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SIĄSZYCKIE SKARBY.

SŁOWO NA POCZĄTEK

Dawno, dawno temu w Siąszycach mieszkał pewien młody dziedzic. Do drzwi jego 
dworu zapukali dwaj znajomi wracający z zabawy zorganizowanej w Żychlinie. Opowie-
dzieli mu o ślicznej Anieli Kurnatowskiej, która tańczyła, uśmiechała się, może też i flirto-
wała…

Mówili tak przekonująco, odmalowali jej portret słowami tak pięknie, że Wojciech 
Gałczyński postanowił sprawdzić, czy nie przesadzają.

Po jakimś czasie wiedział już nie tylko, że mają rację, ale też i to, że chce zatrzymać 
tę śliczną panienkę przy sobie. Chce ją przywieźć do swojego dworu i tu uczynić szczęśliwą. 
Chce stworzyć z nią dom. I dom ten również uczynić szczęśliwym…

***
Był czas, kiedy Anielę z Kurnatowskich Gałczyńską widywałam codziennie. W Mu-

zeum Zofii Kossak–Szatkowskiej w Górkach Wielkich, w gabinecie pisarki jest portret star-
szej pani w ciemnej sukni ze srebrnymi koronkami. To ona – prababcia Aniela sportreto-
wana przez wnuka – Wojciecha Kossaka – znanego malarza. Dziedziczył imię jej męża i ta-
lent swojego ojca: Juliusza. Bo Juliuszowi właśnie, bogatemu w talent, choć nie w konek-
sje, majątek i tytuły – zdecydowali się oddać Gałczyńscy jedną ze swoich córek za żonę. To 
był odważny i ryzykowny krok, a jednak zaowocował początkiem czegoś, czego się zapewne 
nie spodziewali. Od tego „tak” wypowiedzianego w małym kościółku w Grochowach, zaczął 
się niepospolity ród. Ród utalentowany i znany. Ród, który wpisał się w dzieje malarstwa 
i literatury.

Każdy, kto zajmuje się Kossakami, musi trafić do Siąszyc. Tak było i ze mną. Pisząc 
„Kobiety Kossaków”, zdecydowałam się sportretować najpierw Anielę, choć Kossakową 
nie była, ale od niej i od Siąszyc się wszystko zaczyna. Aniela, która najpierw była jedynie 
starszą panią z portretu młodego Wojciecha Kossaka, okazała się przy bliższym pozna-
niu barwna i interesująca. Czasem przestraszona kłopotami, czasem odważna i nowocze-
sna podróżniczka. I w dodatku utalentowana autorka pamiętnika. Dzięki niemu mogłam 
dopełnić historię rodu. A dzięki jej modlitewnikowi, w którym skrupulatnie zapisywała 
wszystkie ważne rodzinne daty, można było zweryfikować datę urodzenia Zofii Kossak.

Zofia. I o niej też trzeba na początek wspomnieć. Pisarka, której biografią i twór-
czością zajęłam się prawie dwadzieścia piąć lat temu, w swoim gabinecie miała fotografię 
imienniczki – Zofii Kossak. Obie tak samo się nazywały, a autorka „Krzyżowców”, która 
wyszła za mąż za Szczuckiego, a po jego śmierci za Szatkowskiego, swoje utwory i listy do 
końca życia najczęściej podpisywała: Zofia Kossak. Tak samo, jak córka Anieli i Wosia. 
Zofia Kossak – z Gałczyńskich Kossakowa. Z Gałczyńskich z Siąszyc.



 — 2 —

Tu był jej dom rodzinny, stąd się wywodziła. I choć stworzyła bardzo znany dom 
w Krakowie – Kossakówkę, choć była duszą tego domu – to jednak jej serce na pewno zo-
stało tutaj. Myślą wracała do tych krajobrazów i ludzi.

Wszystkie Kossakowe były ziemiankami. Zawsze tęskniły do życia dworkowo–szla-
checkiego. I choć znakomicie wpisały się w artystyczną rodzinę, choć tę rodzinę tworzyły, 
to jednak zakorzenione były w swoich domach rodzinnych.

Zofia Gałczyńska, która została pierwszą Kossakową, była piękna. Tak piękna, że kie-
dy Juliusz ją zobaczył, miał wrażenie, że piorun w niego strzelił. Zakochał się podobno od 
pierwszego wejrzenia. A potem, kiedy byli już małżeństwem, oglądali się za nią na ulicy 
i to w samym Paryżu. Tam, w wielkim świecie doceniono urodę kobiety wywodzącej się 
z siąszyckiej ziemi.

Dziś jej dom, dwór w Siąszycach, istnieje tylko w wyobraźni. I istnieje też na obra-
zach Juliusza, który – zachwycony Zofią, malował wszystko, co ją otaczało i co się z nią 
kojarzyło.

Dawno już nie ma Wosia i Anieli. Nie ma Zofii i Juliusza. Nie ma tych, którzy prze-
stępowali próg dworu, którzy w nim się rodzili i umierali. Ale są ludzie, którzy odtwarzają 
przeszłość. Którzy są, jak kiedyś Gałczyńscy – otwarci i gościnni. Wiedzą, że skarbem tej 
ziemi są Kossakowie, że trzeba przechować o nich pamięć, że trzeba przypominać o Siąszy-
cach, bez których nie byłoby znakomitego i niepospolitego rodu.

Miałam to szczęście, podczas swoich spotkań związanych z pięćdziesiątą rocznicą 
śmierci Zofii Kossak (Szczuckiej–Szatkowskiej), trafić tutaj – do matecznika i gniazda, do 
źródła. I przekonałam się, że są tu ludzie szczególni – serdeczni i mądrzy. A krajobrazy 
tak piękne, jak czarnooka i czarnowłosa Zofia, w której zakochał się bez pamięci Juliusz 
Kossak.

Właśnie wówczas poznałam Emilię Guźnik. Była pierwszą osobą, która opowiedziała 
mi o swoim zachwycie tą ziemią i jej przeszłością. I o innych ludziach, którzy tej przeszłości 
strzegą.

Do rąk Czytelników trafia teraz jej książka – wartościowa, ważna i potrzebna. Opo-
wiadająca o Gałczyńskich i Kossakach, ale też i o współczesnych mieszkańcach, którzy 
o nich pamiętają.

Pamiętają o ich losach, o miejscach, o przedmiotach z nimi związanych – rzeczach 
ważnych i pozornych tylko drobiazgach. Są więc płyty nagrobne i stylowe krzesło. Kamie-
nie i stawy. Obrazy – krajobrazy i portrety. Modlitewnik, srebrne koronki i czarna suknia.

I były oczy Zofii – piękne i wyraziste jak wielkie czarne dżety. I konie – wolne i pięk-
ne, które przyjechał tu malować przystojny i nie stroniący od kobiet i miłosnych przygód 
młody Juliusz. Zakochał się i odtąd nie słyszano, żeby urzekły go oczy jakiejkolwiek innej 
kobiety.

A wszystko zaczęło się w Siąszycach…

Joanna Jurgała–Jureczka
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Nazwisko Kossak powszechnie kojarzone jest ze znanymi malarzami – Juliuszem, 
Wojciechem i Jerzym. Niewiele jednak osób wie, że Juliusz poślubił Zofię Gałczyńską po-
chodzącą z Siąszyc – miejscowości położonej w powiecie konińskim na Ziemi Rychwal-
skiej. Dał tym samym początek niezwykle utalentowanej linii rodu. W niniejszej publikacji 
podjęłam próbę pokazania Siąszyc, jako miejsca, skąd wziął początek ten wspaniały ród 
oraz wyjaśnienia, na czym polegał fenomen malarsko i literacko uzdolnionej rodziny Kos-
saków.

Pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Od urodzenia związana jestem 
z ziemią rychwalską. Od prawie dwudziestu lat mieszkam w gminie Rychwał, a wcześniej 
mieszkałam na terenie gminy Grodziec, w miejscowości Aleksandrówek. Dzielił mnie wte-
dy zaledwie kilometr od ziemi rychwalskiej, mojej małej ojczyzny i małej arkadii, szczę-
śliwego kraju lat dziecinnych. Z nostalgią wspominam okres nauki w przedszkolu i szko-
le podstawowej w Kucharach Borowych, będącej wtedy filią ówczesnej Zbiorczej Szkoły 
Gminnej w Rychwale. Z nostalgią wspominam nieżyjącą już panią dyrektor tej malutkiej 
szkółki, która z ogromnym zaangażowaniem i nietuzinkowym podejściem wprowadzała 
mnie w zawiłości tego świata. To moje miejsce zakorzenienia, moja pamięć najpierwsza 
związana z ziemia rychwalską. Wróciłam do niej po latach z przekonaniem, że powinnam 
uchronić od zapomnienia część jej historii – historii znamienitego rodu, który „po kądzieli” 
bierze swój początek w małej miejscowości Siąszyce, w gminie Rychwał. Mam nadzieję, że 
uda mi się uchylić przed Państwem chociaż trochę szerzej drzwi historii i wspólnie spojrzeć 
w odległe czasy, odtworzyć wydarzenia i tym samym zachować pamięć o ludziach, którzy 
tutaj kiedyś żyli.

Zainteresowanie początkami rodu Kossaków zrodziło się z chęci poznania historii 
małej ojczyzny, ocalenia pamięci o niezwykłych ludziach, którzy tutaj żyli oraz zachowa-
nia tego, co po nich pozostało. Zachętą do poszukiwań i badań, stały się ciekawe wykłady 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie – Henryka Janaska. Jego pasja odkry-
wania i dokumentowania historii rodu Kossaków udzieliła się również mnie. To on zachęcił 
mnie do przeczytania „Dziedzictwa” Zofii Kossak i od tego wszystko się zaczęło.

Potem dotarłam do książek, źródeł internetowych, czasopism i wszystko to uzupeł-
niłam o własne dociekania, spostrzeżenia i przemyślenia. Mam nadzieję, że dokumentacja 
fotograficzna poparta przekazami ustnymi mieszkańców Siąszyc uzupełniają przedstawio-
ną przeze mnie historię niepospolitej rodziny związanej z naszą ziemią i są dodatkowym, 
ważnym materiałem ilustrującym przedstawione zagadnienia.

Liczę na to, że ta publikacja pomoże przechować pamięć o początkach niepospolite-
go rodu Kossaków na ziemi rychwalskiej i będzie punktem wyjściowym do dalszych roz-
ważań na temat genezy niezwykłego rodu, zachęci do poszukiwań pamiątek, które jeszcze 
nie zostały odkryte, które być może zapomniane, leżą gdzieś na strychu, pokryte warstwą 
kurzu i czekają, by opowiedzieć swoją historię.



 — 4 —

ROZDZIAŁ 1

POWIAT KONIŃSKI. 

POŁOŻENIE I DZIEJE REGIONU

Historyczny obszar przedrozbiorowego powiatu konińskiego to skupisko prężnych 
ośrodków życia politycznego, genialnych ludzi, zabytków i bogactwa różnorodnej kultury, 
które miały istotny udział w kształtowaniu świadomości historycznej, rozwoju duchowym 
i religijnym oraz formowaniu wrażliwości estetycznej i wyobraźni ludzi zamieszkujących 
te ziemie. Ten bezcenny kapitał definiuje przeszłość regionu konińskiego i określa jej przy-
szłość.

Determinacja polskich rodów zamieszkujących ziemie powiatu konińskiego po-
wodowała, że ziemie te bogaciły się i piękniały. W razie zagrożenia mieszkańcy stawali 
w obronie Ojczyzny, bo przecież każdy gospodarz dba o swój dom i jest gotów poświęcić dla 
jego obrony wszystko. Obcy ludzie próbowali zniszczyć potęgę jego mieszkańców i osłabić 
ducha walki. Wielu domów już nie ma. Na ich miejscach powstały nowe siedziby, miesz-
kają w nich inni ludzie. Jednak historia ma to do siebie, że można ją odtworzyć, zbudować 
na podstawie relacji ustnych, pisemnych, obrazów i przedmiotów, jakie przetrwały do dnia 
dzisiejszego.

Powiat koniński

Powiat koniński położony jest w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopol-
ski i administracyjnie należy do województwa wielkopolskiego. Obszar powiatu znajdu-
je się w obrębie Niziny Wielkopolskiej zajmując teren o powierzchni 1.578,7 km2. W jego 
centralnej części znajduje się dolina Warty, a część północną uatrakcyjniają dwadzieścia 
trzy jeziora polodowcowe. Na północ od Konina znajduje się kompleks paliwowo–energe-
tyczny, w którym eksploatuje się złoża węgla brunatnego – największego bogactwa natu-
ralnego regionu. Na terenie powiatu znajduje się pięćdziesiąt dziewięć pomników przyrody 
oraz obszary chronione: dolina rzeki Warty, Puszcza Bieniszewska, lasy na południowy 
wschód od Konina oraz okolice Jeziora Gopło i jezior skulskich. Terytorium powiatu obej-
muje czternaście gmin. Ludność powiatu konińskiego (wg stanu na koniec 2017 r.) liczyła 
129 715 mieszkańców.

Kształtowanie się granic obecnego powiatu konińskiego było procesem długotrwa-
łym, sięgającym drugiej połowy XIV wieku. W Koninie utworzono powiat sądowy z sie-
dzibą starosty. Konin był nie tylko stolicą powiatu, ale również stolicą dekanatu w części 
archidiakonatu gnieźnieńskiego z m.in. Kołem, Tuliszkowem, Turkiem i Zagórowem. Już 
w tym czasie pojawiają się wzmianki o okręgach administracyjnych zwanych dystryktami. 
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Dystrykt koniński wspomniany został w dokumentach z 1362, 1384 i 1386 roku. Z bie-
giem czasu powiaty poszerzały swoje kompetencje i stawały się jednostkami wchodzącymi 
w skład województw. Ówczesny powiat koniński swym obszarem należał do kasztelanii 
lądzkiej, a jednostką terytorialnie zwierzchnią było województwo kaliskie. Od XIV w. do 
1866 roku główna część obecnej wschodniej Wielkopolski należała do powiatu konińskie-
go, a peryferia do powiatów sąsiednich. W Królestwie Kongresowym z dniem 1 stycznia 
1867 roku przeprowadzono nowy podział na powiaty wydzielając m.in. z powiatu koniń-
skiego powiat słupecki oraz powiaty turecki i kolski poprzez dołączenie dodatkowo do nich 
ziem powiatów sąsiednich. Do I wojny światowej powiat koniński składał się z dwunastu 
gmin (Brzeźno, Dąbroszyn, Golina, Gosławice, Kramsk, Piorunów, Rzgów, Sławoszewek, 
Stare Miasto, Tuliszków, Władysławów, Wysokie). W czasie pierwszej wojny światowej 
łączono po dwa powiaty, które podlegały jednej administracji. Powiat koniński połączo-
no wtedy ze słupeckim, a kaliski z tureckim. W czasach Drugiej Rzeczpospolitej powiat 
koniński należał do województwa łódzkiego. W 1938 r. należał ponownie do Wielkopol-
ski, a konkretnie do województwa poznańskiego. Podczas II wojny światowej włączono go 
do Rzeszy i funkcjonował jako Reichsgau Posen, a następnie jako „Kraj Warty”. Po 1945 
roku powiat koniński liczył 20 gmin i 340 gromad. Na początku lat siedemdziesiątych, po 
wcześniejszym usamodzielnieniu się powiatu słupeckiego, powiat koniński składał się z 13 
gmin. W czerwcu 1975 roku zostało utworzone województwo konińskie. Nowa jednostka 
obejmowała: wschodnie rejony dawnego województwa poznańskiego oraz fragmenty wo-
jewództw: bydgoskiego i łódzkiego. Powiat koniński po raz kolejny pojawił się na mapach 
w ramach reformy administracyjnej z dnia 1 stycznia 1999 roku. Tworzą go gminy o cha-
rakterze miejsko – wiejskim: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin oraz gminy 
wiejskie: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, 
Wierzbinek, Wilczyn. Gminy podzielone są na 296 sołectw. Konin był kluczowym ośrod-
kiem gospodarczym, handlowym, religijnym i kulturalnym powiatu konińskiego, Wielko-
polski oraz Królestwa Polskiego. Zapisał się na kartach historii jako miasto narodów Eu-
ropy.

XIX wiek był dla powiatu konińskiego okresem częstych zmian przynależności tery-
torialnej wynikającej z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych. Nie pozostało to bez wpły-
wu na stan zabytków i materiałów źródłowych do historii tego regionu, które mogły ulec 
zniszczeniu lub znacznemu rozproszeniu.

Materiałów źródłowych do początków znamienitego rodu Kossaków szukałam na 
małym obszarze wiejsko–miejskiej gminy Rychwał należącej do powiatu konińskiego.
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Ziemia rychwalska

Rychwał to miasto położone w powiecie konińskim, w jego południowo–zachodniej 
części, na Równinie Rychwalskiej. Jest siedzibą gminy miejsko–wiejskiej położonej w od-
ległości około dwudziestu kilometrów od Konina, przy trasie łączącej Konin z Kaliszem, 
a dawniej przy szlaku handlowym, który łączył Pomorze ze Śląskiem. Szlak wiódł z Torunia 
przez Konin do Kalisza. Świadczy o tym dokument z dnia 29 sierpnia 1318 roku, wydany 
przez starostę wielkopolskiego: Stefana Pękawkę. Rychwał jest niewielkim, rolniczym mia-
steczkiem usytuowanym wśród zieleni okolicznych lasów, sadów i ogrodów. Prawa miej-
skie uzyskał w drugiej połowie XIV w., albo na początku XV w. Miasto powstało obok Sta-
rej Wsi Rychwalskiej, która w dokumencie z 1507 roku została nazwana Starym Miastem. 
Było własnością szlachecką, która w 1579 roku posiadała trzy gorzelnie, pracowało w nim 
trzech szynkarzy oraz szesnastu innych rzemieślników. Do pierwszych znanych właścicieli 
Rychwała należeli Zarembowie, którzy byli potomkami Marcina ze Sławska, starosty gene-
ralnego Wielkopolski. Zarembowie wywodzili się z Królikowa. Dziedzicem dóbr rychwal-
skich w latach 1609–1615 był Andrzej Złotkowski. Wyraźne zamieranie miasta nastąpiło 
w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku. Dokumenty z 1618 roku notują tylko ole-
jarnię, sprzedawcę soli i ośmiu innych rzemieślników. Do końca XVIII w. Rychwał należał 
do najmniej zamożnych miast w powiecie konińskim, chociaż w latach 1629–1630 należał 
jeszcze do grupy średniozamożnych miast. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku miasto 
przeżywa rozkwit związany z karczowaniem lasów i budowaniem osad wiejskich. W 1793 
roku było tu 175 mieszkańców, a wśród nich aż dwunastu szewców, ośmiu garncarzy oraz 
pięciu krawców. Liczba ludności wzrosła do 1810 roku o 208 osób.

W XIX w. podstawowym zajęciem ludności miasta było rolnictwo i rzemiosło. 
Rychwał utracił prawa miejskie w 1870 roku, a odzyskał je w roku 1921. W 1939 roku 
mieszkało w nim już 1860 mieszkańców. Główne działania wojenne ominęły tę miejsco-
wość, a jej wyzwolenie nastąpiło 20 stycznia 1945 roku.

W Rychwale znajduje się interesujący kościół p.w. Trójcy Świętej. To budowla jed-
nonawowa, posiadająca niższe i węższe prezbiterium, które zamyka półkolista absyda. 
Zbudowany został w 1476 roku, a potem wielokrotnie przebudowywany, stracił pierwotny 
wygląd architektoniczny. Nowa świątynia powstała w roku 1575 dzięki fundatorowi, Ga-
brielowi Złotkowskiemu i jego synowi Stanisławowi, który był kasztelanem biechowskim. 
Świątynia została uroczyście konsekrowana w 1629 roku. Obecną postać nadała mu odbu-
dowa w latach 1790–1800. Na szczególną uwagę zasługują trzy ołtarze barokowe, kropiel-
nica z XVII w., ambona z ok. 1800 roku oraz gotycki krucyfiks z ok. 1400 roku.

W kościele znajduje się również renesansowy, kamienny nagrobek Gabriela Złot-
kowskiego, właściciela Rychwała i fundatora świątyni, który zmarł w 1597 roku.

W dawnym parku dworskim zachowały się piwnice z kolebkowymi stropami i murami 
z cegły i kamieni polnych. Piwnice mieszczą się na sztucznie utworzonej wyspie i są pozo-
stałością po budowli zwanej „Szubienicą” będącej w czasach pańszczyźnianych miejscem 
tortur. W tymże parku znajdował się również pałac z początku XIX w.
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Ziemi rychwalskiej nie ominęły zaborcze zapędy sąsiadów. Wojska krzyżac-
kie w 1331 roku dotarły też w okolice Lądu, Zagórowa i Rychwała. Krzyżacy złupili, 
a potem spalili Rychwał. Taki sam los spotkał wiele okolicznych wsi i miast. Rozwojowi 
Ziemi Rychwalskiej nie sprzyjały spory majątkowe mieszczan, które toczyły się w XVII 
wieku. Kolejnych zniszczeń na tej ziemi dokonali Szwedzi podczas potopu szwedzkiego 
w 1655 roku. Bardzo duże straty siały epidemie nazywane „morowym powietrzem”. W roku 
1709 taka epidemia objęła swym zasięgiem całą Wielkopolskę i zdziesiątkowała ludność. 
Spustoszenia dopełniła chorągiew hetmana wielkiego koronnego, która w 1715 roku stacjo-
nowała dwie noce w Rychwale. Żołnierze zabierali z gospodarstw żywność, niszczyli i palili. 
Wszystko to przyczyniało się do dewastacji miasta i okolicznych wsi.

Podczas pierwszego rozbioru Polski Rychwał pozostaje jeszcze na terytorium Rze-
czypospolitej, ale już po podpisaniu porozumienia rozbiorowego, podczas drugiego rozbio-
ru Polski, 23 stycznia 1793 roku, Rychwał znalazł się pod panowaniem pruskim. Następ-
nie, w wyniku Kongresu Wiedeńskiego w roku 1815, Rychwał staje się częścią województwa 
kaliskiego. W tym czasie dochodzi do zrywów narodowowyzwoleńczych. Podejmowali je 
Polacy w czasie powstania listopadowego, w 1830 roku i podczas powstania styczniowe-
go w 1863 roku. W wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym województwa 
zastępują gubernie. Rychwał znalazł się w guberni kaliskiej, a powiecie konińskim. Cho-
ciaż powstanie listopadowe ominęło teren województwa kaliskiego, to wzmożone represje 
dotykają jego mieszkańców. Na terenie miast i wsi władze carskie utworzyły posterunki 
wojskowe, których utrzymanie leżało w gestii ich mieszkańców. Powstanie styczniowe bez-
pośrednio obejmuje teren województwa kaliskiego, a powstańcy przejmują kontrolę w du-
żej części powiatu konińskiego. Oddziały generała Taczanowskiego opanowują obszar od 
Pyzdr po Słupcę. Powstanie wygasa do końca roku 1864, a kraj poddany jest licznym repre-
sjom. Rychwał, na mocy ukazu carskiego z 1 czerwca 1869 roku stracił prawa miejskie. Po 
wybuchu I wojny światowej cały zabór rosyjski przeszedł w ręce niemieckie. Wojna i szereg 
okoliczności z nią związanych doprowadziły do odzyskania praw miejskich w 1921 roku. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości miasto wróciło w granice państwa polskiego i or-
ganizowało swoje władze i samorząd. Główne działania wojskowe podczas II wojny świato-
wej toczyły się poza Rychwałem. Jednak „Kraj Warty”, do którego należał Rychwał w pla-
nach III Rzeszy, miał zostać zgermanizowany. Plan realizowano m.in. poprzez zmuszanie 
do nauki języka niemieckiego, zmianę nazw miejscowości i ulic, wywożenie mieszkańców 
do Generalnej Guberni oraz roboty przymusowe do III Rzeszy. Najpierw wysiedlono Ży-
dów, potem właścicieli warsztatów i gospodarzy rolnych. Według danych szacunkowych 
represjami objęto ponad 30% mieszkańców. Kilku mieszkańców tej miejscowości trafiło 
do obozu w Dachau. Kościół Świętej Trójcy zamknięto i przerobiono na magazyn zbożowy.

Kościół pełnił wtedy rolę głównego ośrodka duchowego i kulturalnego w okolicy. 
Jego zamknięcie i zakaz odprawiania nabożeństw miał doprowadzić do szybkiego złama-
nia ducha walki wśród mieszkańców. Rychwał został wyzwolony 20 stycznia 1945 roku, 
a zniszczenia wojenne zostały odbudowane.
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Grochowy

Grochowy to wieś położona w odległości ok. 4 km, w kierunku na wschód od Rychwa-
ła. Pierwsze informacje o tej miejscowości w dokumentach historycznych ukazują się 
w 1328 roku, kiedy należała ona do biskupów lubuskich. Potem była własnością szlachecką 
i należała do dziedzica Siąszyc Alberta Siąskiego. Majątek grochowski składał się z folwar-
ków w Grochowach i Dąbrowie. W skład jego dóbr wchodziły również folwarki w Rudkach 
i Siąszycach Nowych. Budynki folwarku w Grochowach mieściły się na obszarze obecnych 
posiadłości rodziny Maleszów i Kurowskich.

Na początku XVII wieku Grochowy zmieniły właściciela. Został nim Andrzej Złot-
kowski, a w pierwszej połowie XIX wieku właścicielami byli Gałczyńscy. Pierwszy kościół 
parafialny w Grochowach p.w. św. Doroty zbudowano już w pierwszej połowie XV wieku, 
a w roku 1525 wybudowano drugi kościół p.w. św. Doroty i św. Tadeusza. Kościół miał 
modrzewiowe podcienie pokryte gontami. Został konsekrowany w 1727 roku przez biskupa 
diecezji gnieźnieńskiej Franciszka Józefa Kraszewskiego. W 1927 roku spaliła się plebania, 
a na jej odbudowę przeznaczono materiał ze starego, modrzewiowego kościoła. Pozostałe 
bele otrzymali, za zgodą księdza proboszcza, gospodarze pracujący przy rozbiórce kościoła 
oraz odbudowie plebanii. Z kościoła modrzewiowego zachowały się trzy ołtarze barokowe, 
które przeniesiono do budowanej w latach 1908 – 1912 neoklasycystycznej świątyni św. 
Doroty. W tym, nieistniejącym już dziś kościele parafialnym dnia 25 sierpnia 1855 roku 
odbył się ślub Zofii Gałczyńskiej, córki dziedzica Siąszyc, Wojciecha Gałczyńskiego z mało 
znanym jeszcze wtedy, ale później znakomitym malarzem Juliuszem Kossakiem.

Na cmentarzu przy kościele znajduje się wspólna mogiła powstańców styczniowych, 
którzy 30 maja 1863 roku brali udział w zwycięskiej bitwie pod Grochowami stoczonej 
pomiędzy oddziałem Edmunda da Calliera, a oddziałem carskim dowodzonym przez ppłk. 
Broemsena. Na mogile widnieje napis: „25 bohaterom powstania styczniowego, którzy od-
dali życie za ojczyznę”. Napis został ufundowany przez mieszkańców Siąszyc i Grochów 
w siedemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W uroczystości jej odsło-
nięcia udział wzięli m.in. generał Józef Haller, dwaj uczestnicy powstania w oryginalnym 
umundurowaniu, oficerowie, wojsko i ks. Godlewski. Nową tablicę odsłonięto 9 maja 1993 
roku. Widnieje na niej inskrypcja: 

TU SPOCZYWAJĄ
Ś.† P.
KS. CIEŚLAK
I 24 BOHATERÓW
KTÓRZY POLEGLI
W ZWYCIĘSKIM BOJU Z MOSKALAMI
30.V.1863 r.
NA POLACH WSI GROCHOWY.
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Przed kościołem w Grochowach znajdują się groby ojca i syna, Piotra i Wojciecha 
Gałczyńskich. Tablice nagrobne, jeszcze do niedawna wymagające gruntownej renowacji, 
dzięki zaangażowaniu obecnego księdza proboszcza Radosława Cyrułowskiego i samorzą-
du Rychwała, zostały odnowione.

