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zdolne szelmy te Kossaki
Tadeusz Boy-Żeleński

Co za sukces, co za popularność, grad zaszczytów, honorów - to słowa Wojciecha Kossaka skie
rowane w liście do żony, Marii z Kisielnickich w 1923 roku. Słowa te są równie aktualne w kon
tekście pozostałych członków tej niezwykle uzdolnionej rodziny stanowiąc równocześnie swo
isty problem i prowokując pytanie o źródła tak wielkiej, lecz ostro krytykowanej - popularności.
Wszechstronnie uzdolniona, zarówno malarsko jak i literacko, familia Kossaków przekazywa
ła talent malarski po mieczu, zaś po kądzieli zdolności literackie. Malarze, to protoplasta dynastii
artystycznej - Juliusz; jego bezdzietnie zmarły brat - Leon, uczestnik powstań, Sybirak, amatorsko
zajmujący się akwarelą; syn Juliusza i kontynuator jego sztuki - Wojciech; syn Wojciecha - Jerzy;
wreszcie drugi wnuk Juliusza, syn Stefana, brata Wojciecha - Karol.
Zdolności literackie pań ujawniły się w trzecim pokoleniu, u obu córek Wojciecha, a to u poet
ki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, zajmującej się również malarstwem, autorki delikatnych,
pastelowych akwarel, oraz u pisarki - Magdaleny Starzewskiej-Niewidowskiej, piszącej pod pseu
donimem Magdaleny Samozwaniec, oraz u córki Tadeusza, bliźniaczego brata Wojciecha - powie
ściopisarki Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej.
Gniazdem kilku pokoleń znakomitych talentów malarskich i literackich był od 1869 roku kra
kowski niewielki, drewniany dworek zwany „Wygodą”, z czasem „Kossakówką”, mieszczący się na
Zwierzyńcu, przy placu Latarnia (obecnie plac Kossaka). Prowadzono tam dom otwarty, łączący
na bezpretensjonalnych spotkaniach towarzyskich parnas intelektualny kolejnych krakowskich
pokoleń, gdzie bywał tout Cracovie - między innymi Adam Asnyk, Teofil Lenartowicz, Henryk
Rodakowski, Józef Chełmoński, Stanisław Witkiewicz, Henryk Sienkiewicz, a także Jan Matejko,

What able knaves those Kossaks are
Tadeusz Boy-Żeleński

What a success, what a popularity, hail of privileges, honours - these are the words of Wojciech
Kossak addressed to his wife, Maria née Kisielnicka in a letter written in 1923. Those words are equally
relevant with reference to other members of this extremely talented family, generating at the same
time a peculiar problem and provoking a question concerning the source of such huge, nevertheless,
severely criticized popularity.
The multi-talented, both as regards painting and literary skills, the Kossak family handed down the
talent in painting through the agnatic line of the family whereas the literary skills were inherited through
the enatic line. Painters were represented by Juliusz, the progenitor of the artistic dynasty; his childless
deceased brother, Leon, a participant of the national uprisings, a Siberian exile, an amateur dealing with
watercolours; Wojciech, the son of Juliusz and a continuator of his art; Jerzy, the son of Wojciech; and
finally, Karol, the second grandson of Juliusz, the son of Stefan who was the brother of Wojciech.
The literary talents of the ladies loomed out in the third generation in two daughters of Wojciech,
in the poetess, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska who was also a painter and an author of soft pas
tel watercolours and in the writer - Magdalena Starzewska-Niewidowska, writing under the pseudo
nym Magdalena Samozwaniec, and in the novelist, Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska, the daughter of
Tadeusz who was a twin brother of Wojciech.
A small wooden house called 'Wygoda' (‘Convenience’), and later ‘Kossakówka’ (’the Kossaks’
House’), located in the area of Zwierzyniec Quarter at the Latarnia Square (now the Kossak Square) was
the nest inhabited by several Cracow generations of eminent painters and writers where they settled
in 1869. They ran an open house in which the intellectual Parnassus of successive Cracow generations

Adam Chmielowski - brat Albert, Helena Modrzejewska. Za czasów Wojciecha „Kossakówka" co
dzień była pełna gości, a stałymi bywalcami byli wówczas między innymi jego przyjaciel Jacek
Malczewski, Feliks „Manggha” Jasieński, Wincenty Lutosławski. Podobnie i za czasów trzeciej ge
neracji Kossaków, pod okiem Marii i Magdaleny w dalszym ciągu toczyło się w „Kossakówce” buj
ne życie towarzyskie, epatujące zarówno swoistym snobizmem połączonym z nastrojami miesz
czańskimi, przeplatającymi się z bohemą; wśród licznych gości spotkać można było zarówno
Zdzisława i Zofię Jachimeckich, Zofię Stryjeńską, Rostworowskich, Karola Frycza, jak i Artura
Marię Swinarskiego i Antoniego Słonimskiego.

„Kossakówka" co dzień była pełna gości - wspominał Wojciech Kossak

„Kossakówka”
w Krakowie, 1936
Własność - Narodowe
Archiwum Cyfrowe

The villa, called
'Kossakowka'
in Cracow, 1936
Property of the National
Digital Archive

met at unpretentious social gatherings frequented by tout Cracovie - including Adam Asnyk, Teofil
Lenartowicz, Henryk Rodakowski, Józef Chełmoński, Stanislaw Witkiewicz, Henryk Sienkiewicz, as
well as Jan Matejko, Adam Chmielowski - the religious Brother Albert and Helena Modrzejewska. At
the time of Wojciech, ‘Kossakówka was full of guests every day’, and the regular frequenters of the place
were, inter alia, his friend Jacek Malczewski, Feliks ‘Manggha’ Jasieński and Wincenty Lutosławski.
The same was in times of the third generation of Kossaks, when, under the guidance of Maria and
Magdalena, the active social life still went on in ‘Kossakówka’, amazing by its peculiar snobbery com
bined with bourgeois atmosphere interwoven with bohemia; the numerous guests one could meet
there included both Zofia and Zdzisław Jachimecki, Zofia Stryjeńska, the Rostworowski family, Karol
Frycz as well as Artur Maria Swinarski and Antoni Słonimski.
Kossakówka’ was full ofguests every day - Wojciech Kossak recalled
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KRESOWY ROMANTYK - JULIUSZ KOSSAK
Nestorem, a zarazem założycielem dynastii był Juliusz Kossak, którego gwiazda - jak pisał je
go gorący wielbiciel Stanisław Witkiewicz - przez pięćdziesiąt lat ubiegłego stulecia świeciła naj
jaśniejszym blaskiem. Jego też pięknie sportretowała w wierszu „Dziadzio” z tomu „Wachlarz”
wnuczka, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska:
Dziadzio siedział w pracowni przed sztalugą, palił cygaro,
brał pędzel do ust, namyślał się długo,
strząsałjedwabny popiół w popielniczkę starą.
Rozrabiał na palecie sokifijołkowe,
deszczówkę pomieszaną z zielenią wiosenną
i mleko migdałowe z sjenną,
ślad ołówka wycierał kawałkami chleba,
a po kobalt przez okno sięgał aż do nieba.
Malował rozrzewnieniem i słońcem
siwki, grzywki, kopytka tańczące i lśniące,
oczy pełniejsze ognia od oczu Hiszpanek
i zady roztęczone jak bańki mydlane,
jak grupy grzybków, barwne miasteczka i chaty,
i łąki, i dziedziców jak sumy wąsatych...

A BORDERLAND ROMANTIC - JULIUSZ KOSSAK
The senior as well as the founder of the dynasty was Juliusz Kossak, whose star - as his great ad
mirer Stanislaw Witkiewicz wrote - shone with the brightest light for fifty years of the last century. He
was also beautifully portrayed in the poem 'Dziadzio' ('Grandpa') from the volume ‘Wachlarz’ (‘Fan’) by
his granddaughter, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska:

The grandpa sat in the studio in front of an easel, smoked a cigar,
took a brush to his mouth and made up his mind long time,
shook offsilk-ash into the old ashtray.
He mixed on his pallet violetjuices,
rain-water compounded with spring-green
and almond-milk with sienna,
trace of the pencil rubbed off with pieces of bread,
and for cobalt through the window reached until the sky.
He painted with moving and the sun
grey horses, little manes, little hooves dancing and shinning,
eyes fuller of a fire than eyes ofSpanish women
and cruppers rainbowed as soap-bubbles,
as groups of little mushrooms, colourful small towns and cottages,
and meadows, and heirs as cat-fish moustached...
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Juliusz Kossak należał do pokolenia polskich romantyków zainteresowanych malarstwem historyczno-batalistycznym i historyczno-rodzajowym, dla którego istotna była twórczość „ku po
krzepieniu serc” i ciągłe nawiązywanie do tradycji szlacheckiego obyczaju i rycerskiej przeszłości.
Przejął tym samym rolę niemal identyczną jak Henryk Sienkiewicz w literaturze. Był też kontynu
atorem romantycznej malarskiej tradycji Piotra Michałowskiego.
Karierę artystyczną, uformowaną przez środowisko ziemiańsko-arystokratyczne, rozpoczął po
studiach prawniczych i nauce rysunku u miernego lwowskiego portrecisty, Jana Maszkowskiego
- w 1844 roku, kiedy to został zaproszony przez Alfreda Potockiego na polowanie par [or
ce w Łańcucie. Następnie, dzięki poparciu Kazimierza i Juliusza Dzieduszyckich oraz Gwalberta
Pawlikowskiego odbył swoistą wędrówkę po dworach i pałacach rodów osiadłych w południo
wo-wschodniej Małopolsce, na Podolu, Wołyniu i Ukrainie: domach Potockich, Baworowskich,
Rozwadowskich, Dzieduszyckich. Jak skomentował w swej „Autobiografii": nie było konia pięknego,
którego bym nie portretował (...) malowałem i konie, i psy, i wilki, i Kozaków.
Wiele też zawdzięczał Juliusz Kossak znawcy koni arabskich, Władysławowi Rozwadowskiemu,
dzięki któremu poznał Piotra Michałowskiego. Kossak uważał Michałowskiego za najznakomit
szego malarza koni, który widząc jego rysunki wszystkie swoje skarby talentu i pracy pokazał, i nie
szczędził rad godnych mistrza, dziś mi jeszcze drogich.
Znana też jest trasa innej, odbytej w 1871 roku wspólnie z Józefem Brandtem, podróży po
Galicji celem przygotowania studiów do obrazu „Odsiecz Wiednia" rozpoczętej w Gumniskach,
gdzie oglądali słynną stadninę Sanguszków, przez Lwów, Podhorce, Żółkiew, Tarnopol, Strusy,

Trembowlę, Podhajce, aż po równie słynną sanguszkowską stadninę arabów w Sławucie.
..i tak zawód mój zacząłem - zanotował Juliusz Kossak w swej autobiografii.

Juliusz Kossak belonged to the generation of the Polish romantics interested in historical and battle
as well as historical and genre painting, for whom the creativity 'for spirit lifting’ and constant harking
back to the tradition of noble customs and chivalrous past was important. His role was almost the same
as that one played by Henryk Sienkiewicz in literature. Moreover, he was a continuator of the romantic
painterly tradition of Piotr Michałowski.
The painter began his artistic career, molded by the spheres of the landowning aristocracy, after
graduating from the law school and completing the drawing lessons at a mediocre portraitist from
Lvov, Jan Maszkowski in 1844, when he was invited by Alfred Potocki for hunting par force in Łańcut,
Afterwards, thanks to the support of Kazimierz and Juliusz Dzieduszycki and Gwalbert Pawlikowski
he took a kind of journey through the courts and palaces of the families who settled in the south
eastern Małopolska, Podole, Wołyń and Ukraine regions: the family homes of Potocki, Baworowski,
Rozwadowski, Dzieduszycki. As he wrote in his 'Autobiography’: there was not a single beautiful horse,
which I would not have portrayed (...) 1 painted horses, and dogs, and wolves, and Cossacks.
Juliusz Kossak owed a lot to the Arabian horse expert Władysław Rozwadowski, through whom
he met Piotr Michałowski. Kossak regarded Michałowski as the most brilliant painter of horses, who,
after seeing his drawings showed all of his treasures of talent and work and lavished advice worthy of a
master, which I still treasure today.
The route of another journey is also known, it was taken jointly with Józef Brandt in 1871 through
Galicia to prepare studies for the painting ‘Odsiecz Wiednia’ ('Succour of Vienna’); it started in Gumniska,
wvhere they watched the famous stud farm of the Sanguszko family, across Lvov, Podhortse, Zholkiev,
Stanislavov, Strusov, Trembovla, Podhaytse, up to the equally famous Sanguszko stud of Arab horses in
Sławuta.

... and that’s how I started my job - Juliusz Kossak noted in his autobiography.
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W 1855 roku nastąpiły radykalne zmiany w życiu Juliusza Kossaka: Idąc Krakowskim
Przedmieściem, zobaczyłem śliczną brunetkę (...) Jakby we mnie strzeliło, nie wyszła mi już z gło
wy i Bogu najwyższemu dzięki, nie wychodzi, bo jest moją najdroższą żoną - Zofia z Gałczyńskich.
Ożeniłem się....
Następnym etapem w latach 1856-1860 w karierze Juliusza Kossaka był Paryż, gdzie pod
jął samodzielne studia, kopiował też w Luwrze konie Gericaulta, pejzaże Ruisdaela; zaprzyjaźnił
się również z wybitnym batalistą francuskim Horace’em Vernetem, autorem popularnego szty
chu ze sceną ukazującą skaczącego do Elstery księcia Józefa Poniatowskiego. Twórczość Verneta
na pewno nie pozostała bez wpływu na warsztat Kossaka. Stopniowo zatraca on sztywność, zbyt
dokładny rysunek, płaskość kładzionych plam kolorystycznych na korzyść rozmachu w posłu
giwaniu się akwarelą i przestrzenności kompozycji; pozostaje równocześnie wierny na wskroś
polskiej tematyce.
Po powrocie z Paryża osiadł w Warszawie, by następnie w 1868 roku wyjechać do Monachium
dla odświeżenia się, dla zobaczenia co nowego w sztuce. Ostatecznie, w 1869 osiadł na stałe
w Krakowie w dworku „Wygoda”; w Krakowie zaangażował się też w życie kulturalne i artystycz
ne miasta. W dalszym ciągu utrzymuje kontakty z polskim ziemiaństwem, zyskując tym samym
ciągłą możliwość obserwowania życia polskich dworów, studiowania szerokiego pejzażu wschod
nich rubieży, a także rysowania scen z polowań, przejażdżek konnych, wyścigów oraz portreto
wania swoich mecenasów i ich' ulubionych koni i stadnin. Interesowały go również pełne hałasu
i zgiełku potyczki, przemarsze wojsk i bitwy, w których odwoływał się z zasady do konkretnych
wydarzeń historycznych, jak na przykład „Bitwa pod Parkanami" czy „Wjazd Jana III Sobieskiego
do Wiednia". Cokolwiek żyło w obszarze Polski, wszystko to żyje i żyć będzie w dziełach Kossaka - od
notował Stanisław Witkiewicz.

Radical changes took place in the life of Juliusz Kossak in 1855: While walking along the Krakowskie
Przedmieście Street, I saw a beautiful brunette (...) I was transfixed, I could notforget her and thanks God,
she is still in my mind, because she is my dearest wife - Zofia née Gałczyńska. I got married....
The next stage in the career of Juliusz Kossak was his stay in Paris in the years 1856-1860, where
he started individual studies, and also copied Géricault’s horses in the Louvre as well as Ruisdael’s
landscapes; additionally, he made friends with the eminent French battle scene painter, Horace Vernet,
the author of the popular engraving with a scene showing the Prince Józef Poniatowski jumping into
the Elster river. Surely, his work had a certain impact on the painting technique of Kossak. The au
thor gradually loses his stiffness, too precise drawing, flatness of the putting colour spots in favour of
dash in using of watercolour and spatiality of his composition; at the same time he remains faithful to
through and through Polish themes.
After returning from Paris, he settled in Warsaw; then in 1868 he went to Munich for refresh
ment and to see what’s new in the art. Finally, in 1869, he settled permanently in Cracow in the
Wygoda’ manor-house. In Cracow, he became involved in cultural and artistic life of the city. He
still maintains contacts with the Polish gentry thus gaining a continuous opportunity to observe
the life of the Polish manor-houses, to study the wide landscape of the eastern border, as well as to
draw scenes of hunting, horseback riding, racing and to portray their patrons and their favourite
horses and stables. Additionally, he was interested in full of noise and bustle skirmishes, marching
of armies and battles, in which, in principle, he appealed to specific historical events, such as the
‘Bitwa pod Parkanami’ (‘Battle of Parkany’) or ‘Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia’ (‘Entry of*
John III Sobieski to Vienna’) Whatever lived in the Polish land, it still lives and will live in the works of
Kossak - Stanislaw Witkiewicz noted.
Kossak also accepted an order for a romantic illustrating of the history of noble families from the
Middle Ages to the January Uprising, inter alia, the families of Dunin-Borkowski, Gniewosz, Morsztyn,
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Kilkakrotnie przyjął też zamówienie na romantyczne ilustrowanie dziejów rodzin szlachec
kich od średniowiecza do powstania styczniowego, między innymi rodów Dunin-Borkowskich,
Gniewoszów, Morsztynów, Unrugów, w których pierwszoplanowym tematem były stoczone przez
członków rodów bohaterskie bitwy. Na zamówienie Jana Aleksandra Fredry, syna komediopi
sarza, stworzył Juliusz Kossak cykl 12 brawurowych akwarel ilustrujących pięćsetletnią histo
rię rodu Fredrów. Zafascynowany kompozycją „Wawrzyniec Fredro w poselstwie do Stambułu
w 1500 r.” - Stanisław Witkiewicz zanotował: Koń i człowiek zdajq się widzeniem z bajki, wywołanem czarodziejskim zaklęciem. Piękny jest zaczarowany królewicz, wytworny, rozumny, wyższy swo
im wyrazem wyrafinowanej kultury, swobody i poczucia godności, nad cały ten tłum sułtańskich nie
wolników... Z kolei na łamach poczytnego „Bluszczu” zauważono: zdumiewajqcq rozmaitość pomy
słów, przepyszne grupowanie, doskonałość rysunku, piękność kolorytu.
Motywem wspólnym dla wszystkich okresów twórczości Juliusza Kossaka był, symbolizują
cy romantyczną swobodę oraz wolność - koń, który był bohaterem zarówno scen historycznych
czy pejzażowo-rodzajowych, jak i samodzielnych portretów jeźdźców i koni różnych maści; był
znawcą koni, zawsze pięknych, epatujących klasą, elegancją ruchów; był też znakomitym psycho
logiem koni, znającym i rozumiejącym ich psychikę. Szczególną rolę odegrały konie rasy arab
skiej, które były synonimem nie tylko piękna, lecz także tak wysoko cenionego przez romantyków
Orientu, a wyprawy na Wschód w celu ich zakupu stały się obowiązkowym wręcz etapem eduka
cji młodego pokolenia. Konie araby były też bohaterami niezliczonych stron literatury, prawdzi
wych poematów wyczulonych na ich piękno, spośród których najbardziej wyrazistych refleksji
na temat romantycznej wolności, nieokiełzanego pędu, zjednoczenia człowieka z koniem dostar
czają w polskiej literaturze dedykowane Wacławowi Rzewuskiemu - pseudonim Tadż-ul-Fechr
- „Duma o Wacławie Rzewuskim" Juliusza Słowackiego i poemat „Farys” Adama Mickiewicza,
kilkakrotnie portretowany między innymi właśnie przez Juliusza Kossaka. Ten zafascynowany

►----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unrug, in which the main topic related to the heroic battles fought by the family members. At the re
quest of Jan Aleksander Fredro, the son of the famous comedy writer, Juliusz Kossak created a series
of 12 watercolours, illustrating a five-hundred-year long history of the Fredro family. Fascinated by
the composition Wawrzyniec Fredro w poselstwie do Stambułu w 1500 r.' (Wawrzyniec Fredro in
diplomatic mission to Istanbul in 1500’), Stanislaw Witkiewicz wrote: Horse and man appear asfigures
from a fairy tale, provoked by the magic spell. The enchanted Royal Prince is beautiful, elegant, intelligent,
superior through the image of his sophisticated culture, freedom and the sense of dignity, beyond the
whole crowd of the Sultan’s slaves... However, the popular and widely-read 'Bluszcz' magazine noticed:
an astonishing variety of ideas, a delicious grouping, the perfection ofdrawing, the beauty ofcolouration.
A common theme of all the periods of Juliusz Kossak’s creation was a horse, symbolizing the ro
mantic liberty and freedom, being a hero of both the historical scenes or landscape and genre scenes
as well as individual portraits of riders and horses of various colours. The artist was a connoisseur of
horses, always beautiful, amazing people with class and elegance of movement; he was also an excel
lent horse psychologist, knowing and understanding their psyche. The horses of Arabian breed played
a special role and they were treated as a synonym of not only beauty, but also of Orient, so highly
valued by the Romantics. The trips to the East in order to purchase the horses constituted a manda
tory step in the education of the young generation. Arabian horses appeared as heroes on countless
pages of literature, in real poems sensitized to their beauty, among which the most vivid reflection
on the romantic freedom, untamed rush, the unification of man with a horse was provided, in the
Polish literature, by the work of Juliusz Słowacki dedicated to Wacław Rzewuski, the nickname of Tajul-Fechr - ‘Duma o Wacławie Rzewuskim’ (‘Ballad about Wacław Rzewuski’) and a poem ‘Farys’ by
Adam Mickiewicz, repeatedly portrayed by Juliusz Kossak, too. The romantic hero, fascinated with the
East, Wacław Rzewuski, was also a great breeder of Arabian horses, which he imported from the East
to his estate in Sawrań.

