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Ostatnie po˝egnanie…

Histori´ rodziny, poczàwszy od dziadka Jej ojca
Juliusza Kossaka do wspomnieƒ Pani Teresy mo˝emy
przeczytaç w ksià˝ce biograficznej pt. „Kossak niezna-
ny” jej autorstwa - odsy∏am zainteresowanych do tej
pozycji. Ogranicz´ si´ do znanych mi epizodów z ˝y-
cia Pani Teresy.

By∏a osobà bardzo skromnà, nie lubi∏a mówiç
na swój temat, natomiast w naszych rozmowach ch´t-
nie przybli˝a∏a swojà najbli˝szà rodzin´, zw∏aszcza
postaç ojca.

Karol Kossak i Wanda Czerkawska zawarli zwiàzek
ma∏˝eƒski w 1927 roku. Mieszkali w Jakimowie - rodzin-
nym majàtku rodziców Wandy. 12 kwietnia 1934 r.
w Wojskowym Szpitalu w pobliskich Brze˝anach uro-
dzi∏a si´ ich córka Teresa. Kossakowie postanowili
przenieÊç si´ do Tatarowa - miejscowoÊci letniskowej,
gdzie w 1936 r. zosta∏ zbudowany ich pensjonat, któ-
ry nazwano imieniem córki TERESA. W tym czasie pra-
ce Karola mia∏y nabywców, pensjonat przynosi∏ do-
chody, rodzinie wi´c wiod∏o si´ dobrze. A˝ do roku
1943, kiedy w pensjonacie wybuch∏ po˝ar. Wówczas
rodzina podj´∏a decyzj´ o opuszczeniu tego miejsca
i rozpocz´∏a tu∏aczk´ wojennà. Mama zajmowa∏a si´
osobiÊcie edukacjà swojej córki, mog∏a wi´c z powo-
dzeniem iÊç do szko∏y. Kossakowie postanowili prze-
nieÊç si´ do Ciechocinka. Do podj´cia takiej decyzji
namówi∏ ich Franciszek Zimmerman, który w∏aÊnie
w uzdrowisku pracowa∏ jako lekarz w szpitaliku przy
ul. T´˝niowej 6 (obecnie mieÊci si´ tam pensjonat).
Po przyjeêdzie do Ciechocinka Kossakowie zamiesz-
kali tymczasowo we wspomnianym szpitaliku, ale
wkrótce otrzymali mieszkanie przy ul. Traugutta. Teresa
ucz´szcza∏a do szko∏y, a w wolnych chwilach spacero-

wa∏a z ojcem po najpi´kniejszych zakàtkach naszego
miasteczka.

Rodzice zdecydowali, ˝e ich 15-letnia wówczas cór-
ka b´dzie kontynuowa∏a dalszà nauk´ w szkole z inter-
natem prowadzonà przez siostry niepokalanki w Szy-
manowie. Teresa êle wspomina∏a dwuletni pobyt
w tej szkole, poniewa˝ siostry stosowa∏y upokarzajàce
kary w stosunku do tych podopiecznych, które nie
spe∏nia∏y ich oczekiwaƒ edukacyjnych. W Szymanowie
ukoƒczy∏a jednak Teresa klas´ dziewiàtà i wówczas
powróci∏a do Ciechocinka.

Rodzice namówili Teres´ do podj´cia nauki w Paƒ-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.
Od razu dosta∏a si´ na drugi rok, poniewa˝ jak si´
okaza∏o, mia∏a uzdolnienia plastyczne, chocia˝ by∏a
realistkà i zdawa∏a sobie spraw´ z tego, ˝e daleko jej
do talentu ojca. Zatrzyma∏a si´ na stancji u wujostwa
Skar˝yƒskich, u których czu∏a si´ prawie jak u siebie
w domu. SerdecznoÊç ze strony krewnych oraz przy-
jemna atmosfera w liceum spowodowa∏y, ˝e Teresa
mi∏o wspomina∏a ten okres. Karol Kossak bardzo cz´sto
odwiedza∏ córk´ w Warszawie, jednoczeÊnie dostar-
czajàc swe obrazy do Desy. Z kolei Teresa przyje˝d˝a∏a
w wakacje do Ciechocinka. Po ukoƒczeniu liceum
Teresa rozpocz´∏a studia na Uniwersytecie Warszaws-
kim na Wydziale Historii Sztuki. Zamieszka∏a za „˚elaz-
nà Bramà” w wie˝owcu na 9 pi´trze w kawalerce przy
ul. Granicznej. By∏o to pierwsze samodzielne miesz-
kanie Teresy.

Dom Zdrojowy w Ciechocinku zbudowany w latach
szeÊçdziesiàtych to wizytówka ówczesnego uzdrowiska.
GoÊci∏ zarówno obcokrajowców, jak i Polaków miesz-
kajàcych poza granicami naszego kraju. Zw∏aszcza ci
ostatni zamawiali i kupowali obrazy Karola Kossaka,
co przyczyni∏o si´ do poprawy kondycji finansowej
rodziny, dzi´ki czemu mo˝na by∏o sp∏aciç spó∏dzielczà
kawalerk´ córki w Warszawie.