Masowe wysiedlenia Polaków po wybuchu II wojny światowej dotknęły również 
mieszkańców wsi i parafii Grochowy. Los wysiedlonych podzielił wtedy ówczesny pro-
boszcz parafii Tomasz Jaworski. Wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau. 
Miejsca wysiedlonej ludności zajmowali Niemcy przesiedlani z terenów Rumunii oraz by-
łej ZSRR. Nazywano ich tutaj Besarabami. Zachowały się po nich dwa budynki mieszkalne. 
Należą do państwa Kałeckich i Gajów.

Siąszyce

Wieś powstała w XVI wieku. Pierwsze wzmianki o Siąszycach (występowały pod na-
zwą: jako Szyeyuschycze i Sieiuszycze) pojawiły się w 1569 roku. Do wsi należał folwark 
Nowe Siąszyce, Grochowy oraz Rutki. W Siąszycach funkcjonowała gorzelnia o sile 16 koni, 
która przerabiała 56 tys. korcy ziemniaków rocznie. Dziedzice wsi mieli prawo pobiera-
nia cła z tych dochodów, z czego później część przekazywali plebanowi. Regest poborowy 
powiatu konińskiego z 1579 roku pokazuje, że Siąszyce były własnością Alberta Siąskie-
go i częściowo należały do Jana Galewskiego. Wieś poprzednio położona była w parafii 
Grochowy i to nie zmieniło się do dzisiaj. W Siąszycach, w 1778 roku urodził się Alojzy 
Prosper Biernacki, który był kaliskim ziemianinem i pionierem nowoczesnego rolnictwa. 
Był również ministrem skarbu Rządu Narodowego Królestwa Polskiego w czasie powstania 
listopadowego. W XIX wieku właścicielami Siąszyc i dworu w Siąszycach byli Piotr Gał-
czyński, potem jego syn Wojciech Gałczyński, a po nim zięć Mieczysław Pułaski.

W 1876 roku, w Siąszycach powstała szkoła. Grunt pod jej budowę podarował dzie-
dzic Siąszyc Mieczysław Pułaski, a porozbiórkowe drewno odkupiono od dziedzica Dąbro-
szyna. Była to pierwsza szkoła na terenie parafii Grochowy. W 1902 roku przeniesiono ją 
do nowej siedziby, wybudowanej z cegieł pochodzących z ruin siąszyckiego dworu. Bu-
dynek ten po wielu remontach, najpierw jako szkoła, która nosiła imię Juliusza Kossaka, 
potem przedszkole, służy do dzisiaj. Przedszkole „Leśne skrzaty” wchodzi w skład Zespołu 
Przedszkoli w Rychwale. Poza placówką dla najmłodszych, we wsi funkcjonuje Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Siąszyce to niewielka miejscowość położona w powiecie konińskim, gminie Rychwał, 
przy trasie Konin–Kalisz. To przeciętna miejscowość z nieprzeciętną historią związaną 
z powstaniem rodu Kossaków obdarzonego niebywałymi artystycznymi i literackimi talen-
tami. To kolebka rodu Kossaków.
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ROZDZIAŁ 2

RÓD KOSSAKÓW  

I GAŁCZYŃSKICH

Już od ponad półtora wieku nazwisko Kossaków jest powszechnie znane i szanowa-
ne w Polsce. Kossakowie zaznaczyli swoją obecność w malarstwie i literaturze przyczynia-
jąc się w znaczący sposób do rozwoju kultury polskiej. Talent malarski przekazywany był 
w niej „po mieczu”, a „po kądzieli” uzdolnienia literackie. Malarstwo Kossaków święciło 
triumfy, przechodziło kryzysy, nigdy jednak w społeczeństwie polskim nie zaznało braku 
popularności. Niezwykła siła wpływania na narodową świadomość poprzez sztukę, podsy-
canie i utrzymywanie w rodakach ducha walki okazało się być wartością nieprzemijającą 
i ponadczasową.

Informacje o dziejach rodziny Kossaków czerpiemy obecnie głównie z obszernej ko-
respondencji pomiędzy Juliuszem, Wojciechem i ich żonami, korespondencji Marii Pawli-
kowskiej oraz Wspomnień Wojciecha. Ważnymi źródłami, trafnie oddającymi klimat i na-
strój panujący w obu pokoleniach Kossaków są powieści i wspomnienia: Dziedzictwo Zofii 
Kossak, Maria i Magdalena oraz Zalotnica niebieska Magdaleny Samozwaniec. Trochę 
zamieszania w historii rodu wprowadza niedokładne odwzorowanie warstwy faktograficz-
nej w tych utworach, chociaż znajduje to usprawiedliwienie, gdyż w ujęciu literackim ta do-
wolność jest dopuszczalna. Nie mniej jednak splot wątków historycznych z obyczajowymi 
w Dziedzictwie w sposób nadzwyczaj realistyczny oddaje panujące wówczas zwyczaje, oby-
czaje i poglądy szlacheckiej rodziny Gałczyńskich oraz atmosferę ich dworu w Siąszycach. 
Tytułowe „dziedzictwo” należy traktować nie tylko jako majątek przekazywany z pokolenia 
na pokolenie, ale też jako spuściznę po przodkach przekazywaną Polakom w znaczeniu 
walki o niepodległość, polskość i patriotyzm.

Początki rodu Kossaków

Cztery pokolenia rodziny Kossaków wyraźnie zaznaczyły się w kulturze i nauce pol-
skiej. Dynastia utalentowana malarsko ilustrowała dla potomnych dzieje narodu polskiego, 
a dynastia utalentowana literacko przekazywała patriotyzm i umiłowanie ojczyzny poprzez 
poezję i literaturę. Założycielami tego niezwykłego rodu „po mieczu” byli Michał Kossak 
(1798–1833) i Antonina Sobolewska (1800–1884). Ich dzieci to: protoplasta malarskiej 
i literackiej dynastii rodu Kossaków, czyli Juliusz Fortunat Kossak (1824–1899) – artysta 
malarz, rysownik i akwarelista, Leon Kossak (1827–1877) – powstaniec, malarz amator, 
oraz Władysław Kossak (1828–1918) – powstaniec, malarz, emigrant, mieszkający w Au-
stralii. Michałostwo Kossakowie mieli również dwie córki, jednakże nie istnieją dokumen-
ty, które potwierdzałyby ich imiona.
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Herbarze wymieniają, jako najwcze-
śniej znanego w rodzie Kossaków – Andrze-
ja Kossaka herbu „Kos”, urodzonego w 1740 
roku. Jego żoną była Anna Jaworska.

Herb Kos (Koś, Koss) to pruski herb 
szlachecki, pochodzenia najprawdopodob-
niej zachodnioeuropejskiego. Używały go 
głównie rodziny w Prusach Królewskich, na 
Mazowszu oraz Litwie. Opisywany jest tak: 
„W polu srebrnym trzy skosy czerwone. 
Klejnot: nad hełmem, w koronie trzy pióra 
strusie”.

Więcej informacji pojawia się w źró-
dłach o Michale Kossaku, który był zubo-
żałym szlachcicem oraz urzędnikiem sądo-
wym pełniącym swoje obowiązki kolejno we 
Lwowie, Stanisławowie, Wiśniczu i znów we 
Lwowie, w Sądzie Kryminalnym, gdzie był 
sędzią wydającym wyroki w imieniu cesarza 
Franciszka I. Był materialnie ustabilizowany 
i zajmował dość wysoką pozycję w hierarchii społecznej. Michał Kossak poślubił w 1824 
roku Antoninę Sobolewską. Rodzicami Antoniny byli adwokat Leon Sobolewski i Antonina 
z Szawłowskich, którzy posiadali część Knihinina, wsi w powiecie stanisławowskim nad 
rzeką Bystrzycą. W Nowym Wiśniczu, 29 października 1824 roku na świat przyszedł ich 
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w Kozowej niedaleko Podhajec. Miała prawdopodobnie na imię Wiktoria. Druga córka, być 

Fot. 1. Herb szlachecki „Kos”. 
Źródło: Wikipedia.
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Fot. 2. Drzewo genealogiczne rodu Kossaków. 
Wykonanie: Emilia Guźnik, Ewa Jędrzejczak. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Juliusz Kossak
1824-1899

ż.Zofia Gałczyńska

Wojciech Kossak 
1856-1942

ż. Maria Kisielnicka

Witold Kossak
1887-1899

Jerzy Kossak
1886-1955

ż.Ewa Kaplińska
ż.Elżbieta Dzięciołowska

Maria Kossak
1917-1988

m. A.Woźniakowski

Antoni Woźniakowski 
ur.1945

Joanna Kossak 
ur.1965

Anna M. Szatkowska
ur. 1951

m.Gregory Fenby-Taylor

Dagmara Wiśniewska 
ur.1971

Ewa Szatkowska
ur. 1956

m. Brian McSperrin

Wojciech Szatkowski
ur. 1952

ż.Tatyana Somonova

Gloria Kossak
1941-1991

m.Krzemiński
m. J.Wiśniewski

Witold Szatkowski
1926-2005

ż.Helena Jóźwiak

Tadeusz Szczucki
1917-1943

Simona Kossak
1943-2007

Teresa Starzewska
1922-

m.Henryk Zyberk-Plater

Juliusz Szczucki 
1916-1926

Maria Kossak
1891-1945

m. Władysław Bzowski
m.Jan Gwalbert Pawlikowski 

m.S.Jasnorzewski

Magdalena Kossak 
(ps.Samozwaniec) 

1894-1972
m.Jan Starzewski

m.Zygmunt Niewidowski 

Zofia Kossak
1889-1968

m.Stefan Szczucki 
m.Zygmunt Szatkowski

Zygmunt Kossak
1895-1933

ż. Maria Musielewicz

Stefan Kossak
1891-1891

Tadeusz Kossak 
1857-1935

ż. Anna Kisielnicka

Leon Kossak 
1827-1877

może Maria – jej imię też nie jest dokładnie znane – była panną i mieszkała z matką we 
Lwowie. W innej wzmiance wymienia się jako córki Matyldę i Janinę.

Michał Kossak zmarł nagle w 1833 roku, w wieku 35 lat. Osierocił pięcioro dzieci, 
w tym dziewięcioletniego Juliusza. Zostawił po sobie majątek, ale młoda wdowa zajęta 
przede wszystkim wychowaniem gromadki dzieci, nie poradziła sobie z należytym pro-
wadzeniem interesów, przez co większość dóbr dostała się w obce ręce. Najmniej kło-
potliwym w wychowaniu był Juliusz, gdyż jak mawiała Antonina zawsze był „rozsądny 
i dobry”, co nie mogło doprowadzić go do zepsucia.



 — 13 —

RÓD KOSSAKÓW
Michał Kossak

1798-1833
ż.Antonina Sobolewska

Marek  Szatkowski
ur. 1962

ż. Izabella Grzybowska

Marie-Anne Rosset
ur. 1953

m.Philippe Bruggisser

Jan Rosset
ur. 1954

ż. Jacqueline Meuwly

Michel Rosset
ur. 1956

ż. Monique Buotschu

Feancois Rosset
ur. 1958

ż. Anna Kosch

 Anna Szatkowska
1928-2015

m.Jean-Marie Rosset
m. Jean Bugnon

Teresa Kossak
1934-2015 

Barbara Komornicka
ur. 1928

Wojciech Skarżyński
ur. 1932

Jacek Kruczkiewicz
ur. 1933

Ewa Kolasa
ur. 1937

Witold Czajkowski
ur. 1927

Kazimierz Czajkowski
ur. 1930

Karol Kossak
1896-1975

ż.Wanda Czerkawska

Joanna Kossak
1898-1981

m.Stefan Skarżyński

Tadeusz Kossak
1906-1984

ż. Wiesława Neuman

Anna Kossak
ur. 1901

m. Antoni Kruczkiewicz

Maria Romańska
1895-1966

Zofia Romańska
1901-1983

m. Wincenty Czajkowski

Jadwiga Unrużanka
1891-1969

m. Stanisław Ignacy Witkiewicz

Juliusz Kossak
1901-1917

Stefan Kossak
1858-1924

ż.Ewa Mikolasch

Zofia Kossak
1861-1946 

m.Kazimierz Romański

Jadwiga Kossak
1862-1917

m.Zygmunt Unrug

Marcelina
ur. 1868- ?

potomstwo w Australii

Jane
ur. 1871- ?

potomstwo w Australii

Ludwina
ur.1873- ?

potomstwo w Australii

z ż. M.Stelaską
3 córki i syn Tadeusz potomstwo 

w Australii

Władysław (Ladislas) Kossak 
1828-1918

ż.Eliza Scott ż.Maria Stelaska

dwie córki 
nieznane imiona
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Juliusz Kossak – życie i twórczość  
do okresu przedparyskiego

Szczególnie ważne znaczenie w tym opracowaniu ma postać Juliusza Kossaka, pier-
worodnego syna Michałostwa Kossaków i to nie tylko ze względu na wybitne zasługi w dzie-
dzinie malarstwa, ale również ze względu na jego związki z Siąszycami i mieszkającym tam 
w XIX w. rodem Gałczyńskich.

Do piątego roku życia Juliusz Kossak mieszkał z rodzicami w Nowym Wiśniczu. Ten 
urokliwy zakątek polskiej ziemi miał niewątpliwie duży wpływ na wyobraźnię przyszłego 
artysty. Przepiękne legendy przekazywane z ust do ust wśród miejscowego ludu, tajemni-
czość romantycznego zamku Kmitów i Lubomirskich, w którym młody Julek miał szczęście 
mieszkać, zapewne inspirowały i dawały natchnienie do powstawania wspaniałych wizji 
malarskich w późniejszym okresie jego życia.

Od 1835 roku Juliusz uczęszczał do gimnazjów: ojców Bazylianów we Lwowie, po-
tem gimnazjum w Stanisławowie, a nauki kończył na VI klasie gimnazjum w Buczaczu 
z celującymi i bardzo dobrymi notami na świadectwie wystawionym w dniu 15 sierpnia 
1840 roku. Juliusz dał próbkę swoich nieprzeciętnych zdolności już we lwowskim gimna-
zjum. Rysował wtedy karykatury nauczycieli oraz uczniów, czym wzbudzał powszechne za-
interesowanie i uznanie. Wszyscy chwalili jego umiejętności, ale nikt, łącznie z matką, nie 
doradzał wybrania ryzykownego wtedy i niepewnego zawodu malarza. Rozsądny Juliusz 
zaczął więc studia na wydziale prawniczym Uniwersytetu Lwowskiego, ale jednocześnie 
nie zaniedbywał realizowania swojej malarskiej pasji. Podjął naukę w szkole rysunkowej 
Jana Maszkowskiego. Te pierwsze lekcje rysunku pozwoliły mu zapoznać się z techniką 
malarską oraz ostatecznie utwierdzić w przekonaniu, że zamiar wyboru zawodu malarza 
jest dla niego jedynym słusznym. Później swój warsztat malarski kształcił dzięki wielkiej 
pomocy hrabiego Kazimierza Dzieduszyckiego i to za sprawą jego koneksji oraz swoich 
malarskich zdolności Juliusz Kossak stał się szybko ulubieńcem galicyjskiej szlachty. Zjed-
nywał ją sobie finezją i łatwością, z jaką malował sceny z udziałem koni. Nikt mu w tym nie 
dorównywał. Portretował m.in. konie arabskie przywiezione z Bliskiego Wschodu w 1844 
roku przez Władysława Rozwadowskiego z Rajtarowic. To dzięki udanym portretom tych 
koni został zaproszony przez Piotra Michałowskiego do Bolestraszyc pod Przemyślem, aby 
tam zgłębiać tajniki warsztatu mistrza i słuchać jego cennych uwag. Przyczyniło się to do 
niezwykłych postępów w kunszcie malarskim dwudziestoletniego wówczas Juliusza. Mi-
chałowski, znakomity mąż stanu i wybitny malarz, który zasłynął z malowania koni, jeźdź-
ców oraz bitew, bardzo chętnie udzielał rad młodemu, zdolnemu artyście. Dzięki nim Ju-
liusz bardzo szybko wyrabiał sobie własne, malarskie wyobrażenie rodzimego życia, oby-
czajów, wrażliwość na piękno konia i jeźdźca, sposób przedstawiania scen batalistycznych 
oraz polskiego pejzażu i przyrody. Wkrótce uczeń pod względem formy malarskiej zdobył 
nawet przewagę nad mistrzem. Przewaga polegała na tym, że konie Kossaka były polskie, 
a koni Michałowskiego w Polsce się nie widywało.
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Ulubioną techniką malarską Juliusza Kossaka była akwarela, znana w Europie już 
od XVII w. jako samoistna technika. Ta wymagająca wielu ćwiczeń metoda miała jednak 
przewagę nad metodą olejną, ponieważ nie była aż tak kosztowna. Kossak, niedościgniony 
obserwator życia szlachetnych koni, wykazuje się ogromną kreatywnością przy ujmowaniu 
ruchu konia. Zwierzę malowane jest z różnych stron i w różnych układach ciała, przy czym 
każde stadium ruchu konia malowane jest w sposób wyrazisty i bez zniekształceń spowo-
dowanych ruchem.

Malarstwo Kossaka cechował niepowtarzalny styl wyrażony w przedstawianiu 
rdzennie polskich scen z koniem, sylwetek polskich żołnierzy i szlachty, polskich mundu-
rów i oręża oraz niezwykle bogatej kompozycji obrazów.

Tam, gdzie były piękne konie nie mogło zabraknąć też artysty, który potrafiłby to 
piękno uchwycić i utrwalić. Juliusz Kossak przemierzył całą południowo – wschodnią 
Galicję obserwując rasowe stada koni, słuchając rad mistrzów i doskonaląc swój kunszt 
malarski. Podczas tych podróży niezwykły wpływ na jego osobowość i malarstwo wywarli 
Jan Gwalbert Pawlikowski, Leon Sapieha, Tytus Działyński, Fredrowie oraz Dzieduszyccy. 
Lata 1845–50 Juliusz wspominał jako „dawne dobre czasy” naznaczone młodością, swo-
bodą, przygodami, fascynacją stepami podolskimi, powodzeniem, sławą i wspaniałymi do-
świadczeniami malarskimi. Całym sobą chłonął to malownicze życie i utrwalał na swoich 
obrazach. Powstały wtedy akwarele: Wyścigi konne we Lwowie, Odbicie ppłk Gawroń-
skiego z niewoli (1845), Stadnina Stanisława Dunin Borkowskiego (1846). Były to akwa-
rele przedstawiające jeszcze mało udane konie, ale już wtedy były to obrazy emanujące 
prawdą i bystrością obserwacji.

W 1848 roku Juliusz Kossak brał udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie 
manifestując swą patriotyczną postawę. W 1851 roku wyjechał do Petersburga, gdzie po raz 
pierwszy zetknął się z dojrzałym malarstwem europejskim oraz znalazł nabywców na swoje 
prace, dzięki czemu powiększył się, gromadzony z dużym trudem, kapitał na upragnioną 
podróż do Paryża. Jego uwagę przyciągnęło malarstwo batalistyczne i sceny myśliwskie. 
Odkrycie nowego świata sztuki w kolejnych podróżach do Wiednia i na Węgry wywarło 
niezapomniane wrażenia i miało wpływ na całą późniejszą twórczość artysty. Po powrocie 
do kraju osiadł w Warszawie, ale szybko dopadły go kłopoty finansowe. By temu zaradzić 
zajął się retuszowaniem fotografii.

Gdy młody Juliusz w 1844 roku rozpoczynał karierę malarską, nasza sztuka ledwo 
wegetowała. Pojawiały się tematy narodowe, jednak o niewielkim wpływie. Wprowadza-
li je Norblin, Orłowski, Michałowski, Suchodolski. Społeczeństwo wykazywało niewielkie 
zainteresowanie sztuką, było mało szkół malarskich, nie istniały towarzystwa artystyczne, 
zbiorów było niewiele, nie urządzano wystaw, a po obrazy potrzebne do ozdabiania pa-
łaców udawano się za granicę. W ten artystyczny zastój wkroczył Juliusz Kossak. Jemu 
zawdzięczamy wniesienie do polskiego malarstwa motywu rodzimego i popularyzowanie 
sztuki polskiej. Jego obrazy łatwe w odbiorze i prawdziwe w dodatku pełne wdzięku i ro-
mantyzmu, były zrozumiałe dla ogółu i do ogółu docierały. Trafiały do pałaców, dworów, 
izb mieszczańskich, domów dzierżawców oraz – jako reprodukcje – pod strzechy. Stało się 
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Fot. 4. Juliusz Kossak, Autoportret, 1858–
1860, Muzeum Narodowe w Warszawie. 
Źródło: cyfrowe MNW1

Fot. 3. Portret Juliusza Kossaka. Wojciech 
Kossak, 1871 rok. Muzeum Narodowe 
w Warszawie. Źródło: cyfrowe MNW.

1 „Ta pozornie banalna miniatura portretowa kryje w sobie tajemnicę, którą tylko wprawne oko jest w stanie roz-
szyfrować. Jest nią nie tyle osoba modela, co wyjątkowa technika, w jakiej został ukazany. Zadziwia przede wszystkim 
doskonałość w oddaniu rysów twarzy modela. Zastanawia też, czemu mężczyzna nie patrzy wprost na widza, jak jest 
w większości tego typu przedstawień malarskich, lecz jego spojrzenie jest skierowane w bok i wychodzi poza kadr. Ta-
jemnica tkwi w tym, że mamy do czynienia z fotografią, która następnie została pokryta warstwą malarską. Fotografia 
ta powstała pod koniec lat pięćdziesiątych XIX w. Tutaj pokolorowania zdjęcia podjął się nie retuszer, lecz sam model 
– malarz Juliusz Kossak.  Cytuję za: M. Grąbczewska, Fotografia czy obraz? Zagadkowa miniatura w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie. [w:] historiaposzukaj.pl. [online]. Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

coś niesamowitego – Juliusz Kossak małymi akwarelkami zdobył serca szerokich kręgów 
odbiorców nie mających do tej pory pojęcia o malarstwie. Do tych ludzi przemawiała nie 
technika, lecz tematyka i poezja owych dzieł.

Juliusz Kossak doskonalił swój warsztat malarski, nabywał z biegiem czasu coraz 
większej sprawności ręki i bystrości oka osiągając dojrzałość i biegłość w zakresie posługi-
wania się akwarelą. Najlepszymi obrazami z przedparyskiego okresu twórczości Juliusza 
okrzyknięte zostały: akwarela dużego formatu Śmierć Stefana Potockiego pod Żółtymi 
Wodami (1854) i obraz olejny Jan Kazimierz w bitwie pod Beresteczkiem (1854).

Opowieść o młodym Juliuszu byłaby niekompletna, gdyby nie wspomnieć o jego wy-
glądzie, ponieważ Juliusz Kossak był młodzieńcem niepospolitej wręcz urody. Nie jest to 
tylko moje zdanie. Józef Kenig tak o nim pisał:



 — 17 —

Tak skończonej piękności męskiej a przy tym tak charakterystycznej, tak 
oryginalnej… nie zdarzyło nam się spotkać. Pan Juliusz był wówczas młodzieńcem 
wysmukłym, dobrego, ale niezbyt wybujałego wzrostu, doskonale zbudowanym, 
o ruchach swobodnych i elastycznych, z bardzo gęstą, ciemną czupryną, którą nosił 
ostrzyżoną dość krótko… Leciutki, puszysty wąsik ledwo się zarysowywał, zdobiąc 
tę twarz i dziś jeszcze piękną, bo pełną charakteru. Obejście też młodego artysty 
pełne uprzejmości, ale wskazujące obytego już w dobrym towarzystwie człowieka, 
odznaczającego się niezmierną skromnością, ale bez najmniejszej sztywności, 
zjednywało mu serca.

Nic dziwnego, że zainteresowała się nim z wzajemnością Aniela Aszpergerowa, pięk-
na aktorka teatru lwowskiego. Była muzą i pierwszą miłością młodego malarza. Jednak to 
nie ona wywarła największe wrażenie na młodym artyście. Powodem radykalnych zmian 
w życiu Juliusza była panna z dworu siąszyckiego, Zofia z Gałczyńskich. To kolejny etap 
w życiu artysty, kluczowy, jako że od tego momentu mówimy o Juliuszu jako protoplaście 
artystycznej i literackiej dynastii rodu Kossaków. O tych bardzo korzystnych i generalnych 
dla malarza zmianach w dalszej części książki, a teraz trzeba wyjaśnić kim była Zofia, skąd 
pochodziła, kim byli jej rodzice, ponieważ rodzina Gałczyńskich z Siąszyc miała niebaga-
telny wpływ na dalsze życie i karierę artystyczną Juliusza. A wszystko to za sprawą pewnej 
energicznej osóbki o imponującej urodzie, dzięki której nazwisko Kossak nierozerwalnie 
kojarzone jest z Gałczyńskimi z Siąszyc.

Ród Gałczyńskich z Siąszyc

W jednej z miejscowości gminy Rychwał stał dwór, w którym zaczęła się historia 
niepospolitego, artystycznie uzdolnionego rodu Kossaków. To dwór o wyjątkowej historii 
i ogromnym szczęściu, w którym mieszkali niezwykli ludzie. Mowa o dworze w Siąszycach, 
w parafii Grochowy, który był własnością rodziny Gałczyńskich herbu Sokola, w którego  
„tarczy barwy zielonej przedstawiony jest zwierz kroczący, u którego przednia część cia-
ła, do dzika należąca, w barwie srebrnej jest przedstawiona, zaś zadnia połowa niedź-
wiedzia jest barwą czarną oddana. Klejnotem jest czarny niedźwiedź wspięty, labry 
z wierchu zielone, od spodu srebrne.” 2

Nazwisko Gałczyńskich pochodzi od wsi Gałczyn w powiecie gnieźnieńskim. 
Rodzina Gałczyńskich była przez wiele wieków jedną z bardziej znanych rodzin 
w Wielkopolsce. Dwór w Siąszycach należał do okazałych. Był murowany 
i piętrowy, a wokół niego znajdował się park i sad. Całość otoczona była fosą. Aniela Gał-
czyńska w swoim pamiętniku wspomina, że jej mąż przygotowywał się aż 4 lata do budowy 
tego dworu. Gromadził cegłę, drewno i inne materiały. Dwór musiał być duży, eleganc-
ki, wygodny i dostosowany do wiejskich warunków. Wojciech potrzebował wzoru, dlate-
go jeździł po Wielkopolsce i szukał odpowiedniego budynku. Idealnym okazał się dwór 

2 Wikipedia: Wolna encyklopedia [online]. Polska, Fundacja Wikipedia, 2001. Sokola (herb szlachecki) [hasło].
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w Parzęczewie, będący wtedy własnością hrabiego Adolfa Potworowskiego. Parzęczew 
to miejscowość, która obecnie znajduje się na terenie gminy Kamieniec w powiecie gro-
dziskim, w województwie wielkopolskim. Parzęczewski dwór wybudowany został w 1820 
roku, a pod koniec XIX wieku dobudowano do niego dość obszerną wieżę. Obejście dwor-
skie uzupełniały zabudowania folwarczne, spichlerz, stajnia, owczarnia, gorzelnia i sto-
doły. Gałczyński zachwycony wygodnymi rozwiązaniami, jakie tam zastosowano oraz 
pochwałami zewsząd płynącymi, zdecydował, że w Siąszycach stanie podobny budynek. 
Aniela w swoim pamiętniku skrzętnie odnotowała, że jej mąż wraz ze starym mularzem3 
z Siąszyc i pracownikami folwarcznymi dość szybko, dzięki wcześniejszym przygotowa-
niom, uporali się z tym odpowiedzialnym zadaniem. Pani Jadwiga Cholewicka z Siąszyc 
przypuszcza, że dziedzicowi w budowie dworu pomagali mężczyźni z rodziny Smelczyń-
skich, ponieważ mężczyźni z tej rodziny, z pokolenia na pokolenie dziedziczyli niezwykłe 
umiejętności, dzięki którym robota podobno „paliła im się w rękach”, a budowle zyskiwały 
solidny i elegancki wygląd.