10

Wschodem romantyczny bohater - Wacław Rzewuski, był także znakomitym hodowcą arabów,
które sprowadzał ze Wschodu do swego majątku w Sawraniu.
Juliusz Kossak ukochane konie ujmował wręcz mistrzowsko. Początkowo były to ich sztyw
ne wizerunki, zawsze jednak zachowujące swoje cechy charakterystyczne; były to portrety
Szaytanki, Obejana, Guldy, Carogrodu, Dark Lady..., koni o szlachetnej genealogii; następnym eta
pem były konie pojawiające się w coraz bardziej rozbudowanych scenach, pełne temperamentu,
niekiedy ujęte w bardzo skomplikowanych ruchach i skrótach perspektywicznych, co kreowało
w kompozycjach nastroje pełne wrzawy, galopady, ruchu. Wyjątkową urodą charakteryzowały się
przedstawienia stadnin, malowanych niemal zawsze na zamówienie; były to stadniny Stanisława
Dunin-Borkowskiego, Sanguszków, Jana Tarnowskiego, Przybysława Śreniawity („Białonóżka");

są wśród nich prawdziwe arcydzieła, jak „Stadnina na Podolu” z 1886 roku, czy „Stadnina na łące”
z 1891 roku. Kompozycje te były również pretekstem do prezentacji przez wrażliwego na pięk
no natury Juliusza Kossaka, nie tylko urody koni, lecz także zniewalających urodą krajobrazów,
najczęściej podolskich, o szerokich, zamglonych horyzontach, ze snującymi się dymami ognisk.
Z pasją rejestrował też sceny z polowań na wilki, niedźwiedzia, dropie z chartami, na lisa, w któ
rych pierwszoplanowe role powierzał oczywiście koniom. Podobnie też chętnie powracał do scen
z konnych jarmarków, dających okazję do prezentacji różnych ras i różnych końskich tempera
mentów.
Był też Juliusz Kossak niekwestionowanym mistrzem techniki akwarelowej, w której osią
gnął absolutną maestrię. Stopniowo zarzucał metodę podrysowywania farby rysunkiem, wpro
wadzając akwarelę czystą, miękką, malarską, oszczędną w kolorze, o przewadze ciepłych, rdzawo-złocistych tonów. Dzięki fotograficznej wręcz pamięci tworzył swoje kompozycje ze zdumie
wającą łatwością, lekko rejestrując zanotowany w pamięci obraz. Efekt końcowy prac akwarelo
wych poprzedzały starannie przygotowane szkice, często pokryte delikatną kratką ułatwiającą

Juliusz Kossak embraced the beauty of the beloved horses quite masterfully. Initially, they were stiff
figures, but which always retained their characteristics features; the artist created portraits of Szaytanka,
Obejan, Guida, Carogrod, Dark Lady..., the horses of a noble genealogy. The next stage was associated with
the horses appearing in more and more extended scenes, full of temperament, sometimes pictured while
performing very complicated movements and seen from fore-shortening, due to which moods full of tu
mult, galloping, action could be evoked. Studs were presented with exceptional beauty: painted almost al
ways on request; they belonged to Stanislaw Dunin-Borkowski, the Sanguszko, Jan Tarnowski, Przybysław
Śreniawita (titled: ‘Białonóżka’); they included true masterpieces such as ‘Stadnina na Podolu' (‘Stud in

Podole’) from 1886 or 'Stadnina na łące’ (‘Stud on the Meadow’) from 1891. The aforementioned works
were also a pretext for Juliusz Kossak, who was sensitive to the beauty of nature, not only to present the
beauty of horses but also the landscapes captivating of their beauty, most frequently from Podole region,
depicting its wide, misty horizons, with spinning paths of smoke from fires. The painter revealed great pas
sion with which he captured the scenes of hunting wolves, bear, bustards with greyhounds, fox, certainly
putting the horses to the forefront. Similarly, he willingly returned to the scenes displaying horse fairs giv
ing an opportunity to present various races and different temperaments of horses.
What’s more, Juliusz Kossak was an undisputed master of watercolour technique, in which he
reached an absolute artistry; little by little he gave up the method of drawing under paint and intro
duced clear watercolour which was soft, painterly, economical in colour, with reddish-golden tones
that predominated. Owing to his photographic memory, the painter created his works with astonishing
easiness, slightly capturing the image stored in memory. The final result of watercolour works was pre
ceded by a carefully prepared sketches, often covered with a fine grid aimed at facilitating the transfer
of the drawing onto the checked surface of a painted watercolour; he also frequently used the method
of caulking the initial draft, making a few preliminary sepia and pencil sketches and their almost iden
tical duplication or copying, correctly defined by Stanislaw Witkiewicz as self-copies.
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przeniesienie rysunku na również pokratkowaną powierzchnię malowanej akwareli; często sto
sował też metodę przekalkowywania szkicu wstępnego, wykonywania kilku wstępnych szkiców
ołówkowych i sepiowych oraz ich niemal identyczne powielania, bądź kopiowanie, słusznie okre
ślone przez Stanisława Witkiewicza jako autokopie.
Niedocenionym w pełni talentem Juliusza Kossaka było jego ilustratorstwo, którym zaintere
sował się w okresie pobytu w Warszawie, kiedy to sytuacja finansowa zmusiła go do podjęcia pra
cy kierownika artystycznego „Tygodnika Ilustrowanego”; rozpoczął tym samym karierę ilustra
tora publikującego swoje prace zarówno w macierzystym piśmie, jak i od 1869 roku w „Kłosach".
Po przeniesieniu się do Krakowa w 1869 roku w dalszym ciągu współpracował z redakcjami war
szawskimi.
W redakcji „Tygodnika Ilustrowanego” był Juliusz Kossak odpowiedzialny za dobór i po
ziom reprodukcji, co zmobilizowało artystę do zorganizowania własnej drzeworytni czasopisma
i kształcenia zatrudnionych w niej sztycharzy. Niejednokrotnie też przenosił sam rysunki na kloc
ki drzeworytnicze.
Współpracując z redakcjami czasopism koncentrował się Juliusz Kossak na ilustrowaniu waż
nych wydarzeń życia politycznego i kulturalnego, a także konkretnych utworów literackich, zy
skując miano klasyka malarstwa literackiego. Przez ponad czterdzieści lat z pasją ilustrował lite
raturę piękną - powieści, poematy, pamiętniki, książki historyczne, między innymi Juliana Ursyna
Niemcewicza, Jana Chryzostoma Paska, Wacława Potockiego. Z lat 1865-1866 pochodzą pełne ru
basznego dowcipu ilustracje „Pamiętnika starającego się” Teodora Tomasza Jeża; w 1875 roku ilu
struje Kajetana Suffczyńskiego „Zawsze oni. Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki
i Legionów”, a w 1879 roku Józefa Ignacego Kraszewskiego „Grzechy hetmańskie”.
Ilustrował też dzieła swego przyjaciela Wincentego Pola, a był to „Rok myśliwca” opraco
wany w 1866 roku z wielkim pietyzmem, znawstwem natury i atencją dla urody przyrody, na

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juliusz Kossak’s flair for making illustrations was not underrated in full; he became interested in
it during his stay in Warsaw, when the financial situation forced him to work as the artistic director
of 'Tygodnik Ilustrowany’ weekly thus, he began a career of an illustrator publishing his works both
in the home newspaper, and, since 1869, in ‘Kłosy’ magazine. After moving to Cracow in 1869, he still
cooperated with the Warsaw editorials.
In the editorial section of ‘Tygodnik Ilustrowany' Juliusz Kossak was responsible for the selection and
the level of reproductions, which mobilized the artist to organize own woodcut studio of the magazine and
training the engravers employed there. Moreover, he frequently transferred drawings to woodblocks himself.
During his cooperation with the editorial sections of magazines, Juliusz Kossak focused on illustrat
ing important events from the political and cultural spheres of life as well as specific literary works
due to which he was called the classic of a literary painting. For over forty years Juliusz Kossak illus
trated with great passion belles lettres, which included: novels, poems, memoirs, history books writ
ten by such authors as: Julian Ursyn Niemcewicz, Jan Chryzostom Pasek, Wacław Potocki; the years
1865-1866 were fruitful with full of bawdy humor illustrations included in ‘Pamiętnik starającego się'
('A Memoir of the One Who Makes Effort') by Teodor Tomasz Jeż; in 1875 he illustrated ‘Zawsze oni.
Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów’ ('Always They. History and Customs
in Pictures from the Times of Kościuszko and the Legions') by Kajetan Suffczyński and in 1879, 'Grzechy
hetmańskie’ (‘Hetman's Sins') by Józef Ignacy Kraszewski.
He illustrated the works of his friend Wincenty Pol; it was ‘Rok myśliwca’ ('A Year of a Hunter')
prepared in 1866 with great care, discernment and deference for the beauty of nature to which he was
very sensitive. In 1888 he made illustrations for the series of poetic descriptions of the contemporary
Polish country by Wincenty Pol called 'Pieśni o ziemi naszej’ ('Songs about Our Land’). In 1882 a lux
ury edition of a rhapsody by Wincenty Pol called 'Mohort' was published, with illustrations by Juliusz
Kossak on which he worked during his stay in Paris, perfectly reproducing the borderland mood and
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której piękno był bardzo wrażliwy. W 1888 roku powstały ilustracje do cyklu poetyckich opisów
ówczesnych ziem polskich Wincentego Pola „Pieśni o ziemi naszej”. W 1882 roku opublikowa
no w formie luksusowej edycji rapsod Wincentego Pola „Mohort” z ilustracjami Juliusza Kossaka,
nad którymi pracował jeszcze w czasie pobytu w Paryżu, znakomicie odtwarzając nastroje kre
sowe i ukazując bohatera - Mohorta, jako niezłomnego rycerza strzegącego w końcu wieku XVIII
wschodnich granic Rzeczpospolitej. Prototypem bohatera był Jan Tarnowski, hetman wielki ko
ronny, niezłomny obrońca granic wschodnich. Z ilustracjami do „Mohorta” współgrał szereg obra
zów olejnych Juliusza Kossaka ilustrujących dzieje owego romantycznego bohatera, jak „Stadnina
Mohorta”, „Wyjazd na polowanie z Kafarkiem”, czy wreszcie „Mohort prezentujący swą stadninę
księciu Józefowi Poniatowskiemu".
W następnych latach, w 1883 roku ilustruje M. Dyakowskiego „Dyariusz wiedeńskiej okazyi
1683”, w 1886 - K. Kozłowskiego „Album wojska polskiego z 1831 roku”.
Najchętniej jednak Juliusz Kossak ilustrował dzieła polskiej klasyki literackiej. Przez wiele lat,
poczynając od 1869 roku, powracał do ilustracji „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, które miały
dla niego ogromne znaczenie: uważać będę takowe jako koronę artystycznego pracownictwa - na
pisał do Jana Gebethnera w kwietniu 1899 roku. Ambicją i marzeniem Juliusza Kossaka było rów
nież zilustrowanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, nad którą zaczął pracować w latach 18851886. Do „Potopu” wykonał brawurową akwarelę „Kmicicowa kompania”; więcej jednak pracy po
święcił „Ogniem i mieczem” ilustrując wydanie książkowe w 1886 roku oraz opublikowany w la
tach 1898 i 1899 album. W 1900 roku ukazał się kolejny album ilustracji do sienkiewiczowskiej
„Trylogii” - do „Pana Wołodyjowskiego".
Będąc już w sile wieku, stworzył cykl ilustracji do „Pieśni Legionów”, zawierający takie tytu
ły, jak „Dał nam przykład Bonaparte”, „Jeszcze Polska nie zginęła", „Mówił ojciec do swej Basi”,

presenting the hero, Mohort, as an indomitable knight guarding the eastern borders of the Republic
of Poland at the end of the eighteenth century. The prototype of the hero was Jan Tarnowski, a Grand
Hetman of the Crown, a steadfast defender of the eastern borders. The illustrations to 'Mohort’ har
monized with a series of oil paintings by Juliusz Kossak that illustrated the history of the aforemen
tioned romantic hero, such as for example 'Stadnina Mohorta' (‘Mohort’s Stud'), 'Wyjazd na polowanie
z Kafarkiem’ (‘A Hunting Trip with Kafarek’J and finally 'Mohort prezentujący swą stadninę księciu
Józefowi Poniatowskiemu’ ('Mohort Presenting His Stud to Prince Józef Poniatowski’).
In the following years, in 1883 the artist illustrates M. Dyakowski’s 'Dyariusz wiedeńskiej okazyi
1683’ (‘Diary of the Vienna Opportunity 1683'), in 1886 K. Kozlowski’s ‘Album wojska polskiego z 1831
roku' (‘Album of the Polish Army from 1831').
However, Juliusz Kossak most willingly illustrated the works of the Polish literary classics. For many
years, starting in 1869, he used to come back to the illustrations of ‘Pan Tadeusz’ ('Mister Thaddeus') by
Adam Mickiewicz which were of great importance to him: I will treat them as the crown ofartistic perform
ance - he wrote to Jan Gebethner in April 1899. The ambition and the dream of Juliusz Kossak was illus
trating ‘Trylogia’ (‘Trilogy’) by Henryk Sienkiewicz, the work on which was commenced in the years 18851886. He made a daring watercolour 'Kmicicowa kompania' (‘Company of Kmicic’) to ‘Potop’ (‘Flood’);
however, he devoted more work to 'Ogniem i mieczem’ '(’With Fire and Sword’) illustrating the book edi
tion in 1886 and the album published in 1899. In 1900, another album with illustrations to Sienkiewicz’s
‘Trylogia’ was released; to ‘Pan Wołodyjowski' (‘Mister Wołodyjowski’) stoiy concretely.
Once in the prime of his life, has created a series of illustrations for ‘Pieśni Legionów’ ('Songs of the
Legions'), containing such titles as 'Dał nam przykład Bonaparte’ ('Bonaparte Gave Us an Example’),
'Jeszcze Polska nie zginęła’ (‘Poland Has Not Got Lost Yet’), ‘Mówił ojciec do swej Basi' (‘Father Told
His Basia’) 'Marsz, marsz Dąbrowski’ ('March, March Dąbrowski'); the cycle was issued as an album by
H. Altenberg in Lvov.
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„Marsz, marsz Dąbrowski”; cykl ten został wydany w formie albumu przez H. Altenberga we
Lwowie.
Prace Juliusza Kossaka były również reprodukowane w formie heliograwiur, czego przykła
dem jest wydany w roku 1891 „Album obrazów historycznych”, powtarzający 12 znanych akware
lowych kompozycji Juliusza Kossaka.
Kariera Juliusza Kossaka budziła zawsze wiele emocji, zarówno wśród współczesnej mu kry
tyki i publiczności, jak i w kolejnych pokoleniach. Zarzucono mu skostnienie, ciągłe powielanie
tych samych motywów i kompozycji, autokopiowanie, dostrzegając równocześnie biegłość warsz
tatową znakomitego akwarelisty i patriotyczne znaczenie ilustrowanych przez niego scen. Był to
talent mający swe wybitne cechy, dla których pozostanie zawsze wielkim - to słowa Wincentego
Łosia opublikowane w 1895 roku na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Natomiast Stanisław
Witkiewicz zakończył obszerną monografię Juliusza Kossaka słowami: Jego cechy i zalety są zadzi
wiające, jego twórczość zdumiewa ogromem prac dokonanych, siła i żywotność jego zdolności jest
niespożyta, trwa do ostatniej chwili życia, do ostatniego tchnienia z tą samą niepohamowaną ener
gią i blaskiem świeżości i młodości.

LEON KOSSAK - ŻOŁNIERZ I ARTYSTYCZNY AMATOR
Leon Kossak - niemal nieznany i zapomniany brat Juliusza, parał się amatorsko malarstwem,
zawodowo zaś wojskowością. Służył w ułanach austriackich, walczył na Węgrzech w korpusie
generała Bema, a po kapitulacji Węgier powrócił do ułanów; wyemigrował do Francji, potem do
Australii; w 1860 roku przeszedł kampanię neapolitańską z Garibaldim, by w 1861 roku przyje
chać do Lwowa, brać udział w powstaniu styczniowym, zostać skazanym na dziewięć lat zsyłki na

The works of Juliusz Kossak were also reproduced in the form of heliogravures, exemplified by an
Album obrazów historycznych' ('Album of Historical Paintings’) released in 1891, which repeated a
series of 12 known watercolour works by Juliusz Kossak.
The career of Juliusz Kossak has always generated a lot of excitement, both among his contempo
rary critics and audience, as well as in subsequent generations. He was accused of ossification, the
continuous reproduction of the same themes and compositions, self-copying, however, simultaneously
the skillful technique of the outstanding watercolourist and patriotic significance of the scenes he il
lustrated had been noticed. His talent displayed distinguished features due to which he will always be
great - these were the words of Wincenty Łoś, published in 1895 in ‘Tygodnik Ilustrowany’ weekly.
Moreover, Stanislaw Witkiewicz finished an extensive monograph of Juliusz Kossak with the following
words: His features and virtues are astonishing, his creativity amazes with the multitude of the made
works, the strength and vitality ofhis capacity is inexhaustible, it lasts until the last minute ofhis life, until
the last breath with the same unbridled energy and the radiance offreshness andyouth.

