykonują utwory trzy- i czterogłosowe, w repertuarze są także kompozycje
bardziej złożone. Chór przyjmowany był przez Ojca Świętego Jana Pawła II na audiencjach prywatnych (1988,1994).

Oprócz udziału w liturgii, oba chóry katedralne koncertują w Polsce i za granicą. Uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konkur-
sach i festiwalach, na których zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Są także wizytówką miasta.

STULECIA CIEBIE SERCAMI PIEŚCIŁY
– Bronisław Bosowski

Chrzanowski tak napisał:
Nagrobki pełne kunsztu i snobizmów starych
italską modą strojne szlacheckie przywary.
Jeden tylko, co ludzką odzywa się nutą,
jeden tylko, co serce podłożył pod dłuto:
Barbary, smukłej pani, pogodzonej smutnie
ze snem, który wiosenne zagasił południe.

Nagrobkiem pełnym sławy jest monumentalny pomnik
hetmana Jana Tarnowskiego oraz jego syna Jana Krzyszto-
fa, autorstwa włoskiego rzeźbiarza Jana Marii Padovano.
Bogato zdobiony alegoriami i płaskorzeźbami ilustruje
chwalebny udział hetmana w ważnych wydarzeniach his-
torycznych np. w bitwie pod Chocimiem. Zmarły ubrany
jest w zbroję i hełm, ma przy sobie miecz, to rycerskie atry-
buty hetmana, który w ojczyźnie i kościele stał. Pomnik
wieńczy postać Chrystusa Zmartwychwstałego. Na wprost
znajduje się nagrobek kolejnych właścicieli Tarnowa –
Ostrogskich. Pomniki wielkich tarnowian „złotego wieku“
budzą szacunek i estetyczne wzruszenia. Są wizytówką
Tarnowa – nie mają w Polsce dzieł równych sobie mistrzos-
twem sztuki renesansowej – oprócz zabytków Katedry
Wawelskiej.

The rich history of today’s Basilica Minor The Birth of
the Virgin Mary dates back to 1330 when it was

consecrated as a parish church. The original building,
which had only one nave, was only the second brick
building in Tarnow and was financed by the first owners
of the city: the Tarnowski and the Ostrogski families. The
parish church became a collegiate church in 1400 and
many times in its history the church has been destroyed by
fire and rebuilt. The reconstructions show the relgiousness
and patriotism of Tarnow’s people. For example, after the
battle of Grunwald in 1415, a special chapel was construc-
ted called “The Sending of the Apostles”. Pope Paul VI,
appreciating Tarnow’s importance, gave the church the
name of Basilica Minor in 1972. 

Everyone who comes to the cathedral can pray, meditate
and admire the special ‘art of history’. To the most precious
pieces of art, we can point to the tomb of the first Hetman’s
wife, Barbara of Teczynski, who died very young. This is
the most beautiful renaissance sculpture in Poland depicting
a female and this is because the carving appears to be
asleep due to the detail of her hands and dress. About this
sculpture Tadeusz Chrzanowski writes in the poem

WORTH KNOWING…
• Harvest Festival in the Cathedral on 8th September 1986, also marked the 200th anniversary of the Tarnow Diocese. People from the

local area brought 70 harvest wreaths made from flowers, fruits, wheat and barley and of different sizes and shapes, such as the 
Polish eagle, bells, crosses, chapels etc. The farmers from Blonie prepared a special attraction bringing their wreath on a horse drawn
carriage through the streets of Tarnow.

MAYBE OF INTEREST…
‘Pueri Cantores Tarnovienses’ and ‘Puellae Orantes’ are the names of two choirs from the Cathedral. The first is a male choir, which is
directed by Father Andrzej Zajac, whose first performance took place, as a solo and duet, 29st June 1981 on the day of the unveiling of
the monument to Pope John Paul II. As a four voice choir they performed during the Pontiff’s mass on Christmas Day 1981. ‘Puellae
Orantes’ was founded by Father Wladyslaw Pachota in 1985. The choir is composed of 10-18 year old girls who are singing as trios or
quartets. They undertake more complicated compositions in their repertoire and they performed at a private audience for Pope John
Paul II in 1988 and again in 1994. Both choirs perform in services and masses in Poland and abroad, and have received many prizes
in national and international competitions and festivals. They are another symbol of the city.

“CENTURIES HAVE CUDDLED YOU WITH THEIR HEARTS” 
– Bronislaw Bosowski

“Tarnow”:
Carved tombs full of art and snobbism,
Styled with Italian noble dresses,
There’s only one which sings with a human note,
There's only one whose heart gave under the chisel,
Barbara, a slim lady which agreed to her sad sleeping dream:
The dream which put down her spring noon.

Another famous sculptured tomb is that of Hetman Jan
Tarnowski and his son Jan Krzysztof also by Giovanni
Maria Padowano. It is very artistically decorated with bas-
relief which shows Tarnowski’s participation in historical
events, such as the battle near Chocim. He is carved dressed
in full armour with sword and shield showing his service
to country and church. The whole sculptured tomb is
finished with Jesus Christ as Redeemer. Opposite is another
tomb from the Ostrogski family, another of Tarnow’s
owners, and the memorial to the ‘Great Tarnovian’s of the
Golden Age’. These monuments create respect and conjure
up aesthetic emotions as both are symbols of Tarnow and
there is nothing similar in Poland, apart from in the Wawel
Cathedral in Krakow.