Na podstawie wspomnień swojego dziadka Walentego Kałużnego, Bogdan Kałużny 
(ur. w 1933 r.), mieszkaniec Siąszyc oraz właściciel terenu, na którym mieścił się dwór i za-
budowania dworskie tak je opisuje: podwórze dworskie należało do rozległych i zajmowało 
ponad 42 morgi. W jego skład wchodziły wszystkie grunty nienależące do gruntów ornych. 
Na tym terenie oprócz dworu, znajdowały się wzorem parzęczewskiego dworu – stodoły, 
obory, stajnie, owczarnie. Wśród zabudowań była również gorzelnia, kuźnia oraz budynki 
przeznaczone dla służby. Granicą podwórza od południa i zachodu była droga prowadząca 

3 dzisiaj murarz

Fot. 5. Siąszyce. Współczesny widok okrojonej części majątku Gałczyńskich. W II poł. XIX 

w. obszarem tym zarządzał zięć Gałczyńskiego – Mieczysław Pułaski. 

Zdjęcie lotnicze dzięki uprzejmości: Studio Bracia. Fot. Marcin Oliński, 2018 r.
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Fot. 7. Siąszyce. Czerwonym kolorem zaznaczono przybliżony obszar posiadłości Gałczyń-
skich w II poł. XIX w. zarządzanych później przez Pułaskich. Na niebiesko zaznaczono 
lokalizację budynku dworu. Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000/1929 – 1939/mapa z lat 
1929–1939. Źródło: Mapster.

Fot. 6. Siąszyce 1924–1939. WIG – Mapa Taktyczna Polski 1:100 000/1924 – 1939/Mapster

do Grochów. Północną granicę wyznaczała dzisiejsza droga wiodąca do zabudowań pani 
Marczewskiej, a wschodnia sięgała do dzisiejszych zabudowań państwa Rawińskich.

Gałczyńscy zajmowali się nie tylko rolnictwem i gorzelnictwem, ale również hodowlą 
koni rasy polskiej. Właściciel dworu Wojciech Gałczyński był patriotą i, jak na owe czasy, 
wyznawał demokratyczne zasady. Jego dwór posiadał prawo kolatorskie. Mianem kolatora 
określano budowniczego i tego, który przysparzał kościołowi funduszy. W zamian za to 
kościół dawał mu prawo do przedstawiania biskupowi kapłana na wolne beneficjum w ko-
ściele. Kolator mógł również w czasie procesji prowadzić pod rękę duchownego sprawują-
cego liturgię, posiadał ławkę kolatorską w prezbiterium, a kapłan pozwalał mu pocałować 
patenę podczas nabożeństwa.
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Wojciech Gałczyński i Aniela z Kurnatowskich

Wojciech Gałczyński był mężem Anieli z Kurnatowskich, ojcem Rozalii, Zofii, Ce-
cylii, Anieli, Jadwigi i Józefy. Najbliżsi nazywali go Wosiem. Urodził się ok. 1802 roku, 
a zmarł 10 lutego 1857 roku. Był synem Piotra i Rozalii z Zajączków, a żona związana była 
z rodem Bronikowskich z Żychlina.

W książce Dziedzictwo Zofia Kossak informuje, że Wojciech został skazany na ka-
torgę i zesłany w głąb Rosji za wywołanie lokalnej zamieszki po powstaniu listopadowym, 
w roku 1840. Powrócił, jak podaje Zofia Kossak, w „dzień świętego Andrzeja Apostoła, 
trzydziesty listopada”. Z przekazu powieściowego autorki wynika, że był to rok 1848. Woj-
ciech przebywał na Syberii pięć lat, a prawie trzy lata trwał jego powrót do domu. Nędza 
i głód nie były mu obce, ale dzięki pomocy prostych ludzi – ubogich Rosjan – udało mu się 
powrócić do rodzinnego majątku. Brudny, zarośnięty, obdarty, wyniszczony – wyglądał 
jak bezdomny i obłąkany. Te mylne daty zesłania i powrotu Wojciecha początkowo rów-
nież przyjął Kazimierz Olszański w przypisach do wspomnień Wojciecha Kossaka. Zgodnie 
jednak z prawdą wynikającą z wydarzeń historycznych i wspomnień Anieli Gałczyńskiej, 
Wojciech Gałczyński w 1830 roku, w stopniu żołnierza wstąpił w szeregi kaliskich ochotni-
ków. W sali Woelfla, w najlepszym wówczas kaliskim hotelu został wydany wspaniały bal 
na cześć tych, którzy stawili się, by wyruszyć i walczyć o niepodległość. Jak przystało na 
tak ważną uroczystość, orkiestra grała same tańce narodowe, a Aniela wraz z generałem 
Biernackim prowadzili jako pierwsza para poloneza. Bal był wystawny i nie zabrakło na 
stołach najwykwintniejszych przysmaków. Wkrótce, bo na początku stycznia w 1830 roku 
szwadron kaliski rozpoczął marsz na Warszawę zatrzymując się po drodze na odpoczynek 
w Kole, dokąd niezwłocznie udała się Aniela wraz ze swoją córeczką, aby pożegnać męża. 
Niektóre żony odprowadzały mężów aż do samej Warszawy, ale Aniela przyrzekła mężowi, 
że zejdzie mu z oczu i nie będzie utrudniała całkowitego oddania się sprawie Ojczyzny. Woś 
wymógł to na niej w obawie, że patrząc na jej cierpienie i łzy mógłby zrezygnować z wstą-
pienia w szeregi walczących. Często przy takich pożegnaniach rozgrywały się dramatyczne 
sceny i ci mniej wytrzymali wracali do swoich rodzin. Szwadron z Koła formował i prowa-
dził na Warszawę były oficer wojska Tomasz Otocki, a żegnał ich wygłaszając patriotyczną 
mowę ksiądz Landowicz, który znany był z wielkiego patriotyzmu. Trudno było zapanować 
nad szeregami ochotników, bo to i mróz był ciężki a i wyprawa niepewna. Aniela zapisała 
w pamiętniku: „serce pękało mi z żalu, gdym usłyszała z ostrym dość grubym epitetem 
Gałczyński równaj się!!!”4.

Niestety już wkrótce, 19 lutego 1930 roku Wojciech został ciężko ranny w bitwie pod 
Grochowem. Dostał się razem z Romanem Mielęckim do niewoli, a że byli ranni, przewie-
ziono ich do lazaretu w Słoninie. Roman Mielęcki w późniejszym okresie sprawował funkcję 
prezesa w Towarzystwie Kredytowym w Kaliszu. W trakcie rekonwalescencji bardzo często 

4 Pamiętnik Anieli z Kurnatowskich Gałczyńskiej. Odpis pamiętnika znajduje się w zbiorach Muzeum Zofii Kos-
sak–Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
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przychodził do sali, na której leżał Wojciech i z racji na swój lżejszy stan zdrowia opieko-
wał się przyjacielem troskliwie. Pan Mielęcki był młodzieńcem nieprzeciętnej urody, do 
tego stopnia, że wiele osób brało go za kobietę i zrodziła się plotka o kochance Wojciecha. 
Aniela jednak nigdy w te pogłoski nie uwierzyła. Kochała swojego męża i ufała mu. W la-
zarecie panowały ciężkie warunki. Brakowało środków opatrunkowych, leków, jedzenia. 
Anieli na długo zapadły w pamięć opowieści męża dotyczące warunków tam panujących. 
Ironizowała, że niewolnikom, którzy mieli wyższy stopień wojskowy wpuszczano na salę 
do zjedzenia żywą kurę. Wojciech i Roman na szczęście mieli w lazarecie swojego żywego 
anioła stróża, nomen omen panią Dobrycz, której mąż pracował jako magazynier w wojsku 
rosyjskim. Pani Dobrycz często narażała swoje zdrowie przychodząc do chorych i opieku-
jąc się nimi. Przynosiła też jedzenie i różne smakołyki, aby chorzy choć przez chwilę mogli 
zapomnieć o swoim cierpieniu. Zapewne bez jej pomocy Wojciech zmarnowałby się tam 
szybko. Po dojściu do zdrowia zamknięto go na siedem miesięcy w kazamatach w Bobrój-
sku. Gdzie przeniesiono towarzysza niedoli? – tego Wojciech nie wiedział. Być może miał 
więcej szczęścia niż on i został wypuszczony na wolność. Z Bobrójska został wysłany do 

Fot. 9. Portret konny Wojciecha Gałczyń-
skiego (inna nazwa: Wojciech Gałczyński 
na Perkunie) – reprodukcja akwareli Ju-
liusza Kossaka, wykonanej ok. 1855 roku, 
skradzionej z Muzeum w 1993 roku. 
Źródło: Muzeum Zofii Kossak–Szatkowskiej 
w Górkach Wielkich.

Fot. 8. Wojciech Gałczyński, 1855 r., Juliusz 
Kossak. Źródło: fotokopia za K. Olszański. 
Niepospolity ród Kossaków, s. 32.
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Astrakanu, a dzielącą obydwie miejscowości, stumilową odległość musiał pokonać sanecz-
kami po zamarzniętej Wołdze. Krótko tam przebywał. Wrócił do niewielkiej wsi Urzum 
niedaleko Wiatki w guberni Wiałskiej. Jak się okazało, przebywał tam już na zesłaniu Kazi-
mierz Asnyk, Stanisław Ulatowski, Franciszek Leszczyński i wielu innych. Aniela z racji na 
swój wiek, nie wymienia już w pamiętniku wszystkich nazwisk, które padały w zesłańczych 
opowieściach jej męża. Pewnym jest, że Wojciech przez cały czas pobytu tam, ze względu 
na swoje umiejętności myśliwskie i znajomość przyrządzania mięsiwa pełnił funkcję sta-
łego kucharza, a Kazimierz Asnyk był zarządcą spiżarni. Gubernatorem pobliskiej Wiatki 
był wtenczas niejaki Rynkiewicz – sprawiedliwy i bardzo postępowy człowiek, któremu 
zesłańcy, z racji na jego sprawiedliwość, byli bardzo wdzięczni. Uradzili więc, że Wojciech, 
któremu teksty rymowane bardzo ładnie się układały, napisze powinszowanie imieninowe 
dla gubernatora, a że powinszowanie było bardzo patriotyczne, wkrótce ktoś doniósł o tym 
i na dowód występku przesłał kopię tych wierszy gubernatorowi kaliskiemu Sobolewowi. 
Było to wkrótce po tym jak Wojciech odzyskał wolność. Niewiele zabrakło, aby ponownie 
zesłano go na Sybir. Miał szczęście, że Sobolew należał do ludzi poczciwych i zatarł całą 
sprawę. Pobyt Gałczyńskiego w niewoli trwał około dwa i pół roku i tyleż samo jego powrót. 
Literacką wizję tego powrotu przedstawiła w Dziedzictwie Zofia Kossak. Różni się ona od 
tej, jaką w swoim pamiętniku zapisała Aniela. Według pamiętnikowej wersji Aniela wie-
działa wcześniej o powrocie swojego męża, dlatego przygotowana na tę chwilę wyjechała 
po niego do Żychlina. Niemalże jak syna albo brata przyjęli go stryjostwo z Żychlina. Aniela 
wraz z nimi ubolewała nad jego wychudzeniem i biednym ubraniem.

Powrót Wojciecha do domu został przedstawiony również w sposób literacki przez 
Adama Asnyka, który był częstym gościem na siąszyckich salonach.

Wśród cichej nocy do wioski, co w dole 
Ponad srebrzystym rzucona strumieniem, 
Zdążał podróżny i witał westchnieniem 
Wysmukłe, z dala widzialne topole. 
Chociaż zmęczony, przyspieszał wciąż kroku, 
Jakby przypuszczał, że mu sił nie stanie, 
I całą duszę umieścił w swym wzroku 
Na pierwsze, długie, łzawe powitanie. 
Świadomy drogi, przez lasek brzozowy 
Zbiegł na dół ścieżką i zniknął w olszynie, 
Aż stanął wkrótce na mostku przy młynie, 
Słuchając jego z bocianem rozmowy.[…]
Co mu powiedział bocian i młyn stary 
Swoim klekotem płynącym po rzeczce? 
Jakie obudził wspomnienia i mary 
Ten głos dwóch starców w nieustannej sprzeczce? 
Nie wiem – lecz silniej pobladły mu lica 
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W srebrzystym świetle bladego księżyca, 
I boleść w niemej utopił zadumie, 
Szukając wspomnień w śpiewnym rzeczki szumie[…]5

Podczas nieobecności dziedzica, jego rodziną oraz dworem opiekowali się życzliwi 
sąsiedzi i znajomi. Wśród nich byli Bronikowscy z Żychlina, Wyganowscy z Warszówki, Po-
tworowscy z Krągoli, Pułascy, Kurnatowscy, Działyńscy, Bielińscy, Unrugowie i wielu in-
nych. Dzięki opiece przyjaciół ocalało również stado koni, z którego Siąszyce słynęły w całej 
Wielkopolsce. Konie były wysoko cenione, a władze carskie dokładały wszelkich starań, 
aby przejąć tę hodowlę, ponieważ była oznaką suwerenności polskiego oręża. Koń był ni-
czym współczesny czołg. Duża wydajność bojowa konia i stopień wyszkolenia jeźdźca oraz 
pieszego żołnierza należały do czynników decydujących o bezpieczeństwie kraju. Hodowlę 
odziedziczył Gałczyński po ojcu. Początek całej stadninie dał, sprowadzony z Konstantyno-
pola, ogier Soliman I. To właśnie jego niezbyt udolna podobizna wisiała w jadalni, pośród 
portretów babć i dziadków, co często wywoływało zgorszenie wśród gości, ale wskazywało 
na to, że zarówno Wojciech jak i jego ojciec darzyli konie wielką miłością.

Zofia Kossak w Dziedzictwie napisała, że Gałczyński hodował „konie polskiej rasy. 
Pono jedyne stado, jakie istnieje”. Od dawna trwa dyskusja, czy taka rasa istniała, czy też 
nie. Jednoznacznych rozstrzygnięć, niestety nie ma. Radosław Sikora, najbardziej znany 
w Polsce ekspert od husarii, wspomina o książce Stanisława Łyszkowskiego: Poradnik ho-
dowli i weterynarii dla ziemianina wydanej w 1839 roku, w której autor przekonuje, że 
widział ostatnie konie rasy polskiej, oraz wyjaśnia, co rozumieć należy pod pojęciem takiej 
rasy:

Rasą nazywamy rodowitość jakiego bądź zwierzęcia domowego, lub charakter od 
pierwotnego rodzaju czyli szczepu pochodzący, i stale okazujący się w bliższych 
i dalszych jego pokoleniach.

Zdaniem Radosława Sikory, treść tej książki, to dość przekonujący argument na to, 
że jednak taka rasa konia istniała. Odmienne zdanie na ten temat ma polski biolog zmarły 
w 1940 roku – Bohdan Dyakowski. Według niego można mówić o koniu polskim, który 
był mieszaniną cech koni zakwalifikowanych do rozmaitych ras – częściowo zachodnich, 
a częściowo wschodnich. Nie znajduje uzasadnienia do stosowania określenia „rasa pol-
ska” w pojęciu odrębnej rasy, tak jak np. rasy koni arabskich. Cechy, jakie należy przypisać 
koniowi polskiemu to rączość, wytrwałość oraz coś, co nazywano „ogniem rycerskim”. Ten 
jednolity typ konia polskiego zasłynął jako polski koń bojowy.

Sam Gałczyński opisuje rasę koni polskich używając określeń „bachmat” albo „koń krwi 
półtureckiej”. Konie tureckie, nazywane anatolijskimi, były rosłe, umaszczenia bułanego 
z charakterystyczną pręgą na grzbiecie oraz grzywą i ogonem w kolorze czarnym, albo 
– bardzo rzadko – białym. To były bardzo silne i wytrzymałe konie, z mocnym zadem 

5 A. Asnyk. Powrót do domu [w:] A. Asnyk. Poezje. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
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i szeroką piersią. Takim koniem miał być właśnie Soliman I. Gałczyński bardzo dbał o te 
konie i miał ambicję, aby odtworzyć rasę konia polskiego. Po powrocie z syberyjskiej kator-
gi dbał nie tylko o konie i swoje dobra, ale również zaczął troszczyć się o chłopów u niego 
pracujących. Zmienił się, kiedy sam zaznał tułaczki, biedy i uciążliwości syberyjskiego kli-
matu. Dzięki tej przemianie Wojciech Gałczyński wybudował swoim pracownikom nowe, 
murowane i suche czworaki z osobnym wejściem dla każdej rodziny. Zbudował dla nich 
również piekarnię, pralnię oraz łaźnię. Myślał też o uwłaszczeniu chłopów, widząc w nich 
oddanych obywateli. Był za szerzeniem oświaty wśród nich. Przez swoje zachowanie uwa-
żany był wśród ziemian za mało szkodliwego maniaka – demokratę i dziwaka.

Wojciech Gałczyński przeżył ok. 55 lat. O jego śmierci informował nekrolog 
w „Kurierze Warszawskim”:

 
Wojciech GAŁCZYŃSKI
właściciel dóbr Siąszyce w pow. konińskim położonych, b. prezydujący w radzie 
opiekuńczej pow. konińskiego, prezes zeszłorocznych wyborów Tow. Kredytowego, 
teść znanego artysty Juliusza Kossaka, ogólnie kochany, szanowany i wielbiony 
od swych współobywateli; po czterotygodniowej chorobie zm. 10 II 1857 we 
wsi Kuczkowa, własności swych dobrych przyjaciół Taczanowskich w Wlk. 
Ks. Poznańskim, eksp. 1 III 1857 do kośc. paraf. we wsi Grochowy w pow. 
konińskim, gdzie dnia następnego nab. żał., poch. tegoż dnia w grobie familijnym 
w Grochowach, pozostawił żonę i córki.

Być może wrodzona skłonność, a być może zesłanie i tułaczka odcisnęły swoje pięt-
no na organizmie Wojciecha i dawały znać o sobie w ciągu jego zbyt szybko dokonanego 
żywota. Z zapisów w pamiętniku Anieli wynika, że na pogrzeb przybył kilkutysięczny tłum. 
Można było dostrzec w nim Żydów i ludzi wszelkich stanów. Kondukt żałobny ciągnął się 
od granicy Siąszyc aż do Grochów. Ogromne wrażenie na Anieli i pozostałych zrobiła wte-
dy przemowa młodego księdza Kapucyna, który ze swego krasomówstwa zasłynął później 
u Kapucynów w Warszawie. Aniela nie zapamiętała jego nazwiska, ale wzruszająca mowa 
pogrzebowa, jaką wygłosił ze schodów głównego wejścia do dworu, na długo pozostała 
w sercach i pamięci wszystkich żałobników. Aniela była wyznania kalwińskiego. Decyzję 
przejścia na wiarę katolicką podjęła w czasie, gdy jej córki podrosły i kiedy niejednokrot-
nie z zazdrością i żalem patrzyła jak jeździły do spowiedzi, do tuliszkowskiego kościoła. 
Posługę pełnił tam bardzo szanowany ksiądz Kobylański. Ona tymczasem musiała jechać 
w przeciwną stronę, do Żychlina i tamtejszego niemieckiego pastora. Tego, że nie jest ka-
toliczką żałowała od najmłodszych lat. Żal osiągnął apogeum w 1847 roku, kiedy na ciężką 
chorobę – różę latającą – zachorował jej mąż. Wtedy to Aniela podjęła ostateczną decyzję 
przejścia na wiarę katolicką. Podobno w tym samym czasie na tę chorobę zapadł również 
król szwedzki i zmarł. Akt wiary po przebyciu stosownych lekcji złożyła przed kanonikiem 
Ojrzanowskim, który był bratem ich serdecznego przyjaciela, proboszcza w Pięczniewie. 
Wraz z mężem przystąpiła do swojej pierwszej spowiedzi świętej w Kaplicy świętego Józefa 
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w Kaliszu. Chcieli tym samym podziękować 
Panu Bogu za doznane łaski i prosić o odda-
lenie choroby. To cudowne uczucie, jakiego 
doznała Aniela przechodząc na wiarę męża 
i dzieci oraz przystępując do spowiedzi 
sprawiło, że za nic miała niechęć wyznaw-
ców kalwinizmu, jaką na siebie ściągnę-
ła. Nie sądziła jednak, że nieprzychylność 
z tego powodu spotka ją również ze strony 
tak szanowanej przez nią osoby – matki jej 
drogiej przyjaciółki Melanii.

Aniela Gałczyńska Kurnatowska 
z Kurnatowic herbu Łodzia urodziła się  
1 listopada 1810 roku. Taka data widniała 
na nieistniejącej już tablicy cmentarnej gro-
bowca Białasów na cmentarzu „Rogatka” 
w Kaliszu. Jej ojcem był Ludwig Kurnatow-
ski, urodzony w 1784 roku, dziedzic dóbr 
w Ruszkowie niedaleko Koła, który zmarł  
9 kwietnia 1824 roku. Dzieciństwo Anieli 
nie należało do łatwych, ponieważ jej matka 
– Angelika Florentyna Żychlińska – zmarła 
przygnieciona ciężkim baldachimem znad 
łoża. Była wtedy w czwartym dniu po poro-
dzie. W wieku siedmiu lat straciła również ojca, który wcześniej powtórnie się ożenił. Wy-
chowaniem Anieli zajęło się wujostwo Unrugów w Dzięczynie. Matkę zastępowała jej ciot-
ka Unrużyna. W tym pełnym miłości domu Aniela mieszkała aż do zamążpójścia. W wieku 
dziesięciu lat była uczennicą warszawskiej pensji, a rok później wysłano ją do Berlina na 
pensję panien Mayet – emigrantek francuskich. Pięcioletnią naukę na pensjach uzupełnia-
ła nauką języka polskiego prowadzoną w domu Bronikowskich, w Żychlinie. Jej nauczycie-
lami byli najpierw Adam Helbich – lekarz, a potem jego ojciec – Józef Helbich. W Żychlinie 
mieszkała kasztelanowa Melania Bronikowska – najdroższa przyjaciółka i kuzynka Anieli. 
Aniela bywała tam często na zabawach okolicznościowych, wzbudzając zachwyt w oczach 
wielu panów. Wśród nich byli Tadeusz Krzymulski i Jan Pieniążek z Kościelca oraz niejaki 
Roman R., który bardzo jej się podobał. W rezultacie jednak przyjęła oświadczyny Wojcie-
cha Gałczyńskiego, który usłyszawszy zachwyty nad urodą i charakterem panny Kurnatow-
skiej z ust swoich znajomych Tadeusza i Jana, postanowił sprawdzić osobiście na ileż one 
pokrywają się z prawdą. Ślub Anieli Kurnatowskiej i Wojciecha Gałczyńskiego odbył się 
25 sierpnia 1829 roku w Charłupi niedaleko Sieradza. Zapowiedzi ewangelickie ogłoszo-
no w Weszkowie, a katolickie w kościele w Grochowach. Świadkami na ślubie w Charłupi 

Fot. 10. Aniela z Kurnatowskich Gałczyńska 
– portret olejny autorstwa szesnastoletnie-
go Wojciecha Kossaka, wykonany w 1873 
roku. Muzeum Zofii Kossak–Szatkowskiej w Gór-
kach Wielkich.
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Wielkiej byli: szambelan Henryk Unrug, lat 35, zamieszkały w Dzięczynie w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim oraz Michał Żychliński, lat 40, dziedzic Charłupi.

Wesele odbyło się dopiero kilka dni później nie ze względu na upadek Wojciecha 
z konia i liczne obrażenia na ciele, jak podają niektóre źródła, ale ze względu na chorobę 
Wojciecha, która zaatakowała jego organizm już wcześniej i coraz mocniej dawała się 
we znaki. Już sam ślub nie należał do zbyt wesołych, a po ślubie było tak źle, że stracił 
przytomność i trzeba było zawieźć go do Kalisza, do doktora Helbicha. Aniela po drodze 
wylała wiele łez zamartwiając się stanem zdrowia dopiero co poślubionego małżonka. 
W Kaliszu zatrzymali się w hotelu Krakowskim, który był własnością ich przyjaciela – 
Kazimierza Asnyka. Wezwany do chorego doktor Adam Helbich, po zwołaniu konsylium 
lekarskiego zdiagnozował stan chorego jako bardzo ciężki i wymagający skrupulatnej 
pielęgnacji, którą oczywiście zajęła się Aniela. Lekarze orzekli, że to febrasaporoza (taką 
nazwę odnotowuje w swoim pamiętniku Aniela) – niezwykle rzadko występująca choro-
ba. Jej skutki Wojciech odczuwał jeszcze przez rok i jak wspomina Aniela miał bardzo 
osłabiony żołądek.

Aniela i Wojciech Gałczyńscy ze względu na bliskie pokrewieństwo z Bronikowski-
mi i fakt, że ich ślub odbył się tydzień wcześniej bez stosownego przyjęcia weselnego po-
proszeni zostali na drugą młodą parę na weselu Melanii Bronikowskiej z Wiktorem Kur-
natowskim w Żychlinie. Najpierw jednak odbyła się ceremonia ślubna Melanii i Wiktora. 
Z zachowanego aktu ślubu wynika, że uroczystość ślubna tych dwojga ludzi, a zaraz potem 
weselna z drugą parą młodą odbyła się dnia 2 września 1829 roku, o godzinie 12.00. Ślu-
bu Bronikowskim udzielił pastor Jan Jakub Scholtz. Dzięki pamiętnikowi prowadzonemu 
przez Anielę wiemy, że w tym podwójnym weselu uczestniczył młody i wówczas mało zna-
ny Fryderyk Chopin, który „grał cudownie. Cisza była jak makiem siał, nie był wesoły i grał 
tak smutno, że łzy cisnęły się do oczu”.

Zofia Kossak opisywała Anielę jako filigranową, piękną kobietę, trochę wystraszo-
ną obowiązkami i życiem. Wojciech Kossak nie żałował ciemnych kolorów portretując 
ją, a Magdalena Samozwaniec pamiętała jako staruszkę z posiwiałymi włosami i odzianą 
w srebrne koronki, które współgrały ze srebrem – kolorem wpisanym w herb rodu Kossa-
ków. Posądzano ją o zbyt liczne podróże i zbyt duże w związku z tym wydatki. Spekulowano 
nawet, że doprowadziły one do upadku majątku Kossaków. Mimo tych niedoskonałości 
drzemało w Anieli coś doskonałego. Było to na pewno zacięcie literackie, z jakim oddawała 
się pisaniu pamiętnika oraz notowanie dat i innych ważnych faktów dotyczących rodzi-
ny. Te, tak bardzo ważne informacje, zapisywała w niewielkiej książeczce do nabożeństwa 
z 1844 roku. Pamiętnik i modlitewnik znajdują się w zbiorach Muzeum Zofii Kossak–Szat-
kowskiej w Górkach Wielkich. Wielce prawdopodobnym jest, że uzdolnione literacko ko-
biety z rodu Kossaków to właśnie jej zawdzięczały otrzymane w genach talenty. Chociaż 
zdaniem Magdaleny Samozwaniec pamiętnik pisany był złą polszczyzną i niezbyt dobrą 
francuszczyzną, zawierał wiele błędów ortograficznych, to jednak czyta się go z dużym za-
interesowaniem. Pamiętnik Anieli z Kurnatowskich Gałczyńskiej rozpoczyna się od słów:
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Dobiegając kresu mego życia, pragnę pozostawić krótki przebieg dni moich 
dla wnuków i prawnuków jako dowód wdzięczności Panu Bogu za wiele łask 
i dobrodziejstw otrzymanych w ciągu osiemdziesięciu siedmiu lat przeżytych6.