LEON KOSSAK - A SOLDIER AND AN ARTISTIC AMATEOUR
Leon Kossak - that almost unknown and forgotten brother of Juliusz, dabbled at amateur painting
but by profession he was a soldier. He served in the Austrian Lancers and fought in Hungary in the
corps of General Bern, and after the capitulation of Hungary, he returned to the Lancers, emigrated to
France, then to Australia; in 1860 he participated in Neapolitan Campaign with Garibaldi, but came
to Lvov in 1861 and took part in the January Uprising and later was sentenced to a nine years’ exile
in Siberia, from where he returned in 1873. He practiced watercolour painting and illustrated his ex
periences as a soldier, skirmishes and battles. According to Stanislaw Witkiewicz he displayed a great
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Syberię, skąd powrócił w 1873 roku. Uprawiał malarstwo akwarelowe ilustrując swoje przeży
cia żołnierskie, potyczki i bitwy. Według Stanisława Witkiewicza był to wielki talent malarski. Jego
szkice obozowe, ilustracje codziennego życia żołnierskiego cechuje nadzwyczajne poczucie charak
teru, ruchu i ogromna zdolność wydobywania światła z kartki akwarelowej.

HISTORYZM I TRADYCJONALIZM WOJCIECHA KOSSAKA
Spadkobiercą idei historyzmu połączonej z romantyzmem był Wojciech Kossak, którego
szkołą artystyczną była przede wszystkim pracownia ojca, uzupełniona studiami w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza oraz nauką w monachijskiej
Akademii u Alexandra Strähubera, Alexandra Wagnera i Wilhelma von Lindenschmita; tam też
otrzymał pierwszy brązowy medal. Opuszczałem Monachium bez cienia żalu, ale z dorobkiem wie
dzy, którego wartość po latach doświadczeń dopiero oceniłem. Potem były jeszcze studia w Paryżu
u Leona Bonnata i Alexandra Cabanela, gdzie pomimo wytężonej pracy źle się czuł, co komen
tował: smutne życie w tym Paryżu - napisał do rodziców w maju 1880 roku - jak się trzeba dobi
jać czegoś. Mnie już ręce opadają. Rok po powrocie do Krakowa, w 1884 roku ożenił się ze ślicz
ną Marią Kisielnicką - męża twego pieszczotką, późniejszym „Mamidłem” udręczonym przez troj
kę dzieci, „przyszłych geniuszy”: Coco - Jerzego, sukcesora talentu Wojciecha, Lilkę - Marię, póź
niejszą poetkę, i Madzię - późniejszą pisarkę. Równocześnie pozostawał przez całe życie wraż
liwym na uroki kobiece malarzem, któremu po latach córki wypominały liczne romanse, pod
boje sercowe, flirty. Na te ogromne sukcesy towarzyskie wpływ na pewno miał urok osobisty
Wojciecha Kossaka, znakomite formy towarzyskie, wrodzona dystynkcja, a nade wszystko wspa
niała powierzchowność, które uzupełniały temperament i poczucie humoru, znawstwo koni,

painting talent. His camp sketches, the illustrations ofeveryday life ofa soldier are featured by an extraor
dinary sense of character, movement and huge capability of extracting light from a watercolour card.

HISTORICISM AND TRADITIONALISM OF WOJCIECH KOSSAK
The heir to the idea of historicism combined with romanticism was Wojciech Kossak whose school
of art was primarily the studio of his farther, supplemented by studies at the Academy of Fine Arts in
Cracow under the direction of Władysław Łuszczkiewicz and by education at the Munich Academy
with Alexander Strahuber, Alexander von Wagner and Wilhelm von Lindenschmit; It was there that he
received his first bronze medal. I left Munich without a hint of regret, but with a heritance of extensive
knowledge, the value of which I appreciated only afteryears ofexperience. Then he studied in Paris with
Leon Bonnat and Alexandre Cabanel, where, despite the hard work, he felt bad and he admitted that
in a letter to his parents in May 1880: sad is a life in this Paris, ifyou have to strive for anything. 1 give
up. A year after returning to Cracow, in 1884, he got married to the lovely Maria Kisielnicka -your hus
band’s sweetheart, later called 'Mamidło' ('Phantom') who was tormented by three children, ‘future
geniuses’: Coco - Jerzy, the successor of the talent of Wojciech, Lilka - Maria, the later poet and Magda
- the later writer. At the same time, he remained a painter sensitive to the female beauty, who, after
years, was reproached by his daughters for his numerous love-affairs, heart conquests and flirting.
The enormous success in social life was certainly due to Wojciech Kossak's personal charm, his great
acquaintance with the social decorum, innate refinement, and above all, his wonderful appearance,
complemented by temperament and a sense of humour, as well as his expertness on horses, a passion
for automobiles and bridge, a nonchalance of dress, and in addition, a deadly gaze when he was look
ing at a pretty woman.

pasja automobilowa, namiętność do brydża, nonszalancja stroju, a na dodatek zabójcze spojrze
nie, gdy patrzył na ładną kobietę.
Karierę artystyczną rozpoczął monumentalnym „Wyjazdem na polowanie w Godollo” z 1887
roku, będącym malowaną refleksją na temat mającego miejsce pod Budapesztem polowania,
w którym udział wziął cesarz Franciszek Józef; artysta również uczestniczył w tym wydarzeniu
towarzyskim.
Pasmo sukcesów otwiera właściwie dopiero malowana wspólnie z Janem Styką monumental
na „Panorama Racławicka”, wpisująca się w najbardziej popularny gatunek malarstwa XIX wieku,
stwarzającego iluzję rzeczywistości, a której historia rozpoczyna się w 1894 roku we Lwowie na
Powszechnej Wystawie Krajowej zwanej, z racji przypadającej wówczas setnej rocznicy Insurekcji
- Kościuszkowską. Wielką Panoramę poprzedziła tak zwana „Mała Panorama Racławicka”, czte
ry sygnowane przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę szkice ilustrujące bitwę stoczoną na polach
pomiędzy wsiami Dziemierzyce i Góra Kościejowska a lasem racławickim, 4 kwietnia 1794 roku.
Bitwa rozgrywa się pod spokojnym błękitnym niebem pokrytym białymi chmurami na tle nostal
gicznego pejzażu podkrakowskiego z polami, chatami, przydrożnym krzyżem, porzuconymi bro
nami i wozami. Sceny batalistyczne potraktowane zostały przez obu malarzy brawurowo; szkicowość, szerokie pociągnięcia pędzlem, temperament współistniały z dbałością w rejestrowaniu de
tali militarnych.
Powodzenie „Panoramy Racławickiej” spowodowało, że Wojciech Kossak kilkakrotnie po
dejmował malowanie panoram: w Berlinie, gdzie przebywał w latach 1895-1902, skompono
wał wspólnie z Julianem Fałatem panoramę „Przejście przez Berezynę”, która w 1907 roku zo
stała zniszczona przez pocięcie na segmenty; natomiast z wielkich planów panoramy Somosierry
pozostały cztery szkice przygotowawcze. W 1897 roku powstała „Panorama Siedmiogrodzka”,
przedstawiająca zdobycie w czasie powstania węgierskiego Sybinu w 1849 roku, w którym

►-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His artistic career began with a monumental work entitled 'Wyjazd na polowanie w Godollo’
('Hunting Trip in Godollo’) from 1887, being a painted reflection on hunting, that took place near
Budapest and was attended by the Emperor Franz Joseph; the artist also participated in that social
event.
A streak of success starts only with the appearance of the monumental 'Panorama Racławicka’
(‘Panorama of Racławice') painted together with Jan Styka, that excellent fitted in the most popular
genre of the nineteenth century painting, creating the illusion of reality, the story of which begins in
1894 in Lvov, at the National Exhibition called the Kościuszko Exhibition because of the hundredth
anniversary of the Kościuszko Insurrection. The Great Panorama was preceded by the so-called ‘Small
Panorama of Racławice', composed of four sketches signed by Wojciech Kossak and Jan Styka, illustrat
ing the battle of 4th April 1794, fought on the fields among Dziemierzyce and Góra Kościejowska vil
lages and Racławice forest. The battle takes place under a calm blue sky covered with white clouds on a
background of nostalgic landscape near Cracow with fields, huts, a roadside cross, abandoned harrows
and carts. Both painters treated the battle scenes daringly; the sketchiness, broad strokes of the brush
and temperament coexisted with the attention paid to military details.
The popularity of the ‘Panorama Racławicka’ work made that Wojciech Kossak paint panoramas
several times: in Berlin, where he stayed in the years 1895-1902, he composed jointly with Julian Fałat
'Przejście przez Berezynę’ ('Crossing the Berezina River') panorama, which was destroyed by being
segmented in 1907; out of the great plans concerning the panorama of Samosierra battle four pre
paratory sketches were left only. In 1897 'Panorama Siedmiogrodzka’ (‘Panorama of Transylvania’)
appeared and it showed the conquest of Sibin during the Hungarian Uprising in 1849, attended by
General Józef Bern. While painting the panorama, Kossak cooperated with Jan Styka, Tadeusz Popiel,
Zygmunt Rozwadowski, Michał Wywiórski and three Hungarian painters. The panorama, painted in
1901, called ‘Bitwa pod piramidami' ('Battle Near the Pyramids’) was not appreciated by the public.
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Wojciech Kossak, fotografia
ze zbiorów Andrzeja Cerlińskiego
Wojciech Kossak, photograph
from the collection of Andrzej Cerliński

1. Marszałek Polski Józef Piłsudski
pozuje Wojciechowi Kossakowi
do portretu w Ogrodzie Belwederskim,
11 listopada 1927
Własność - Narodowe Archiwum Cyfrowe
The Marshall of Poland, Józef Piłsudski
is posing for a potrait by Wojciech Kossak
in the garden of the Belweder Palace,
11th November 1927
Property of the National Digital Archive

2. Wojciech Kossak w swojej pracowni, Kraków 1926
Własność - Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wojciech Kossak in his atelier, Cracow 1926
Property of the National Digital Archive

3. Wojciech Kossak w „Kossakówce”, 1936
Własność - Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wojciech Kossak in 'Kossakówka', 1936
Property of the National Digital Archive
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uczestniczył generał Józef Bem; przy jej realizacji z Kossakiem współpracowali Jan Styka, Tadeusz
Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Michał Wywiórski oraz trzech malarzy węgierskich. Namalowana
w 1901 roku panorama „Bitwa pod piramidami” nie zyskała uznania publiczności. Kossak pla
nował jeszcze namalowanie panoramy „Obrona Częstochowy”, „Odsiecz wiedeńska” i „Bitwa pod
Grochowem", nad którą pracował jeszcze w 1940 roku.
Wojciecha Kossaka interesowało malarstwo historyczne, w którym podejmował różne tematy
uzależnione w dużej mierze od koniunktury i zapotrzebowań finansowych. Tematy pruskie i au
striackie powracały na przemian ze szczególnie fascynującą go epopeją napoleońską, insurekcją
kościuszkowską i wydarzeniami znanej mu z autopsji wojny polsko-bolszewickiej. Kilkakrotnie
podejmował też temat obrony Lwowa przed bolszewikami, których bohaterami stały się „lwow
skie orlęta”. W konsekwencji tych scen batalistycznych stał się Wojciech Kossak w niepodległej już
Polsce „malarzem nadwornym wojska polskiego”, ilustrującym współczesne wydarzenia historii
polskiej wojskowości.
Uprawiał również malarstwo portretowe, najchętniej tworząc portrety konne, był modnym
i wziętym portrecistą. Portretował polskich, francuskich, amerykańskich wojskowych oraz polską

Wojciech Kossak
z córką Magdaleną Samozwaniec
i z mężem drugiej córki Marii,
Stefanem Jerzym Jasnorzewskim
w salonie „Kossakówki", 1936
Własność - Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wojciech Kossak with his daughter
Magdalena Samozwaniec and Stefan Jerzy
Jasnorzewski, the husband of his second
daughter Maria, in the living room
of ‘Kossakowka’, 1936
Property of the National Digital Archive

Kossak still planned to paint the panorama called ‘Obrona Częstochowy’ (‘Defence of Czestochowa’),
’Odsiecz Wiedeńska’ (‘Succour of Vienna’) and ‘Bitwa pod Grochowem’ (‘Battle of Grochów’) on which
he was still working in 1940.
Wojciech Kossak was interested in historical painting through which he tackled a variety of topics
largely dependent on the market condition and financial requirements. The Prussian and Austrian
themes returned, alternating with the subjects particularly fascinating to the artist, they included: the
Napoleonic epopee, the Kościuszko Insurrection and the events connected with the Polish-Bolshevik
War, known to him from the autopsy. The subject of the defence of Lvov against the Bolsheviks was un
dertaken by the painter on several occasions which heroes were young soldiers so called ‘Little Eagles
of Lvov’. In consequence, due to the indicated battle scenes, Wojciech Kossak became the ‘court painter
of the Polish army’ in the already independent Poland, illustrating the contemporary to him events as
regards the Polish military history.
He practiced portrait painting as well, most willingly creating the portraits on horses, he was a
fashionable and a sought-after portraitist. He portrayed the Polish, French and American military men
as well as the Polish nobility and gentry. The models were pictured most frequently on the extensive
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Wojciech Kossak w Juracie, 1935-1939
Własność - Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wojciech Kossak in Jurata, 1935-1939
Property of the National Digital Archive

Wojciech Kossak, 1926
Własność - Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wojciech Kossak, 1926
Property of the National Digital Archive

I

Wojciech Kossak, 1935-1939
Własność - Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wojciech Kossak, 1935-1939
Property of the National Digital Archive

Wojciech Kossak z córką Magdaleną Samozwaniec
podczas spaceru w Jastarni, 1936
Własność - Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wojciech Kossak with his daughter Magdalena Samozwaniec
during their walk in Jastarnia, 1936
Property of the National Digital Archive
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arystokrację i ziemiaństwo. Modele ukazywał najczęściej na rozbudowanym tle pejzażowym, czę
sto z widokiem stadniny bądź w towarzystwie ulubionego konia; były to wizerunki nieco idealizo
wane, ze szczególnie upiększonymi kobietami.
Wojciech Kossak był malarzem konsekwentnym, o skrystalizowanym programie artystycz
nym, któremu pozostał wierny do końca życia, absolutnie nieczułym na nowe, modernistyczne
prądy i izolującym się od wszelkich programów awangardowych.
Zdolności doskonałego rysownika i znakomitego obserwatora odziedziczył Wojciech Kossak
po swym ojcu - Juliuszu; nie musiał korzystać ze szkiców, szkicowników, notatek przygotowaw
czych, wystarczyła zdobyta w Monachium sprawność warsztatowa, szerokie, pewne malowanie,
prowadzenie pędzla z rozmachem. Wierna i sugestywna prezentacja wydarzeń, umiejętność zna
komitego ujmowania sylwet, zwłaszcza koni, przedstawianych niekiedy w skomplikowanych uję
ciach perspektywicznych, współistniała ze znakomicie opracowanym krajobrazem. Odnosił suk
cesy zarówno jako mistrz olbrzymich kompozycji batalistycznych, jak i kameralnych scen ukazu
jących żołnierzy różnych formacji oraz scen rodzajowych, zwłaszcza znanych z wielu replik we
sel krakowskich i góralskich. Biegłość warsztatowa połączona z interpretowaną powierzchownie
tematyką patriotyczną oraz swoisty sentymentalizm, szybko zagwarantowały mu popularność.
Kossak jest teraz w doskonałej formie - napisał w liście do żony w 1911 roku Ferdynand Hoesick
- ugina się pod mnóstwem zamówień (...) malarze nie mogą strawić tych jego obstalunków. Wkrótce
stal się też Wojciech Kossak niewolnikiem swojego malarstwa; zakres tematyczny ograniczył do
najbardziej handlowych przedstawień; coraz częściej tworzył repliki, powtarzając cieszące się po
wodzeniem tematy i realia, co spowodowało znaczne obniżenie poziomu prac, coraz bardziej od
dalających się od akademickiego fini. Coraz częściej zarzucał dbałość o zasady kompozycyjne, bu
dował kompozycje chaotyczne, wprowadzając kłębowisko osób i koni.

landscape background, enriched by the view of a stud or the company of a favorite horse; these were
somewhat idealized images with particularly beautified women.
Wojciech Kossak was a consistent painter, with a clear artistic program, to which he remained faith
ful until the end of his life, absolutely indifferent to the new, modernist trends and cutting off from any
avant-garde programs.
The abilities of a perfect drawer and an excellent observer were inherited by Wojciech Kossak from
his father, Juliusz; he did not have to use sketches, sketchbooks, preparatory notes, it was enough to uti
lize the workshop efficiency acquired in Munich, panoramic, skillful painting, and running a brush with
a flourish. The faithful and suggestive presentation of the events, the ability to portray outstanding sil
houettes, especially horses, sometimes presented in complex scenes depicted in perspective coexisted
with the superbly designed landscape. He was successful both as a master of giant battle composi
tions as well as cameral scenes showing soldiers of different formations and genre scenes, especially
Cracovian and highlanders' weddings known from many replicas. The technique proficiency combined
with superficially interpreted patriotic themes, and peculiar sentimentality, quickly guaranteed him
popularity. Kossak is now in great shape - wrote Ferdinand Hoesick in a letter to his wife in 1911- he
bends under a lot of orders (...), other painters find it hard to digest his orders. Soon, Wojciech Kossak
became a slave to his own painting; the thematic scope was restricted to the most popular productions;
he made replicas with an increasing frequency, repeating the successful themes and realities, which re
sulted in a significant lowering of the level of works, distanced from the academic fini to a great extent
More and more frequently the rules of composition were disregarded, the productions became chaotic
by introducing a teeming mass of people and horses.
The mass production was caused by a huge demand for cash on the part of Wojciech and his fam
ily; he had to provide for the needs of not only the Cracovian ‘Kossakowka’ but also for a small house
and studio in Zakopane, a villa in Jurata, a studio in the Bristol Hotel in Warsaw, frequented by not only
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Ta masowa produkcja spowodowana była ogromnym zapotrzebowaniem finansowym Wojciecha
i jego rodziny; musiał utrzymywać nie tylko krakowską „Kossakówkę”, lecz także niewielki dom pracownię w Zakopanem, willę w Juracie, pracownię w warszawskim hotelu Bristol, przez którą
przesuwały się nie tylko piękne kobiety, lecz także bywał warszawski parnas towarzysko-rządowy.
Równocześnie wzrastały wymagania i potrzeby rodziny. Córki, zwane Kukłami - Lilka i Madzia, wy
chodziły za mąż, rozwodziły się; potrzebne były pieniądze na unieważnianie małżeństw, na eskapady
zagraniczne, pobyty w Nicei i Monte Carlo, na dobre samochody. Żebym tylko nie zbankrutował przez
te kochane córki, martwił się Wojciech Kossak, ale myślę, że będzie na wszystko.
Dla ratowania swej kondycji finansowej zdecydował się nawet na czterokrotny wyjazd ar
tystyczny do Stanów Zjednoczonych, żeby malować jankesów i jankeski. Nie były to jednak dla
Kossaka specjalnie sympatyczne wyjazdy, o czym świadczy uwaga odnotowana w liście do córki
z 25 kwietnia 1921 roku: żebyś wiedziała, jak ja na stare lata ciężko pracuję (...) nie zawsze mi tu
jest wesoło, och nie!
Był też Wojciech Kossak ostro krytykowany. W październiku 1935 roku w „Dziennikach” Maria
Dąbrowska zanotowała sceptyczne uwagi na temat „Kossakówki", która zrobiła na niej żałosne
wrażenie (....). Że też taki świat poczciwych mamutów i wsteczników zachował się gdzieśjeszcze (...).