Ojciec Teresy w∏aÊciwie nie chorowa∏. Zmar∏ we
Ênie 21 sierpnia 1975 r. Do ostatnich chwil malowa∏
swe ukochane konie. ˚ona Karola - Wanda po Êmierci
m´˝a dalej mieszka∏a w Ciechocinku, bo jak mówi∏a
„tu czu∏a obecnoÊç swojego m´˝a”. Rzadko odwiedza∏a
córk´ w Warszawie, ale swoje ostatnie Êwi´ta Bo˝ego
Narodzenia w 1982 r. sp´dzi∏a z Teresà w stolicy. Po
powrocie do Ciechocinka Pani Wanda zacz´∏a niedo-
magaç, wi´c Teresa zabra∏a matk´ do Warszawy. Zmar∏a
w lutym 1983 r. Zosta∏a pochowana w Ciechocinku
na cmentarzu parafialnym obok swojego m´˝a.

Teresa pracowa∏a jako animator w Studium Minia-
tur Filmowych w Warszawie. Wykona∏a zestaw przeê-

Teresa, ostatnia z rodziny malarzy Kossaków noszàca to nazwisko, zmar∏a 13.03.2015 r. w Warsza-
wie. Zdà˝y∏a jeszcze napisaç biografi´ ojca i otworzyç w listopadzie 2014 r. w Warszawie poÊmiertnà
wystaw´ jego prac. Mia∏a wydaç album sk∏adajàcy si´ z najlepszych prac Karola Kossaka, jednak nie
zdà˝y∏a…

Teresa Kossak podczas wizyty w Sanatorium Kolejowym prezentuje
tablic´, którà w 1996 r. umieszczono na domu, gdzie mieszka∏a
rodzina Kossaków.
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roczy, ilustrujàc kilka bajek na zamówienie Spó∏dzielni
„Wspólna Sprawa” w Warszawie. B´dàc ju˝ na emery-
turze (od 1981 r.), ilustrowa∏a has∏a biologiczne dla
potrzeb encyklopedii PWN. Wolny czas sp´dza∏a w ma-
∏ej wiosce Lipki „w domu z okiennicami”, które by∏y
zamykane tylko na zim´, kiedy wraca∏a do Warszawy.
Ca∏e lato cieszy∏a si´ tam ciszà, Êpiewem ptaków, za-
pachem kwiatów, lasów i ∏àk. Lipki to rodzinna posia-
d∏oÊç przyjaciela Teresy Andrzeja Lipki, z którym poz-
nali si´ jeszcze na studiach, a który zna∏ doskonale
szczegó∏y dotyczàce historii rodziny Kossaków. Cz´sto
przyje˝d˝ali razem do Ciechocinka, gdzie mia∏am okaz-
j´ go poznaç.

Moja znajomoÊç z Teresà Kossak rozpocz´∏a si´
w 1995 r., kiedy to postanowi∏am poznaç jà osobiÊcie.
Do uzdrowiska przyje˝d˝a∏a najcz´Êciej, aby zapaliç
znicze i z∏o˝yç kwiaty na grobie rodziców. Zatrzymywa∏a
si´ u swojej przyjació∏ki Ewy Ulaszewskiej, która pracuje
w Miejskiej Bibliotece w Ciechocinku. Zawsze niezwyk-
le mi∏o wspomina∏a córk´ Ewy - Marynk´, która, jak
zwyk∏a mówiç, ros∏a na jej oczach.

W Ciechocinku mieszka tak˝e Julita z Krukowskich
- chrzeÊniaczka Teresy, którà jako dziewi´tnastolatka
w 1953 r. córka Karola Kossaka podawa∏a do chrztu.

9 listopada 1996 r. Teresa Kossak by∏a honorowym
goÊciem na otwarciu pierwszej poÊmiertnej wystawy
prac Jej ojca. Na wystawie zorganizowanej w ciechociƒ-
skiej Pijalni Wód Mineralnych wyeksponowanych zo-
sta∏o 40 obrazów zebranych od mieszkaƒców Ciecho-
cinka, kilka natomiast przywioz∏a córka artysty. Tego
samego dnia Teresa, przy werblach orkiestry stra˝ackiej,
dokona∏a uroczystego ods∏oni´cia tablicy umieszczonej
na domu, w którym 27 lat mieszkali Kossakowie. Auto-
rem i wykonawcà tablicy by∏ kuracjusz z Sanatorium
Kolejowego w Ciechocinku Jan Madej z Krakowa.

Z kolei w 2003 roku w Galerii „Pod Dachem Nieba”
Pani Teresa przekaza∏a na r´ce burmistrza Leszka Dzier-
˝ewicza akwarel´ ze scenkà rodzajowà z dedykacjà:
„Miastu Ciechocinek z podzi´kowaniem za pami´ç
i z nadziejà na jej trwanie - w imieniu mojego Ojca -
Teresa Kossak - 12 grudnia 2003 roku”.