Aniela i Wojciech Gałczyńscy doczekali się sześciu córek. Najstarsza córka Rozalia 
przyszła na świat w rok po ślubie, 25 sierpnia 1830 roku. Taką datę za Anielą Gałczyńską 
podaje Zofia Kossak w II części powieści Dziedzictwo. Nadano jej imię po babce Wojcie-
cha Gałczyńskiego. Ta bardzo dobrze ułożona panienka wyszła za mąż za Nikodema Bier-
nackiego – syna Biernackiego z Kujaw, który był muzykiem i kompozytorem, nadwornym 
skrzypkiem cesarza Maksymiliana I oraz koncertmistrzem orkiestry Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Rozalia zmarła przy porodzie swojego pierworodnego syna, a tydzień póź-
niej zmarł również jej syn. Pogrążony w żałobie mąż skomponował z myślą o nich, pełną 
czułości dumkę Pożegnanie. Rozalia popełniła mezalians wychodząc za mąż za Biernackie-
go i to był pierwszy mezalians w rodzinie Gałczyńskich. Nie podkreślano tego faktu zbyt 
często skłaniając się raczej do obarczania ciężarem wprowadzenia artysty do rodziny i po-
pełnienia tym samym mezaliansu na barki drugiej pod względem wieku córki Gałczyńskich 
– Zofii, która urodziła się w niecały rok po powrocie Wosia z zesłania, czyli w 1834 roku. 
Kolejna córka, Cecylia, jak podaje M. J. Minakowski, przyszła na świat 20 listopada 1838 
roku, a zmarła 3 lipca 1929 roku w Kaliszu. Ślub Cecylii z Mieczysławem Pułaskim herbu 
Ślepowron z Grzymiszewa, który po śmierci teścia zarządzał dobrami siąszyckimi, zawar-
ty został w 1857 roku. Do domu Pułaskich zjeżdżali się ziemianie i prowadzili ożywione 
dyskusje na temat losów kraju, dyskutowali o niepokojach nasilających się przed wybu-
chem powstania styczniowego, dociekali przyczyn upadku majątków, dostrzegali koniecz-
ność przeprowadzenia reform wśród chłopów. Mieczysław Pułaski brał udział w powstaniu 
styczniowym pod komendą płk. Edmunda Taczanowskiego, w pułku jazdy kaliskiej. Córka 
Jadwiga poślubiona została około 1850 roku przez Zygmunta Wyganowskiego herbu Ło-
dzia. Najmłodsza córka o imieniu Józefa wyszła za mąż za Józefa Helbicha – syna znanego, 
kaliskiego lekarza – Adama Helbicha. Ślub został zawarty w 1868 roku. Córka Anielka nie 
wyszła za mąż. Była, jak mówiono, „upośledzona przez los” i do końca życia pozostała pod 
troskliwą opieką matki.

Aniela Gałczyńska po śmierci męża zamieszkała w Warszawie, ale nie spędziła tam 
reszty życia. Wydawała dużo pieniędzy na podróże, które były nie tylko wynikiem chęci 
poznania świata i zaspokojenia własnych przyjemności, ale też dotrzymaniem towarzystwa 
chorowitej córce Józi, którą lekarze wysyłali w podróże do Tridentu, Briscen niedaleko 
Botzen i Arco. Aniela opisywała w swoim pamiętniku nie tylko krajobrazy, ale również za-
chowania ludzi i płynące z tych zachowań wnioski. Nauka z obserwacji płynęła niezmiennie 
taka sama – nie można ufać ludziom, najlepiej jest liczyć na siebie. Bez względu na to, jak 
była postrzegana przez otoczenie, nie pozwoliła usunąć się w cień. Nie dokonała właściwie 

6  Pamiętnik Anieli z Kurnatowskich Gałczyńskiej. Oryginał pamiętnika nie zachował się, ale Józef Helbich jako 
jedyny widział go, czytał i sporządził notatki. Maszynopis tych notatek znajduje się w Muzeum Zofii Kossak w Górkach 
Wielkich.
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niczego niezwykłego, ale dzięki koligacjom rodzinnym, modlitewnikowi i spisanemu pa-
miętnikowi, pamięć o niej wciąż żyje. Przez swoją aktywność i ciekawość świata nie dała 
się zamknąć w szufladce z napisem nobliwa matrona. Zmarła 12 maja 1901 roku. Pocho-
wano ją na cmentarzu „Rogatka” w Kaliszu. Natomiast jej mąż Wojciech dał się poznać 
mieszkańcom jako człowiek, dla którego podział na bogatych i biednych nie jest ważny. 
Spotkanie z nieokiełznaną przyrodą Syberii pozwoliło Wosiowi dostrzec jej niezwykły ma-
jestat, poczuć kruchość ludzkiego istnienia oraz przyczyniło się do ewolucji jego poglądów 
na tematy społeczne i polityczne.

Dzięki związkowi tych dwojga zwykłych, ale jakże niepospolitych ludzi – Anieli Kur-
natowskiej i Wojciecha Gałczyńskiego – na świat przyszła córka Zofia. Mezalians, jaki po-
pełniła wychodząc za mąż za artystę Juliusza Kossaka to głównie „zasługa” wyrozumiałości 
i zmienionych poglądów Wosia. W każdym innym ówczesnym dworze Juliusz dostałby 
czarną polewkę jako oznakę nieprzychylności domowników w odpowiedzi na starania 
o rękę panny z dworu. U Gałczyńskich Juliusz też był częstowany czarną polewką i sadzany 
przy rogu stołu, ale jego wielka miłość do Zofii i poparcie ze strony Wojciecha dodawały 
wytrwałości i pozwoliły na założenie rodu, w którym licznie obrodziły talenty malarskie 
i literackie.
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ROZDZIAŁ 3

U ŹRÓDEŁ ARTYSTYCZNEGO RODU 

KOSSAKÓW

Niewielka wieś, jaką są Siąszyce położone w gminie Rychwał nie wyróżnia się swoim 
krajobrazem na tle innych, podobnej wielkości miejscowości w Polsce. Zapewne takich 
małych miejscowości jak ta, z której pochodzą wielcy Polacy, w naszym kraju jest wiele. 
Ludzie, którzy tutaj mieszkają mają w pamięci, dzięki przekazom ustnym, literaturze oraz 
obrazom Juliusza Kossaka, piękny dwór otoczony zielenią i stawami oraz ludzi, którzy tu-
taj żyli. Z pokolenia na pokolenie przekazywana jest pamięć o dziedzicu Siąszyc – Wojcie-
chu Gałczyńskim, który słynął na całą Polskę ze wspaniałej stadniny koni. Przede wszyst-
kim jednak on i jego żona Aniela z Kurnatowskich zapamiętani zostali, jako rodzice jednej 
z sześciu córek, która poślubiła Juliusza Kossaka, mało znanego jeszcze wtedy malarza.

Małżeństwo Juliusza Kossaka i Zofii z Gałczyńskich

Życie Juliusza Kossaka zmieniło się radykalnie w 1855 roku. Artysta ożenił się, cho-
ciaż jak na tamte niespieszne i rozważne czasy, uczynił to w bardzo krótkim czasie. Rok 
poprzedzający ślub, był dla Juliusza niezwykle pracowity i nic nie wskazywało na fakt, że ta 
doniosła chwila wkrótce nastąpi w jego życiu. W listach Juliusza nie ma nawet najmniej-
szej wzmianki na ten temat. Okoliczności poznania wybranki serca nie są opisywane jedna-
kowo. Najbardziej wiarygodna jest informacja zawarta w Autobiografii Juliusza Kossaka:

W r. 1855, idąc Krakowskim Przedmieściem, zobaczyłem śliczną brunetę, idącą 
z p. Biernacką, żoną artysty skrzypka i przyjaciela jeszcze z Galicji. Jakby we 
mnie strzelił, nie wyszła mi już z głowy ta postać i Bogu najwyższemu dzięki, nie 
wychodzi, bo jest moją najdroższą żoną – Zofia z Gałczyńskich. Ożeniłem się…

Juliusz dokonał prawdziwego wyczynu – w ciągu siedmiu miesięcy upatrzył sobie 
kandydatkę na żonę, poznał ją, zakochał się w niej i rozkochał ją w sobie, a co najważ-
niejsze, uzyskał aprobatę jej rodziny pochodzącej z zamożnej, przez co o wiele wyższej od 
niego sfery. Inną wersję okoliczności poznania się Juliusza i Zofii przedstawia Zofia Kos-
sak–Szczucka w Dziedzictwie. Juliusza przywiózł tutaj hrabia Tytus Działyński z Kórnika 
po to, aby pokazać mu niezwykłą stadninę Wojciecha Gałczyńskiego, a Wojciechowi za-
rekomendować młodego i zdolnego malarza z Galicji. Według tej wzruszającej powieści 
konkury trwały zgodnie z obowiązującym wówczas zwyczajem i nie były wcale takie łatwe. 
Pośpiech nie był wskazany. Juliusz musiał wytrwale jeździć do Siąszyc w Kaliskie, tam 
starać się o względy wybranki, malować konie, towarzyszyć rodzinie przełamując jej opór, 
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wytrzymać dodatkowo roczny okres rozłąki 
obojga będący testem na trwałość ich uczuć, 
aby na końcu móc poślubić wybrankę. Wo-
bec niespotykanych walorów urody i zalet 
ducha panny Zofii, dla Juliusza przestały 
mieć znaczenie czasy młodości pełne przy-
gód i radosnej swobody, kiedy to z coraz 
większą przyjemnością zaczął naśladować 
styl życia hrabiego Dzieduszyckiego. Owe 
czasy obfitowały w zabawy, swawole, roz-
mowy o koniach, kobietach i polityce. Za-
wiązała się wtedy pomiędzy nimi nić poro-
zumienia „wynikająca z jednakowej fantazji 
i zamiłowania do życia bez granic”. Efektem 
tej młodości „dziarskiej i junackiej” jest se-
ria karykatur oraz szkiców: Przygody gali-
cyjskiego epikurejczyka, Dzieje romanso-
we Juliusza Dzieduszyckiego oraz Juliusz 
Dzieduszycki za życia i po śmierci.

„Prawdziwe życie” Juliusza rozpoczę-
ło się z chwilą wypowiedzenia małżeńskiej 
przysięgi. Wybranka jego serca była córką 
Wojciecha Gałczyńskiego i Anieli z Kurna-
towskich. Urodziła się w Siąszycach, w 1834 
roku. Była postawną i podobno śliczną bru-
netką o niezależnym i upartym charakterze. Podobno też miała niezwykle piękne dłonie, 
którymi zachwycał się malarz Henryk Rodakowski. W tych czasach kobiety, które uważały 
się za patriotki obowiązywało noszenie ciemnych strojów, w tym sukni z upiętą na tyle 
tiurniurą. Tak też ubierała się Zofia. Do ciemnej garderoby zazwyczaj nosiła ciemną, aksa-
mitną wstążkę z medalionem oraz naszyjnik. Fryzurę miała skromną. Włosy zaczesywała 
gładko, splatała je w warkocz i upinała w kok.

Talent Juliusza Kossaka, wykształcenie oraz herb szlachecki nie zrobiły wrażenia na 
rodzinie i znajomych Zofii. Fakt, że jego ojciec był sędzią budził w kręgach ziemiańskich 
niesmak, gdyż gardzono tam pracą zarobkową i wszelkimi posadami z nią związanymi. 
Wszyscy, oprócz ojca Zofii uważali, że Juliusz nie jest właściwą partią dla córki ziemia-
nina. Powszechnie uważano, że nie można zarabiać na życie malując obrazy i profesja ta 
nie mogła dawać zarobku, który mógłby być podstawą egzystencji. Młodemu Juliuszowi 
nie pomogła nawet doskonała prezencja, nienaganne maniery oraz swoboda w prowadze-
niu wszelkich rozmów. Wojciech Gałczyński nie potępiał tego związku, chociaż wszyscy 
mówili o mezaliansie. Dużo rozmawiał z córką ostrzegając, że będzie jej ciężko, ponieważ 
ludzie potrafią być okrutni, gdy nie bierze się pod uwagę ich opinii. Bał się o losy córki, 

Fot. 11. Portret Zofii Kossakowej, z domu 
Gałczyńskiej, 1856, Henryk Rodakowski. 
Źródło: Muzeum Narodowe Warszawa.
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ale zapewniał, że dopóki żyje zawsze będzie miała w nim oparcie. To na pewno pomogło 
Zofii i utwierdziło w przekonaniu, że mówiąc „tak” Juliuszowi podjęła trafną decyzję. Woj-
ciech wiedział, że malarstwem trudno zarobić na życie, a i posagu wielkiego córce też nie 
mógł zapewnić. Miał przecież jeszcze pięć córek. Ostrzegał Zofię przed biedą i cierpieniem. 
Gałczyńscy widząc jednak, że młodzi się bardzo kochają, wyrazili zgodę na ich ślub, który 
odbył się 25 sierpnia 1855 roku w maleńkim, modrzewiowym kościółku w Grochowach. 
Zofia miała wtedy 21 lat, a Juliusz 31. Uroczystość odbyła się bez dużego zjazdu gości i była 
bardzo skromna. Jak pisze Zofia Kossak–Szczucka kościół przystrojono niezwykłą ilością 
kwiatów, ale nawet nie rozłożono chodnika, chociaż na ślubie jej siostry Rozalii taki był. 
Zamiast dywanu drogę do ołtarza usłano gałązkami tataraku oraz ozdobiono brzozowymi 
gałązkami. Rodzina ze strony pana młodego nie uczestniczyła w ślubie. Ojciec Juliusza już 
wtedy nie żył, a matka ze względu na swoje chore nogi nie opuszczała domu. Przysłała jed-
nak stosowny list. Brat Władysław nie mógł być na ślubie ze względu na pobyt w dalekiej 
podróży, a brata Leona, służącego w węgierskim wojsku, Juliusz nie zaprosił, ponieważ 
obawiał się, że przyniesie mu wstyd swoją skłonnością do węgrzyna. Leon przysłał list oraz 
podarunek dla bratowej, której jeszcze nie widział, ale wiele o niej słyszał. Był to niezwykle 
piękny neseserek z dedykacją dla tej, która podobno jest najpiękniejsza na świecie. Ze stro-
ny Zofii na ślubie obecni byli jej rodzice – Aniela i Wojciech, a także Mieczysław Pułaski 
oficjalnie starający się o rękę młodszej siostry Cecylii oraz jego dwaj bracia. Na ślubie – jak 
pisze Zofia Kossak–Szczucka – nie było najstarszej siostry Rozalii, ponieważ była w ciąży 
z drugim dzieckiem, a pierwsze było bardzo chorowite. Przysłała jednak śliczny serwis do 
kawy oraz list, w którym pytała o przyszłego szwagra i nie kryła obaw związanych z me-
zaliansem, jaki Zofia popełniała oraz jego wpływem na mariaże młodszych sióstr. Pyta-
ła też dlaczego „[…] pobierają się tak nagle”7. Informacje dotyczące Rozalii nie mogą być 
prawdziwe, ponieważ Rozalia zmarła 21 lipca 1855 roku, czyli dokładnie miesiąc i cztery 
dni przed ślubem Zofii. Tydzień po śmierci zmarło jej jedyne dziecko o imieniu Wojciech. 
Prawdopodobnie dlatego uroczystość ślubna i weselna była skromna i cicha, tak jakby we-
selnicy nie mogli jeszcze ochłonąć po śmierci Rozalii i jej synka i chcieli w ten sposób oddać 
im należyty szacunek i pamięć.

W uroczystościach ślubnych brali udział włościanie, służba domowa i folwarczna. 
Młodzi małżonkowie „byli tak piękni, ufni i szczęśliwi, że serca starszych pań pofolgowały 
w urazie”8. Po uroczystości w kościele młodzi udali się do domu, gdzie czekało na nich 
obfite śniadanie. Siedzieli na krzesłach, na których rok wcześniej siedzieli Biernaccy bio-
rący udział w swojej biesiadzie weselnej. Śniadanie odbywało się w pośpiechu, nie było 
toastów ani przemówień. Już we wrześniu młodzi udali się w podróż poślubną. Czekała ich 
daleka droga do Paryża. Wszyscy domownicy odprowadzali młodych przed gmach poczty 

7  Z. Kossak. Dziedzictwo, Cz.1. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1966, s. 102.; Widoczna jest niekonsekwen-
cja w tym co pisze Z. Kossak, ponieważ wprowadzając fikcję literacką bardzo przedłuża w czasie starania Juliusza o rękę 
Zofii. Historię ich romansu wydłużyła ze względu na to, że pośpiech nie byłby w dobrym tonie, a na kolejnych stronach 
powieści przedstawia Rozalię jako osobę, dla której ślub Zofii i Juliusza jest nagłym wydarzeniem.
8  Z. Kossak. Dziedzictwo… op. cit., s.108.
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w Kaliszu. Stąd odjechali berlinką w wymarzoną i bardzo szczegółowo zaplanowaną przez 
Wojciecha podróż. W plany tej podróży wtajemniczył młodych jeszcze przed ślubem:

[…] ani pisarczykiem, ani belfrem, ani hreczkosiejem, Juliuszu, nie będziesz. Tak się 
do tego nadajesz jak mój Soliman do pługa. To każdy powinien robić, do czego go 
Bóg przeznaczył. Ciebie przeznaczył do służenia Polsce pędzlem. Szczęśliwym jest, 
że mogę twemu talentowi dopomóc. Siaki taki posag Zosia dostanie. […] Słyszałem, 
że w Paryżu młode polskie artysty z głodu mrą. […] Ale ta pensyjka, którą wam 
będę dosyłał, wystarczy, byście się skromnie utrzymali. Siedźcie tam trzy, cztery 
lata, ile potrzeba. […] Ja tę pomoc poczytuję za swój obowiązek. Ty zawiaduj 
swoim talentem tak, by Polska mia ła z niego korzyść. Mniemam, że sztuka ma 
znaczenie dla narodu. […] Sztuka narodowi w niewoli nie daje zapomnieć o tym, 
co utracił, i zgnuśnieć nie daje. Sztuka jątrzy, przypomina, nie pozwala usnąć i do 
niewoli przywyknąć9.

Kossakowie byli niezwykle piękną i dobraną parą. Podczas spacerów po paryskich 
ulicach wciąż napotykali pełne zachwytu spojrzenia przechodniów. W Paryżu, w noc syl-
westrową Zofia Gałczyńska urodziła bliźnięta. Wojciech urodził się 31 grudnia 1856 roku, 
piętnaście minut przed północą, natomiast drugi z bliźniaków, Tadeusz, urodził się tuż po 
północy – 1 stycznia 1857 roku. Matka Zofii w swoim pamiętniku notuje, że to był bardzo 
trudny poród. Pojawienie się na świecie bliźniąt rozwiązało kłopotliwą sprawę z chrzestny-
mi, która pojawiła się w momencie, kiedy Horacy Vernet sam złożył deklarację, że chce być 
ojcem chrzestnym. Wcześniej, spodziewając się jednego dziecka, małżonkowie poprosili 
o to Jana Działyńskiego, ich przyjaciela z Kórnika. Vernet wybrał na swojego chrześniaka 
pierworodnego syna Juliusza: Wojciecha i nadał mu drugie imię Horacy. Ten fakt związał 
duchowym pokrewieństwem dwa pokolenia malarzy batalistów. W dynastii Vernetów byli 
to: dziadek Joseph, ojciec Charles i syn Horacy. Dynastię Kossaków reprezentowali: Ju-
liusz, jego syn Wojciech oraz wnuk Jerzy.

Wojciech i Tadeusz byli bardzo żywiołowymi dziećmi. Ich przeciwieństwem był uro-
dzony 2 września 1858 roku trzeci syn, któremu nadano imię Stefan. Zofia tęskniła za ro-
dzinnymi stronami. Dlatego wybrała się tam w odwiedziny wraz z małym Wojtkiem, które-
go zachwyciło życie na wsi. Jednak sama Zofia z żalem musiała znosić zachowanie rodziny 
dającej jej do zrozumienia, że popełniając mezalians opuściła swoją sferę. Z wielkim smut-
kiem opowiadała o tym mężowi zarzekając się, że więcej tam nie pojedzie, chociaż słowa 
nie dotrzymała. Zofia przyjechała wtedy na ślub swojej siostry Cecylii z Mieczysławem Pu-
łaskim. Tadeusz i Stefan zostali pod opieką ojca w Paryżu. Gwarne, pełne świateł, a zimo-
wą porą, pełne błota ulice tego miasta kontrastowały z pięknymi, zimowymi, siąszyckimi 
pejzażami. W pamięci małego Wojtka zostało przyjęcie weselne, pełne kolorowych strojów, 
zapalonych świec, stołów uginających się od potraw podanych na srebrnych zastawach. 
W jego dziecięcej wyobraźni Siąszyce były niczym magiczna, biała kraina, w której wszyscy 

9  Ibidem, s. 97–98.



 — 33 —

są mili, dobrzy i nie ma miejsca na złość i smutek. Według pamiętnika Anieli Gałczyńskiej, 
Aniela pojechała do córki, do Paryża po to, by przez około dwa miesiące po urodzeniu bliź-
niąt pomóc jej w opiece nad nimi. Wraca do Siąszyc pod koniec lutego 1857 roku do męża, 
którego stan zdrowia bardzo się pogorszył.

Kossakowie wrócili do kraju w 1860 roku, prawdopodobnie piętnastego paź-
dziernika, jak podaje gazeta „Czas”. Borykali się z wieloma kłopotami finansowymi 
w Paryżu. Szczególnie trudno było im po śmierci Wojciecha Gałczyńskiego. Świadczy o tym 
liczna korespondencja Juliusza oraz Zofii m. in. do Jana Działyńskiego z prośbą o wsparcie 
finansowe. Po powrocie do Polski zamieszkali w Warszawie, najpierw w domu Fritcha, któ-
ry mieścił się u zbiegu Alei Jerozolimskich oraz Nowego Światu, a potem w domu Brodow-
skich na Lesznie. Zdarzało się, że ich dzieci z przerażeniem spoglądały na tragiczne, war-
szawskie manifestacje krwawo tłumione przez armię Imperium Rosyjskiego. Narastający 
terror rosyjski budził ogromne niezadowolenie wśród mieszkańców Warszawy i potęgował 
ich bunt. W listopadzie 1860 roku odbyła się wielka manifestacja, podczas której zaśpie-
wano po raz pierwszy publicznie Boże coś Polskę. Kolejna manifestacja odbyła się w lutym 
1861 roku, w rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską. Zaraz potem demonstrowali studenci 
domagając się poszanowania praw obywatelskich i reform społecznych. Na Krakowskim 
Przedmieściu od kul zginęło pięciu demonstrantów. Pogrzeb „pięciu poległych” był pretek-
stem do potężnej manifestacji patriotycznej wszystkich stanów społecznych przeciwko ro-
syjskiemu despotyzmowi. W kwietniu 1861 roku wojska rosyjskie strzelały do bezbronnego 
tłumu na Placu Zamkowym. Co najmniej 100 osób zostało zabitych, a kilkaset rannych. 
W październiku 1861 roku namiestnik rosyjski ogłosił stan wojenny w Królestwie Polskim, 
a zaraz potem, podczas nabożeństw w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, wojsko ro-
syjskie wtargnęło do kościołów. Podjęto wtedy decyzję o zamknięciu wszystkich świątyń 
w Warszawie. Terror zaborcy i narastająca radykalizacja nastrojów w społeczeństwie osta-
tecznie doprowadziły do wybuchu 22 stycznia 1863 roku największego powstania w dzie-
jach społeczeństwa polskiego. Te smutne obrazy w niczym nie przypominały Wojtkowi 
wspomnień z pierwszego pobytu w Polsce, w siąszyckim dworze. W Warszawie, dnia 13 
kwietnia 1861 roku na świat przyszła córka Zofia, a potem Jadwiga urodzona 19 września 
1862 roku. Jadwiga była najmłodszym dzieckiem Juliuszów i zarazem najsłabszym. Zofia 
źle znosiła ciążę i jeszcze zanim nastąpił poród wiedziała, że dziecko, które nosi pod ser-
cem będzie inne niż pozostała czwórka rodzeństwa. Zofia była wzorową matką, kochała 
swoje dzieci ponad wszystko. W bliźniakach podkreślała ich pierworodność i żywiołowość. 
U Stefana widziała dobroć i rozwagę. Zosię nazywała ptaszyną najdroższą i urokiem całego 
swojego życia, a Jadwigę obdarzała szczególnym, matczynym uczuciem takim, jakim ob-
darza się dziecko kruche i słabe.

W 1863 roku chłopcy zostali posłani do gimnazjum, a kiedy językiem wykładowym 
został wyłącznie język rosyjski (1867 rok), rodzice w trosce o naukę swoich dzieci w pol-
skich szkołach, przeprowadzili się do Krakowa. Dzieci Kossaków były kształcone od naj-
młodszych lat i otrzymały staranne, patriotyczne wychowanie. Matka kontrolowała postę-
py w nauce i chwaliła się ich zdolnościami. Była z nich dumna i cały czas miała nadzieję, 
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że Zofia, podobnie jak Wojciech pójdzie 
w ślady ojca. Tak się jednak nie stało, cho-
ciaż odziedziczyła po ojcu talent. Wyszła za 
mąż za Kazimierza Romańskiego, który za-
rządzał cukrownią na Wołyniu. Ona sama 
została miłośniczką hodowli drobiu. Nie 
pozostały po niej listy ani wspomnienia, 
dlatego trudno ocenić, czy hodowla drobiu 
zastąpiła jej wcześniejszą pasję malowania 
i czy zaprzepaszczając swój talent, chociaż 
przez chwilę tego żałowała. Zofia potrafi-
ła zadbać o wizerunek artystyczny swoje-
go męża. Była osobą przezorną i zaradną. 
Tworzyła atmosferę sprzyjającą malowaniu 
obrazów i ich sprzedawaniu. Wiedziała, że 
zarobione pieniądze zapewnią byt jej sied-
mioosobowej rodzinie. W samym Juliuszu 
natomiast nie było ducha rywalizacji i zawi-
ści. Potrafił uwiecznić przebieg uroczystości 
jubileuszowych Jana Matejki nie pamięta-
jąc w ogóle o swoim jubileuszu. Był skrom-
nym człowiekiem. Uważał, że czas wpływa 
na niego i jego talent niekorzystnie, że staje 
się coraz mniej popularny i sławny. Oczy-
wiście Zofia na każdym kroku temu zaprze-
czała. Podnosiła go na duchu, wspierała jak mogła. Jego sława miała dla niej duże zna-
czenie, ale również i wymierne korzyści, więc przekonywała wszystkich wokół o wielkim 
talencie Juliusza. Pytany przez żonę o pieniądze niezmiennie odpowiadał: „Obyśmy zdrowi 
byli”. Zofia rozumiała zniechęcenie męża i starając się go wesprzeć w dniu 12 kwietnia 
1880 roku, w tajemnicy przed nim, zorganizowała w Warszawie wielki jubileusz. Wszyscy 
byli zachwyceni, a Juliusz poweselał i jakby odmłodniał. Problemy finansowe Kossaków 
wymagały wielokrotnej interwencji Zofii. Podejmowała się tego trudnego zadania dość 
często pisząc listy i błagając znajomych o pomoc finansową. Zawsze uzasadniała przy tym 
szczegółowo potrzebę wzięcia pożyczki, jakby obawiając się odmowy albo bycia posądzoną 
o niepotrzebne wydatki.