Dodajmy jeszcze straszliwe bohomazy w pracowni Kossaka, zakupywane przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych itp. (...) i dziwożonowate dziwadło - Lilkę Jasnorzewskq - przyjemno-przykry koszmar.

„FABRYCZKA”, CZYLI RODZINNY WYRZUT SUMIENIA
Malowanie replik, kopiowanie własnych obrazów stało się regułą artystycznego curriculum vi
tae kolejnych pokoleń artystycznej dynastii Kossaków. Proceder ten rozpoczął Juliusz Kossak

beautiful women, but also by the society and government Parnassus of Warsaw. At the same time the
requirements and needs of the family increased. Daughters, called Puppets - Lilka and Magda, got
married and divorced; money was needed to invalidate their marriages, to provide for the foreign es
capades and stays in Nice or Monte Carlo as well as for good cars. I wish I did not go bankrupt thanks to
my beloved daughters, Wojciech Kossak worried, but I think I will provide for all.
To save his financial condition Kossak even decided to a fourfold artistic trip to the United States
to paint the Yankee males and females. However, the trips were not very nice for Kossak, which was
evidenced in a letter to his daughter of April 25,1921: ifyou would know, how hard I work at my old age
(...) I am not always happy here, oh nol
To add to this, Wojciech Kossak was sharply criticized. In October 1935, in 'Dzienniki' ('Diaries’),
Maria Dabrowska expressed her skeptical remarks concerning ‘Kossakowka’ which she viewed as
miserable (...) Fancy seeing such a world ofkind-hearted mammoths and reactionaries who are still alive
(...) Let's add the terrible daubs in Kossak's studio, purchased by the Ministry of Military Affairs, etc. (...)
and a demon oddity - Lilka Jasnorzewska - a pleasant and a nasty nightmare.

'THE LITTLE FACTORY' OR THE FAMILY
PANG OF CONSCIENCE
Painting replicas, copying their own pictures became a rule of the artistic curriculum vitae as re
gards the successive generations of the Kossak artistic dynasty. The indicated procedure was star
ted by Juliusz Kossak, provoked by a huge interest in his works and supported by his son - Wojciech.
Consequently, the never-ending need for pictures of Wojciech Kossak resulted in the introduction of
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sprowokowany przez ogromne zainteresowanie jego twórczością, w czym pomagał mu w latach mło
dości jego syn - Wojciech. Z kolei nie kończące się zapotrzebowanie na obrazy Wojciecha Kossaka
spowodowało wprowadzenie fabrycznej wręcz ich produkcji. Początkowo z ojcem współpracował je
dynie syn Jerzy, z czasem konieczne było zaangażowanie do pomocy innych, najczęściej bezrobotnych
malarzy bądź studentów akademii. Jerzy najczęściej kopiował obrazy, wykańczanie zaś, a następnie
sygnowanie pozostawało w gestii Wojciecha. Sposób funkcjonowania tej wstydliwej i jakże żenują
cej dla artystycznej familii „fabryczki” potwierdza przede wszystkim rodzinna korespondencja. I tak,
między innymi w 1924 roku z Paryża napisał Wojciech do żony: Cocowi (Jerzemu] powiedz, że ija bar
dzo się cieszę na kilka dni produktywnej fabryczki w miłejjego kompanii. Jerzemu zaś przekazał: Niech
tam Coco szykuje grubsze obstalunki, żeby czasu nie tracić. Dwa lata później Wojciech deklaruje w ko
lejnym liście do żony, iż ta fabryka już mi kością w gardle staje. Z kolei w 1927 roku znajduje się za
pis, że Coco dostał z tego (namalowania obrazów) parę set, bo on masę przy tym zrobił. Współpraca oj
ca z synem nie zawsze zgodnie się układała. W1929 roku ostrzegł Wojciech Jerzego w liście do żony:
Coco niech nie puszcza pseudo moich obrazów; ja mam związane ręce, bo nie mogę ze względu na nie
go nic powiedzieć, a jest tej cholery moc straszna po domach prywatnych. W innym liście do żony pisze:
Ta fabryczka Kokowa jest straszna, tutaj (w Warszawie] tyle moich falsyfikatów, że dałem do dzienni
karzy ostrzeżenie. Równocześnie wspierał jednak Wojciech proceder Jerzego, co potwierdzają słowa:
Coco niech będzie dobrej myśli, bo przywiozę coś niecoś, a jego obraz skończę. Ta fabryczna produkcja
obrazów była też trudnym dylematem i wyrzutem sumienia samego Wojciecha, zmęczonego tą dziw
ną sytuacją, co odnotowuje w liście do Jerzego w 1938 roku: Przepraszam Cię, że nie podpisałem tego
Pościgu, ale mi już tak obrzydł, że nie jestem w stanie literalnie.

►

an almost factory like production. Initially, the father worked with his only son Jerzy, however, in time
it was necessary to engage other painters for help, who were mostly unemployed artists or academy
students. Jerzy most frequently copied images, but it was Wojciech who finished and signed the pic
tures. The way in which the shameful and highly embarrassing for the artistic family 'little factory’
functioned was confirmed primarily by the family correspondence. And so, in the letter that Wojciech
wrote to his wife from Paris in 1924 we can read: Tell Coco (Jerzy] that I am also very happy for a few
days of productive factory in his company. To Jerzy he wrote: Let Coco organize big orders so as not to
waste time. Two years later, Wojciech declares in another letter to his wife that this factory sticks in my
throat by now. Then, in 1927 there is a note that Coco got from that (painting pictures) a few hundreds
because he made many things at that. The cooperation between the father and the son was not always
successful. In 1929, Wojciech warned Coco in a letter to his wife - let Coco not distribute my pseudo
pictures; I have my hands tied as I cannot say anything because ofhim, and there is a terrible multitude of
that damn thing in private houses. In another letter to his wife he writes: This factory of Coco is terrible,
here (in Warsaw) there are so many of my counterfeits that I warned the journalists. At the same time,
however, Wojciech supported the dealings of Jerzy, which is confirmed by the words: Let Coco be posi
tive, because I will bring something, and I willfinish his picture. The factory production of paintings was
also a difficult dilemma and a remorse on the part of Wojciech himself who was tired of that strange
situation, which he notes in a letter to Jerzy in 1938: I'm sorry that I did not sign that Pościg’ [Pursuit’'},
but lam so disgusted with it that 1 am not able to literally.
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EPIGON TALENTÓW KOSSAKÓW - JERZY KOSSAK
Do trzeciego pokolenia malujących Kossaków należy Jerzy, familiarnie zwany Coco, typowany
przez dziadka Juliusza i ojca Wojciecha na sukcesora talentu i tradycji malarskiej familii. Zapowiadał
się na zdolnego malarza, lecz miał jednak niechętny stosunek do studiów artystycznych i samo
kształcenia. Według monografisty trzech pokoleń Kossaków, Kazimierza Olszańskiego: Jerzy zdol
ny, pełen entuzjazmu do malowania, pobierał nauki w pracowni dziadka i ojca (...). Wojciech bolał
nad tym, że Jerzy nie spełnia jego nadziei, martwił się brakiem u syna większych ambicji malarskich,
chęci i wytrwałości, krytykował go za brak samodzielności twórczej, za masowe i płytkie powielanie
tematów, za fabrykę kopii i replik.

Jerzy Kossak
w swojej pracowni,
kwiecień 1934
Własność - Narodowe
Archiwum Cyfrowe

Jerzy Kossak
in his atelier, April 1934
Property of the National
Digital Archive

THE EPIGON OF THE KOSSAKS' TALENT - JERZY KOSSAK
Jerzy belongs to the third generation of the painting family of Kossaks. He was familiarly called Coco
and is tipped by his grandfather Juliusz and his father Wojciech as a successor of the family talent and
painting tradition. He had all the makings of a capable painter but he was still reluctant to study art
and to educate himself. According to Kazimierz Olszanski, a monographer of the three generations of
Kossaks: Jerzy, skilled, full of enthusiasm for painting, studied in the studio of his grandfather and father
(...) Wojciech bemoaned the fact that Jerzy does not meet his hopes, he worried about his son lacking
greater painterly ambitions, willingness and perseverance, he criticized him for the lack of individuality
in creation, for the mass and shallow duplication of themes and for the factory of copies and replicas.
The artistic pressure of Wojciech and his strong individuality affected the creativity of Jerzy, who
was not able to, and at the same time, did not want to be liberated from the conventions of the family
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Presja artystyczna Wojciecha i jego silna indywidualność zaciążyły na twórczości Jerzego,
który nie był w stanie, a równocześnie nie chciał wyzwolić się z konwencji rodzinnego malar
stwa. W jednym z listów do żony z lat 1922-1923, cytowanych przez Kazimierza Olszańskiego
- Wojciech Kossak napisał: Coco (Jerzy) niech się nie żacha na moje rady, cymbał, jakie by on mógł
kapitalne rzeczy robić, żeby tylko trochę fatygi.
Po udanym debiucie w 1910 roku w krakowskim Pałacu Sztuki, skoncentrował się w latach
I wojny światowej, kiedy to służył w randze porucznika w pułku ułanów austriackich na froncie
włoskim, a także i po wojnie - na tematyce batalistycznej, na tematach napoleońskich, związanych
z powstaniem listopadowym, a nade wszystko z walkami legionowymi; maluje pościgi ułanów za
bolszewikami, potyczki i bitwy, oddziały konne, a także znane z wielu wersji sceny typu „ułankoń-dziewczyna". Wzorem dziadka i ojca podejmował również tematykę folklorystyczną powiela
jąc pełne temperamentu wesela krakowskie i góralskie, a także sceny z kowbojami.

HUCULISTA - KAROL KOSSAK
Drugim wnukiem Juliusza był Karol Kossak, syn Stefana, którego twórczość zarysowuje się
na tle trzech pokoleń Kossaków nadzwyczaj skromnie, choć jako jedyny z rodziny odebrał so
lidne nauki we Lwowie u Stanisława Batowskiego i Zygmunta Rozwadowskiego, następnie w
Wiedniu u Kazimierza Pochwalskiego i w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego; terminował też w rodzinnej „Kossakówce” pod
kierunkiem Wojciecha. Obce było mu jednak monumentalne malarstwo Wojciecha i merkantylna
produkcja kuzyna - Jerzego. W 1927 roku powrócił do Lwowa, ożenił się z Wandą Czerkawską,
osiadł w jej majątku w Dziedziłowie, po czym wyjechał wraz z żoną i córką Teresą do Tatarowa na

►----------------------------------------------------------------painting. In one of the letters to his wife of 1922-1923, cited by Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak
wrote: Coco (Jerzy) should not bridle at my pieces of advice, a dunderhead, what fantastic things would
he be able to create, if only he bothered a little.
After a successful debut in 1910, at the Cracow Palace of Arts, in the period of World War I, when
he served in the rank of a lieutenant in the Austrian Lancers on the Italian front, and also after the war
- he concentrated on the battle themes, on the Napoleon themes, ones associated with the November
Uprising, and above all, on the struggles of the legions; he paints the pursuits of the Uhlans after the
Bolsheviks, skirmishes and battles, the mounted squads as well as the familiar scenes of the ‘uhlanhorse-girl’ type, known from the multiple versions. Following the example of his grandfather and fa
ther he undertook the folklore themes duplicating the full of temperament Cracovian and highland
weddings and also the scenes with cowboys.

A HUTSULIST - KAROL KOSSAK
The second grandson of Juliusz was Karol Kossak, the son of Stefan, whose work appears to be ex
ceptionally modest viewed against a background of the three generations of the Kossak family, although
he was the only one in the family who received a solid education in Lvov with Stanisław Batowski and
Zygmunt Rozwadowski, then in Vienna with Kazimierz Pochwalski and in Cracow at the Academy of
Fine Arts in the studio of Ignacy Pieńkowski and Władysław Jarocki. Additionally, the artist was ap
prenticed to Wojciech in the family ‘Kossakówka’. However, the monumental painting of Wojciech and
the mercantile production of cousin Jerzy were alien to him. In 1927 he returned to Lvov, where he mar
ried Wanda Czerkawska and settled in her landed estate in Dziedziłów, then, he moved to Tatarów, in
the Hutsul region together with his wife and daughter Teresa. There, enchanted by the Hutsul folklore
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Huculszczyźnie. Tam też, zauroczony folklorem huculskim i krajobrazem karpackim, skoncentro
wał się na malowaniu subtelnych w kolorze akwarel, ukazujących pracę i życie tamtejszych górali.
Pozostawił mnóstwo szkiców ołówkowych i studiów akwarelowych z przedstawieniami koni, po
twierdzających jego biegłość delikatnego rysunku, godną Juliuszowych prac.

LITERACKIE TALENTY RODZINY KOSSAKÓW
Historia rodu Kossaków byłaby niepełna bez wspomnienia ważnych dla polskiej literatury
trzech pisarek, a to córek Wojciecha: Marii primo voto Bzowskiej, secundo voto Pawlikowskiej,
tertio voto Jasnorzewskiej i Magdaleny primo voto Starzewskiej, secundo voto Niewidowskiej,
piszącej pod pseudonimem Magdaleny Samozwaniec, oraz córki Tadeusza, bliźniaczego brata
Wojciecha - Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej.

MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA urodziła się w 1891 roku w Krakowie; ukochana
córka Wojciecha, familiarnie zwana Lilką, parająca się amatorsko akwarelą, była znakomitą poet
ką i dramatopisarką, autorką nowoczesnej liryki kobiecej, opisującą ulotne refleksje łączone z iro
nią i dowcipem, a nade wszystko mistrzowskich erotyków i miłosnych deklaracji.

Nie widziałam cię już od miesiqca.
1 nic. Jestem coraz bledsza,
trochę spiqca, trochę bardziej milczqca,
lecz widać można żyć bez powietrza.
Miłość

as well as the Carpathian landscape, he concentrated on painting watercolours subtle in color, showing
the work and life of the local mountaineers. He left a lot of pencil sketches and watercolour studies with
horses, which proved his mastery concerning delicate drawings as estimable as the ones characteristic
of the works of Juliusz.

LITERARY TALENTS OF THE KOSSAK FAMILY
The history of the Kossak family would be incomplete without mentioning the three writers, impor
tant for the Polish literature, who were the daughters of Wojciech: Mary primo voto Bzowska, secundo
voto Pawlikowska, tertio voto Jasnorzewska and Magdalena primo voto Starzewska, secundo voto
Niewidowska, writing under the pseudonym Magdalena Samozwaniec and Zofia Kossak-SzczuckaSzatkowska, the daughter of Tadeusz, a twin brother of Wojciech.

MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWKA was born in 1891 in Cracow; she was the beloved daughter
of Wojciech, familiarly called Lilka, she dabbled at a watercolour painting as an amateur, she was an eminent
poet and a playwright, the author of the modern women’s poetry, describing the fleeting reflections com
bined with irony and wit, and above all, she was the author of masterly erotic poems and love declarations.
/ have not seen you for a month.
And nothing. I am more and more pale,
a bit sleepy, a bit more silent,
But apparently one can live without air.
Love
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Pozostawała w bliskim kręgu formistów i skamandrytów, przyjaźniła się z Leopoldem Staffem,
Leonem Chwistkiem, Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. Debiutowała w 1922 roku tomikiem
entuzjastycznej pochwały życia „Niebieskie migdały", rok później wydała „Różową magię”, zawie
rającą artystyczne credo poetki: ofiarowuję swoje serce, aby powstała poezja. Późniejsze tomiki to
przepełnione miłosną tęsknotą „Pocałunki”, żywiołowy „Dancing”, zbiory „Wachlarz”, „Cisza leśna”,
„Paryż”, „Profil białej damy”, „Śpiąca załoga”, „Balet powojów”, „Krystalizacje", będące przejmującą
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She remained in the close circle of the Formists and the Skamader group, she was a friend of
Leopold Staff, Leon Chwistek and Stanislaw Ignacy Witkiewicz. She made her debut in 1922 with a vo
lume of enthusiastic glorification of life ‘Niebieskie migdały’ ('Blue Almonds'), a year later she released
the volume 'Różowa magia' ('Pink Magic’) containing her artistic credo: I offer my heart to form poetry.
Her later volumes are the filled with love-longing 'Pocałunki' (’Kisses’), exuberant 'Dancing' and collec
tions: 'Wachlarz' ('Fan'), ‘Cisza leśna' ('Forest Silence’), ‘Paryż’ ('Paris’), 'Profil białej damy’ (‘Profile of
a White Lady’), ‘Śpiąca załoga’ (‘Sleeping Crew'), 'Balet powojów' ('Ballet of Bindweeds’), ‘Krystalizacje’

('Crystallizations’) which are poignant reflection on evanescence. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
was also the author of dramas, such as 'Szofer Archibald’ ('Archibald the Chauffeur’), 'Kochanka Sybilli
Thompson' ('Sybilla Thompson’s Mistress'), 'Zalotnicy niebiescy’ ('Heavenly Suitors’), ‘Powrót mamy'
('Mother's Comeback’), 'Dowód osobisty’ (‘An Identity Card’), 'Mrówki' ‘(Ants’) and a satire on Nazi
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refleksją na temat przemijania. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska była również autorką drama
tów, jak „Szofer Archibald”, „Kochanka Sybilli Thompson”, „Zalotnicy niebiescy”, „Powrót mamy”,
„Dowód osobisty", „Mrówki"; wystawiona w Krakowie 1938 roku satyra na totalitaryzm hitlerow
ski „Baba-dziwo” spowodowała ostry protest niemieckiej ambasady.
Wojenne losy rzuciły Marię Pawlikowską-Jasnorzewską do Anglii, gdzie ciężko przeżywała
rozłąkę z rodziną, ukochanym Krakowem, Polską, a efektem stała się wstrząsająca, wręcz heroicz
na w nastroju poezja. Tam też wydała dwa tomiki wierszy: „Gołąb ofiarny” oraz „Róża i lasy płoną
ce”, będące refleksją nad beznadziejnym i przerażającym światem, wobec którego jest się bezsil
nym. W 1941 roku opublikowała w Londynie w czasopiśmie „Polska Walcząca. Żołnierz Polski na
Obczyźnie” dramatyczny wiersz „Ranny”:

Idzie kulejgc, w tempie wojennego marsza,
otwartg rang w sercu, którg czas pogarsza
Gdyż tęsknota za krajem, jak szlachetne wino,
Tym mocniejsza, gorętsza bywa, im jest starsza...
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska zmarła w 1945 roku w Manchesterze.
Z kolei MAGDALENA STARZEWSKA-NIEWIDOWSKA urodziła się w 1894 roku w Krakowie;
zwana Madzią, najdowcipniejsza kobieta w Polsce, w latach II Rzeczpospolitej bywalczyni najmod
niejszych polskich salonów arystokratyczno-dyplomatyczno-rządowych była autorką zarówno
felietonów, jak i humorystycznych powieści obyczajowych. Pierwszą, wydaną w 1922 roku pod
pseudonimem Samozwaniec była skandalizująca powieść „Na ustach grzechu, czyli powieść z ży
cia wyższych sfer towarzyskich”, parodiująca „Trędowatą" Heleny Mniszkówny; cała Polska bawiła

totalitarianism staged in Cracow in 1938 called ‘Baba-dziwo’ ('Old Woman-Marvel’) which caused
a strong protest of the German embassy.
During the wartime Maria Pawlikowska-Jasnorzewska went to England where she heavily suffered
because of the separation with her family, she missed the beloved Cracow and Poland which resulted
in producing shocking poetry, almost heroic in mood. She published two volumes of poetry: ‘Gołąb
ofiarny’ ('Sacrificial Dove’) and ‘Róża i lasy płonące’ (‘A Rose and Burning Forests’), which were reflec
tion on the hopeless and terrifying world, regarding which one is powerless. In 1941 in London, she
published a dramatic poem ‘Ranny’ (‘Wounded One’) in a newspaper called 'Polska Walcząca. Żołnierz
Polski na Obczyźnie’ (‘Fighting Poland. A Polish Soldier in a Foreign Land’).
He is walking limping, at the rate of the war-march,
With the open wound at heart which the time makes worse
Because longing for the country, as noble wine,
The stronger, hotter is sometimes, the older is...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska died in 1945 in Manchester.