W 2006 roku, dzi´ki wieloletnim staraniom, uda∏o
si´ Êcie˝k´ wysadzanà lilakami, którà cz´sto spacerowa∏
malarz, nazwaç Alejà Karola Kossaka. Jej poczàtek wy-
znacza sztaluga z p∏askorzeêbnym portretem artysty
autorstwa Tadeusza Wojtasika mieszkajàcego obecnie
w Toruniu. Ods∏oni´cia portretu dokona∏a oczywiÊcie
Teresa Kossak.

W 2009 r. Teresa postanowi∏a cz´Êç prac ojca poda-
rowaç, a cz´Êç sprzedaç za symbolicznà kwot´ naszemu
miastu. Rok póêniej w alejce za fontannà „Grzybek”
umieszczona zosta∏a sta∏a wystawa plenerowa sk∏ada-
jàca si´ z wybranych prac artysty, natomiast w Biurze
Kultury, Sportu i Promocji Miasta  mo˝na nabyç zestaw
szesnastu grafik Karola Kossaka.

Wspominajàc Teres´, nie mog´ pominàç bransolet-
ki z munsztuka, z którà si´ nie rozstawa∏a, mówiàc,
˝e jest to najdro˝sza pamiàtka po ojcu. Z kolei jej pasjà
by∏y porcelanowe fili˝anki, które kolekcjonowa∏a przez
wiele lat.

W 2010 roku spotka∏yÊmy si´ po raz ostatni. By∏yÊ-
my na spacerze w pobli˝u t´˝ni i dywanu kwiatowego.
Postanowi∏yÊmy zjeÊç obiad w stylowej „Aleksandrii”.
W listopadzie z kolei Teresa uda∏a si´ do ciechociƒ-
skiego ratusza na zaproszenie burmistrza, gdzie obdaro-
wana zosta∏a przez Leszka Dzier˝ewicza teczkà z repro-

dukcjami dzie∏ jej ojca.
By∏yÊmy w sta∏ym kontakcie telefonicznym. Wielkà

radoÊç sprawi∏a mi przesy∏ka pocztowa z Warszawy
w styczniu 2014 r. Otrzyma∏am biografi´ Karola Kossaka
autorstwa Teresy pt. „Kossak nieznany” z bardzo cennà
dla mnie dedykacjà. Z kolei w paêdzierniku 2014 r.
otrzyma∏am imienne zaproszenie na otwarcie 4 listo-
pada 2014 r. wystawy rysunków i akwarel Karola Kos-
saka zorganizowanej na terenie ¸azienek Królewskich
w Warszawie. Prace pochodzi∏y ze zbiorów Teresy. By-
∏a to druga, po ciechociƒskiej z 1996 r., poÊmiertna
wystawa tego artysty. Córka bardzo zabiega∏a o to,
a˝eby jeszcze za swego ˝ycia zorganizowaç takà wysta-
w´. Mo˝na jà by∏o oglàdaç do po∏owy lutego 2015 r.

W naszych rozmowach Teresa nie wspomina∏a
o swoich chorobach. KiedyÊ jedynie nadmieni∏a, ˝e
mia∏a k∏opoty z tarczycà, by∏a krótko w szpitalu i zgo-
dnie z zaleceniem lekarza stosowa∏a kuracj´ jodowà.
Dlatego nie mog∏am uwierzyç, kiedy 13 marca 2015 r.
Ewa Ulaszewska powiadomi∏a mnie o Jej Êmierci. Przez
kilka ostatnich tygodni nie mog∏am dodzwoniç si´ do
Teresy. Okaza∏o si´, ˝e by∏a nieprzytomna i przebywa∏a
w szpitalu, gdzie zmar∏a. Pogrzeb odby∏ si´ 20 marca
w Warszawie. Urna z prochami pochowana zosta∏a
w rodzinnym grobowcu na Powàzkach, spocz´∏a mi´-
dzy innymi obok swej ciotki Joanny Skar˝yƒskiej z do-
mu Kossak. Bardzo ˝a∏uj´, ˝e z powodów osobistych
nie mog∏am uczestniczyç w tym ostatnim po˝egnaniu.

Na podstawie wspomnieƒ Teresy Kossak oraz ksià˝-
ki „Kossak nieznany” opracowa∏a Maria Krowiƒska.

Ojciec Teresy - Karol Kossak.



Dom przy ul. Traugutta, w którym mieszka∏a rodzina Kossaków.

Teresa na tle dawnego szpitala, w którym po przyjeêdzie do Cie-
chocinka zamieszkali Kossakowie.

Rok 2009 - wizyta Teresy Kossak u burmistrza Ciechocinka w spra-
wie przekazania miastu prac Karola Kossaka.

Kwiaty autorstwa Teresy Kossak.

Teresa z obrazem, który w 2003 r. podarowa∏a Ciechocinkowi.
Na nadgarstku prawej r´ki widaç bransoletk´ z munsztuka.
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