Juliusza uważano za dobrego i łagodnego męża oraz wzorowego ojca kochającego 
rodzinę. Był człowiekiem uczciwym i chociaż przed ślubem miał opinię uwodziciela, to po 
ślubie nie znalazły się dowody na to, aby adorował inne kobiety, tak jak jego syn Wojciech. 
Śmierć Juliusza zamknęła najszczęśliwszy rozdział w życiu Zofii i chociaż nie zachowały się 
na ten temat dokumenty, to można przypuszczać, że jej cierpienie było ogromne, ponieważ 
darzyła wielką miłością swojego męża. Juliusz Kossak zmarł w krakowskiej „Kossakówce” 

Fot. 12. Portret Juliusza Kossaka (1824–
1899) z żoną i jej siostrą, 1865. 
Źródło: autor–fotograf Beyer, Karol, Muzeum Na-
rodowe – Cyfrowe w Warszawie.
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dnia 3 lutego 1899 roku. Pustkę po mężu wypełniły dzieci i wnuki. One od tej pory stały 
się sensem jej życia. Po jego śmierci, Zofia musiała opuścić „Kossakówkę”, dom, który był 
przystanią, który sama znalazła, stworzyła na nowo i pięknie zagospodarowała. To miejsce 
było dla Juliusza pracownią, otwartym domem, w którym spotykało się wielu znakomitych 
artystów, było symbolicznym gniazdem rodziny Kossaków. Swoje istnienie zawdzięczało, 
jak pisał jej syn, Wojciech, „wysokiej kulturze wielkiej pani”, którą była Zofia z Gałczyń-
skich Juliuszowa Kossakowa. Otoczenie domu było również dziełem Zofii. Zasadziła przed 
nim lipę, wytyczyła klomby oraz warzywnik. Pamiętała jeszcze grządki pełne dorodnych 
warzyw jakie wydawała siąszycka ziemia. Z tęsknotą wspominała mieniące się kolorami 
rabaty, od których po otwarciu okna napływał do dworu odurzający zapach kwiatów, ziół 
i kwitnących lip dopełniony w słoneczne dni brzęczeniem pszczół, a niekiedy pięknymi 
melodiami wygrywanymi na pianinie stojącym w salonie. Tęskniła za Siąszycami. Chciała 
chociaż odrobinę tych siąszyckich klimatów przenieść do Krakowa, stworzyć namiastkę ro-
dzinnego domu. Doskonale radziła sobie z zarządzaniem służbą i planowaniem posiłków. 
Jednak, kiedy mąż nie był już w stanie zarabiać tyle, aby starczyło na utrzymanie domu 
zapadła decyzja o jego sprzedaży. Z żalem opuszczała kolejny dom, gdzie zostawała cząstka 
niej samej. Siedzibę rodzinną uratowała wtedy Maria z Kisielnickich, narzeczona Wojcie-
cha Kossaka przeznaczając na kupno domu swój posag. Zofia przeprowadziła się do domu 
zwanego „Domkiem Babci”. Bezdomność Zofii rozpoczyna się wraz ze śmiercią jej męża. 
Okres od wyprowadzki z „Kossakówki” do śmierci jest dla niej szczególnie trudny. Często 

Fot. 13. Kossakówka – stan w 2012 roku. Wikimedia.



 — 36 —

podróżowała, podobnie jak jej matka Aniela. Jednak do końca życia żaden z domów, w któ-
rych mieszkała nie zdołał już zastąpić jej ukochanej „Kossakówki” w Krakowie, chociaż 
mieszkała w Kośminie, we Lwowie i Hrusiatyczach – domach zięciów i syna Tadeusza.

Zofia Kossak z wiekiem stawała się coraz bardziej chora i smutna. Maria Pawlikow-
ska – Jasnorzewska w książce Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939–1945 przywołuje obraz 
swojej babci jako kobiety o krągłych kształtach, niedosłyszącej, schorowanej. Porównu-
je ją do królowej Wiktorii. Zapamiętała jej czarne stroje, stare, ale dostojne. Brokatowe 
kaftany, żaboty, koronkowe ozdoby na głowie. To już nie była piękna Zofia, której urodę 
podziwiano w Paryżu. W tych schyłkowych dla życia latach stan jej zdrowia pozostawiał 
wiele do życzenia. Przypuszczano, że cierpi na depresję albo nerwicę. Jej wnuczka Magda-
lena Samozwaniec w książce Maria i Magdalena mówi nawet o próbie popełnienia przez 
babcię Zofię samobójstwa. Próba zakończyła się ostrym atakiem serca, ale babcia przeżyła. 
Zmarła we Lwowie, dnia 14 grudnia 1923 roku. Miała 89 lat. Życie bez męża nie było zbyt 
szczęśliwe. Chciała być pochowana w Krakowie obok niego. Miała jednak świadomość, że 
koszt eksportacji jej zwłok ze Lwowa będzie bardzo duży i jej ostatnia wola może nie zostać 
spełniona.

„Kossakówka” to jeden z najcenniejszych zabytków Krakowa. Znajduje się w cen-
trum tego miasta, niedaleko Wawelu, a jego powierzchnia wynosi 300 m2. Dom Juliusza 
Kossaka i Zofii z Gałczyńskich Kossakowej stopniowo popadał w ruinę. Nie był remon-
towany od ponad pięćdziesięciu lat. Działo się tak ze względu na brak porozumienia po-
między zbyt dużą liczbą właścicieli „Kossakówki”. Spór trwał przez około 15 lat. Jak infor-
muje „Dziennik Polski”, obecnymi właścicielami domu Kossaków są Marek Górecki i jego 
żona – nie spokrewnieni z poprzednimi lokatorami. „Domek Babci” znajduje się teraz na 
odrębnej działce i jest własnością rodziny Woźniakowskich skoligaconych z Kossakami, 
którzy mieszkają tam od dawna i dbają o budynek. Remont podupadającej „Kossakówki” 
mógł się rozpocząć dzięki finansowemu wsparciu Społecznego Komitetu Odnowy Zabyt-
ków oraz dotacji miasta Krakowa. W 2013 roku przyznano niewielką dotację na ekspertyzy 
i dokumentację remontu. Ukończenie remontu przewidziane jest na 2019 rok, ale jak mówi 
właściciel, bez wsparcia ze strony innych on sam nie jest w stanie uratować tego cennego 
zabytku. Wiele razy pojawiała się koncepcja zakupu zabytku przez miasto i utworzenia Mu-
zeum Kossaków.
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Juliusz Kossak – życie i twórczość 
od okresu paryskiego

Juliusz Kossak, jak pisze w Autobiografii, wybrał się do Paryża „[…] w celu kształ-
cenia się na serio […]”. Zamiar wyjazdu do Paryża towarzyszył Juliuszowi od dawna. Jak 
zauważa Maciej Masłowski artysta nie potrzebował wbrew temu, co się mówiło, czyjejś 
„finansowej łaski” do spełnienia swoich marzeń. Świadczy chociażby o tym list do Tepy 
z dnia 7 maja 1854 roku. Pisze w nim o swoich podróżach oraz o podróży do Paryża, któ-
rą uzależnia tylko i wyłącznie od łaski Zygmunta Rodakowskiego, który obiecał mu już 
w marcu tego roku przysłać paszport uprawniający do wymarzonej podróży. Zniecierpli-
wiony oczekiwaniem tak pisze: „nieszczęśliwy ten Paryż, nie wiem dlaczego dla mnie tylko? 
A teraz właśnie mógłbym jechać”10. Pieniądze miał zapewne ze zrealizowanych ostatnio za-
mówień portretowych i scen myśliwskich dla Maurycego i Augusta Potockich z Wilanowa 
Jabłonny oraz z dochodowej chałtury fotograficznej. Masłowski uważa, że wyjazd Kossaka 
do Paryża nastąpił na skutek rad i nalegań jego głównego mentora Piotra Michałowskiego, 
a nie Henryka Rodakowskiego, który był tam już od 1847 roku, a od 1852 roku zaczął od-
nosić wielkie sukcesy. Masłowski przypuszcza nawet, że paryska droga Kossaka związana 
była z wieloma radami Michałowskiego, chociaż on sam zmarł jeszcze przed przyjazdem 
Kossaka, bo 9 czerwca 1855 roku. Z relacji Kossaka wiemy, że zanim dotarł z żoną do wy-
znaczonego celu, nie omieszkał po drodze, w Berlinie, Brukseli i Antwerpii, obejrzeć dzieł 
sztuki w muzeach. Zapewne wynikało to z zaleceń Michałowskiego, który podziwiał sztukę 
flamandzką i holenderską. Kossak w liście wysłanym z Amsterdamu w dniu 9 czerwca 1846 
roku pisze o ogromnym wrażeniu, jakie wywarły na nim arcydzieła Rembrandta, Steena, 
Holbeina, Pottera i Velasqueza. Również Stanisław Ignacy Witkiewicz podkreśla związki 
Kossaka z Michałowskim. Dzięki obrazom kopiowanym przez artystę wiemy, że jego stu-
dia dotyczyły sztuki romantyzmu, baroku i realizmu, ponieważ w pierwszym roku pobytu 
w Paryżu przesiadywał w Luwrze i koncentrował się na kopiowaniu koni Gericaulta, pejza-
ży Ruisdaela, obrazów Rubensa i Troyona. Wybór Gericaulta wskazuje na wyraźne wpływy 
Michałowskiego, gdyż on sam również kopiował jego obrazy.

Maciej Masłowski próbuje obalić mit mówiący o nauce Juliusza Kossaka u Hora-
cego Verneta oceniając przy tym materiały dotyczące tego tematu jako mało wiarygodne, 
skromne, powierzchowne i sporne. Sprawa nauki u Verneta to kwestia bardzo kontrower-
syjna, nie wyjaśnia jej nawet sam Kossak. Mówi tylko o miłym przyjęciu przez Verneta, 
propozycji korzystania z pracowni w każdej chwili i trzymaniu syna Wojciecha do chrztu. 
Należy nawet przypuszczać, że Vernet, którego sława sięgała o wiele dalej niż Michałow-
skiego, z uwagą odniósł się do bogactwa, trafności i oryginalności koncepcji malarskich 
Juliusza. Artyści utrzymywali bliskie kontakty towarzyskie, to niewątpliwe, jednak mało 
prawdopodobnym jest, aby Kossak był uczniem Verneta, o czym dwukrotnie, publicznie 

10  M. Masłowski. Juliusz Kossak. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Auriga; Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 
1990, s. 31.
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informuje mistrz Wojciech Gerson. Pierwsze oświadczenie opublikowane zostało w „Ty-
godniku Ilustrowanym”, w numerze 335 z roku 1889. Gerson informuje, że Kossak został 
uprzejmie przyjęty przez najpotężniejszego przedstawiciela malarstwa batalistycznego, 
a ich kontakty miały charakter towarzyski. Kossakowi ledwo starczało czasu na studio-
wanie w zbiorowej pracowni malarskiej, którą Gerson zorganizował przy ulicy Lamartine 
i zaprosił do malowania w niej Kossaka, Henryka Pillatego, Sypniewskiego, Raczyńskiego, 
Tepę oraz wielu innych zdolnych artystów. Juliuszowi był znany ten artykuł i nie odnosił 
się do niego negatywnie. Kolejny artykuł pt. Strzępek prawdy z przed czterdziestu laty 11 
opublikował w numerze 15 „Głosu”, w 1899 roku. Dementuje w nim słowa Jerzego Myciel-
skiego, który za wszelką cenę próbuje przekonać o zależności polskiego malarza od zagra-
nicznego, nie wierząc tym samym w samodzielność jego talentu. Jak pisze Gerson, Vernet 
nie mógł uczyć Juliusza, ponieważ nie uczył nikogo – nie posiadał szkoły kształcącej w tym 
kierunku. Pozwalał jednak patrzeć na swoją pracę i to był już zaszczyt nie byle jaki. Kossak 
niewiele stracił omijając pracownię Verneta, gdyż według Franciszka Kostrzewskiego jest 
on antytezą artysty: rysunek jest dla niego schematem, kolor to tylko mieszanka farb, a ca-
łość przedstawia epizodami. Juliusz nie uległ wpływom ani Verneta, ani innych paryskich 
malarzy. Pozostał sobą, a jego koń wywodził się z bezpośrednich obserwacji, które poczy-
nił przebywając w stadninach magnatów galicyjskich oraz poprzez wnikliwą obserwację 
natury wszędzie tam, gdzie się z nią zetknął. Kossak po przyjeździe do Paryża potrafił już 
konia zrozumieć i wyrazić go. Nauka w Paryżu służyła do pogłębiania tych umiejętności. 
Wszystkie krytyczne uwagi podtrzymujące mit o studiach Kossaka u Verneta świadczą tyl-
ko o nieustannym kompleksie niższości naszych badaczy wobec sztuki zagranicznej12.

Najbliższe kontakty w Paryżu Juliusz utrzymywał z Kaplińskim i Rodakowskim. 
Potwierdzeniem tego jest akwarela Kossaka przedstawiająca pracownię Rodakowskiego, 
szkic Rodakowskiego przedstawiający Zofię Kossak oraz kolejny szkic przedstawiający Ju-
liusza Kossaka podpisany: „W dowód szczerej admiracji stary przyjaciel Henryk Rodakow-
ski”. Częstymi gośćmi w domu Kossaków byli również Cyprian Kamil Norwid, oraz Józef 
Brandt, który w latach 1859–1860 zamiast zgłębiać tajniki inżynierii dróg i mostów, uczył 
się sztuki malarskiej u Kossaka.

Paryska atmosfera bardzo ożywczo wpłynęła na twórczość Juliusza Kossaka. Nie 
miał tam jednak zbyt wiele czasu na bardzo dokładne studiowanie. Musiał zająć się swoją 
rodziną – żoną i trzema synami. Wypadało też, aby składał wizyty oraz przyjmował gości 
u siebie. Naukę utrudniały również prace nad obrazami, które wykonywał na zamówienie. 
Jak relacjonuje sam artysta, w czasie pobytu w Paryżu powstały ważniejsze zamówienia: 
portret Franciszka Józefa na koniu – wykonany dla miasta Stanisławowa, dla hrabiego 
Włodzimierza Dzieduszyckiego obraz polowania, na którym cała żyjąca rodzina Dziedu-
szyckich została przedstawiona konno, pieszo lub w bryczce. Juliusz ilustrował również 
Śpiewy historyczne, Manfreda i Mazepę w przekładzie Chodźki. W 1855 roku powstaje 

11  Zachowano oryginalną pisownię tytułu.
12 Takie uwagi czynili m.in. krytycy Tadeusz Jaroszyński i Jerzy Mycielski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zob. M. Masłowski. Juliusz…, op. cit. s. 33–35.
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obraz przedstawiający staropolską naturę zatytułowany Polowanie w Poturzycy, w ma-
jątku Dzieduszyckich. Rok później, inspirowany twórczością Michałowskiego, namalował 
portret konny rodziny Łubieńskich oraz znakomitą Przeprawę promem przez Dniestr. 
Każdy kolejny rok przynosi kompozycje na najwyższym poziomie. W 1857 roku powstaje 
Polowanie na lisa, w 1858 roku Juliusz maluje obraz olejny zatytułowany Mohort prezen-
tujący stadninę księciu Józefowi Poniatowskiemu. Z roku 1859 pochodzą obrazy z portre-
tami koni Tarnowskiego i Zamoyskich, a z 1860 roku plansze Pieśń o ziemi naszej.

Paryż nie zmienił Kossaka, nie wpłynął na jego twórczość gruntownie tak, jak na 
Michałowskiego, Gierymskiego, Szermentowskiego, Cybisa, czy Boznańską. Nauka w śro-
dowisku Młodej Generacji pozwoliła artyście się wzmocnić, odmłodzić, rozwinąć dotych-
czasową formę malarską; odświeżyć, pobudzić ambicje i pogłębić świadomość artystyczną. 
Jego forma malarska nabrała urozmaicenia i wyrafinowania, jednak nowatorska organicz-
ność pozostała bez zmian.

W 1860 roku Juliusz Kossak podejmuje decyzję o powrocie do kraju, a konkretnie 
do Warszawy. O tym fakcie informuje gazeta „Czas” w rubryce obwieszczającej powro-
ty rodaków do ojczyzny. Podano w nim datę przyjazdu: 15 października 1860 roku. Zo-
fia Kossak–Szczucka w Dziedzictwie natomiast podała datę 27 lutego 1861 roku, co jest 

Fot. 14. Wojciech Gerson, Józef Simmler, Marcin Olszyński, Franciszek Kostrzewski  
i Juliusz Kossak w atelier. Fotografia przedstawia: od lewej stoi Wojciech Gerson, Józef 
Simmler, Marcin Olszyński, od lewej siedzą niezidentyfikowany mężczyzna, Franciszek 
Kostrzewski i Juliusz Kossak, fotografia, 1858–1860. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa 
Polona.
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nieprawdą. Dlaczego w okresie tak bardzo burzliwym dla Warszawy i kraju Kossakowie 
decydują się na powrót do Ojczyzny? To bardzo trudne pytanie rodzi wiele możliwych od-
powiedzi. Najbardziej prawdopodobną z nich jest śmierć Wojciecha Gałczyńskiego w 1857 
roku i kwestia uregulowania spraw spadkowych, a co za tym idzie trudności z utrzyma-
niem życia na przyzwoitym poziomie w Paryżu, gdyż od tego momentu Kossakowie mogli 
w sprawach bytowych liczyć tylko na siebie. Być może jednak powzięta decyzja miała pod-
łoże artystyczne, bądź patriotyczne. Może Kossak chciał mieć Polskę na wyciągnięcie ręki 
i malować ją z natury, a być może obarczono Kossaka tajną misją? Trudno to z całą pew-
nością ustalić.

Kolejne osiem lat artysta wraz z rodziną spędza w Warszawie. Wyobraźnia malarza 
karmiona jest wieloma zatrważającymi scenami: manifestacje, pogrzeby, wojsko na uli-
cach, zamknięcie kościołów, branka, wybuch powstania styczniowego, zamach na Berga, 
dyktatura Traugutta, aresztowania i egzekucje na Cytadeli. Juliusz służył sprawie polskiej 
pędzlem. Narażał wówczas siebie i rodzinę malując Wymarsz oddziału Taczanowskiego 
z Pyzdr w Kaliskiem. Obraz powstał na zamówienie i był dowodem wdzięczności Polaków 
dla Napoleona za mowę w paryskiej Izbie Deputowanych popierającą sprawę polską. Ju-
liusz był od 1 marca 1862 roku kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego” 
i chociażby ze względów cenzuralnych temat powstania był dla niego zabroniony. Mimo 
wielu realnych gróźb próbował za pomocą czasopisma organizować siły w narodzie pol-
skim. Przemyca w nim swoje ryciny będące projektami mundurów dla wojsk powstań-
czych, w tym dla oficerów, kawalerzystów, kosynierów, artylerzystów i krakusów. W Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie znajdują się reprodukcje fotografii przedstawiające 
projekty mundurów dla powstańców z 1863 roku. Jednak sprawa udziału Kossaka w ma-
larskiej akcji powstańczej budzi wiele kontrowersji i na jej temat istnieją różne zdania.

Malarstwo Juliusza Kossaka do głębi nasycone było ilustratorstwem, które miało 
dwojaki charakter – malarski i literacki. Artysta doskonale sprawdził się w roli artystycz-
nego twórcy „Tygodnika Ilustrowanego” publikującego drukiem ilustracje, drzeworyty 
oraz rysunki. Prace Kossaka, wypełnione życiem i prawdą nie tylko zdobiły strony tego cza-
sopisma, ale również wniosły na jego łamy powiew życia i świetności. Pod kierunkiem ar-
tysty doskonale rozwijało się drzeworytnictwo, a wielu pracowników zaczęło dorównywać 
drzeworytnikom zagranicznym, a nawet nad nimi dominować. W „Tygodniku” ukazały się 
ilustracje do Pamiętników starającego się wywołując wśród odbiorców niezapomniane 
wrażenia. To wielkie dzieło pełne charakteru, doskonale przeprowadzonej obserwacji, hu-
moru, drwiny i wspaniale poprowadzonej kreski trwale odcisnęło się na kartach sztuki 
polskiej. Witkiewicz docenia artystyczny wkład Kossaka w rozwój czasopisma i podkreśla, 
jak malarz doskonale radził sobie z przetwarzaniem tekstu na postacie i obrazy.

W okresie drugiego pobytu w Warszawie, w jego wykonaniu powstaje wiele nowator-
skich obrazów, stanowiących wzorzec dla innych malarzy, m.in. dla Józefa Chełmońskiego. 
Przykładem może być Jarmark pod Warszawą z 1866 roku. Wspaniale prezentuje się na 
niej chabeta wprawiona w ruch przez handlarzy. Podobne walory artystyczne posiadają 
obrazy powstałe w 1867 roku – U wodopoju i Stadnina. Z tych dzieł czerpało i tworzyło 
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odrębne malarstwo najmłodsze pokolenie artystów z Maksymilianem Gierymskim na cze-
le. Inne, warte uwagi dzieła to: Samosierra (1864), Spotkanie w Habeschwerde (1866), Łu-
bieński pod Wagram (1867), Pani Pupardowa (1867), Rodakowski pod Custozzą (1868). 
To tylko niektóre, charakterystyczne dla drugiego okresu warszawskiego obrazy Kossaka. 
Okres ten jest niezrównany i wypada znakomicie na tle innych okresów malarskich tego 
artysty. Kossak posiadał niezwykły temperament wyzwalający potrzebę ruchu i zmian śro-
dowiska. Zmiany te okazywały się niebywale pożyteczne dla niego, ponieważ wpływały na 
rozwój starej formy i pozwalały na tworzenie ciekawszych wariantów poprzednich obra-
zów. Jednocześnie możemy mówić o niezmienności Kossaka w sferze oryginalności i or-
ganiczności wizji malarskich oraz nie poddawaniu się stylom malarskim innych artystów, 
szczególnie tym zagranicznym.

Pod koniec listopada 1868 roku Kossak opuszcza Warszawę. Wybór padł na Mona-
chium. Przebywał tam prawie rok, a potem na stałe przeniósł się z rodziną do Krakowa. 
Decyzja o opuszczeniu Warszawy spowodowana była chęcią rewizji dotychczasowego ży-
cia oraz dokonań malarskich. Zapewne dużą rolę odegrało również popsucie stosunków 
w miejscu pracy oraz w Zachęcie – miejscu, w którym wystawiał swoje prace w latach 1860 
– 1870. W Monachium maluje w pracowni Franza Adama – niemieckiego malarza bata-
listycznego. Nie były to systematyczne studia i nie miały głębszego wpływu na malarstwo 
Juliusza. Z jego korespondencji do Olszyńskiego wiadomo, że studiowanie w atelier Franza 
polegało na składaniu obrazów w całość. Każdy artysta robił to tak, jak potrafił najlepiej 
mając do dyspozycji elementy, które były mu znane, a prace dostosowywał do gustów prze-
ciętnych odbiorców. Tutaj w atmosferze bardziej podobnej do wytwórczości niż do twór-
czości, mimo wszystko powstają ciekawe prace Kossaka. Namalował tam akwarelę Omni-
bus warszawski, wystawianą potem w „Zachęcie” i należącą do najciekawszych i bardzo 
oryginalnych obrazów artysty, będących ukłonem w stronę realizmu. W pracowni Franza 
Adama studiowali razem z Kossakiem: Brandt, bracia Gierymscy, Pillati, Świeszewski, Be-
nedyktowicz, Redlich i inni. Juliusz Kossak wraz z kilkudziesięcioma polskimi artystami 
bierze udział w międzynarodowej wystawie w Kryształowym Pałacu, w lipcu 1869 roku. 
Jak pisze Henryk Piątkowski Wystawa Powszechna Sztuk Pięknych była doskonałą okazją 
do zapoznania się z aktualnymi dziełami sztuki mistrzów francuskich. Kossak w liście do 
Olszyńskiego informował o tym, że on sam nagrody nie dostał, ale złotym medalem nagro-
dzono Brandta za Lisowczyków. Nagrodę otrzymał również Pilatti. Kossak i tutaj nie uległ 
wpływom innej sztuki. Jego warsztat malarski uzyskał nowe ramy, ale nadal pozostawał 
w kręgu realizmu.

Po rocznym pobycie w Monachium Kossak osiada na prawie trzydzieści lat 
w Krakowie i tutaj rozpoczyna nowe życie. To okres wytężonej pracy służącej głównie za-
spokajaniu potrzeb rodziny. Można by mówić o zastoju talentu Kossaka w obliczu powsta-
wania niezliczonej ilości kiczów – sztuki nastawionej na ilość, nie na jakość. W tym morzu 
tandety pojawiają się jednak dzieła nietuzinkowe, zwracające uwagę odbiorców. Kossak 
szczególnie dobrze posługiwał się techniką drzeworytu ilustracyjnego, a prace z tego za-
kresu publikował w „Kłosach” oraz konkurencyjnym „Tygodniku Ilustrowanym”, czy też 
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„Biesiadzie Literackiej”, „Tygodniku Powszechnym”. Publikował również w czasopismach: 
„Strzecha”, „Świat”, „Wieniec”, „Wędrowiec”.

W 1872 roku Kossak, na kilka miesięcy wyjeżdża do Monachium. Tym razem jedzie 
z synem Wojciechem po to, aby oddać go pod opiekę artystyczną starszych kolegów po 
fachu, m.in. Gierymskiego, Brandta, Witkiewicza, Chełmońskiego, Czachórskiego. Jak się 
później okaże, rozmach kariery syna będzie miał przytłaczający wpływ na karierę jego ojca, 
co będzie skutkowało, mimo współpracy, zejściem Juliusza na drugi plan. W latach kra-
kowsko–monachijskich powstało wiele wartościowych kompozycji typowych dla neoba-
rokowego stylu. Wiele dekoracyjności znaleźć można w obrazach: Wojewoda Matczyński 
wita króla Jana na Strusowym stepie, Targ na Kleparzu, Aleje Ujazdowskie, Wyścigi we 
Lwowie, lub w Hetmańskie stado Jana Tarnowskiego. Wszystkie obrazy powstały w 1870 
roku. W 1872 roku powstają ciekawe portrety konne: Branicki, Eustachy Sanguszko 
w 1792, Kossak i Brandt w drodze do Bałty, Jarmark w Bałcie oraz namalowane w 1873 
roku Stado Przybysława Śreniawy i Stanisław Rewera Potocki przyjmuje wyoraną bu-
ławę.

Korespondencja Kossaka z Olszyńskim utwierdza w przekonaniu, że około roku 1881 
malowanie dużych obrazów było zbyt czasochłonne i nie przynosiło oczekiwanych zysków. 
Spod pędzla Kossaka, ze względów ekonomicznych wychodziły najczęściej małe obrazy, 
które szybko można było sprzedać. Jednak mimo szukania różnych źródeł dochodu, przy-
stosowania sztuki do zamówień i odbiorców, Juliuszowi było bardzo trudno utrzymać ro-
dzinę. Jedynym stałym źródłem dochodów były publikacje w czasopismach. Kossak nie 
tylko specjalizował się w sztuce drzeworytniczej, ale również zajmował się ilustrowaniem 
publikacji z literatury polskiej i obcej. Jego związki z literaturą były silne i wielostronne. 
Tak jak Matejko był natchnieniem dla polskich pisarzy, tak Kossak wizje literackie powie-
ści przetwarzał na obrazy ukazując na nich – poprzez kształty i barwę – słowa, myśli, uczu-
cia. W ilustracje tchnął życie brane z natury i po mistrzowsku zaobserwowane. Pierwszą 
książką, którą podjął się ilustrować były Przygody na odpuście Jana Nepomucena Kamiń-
skiego wydane w 1848 roku we Lwowie przez Ossolineum. Potem ilustrował Źródłopisma 
do dziejów unii Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (1856), poetów roman-
tyzmu Słowackiego i Byrona (1857), powieści i romanse Wincentego Pola oraz genialne 
artykuły Jeża Miłkowskiego. Wspaniale prezentowały się ilustracje i szkice do romantycz-
nej Trylogii Henryka Sienkiewicza oraz do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Ilustro-
wał różne gatunki książek. Były wśród nich również albumy i broszury. Jego autorstwa są 
również wspomniane wcześniej Projekty ubiorów dla wojska polskiego, 6 akwarel, 1877 
rok. Większość ilustracji, które wykonywał, miała patriotyczny charakter, gdyż malarz ma-
rzył o wolności i bardzo kochał swój kraj. Okres krakowski Juliusza Kossaka mimo morza 
kiczów, przynosi również obrazy oryginalne i odpowiedzialne. Należą do nich: Stadnina 
(1879), Klucz bron, Flisacy – powstałe w latach 1880–90, Stadnina na Podolu (1883), 
Spotkanie Chmielnickiego z Tuhaj–Bejem (1883), Stanisław Lubomirski pod Chocimiem 
(1894), Śmierć Czarnieckiego, Czarniecki przebywający odnogę morską (1875), Książę 
Józef na Szumie (1875) i wiele innych. To bardzo trudny okres w życiu artysty, chociaż 
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dzięki wrodzonemu optymizmowi, nie poddawał się. Chwytał naturę na gorąco i obrazował 
ją różnymi grubościami sztychu.