The next MAGDALENA STARZEWSKA-NIEWIDOWSKA was born in Cracow in 1894; known as
Madzia, the wittiest woman in Poland, during the years of the Second Polish Republic, a regular goer of
the most fashionable salons concerning the Polish aristocratic, diplomatic and government circles, she
was the author of columns as well as humorous social novels. She released her first, scandalous novel
in 1922 under the pseudonym Samozwaniec, called 'Na ustach grzechu, czyli powieść z życia wyższych
sfer towarzyskich’, ('On the Lips of Sin or A Novel on the Life of High Society’) which was a parody
of‘Trędowata’ (‘A Leprous Woman') by Helena Mniszkówna; the whole of Poland played and enjoyed
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się i cieszyła książeczkg (...) małym klejnocikiem dowcipu w swoim rodzaju. Wystawiona w 1925 ro
ku komedia w 5 aktach „Malowana żona” wywołała kolejny skandal towarzyski z racji łatwo roz
poznawalnych bohaterów. Następne powieści, to z 1926 roku - „Mężowie i mężczyźni", „Kartki
z pamiętnika młodej mężatki”, „Starość musi się wyszumieć”; w 1930 roku wydaje „O kobiecie,
która znalazła kochanka"; w 1936 roku „Świadome ojcostwo”; w 1937 roku - „Maleńkie karo kar
miła mi żona"; w 1938 roku - „Wróg kobiet"; w 1939 roku - „Piękna pani i brzydki pan”. W nowej,
szarej powojennej rzeczywistości Magdalena Samozwaniec nie traci humoru i dalej pisze pełne
sarkazmu powieści; w 1954 roku publikuje w satyrycznej powieści „Błękitna krew” karykaturę
środowiska byłych ziemian oraz pisze kolejną opowieść „Moja wojna trzydziestoletnia”; w 1960
roku - „Czy pani mieszka sama?” i „Młodość nie radość”; w 1963 roku - „Komu dziecko, komu?"
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the booklet (...) a small jewel of wit of its kind. The comedy in five acts ‘Malowana żona’ ('A Painted
Wife') issued in 1925, caused another social scandal because of easily recognizable characters. The
next novels are: 'Mężowie i mężczyźni’ (‘Husbands and Men’) from 1926, 'Kartki z pamiętnika młodej
mężatki’ (‘Cards from the Diary of a Young Married Woman’), ‘Starość musi się wyszumieć’ ('Old Age
Has To Have Its Fling); in 1930 she published ‘O kobiecie, która znalazła kochanka’ (‘About a Woman
Who Found a Lover'); in 1936 'Świadome ojcostwo’ (‘Conscious Fatherhood’); in 1937 ‘Maleńkie karo

karmiła mi żona’ ('Tiny Diamonds Fed Me My Wife’); in 1938 ‘Wróg kobiet’ ('An Enemy of Women’) in
1939 ‘Piękna pani i brzydki pan' ('A Beautiful Lady and an Ugly Man'). Magdalena Samozwaniec does
not lose her sense of humour in the new, gray post-war reality and she still writes novels full of sar
casm; in 1954 she publishes a satirical novel 'Błękitna krew’ ('Blue Blood') which is a caricature of the
former landowners’ environment and then she writes 'Moja wojna trzydziestoletnia’ ('My Thirty Years’
War’), in 1960 - 'Czy pani mieszka sama?’ (‘Do You Live Alone, Madam?’) and ‘Młodość nie radość'
('Youth No Joy’); in 1963 ‘Komu dziecko, komu?’ ('For Whom a Child, for Whom?').
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Była również autorką dwóch niedyskretnych powieści autobiograficznych, a to „Marii
i Magdaleny" oraz powieści poświęconej siostrze, „czarownicy z Krakowa” - „Zalotnica niebieska".
Magdalena Samozwaniec zmarła w 1972 roku w Krakowie.

ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA urodziła się w 1890 roku; próbowała początkowo studiować ma
larstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Karola Tichego oraz w Szwajcarii w genewskiej
Szkole Rysunku; zwyciężyło jednak zamiłowanie do pióra. Debiutowała autobiograficzną powie
ścią „Pożoga”, opisującą wstrząsające przeżycia na Wołyniu w latach 1917-1919. Pozostawiła szcze
gólnie dramatyczny obraz wydarzeń w Sławucie Sanguszków, gdzie bywali zarówno Juliusz, jak
i Wojciech Kossakowie. W następnych powieściach podejmowała tematykę historyczną: „Beatum
scelus", „Złota wolność”, „Szaleńcy Boży”, „Legnickie Pole", „Nieznany kraj”. W latach 30-tych na
pisała monumentalne historiozoficzne dzieło „Krzyżowcy”, następnie „Króla trędowatego",
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She was also the author of two indiscreet autobiographical novels, which are: 'Maria & Magdalena’
and the story ‘Zalotnica niebieska' ('A Blue Coquette') dedicated to her sister - 'a witch from Cracow’.
Magdalena Samozwaniec died in 1972 in Cracow.

ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA was born in 1890; initially she tried to study painting at the Warsaw
School of Fine Arts with Karol Tichy and in Switzerland at the Geneva School of Drawing; however, the
love for writing won. She made her debut with the autobiographical novel, ‘Pożoga’ (‘Conflagration’),
describing the shocking experiences in Wołyń in the years 1917-1919. She left a particularly drama
tic description of the events in Sanguszko family's Sławuta, frequented by both Juliusz and Wojciech
Kossak. The next novels that she wrote dealt with historical themes: 'Beatum Scelus’, 'Złota wolność’
('Golden Freedom'), 'Szaleńcy Boży’ (‘God’s Madmen’), 'Legnickie Pole' (‘The Field of Legnica’),
‘Nieznany kraj’ ('An Unknown Country’). In the 30s she wrote a monumental historiosophical work
‘Krzyżowcy’ (‘Crusaders’), then ‘Król trędowaty’ ('A Leprous King’) 'Bez oręża’ ('Without Any Weapon’).
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„Bez oręża”, w latach 50-tych „Przymierze” imponujące erudycją, podnoszące zdaniem Teodora
Parnickiego Zofię Kossak-Szczucką do rangi najwybitniejszego batalisty współczesnej literatury.
W czasie wojny w 1941 roku współorganizowała konspiracyjną organizację katolicką wzywają
cą między innymi do ratowania Żydów - Front Odrodzenia Polski; była inicjatorką i członkiem
„Żegoty”. Zaangażowana w działalność podziemną, została aresztowana, osadzona w Oświęcimiu.
Szczęśliwie zwolniona na skutek interwencji, uczestniczyła następnie w powstaniu warszawskim.
Po wojnie mieszkała przez kilka lat w Anglii, po czym w 1957 roku powróciła do Polski, zamiesz
kała w rodzinnych Górkach Wielkich, gdzie napisała wspomnienia z obozu w Oświęcimiu „Z ot
chłani”, sagę rodziny Kossaków „Dziedzictwo” oraz „Wspomnienia z Kornwalii 1947-1957”.
Zofia Kossak Szczucka zmarła w 1968 roku w Górkach Wielkich.

Następne pokolenie Kossaków odeszło już od sztuki. Córki Jerzego: Maria oraz Gloria epizo
dycznie zajmowały się malarstwem i poezją, Simona zaś była biologiem z wykształcenia i zamiło
wania. Tradycje rodzinne próbują wskrzesić córki Glorii - Joanna i Dagmara.
Ku ruinie chyli się tkwiąca na krakowskim placu Kossaka, owiana bogatą tradycją nieprzecięt
nie uzdolnionej artystycznie i literacko rodziny - „Kossakówka”, której historię znakomicie komen
tuje ostatnie zdanie powieści „Zalotnica niebieska” Magdaleny Samozwaniec: Nieśmiertelność! Ale
jakżeż niewielu jest tych, którzy na niq zasłużyli.

►
In the 1950s she created ‘Przymierze’ ('An Alliance’), a work impressive by its erudition, which, in
the opinion of Teodor Parnicki, lifted Zofia Kossak-Szczucka to the rank of the most prominent ‘bat
tle scene painter of the modern literature'. During the war, in 1941 she co-organized a conspiratorial
Catholic organization calling, among other things, to rescue Jews - The Front of the Rebirth of Poland;
she was the initiator and a member of the ‘Zegota’ group. She was involved in the underground activity
for which she was arrested and detained in Auschwitz. She was luckily released as a result of some
intervention, then she took part in the Warsaw Uprising. After the war she lived in England for several
years, then, in 1957 she returned to Poland and settled in the family estate Górki Wielkie, where she
wrote the memories from the camp in Auschwitz called 'Z otchłani’ (‘From the Abyss'), the sage of
the Kossak family, ‘Dziedzictwo’ (‘Heritage’) and 'Wspomnienia z Kornwalii 1947-1957’ ('Memories of
Cornwall’ 1947-1957’).
Zofia Kossak-Szczucka died in 1968 in Górki Wielkie.
The next generation of Kossaks departed from art. The daughters of Jerzy: Maria and Gloria were
involved in painting and poetry episodically, whereas Simona was a biologist by education and passion.
Joanna and Dagmara, the daughters of Gloria, are trying to revive the family traditions.
'Kossakówka' house, shrouded in a rich tradition of exceptionally gifted family as regards art and
literature, placed now at the Kossak Square, is falling apart. The history of it is well described by
the last sentence of the novel by Magdalena Samozwaniec ‘Zalotnica niebieska’ ('A Blue Coquette')
Immortality! But how scarce are the ones who deserve it.
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KALENDARIUM
JULIUSZ KOSSAK
1824 Juliusz Fortunat urodził się 29 października w Wiśniczu Nowym koło Bochni jako syn rad
cy sądowego Michała Kossaka i Antoniny z Sobolewskich, jako pierwsze z sześciorga dzieci
1830 przenosi się wraz z rodziną do Lwowa
1835-1840 uczy się w gimnazjum ojców Bazylianów we Lwowie, a następnie w Stanisławowie
i Buczaczu
1842 podejmuje studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim, równocześnie uczy się rysunku
u Jana Maszkowskiego
1843-1847 dzięki poparciu Kazimierza i Juliusza Dzieduszyckich oraz Gwalberta Pawlikowskiego
wchodzi do środowiska ziemiańsko-arystokratycznego, objeżdża dwory, portretuje swo
ich mecenasów, ich konie i stadniny. W 1843 zawiera znajomość z Piotrem Michałowskim
i spędza kilka dni w jego majątku w Bolestraszycach
1848-1849 zaciąga się do Gwardii Narodowej we Lwowie, w czerwcu jedzie jako delegat na
Kongres Słowiański do Pragi. Uczestniczy w walkach na ulicach Pragi, a kilka miesięcy póź
niej walczy w obronie Lwowa. Szkicuje sceny z życia wojska, powstaje seria rysunków ilu
strujących przemarsz wojsk rosyjskich na Węgry
1850 we Lwowie uczy rysunku Artura Grottgera; powstają pierwsze obrazy olejne
1851 wyjeżdża z Konstantym Branickim do Białej Cerkwi, Petersburga prawdopodobnie, gdzie
zapoznaje się z malarstwem zachodnioeuropejskim. Największe wrażenie wywarło na
Juliuszu malarstwo barokowe Flamanda Adama Fransa van der Meulena. Prawdopodobnie
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CALENDAR
JULIUSZ KOSSAK
1824 Juliusz Fortunat was born on October 29th in Wiśnicz Nowy near Bochnia as a son of a counsel
lor at law Michał Kossak and Antonina née Sobolewska, as the first of their six children
1830 he moves with his family to Lvov
1835-1840 he attends the Gymnasium of Basilian Friars in Lvov, and then in Stanislavov and Buchach
1842 he starts to study law at the University of Lvov, at the same time he learns drawing with Jan
Maszkowski
1843-1847 thanks to the support of Kazimierz and Juliusz Dzieduszycki and Gwalbert Pawlikowski
he enters the landowning aristocracy circles, touring mansions, portraying their patrons,
horses and stables. In 1843 he meets Piotr Michałowski and spends a few days at his estate in
Bolestraszyce
1848-1849 enlists for the National Guard in Lvov, in June, he goes as a delegate to the Slavic Congress
in Prague. He participates in the battles on the streets of Prague, and a few months later he
fights in defence of Lvov. He sketches the scenes from the life of the army, creates a series of
drawings illustrating the march of the Russian troops to Hungary.
1850 he teaches drawing to Artur Grottger in Lvov; the first oil pictures are painted
1851 he leaves for Biala Tserkev, together with Konstanty Branicki, probably also for Petersburg
where he gets acquainted with the painting of the Western Europe. Juliusz is greatly impressed
by the Baroque painting of a Fleming Adam Frans van der Meulen. He probably visits Moscow.
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odwiedza też Moskwę. Na zlecenie wydawcy Maurycego Wolffa ilustruje zbiór utworów po
etów i pisarzy „Plejada polska".
1852 wyjazd do Wiednia, gdzie krótko był uczniem Ferdynanda G. Waldmullera oraz na Węgry
1852-1853 pierwszy pobyt w Paryżu
1853 osiada w Warszawie, gdzie wiąże się z tzw. „cyganerią warszawską” - absolwentami tamtej
szej Szkoły Sztuk Pięknych skupioną wokół wydawcy Marcina Olszyńskiego. Zarabia wyko
nywaniem ilustracji do czasopism i retuszowaniem fotografii
1855 we wrześniu żeni się z Zofią Gałczyńską i wraz z nią wyjeżdża do Paryża, gdzie pozostaje
sześć lat
1856-1860 w Paryżu zaprzyjaźnia się z Horace’em Vernetem, Józefem Brandtem, Henrykiem
Rodakowskim, Leonem Kaplińskim; poznaje zbiory muzealne, kopiuje w Luwrze konie
Gericaulta i pejzaże Ruisdaela, w prywatnej szkole rysuje modele z natury. W Paryżu, w noc
sylwestrową 1856/1857 przychodzą na świat bliźniaki Tadeusz oraz Wojciech, którego
ojcem chrzestnym został ceniony malarz francuski Horace Vernet. W 1858 roku maluje
w Paryżu obraz „Mohort prezentujący stadninę księciu Józefowi Poniatowskiemu”
1858 przychodzi na świat syn Stefan
1860 z końcem 1860 roku rodzina Kossaków zamieszkała w Warszawie, gdzie pozostała do 1868
roku. Początkowo miał pracownię przy ul. Nowy Świat 14, od 1862 - ul. Leszno, w domu

Brodowskich; główną domeną twórczości Juliusza było wówczas ilustratorstwo
1861 wyjazd do wschodniej Galicji, między innymi do Koropca, gdzie malował stadniny; przycho
dzi na świat córka Zofia
1862 przychodzi na świat córka Jadwiga
1862-1868 pełni funkcję kierownika artystycznego „Tygodnika Ilustrowanego”
1867 jest ponownie w Paryżu dla zwiedzenia wystawy światowej

At the request of the publisher Maurycy Wolff, he illustrates the collection of poems written by
poets and writers 'Plejada Polska’ (‘Polish Pleiade’J.
1852 a trip to Vienna, where he is a student of Ferdinand G. Waldmuller for a short time, and then, a
trip to Hungary
1852-1853 his first stay in Paris
1853 he settles in Warsaw, where he is involved in the activities of the so-called ‘Varsovian Bohemia',
composed of the graduates of the local School of Fine Arts centered around the publisher, Marcin
Olszyński. He earns money by making illustrations for magazines and retouching photo
1855 in September he marries Zofia Gałczyńska and travels to Paris together with her where he stays
for six years.
1856-1860 in Paris, he makes friends with Horace Vernet, Józef Brandt, Henryk Rodakowski, Leon
Kapliński; gets acquainted with the museum collections, makes copies of Gericault’s horses
and landscapes of Ruisdael in Louvre, and he draws models from nature at a private school. In
Paris, at new year’s eve 1856/1857 his twins Tadeusz and Wojciech are born, their godfather
becomes Horace Vernet, a valued French painter. In 1858, in Paris, he paints a picture ‘Mohort
prezentujący stadninę księciu Józefowi Poniatowskiemu’ (‘Mohort Presenting a Stud to Prince
Józef Poniatowski’)
1858 his son Stefan is born
1860 at the end of the 1860s the Kossak family settles in Warsaw, where it stays until 1868. Initially,
he had a studio at 14, Nowy Świat Street however, since 1862, he moves to Leszno Street, to the
house of the Brodowski family; the main creative activity in which Juliusz was involved at that
time was illustrating
1861 a travel to the eastern part of Galicia, to Koropiec, where he painted studs; his daughter Zofia is
born there
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1868 wyjazd do Wiednia, a następnie do Monachium, gdzie przez dziesięć miesięcy studiuje
w atelier batalisty Franza Adama; w dalszym ciągu pozostaje w bliskich relacjach z Józefem
Brandtem
1869 osiada wraz z rodziną w Krakowie, w kupionym za pieniądze żony dworku „Wygoda”;
współpracuje jako ilustrator z „Kłosami"
1871 odbywa podróż w towarzystwie Józefa Brandta po wschodniej i południowej Galicji
Wschodniej, odwiedzając Lwów, Żółkiew, Podhorce, Stanisławów, Strusę, Trembowlę,
Podhajce; 19 września zawitali do Gumnisk Sanguszków
1872-1873 przełom lat spędza w Monachium; pobyt u ks. Adama Sapiehy w Karpatach w Siankach
i Użoku
1873 wchodzi do Komisji Rozpoznawczej w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych
1874 wraz z Józefem Brandtem odwiedza Bałtę i Chocim. Maluje cykl „Polowanie na niedźwie
dzia" ilustrujący wielkie polowanie w dobrach ks. Adama Sapiehy w Siankach i Użoku
w 1872 roku
1879 zostaje członkiem komitetu mającego na celu utworzenie w Krakowie Muzeum
Narodowego; wchodzi w skład komitetu przygotowującego w Krakowie jubileusz Józefa
Ignacego Kraszewskiego
1880-1884 powstaje wspaniały cykl ilustrujący dzieje rodziny Fredrów. Poczynając od 1880 ro
ku przez 18 lat prezesuje Kołu Artystyczno-Literackiemu w Krakowie, zyskując żartobli
wy przydomek „Prezesia”. W Warszawie odbywają się uroczystości jubileuszowe Juliusza
Kossaka i uroczysty bankiet, na którym mowę wygłosił warszawski malarz Wojciech Gerson
1881 z okazji pobytu cesarza Franciszka Józefa w Galicji maluje 6 akwarel z cyklu 20 obrazów
- ilustrujących to wydarzenie, między innymi „Wesele krakowskie przed cesarzem na
Rynku w Krakowie" i „Wizyta Franciszka Józefa w pracowni Matejki"

