
 WSPOMNIENIE O KAROLU KOSSAKU

Pochodzàcy ze znanej rodziny Kossaków Karol by∏
wnukiem Juliusza, synem Stefana. Jego stryjem by∏
malarz - batalista Wojciech Kossak, ojciec poetki Marii
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, pisarki Magdaleny Sa-
mozwaniec i Jerzego Kossaka, który nale˝a∏ do trzeciego
pokolenia malarzy w rodzinie.

Karol Kossak przyszed∏ na Êwiat we Lwowie w 1896
roku. Uczy∏ si´ rysunku u Stanis∏awa Batowskiego i
Zygmunta Rozwadowskiego. Poczàtkowo studiowa∏
w Wiedniu, a po I wojnie Êwiatowej kontynuowa∏ nau-
k´ w Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie. W „Kossa-
kówce” lekcji udziela∏ mu te˝ stryj Wojciech. Przez
wiele lat uczy∏ rysunku w IX Gimnazjum we Lwowie.
W 1927 roku o˝eni∏ si´ z  Antoninà Wandà Czerkawskà
i zamieszka∏ w jej majàtku w Dziedzi∏owie. W 1934
przysz∏a na Êwiat jego jedyna córka Teresa. Rodzina
Kossaków przenios∏a si´ do Tatarowa nad Prutem,
gdzie zbudowa∏a  swój w∏asny dom. Karol Kossak,
zauroczony huculskim folklorem i krajobrazem Kar-
pat z charakterystycznymi cerkiewkami, chatami i krzy-
˝ami, maluje subtelne w kolorze akwarele. Rysuje
równie˝ konie, dorównujàc w bieg∏oÊci delikatnego
rysunku swojemu dziadkowi. Ilustruje ksià˝k´ swojej
stryjecznej siostry Zofii Kossak - Szczuckiej „Przygody
Kacperka, góreckiego skrzata”, podejmujàc fantastycz-
nà tematyk´.

Kilkakrotnie wystawia∏ swoje prace w Towarzystwie
Sztuk Pi´knych we Lwowie. Wyda∏ te˝ we lwowskiej
Ksià˝nicy Atlas seri´ pocztówek - reprodukcji swoich
akwarel o tematyce huculskiej. W czasie wojny rysowa∏
do szuflady, dokumentujàc wydarzenia, których by∏
Êwiadkiem. Dom w Tatarowie  sp∏onà∏ i rozpocz´∏a
si´ tu∏aczka Kossaków. Przez Stanis∏awów, Jas∏o, Bà-
czal´, Âwi´cany, Siepietnic´ ko∏o Gorlic dotarli do
Bieêdziedzy ko∏o Ko∏aczyc. W koƒcu osiedlili si´ w
Ciechocinku. W 1948 r. Kossakowie zamieszkali w
drewnianym domu przy ul. Traugutta naprzeciwko
parku Zdrojowego, z oknami z widokiem na pijalni´
wód mineralnych.

Karol Kossak sta∏ si´ znanà postacià naszego miasta.
 Cieszy∏ si´ sympatià i zyska∏ wielu przyjació∏, co nie
dziwi, bowiem by∏ pe∏nym optymizmu, ˝yczliwym
cz∏owiekiem, obdarzonym poczuciem humoru. Cecho-
wa∏a go otwartoÊç wobec ludzi i wyrozumia∏oÊç. Mia∏
talent aktorski.

Artysta rysowa∏ du˝o piórkiem i o∏ówkiem. Pozos-
tawi∏ mnóstwo akwarel z przedstawieniami koni. Cie-
kawe sà tak˝e scenki rodzajowe z ˝ycia kuracjuszy. By∏
niezwykle pracowity i systematyczny. Jak pisze Stanis-
∏aw Komornicki, z ˝elaznà konsekwencjà malowa∏ od
godziny dziewiàtej do pierwszej, a w plenerze praca
zajmowa∏a mu codziennie wiele godzin. Malowa∏ o

ostatnich dni - oczywiÊcie ukochane konie.
Wielokrotnie uczestniczy∏ w wystawach zbiorowych

bydgoskiego Okr´gu Zwiàzku Polskich Artystów Plas-
tyków, którego by∏ cz∏onkiem. Mimo cz´stych propo-
zycji nie zgodzi∏ si´ na retrospektywnà wystaw´ indy-
widualnà, mia∏ bowiem  ÊwiadomoÊç, ˝e ocala∏ jedynie
fragment jego dorobku.

W Ciechocinku mo˝na obejrzeç jego obrazy w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏suds-
kiego, w Urz´dzie Miejskim oraz na poczcie, gdzie
dzi´ki pani Marii Krowiƒskiej mo˝na przeczytaç
informacj´ ˝yciu i twórczoÊci artysty.

W stulecie urodzin w 1996 roku w pijalni wód mi-
neralnych zosta∏a otwarta jednodniowa wystawa obra-
zów Karola Kossaka, na której znalaz∏y si´ prace wy-
po˝yczone od mieszkaƒców Ciechocinka. Zebra∏o si´
ich ponad czterdzieÊci. Punktem kulminacyjnym uro-
czystych obchodów rocznicy urodzin malarza sta∏o si´
ods∏oni´cie przez córk´ artysty Teres´ Kossak tablicy
umieszczonej na frontonie domu, w którym mieszka∏
i malowa∏ przez 27 lat jej ojciec.

Duch malarza przechadza si´ uliczkami Ciechocin-
ka. Elegancki Pan w kapeluszu i z laseczkà spaceruje
w okolicach parku Zdrojowego. A ci, którzy Go pami´-
tajà i ci, którzy sà wielbicielami Jego talentu, czekajà,
a˝ pami´ç o Nim zostanie utrwalona nadaniem jego
imieniem choçby niewielkiej uliczki w Ciechocinku.
Zabiega o to miejscowy oddzia∏ Polskiego Towarzystwa
 Turystyczno – Krajoznawczego, a starania te popiera
Towarzystwo Przyjació∏  Ciechocinka. Mo˝e w alei
Bzów stan´∏aby ∏aweczka z rzeêbà malarza wzorem tej
z ∏ódzkiej ulicy Piotrkowskiej, na której spoczywa
Julian Tuwim? By∏by to oryginalny sposób upami´t-
nienia artysty i jednoczeÊnie promocja miasta, które
nie powinno zapominaç o swoich wybitnych miesz-
kaƒcach.

 Aldona Nocna

Wykorzystano: S. Komornicki „Karol Kossak .W stulecie urodzin”
i S. Krzysztofowicz- Kozakowska „Kossakowie”

      W sierpniowy dzieƒ 30 lat temu ulicami Ciechocinka w stron´ cmentarza parafialnego podà˝a∏
niezwyk∏y kondukt  ˝a∏obny, który otwiera∏ samotny jeêdziec na koniu okrytym kirem. Za trumnà
jecha∏y wszystkie ciechociƒskie doro˝ki. W tak niezwyk∏y sposób uzdrowisko ˝egna∏o Karola Kossaka,
malarza i rysownika, który osiad∏ tutaj po II wojnie Êwiatowej. Urodzony we Lwowie spoczà∏ pod
t´˝niami.

Rysunek ze zbiorów prywatnych
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W tym roku min´∏a 30. rocznica Êmierci malarza Karola Kossaka.W tym roku min´∏a 30. rocznica Êmierci malarza Karola Kossaka.