Malarstwo Juliusza Kossaka to historia wielkopańskich i półpańskich rodzin pol-
skich przedstawianych w bitwie, na polowaniu z nieodłącznym koniem lub stadem koni. 
Obrazy są dla tych rodów niezwykłą pamiątką, pomnikiem chluby. Odbija się w nich le-
genda tych rodzin. Została utrwalona na nich historia narodu polskiego wraz z jego boha-
terami na koniach – Sobieski, Czarnecki, książę Józef. Jak pisze Antoni Sygietyński obra-
zy Kossaka wywołują w odbiorcy uczucie zadowolenia, nieznane jest mu odczucie grozy. 
Obiorca ma poczucie, że obejrzał właśnie coś niezwykle interesującego, malowniczego 
i pięknego. Rodzaj sztuki uprawianej przez Kossaka miał podłoże patriotyczne i przez dłu-
gi okres czasu przynosił stałe dochody – niestety niewysokie. Niewiele rodzin szlacheckich 
opierało się pokusie posiadania rodowego pomnika w postaci obrazu namalowanego przez 
utalentowanego Kossaka. Wśród nich były rodziny: Potockich, Zamoyskich, Tyszkiewi-
czów, Morsztynów, Gniewoszów. Spod pędzla Kossaka wyszedł najwspanialszy z nich, tzw. 
cykl fredrowski.

W Autobiografii tak Kossak podsumowuje swój talent:

Co umię, sam sobie znalazłem od 18–go roku życia, pracując wszelkimi sposobami 
na postęp i zrównanie się przynajmniej z drugiemi ludźmi talentu, a że w akademii 
nie zacząłem, nie straciłem tego, co kraj, w którym żyje i którego wrażenia 
najpierwsze się odbiera, daje – stąd rodzaj mój od wszystkich zrozumiany 
i lubiany13.

Juliusz wielokrotnie wspominał słowa swojego teścia, że „sztuka narodowi w niewoli 
nie daje zapomnieć o tym, co utracił, i zgnuśnieć nie daje. Sztuka jątrzy, przypomina, nie 
pozwala usnąć i do niewoli przywyknąć”. Juliusz nie zmarnował swojego talentu, wręcz 
przeciwnie – rozwijał go, by móc jak najlepiej służyć swojej Ojczyźnie. Zmarł 3 lutego 1899 
roku. Wnuczka Juliusza, Maria Pawlikowska–Jasnorzewska napisała o nim wiersz Dzia-
dzio, który został opublikowany w tomiku Wachlarz. Tomik ukazał się 1927 roku nakła-
dem Księgarni F. Hoesicka.

 
Dziadzio siedział w pracowni przed sztalugą, palił cygaro, 
brał pędzel do ust, namyślał się długo, 
strząsał jedwabny popiół w popielniczkę starą. 
Rozrabiał na palecie soki fijołkowe, 
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 

13  W tekście zachowano oryginalną pisownię.
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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 za fotelem dziadzi kiwając się stał 
mądry Zydek Immergliick albo Himmelblau, 
inni czyhali we drzwiach, a inni w ogrodzie 
aż słodko śpiący skończy swój sen o pogodzie.
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ROZDZIAŁ 4

KOSSAKOWIE W PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW 

ZIEMI KONIŃSKIEJ

Dwór szlachecki odgrywał bardzo ważną rolę w kulturze oraz literaturze polskiej. 
Pojawiał się najpierw jako budowla drewniana, modrzewiowa, a później, pod koniec XVIII 
wieku, jako budowla murowana z cegły. Formy architektoniczne, konstrukcje i detale, ja-
kimi wyróżniały się poszczególne dwory oraz realia społeczno–obyczajowe dworów zmie-
niały się na przestrzeni wieków. Były istotnym wyznacznikiem ekonomicznej sytuacji kra-
ju, ale, co najważniejsze, były nadzwyczajną siłą, która pozwalała uchronić polskość przed 
zaborcami. Dwory tworzyły prawdziwą historię narodu polskiego. Podczas toczącego się 
tam życia codziennego domowników, zapadały niejednokrotnie istotne decyzje i postano-
wienia dotyczące losów kraju. Dwór reprezentujący konkretnych mieszkańców wraz z ich 
obyczajami i różnorodnymi sposobami myślenia stanowił przeciwwagę dla wiejskiego i za-
ściankowego życia. W skład dworu – symbolu polskości – wchodziły też budynki gospo-
darcze oraz przylegające do tych budynków parki, sady i ogrody warzywne. Dwory zazwy-
czaj usytuowane były na pagórkach, co z jednej strony sprzyjało ich niszczeniu, a z drugiej 
chroniło przed podtopieniami. Niszczeniu zapobiegano obsadzając teren budynku wyso-
kimi drzewami, np. lipami, topolami, które skutecznie broniły od wiatrów i śnieżyc. Park 
wokół dworu stanowił charakterystyczny motyw ówczesnego krajobrazu. Był tłem dla bia-
łych ścian budynku, chronił i tworzył „[…] otulinę, zabezpieczającą intymne życie dworu 
i poczucie jego trwałości, mierzonej wiekiem poszczególnych drzew, rozmachem i potęgą 
ich konarów”14. Przedstawianie dworu w dziełach literackich było zdeterminowane celem 
i jego funkcją w utworze literackim. Najczęściej pokazywany był w roli siedziby rodu i ba-
stionu tradycji polskiej.

Podobny wygląd miał dwór w Siąszycach. Spełniał również podstawowe funkcje re-
prezentatywnego dworu polskiego, w skład którego wchodziły nie tylko budynki mieszkal-
ne: budynek dziedzica i czworaki, ale również budynki inwentarskie i gospodarcze: gorzel-
nia, piekarnia, kuźnia, pralnia, stajnie, obory i inne. Do dworu należała również przestrzeń 
wokół budynku, czyli park, ogród, sad, stawy i dziedziniec. Całość otoczona była gruntami 
rolnymi, na których pracowali podlegli dziedzicowi chłopi. W rzeczywistości dwór w Sią-
szycach i sieć innych dworów w kraju tworzyły centra zarządzania i niezwykle cenne dla 
kraju ośrodki administrowania. Sieć dworów w Polsce stanowiła bardzo sprawną orga-
nizację, w której poszczególne dwory opiniowały i decydowały o sprawach politycznych, 
obronnych oraz administracyjnych kraju, a swoje istnienie zawdzięczały wierze katolickiej 
oraz potrzebie utrzymania i chęci przetrwania. Dworu w Siąszycach już dzisiaj nie ma, ale 
wciąż żyje wśród mieszkańców wsi pamięć o Wojciechu Gałczyńskim, który wraz ze swoją 

14  T. i R. Kiersnowscy. Dwór polski przekaźnikiem tradycji ojczystej, „Niepodległość i Pamięć” 2002, nr 18, s.2.
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rodziną zarządzał dworem i rozsławiał Siąszyce wspaniałą stadniną koni, które z wielkim 
zapałem malował młody i jeszcze mało znany wówczas Juliusz Kossak. Czas działa na 
niekorzyść śladów, które pozostały po tych niezwykłych ludziach, ale mieszkańcy ziemi 
rychwalskiej oraz osoby spoza tego terenu podejmują coraz więcej starań, aby ocalić od 
zapomnienia i pamiątki, i pamięć o tych ludziach.

Pamiątki i ślady obecności Kossaków  
na ziemi rychwalskiej

Bycie mieszkanką gminy Rychwał, tego pięknego zakątka naszego kraju to je-
den z wielu powodów do dumy, ale również obowiązek poznawania tego miejsca i za-
chowania pamięci o jego historii. Mieszkańcy Siąszyc i okolic pamiętają, że kiedyś w ich 
miejscowości, otoczony parkiem, ogrodem i stawami, stał piękny dwór. Jego właścicie-
lem był wielki Polak – Wojciech Gałczyński – powstaniec, sybirak, patriota, społecznik, 
właściciel wspaniałej stadniny koni, a przede wszystkim szlachetny człowiek. Jego mał-
żeństwo z Anielą Kurnatowską zaowocowało sześcioma córkami, z których jedna zosta-
ła żoną Juliusza Kossaka. Związek Juliusza z Zofią Gałczyńską obrodził w niepospolite 
sławy, zarówno malarskie jak i literackie. Dzisiaj nie ma już dworu, nie ma modrzewio-
wego kościółka, w którym brali ślub Zofia i Juliusz. Pozostały przy kościele parafialnym 
w Grochowach płyty nagrobne Wojciecha Gałczyńskiego i jego ojca, Izba Pamięci Juliusza 
Kossaka – najpierw w siąszyckiej szkole, a obecnie w przedszkolu, obrazy Juliusza i opisy 
literackie, w których utrwalone zostało piękno tej ziemi. Wiele dowiadujemy się z prze-
kazów ustnych mieszkańców Siąszyc. Organizowane są też wykłady, wystawy oraz podej-
mowane są inne działania lokalnych i ponadlokalnych patriotów dążące do zachowania 
pamięci o miejscu, skąd pochodzi niezwykły ród Kossaków.

Ród Gałczyńskich i Kossaków w przekazach ustnych,  
wizjach literackich i malarskich

Pan Bogdan Kałużny (ur. w 1933 roku) jest mieszkańcem wsi Siąszyce i byłym wła-
ścicielem ziemi, na której stał dwór Gałczyńskich oraz zabudowania folwarczne. Obecnie 
ziemia jest własnością jego najbliższej rodziny. W pamięci pana Bogdana pozostało wiele 
wspomnień o majątku Gałczyńskich, które zasłyszał od swojego dziadka: Walentego Ka-
łużnego i wujenki: Marii Kościelak. Obydwoje pracowali we dworze – dziadek Walenty 
był kowalem, a wujenka Maria pomagała m.in. przy opiece nad dziećmi. Prawdopodobnie 
były to dzieci Pułaskich, czyli wnuki Gałczyńskich. Wujenka przeżyła 102 lata, zmarła pod 
koniec lat siedemdziesiątych XX wieku.

Do siąszyckiego dworu wiodły dwie drogi. Jedna od drogi kaliskiej, potem przez 
park, w którym była bażanciarnia i poprzez sad wprost do pałacu. Droga ta zarezerwo-
wana była dla honorowych i czcigodnych gości. Dzisiaj to mniej ważna droga utwardzona 
tylko kruszywem. Druga droga to ta, przy której obecnie położone są posesje mieszkańców 
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Fot. 15. Droga główna przez Siąszyce – wcześniej zapłocie. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 16. Siąszyce. Dawniej droga dla honoro-
wych i czcigodnych gości, dzisiaj „droga po-
ślednia”. Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 17. Droga do Rychwała zwana kiedyś 
„zieloną drogą” lub traktem królewskim. 
Wiodła m.in. przez: Rychwał–Lisiec–Sią-
szyce–Zbiersk–Stawiszyn–Kalisz. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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Siąszyc. Wiodła ona do podwórza. Była drogą roboczą wyznaczoną dla osób zatrudnionych 
we dworze, sprzętu rolniczego oraz zwierząt. Pan Bogdan nazywa ją „zapłociem” albo „dro-
gą poślednią”, czyli gorszą od innych.

Przy posesji Kałużnych ciągnie się droga zwana kiedyś „zieloną drogą”, albo „trak-
tem królewskim” – wiodła z Torunia m. in. przez Rychwał, Lisiec, Siąszyce, Zbiersk, Sta-
wiszyn, Kalisz i dalej.

Majątek siąszycki znajdował się w posiadaniu rodziny Wojciecha i Anieli Gałczyń-
skich od pierwszej połowy XIX w., a po powstaniu styczniowym zaczął podupadać. Wszyst-
ko to za sprawą władz carskich, które rozparcelowały ziemie na mocy ukazu carskiego 
z roku 1864. Część ziem została przekazana chłopom na własność, a część dóbr przejął 
Mieczysław Pułaski, zięć Wojciecha Gałczyńskiego. W ten sposób szlachta została ukarana 
za działania powstańcze. Majątek ostatecznie popadł w ruinę na początku XX w., ponieważ 
represjonowany przez władze carskie Mieczysław Pułaski musiał emigrować do Francji. 
Po jego wyjeździe, tym co jeszcze pozostało we dworze, zarządzał Mieczysław Gałecki. Po-
lecenia napływały od dziedzica z Francji i zgodnie z nimi administrator rozbierał budynki 
dworskie i stawiał czworaki dla parobków, a resztę majątku parcelował i sprzedawał.

Fot. 18. Rejestr pomiarowy folwarku Siąszyce z 1909 roku sporządzony przez Pisarza Hipo-
tecznego przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Własność dokumentu: Bogdan Kałużny. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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Majątek liczył dokładnie 42,2 morgi. Taki zapis widnieje w ogólnym rejestrze po-
miarowym folwarku Siąszyce z 1909 roku, sporządzonym przez Pisarza Hipotecznego przy 
Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Rozwinięcie rejestru to bardzo szczegółowy wypis z księgi 
hipotecznej z tego samego roku, a dotyczy sprzedaży majątku dworskiego w Siąszycach. 
Wypis bardzo trudno rozszyfrować, gdyż pisany jest cyrylicą. Obydwa dokumenty znajdu-
ją się w posiadaniu pana Bogdana Kałużnego. Pieniądze ze sprzedaży majątku podobno 
zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Najbardziej prawdopodobnym jest, że Mie-
czysław Gałecki w drodze powrotnej z Kalisza do domu został napadnięty, obrabowany 
i zabity. Jest też inna wersja, zgodnie z którą Gałecki tak niefortunnie wysiadał z pociągu, 
że dostał się pod koła jeszcze jadącej maszyny i poniósł śmierć na miejscu, a pieniądze ze 
sprzedaży majątku, które miał ze sobą w walizce, przez pęd powietrza zostały rozrzucone 
i rozkradzione przez przypadkowych ludzi.

Fot. 19. Wypis z księgi hipotecznej z 1909 roku. Własność dokumentu: Bogdan Kałużny. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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Pan Bogdan oprowadzając po rodzinnej posiadłości i odświeżając wspomnienia Ma-
rii Kościelakowej i dziadka Walentego Kałużnego wskazuje położenie zabudowań i innych 
elementów majątku dworskiego. Towarzyszą nam pan Sylwester Krzymiński – sołtys Sią-
szyc i pan Tomasz Plich, którzy od czasu do czasu dopowiadają niektóre historie. Do dzisiaj 
pozostało niewiele śladów po wspaniałym niegdyś dworze, zbudowanym na wzniesieniu, 
które po latach zostało niemalże zrównane z pobliskim terenem. Często, podczas prac po-
lowych wyorywane są fragmenty cegieł i kawałki ceramicznych naczyń. Różnokolorowe 
fragmenty ceramiki były zapewne śladami po stłuczonej zastawie stołowej, ozdobach por-
celanowych, bądź innych przedmiotach, które znajdowały się wtedy we dworze. Wnuczki 
pana Bogdana bawiły się często w polowanie na skarby – biegały po zaoranej roli, wyszu-
kiwały i wydobywały z ziemi skorupy. Dzisiaj nie ma po nich śladu. Na całym obszarze jest 
bardzo dużo kamieni. Pani Stachurska, córka pana Bogdana wspomina, że kiedyś wyorano 
osmolony dymem kamień będący zapewne materiałem budulcowym jednego z kominów 
we dworze. Skąd dokładnie pochodził, trudno dziś dociec. Może z dworu, może z gorzelni, 
kuźni albo z czworaków. Wiadomo jednak, że od części frontowej budynku dworskiego 
rozciągał się park, a w nim bażanciarnia. Park i dwór otaczała fosa z mostem zwodzonym. 
Do dzisiaj zachowały się tylko jej fragmenty w formie rowu szerokości ok. dwóch metrów 
i głębokości ok. metra. Najprawdopodobniej jednak w czasach swej świetności fosa była 
szersza i głębsza.

Fot. 20. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. W tle kępa drzew otoczona fosą – pozo-
stałości po parku przed dworem. Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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Wewnątrz kępy drzew znajduje się dość rozległy obszar, pokryty pojedynczymi na-
sadzeniami i pozostałościami po ściętych drzewach. Zapewne wcześniej wytyczona była 
tutaj aleja dojazdowa do dworu. Zgodnie z panującą wtedy modą teren tuż przed częścią 
frontową budynku dworskiego pozostawał wolny od zieleni, aby nie zacieniać budynku. 
Zamiast drzew wytyczano klomby z kwiatami, wśród których wiły się kręte ścieżki space-
rowe. Obecnie zamiast kwiatów swoją urodą zachwyca bardzo stara odmiana wczesnoje-
siennej jabłoni zwanej antonówką. To dorodne drzewo pamięta dość odległe czasy, ale jak 
zapewnia pan Bogdan, na pewno nie pochodzi z okresu, kiedy stał tutaj dwór. Wśród drzew 
dominują klony, dęby, wierzby i jesiony. Kilkaset metrów dalej podziwiać można dorodne 
okazy białodrzewu, czyli topoli białej, która zdominowała znaczny obszar wokół stawów. 
Drzewa te doskonale się tutaj czują i jak twierdzi pan Bogdan wyróżniały się na tym terenie 
już za czasów dziedzica Gałczyńskiego, a może i wcześniej. Nie są to jednak okazy będące 
świadkami tamtych lat.

Fot. 21. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. Kępa drzew – fragment parku dwor-
skiego. Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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Pan Bogdan przywołuje ze swej pa-
mięci kolejne obrazy. Pokazuje nam obszar 
od północnej strony dworu. Widać tutaj 
wyraźne obniżenie terenu względem miej-
sca, gdzie stał dwór. Obszar ten zajmowały 
stawy. Służyły nie tylko do hodowli ryb, ale 
też dostarczały wodę do pracy siąszyckiej 
gorzelni. Malowniczo wyglądał największy 
staw, ponieważ na jego środku mieściła 
się wysepka z uroczą altanką, a od niej do 
brzegu prowadził mostek. Dzisiaj stan wód 
jest o wiele niższy, niż poprzednio. Obecnie 
na tym terenie pozostały dwa stawy. Je-
den z nich został odrestaurowany na wzór 
dawnego stawu dworskiego – jest na nim 
wysepka i altanka, do której prowadzi po-
most. Jak zgodnie twierdzą oprowadzający 
mnie po „dobrach dziedzica Gałczyńskie-
go” panowie: Bogdan Kałużny, Sylwester 
Krzymiński i Tomasz Plich, przed stawami 
rozciągał się jeszcze dość duży obszar ziemi 
oblany wodą, połączony utwardzoną drogą 

Fot. 22. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. Widok wewnątrz kępy drzew. Po lewej 
stronie jabłoń antonówka. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 23. Siąszyce. Teren byłego dworu Gał-
czyńskich. Fragment wyschniętej fosy 
w parku. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.
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ze stałym gruntem. Pan Bogdan mówi, że mieściła się tutaj kuźnia – miejsce, gdzie pra-
cował jego dziadek. Była tam też szorownia i warsztat stelmacha. Zastanawia mnie fakt 
posadowienia kuźni na miejscu oblanym wodą. Być może była to kuźnia wodna? Nie ma 
żadnych dokumentów, które by to potwierdzały. Pan Bogdan też nigdy o tym nie słyszał od 
swojego dziadka.

Trudno byłoby w majątku siąszyckim obejść się bez kowala. Jego obecność była 
wręcz niezbędna przy takiej stadninie koni. Kowal wytwarzał podkowy, podkuwał konie, 
a co się z tym wiąże, wykonywał również zabiegi pielęgnacyjne przy koniu, takie jak cho-
ciażby struganie kopyt. Do jego obowiązków należało również wykuwanie różnych przed-
miotów niezbędnych w folwarku – żelaznych elementów do kół, powozów, narzędzi do 
pracy w polu, elementów okuć, a nawet krzyży. Kowal bywał też od czasu do czasu denty-
stą, bo to jego kleszcze budziły postrach, ale też dawały wytchnienie, gdy używał ich jako 
narzędzia do usuwania bolących zębów.

Pan Walenty Kałużny oprócz ziemi kupił z upadającego dworu powóz i trzy ogiery 
z uszczuplonej bardzo mocno i zaniedbanej stadniny. Pan Bogdan wspomina, że dzięki 
temu zaprzęgowi rodzina Kałużnych mogła wtedy wieść w miarę dostatnie życie, ponieważ 
wynajmowano go na różne uroczystości rodzinne, w tym śluby i wesela. Podobno nawet 
w 1933 roku ojciec pana Bogdana woził nim generała Józefa Hallera, kiedy ten przybył do 
Grochów na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej poległym powstań-
com przez mieszkańców w 70. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Fot.24. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. Staw rybny z uroczą altanką na wysep-
ce. Na zdjęciu w kolejności od lewej Sylwester Krzymiński, Tomasz Plich, Bogdan Kałużny. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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Po budynku dworskim w Siąszycach nie pozostał ślad, ale jego wygląd odtworzyć 
można na podstawie opisów znajdujących się w powieści Zofii Kossak–Szczuckiej Dzie-
dzictwo oraz na podstawie malarskich wizji Juliusza Kossaka. Z ustaleń historyków sztuki 
i literatury wiemy, że Zofia Kossak–Szczucka nigdy w Siąszycach nie była, dlatego bardziej 
wiarygodnym wydaje się wygląd dworu przedstawiony przez Juliusza Kossaka, naocznego 
świadka. Malarz bywał tutaj często, gdyż poślubił pannę z tego dworu, Zofię Gałczyńską. 
Malował również domowników oraz konie z tamtejszej stadniny.

Zofia Kossak w Dziedzictwie nie poświęca wiele miejsca na opis zewnętrzny siedziby 
Gałczyńskich. Wiele razy wspomina tylko o ganku przed domem. Z tego źródła dowiadu-
jemy się też, że przed dworem był dziedziniec oraz ogród, po którym spacerowała Anie-
la Gałczyńska. Dzięki akwareli namalowanej przez Juliusza Kossaka możemy dokładniej 
wyobrazić sobie ten budynek oraz jego otoczenie. Dwór wygląda na tym obrazie niemalże 
jak pałac. Dach o konstrukcji czterospadowej pokryty jest czerwoną dachówką. Widoczne 
na nim niewielkie zniekształcenia wyglądają na konstrukcje, w których zamontowane zo-
stały małe okna, dzięki którym doświetlona jest część domu zwana poddaszem. Budynek 

Fot. 25. Powóz wraz z końmi z byłego dworu Wojciecha Gałczyńskiego (zarządzanego już 
wtedy przez Mieczysława Pułaskiego) zakupiony przez kowala Walentego Kałużnego ok. 
1909 r. Na zdjęciu Walenty Kałużny wraz z żoną Antoniną, syn Walentego Tadeusz z żoną 
i córką. Zdjęcie: własność rodziny Kałużnych, wykonano przed domem W. Kałużnego ok. 1920 roku.
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posiada dwie kondygnacje i zaopatrzony został w co najmniej trzy wejścia przypomina-
jące portyki. Dwa z nich znajdują się na przeciwległych częściach budynku, a jedno na 
ścianie szczytowej. Z akwareli nie wynika jasno, czy widzimy część frontową budynku, czy 
część tylną od strony pól. Można się tylko domyślać, że akwarela przedstawia część dworu 
od strony przeznaczonej dla robotników dworskich. Widzimy tutaj trzy wejścia, zamiast 
jednego, bardzo okazałego, które zazwyczaj znajdowało się w centralnej części, na ścianie 
frontowej dworu. Widoczne portyki z frontonami w kształcie trójkątów, na których praw-
dopodobnie znajdował się herb rodowy Gałczyńskich – Sokola, nie należą do szczególnie 
reprezentacyjnych. Na podstawie wspomnień wujenki Bogdana Kałużnego z Siąszyc wie-
my, że główna droga do dworu wiodła przez park i sad. Pozwala nam to wyobrazić sobie 
front domu otoczony okazałymi klombami kwiatowymi i trochę dalej dużo zieleni i drzew, 
tak jak na akwareli z prawej strony budynku, co wskazywałoby na park, który znajdował 
się przed częścią frontową budynku. Przed budynkiem widoczna jest studnia z żurawiem, 
z której czerpano wodę dla zwierząt gospodarskich. Widać też mało eleganckie w porów-
naniu z siedzibą rodu ogrodzenie, a w prawym, dolnym rogu prawdopodobnie sylwetkę 
konia i w tle skrzydła wiatraka – wszystko to sugeruje, że mamy do czynienia z widokiem 
od strony podwórza, czyli miejscem, od strony drogi, przy której dzisiaj stoją zabudowania 
mieszkańców Siąszyc. Ta piękna akwarela Juliusza Kossaka jest jedynym, zachowanym 
widokiem dworu Gałczyńskich z zewnątrz. Zastanawiać może wiatrak widoczny w tle ob-
razu. Czy był własnością dziedzica Gałczyńskiego, czy kogoś innego i czy stał na terenie 

Fot. 26. Bogdan Kałużny wraz z żoną Marianną. Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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jego posiadłości? A może to tylko wynik artystycznej wyobraźni Juliusza Kossaka? Zofia 
Kossak–Szczucka w Dziedzictwie nie wplata w treść książki wątku o wiatraku, pan Bogdan 
też nie przypomina sobie, aby słyszał o wiatraku w okolicy dworu, a przynajmniej w czę-
ści majątku, jaka pozostała po parcelacji. Wiatrak jednak był – widać to na załączonych 
wcześniej mapach z początku XX wieku – i stoi na terenach poza granicami posiadłości. 
Nie zapominajmy jednak, że druga parcelacja dworskiej ziemi w 1909 roku liczącej 42,2 
morgi dotyczyła już wtedy bardzo okrojonej części dóbr ziemskich. W 1863 roku na mocy 
ukazu carskiego doszło do pierwszej parcelacji majątku. Chciano faktem odebrania ziem 
i sprzedania ich chłopom oraz zesłaniami na Syberię ukarać szlachtę za udział w walkach. 
Wcześniej więc wiatrak najprawdopodobniej należał do dworu – wszak obraz namalowany 
został w 1855 roku, czyli jeszcze przed parcelacją dóbr Gałczyńskiego.

Zofia Kossak w Dziedzictwie pisze o dworze siąszyckim tak:

[…] za siąszyckim dziedzińcem było wzgórze, na wzgórzu stała stara rozłożysta 
topola. Ze wzgórza szeroki widok na pola, zagajnik, wieś nad stawem i rzeczkę. 
W ciepłe dni Gałczyński lubił siedzieć na wzgórzu i patrzeć. Nie było w tym widoku 
nic nadzwyczajnego, co by zadziwiało wzrok. Swojskie kołtuniaste wierzby, 
schylone rzędem nad trugą, szachownica chłopskich pól, garbate chaty, krzywe 
płoty, ot jak wszędzie w Polsce. Gałczyński jednak patrzył, jakby nie mógł się 
napatrzyć.

Fot. 27. Dwór Gałczyńskich w Siąszycach. Akwarela Juliusza Kossaka, 1855 r.
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Trudno dzisiaj wypatrzeć rzeczkę przechadzając się śladami powieściowych opisów. 
Myślę jednak, że rzeczka nie była wytworem literackiej fantazji Zofii. Jeżeli przyjrzeć się 
dokładnie mapie na fot.6, od strony północnej, niedaleko dworskich stawów widać zazna-
czone koryta niedużych dopływów – najprawdopodobniej Powy. Współcześnie pozostały 
tylko ślady, ledwo widoczne zakola, sugerujące, że kiedyś tamtędy płynęła woda.

Juliusz Kossak również miał okazję delektować się tymi sielskimi widokami. Prze-
siadywał pewnie często na wysepce rozkoszując się wspaniałą perspektywą posiadłości 
Gałczyńskich. Być może nie sam… Na pewno urzekło go piękno swobodnie pasących się 
koni, które często obserwował podczas pobytu w dworze Gałczyńskich. Jeden z tych mo-
mentów utrwalił na akwareli Stadnina na łące. Na pierwszym planie dorodne konie rasy 
polskiej, a z prawej strony właściciel tego stada – Wojciech Gałczyńskich, który z wielką 
pasją opowiada stojącemu obok mężczyźnie o swojej hodowli. Obydwaj doskonale wiedzą, 
że konie tak bardzo ważne w codziennym życiu mogą stać się nieocenione, kiedy przyjdzie 
walczyć o niepodległość Polski. Zapewne jest tam sprowadzony aż z Konstantynopola ogier 
Soliman I. Wojciechowi towarzyszy hrabia Adam Krasiński albo Tytus Działyński, którzy 
przyjeżdżali do dóbr siąszyckich rekomendując talent malarski Juliusza Kossaka. A może 
to zupełnie ktoś inny? Niewątpliwym jednak jest fakt, że to tak samo jak Wojciech znawca 
i miłośnik koni. Towarzyszący mężczyznom pies, być może wierny przyjaciel Wojciecha 

Fot. 28. Stadnina na łące, Juliusz Kossak, akwarela na papierze, 1891. Muzeum Narodowe, 
Kraków.
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o imieniu Sułtan, zdaje się podzielać ich ogromną pasję. Czeka za nimi wolant z dwukon-
nym zaprzęgiem i stangret siedzący na koźle. Majątek siąszycki jest rozległy i Woś ma 
jeszcze sporo do pokazania swojemu gościowi.