1862 his daughter Jadwiga is born
1862-1868 he works as the artistic director of the ‘Tygodnik Ilustrowany’ weekly
1867 he goes to Paris again to see the World Exhibition
1868 a trip to Vienna, then to Munich, where he is studying in the atelier of the battle scene painter
Franz Adam for ten months; he maintains the close relationship with Józef Brandt
1869 he settles with his family in Cracow in the manor house ‘Wygoda’ (‘Convenience’] bought thanks
to his wife’s money; he cooperates with ‘Kłosy’ magazine as an illustrator
1871 he travels in the company of Józef Brandt to the eastern and south eastern parts of Galicia, visit
ing Lvov, Zholkiev, Podhortse, Stanislavov, Strusov, Trembovla, Podhaytse; On September 19th
they visit Gumniska of the Sanguszko family
1872-1873 he spends that time in Munich; visits the Father Adam Sapieha in the Carpathians, at
Sianki and Użok
In 1873 he enters the Identification Commission in the Cracow Society of Friends of Fine Arts
1874 he visits Balta and Khotyn together with Józef Brandt. He paints a series of ‘Polowanie na
niedźwiedzia’ ('Bear Hunting'] illustrating a great hunting in the estate of Father Adam Sapieha
in Sianki and Użok in 1872
1879 he becomes a member of the committee for the establishment of the National Museum in Cracow;
he becomes a member of the committee preparing the Józef Ignacy Kraszewski’s jubilee
1880-1884, a wonderful cycle illustrating the history of the Fredro family appears; since 1880, for the
following 18 years he presides over the Artistic and Literary Circle in Cracow acquiring a funny
nickname of‘Prezesio’. There is a Juliusz Kossak jubilee celebration in Warsaw and a ceremonial
banquet, at which Wojciech Gerson, a Warsaw painter, delivers a speech
1881 to commemorate the stay of the Emperor Franz Joseph in Galicia he paints 6 watercolours of the
20 picture cycle illustrating the event, including 'Wesele krakowskie przed cesarzem na Rynku
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1882-1883 maluje kilka obrazów z okazji 200. rocznicy wiktorii wiedeńskiej
1885 powstaje cykl 12 akwarel ilustrujących „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza
1886 powstaje arcydzieło „Stadnina na Podolu”
1889 w czerwcu odbywa się uroczysty jubileusz Juliusza Kossaka w krakowskich Sukiennicach;
otrzymuje wówczas album zawierający 60 prac polskich artystów, paletę od przyjaciół-malarzy z Monachium, brązowe popiersie autorstwa Teodora Rygiera; szeroko komentowany
był brak w albumie pracy Jana Matejki
1890 w czterdziestolecie pracy artystycznej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderem
cesarza Franciszka Józefa; wykonuje 12 ilustracji do „Konrada Wallenroda” i „Grażyny”
Adama Mickiewicza
1891 kończy cykl dziejów rodu Dunin-Borkowskich
1893 powstaje cykl ilustracji do „Pieśni Legionów”
1899 umiera 3 lutego w Krakowie; pochowany jest w rodzinnym grobowcu na cmentarzu
Rakowickim

LEON KOSSAK
1827 urodził się 22 marca w Wiśniczu Nowym k. Bochni jako syn Michała i Antoniny
z Sobolewskich, młodszy brat Juliusza
1848 służy w ułanach austriackich; walczy na Węgrzech w korpusie gen. Bema, między innymi
w bitwie pod Vilagos
1849 po kapitulacji Węgier - emigruje
ok. 1856 wyjeżdża do Paryża, a stamtąd do Australii

w Krakowie’ (‘The Cracovian Wedding in Front of Emperor at the Market Square in Cracow') and
‘Wizyta Franciszka Józefa w pracowni Matejki' (‘A Visit of Franz Joseph to the Studio of Matejko’)
1882-1883 he paints several paintings on the occasion of the 200th anniversary of the victoiy of Vienna
1885 he produces a series of 12 watercolours illustrating the work of Henryk Sienkiewicz ‘Ogniem
i mieczem' ('With Fire and Sword’)
1886 a masterpiece called 'Stadnina na Podolu’ (‘A Stud in Podole’) is created
1889 June, there is a solemn anniversary of Juliusz Kossak in Cracovian Sukiennice house; he receives the
album containing 60 works of the Polish artists, a palette from friends-artists from Munich, a bronze
bust by Teodor Rygier; the lack of the work by Jan Matejko in the album was widely commented
1890 he was awarded the Knight’s Cross of the Order of Emperor Franz Joseph at the 40th anniversary of
the artistic work; he makes 12 illustrations for ‘Konrad Wallenrod’ and ‘Grażyna’ by Adam Mickiewicz
1891 he completes the Dunin-Borkowski family history cycle
1893 he creates a series of illustrations for 'Pieśń Legionów’ (‘A Song of the Legions')
1899 he dies on February 3rd in Cracow; he is buried in the family tomb in the Rakowice cemetery

LEON KOSSAK
1827 he was born on March 22nd, 1827 in Wiśnicz Nowy near Bochnia, as the son of Michał and
Antonina née Sobolewska, the younger brother of Juliusz
1848 he serves in the Austrian Lancers; he fights in Hungary in the corps of General Bern, inter alia, in
the Battle of Vilagos
1849 after the capitulation of Hungary, he emigrates
about 1856 he goes to Paris, and from there he travels to Australia
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ok. 1857 wraca do Paryża
1860 w oddziałach Garibaldiego odbywa kampanię neapolitańską
1861 osiada we Lwowie
1863 walczy w powstaniu w oddziałach J. W. Ruckiego i K. Krysińskiego; odznaczył się w bitwie
pod Kockiem, gdzie został ranny i dostał się do niewoli. Skazany na ciężkie roboty, spędził 8
lat w Siwakowej na Syberii
ok. 1873 schorowany wraca do Krakowa
1877(?) umiera 18 czerwca w Krakowie

WOJCIECH KOSSAK
1856
1869
1870
1871

Wojciech urodził się 31 grudnia w Paryżu jako syn Juliusza i Zofii z Gałczyńskich
od października mieszka w Krakowie
przez rok uczęszcza do 4 klasy Gimnazjum św. Anny w Krakowie; jest złym uczniem
w czerwcu wstępuje do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiuje do 1873 roku
w pracowni Władysława Łuszczkiewicza
1874 wyjazd na studia do Monachium, gdzie uczy się w tamtejszej Akademii u Alexandra
Stràhubera, Alexandra Wagnera, Wilhelma von Lindenschmita; pozostaje w bliskich konktach z Józefem Brandtem i polską kolonią artystyczną
1875/1876 odbywa roczną służbę wojskową w krakowskim pułku c.k. ułanów
1876/1877 wyjazd do Paryża, gdzie studiuje w pracowni Leona Bonnata i Aleksandra Cabanela;
pobyt w Paryżu trwa 5 lat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

about 1857 he returns to Paris
1860 he takes the Neapolitan Campaign in Garibaldi units
In 1861 he settles in Lvov
1863 he fights in the uprising in the unit of J. W. Rucki and K. Krysiński; he distinguishes himself in the
battle of Kock, where he is wounded and taken prisoner, he is sentenced to hard work, he spends
eight years in Siwakowa, in Siberia
about 1873 he is ill and comes back to Cracow
1877 (?) he dies on June 18th in Cracow

WOJCIECH KOSSAK
Wojciech was born on December 31st in Paris, as a son of Juliusz and Zofia née Gałczyńska
since October he lives in Cracow
he attends the 4th class of St Anne Gymnasium in Cracow for a year; he is a bad student
In June, he joins the School of Fine Arts in Cracow, where he is studying until 1873 in the studio
of Władysław Łuszczkiewicz
1874 he goes to study in Munich, where he is educated at the Munich Academy with Alexander
Strâhuber, Alexander von Wagner, Wilhelm von Lindenschmit; he stays in close relationship
with Józef Brandt and the Polish art colony
1875/1876 he does an annual military service at the Cracow Regiment of Imperial and Royal Lancers
1876/1877 he goes to Paris where he studies in the studio of Leon Bonnat and Alexandre Cabanel. He
stays in Paris for 5 years
1883 he goes back to Cracow, where he is going to stay for 10 years

1856
1869
1870
1871
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1883 wraca do Krakowa, gdzie pozostanie 10 lat
1884 16 lipca bierze ślub z Marią Kisielnicką
1886 uczestniczy w polowaniu cesarskim w Godollo pod Budapesztem, które rok później
uwiecznił na obrazie. Maluje „Olszynkę Grochowską" nagrodzoną pierwszym medalem na
wystawie w Krakowie. Obraz spłonął w 1915 roku w Boryniczach; rodzi się syn Jerzy
1887 „Olszynka Grochowska" przedstawiona zostaje do prestiżowej nagrody krakowskiej
Akademii Umiejętności im. Probusa Barczewskiego; większością jednego głosu nagrodę
otrzymuje jednak Jacek Malczewski za obraz „Na etapie”
1890 wyróżnienie na Salonie w Paryżu
1891 rodzi się córka Maria
1892 otrzymuje nagrodę Akademii Umiejętności im. Probusa Barczewskiego za obraz
„Wspomnienia lat dziecinnych"
1893 w kwietniu przygotowuje wspólnie z Janem Styką szkic tzw. „Małej Panoramy Racławickiej”.
Pracę poprzedzają wyjazdy do Drezna i Berlina w celu zapoznania się z tamtejszymi panora
mami. Podróżują do Racławic, gdzie dokonują wizji lokalnej; maluje „Autoportret z paletą"
1894 maluje wspólnie z Janem Styką „Panoramę bitwy pod Racławicami" przygotowa
ną na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie z okazji 100. rocznicy Insurekcji
Kościuszkowskiej, która eksponowana była w nowo wybudowanej specjalnie dla
„Panoramy" - rotundzie. „Panorama” okazuje się wielkim sukcesem obu malarzy, a dla
Wojciecha Kossaka początkiem wielkiej kariery; rodzi się córka Magdalena
1895 udaje się do Berlina, gdzie maluje wspólnie z Julianem Fałatem panoramę „Przejście przez
Berezynę”, która została zniszczona przez pocięcie w 1907 roku
1895-1902 pracuje na dworze cesarza Wilhelma II, gdzie ma do dyspozycji pracownię w za
meczku Monbijou. Siedmioletni okres berliński Kossaka powoduje wiele kontrowersji,

1884 he marries Maria Kisielnicką on July 16th
1886 he participates in the imperial hunting in Godollo near Budapest, which he immortalized in the
image a year later. He paints 'Olszynka Grochowska' awarded with the first medal at an exhibi
tion in Cracow. The image was burned in 1915 in Borynicze. His son Jerzy is born
1887 'Olszynka Grochowska' is presented for the prestigious award of the Cracow Academy of Abilities
named after Probus Barczewski; the award is given to Jacek Malczewski who wins by one vote
and receives the prize for his painting ‘Na etapie’ ('On a Stage for Exile")
1890 he receives a honourable mention at the Paris Salon
1891 his daughter Maria is born
1892 he receives a reward of The Academy of Abilities named after Probus Barczewski for the paint
ing 'Wspomnienia lat dziecinnych’ (‘Memories of Childhood Years’)
1893 April, he prepares a sketch of the so-called ‘Mała Panorama Racławicka' ('Small Panorama of
Racławice') together with Jan Styka. The work is preceded by trips to Dresden and Berlin in
order to familiarize with the local panoramas. The painters go to an on-site visit to Racławice;
Wojciech paints 'Autoportret z paletą’ ('A Self-portrait with a Palette’)
1894 he paints 'Panorama bitwy pod Racławicami’ ('Panorama of the Battle of Racławice') togeth
er with Jan Styka, prepared for the National Exhibition in Lvov on the occasion of the 100th
Anniversary of the Kościuszko Insurrection, which was exhibited at the newly built rotunda,
especially for the 'Panorama'. 'Panorama' becomes a huge success of both painters, and for
Wojciech Kossak, it is a beginning of a great career. His daughter Magdalena is born.
1895 he goes to Berlin, where, together with Julian Fałat, he paints a panorama 'Przejście przez
Berezynę' (‘Crossing the Berezina River’), which was destroyed by cutting into segments in 1907
1895-1902 he works at the court of the Emperor Wilhelm II, where he receives a studio to be at his
own disposal in the Monbijou castle. The seven-year Berlin period of Kossak causes a lot of
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a nade wszystko krytyk i oskarżeń. Z Berlina przyjeżdża wielokrotnie do Krakowa i na wa
kacje do Zakopanego
1898 maluje „Noc Listopadową”
1900 w związku z planowanymi panoramami „Somosierra” i „Bitwa pod piramidami" udaje się
wraz Michałem Wywiórskim do Hiszpanii i do Egiptu w celu zebrania materiałów; planu
je namalowanie panoramy „Obrona Częstochowy”
1901 maluje wspólnie z Michałem Wywiórskim, Zygmuntem Rozwadowskim, Józefem
Ryszkiewiczem, Kazimierzem Pułaskim, Władysławem Jasieńskim, Czesławem Tańskim
panoramę „Bitwa pod Piramidami”, która na wystawie w Warszawie nie zyskała uznania
publiczności. Otrzymuje we Francji Krzyż Legii Honorowej
1902 powraca z Berlina do Krakowa
1903/1904 wyjazd do Wiednia w celu poszukiwań nowych zamówień
1904 po powrocie z Wiednia popada w konflikty z Towarzystwem Artystów Polskich „Sztuka”
1905 wyjazd do Londynu
1907 powrót do Krakowa
1908 w opozycji do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” zakłada w Krakowie grupę „Zero”,
do której dołącza między innymi Jacek Malczewski; powstaje obraz „Ranny kirasjer”
1909 zostaje członkiem dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
1913 zostaje wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych; maluje efektowny obraz
„Książę Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej”
1914 otrzymuje nagrodę krakowskiej Akademii Umiejętności im. Probusa Barczewskiego za ob
raz „Bateria w ogniu” z 1913 roku; wraz z wybuchem wojny zostaje zmobilizowany w stop
niu rotmistrza do armii austriackiej

—
controversy, and above all, criticism and accusations. He often comes to Cracow and Zakopane
for holidays
1898 he pains the ‘Noc Listopadowa’ ('November Night’]
1900 he goes to Spain and to Egypt with Michał Wywiórski in order to collect materials related to the
planned panoramas 'Somosierra' and ‘Bitwa pod piramidami’ ('Battle Near the Pyramids’); he
plans to paint a panorama ‘Obrona Częstochowy' (‘Defence of Czestochowa’)
1901 he paints the panorama 'Bitwa pod piramidami’ ('Battle Near the Pyramids') together with
Michał Wywióski, Zygmunt Rozwadowski, Józef Ryszkiewicz, Kazimierz Pułaski, Władysław
Jasieński, Czesław Tański, which does not gain recognition of the audience at the exhibition in
Warsaw. In France he is rewarded with the Cross of the Legion of Honour
1902 he returns from Berlin to Cracow
1903/1904 a trip to Vienna to search for new orders
1904 after returning from Vienna he falls into conflict with the Society of the Polish Artists ‘Sztuka’ (‘Art’)
1905 a trip to London
1907 he returns to Cracow
1908 in opposition to the Society of the Polish Artists ‘Sztuka’ (‘Art’) he establishes a group ‘Zero’ in
Cracow, which is joined by, inter alia, Jacek Malczewski; a picture ‘Ranny kirasjer’ (‘A Wounded
Cuirassier’) is created
1909 he becomes a member of the directorate of the Society of Friends of Fine Arts in Cracow
1913 he becomes a vice-president of the Society of Friends of Fine Arts; he paints an effective pic
ture 'Książę Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej’ ('Prince Józef Poniatowski on the Falencka
Causeway’)
1914 he receives a reward of the Cracow Academy of Abilities named after Probus Barczewski for the
painting'Bateria w ogniu’ ('Battery in Fire’) of 1913; with the outbreak of war he is mobilized to
serve in the rank of the captain in the Austrian army
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1914-1916 pełni funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; w malar
stwie wielokrotnie podejmuje tematykę napoleońską
1915 zostaje powołany na stanowisko profesora malarstwa batalistycznego w warszawskiej
Szkole Sztuk Pięknych; funkcję tę pełnił do 1919 roku
1918 od października jest majorem w polskim 3. Pułku Ułanów; mieszka zarówno w Krakowie,
jak i Warszawie, gdzie od 1921 roku utrzymuje pracownię w hotelu Bristol
1920 wyjazd do Paryża, gdzie powracać będzie jeszcze w 1923 i 1924 roku; wystawia z powo
dzeniem na Salonach paryskich
1921 wyjazd do Stanów Zjednoczonych; ponownie wyjedzie za ocean w latach 1927,1928/1929,
1930,1932,1934, gdzie zdobywa intratne zamówienia przede wszystkim na portrety waż
nych osobistości. Przemierzył Stany Zjednoczone od Florydy, Los Angeles, San Francisco
po Nowy Jork i Chicago. Wielkie powodzenie w kołach amerykańskiej Polonii powoduje
założenie fundacji The Kossak Art Society.
1922 przyjmuje zamówienie Komitetu do pozyskania obrazów z dziejów Polski dla Muzeum
Narodowego w Warszawie (późniejszego Muzeum Wojska Polskiego), któremu przewodni
czył gen. Józef Haller, na monumentalny cykl ilustrujący historię polskiego oręża; maluje m.in.
„Generała Sowińskiego na szańcach Woli” zostaje malarzem nadwornym wojska polskiego
1923 odznaczony Komandorią Orderu Polonia Restituía
1924 wyjazd do Paryża; maluje „Autoportret z koniem na polowaniu”
1928 portretuje Marszałka Józefa Piłsudskiego na koniu; portret ma kilka replik
1931 powstaje obraz „Zaślubiny Polski z morzem”
1934 Muzeum Narodowemu w Krakowie ofiarowuje monumentalny obraz „Święto Kawalerii

polskiej 6 X 1933” („Rewia kawalerii polskiej na krakowskich Błoniach”) z dedykacją:
Miastu mojemu pracę te poświęcam, Wojciech Kossak 1934

k--------
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1914-1916 he functions as president of the Society of Friends of Fine Arts in Cracow; in painting, he
repeatedly takes the Napoleonic theme
1915 he is appointed to a position of a professor of battle painting at the Warsaw School of Fine Arts;
he holds this post until 1919, since October 1918, he is a major in the 3rd Polish Uhlans Regiment;
he lives both in Cracow and Warsaw, where since 1921 he maintains a studio in Bristol Hotel
1920 a trip to Paris, where he is going to come back in 1923 and in 1924; he is successful with his
exhibitions at the Salons in Paris
1921 a trip to the United States; where he goes again in 1927, 1928/1929, 1930, 1932 and 1934,
where he wins a lucrative contract primarily to make portraits of important personalities.
He travels across the United States from Florida, Los Angeles, San Francisco to New York and
Chicago. The great popularity in the circles of the American Polonia result in coming into being
of the Kossak Art Society foundation.
1922 he takes the order of 'The Committee to Obtain Pictures Concerning the Polish History for the
Polish National Museum in Warsaw” (later the Polish Army Museum), chaired by the General
Józef Haller to create a monumental cycle illustrating the history of the Polish army; he paints,
among others, 'Generał Sowińskiego na szańcach Woli’ ('General Sowiński on the Earthworks of
Wola'), he becomes the court painter of the Polish army
1923 he is distinguished by the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta
1924 a trip to Paris; he paints 'Autoportret z koniem na polowaniu’ ('The Self-portrait with a Horse on
the Hunt’)
1928 he portrays Marshal Józef Piłsudski on horseback; the portrait has several replicas
1931 he creates the image 'Zaślubiny Polski z morzem' ('Poland's Marriage with the Sea’)
1934 he offers the monumental painting called 'Święto Kawalerii polskiej 6 X 1933' /'Rewia kawale
rii polskiej na krakowskich Błoniach’/ ('Feast of Polish Cavalry 6 X 1933’ /‘Revue of the Polish
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1936 otrzymuje Krzyż Komandorski OdrodzeniaPolski; wielka jubileuszowa wystawa Wojciecha
Kossaka w Warszawie i Krakowie
1939 został ponownie wybrany na prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
1942 umiera 29 lipca w Krakowie; pochowany jest w rodzinnym grobowcu na cmentarzu
Rakowickim

