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 Kossak ju˝ poznany

Z zamieszczonego w ksià˝ce drzewa genealogiczne-
go  czytelnik dowie si´, ˝e Karol Kossak by∏ wnukiem
znakomitego malarza Juliusza, synem Stefana. Jego
stryjem by∏ malarz - batalista Wojciech Kossak, ojciec
poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, pisarki Ma-
gdaleny Samozwaniec i Jerzego Kossaka, który nale˝a∏
do trzeciego pokolenia malarzy w rodzinie, kuzynka-
mi zaÊ pisarka Zofia Kossak-Szczucka i Jadwiga z Unru-
gów Witkiewiczowa - ˝ona Witkacego. Dodaç nale˝y,
˝e córki Jerzego równie˝ by∏y obdarzone talentem: Si-
mona (z zami∏owania leÊnik) pozostawi∏a liczne pu-
blikacje naukowe i trzy ksià˝ki o przyrodzie, a Gloria
malowa∏a i pisa∏a wiersze. Inne przedstawicielki rodu:
Anna Szatkowska, córka Zofii Kossak-Szczuckiej i Teresa
Kossak, córka Karola wyda∏y ksià˝ki wspomnieniowe.
Pierwsza „By∏ dom…Wspomnienia”, a druga  biografi´
„Kossak nieznany. O Karolu Kossaku”. Z kolei Wojciech
Kossak wyda∏ „Wspomnienia”. Zaiste, niezwyk∏a rodzi-
na!

Karol Kossak (1896-1975) od dziecka objawia∏ nie-
przeci´tny talent rysownika. Uczy∏ si´ u malarzy Sta-
nis∏awa Batowskiego i Zygmunta Rozwadowskiego.
Poczàtkowo studiowa∏ w Wiedniu, a po I wojnie Êwia-
towej kontynuowa∏ nauk´ w Akademii Sztuk Pi´knych
w Krakowie. W krakowskiej „Kossakówce” lekcji udzie-
la∏ 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 ma-
jàtku  Dziedzi∏ów. W 1934 przysz∏a na Êwiat jego jedyna
córka Teresa. Rodzina Kossaków przenios∏a si´ do Ta-
tarowa nad Prutem, gdzie zbudowa∏a  swój w∏asny
dom. Karol Kossak, zauroczony huculskim folklorem
i krajobrazem Karpat z charakterystycznymi cerkiew-
kami, chatami i krzy˝ami, malowa∏ wówczas subtelne
w kolorze akwarele. Rysowa∏ równie˝ konie, dorów-
nujàc w bieg∏oÊci delikatnego rysunku swojemu dziad-
kowi Juliuszowi. Zilustrowa∏ ksià˝k´ swojej stryjecznej
siostry Zofii Kossak -Szczuckiej „Przygody Kacperka,
góreckiego skrzata”, podejmujàc fantastycznà 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 ryso-

wa∏ do szuflady, dokumentujàc wydarzenia, których
by∏ Êwiadkiem. Dom w Tatarowie  sp∏onà∏ i rozpocz´-
∏a si´ tu∏aczka Kossaków. W 1948 r. Kossakowie za-
mieszkali w Ciechocinku, w drewnianym domu przy
ul. Traugutta naprzeciwko parku Zdrojowego. Miastecz-
ko okaza∏o si´ „przyjazne i ∏atwe do oswojenia”. Kos-
sakowie sp´dzili tutaj reszt´ swojego ˝ycia.

Karol Kossak sta∏ si´ znanà postacià naszego miasta.
Zosta∏ upami´tniony w ró˝ny sposób, o co dba∏a mi´-
dzy innymi pani Maria Krowiƒska. W 1996 roku, w set-
nà rocznic´ urodzin malarza, na domu przy ul. Trau-
gutta 12,  w którym mieszka∏ przez ponad çwierç wieku,
zawis∏a tablica pamiàtkowa. Aleja Bzów zosta∏a nazwana
jego imieniem, a w 2006 roku zosta∏a tam ods∏oni´-
ta niezwyk∏a tablica autorstwa Tadeusza A. Wojtasika.
Na sztaludze stoi portret z podobiznà Karola Kossa-
ka. (W 2005 roku pisa∏am w „Zdroju Ciechociƒskim”
o propozycji ustawienia ∏aweczki z postacià Kossaka.)
Cieszy realizacja mojego pomys∏u prezentacji prac ar-
tysty w alejce przy Grzybku. Urzàd Miasta wyda∏ tek´
ze zbiorem prac malarza.

Teresa Kossak utka∏a swojà ksià˝k´ z ró˝nych
elementów: fragmentów listów, anegdot rodzinnych,
a przede wszystkim swoich bezcennych wspomnieƒ.
Powsta∏ ciep∏y portret Karola Kossaka - malarza obda-
rzonego poczuciem humoru, cz∏owieka skromnego
i bardzo wra˝liwego. Autorka napisa∏a znakomità,
wzruszajàcà ksià˝k´, której niezaprzeczalnym walorem
sà reprodukcje prac jej ojca. Odda∏a klimat ˝ycia ro-
dziny w trudnych czasach PRL. Sama przyzna∏a w za-
koƒczeniu, ˝e opowieÊç jest tak˝e o jej matce, Wandzie
z Czerkawskich, a tak˝e i o niej samej. Dzi´ki Teresie
Kossak mo˝emy powróciç do Ciechocinka sprzed lat,
kiedy w parku rozbrzmiewa∏a  muzyka grana przez
znanych pianistów, a po ulicach jeêdzi∏y doro˝ki.
Na kartach jej ksià˝ki pojawiajà si´ ró˝ni mieszkaƒ-
cy naszego uzdrowiska. A Karol Kossak? Na pewno nie
b´dzie ju˝ nieznany czytelnikom. Córka postawi∏a ojcu
solidny pomnik literacki. To lektura obowiàzkowa dla
mi∏oÊników malarstwa Karola Kossaka i Ciechocinka.

Aldona Nocna
Teresa Kossak, Kossak nieznany. O Karolu Kossaku,
PIW, Warszawa 2013

RECENZJARECENZJA

W ubieg∏ym roku ukaza∏a si´ d∏ugo oczekiwana ksià˝ka poÊwi´cona
Karolowi Kossakowi. Napisa∏a jà córka artysty, Teresa Kossak. Jak zaz-
naczy∏a: Postanowi∏am napisaç biografi´ Ojca, dlatego ˝e nikt dotàd
tego nie zrobi∏. Ojciec by∏ cz∏owiekiem spokojnym, któremu przysz∏o
˝yç w wyjàtkowo niespokojnych czasach. Historia obesz∏a si´ z nim
∏askawie, chocia˝ nie zachowa∏a go w pami´ci. Zbudowa∏ dom, który
sp∏onà∏ po oÊmiu latach, posadzi∏ drzewo, które Êci´to, a jedyne dziecko
jest córkà. Jednak los mu sprzyja∏: o˝eni∏ si´ z w∏aÊciwà kobietà, mia∏
kochajàcà rodzin´ i przede wszystkim talent, który przez ca∏e ˝ycie
szlifowa∏. Rysowanie by∏o jego zawodem, sposobem sp´dzania wolne-
go czasu i konikiem. Malowa∏, aby ocaliç coÊ od zapomnienia. Sàdz´,
˝e by∏ szcz´Êliwy i byç mo˝e jest to dziedziczne.