Na pewno trzeba pokazać dobrze prosperującą gorzelnię, wraz z budynkiem zarząd-
cy otoczonym zielenią. Po prawej stronie, schowane wśród drzew, ledwo widoczne czwo-
raki, które z wielką starannością dla swoich pracowników wybudował Wojciech. W odda-
li, górujący nad wszystkim dwór – serce siąszyckiej posiadłości. To on i jego mieszkańcy 
nadawali rytm dworskiej codzienności i porządkowali widoczną przestrzeń.

Na temat wyglądu wewnętrznego dworu więcej dowiadujemy się z opisów przed-
stawionych w Dziedzictwie. Salon w pałacu był wielki i ozdobiony wieloma malowidłami. 
Wisiały tam sztychy z Napoleonem, kolorowe litografie obrazujące dzieje Pawła i Wirginii. 
W późniejszych czasach cały dwór ozdabiały obrazy Juliusza Kossaka. W głównym salonie 
stały jesionowe meble pokryte tkaniną zwaną włosiennicą. Natomiast w małym saloniku, 
położonym tuż obok dużego, znajdowały się meble mahoniowe, ozdobione lirami przy 
oparciach krzeseł. Tam, na honorowym miejscu, nad kanapą wisiał portret Anieli Gałczyń-
skiej – pani domu. Zofia Kossak napisała, że był to portret dobrego pędzla i przedstawiał 
Anielę w taki sposób, że ona sama wątpiła w podobieństwo osoby z portretu do niej samej. 
Portrety wisiały również w jadalni, a w pokoju zwanym myśliwskim dumnie prezentowały 
się trofea i strzelby. W pałacu znajdował się też pokój zwany klasą, gdzie córki Gałczyńskie-
go pobierały nauki od Apolonii Koszutskiej, dość zamożnej familiantki, która swoje młode 
lata spędziła wśród arystokracji francuskiej zamieszkującej w Polsce.

Autorka Dziedzictwa opisuje również gabinet Wojciecha Gałczyńskiego, nazywany 
pokojem myśliwskim. Znajdowało się w nim biurko z galeryjkami wykonane z drewna je-
sionowego, które było duże i miało wiele szuflad. W jednej z nich Woś przechowywał listy 
od córki z Paryża. Miał ich bardzo dużo. Połączone były w pakunek opatrzony napisem: 
„Listy Zosi z Paryża”. W wolnych chwilach, kiedy tęsknota za córką dawała znać o sobie, 
lubił je odczytywać ponownie. Na ścianach wisiała broń, głowa jelenia, a na porożu zawie-
szone były akcesoria myśliwskie. Ten opis doskonale uzupełnia akwarela Juliusza Kossaka 
Gabinet myśliwski Wojciecha Gałczyńskiego w Siąszycach.

Z lewej strony widoczne jest obszerne biurko, przy którym pan domu spędzał wiele 
czasu utrzymując korespondencję z córką, znajomymi, przyjaciółmi oraz zarządzając swo-
im sporym majątkiem. To prawdopodobnie tutaj zapadały trudne decyzje dotyczące spraw 
finansowych dworu. Po prawej stronie stoi kanapa, na której Woś lubił odpocząć chociaż 
chwilkę i zdrzemnąć się nieco, gdy organizm zmęczony zbyt dużym nawałem obowiązków 
odmawiał mu posłuszeństwa. Na ścianach wisiały trofea myśliwskie w postaci głów jeleni 
wraz z imponującymi porożami. Obok nich umieszczone były strzelby, czapki, rogi my-
śliwskie i inne akcesoria myśliwskie. W XIX wieku myślistwo w całej Europie rozwijało się 
znakomicie. Służyło jednak nie tylko pozyskiwaniu mięsa i skór, ale było przede wszystkim 
rozrywką dla ludzi majętnych, okazją do zakosztowania swobody oraz podtrzymywaniem 
wielowiekowych tradycji. Broń używana w tych czasach nie należała jeszcze do doskona-
łych. Była to przeważnie broń ładowana od przodu. Dlatego wśród akcesoriów widocznych 
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na ścianie pokoju myśliwskiego Gałczyńskiego znajdują się prawdopodobnie rożki z amu-
nicją, prochownice, stemple, spłonki, zapalniki. Trofea wieszane na ścianach były dumą 
dla każdego myśliwego i świadczyły o jego osiągnięciach. Na ścianach wieszano nie tyl-
ko wypchane głowy upolowanej zwierzyny, ale również wyprawione skóry tych zwierząt. 
Bardzo prawdopodobne, że czarny czworokąt na ścianie w pokoju Gałczyńskiego to skóra 
upolowanego dzika bądź niedźwiedzia.

Na kartach Dziedzictwa zostały przedstawione również informacje dotyczące innych 
pomieszczeń w siąszyckim dworze. Do salonu przylegał mały salonik umeblowany sprzęta-
mi wykonanymi z mahoniu. Ze względów oszczędnościowych, w czasie zimy, nie wszystkie 
pomieszczenia były ogrzewane. Przez okres, kiedy Wojciecha zesłano na Sybir oszczędzano 
na opale. Łatwiejszy do ogrzania i przytulniejszy był mały salonik, który znajdował się obok 
dużego i służył, jako miejsce spotkań wszystkich domowników. Razem z nimi spotykała 
się służba, którą traktowano bardzo życzliwie. Z nieogrzewanych pomieszczeń oraz z ze-
wnątrz, poprzez nieszczelne drzwi, dostawało się do wnętrza zimne powietrze. Chroniono 
się przed nim zastawiając drzwi parawanem. W celu ochrony przed zimnem stosowano 
również inne sposoby. Zofia Kossak wspomina, że w domu prababci Anieli przed położe-
niem się do łóżka ogrzewano pościel szkandelą. Było to płaskie pudełko wykonane z miedzi. 

Fot. 29. Pokój myśliwski Wojciecha Gałczyńskiego w Siąszycach – reprodukcja akwareli Ju-
liusza Kossaka, wykonanej ok. 1855 roku, skradzionej z Muzeum w 1993 roku. 
Źródło: Muzeum Zofii Kossak–Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
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Wkładano do niego żar z pieca i trzymając za długą rączkę dość szybko przesuwano wzdłuż 
pościeli od strony przylegającej do łóżka i mającego tam spać domownika. Była to czynność 
bardzo trudna do wykonania, ponieważ trzeba było uważać, aby nie przypalić pościeli, ale 
jednocześnie odpowiednio dobrze ogrzać przykrycie. Innym sposobem na ochronę przed 
zimnem było wypicie nalewki zwanej dekoktem, lub eliksirem, którego cudowne właści-
wości polegały na tym, że wspaniale rozgrzewał od środka. W książce Dziedzictwo siedem-
dziesięcioletnia Melania zdradza nawet przepis na tę wspaniałą miksturę:

Trzeba wziąć garniec dobrego burgunda, dolać pół kwarty naparu z senesu, 
dorzucić pieprzu garść, liści bobkowych pęczuszek, imbiru, olejku kantarydowego 
łyżkę, alkiermesu dla koloru (bo od senesu wino barwę traci), grudkę kamfory 
– wszystko razem na słońcu w gąsiorku trzymać, żeby się dobrze wystało, przez 
muszli zlać i regularnie zażywać.

W dawnych dworach szlacheckich salony odgrywały bardzo ważną rolę, ponieważ 
to w nich, jak zauważa Elżbieta Kowecka, koncentrowało się życie całej rodziny. W salonie 
spotykano się zazwyczaj o stałej porze. Przywilejem osób starszych było siadanie w fotelu, 
a młodsi domownicy zasiadali na swoich krzesłach lub podnóżkach. Spędzany wspólnie 
czas upływał na rozmowach, grach, czytaniu książek, modlitwie, ulubionych pracach i ro-
bótkach ręcznych. Dwór w Siąszycach nie odbiegał pod tym względem od innych dworów 
w Polsce.

Zofia Kossak opisuje w Dziedzictwie również tradycje związane z zamążpójściem 
panny z dworu. Wybranek przyszłej panny młodej musiał zostać obdarowany przez nią 
własnoręcznie zrobionym prezentem, który świadczył o cierpliwości i pracowitości kan-
dydatki na żonę. Zgodnie z tradycją Aniela Gałczyńska wykonała dla swojego przyszłego 
męża sakiewkę z koralików, natomiast Rozalka dla Biernackiego haftowała serwetę. Na 
przykładzie najstarszej córki Rozalii wiemy, że oficjalne starania o nią rozpoczęły się wizy-
tą Nikodema Biernackiego we dworze i trwały rok. Dopiero po tym czasie przyjechali jego 
rodzice, aby oficjalnie porozmawiać z rodzicami Rozalii na temat przygotowań do ślubu 
i wesela. Były to umówiny zwane deklaracją. W przypadku pojawienia się niechcianego 
kandydata do ręki panny dziedziczki, tak jak to z początku było z Juliuszem Kossakiem, 
pojawiła się propozycja podania czarnej polewki, co miało być oznaką jednoznacznego 
sprzeciwu rodziny wobec planów matrymonialnych kandydata. Wujenka pana Bogdana 
Kałużnego opowiadała, że w dworze jeszcze długo po ślubie Zofii i Juliusza powtarzano, 
jak to Juliusza sadzano zazwyczaj na rogu stołu i podawano mu taką polewkę, aby jak naj-
szybciej odczuł niechęć domowników względem swojej osoby. Juliusz był jednak uparty. 
Zadziałała nie tylko wielka miłość do Zofii, ale przede wszystkim wsparcie ze strony Woj-
ciecha Gałczyńskiego. Dzięki temu, że bardzo kochał córkę i zależało mu na jej szczęściu, że 
traktował ludzi równo, nie zniechęcił Juliusza, tak jak by to uczyniono w innych dworach. 
Juliusz nie był dobrą partią dla panny ze szlacheckiego dworu. Profesja malarza, w dodat-
ku mało znanego, spotykała się raczej z pogardą, niż szacunkiem i uznaniem. Aniela nie 
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o takiego męża dla Zosi się modliła. Zofia jednak sama wybrała go sobie i dzięki poparciu 
ojca wyszła za niego za mąż. Juliusz często przyjeżdżał do dworcu z hrabią Działyńskim, 
a potem Krasińskim. Po cichu liczył zapewne, że rekomendacje wysoko postawionych osób 
przyczynią się do łaskawszego potraktowania go przez rodzinę Gałczyńskich. W końcu tak 
się stało i po zmówinach, dla przyszłej panny młodej należało uszykować wyprawę, która 
musiała być przygotowywana ręcznie przez specjalnie sprowadzone w tym celu i bardzo 
dobrze wprawione w swoim fachu szwaczki. Dzięki informacjom zawartym w powieści 
wiemy, że w 1850 roku w Siąszycach nie było jeszcze maszyny do szycia, chociaż w dalekim 
świecie już posługiwano się tym wynalazkiem. W Siąszycach odnoszono się wtedy do niej 
z lekceważeniem, ponieważ ceniono dokładność i porządne wykończenie materiału, czego, 
zdaniem pań w siąszyckim dworze, nie mogło zagwarantować szycie maszyną. Jednak już 
w roku 1862, niedługo przed powstaniem styczniowym, kiedy szyto ubrania dla powstań-
ców, maszyna okazała się przedmiotem niezwykle pomocnym, wręcz niezastąpionym.

W Dziedzictwie poruszona została również kwestia przywiązywania dużej wagi do 
szlacheckiej gościnności, którą pielęgnowano ze względu na zachowanie tradycji oraz nie-
skazitelnego wizerunku w oczach sąsiadów i służby. Przy okazji zjazdu szlachty kaliskiej we 
dworze, którego gospodarzem był już wtedy Mieczysław Pułaski, autorka powieści opowia-
da o szeroko zakrojonych przygotowaniach do podjęcia gości. Pisze również o porządku, 
w jakim zasiadano do stołu. U szczytu stołu, czyli w centralnej jego części zasiadała Aniela 
Gałczyńska mając po swoich bokach starego księdza z Grochów oraz krewnego – Rafała 
Bronikowskiego. Cesia, jako pani domu, zajmowała miejsce w połowie stołu mając naprze-
ciw siebie Zofię, żonę Juliusza. Gospodarz zajmował miejsce na końcu stołu. Taki układ 
gości i domowników był niepisanym zwyczajem panującym w dworze, w Siąszycach. Na 
tle wydarzeń przedstawionych w powieści można zauważyć głęboki kontrast pomiędzy peł-
nym napięcia warszawskim życiem, a światem siąszyckim, gdzie docierały zaledwie echa 
wielu niepokojących wydarzeń oraz z opóźnieniem pojawiały się wynalazki ułatwiające ży-
cie. Jednak mimo ogromnego przywiązania mieszkańców Siąszyc do tradycji oraz konser-
watyzmu jego mieszkańców, daje się zauważyć wkraczającą tam nowoczesność, prawdopo-
dobnie za przyczyną Mieczysława Pułaskiego, gorącego jej zwolennika. To za jego sprawą 
używanie fidybusów służących do zapalania lamp naftowych odeszło do lamusa. Zamiast 
nich używano nowoczesnej, szklanej kuli, która miała żłobioną powierzchnię i otwór słu-
żący na zapałki zwane siarnikami, których używano wcześniej, ale zapalanie odbywało się 
poprzez pocieranie o ścianę albo podeszwę buta. Teraz wystarczyło potrzeć o nierówną 
powierzchnię kuli i ogień płonął. Mieczysław sprowadził również do Siąszyc „lokomobilę”, 
która była prototypem maszyny do młócenia zboża. Używanie tego charakterystycznego 
dla epoki wynalazku, kosztującego w dodatku mnóstwo pieniędzy, było jednak nie lada 
wyzwanie, ponieważ łomotu, jaki z siebie wydawał, bały się konie, a bez nich nie było moż-
liwości dowiezienia do niego zboża przeznaczonego do młócenia. Z kolei używanie maszy-
ny tuż pod stertą groziło pożarem ze względu na to, że maszyna wyrzucała ze swego komi-
na dużo niebezpiecznych iskier. Do Siąszyc dotarła w końcu też informacja o wynalazku, 
jakim był aparat fotograficzny. Wiedzę tę przekazuje Apolonia Koszutska – nauczycielka 



 — 62 —

we dworze. Informacje o innych nowinkach przekazują Zofia i Juliusz Kossakowie, którzy 
w listach kierowanych do rodzinnych Siąszyc bardzo dokładnie opisywali różne wynalazki. 
W ten sposób dociera tam informacja o balonie, rowerze, wynalezieniu glinu oraz stalówki 
do pisania zamiast gęsiego pióra.

W domach szlacheckich II połowy XIX wieku wychowanie dzieci oraz ich edukacja 
spoczywała na nianiach, bonach i guwernantkach. Te informacje odnoszące się również 
do dworu w Siąszycach zostały zawarte w Dziedzictwie. Guwernantką córek Gałczyńskich 
była Apolonia Koszutska, z pochodzenia Francuzka. Dzięki niej uczennice nie tylko zdo-
bywały wiedzę ogólną, uczyły się odpowiednich manier, w tym wejścia na salę i prezen-
towania się przed towarzystwem, ale również władały dodatkowo językiem francuskim 
i to zarówno w mowie, jak i w piśmie. W czasach, kiedy Zofia Gałczyńska i jej siostry były 
jeszcze dziećmi istniały zabawki, ale trudno było o książki wydawane z myślą o czytelniku 
dziecięcym. Najczęściej to same guwernantki opowiadały różne historyjki lub, co zdarzało 
się również w przypadku dzieci Gałczyńskich, pozwalano im samodzielnie czytać książkę 
po uprzednim wycięciu nieodpowiednich fragmentów, które zdaniem guwernantki mogły 
źle wpłynąć na dziecko. W czasie, gdy Zofia była już żoną Juliusza i miała swoje dzieci, daje 
się zauważyć troskę o odbiorcę dziecięcego. Zofia udaje się do Pauliny Kraków, właścicielki 
wzorowej pensji dla dziewcząt w Warszawie, w celu zasięgnięcia rady odnośnie wyboru 
lektury dla swoich dzieci. Polecono jej wtedy Wieczory z babunią książkę, która zdaniem 
właścicielki pensji, dorównywała zagranicznym, zarówno pod względem treści jak i zawar-
tych w niej chromolitografii, które odbijano w zakładzie Fajansa. Książka, dzięki rycinom, 
zyskiwała na atrakcyjności. Sprawą bardzo istotną był charakter tych rycin. Najpierw były 
one statyczne, dopiero w II poł. XIX wieku nabrały charakteru „opowiadającego” akcję 
książki. Pierwszą tego typu książką w języku polskim była Złota rószczka, którą wydano 
w Warszawie, w 1858 roku. Ryciny wykonane były prawdopodobnie przez Franciszka Ko-
strzewskiego, przyjaciela Juliusza Kossaka. Zofia Kossak wspominała o nim w Dziedzic-
twie. Zamieszczenie w tych czasach rycin, których bohaterowie mają na głowach rogatyw-
ki, było niezwykle odważnym wyczynem.

Oprócz wymienionego tytułu Zofia otrzymała propozycję zapoznania dzieci z książ-
kami: Leopolda Styllera Książka dla dzieci początkujących oraz spolszczonymi przez Jana 
Chęcińskiego Powiastkami Schmidta. Zofia uzyskała również informację na temat pisma 
dla najmłodszych: „Przyjaciel Dzieci”, które powstało w 1861 roku w Warszawie.

W powieści Dziedzictwo przedstawiono także poglądy na tematy kulinarne oraz 
zdrowotne. Obowiązki kucharki w siąszyckim dworze od momentu ślubu Anieli i Wojcie-
cha niezmiennie pełniła Frau Schneider, nazywana przez domowników Sznajdziną. Pro-
dukty trudno dostępne oraz cenne przyprawy przywożone były do dworu raz w roku przez 
faktora Lejbę. Wypieki Sznajdziny słynęły na całą okolicę, a recepty na nie stanowiły pilnie 
strzeżoną tajemnicę. Każde przygotowania do świąt były niezwykle emocjonującym wyda-
rzeniem porównywalnym z jakimś tajemniczym i ważnym obrzędem.

Do lekarstw w dworze siąszyckim podchodzono dość sceptycznie. Problemy zdro-
wotne najczęściej likwidowano za pomocą wypróbowanych, domowych sposobów, do 



 — 63 —

których należało spożywanie soku malinowego, nalewek lub grzanego wina. Kiedy ktoś za-
padał na cięższą chorobę, wzywano Adama Helbicha, doktora z Kalisza. Doktor przyjaźnił 
się z Gałczyńskimi, a jego syn Józef poślubił ich córkę, Józefę Gałczyńską.

Zgodność Dziedzictwa pod kątem wierności historycznej nie została zakwestiono-
wana przez badaczy. Przy pisaniu książki autorka korzystała z pomocy męża Zygmunta 
Szatkowskiego, historyka wojskowości, który bardzo szczegółowo przygotowywał powieść 
pod kątem zgodności faktów z prawdą historyczną. Do pisania książki również gruntownie 
przygotowywała się sama pisarka. Historyk Jerzy Łojek nie znalazł w powieści niezgodno-
ści w podejmowanej przez autorkę problematyce powstania styczniowego. Znalazł jedynie 
niezbyt istotne dla przeciętnego czytelnika uchybienie związane z zasięgiem broni palnej. 
Nie poczyniono również zarzutów w sprawie nieznajomości obyczajów, które rządziły ży-
ciem na dworze szlacheckim, stąd przypuszczenie, że przedstawione przez Zofię Kossak ży-
cie w Siąszycach nie odbiega w sposób istotny od prawdy związanej z rodem Gałczyńskich 
i rodem Kossaków.

Dzięki Dziedzictwu oraz zachowanym obrazom Juliusza Kossaka możemy zapoznać 
się z wyglądem właścicieli majątku w Siąszycach: Anieli z Kurnatowskich Gałczyńskiej oraz 
Wojciecha Gałczyńskiego. Oprócz obrazów Wosia w pozycji stojącej oraz na Perkunie, na-
malowanych przez Juliusza Kossaka, zachował się portret Wojciecha Gałczyńskiego w po-
zycji siedzącej oraz portret Anieli i portret Wojciecha w mundurze oficera WP. Wizerunek 
ten został namalowany w czasach, gdy Wojciech brał udział w powstaniu listopadowym. 
Aniela została również sportretowana przez swojego wnuka Wojciecha Kossaka.

Portret Wojciecha na Perkunie został umieszczony na tablicy przed Zespołem Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych w Żychlinie niedaleko Konina. Pomysłodawcą utworzenia tej 
tablicy i jej autorem merytorycznym był Henryk Janasek – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Koninie – z wykształcenia i zamiłowania historyk. Tablicę ustawiono w 2010 
roku, a zamieszczono tam m.in. informacje dotyczące niezwykłego wesela dwóch par: Me-
lanii Bronikowskiej i Wiktora Kurnatowskiego oraz Anieli Kurnatowskiej i Wojciecha Gał-
czyńskiego. Oprócz portretu Wojciecha na Perkunie jest również informacja o zachwycie 
Anieli nad muzyką młodego Fryderyka Chopina, który przypadkowo znalazł się na tym 
weselu.

Juliusz Kossak namalował również akwarelę przedstawiającą modrzewiowy kośció-
łek w Grochowach. To ten sam niewielki kościółek, w którym w 1855 roku brał ślub z Zofią 
Gałczyńską. Kościół usytuowany jest wśród zieleni tworząc z nią idealną harmonię. Posia-
dał dwuspadowe dachy o różnej wysokości. Z dachu usytuowanego wyżej wyrasta kopula-
sto zakończona dzwonnica. Przy kościele widoczne jest dodatkowe pomieszczenie nakryte 
czworokątnym dachem. Dach jest zniszczony, wyraźnie domaga się załatania. Nieopodal 
stoi fragment ogrodzenia. Po prawej stronie świątyni, w oddali, widoczne są jakieś zabu-
dowania. Trudno powiedzieć, czy to zarys domów, czy też, być może fragment przykościel-
nego cmentarza. Myślę jednak, że Juliusz Kossak utrwalił płytę nagrobną Piotra Gałczyń-
skiego – ojca Wojciecha. Wskazuje na to kształt obiektu oraz jego usytuowanie. Prawdopo-
dobnie tablica była tylko częścią grobowca, który wyglądem mógł przypominać pierwotne 
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miejsce spoczynku Gałczyńskich na cmentarzu „Rogatka” w Kaliszu (obecnie grobowiec 
Białasów, fot. 45), czyli za płytą z inskrypcjami znajdowała się jeszcze część grzebalna gro-
bowca, wybudowana na bazie prostokąta. Być może wiele w tej sprawie wyjaśni się po 
przeprowadzeniu prac archeologicznych na obszarze dotychczasowego posadowienia płyt. 
Kościółek namalowany przez Juliusza sprawia bardzo romantyczne wrażenie. Artysta chce 
zapewne w ten sposób nawiązać do chwil, które spędzał tutaj z Zofią podczas nabożeństw 
oraz wypowiadając sakramentalne „tak”.

Juliusz Kossak wykonał również wiele autoportretów i autokarykatur. Bardzo lubił 
się portretować i malować w scenach rodzajowych. Wielokrotnie były to prace przedsta-
wiające go ze szkicownikiem bądź pędzlem w ręku. Artysta lubił również pokazywać siebie 
podczas przejażdżek konnych odbywanych w towarzystwie przyjaciół. Jeden z takich wi-
doków został utrwalony na obrazie wykonanym techniką sepii, a przedstawiającym Ju-
liusza Kossaka wraz z jednym ze swoich przyjaciół podążających powozem pocztowym do 
Siąszyc. Kto był tym tajemniczym podróżującym u boku Juliusza Kossaka? Na ten temat 
istnieją różne zdania. Skłaniam się jednak ku źródłom15, w których za towarzysza konnej 
przejażdżki podawany jest Adam Krasiński. Autorami tej wersji informacji są: wybitny 
„kossakolog” Kazimierz Olszański i Stanisław Witkiewicz – związany z rodziną Kossaków, 
który zamieszcza tę informację w książce wydanej w 1900 roku, Joanna Zielińska w książce 
o Juliuszu, Wojciechu i Jerzym oraz Maria Barbasiewicz opowiadająca o historii rezydencji 
Krasińskich w Radziejowicach. Natomiast informacja o Tytusie Działyńskim podróżują-
cym z Juliuszem pojawiła się w źródłach o wiele późniejszych, ponieważ dopiero w roku 
2002 oraz 2013 i 2015 roku. Owszem, hrabia Tytus Działyński z Kórnika przywiózł Juliu-
sza Kossaka do dworu w Siąszycach w 1854 roku i zarekomendował go właścicielowi dworu 
i wspaniałej stadniny koni jako dobrze zapowiadającego się artystę, ale czy uwiecznił go na 
sepii z 1877 roku? Hrabia Tytus Działyński w czasie, kiedy Juliusz namalował ten obraz 
już nie żył. Zatem istnieje przypuszczenie, że malowany w 1877 obraz był powrotem do 
wspomnień z czasów, kiedy Kossak przebywał w Siąszycach. Sugeruje to jego młodzień-
czy wygląd utrwalony na obrazie. Natomiast hrabia Tytus Działyński już w 1855 roku był 
jegomościem dość pokaźnych rozmiarów i nic nie wskazuje na to, że to właśnie on został 
namalowany przez Juliusza. Informacja rozstrzygająca tę sporną kwestię, została zawar-
ta w książce Marii Barbasiewicz: Radziejowickie Theatrum. Dzieje rezydencji, w której 
autorka informuje, że Adam Krasiński był ziemianinem zarządzającym Radziejowicami 

15  Źródła podające, że osobą podróżującą z Juliuszem Kossakiem był Adam Krasiński to: Adam Krasiński 
i Juliusz Kossak w drodze do Siąszyc,1877. [fotografia] [w:] K. Olszański. Niepospolity…op. cit., s. 32.; Adam Kra-
siński i Juliusz Kossak w powozie pocztowym, 1877 [fotografia] [w:] J. Zielińska. Juliusz…op. cit., s.16.; Kossak z hr. 
Krasińskim jadą do pp Gałczyńskich, 1877 [fotografia] [w:] S. Witkiewicz. Juljusz Kossak. Warszawa: Gebethner 
i Wolf, 1900, s. 61.; Hrabia Adam Krasiński i Juliusz Kossak w drodze do Siąszyc [fotografia] [w:] M. Barbasiewicz. 
Radziejowickie Theatrum. Dzieje rezydencji. Wyd. 2 zm. i uzup. Radziejowice: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, 
2016, s.106. Źródła podające, że towarzyszem podróży był hrabia Tytus Działyński to: Tytus działyński i Juliusz Kossak 
w drodze do Siąszyc,1877 [fotografia] [w:] J. Cholewicka. Niech…op. cit., s. 60; Przybycie do Siąszyc Juliusza Kossaka 
w towarzystwie hrabiego Tytusa Działyńskiego, 1855 [fotografia] [w:] J.W. Wojciechowski. Jak róż…op. cit., s. 268; 
Przybycie do Siąszyc Juliusza Kossaka w towarzystwie hr Tytusa Działyńskiego, 1855 [fotografia] [w:] J.W. Wojcie-
chowski. Girlandy….op. cit., Wyd. 2. s. 306. 
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odziedziczonymi w 1862 roku. Pędził dość frywolne życie, jednak w kontaktach z przyja-
ciółmi wykazywał się niezwykłą otwartością i serdecznością. Kiedy dowiedział się, że jego 
przyjaciel Juliusz zakochał się w bogatej pannie Zofii Gałczyńskiej z Siąszyc od razu wcielił 
się w rolę swata Juliusza i pojechał razem z nim do Siąszyc, by prosić pannę Zofię o rękę. Wy-
prawa została upamiętniona na wspomnianym wcześniej obrazie. O tym, że Juliusz Kossak 
bywał często w radziejowickiej rezydencji świadczy wiele obrazów, które tam namalował. 
Część z nich znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale pochodzą ze zbiorów 
Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich. Należą do nich: Zameczek i pałac w Radziejo-
wicach (ok.1850–1854 r.), Portret konny Adama hr. Krasińskiego na wyścigach (1854 r.), 
Dzieci Adama hr. Krasińskiego – Józef, Kazimierz, Maria – w bryczce przed Zameczkiem 
w Radziejowicach (1854 r.), Ekwipaż Adama hr. Krasińskiego w Radziejowicach (1854 
r.), Polowanie z hartami na zająca w Radziejowicach (1866 r.) z udziałem Adama Krasiń-
skiego. Sepia Hrabia Adam Krasiński i Juliusz Kossak w drodze do Siąszyc przedstawia 
niewątpliwie dwóch młodzieńców podróżujących dyliżansem pocztowym. Świadczy o tym 
ubiór powożących zaprzęgiem i trąbka pocztowa w dłoni jednego z nich. Widoczny po le-
wej stronie obrazu wiatrak pozwala wnioskować, że podróżujący znajdują się już niedaleko 
zabudowań dworskich dziedzica Gałczyńskiego. Jak daleko? Trudno to z całą pewnością 
orzec. Takich wiatraków w okolicy było więcej – z map wynika, że co najmniej cztery.