JERZY KOSSAK
1886 Jerzy urodził się w Krakowie 11 września jako syn Wojciecha i Marii z Kisielnickich.
Ukończył gimnazjum św. Jacka w Krakowie oraz Szkołę Kadetów. Malarstwa uczy się w pra
cowni dziadka Juliusza i ojca Wojciecha
1911 żeni się z Ewą Kaplińską, z którą ma córkę Marię; zamieszkuje w krakowskiej „Kossakówce”
wtzw. „Domu Babci”, z czasem zwanym „Jerzówką” podczas pierwszej wojny światowej słu
ży w armii austriackiej
1925-1926 jeździ wraz z ojcem po dworach w Poznańskiem i maluje na zamówienia liczne kom
pozycje konne i portrety
1927 maluje „Odwrót Napoleona spod Moskwy” i „Bitwę pod Piramidami"
1938 maluje 27 olejnych obrazów do „Albumu Wojska Polskiego”
1940 po śmierci żony Ewy poślubia Elżbietę Dzięciołowską, z którą ma córki Glorię i Simonę
1955 umiera 11 maja w Krakowie; pochowany jest w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu
Rakowickim

Cavalry on the Cracow Błonie) to the National Museum in Cracow with the dedication: ¡sacrifice
this work to my city, Wojciech Kossak, 1934’
1936 he receives the Commander's Cross with the Star of the Order of Rebirth of Poland (Polonia
Restituta); there is a great jubilee exhibition of Wojciech Kossak in Warsaw and in Cracow
1939 he is re-elected president of the Society of Friends of Fine Arts in Cracow
1942 he dies on July 29th in Cracow and is buried in the family tomb on the Rakowice cemetery

JERZY KOSSAK
1886 Jerzy is born on September 11th in Cracow as the son of Wojciech and Maria née Kisielnicka. He
graduates from St Jack Gymnasium in Cracow and the Cadet School of Painting, he learns in the
studio of his grandfather Juliusz and father Wojciech
1911 he marries Ewa Kaplinska with whom he has a daughter, Maria; he resides in Cracow
‘Kossakówka’ in the so-called ‘Grandma’s House', later called ‘Jerzówką’; during the First World
War, he is serving in the Austrian army
1925-1926 he travels along the courts of the Poznań region together with his father and paints on
orders creating numerous compositions and portraits
1927 he is painting ‘Odwrót Napoleona spod Moskwy'f'Napoleon’s Retreat from Moscow') and 'Bitwę
pod Piramidami' (‘Battle Near the Pyramids')
1938 he is painting 27 oil paintings for the 'Polish Army Album’
1940 after the death of his wife Ewa, he marries Elżbieta Dzięciołowską with whom he has two daugh
ters, Gloria and Simona
1955 he dies on May 11th in Cracow; he is buried in the family tomb on the Rakowice cemetery
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KAROL KOSSAK
1896 Karol urodził się 2 maja we Lwowie, jako syn Stefana i Ewy z Mikolaschów; uczy się w gim
nazjum we Lwowie oraz malarstwa u Stanisława Batowskiego i Zygmunta Rozwadowskiego
1914 wyjeżdża wraz rodzicami i rodzeństwem do Wiednia, gdzie po maturze podejmuje studia
malarskie u Kazimierza Pochwalskiego
1915 zostaje powołany do wojska austriackiego i wysłany na front włoski w Alpy; kontuzjowany
odesłany zostaje do Krakowa, a następnie do Zakopanego
1919-1923 studiuje w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Ignacego Pieńkowskiego
i Władysława Jarockiego
1926 ilustruje książki Zofii Kossak-Szczuckiej, m.in. „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” i „Ku
swoim”; zaproszony przez Sanguszków do Gumnisk pod Tarnowem otrzymuje zamówienie
na portrety koni z tej słynnej stadniny
1927 powrót do Lwowa, gdzie podejmuje prace nauczyciela rysunku w IX Gimnazjum; żeni się
z Antoniną Wandą Czerkawską i osiada w jej majątku w Dziedziłowie pod Lwowem
1934 przychodzi na świat jedyna córka - Teresa
1935 zamieszkuje wraz z rodziną w nowo wybudowanym domu w Tatarowie na Huculszczyźnie
1939 nakładem wydawnictwa Książnica-Atlas wydana zostaje seria pocztówek z akwarelami hu
culskimi
1943 pożar domu w Tatarowie i początek wojennej tułaczki poprzez Stanisławów, Jasło, Bączałę,
Swięcany
1945 pobyt w Siepietnicy koło Gorlic, gdzie żona dostała posadę nauczycielki oraz w Bieździedzu
koło Kołaczyc
1948 osiedla się w Ciechocinku, gdzie mieszka przy ul. Traugutta
1975 umiera w Ciechocinku

KAROL KOSSAK
1896 Karol is born on May 2nd in Lvov, the son of Stefan and Ewa née Mikolasch, he attends a Gym
nasium in Lvov and learns painting with Stanisław Batowski and Zygmunt Rozwadowski
1914 he travels with his parents and siblings to Vienna, where after graduating from the high school,
he starts his study in painting with Kazimierz Pochwalski
1915 he is drafted to the Austrian army and sent to the Italian front in the Alps; he is injured and sent
back to Cracow and next to Zakopane
1919-1923 he studies in the Academy of Fine Arts at the studio of Ignacy Pieńkowski and Władysław Jarocki
1926 he illustrates books of Zofia Kossak-Szczucka, including, inter alia, ‘Kłopoty Kacperka górec
kiego skrzata' (‘Troubles of Casper, an Elf of Gorki’] and 'Ku swoim' ('Towards Friendly People’)
He is invited by the Sanguszko family to Gumniska near Tarnow where he receives orders for
portraits of horses from the famous stud
1927 he returns to Lvov, where he takes the post of a teacher of drawing in the 9th Gymnasium; he
marries Antonina Wanda Czerkawska and settles in her estate in Dziedziłów near Lvov
1934 his only daughter - Teresa is born
1935 resides with his family in a newly built house at Tatarów in the Hutsul region
1939 the Książnica-Atlas publishing house issues a series of postcards with Hutsul watercolours
1943 the fire of the house at Tatarów and the beginning of the war wandering through Stanislavov,
Jasło, Bączała, Święcany
1945 he stays in Siepietnica near Gorlice, where his wife gets a job as a teacher and then in Bieździedz
near Kołaczyce
1948 he settles in Ciechocinek, where he lives at Traugutta Street
1975 he dies in Ciechocinek
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FOTOGRAFIE
Archiwa prywatne
Zbiory Rodziny Sosenków
Wojciech Śladowski, Polski Dom Aukcyjny
Z kolekcji Salonu CONNAISSEUR, Kraków
Ze zbiorów Andrzeja Cerlińskiego
Ze zbiorów Andrzeja Mrowca

Piotr Ligier / Muzeum Narodowe w Warszawie
Marek Horwat / Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Robert Moździerz / Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum Historyczne m. Krakowa
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Muzeum - Zamek w Łańcucie
Muzeum Lubelskie
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

PHOTOGRAPHS
Archiwa prywatne
The collection of the Sosenko Family
Wojciech Śladowski, The Polish Auctionary House, Cracow

The collection of CONNAISSEUR Salon, Cracow
The collection of Andrzej Cerliński
The collection of Andrzej Mrowieć
Piotr Ligier I The National Museum in Warsaw
Marek Horwat / The National Museum of the Przemyska Land in Przemyśl
Robert Moździerz / The District Museum in Tarnów
Photohraphy Studio of the National Museum in Cracow
The Historical Museum of the City of Cracow
The National Digital Archive
The Museum - Castle in Łańcut
The Lubelskie Museum in Lublin
The District Museum in Rzeszów
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KATALOG

CATALOGUE

Juliusz Kossak

Siwy ogier, 1841
akwarela, papier; 29,5 x 39
Własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie
nr inw. MT-A-M/277
A Grey Stallion, 1841
watercolour, paper; 29,5 x 39
Property of the District Museum in Tarnow
Inv. no. MT-A-M/277
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Siwa klacz Szaytanka, 1844
akwarela, papier; 29,7 x 38,7
Własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie
nr inw. MT-A-M/276

Szaytanka Grey Marę, 1844
watercolour, paper; 29,7 x 38,7
Property of the District Museum in Tarnów
Inv. no. MT-A-M/276

► Juliusz Kossak

Ogier arabski z Beduinem, 1846
akwarela, papier; 28,5 x 36
Z kolekcji Salonu CONNAISSEUR, Kraków

An Arab Stallion with a Bedouin, 1846
watercolour, paper; 28,5 x 36
The collection of CONNAISSEUR Salon, Cracow

49

Potyczka, ok. 1860
akwarela, papier; 24,5 x 32
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. III-r.a.1803

A Skirmish, approx. 1860
watercolour, paper; 24,5 x 32
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. III-r.a.1803

► Juliusz Kossak

Polowanie na saniach, 1869
olej, płótno; 35,5 x 58
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-a-1280

Sleigh Hunting, 1869
oil painting, canvas; 35,5 x 58
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-a-1280
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Eustachy Erazm Sang uszko, 1871
akwarela, papier; 70 x 59
Własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie
nr inw. MT-A-M/743
Eustachy Erazm Sanguszko, 1871
watercolour, paper; 70 x 59
Property of the District Museum in Tarnów
Inv. no. MT-A-M/743

► Juliusz Kossak

Władysław Sanguszko, 1872
akwarela, papier; 71 x 61
Własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie
nr inw. MT-A-M/744

Władysław Sanguszko, 1872
watercolour, paper; 71 x 61
Property of the District Museum in Tarnów
Inv. no. MT-A-M/744
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J&-

Koń kasztan Carogród, 1875
akwarela, papier; 43,5 x 54,5
Własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie
nr inw. MT-A-M/154
Carogród Chestnut Horse, 1875
watercolour, paper; 43,5 x 54,5
Property of the District Museum in Tarnów
Inv. no. MT-A-M/154

► Juliusz Kossak

Kościuszko z kosynierami, 1879
akwarela, papier; 78 x 63
Własność - Muzeum - Zamek w Łańcucie
nr inw. S944MŁ
Kościuszko and the Scythe-bearers, 1879
watercolour, paper; 78 x 63
Property of the Museum - Castle in Łańcut
Inv. no. S944MŁ
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Książę Józef Poniatowski na Szumce, 1879
akwarela, papier; 78 x 63
Własność - Muzeum - Zamek w Łańcucie
nr inw. S945MŁ
Prince Józef Poniatowski on Szumka, 1879
watercolour, paper; 78 x 63
Property of the Museum - Castle in Łańcut
Inv. no. S945MŁ

► Juliusz Kossak

Wawrzyniec Fredro w poselstwie do Stambułu, 1883
akwarela, papier; 47,5 x 70
Własność - Muzeum Narodowe w Warszawie
nr inw. Rys.Pol.11425

Wawrzyniec Fredro in Diplomatic Mission in Istanbul, 1883
watercolour, paper; 47,5 x 70
Property of the National Museum in Warsaw
Inv. no. Rys.Pol.11425
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Stadnina na Podolu, 1886
akwarela, papier; 73 x 130
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. III-r.a. 14 484
A Stud in Podole, 1886
watercolour, paper; 73 x 130
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. Ill-r.a. 14 484

► Juliusz Kossak

Stadnina na łące, 1891
akwarela, papier; 31,7 x 45,5
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. III-r.a.488

A Stud in a Meadow, 1891
watercolour, paper; 31,7 x 45,5
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. Ill-r.a.488
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Farys, ilustracja do poematu Adama Mickiewicza, 1892
akwarela, papier; 20,5 x 28,3
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-r.a. 966
Farys, an illustration to the poem by Adam Mickiewicz, 1892
watercolour, paper; 20,5 x 28,3
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. Il-r.a. 966

► Juliusz Kossak

Luzak, 1892
akwarela, papier; 31 x 42
Własność prywatna
A Groom, 1892
watercolour, paper; 31 x 42
Private property
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ILUSTRACJE DO POEMATU WINCENTEGO POLA
MOHORT. RAPSOD RYCERSKI Z PODANIA
[w:] Wincenty Pol, Poezye Wincentego Pola,
t. 2, Lwów 1875
Ze zbiorów Andrzeja Mrowca
ILLUSTRATIONS TO THE POEM BY WINCENTY POL
entitled: MOHORT. THE KNIGHT RHAPSODIST OF THE LEGEND
in: Wincenty Pol, The poems by Wincenty Pol,
vol. 2, Lvov 1875
The collection of Andrzej Mrowieć

► Juliusz Kossak

Mohort drzemie na drewnianym koniu, 1855
drzeworyt; 21 x 16

Mohort Napping on a Wooden Horse, 1855
wood engraving; 21 x 16
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Przed monasterem Ojców Bazylianów, 1875
drzeworyt; 8 x 14

In Front of the Orthodox Monastery
of the Order ofSaint Basil the Great, 1875
wood engraving; 8 x 14

► Juliusz Kossak

Mohort prezentuje stadninę
księciu Józefowi Poniatowskiemu, 1858
drzeworyt; 16 x 20,8

Mohort Is Presenting the Stud
to Prince Józef Poniatowski, 1858
wood engraving; 16 x 20,8
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Duma stadniny, b.d.
drzeworyt; 8 x 14

The Pride of the Stud, no data
wood engraving; 8x14

► Juliusz Kossak

Wymarsz wojsk pod wodzą księcia, b.d.
drzeworyt; 7,5 x 13,5
The Departure of the Armed Forces
Under the Command of the Prince, no data
wood engraving; 7,5 x 13,5
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ILUSTRACJE DO OGNIEM 1 MIECZEM
HENRYKA SIENKIEWICZA,
Własność prywatna
ILLUSTRATIONS TO WITH FIRE AND SWORD
BY HENRYK SIENKIEWICZ,
Private property

Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim
na Dzikich Polach, 1885
sepia, piórko, gwasz, papier; 31,7 x 49

The Meeting ofSkrzetuski and Khmelnytsky
on the Wild Fields, 1885
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 31,7 x 49

► Juliusz Kossak

Przygoda w drodze do Łubniów, 1885
sepia, piórko, gwasz, papier; 31 x 48
4n Adventure on the Way to Lubnie, 1885
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 31 x 48
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Pochód Chmielnickiego z Tuhaj-Bejem, 1885
sepia, piórko, gwasz, papier; 33 x 50
Khmelnytsky's March with Tugay Bey, 1885
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 33 x 50

► Juliusz Kossak

Napad Bohuna na Kurcewiczów w Rozłogach, 1885
sepia, piórko, gwasz, papier; 32 x 43,5
Bohun's Assault on the Kurcewicz Family in Rozłogi, 1885
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 32 x 43,5
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Ksigżę Jeremi Wiśniowiecki na mogile, 1885
sepia, piórko, gwasz, papier; 31 x 48

Prince Jeremi Wiśniowiecki at a Grave, 1885
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 31 x 48

► Juliusz Kossak

Podbipięta z Pułjanem pod Konstantynowem, 1886
sepia, piórko, gwasz, papier; 31 x 49

Podbipięta with Pułjan near Konstantynów, 1886
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 31 x 49
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Zagłoba zdobywa chorągiew, 1886
sepia, piórko, gwasz, papier; 31 x 49
Zagłoba Seizes the Standard, 1886
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 31 x 49

► Juliusz Kossak

Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem, 1886
sepia, piórko, gwasz, papier; 33 x 50
The Duel Between Wołodyjowski and Bohun, 1886
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 33 x 50
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Helena z Zagłobą, Wołodyjowski z Rzędzianem
w ucieczce z Czartowego Jaru, 1886
sepia, piórko, gwasz, papier; 31 x 47,5

Helena with Zagłoba, Wołodyjowski and Rzędzian
During Escaping from Czartowy Jar, 1886
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 31 x 47,5

► Juliusz Kossak

Śmierć Longinusa Podbipięty, 1886
sepia, piórko, gwasz, papier; 32 x 48

The Death ofLonginus Podbipiqta, 1886
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 32 x 48
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Przeprawa Skrzetuskiego przez staw, 1886
sepia, pióro, gwasz, papier; 30,5 x 47,5
Skrzetuski’s Crossing the Pond, 1886
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 30,5 x 47,5

