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W dniu 31 stycznia 2007 roku JM Rektor 
Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. 
Antoni Tajduś oraz Dyrektor Biblioteki Głównej 
mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz dokonali uroczy-
stego otwarcia wystawy pt. „ W kręgu rodu Kos-
saków”, prezentowanej w hallu Biblioteki Głów-
nej. Wśród zaproszonych gości byli obecni 
m.in.: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Kazi-
mierz Jeleń, praprawnuczka Juliusza Kossaka 
(wnuczka Zofii Kossak) – Anna Fenby-Taylor, ku-
stosz Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Gór-
kach Wielkich – mgr Dominik Dubiel.

W tym roku minęła 150 rocznica urodzin 
Wojciecha Kossaka, wybitnego polskiego mala-
rza, która stała się pretekstem do zaprezento-
wania twórczości artystycznej również innych 
przedstawicieli tej wybitnej rodziny.

Nazwisko Kossaków od półtora wieku zwią-
zane jest z malarstwem, literaturą i poezją. Pro-
toplastą rodu był Juliusz Kossak, znakomity ilu-
strator dziejów polskiej historii, krajobrazu, 
scen rodzajowych, a przede wszystkim koni. 
Zamiłowania malarskie kontynuował syn Woj-
ciech, specjalizując się w scenach batalistycz-
nych i portretach. Jego ulubioną formą twór-
czości były modne wówczas w całej Europie 
panoramy. Najsłynniejszą namalowaną przez 
W. Kossaka jest Panorama Racławicka, pre-
zentowana we Wrocławiu. Talentem artystycz-
nym obdarzony był też syn Wojciecha – Jerzy, 
pozostawał on jednak w cieniu ojca i dziadka. 
Często powielał tematy przodków, malował 
wiele kopii i replik. Mniej znane jest malarstwo 
innych przedstawicieli rodu: Leona (brata Juliu-
sza), Karola (wnuka Juliusza) i Glorii (córki Je-
rzego), których prace nawiązują do tradycji ro-
dzinnych.

W dziedzinie literatury prym wiodły kobiety. 
Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska, wnuczka 
Juliusza, wybitna powieściopisarka historyczna, 
była autorką 40 książek przetłumaczonych na 
18 języków. Córka Zofii – Anna Szatkowska, jest 
z kolei autorką niezwykłych wspomnień o lo-
sach swojej rodziny, wplecionych w ówczesną, 
często dramatyczną historię Polski. Książka pt. 

Był dom… ukazała się ostatnio na półkach księ-
garskich.

Mistrzynią poetyckich miniatur była Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska, córka Wojciecha. 
Nieobce jej było również malarstwo. Druga cór-
ka Wojciecha – Magdalena, posiadała talent sa-
tyryczny. Największe uznanie przyniosła jej 
książka Maria i Magdalena, biograficzna opo-
wieść o życiu mieszkańców „artystycznej” Kos-
sakówki. Ich ojciec mawiał, że miał dwie córki, 
którym wyprawił 4 wesela, był świadkiem ich 
trzech rozwodów i nadal ma obydwie córki 

w domu. Dzisiejsza Kossakówka przestała już 
tętnić artystycznym życiem, kryjąc w sobie pa-
mięć o niepospolitym rodzie Kossaków.

Na wystawie, poświęconej tej wybitnej rodzi-
nie, zgromadzono wiele cennych pamiątek 
i eksponatów. Zobaczyć tam można m. in. ma-
skę pośmiertną Wojciecha Kossaka, wykonaną 
– przez zaprzyjaźnioną rzeźbiarkę Jadwigę Ho-

rodyńską – na prośbę wnuczki artysty Marii 
Kossak Woźniakowskiej. Wystawę zdobi wiele 
reprodukcji obrazów i rysunków kolejnych 
przedstawicieli rodu, katalogi wystaw oraz bo-
gaty wybór literatury poświęconej Kossakom. 
Szczególnie interesujący jest zbiór eksponatów 
związanych z życiem i twórczością Zofii Kossak 
m. in. rękopisy pisarki, maszyna do pisania oraz 
kolekcja jej powieści. Eksponaty te zostały wy-
pożyczone ze zbiorów Muzeum Zofii Kossak-
-Szatkowskiej w Górkach Wielkich dzięki uprzej-
mości kustosza Muzeum mgr Dominika Dubie-
la. Wyeksponowano również wiele unikatowych 
fotografii i ciekawych serii pocztówek poświęco-
nych malarstwu Kossaków. Na wystawie można 
zapoznać się również z dziejami Kossakówki, 
miejsca gdzie mieszkało kolejnych pięć poko-
leń rodu i w której aż do II wojny światowej spo-
tykała się bohema krakowska. Odrębne miejsce 
zajmuje postać wybitnego kossakologa dr. Ka-
zimierza Olszańskiego, który 60 lat swego życia 
poświęcił badaniom nad dziejami i twórczością 
rodziny Kossaków.

Zaprezentowano również Dekalog Polaka 
napisany przez Zofię Kossak w 1940 roku. Jest 
to jeden z trzech egzemplarzy wydanych jak na 
razie w Polsce.

Prezentowana wystawa została przygotowa-
na przez pracowników Oddziału Informacji Na-
ukowej Biblioteki Głównej AGH. Czynna będzie 
w hallu Biblioteki do końca kwietnia 2007 roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia na-
szej ekspozycji.

Dekalog Polaka

Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, z której wzrosłeś,
Wszystko czym jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.

 1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
 3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.
 4. Czcij Polskę, ojczyznę Twoją, jak i matkę rodzoną.
 5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach 

Twoich.
 6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być 

Polakiem.
 7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
 8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
 9. Nie dopuść, aby wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, aby ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość i jej zasługi, jej dorobek 

i majestat.

Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego.

Zofia Kossak-Szczucka, Warszawa 1940

mgr Ewa Szaflarska, mgr Sabina Olszyk, mgr Małgorzata Musiał – 
Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej
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