► Juliusz Kossak

Skrzetuski przed królem w Toporowie, 1886
sepia, piórko, gwasz, papier; 31 x 47,5
Skrzetuski in the Presence of the King in Toporów, 1886
sepia, pen-and-ink drawing, gouache, paper; 31 x 47,5
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JULIUSZ KOSSAK, ALBUM OBRAZÓW HISTORYCZNYCH,
Wiedeń 1891, teka wydawnicza,
nakładca Franciszek Bondy,
51 x 36,12 heliograwiur w oprawie wykonanej
przez wiedeńskiego introligatora K. Schreibego
przy współpracy F. Gogla,
według projektu F. Blechingera,
tłoki z płyty C. Fishera-Koystranda.
Ze zbiorów Andrzeja Mrowca
JULIUSZ KOSSAK, THE ALBUM OF HISTORIC PAINTINGS,
Vienna 1891, the publisher’s portfolio,
edition by Franciszek Bondy,
51 x 36.12 photogravures,
bound by the Viennese bookbinder K. Schreibe
in cooperation with F. Gogl,
according to the project by F. Blechinger,
slab pistons owned by C. Fisher-Koystrand.
The collection of Andrzej Mrowiec

► Juliusz Kossak
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► Juliusz Kossak
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Wojciech Kossak

Podarunek, 1883-1884
olej, deska; 32,6 x 18,7
Własność - Polski Dom Aukcyjny
Wojciech Śladowski
A Gift, 1883-1884
oil, wood; 32,6 x 18,7
Property of The Polish Auctionary House
Wojciech Śladowski
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►

▲
Scena batalistyczna, 1892
olej, deska; 39 x 32,5
Własność prywatna

Battle Scene, 1892
oil, wood; 39 x 32,5
Private property

► Wojciech Kossak

FRAGMENT PANORAMY
PRZEJŚCIE PRZEZ BEREZYNĘ
Poczet sztandarowy, 1896
olej, płótno; 210 x 164
Własność - Muzeum Lubelskie w Lublinie
nr inw. S/Mal/811/ML
A FRAGMENT OF THE PANORAMA
ENTITLED CROSSING BEREZYNA
Colour Guard, 1896
oil painting, canvas; 210 x 164
Property of the Lubelskie Museum in Lublin
Inv. no. S/Mal/811/ML
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FRAGMENTY PANORAMY
BEM W SIEDMIOGRODZIE
A FRAGMENTS OF THE PANORAMA
ENTITLED BEM IN TRANSYLVANIA

►
Batalion Honwedów atakuje piechotę rosyjską, 1897
olej, płótno; 95,5 x 115,5
Własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie
nrinw. MT-A-M/5351

The Honved Batalion Is Attacking the Russian Infantry, 1897
oil painting, canvas; 95,5 x 115,5
Property of the District Museum in Tarnow
Inv.no. MT-A-M/5351

►
Konny posłaniec, 1897
olej, płótno; 160 x 120
Własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie
nr inw. MT-A-M/5599

Wóz taborowy zaprzęgnięty w woły, 1897
olej, płótno; 162 x 247
Własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie
nr inw. MT-A-M/5625

A Horseback Messenger, 1897
oil painting, canvas; 160 x 120
Property of the District Museum in Tarnów
Inv. no. MT-A-M/5599

An Ox-pulled Rolling Stock Wagon, 1897
oil painting, canvas; 162 x 247
Property of the District Museum in Tarnów
Inv. no. MT-A-M/5625

► Wojciech Kossak
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MAŁA PANORAMA RACŁAWICKA
wspólnie z JANEM STYKĄ, 1893
Własność prywatna
SMALL PANORAMA OF RACŁAWICE
in cooperation with JAN STYKA, 1893
Private property

► Wojciech Kossak
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Wojciech Kossak, Scena batalistyczna
z batalionem Wodzickiego, jegrami,
huzarami woronezkimi i wozami artyleryjskimi
olej, płótno; 116,5 x 304,5

Wojciech Kossak, Battle Scene
with the Battalion ofWodzicki, Jagers,
Voronezh Hussars and Artillery Wagons
oil painting, canvas; 116,5 x 304,5
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MAŁA PANORAMA RACŁAWICKA
SMALL PANORAMA OF RACŁAWICE

► Wojciech Kossak

Jan Styka, Scena batalistyczna
z grenadierami gen. Tormasowa,
Bartoszem Głowackim zdobywającym armatę,
kosynierami i postacią Tadeusza Kościuszki na koniu
olej, płótno; 117 x 296

Jan Styka, Battle Scene
with the Grenadiers of General Tormasow
and Bartosz Głowacki Seizing the Cannon,
Scythe-bearers and the Silhouette of Tadeusz Kościuszko
oil painting, canvas; 117 x 296
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MAŁA PANORAMA RACŁAWICKA
SMALL PANORAMA OF RACŁAWICE

► Wojciech Kossak

Jan Styka, Scena batalistyczna
z kosynierami, wsią Markocice, krzyżem przydrożnym,
lirnikiem i drogą do Dziemierzyc
olej, płótno; 117 x 295
Jan Styka, Battle Scene
with Scythe-bearers, the Village of Markocice,
a Roadside Cross, Lyrist and the Roadway to Dziemierzyce
oil painting, canvas; 117 x 295

95

4

MAŁA PANORAMA RACŁAWICKA

SMALL PANORAMA OF RACŁAWICE

► Wojciech Kossak

Wojciech Kossak, Scena batalistyczna
z pułkownikiem Murencewem, Kawaleriq Narodową,
kozakami czugiewskimi majora Denisowa, baterią
Rachmanowa, oddziałem dragonów smoleńskich
i 2. Regimentem Wodzickiego
olej, płótno; 115 x 295
Wojciech Kossak, Battle Scene
with the Colonel Murentsev, the National Cavalry,
Chuguev Cossacks Commanded by the Major Denisov,
the Artillery Battery of Rakhmonov, a Troop ofSmolensk
Dragoons and 2nd Regiment ofWodzicki
oil painting, canvas; 115 x 295
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SZKIC DO PANORAMY SOMOSIERRA
wspólnie z MICHAŁEM WYWIÓRSKIM
Własność - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
nr inw. MPS-4810-13
THE SKETCH FOR THE SAMOS1ERRA PANORAMA
in cooperation with MICHAŁ WYW1ÓRSKI
Property of the National Museum
ot the Przemyska Land in Przemyśl
Inv. no. MPS-4810-13

Droga do Burgos (północ), 1900
olej, płótno; 150 x 288

The Road to Burgos (North), 1900
oil painting, canvas; 150 x 288

► Wojciech Kossak

SZKIC DO PANORAMY SOMOSIERRA

THE SKETCH FOR THE SAMOSIERRA PANORAMA

Szarża na baterie hiszpańskie (wschód), 1900
olej, płótno; 150 x 288
Charge on Spanish Batteries (East), 1900
oil painting, płótno; 150 x 288
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SZKIC DO PANORAMY SOMOSIERRA
THE SKETCH FOR THE SAMOSIERRA PANORAMA

Droga do Madrytu otwarta (południe), 1900
olej, płótno; 150 x 288

The Road to Madrid Has Opened (South), 1900
oil painting, canvas; 150 x 288

► Wojciech Kossak

SZKIC DO PANORAMY SOMOSIERRA

THE SKETCH FOR THE SAMOSIERRA PANORAMA

La guerilla (zachód), 1900
olej, płótno; 150 x 288

La Guerrilla (West), 1900
oil painting, canvas; 150 x 288
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Napoleon, 1901
olej, płótno; 127 x 200
Własność prywatna
Napoleon, 1901
oil painting, canvas; 127 x 200
Private property

► Wojciech Kossak

Dzieci na osiołku, ok. 1903
olej, tektura; 23 x 31
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. Il-b-1027

Children on a Donkey, approx. 1903
oil painting, cardboard; 23x31
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-b-1027
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► Wojciech Kossak

▲
4 Potyczka, 1904
gwasz, akwarela, karton; 35 x 26,5
Własność prywatna

A Skirmish, 1904
gouache, watercolour, cartoon; 35 x 26,5
Private property

Walka ułana z piechurem, 1912
olej, deska; 49,5 x 39
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b-1572

A Fight Between an Uhlan and an Infantryman, 1912
oil painting, wood; 49,5 x 39
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-b-1572
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► Wojciech Kossak
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Książę Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej,
(inny tytuł: Bitwa pod Raszynem), 1913
olej, płótno; 190 x 398
Własność - Muzeum Narodowe w Warszawie
nr inw. MP208
Prince Jozef Poniatowski on the Falenty Causeway
(another title: Battle of Raszyn), 1913
oil painting, canvas; 190 x 398
Property of the National Museum in Warsaw
Inv. no. MP208

Wizja Napoleona
na wyspie św. Heleny, 1914
olej, płótno; 157 x 97
Własność - Muzeum Narodowe
w Krakowie
nr inw. II-b-278

Napoleon’s Vision
on the Island ofSt Helena, 1914
oil painting, canvas; 157 x 97
Property of the National Museum
in Cracow
Inv. no. Il-b-278

► Wojciech Kossak

Wve ¡'Empereur, 1915
olej, płótno; 200 x 120
Własność - Polski Dom Aukcyjny
Wojciech Śladowski
Vive 1'Empereur, 1915
oil painting, canvas; 200 x 120
Property of The Polish Auctionary
House Wojciech Śladowski

109

Portret córek w bryczce, 1917 (?)
olej; 121x201,5
Własność prywatna,
depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
nr dep. ND 9467

A Portrait ofDaughters in a Chaise, 1917 (?)
oil painting; 121 x 201,5
Private property in escrow
of the National Museum in Cracow
escrow no. ND 9467

Portret cesarza Wilhelma II,
szkic portretowy, ok. 1915
olej, tektura; 30,5 x 21
Z kolekcji Andrzeja Mrowca
The Portrait of the Emperor Wilhelm II,
portrait sketch, approx. 1915
oil painting, cardboard; 30,5 x 21
The collection of Andrzej Mrowiec

► Wojciech Kossak

Para jeźdźców, 1924
olej, płótno; 34 x 47,5
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b-1093
A Pair of Horsemen, 1924
oil painting, canvas; 34 x 47,5
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-b-1093
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Panny Tarnowskie podczas przejażdżki konnej
na krakowskich Błoniach, 1925
olej, płótno; 66 x 100
Własność - Muzeum - Zamek w Łańcucie
nr inw. S937MŁ

Misses Tarnowski Riding Horses on Cracovian Błonia, 1925
oil painting, canvas; 66 x 100
Property of the Museum - Castle in Łańcut
Inv. no. S937MŁ

► Wojciech Kossak

Potoccy przy grze w polo, 1925
olej, płótno; 71 x 84,5
Własność - Muzeum - Zamek w Łańcucie
Nr inw. S936MŁ

The Potocki Family Playing Polo, 1925
oil painting, canvas; 71 x 84,5
Property of the Museum - Castle in Łańcut
Inv. no. S936MŁ
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Ułan i dziewczyna, po 1925
olej, deska; 15,7 x 20,8
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b-290
An Uhlan and a Girl, after 1925
oil painting, wood; 15,7 x 20,8
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. Il-b-290

► Wojciech Kossak

Ułan przy koniu, po 1925
olej, dykta; 60 x 50
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b.2436

j4n Uhlan Near a Horse, after 1925
oil painting, plywood; 60 x 50
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-b.2436
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Kawalerzyści, 1926
olej, tektura; 34 x 48
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. ll-b-3466

Cavalrymen, 1926
oil painting, cardboard; 34 x 48
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. Il-b-3466

► Wojciech Kossak

Przed wyścigiem, 1931
olej, płótno; 61 x 82
Własność prywatna
Before the Race, 1931
oil painting, canvas; 61 x 82
Private property
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► Wojciech Kossak
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▲
◄ PortretJózefa Piłsudskiego, 1934
olej, płótno; 139,5 x 98
Własność - Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
nr inw. MRA 256
The Portrait ofJózef Piłsudski, 1934
oil painting, canvas; 139,5 x 98
Property of the District Museum in Rzeszów
Inv. no. MRA 256

Szkic do Panoramy Grochowa, ok. 1940
olej, tektura; 75 x 105
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b-3187

A Sketch to the Panorama of Grochów, approx. 1940
oil painting, cardboard; 75 x 105
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. Il-b-3187
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Walka o lasek leszczynowy.
Szkic do Panoramy Grochowa, 1940
olej, tektura; 75 x 105
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nrinw. II-b-3186

Fightfor the Hazel Forest.
A sketch to the Panorama of Grochów, 1940
oil painting, cardboard; 75 x 105
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-b-3186

► Wojciech Kossak

Atak 4. Pułku Piechoty na Olszynkę Grochowską.
Szkic do Panoramy Grochowa, 1941
olej, tektura; 68 x 98
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b-3302

The Attack of the 4th Infantry Regiment onto Olszynka
Grochowska.
A sketch to the Panorama ofGrochow, 1941
oil painting, cardboard; 68 x 98
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-b-3302
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Jerzy Kossak

Bitwa pod Piramidami, 1927
olej, płótno; 88 x 152
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b-225

The Battle Near the Pyramids, 1927
oil painting, canvas; 88 x 152
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-b-225
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Scena z polowania, 1927
olej, tektura; 47 x 74
Własność prywatna
Hunting Scene, 1927
oil painting, cardboard; 47 x 74
Private property

► Jerzy Kossak

Pościg ułanów, ok. 1930
olej, dykta; 22 x 38
Własność - Muzeum Historyczne m. Krakowa
nr inw. MHK 2374/III

Uhlans' Chase, approx. 1930
oil painting, plywood; 22x38
Property of the Historical Museum of the City of Cracow
Inv. no. MHK 2374/III
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Wymarsz I Kompanii Kadrowej
z Oleandrów 6 sierpnia 1914 r., 1934
olej, płótno; 60,5 x 93
Własność - Muzeum Historyczne m. Krakowa
nr inw. 4681/III

The Departure of the First Cadre Company
from Oleandry on 6th August 1914,1934
oil painting, canvas; 60,5 x 93
Property of the Historical Museum of the City of Cracow
Inv. no. 4681/111

► Jerzy Kossak

Ułan i dziewczyna, 1936
olej, deska; 29,8 x 39
Własność prywatna

An Uhlan and a Girl, 1936
oil painting, wood; 29,8 x 39
Private property
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► Jerzy Kossak

Bitwa pod Laskami, 1937
olej, płótno; 120 x 260
Własność - Muzeum Historyczne m. Krakowa
nr inw. 2963/III

The Battle of Laski, 1937
oil painting, canvas; 120 x 260
Property of the Historical Museum of the City of Cracow
Inv. no. 2963/HI
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Wesele krakowskie, 1936
olej, tektura; 59 x 79
Własność prywatna

Cracovian Wedding, 1936
oil painting, cardboard; 59 x 79
Private property

► Jerzy Kossak

Odpoczynek żołnierzy francuskich
podczas odwrotu spod Moskwy, 1936
olej, tektura; 30 x 40
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b-3758

The Rest of the French Soldiers
During Their Retreatfrom Moscow, 1936
oil painting, cardboard; 30 x 40
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no.II-b-3758
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Huzar z koniem w pejzażu zimowym, 1938
olej, dykta; 50 x 60
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr. inw. ll-b-2435

A Hussar with a Horse Against a Winter Landscape, 1938
oil painting, plywood; 50 x 60
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. H-b-2435

► Jerzy Kossak

Powrót, 1940
olej, tektura; 33 x 47
Własność prywatna
Comeback, 1940
oil painting, cardboard; 33 x 47
Private property
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Ułani, 1942
olej, tektura; 34 x 49
Z kolekcji Andrzeja Mrowca
Uhlans, 1942
oil painting, cardboard; 34 x 49
The collection of Andrzej Mrowiec

► Jerzy Kossak

Modlitwa Beduina, 1953
olej, tektura; 29,7 x 41,7
Własność - Muzeum Narodowe w Krakowie
nr inw. II-b-3457

A Bedouin's Prayer, 1953
oil painting, cardboard; 29,7 x 41,7
Property of the National Museum in Cracow
Inv. no. II-b-3457
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Karol Kossak

ZE SZKICOWNIKÓW
Z kolekcji Andrzeja Mrowca
FROM THE SKETCHBOOKS
The collection of Andrzej Mrowieć

Szkic konia pociągowego na popasie
ołówek, papier; 19 x 29
A Sketch of a Grazing Draft Horse
pencil drawing, paper; 19 x 29
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ZE SZKICOWNIKÓW
FROM THE SKETCHBOOKS

Ogród w Tatarowie, 1922
akwarela, ołówek, papier; 20 x 30
The Garden in Tatarow, 1922
watercolour, pencil drawing, paper; 20 x 30

► Karol Kossak

ZE SZKICOWNIKÓW
FROM THE SKETCHBOOKS

Pejzaż z łagodnymi wzgórzami, 1922
akwarela, brystol; 20 x 30

The Landscape with Gentle Hills, 1922
watercolour, bristol board, 20 x 30
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ZE SZKICOWNIKÓW

FROM THE SKETCHBOOKS

Wawel, 1923
akwarela, brystol; 15 x 23,5
Wawel, 1923
watercolour, bristol board; 15 x 23,5

► Karol Kossak

Zwózka drzewa przez Hucułów, 1937
akwarela, gwasz, 41 x 76
Własność prywatna
The Hutsuls' Transporting the Wood, 1937
watercolour, gouache, 41 x 76
Private property
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Ilustracja do ksigżki Zofii Kossak-Szczuckiej, 1942
akwarela
Własność - Konstanty Węgrzyn

An illustration to the book by Zofia Kossak-Szczucka, 1942
watercolour
Private property of Konstanty Węgrzyn

► Karol Kossak

Pocztówki
Wybór pocztówek z reprodukcjami dzieł
Juliusza, Wojciecha, Karola Kossaków
z kolekcji Rodziny Sosenków

The selection of postcards with reproductions of works
by Juliusz, Wojciech and Karol Kossak
from the collection of the Sosenko Family

Postcards

| J. Kossak pinx.

J. Kossak pinx.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła
Szablą odbierzemy.

Juliusz Kossak
144

J. Kossak pinx.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla Ojczyzny ratowania
Przejdziemy przez morze-

J Kossak pmx

Niemiec. Moskal, nie osiędzie
Gdy jąwszy pałasza.
Hasłem wszystkich Wolnóić będzie
I Ojczyzna nasza.

Juliusz Kossak
145

J. Kossak pinx
Na to wszystkich jedne głosy:
Dosyć tej niewoli —
Mamy Racławickie kosy!
Kościuszkę Bóg pozwoli.

J. Kossak pinx
Mówi ojciec do swej Basi
Cały zapłakany:
Słuchaj jeno pono nasi
Biją w tarabany.

Juliusz Kossak
146

Napoleon pod piramidami, Fragmenty z panoramy Wojciecha Kossaka

Napoleon pod piramidami, Fragmenty z panoramy Wojciecha Kossaka

Jadwiga Golca, Waruutwa

Wojciech Kossak
147
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Napoleon pod piramidami, Fragmenty z panoramy Wojciecha Kossaka

Napoleon po‘d piramidami, Fragmenty z panoramy Wojciecha Kossaka

Wojciech Kossak
148

Karol Kossak
149

Karol Kossak

Karol Kossak
151
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