Trudno znaleźć portret Zofii Kossak Gałczyńskiej malowany ręką jej męża. Chociaż 
na kartach powieści Dziedzictwo, w miejscu gdzie autorka prezentuje dokonania malarskie 

Fot. 30. Drewniany kościółek w Grochowach – akwarela Juliusza Kossaka, wykonana ok. 
1855 roku. Muzeum Zofii Kossak–Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
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Juliusza w Siąszycach, jest informacja „[…] że u tego malarza panienków Zoszów chyba 
z dziesięć stoi wymalowanych. I na koniu, i bez konia…[…]”16. Juliusz jednak nie kwapił się 
z ich pokazaniem rodzinie Gałczyńskich, twierdził nawet, że Zosia jest zbyt piękna, aby ją 
malować. Jedyny portret malarski Zofii jaki znamy, to portret namalowany w Paryżu przez 
Henryka Rodakowskiego. Zachowało się jednak trochę fotografii Zofii Kossak z domu Gał-
czyńskiej. Dwie z nich znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie – jedna przed-
stawia Juliusza Kossaka z żoną i jej siostrą, a druga samą Zofię. W Muzeum Zofii Kossak–
Szatkowskiej w Górkach Wielkich znajduje się fotografia żony Juliusza z córką Zofią oraz 
fotografie z dziećmi: Stefanem, Zofią i Jadwigą, z roku 1867 i Zofia z synami Wojciechem 
i Tadeuszem z roku 1876.

Dość często Dziedzictwo krytykowano za idealizowanie rodziny Gałczyńskich, Kos-
saków i Kisielnickich. Ironizowano często z opisów życia i obyczajów w Siąszycach przed-
stawianych przez Zofię Kossak. Określano je mianem starożytnych i nienowoczesnych. 
Dlatego, dla wielu czytelników Siąszyce oraz dwór stawały się miejscem, gdzie czas utracił 
swoją płynność, zatrzymując się tam nie wiadomo na jak długo. Podważano słowa Zofii 
Kossak o Wojciechu Gałczyńskim – bojowniku o niepodległość oraz społeczniku. W Woj-
ciechu widziano bardziej nieszkodliwego dziwaka niż lokalnego patriotę i dobroczyńcę 
przedstawionego na kartach Dziedzictwa. Jednak wersje zdarzeń zapisane w Pamiętniku 

16  Z. Kossak. Dziedzictwo…op. cit. I, s. 81.

Fot. 31. Hrabia Adam Krasiński i Juliusz Kossak w drodze do Siąszyc, Juliusz Kossak, 1877, 
rysunek, sepia. Ze zbiorów Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich Muzeum Narodowe w Warszawie.
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prababci Anieli Kurnatowskiej potwierdzają historie dotyczące rodziny przytoczone przez 
Zofię w Dziedzictwie. Prawdopodobnie autorka miała w ręku ten pamiętnik i posługiwa-
ła się nim pisząc powieść, chociaż w wielu przypadkach odbiega od prawdy, jeżeli chodzi 
o daty i niektóre fakty z rodzinnych wydarzeń.

Dzięki informacjom zawartym w Dziedzictwie wiemy, że dwór w Siąszycach gościł 
wielu młodych, zdolnych, a potem sławnych ludzi. Często bywał tutaj Adam Asnyk, który 
jeszcze wtedy nie publikował swoich wierszy. Kazimierz Asnyk – ojciec Adama– utrzymy-
wał przyjacielskie kontakty z dziedzicem Siąszyc, który bardzo chętnie gościł u siebie jego 
wątłego i chorowitego syna. Wiejskie powietrze zbawiennie wpływało na zdrowie młodego 
Asnyka. Adam był dumnym i wrażliwym chłopcem. Nieśmiałość nie pozwalała mu na kon-
takty z ludźmi o zbyt żywiołowym charakterze, takimi jak Zosia – przyszła żona Juliusza. 
Czuł się nikim przy jej urodzie i pewności siebie. Z Cesią również nie potrafił się dogadać, 
chociaż miała łagodniejszy charakter. Próbował rozmawiać z nią o książkach, lecz różnice 
upodobań czytelniczych były zbyt duże, aby mogła wywiązać się z tego ciekawa rozmowa. 

Fot. 33. Portret Zofii Kossakowej z domu 
Gałczyńskiej, fotografia z natury, ok. 1870 
r. Autor – fotograf: Kloch, Ferdynand i Dutkie-
wicz, Melecjusz. Muzeum Narodowe w Warszawie.

Fot. 32. Portret Zofii z Gałczyńskich Kossa-
kowej, 1923 (oryginał 188?). Autor nieznany. 
Źródło: Wikimedia.
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Adam nie przepadał za ulubieńcami Cesi – Aleksandrem Dumasem i Eugeniuszem Sue 
– a ona nie słyszała nigdy o książkach, które czytał młody Asnyk. Jedynym człowiekiem, 
z którym najczęściej przebywał, był gospodarz siąszyckiego dworu. Woś znajdował wspól-
ny język z tym poważnym i inteligentnym młodzieńcem, a i Adamowi rozwiązywał się język 
przy dziedzicu do tego stopnia, że potrafił żywo dyskutować z nim o sprawach społecznych 
i politycznych kraju. Ciekawiły go i wywarły na nim duży wpływ wspomnienia Wojciecha 
oraz trafne komentarze. Emocje, jakie wzbierały w nim pod wpływem opowieści gospoda-
rza znajdowały ujście w wierszach, które pisał, będąc już sam w pokoiku na facjatce dworu.

We dworze siąszyckim często bywał również Ignacy Komorowski, kompozytor 
i przyszły twórca muzyki do wiersza Teofila Lenartowicza: Rosła kalina z liściem szero-
kim. Rodzice Ignacego niezbyt przychylnie patrzyli na jego upodobanie do muzyki, dlatego 
korzystając ze swobody, jaką dawano mu we dworze Gałczyńskich, siadał w dużym salo-
nie przy klawikordzie i dawał się ponieść muzyce własnej i cudzej. Pieśni, które tworzył, 
z ochotą śpiewały córki Wojciecha, od czasu do czasu przeplatając śpiew recytacją wierszy 
Adama Mickiewicza. Był to niezwykle miły sposób na spędzanie długich zimowych i jesien-
nych wieczorów.

Grochowy – kościół i tablice nagrobne

W 1908 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła w Grochowach. Inicjatorem bu-
dowy był ks. Wincenty Zgadzajewski – proboszcz parafii Grochowy w latach 1901–1909. 
Niestety zmarł w trakcie jego budowy, dokładnie 2 stycznia 1909 roku. Ostatnią wolą księ-
dza proboszcza była prośba, aby pochowano go w ziemi na głównej alei tutejszego cmenta-
rza. Chciał, by wierni deptali po jego prochach. Wola jego została spełniona, chociaż samą 
płytę nagrobną, w późniejszym czasie, przeniesiono pod kościół. Budowę kościoła skończył 
w roku 1912 ks. Edmund Gizowski.

Kościół jest przykładem stylu neoklasycystycznego w sztuce – wymurowano go na 
planie krzyża z cegły, dach pokryto dachówką, a wieżę blachą miedzianą. Zaangażowanie 
parafian w jego budowę było ogromne. Pomagali wszyscy. Znosili kamienie, wykonywali 
roboty pomocnicze. Nieopodal wciąż stał stary, zniszczony modrzewiowy kościółek. Ten 
w którym Zofia i Juliusz powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Rozebrano go ostatecznie 
w 1927 roku, kiedy spaliła się plebania. Drewno częściowo wykorzystano do odbudowy ple-
banii, a częściowo, za zgodą proboszcza, zabrały osoby pomagające przy rozbiórce. Ksiądz 
proboszcz Radosław Cyrułowski przypuszcza, że postąpiono tak ze względów oszczędno-
ściowych, gdyż budowa największego w dekanacie kościoła pochłonęła wtedy mnóstwo 
pieniędzy i wiele energii ze strony parafian. Tak zakończył swój żywot unikatowy zabytek 
sztuki sakralnej.

Zachowały się jednak do dzisiaj trzy ołtarze barokowe, które przeniesiono wtedy do 
nowego kościoła. Są to: ołtarz główny w prezbiterium ze stałym obrazem Matki Bożej oraz 
dwoma obrazami przesuwnymi pochodzącymi z XVII wieku: Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i św. Doroty; ołtarz św. Tekli w prawej nawie bocznej; ołtarz św. Alojzego Gonzagi 
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Fot. 34. Kościół Parafialny w Grochowach pw. św. Doroty. Fot. Maciej Lewandowski, 2018 r.

Fot. 35. Ołtarz główny w prezbiterium ze stałym obrazem Matki Bożej oraz dwoma obraza-
mi przesuwnymi pochodzącymi z XVII wieku: Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Doro-
ty. Przy ołtarzu ksiądz proboszcz Radosław Cyrułowski. Kościół parafialny pw. św. Doroty 
w Grochowach. Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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w lewej nawie bocznej. Z modrzewiowego kościoła pochodzi również ambona, zabytkowe 
figury – Chrystusa Zmartwychwstałego i Marii Niepokalanej, krzyż z XVII wieku oraz, po 
lewej stronie przy wejściu do kościoła, stara kamienna chrzcielnica. Legenda głosi, że pie-
churzy kaliscy idący na bitwę pod Grunwaldem w roku 1410 ostrzyli na jej nieregularnych 
obrzeżach swe miecze i kosy.

Wszystkie elementy kościoła modrzewiowego są niemymi świadkami radosnych 
i smutnych wydarzeń związanych z ówczesnymi mieszkańcami, z ich chrztami, ślubami, 
pogrzebami i innymi wydarzeniami. Gdyby mogły, opowiedziałyby wzruszające chwile 
związane ze ślubem panny dziedziczki Zofii z Gałczyńskich i mało znanego wówczas mala-
rza Juliusza Kossaka. Zapewne jeszcze wtedy wiele osób obecnych na ślubie myślało o tym, 
że kolejna panna z dworu Gałczyńskich popełnia mezalians. Nie wróżono wtedy młodym 
dobrze. Jednak łza szczęścia, która potoczyła się po ogorzałym od słońca policzku Wosia, 
gdy młodzi wypowiadali przysięgę, pozwalała mieć nadzieję, że dzięki jego bezgranicznej, 
ojcowskiej miłości do córki, oraz akceptacji i pomocy, jaką jest jej w stanie zapewnić, mał-
żeństwo Kossaków przetrwa wiele niepowodzeń. Woś modlił się o ich szczęście i powie-
rzył opiece Bożej. Cień rozgoryczenia, który, być może, gościł jeszcze na twarzy Anieli, nie 

Fot. 36. Ołtarz św. Tekli w prawej nawie 
bocznej. Kościół parafialny pw. św. Doroty 
w Grochowach. Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 37. Ołtarz św. Alojzego Gonzagi w lewej 
nawie bocznej. Kościół parafialny pw. św. 
Doroty w Grochowach. Fot. archiwum autorki, 
2018 r.



 — 71 —

pozwalał zapomnieć, że nie takiego zięcia 
dla córki sobie wymarzyła.

Ksiądz proboszcz Radosław Cyrułow-
ski na zakończenie ceremonii ślubnej przy-
pomina młodym małżonkom, że właśnie 
przysięgali sobie miłość przed ołtarzem, 
przed którym 21 sierpnia 1855 roku podob-
ną przysięgę złożyli sobie Zofia i Juliusz da-
jąc początek sławnemu i utalentowanemu 
rodowi.

Ciekawostką w grochowskiej świą-
tyni jest pewne niezwykłe krzesło. Ksiądz 
Cyrułowski nie wie skąd się tam wzięło. 
Parafianie też sobie tego nie przypomina-
ją. Niezwykłość tego przedmiotu bierze się 
stąd, że uderzająco podobne krzesła widać 
na obrazie Juliusza Kossaka przedstawiają-
cym wnętrze gabinetu myśliwskiego Woj-
ciecha Gałczyńskiego. Być może właśnie na 

Fot. 38. Krzyż ze starego kościoła modrze-
wiowego z XVII w. w Kościele parafialnym 
pw. św. Doroty w Grochowach. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 39. Kamienna chrzcielnica ze starego 
kościoła modrzewiowego w Kościele para-
fialnym pw. św. Doroty w Grochowach. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 40. Krzesło w Kościele parafialnym pw. 
św. Doroty w Grochowach. Przypomina 
wyglądem krzesła w gabinecie myśliwskim 
Wojciecha Gałczyńskiego przedstawione na 
obrazie Juliusza Kossaka. 
Fot. archiwum autorki, 2018r.
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tym krześle siadał Woś i rozmyślał nad kondycją majątku siąszyckiego, albo pisał listy do 
ukochanych córek…

Przed Kościołem parafialnym pw. św. Doroty znajdują się dwie niewielkie i do nie-
dawna jeszcze bardzo zniszczone płyty nagrobne. To miejsce wiecznego spoczynku Woj-
ciecha Gałczyńskiego oraz jego ojca Piotra Gałczyńskiego. Płyty nagrobne wykonane są 
z piaskowca. W owalnym kształcie przypominającym medalion wykute zostały informacje 
o pochowanych tutaj osobach. Są to standardowe słowa zamieszczane na nagrobkach, ale 
pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych stały się prawie nieczytelne. Jadwiga 
Cholewicka w artykule Zapomniana historia małej ojczyzny napisała:

Do niedawna w stanie daleko idącej dewastacji, przewrócone od co najmniej 
sześćdziesięciu lat, teraz odnowione. Konserwacja tej najważniejszej po nich 
pamiątki, była możliwa dzięki staraniom wielu Przyjaciół grochowskiej parafii, 
całkowicie sfinansowana środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego17.

Płyty nagrobne znajdują się w miejscu dostępnym dla wszystkich, a przez to bardzo 
narażonym na dewastację. Dwa medaliony otoczone bordiurą, pokryte zielonym organicz-
nym nalotem, kontrastowały z odnowionym kościołem. Od dawna istniała konieczność re-
nowacji tych nagrobków. Dzięki staraniom księdza proboszcza tutejszej parafii, Radosława 
Cyrułowskiego płyty nagrobne zostały poddane konserwacji.

Ksiądz proboszcz opowiada, że proces, jaki towarzyszył konserwacji płyt nagrobnych 
był długi i skomplikowany. Najpierw trzeba było ustalić, w jakiej kondycji są te płyty, jak 
bardzo czas i pogoda wpłynęły na ich stan i materiał, z którego powstały. Wspomina, że 
najstarsi parafianie pamiętają, iż płyty znajdowały się w pozycji leżącej co najmniej 60 lat 
albo i dłużej, a najprawdopodobniej zostały przewrócone przy rozbiórce kościółka mod-
rzewiowego. To dodatkowo spotęgowało proces erozji, jaki na nie zadziałał. Padał na nie 
deszcz i śnieg. Zamarzająca woda wnikała w szczeliny i kruszyła piaskowiec, który należy 
do materiałów szlachetnych, ale miękkich. Wyryte w nim inskrypcje i ornamenty ulegały 
działaniom atmosferycznym i z biegiem czasu stawały się coraz mniej czytelne.

Po ustaleniu, jaki jest stan techniczny płyt, przystąpiono do ich konserwacji. Jak 
podkreśla ksiądz, nie należy mylić tego procesu z procesem renowacji, chociaż i jednym 
i drugim zajmuje się konserwator zabytków. Tenże konserwator podjął decyzję, że możliwe 
tutaj są tylko działania zachowawcze, czyli wyłącznie konserwacja, która jest podejmowa-
na w celu zachowania obiektu w dobrym stanie technicznym, a w jej trakcie wymagana 
jest specjalistyczna konsultacja historyczna. Nie było zgody na renowację. Wtedy możliwe 
byłoby odtworzenie brakujących elementów i pogłębienie napisów tak, aby były czytelne. 
Dalsze prace polegały więc na zebraniu osadów z płyt. Części tylne płyt oczyszczono pia-
skiem pod ciśnieniem, a tam gdzie pozostały jeszcze fragmenty napisów, ze względu na 
obawę przed zniszczeniem, zastosowano metodę czyszczenia łupinami od orzechów. Płyty 

17  J. Cholewicka. Zapomniana historia małej ojczyzny, „Ład Boży. Idziemy” 29 kwietnia/6 maja 2018 r. 
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piaskowe zabezpieczono odpowiednimi środkami chemicznymi przed dalszą erozją i przy-
wrócono do pierwotnej, pionowej pozycji. W trakcie kopania dołu pod ławy natrafiono na 
fundament ze starej cegły W związku z tym konserwator zadecydował o przesunięciu płyt 
Gałczyńskich w stronę ogrodzenia, a płyty nagrobnej księdza Zgadzajewskiego oraz krzyża 
w stronę kościoła. Miejsce zostało oznaczone jako pole archeologiczne. Ksiądz proboszcz 
przypuszcza, że przy pracach konserwatorskich dokopano się do fundamentów modrze-
wiowego kościółka.

Na wniosek księdza Cyrułowskiego płyty oraz wystrój i wyposażenie Kościoła pa-
rafialnego pw. św. Doroty, łącznie 27 pozycji, zostały wpisane do rejestru zabytków woje-
wództwa wielkopolskiego. Decyzję w tej sprawie wydano dnia 17 lutego 2017 roku.

Udało mi się ustalić dokładną lokalizację pochówku teściowej sławnego malarza. 
Pomocna okazała się informacja w publikacji Stanisława Małyszki. Aniela Gałczyńska 
z Kurnatowskich nie spoczęła obok męża przy kościele w Grochowach. Jej zwłoki umiesz-
czone zostały w rodzinnym, neobarokowym grobowcu Gałczyńskich na cmentarzu „Rogat-
ka” w Kaliszu. Obok matki pochowane zostały również jej córki: Józefa Helbich (1889 r.), 
Aniela Gałczyńska (1922 r.) i Cecylia Pułaska (1929 r.). Józefa Helbich miała córkę o imie-
niu Cecylia, która w 1937 roku również tam spoczęła. Grobowiec zmienił właścicieli i obec-
nie należy do rodziny Białasów. Tablicę nagrobną Anieli Gałczyńskiej z Kurnatowskich 

Fot. 41. Niszczejące nagrobki Piotra Gałczyń-
skiego zmarłego w 1827 roku i Wojciecha 
Gałczyńskiego zmarłego w 1857 roku, przy 
kościele pw. św. Doroty w Grochowach. Fot. 
archiwum autorki, 2015 r.

Fot. 42. Płyty nagrobne przy kościele pw. św. 
Doroty w Grochowach: Piotra Gałczyńskie-
go i jego syna: Wojciecha Gałczyńskiego. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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i Józefy z Gałczyńskich Helbich, z nieznanych przyczyn usunięto w 1989 roku. Na tablicy 
epitafijnej Anieli widniał napis:

ŚP Aniela z Kurnatowskich Gałczyńska, ur. 1 Listop. 1810, zm. 12 maja 1901. 
POKÓJ JEJ CIENIOM18.

Zachowały się tablice: bardzo zniszczona – Anieli Gałczyńskiej i w lepszym stanie – 
Cecylii z Gałczyńskich Pułaskiej. Stanisław Małyszko podał lokalizację pierwotnego grobu 
Gałczyńskich na cmentarzu „Rogatka”. Jednak ani w jego publikacji, ani też w innych do-
stępnych źródłach nie ma fotografii dokumentującej ten fakt. W książce Zabytkowe cmen-
tarze przy Rogatce w Kaliszu zamieszczono zdjęcie (fot. nr 103) z ogólnym widokiem na 
kaplice grobowe i grobowce przy głównej alei cmentarza (po lewej stronie od wejścia głów-
nego), jest mało widoczny grobowiec Białasów.

18  H. F. Nowaczyk. Chopin na traktach Wielkopolski Południowej. Kalisz, Centrum   Kultury i  Sztuki, 2006, s.52.

Fot. 45. Grobowiec Białasów 
(pierwotnie Gałczyńskich) 
na cmentarzu Rogatka 
w Kaliszu. W tylnej części 
widoczne tablice nagrobne 
Anieli Gałczyńskiej i Cecylii 
z Gałczyńskich Pułaskiej. 
Stan grobowca i tablic na-
grobnych na dzień 23 maja 
2016 rok. 
Fot. archiwum autorki, 2016 r.

Fot. 43. Tablica nagrobna 
Anieli Gałczyńskiej – cór-
ki Anieli z Kurnatowskich 
Gałczyńskiej. Grobowiec 
Białasów (pierwotnie Gał-
czyńskich) na cmentarzu 
„Rogatka” w Kaliszu. 
Fot. archiwum autorki, 2016 r.

Fot. 44. Tablica nagrobna 
Cecylii z Gałczyńskich Puła-
skiej. Grobowiec Białasów 
(pierwotnie Gałczyńskich) 
na cmentarzu „Rogatka” 
w Kaliszu. 
Fot. archiwum autorki, 2016 r.
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Siąszyce – Izba Pamięci Juliusza Kossaka

W czasie kiedy w Siąszycach funkcjonowała Szkoła Podstawowa nadano jej imię Ju-
liusza Kossaka, a 6 marca 2008 roku uroczyście oddano do użyt ku utworzoną w niej izbę 
pamięci patrona szkoły – Juliusza Kossaka. Obecnie mieści się tutaj przedszkole „Leśne 
skrzaty”, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli w Rychwale. Pierwotnie izba zajmowa-
ła dwa pomieszczenia. Zgromadzono w nich pamiątki związane z Juliuszem Kossakiem 
oraz jego rodziną. W pomieszczeniach znajdowały się stylowe meble, przedmioty z epoki, 
w której żył sławny malarz oraz reprodukcje jego obrazów. Wystrój jednej z izb nawiązywał 
wyglądem do gabinetu myśliwskiego Wojciecha Gałczyńskiego. Na ścianie w holu szkoły 
namalowane było drzewo genealogiczne rodu Kossaków. Niestety, w trakcie moderniza-
cji wnętrza budynku uległo zniszczeniu. W uroczystościach związanych z otwarciem Izby 
Pamięci brali udział: starosta koniński, władze gminy Rychwał oraz radni, przedstawicie-
le Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Koninie, nauczyciele i uczniowie szkoły, a także 
mieszkańcy Siąszyc. Zaproszenie na uroczystość zostało wysłane również do prawnuczki 
Juliusza Kossaka, wnuczki Zofii Kossak–Szczuckiej: Anny Fanby Taylor i córki Anny Szat-
kowskiej mieszkającej w Szwajcarii, zmarłej 27 lutego 2015 roku – Anny Bugnon–Ros-
set, która nie mogła wtedy przyjechać, ale przysłała list. Oryginał listu prezentowany jest 
w Izbie Pamięci.

Anna Bugnon–Rosset w liście do byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Siąszycach – 
Ewy Jankowskiej napisała:

Droga Pani Dyrektor, Droga Społeczności Szkolna,
Wiem, że w Muzeum Zofii Kossak Szatkowskiej w Górkach Wielkich czeka na 
mnie zaproszenie z Siąszyc – za które bardzo dziękuję – na uroczyste otwarcie 
Izby Pamięci o Juliuszu Kossaku, moim pradziadku. Bardzo mnie cieszy i wzrusza 
staranie aby zachować wspomnienie i ślady po wybitnych postaciach kultury 
polskiej, których życie i dzieła pozwoliły społeczeństwu pozostać prawdziwie 
Polakami w trudnych czasach „wielkiej próby” i wyjść z niej z podniesioną głową. 
Do takich postaci należał Juliusz Kossak; do nich też należało wielu współczesnych 
artystów i pisarzy. Niestety, nie będę mogła przybyć do Siąszyc na tę uroczystość, 
ale przesyłam wszystkim uczestnikom tego ważnego dnia gorące życzenia 
radosnych chwil i bogatych, niezatartych wrażeń. Bardzo serdecznie wszystkich 
pozdrawiam, Anna Bugnon–Rosset.

Anna Bugnon–Rosset była już wcześniej w Siąszycach, 7 maja 2002 roku. Podzięko-
wanie za zaproszenie do Siąszyc znajduje się również w Izbie Pamięci:

Dziękuję serdecznie za te niezapomniane chwile spędzone w Siąszycach. Obiecuję 
wrócić na dłużej, a w międzyczasie zapraszam do Górek. Niech to pierwsze 
spotkanie będzie nawiązaniem stałego kontaktu. Serdeczne myśli i życzenia dla 
całej Wspólnoty. Anna Bugnon, 7 maj 2002 r.
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Fot. 49. Izba Pamięci Patrona Szkoły – Juliu-
sza Kossaka w Siąszycach. 
Fot. archiwum autorki, 2016 r.

Fot. 46. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kossaka w Sią-
szycach. Obecnie  przedszkole „Leśne skrzaty”, wchodzą-
ce w skład Zespołu Przedszkoli w Rychwale. 
Fot: Urząd Gminy i Miasta Rychwał.

Fot. 47. Sztandar Szkoły Pod-
stawowej im. Juliusza Kos-
saka w Siąszycach. 
Fot. archiwum autorki, 2016 r.

Fot. 48. Izba Pamięci Patrona Szkoły – Juliu-
sza Kossaka w Siąszycach. [Widok w dniu 
otwarcia – 2008 r.]. 
Fot. Piotr Krupski, Urząd Gminy i Miasta Rychwał. 

Obecnie Izba Pamięci mieści się w jednym pomieszczeniu. Większość pamiątek, ze 
względu na ograniczoną powierzchnię ekspozycji, wróciła do ich właścicieli. Na ścianach 
wiszą kopie obrazów Juliusza Kossaka, a w pomieszczeniu znajduje się trochę przedmio-
tów nawiązujących stylem do epoki, w której żyli Gałczyńscy i Kossakowie. Wśród nich był 
kiedyś piękny sekretarzyk, a przy nim krzesło. Na sekretarzyku umieszczona była, opra-
wiona w ramkę, kopia aktu ślubu Juliusza Kossaka i Zofii Gałczyńskiej. Obok stał krucy-
fiks. Nie ma już sekretarzyka, pozostał krucyfiks i inne przedmioty: porcelana, naczynia, 
lampa, uprząż konna, szabla, mundur.
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W Izbie Pamięci znajdują się również informacje dotyczące biografii najsłynniejszych 
członków rodu, zarówno w linii malarskiej jak i literackiej. Wystawiono książki i fotokopie 
fragmentów rękopisów: Dziedzictwa Zofii Kossak i Albumu i notatek różnych Magdale-
ny Samozwaniec. Eksponowane są też oryginalne dokumenty: list oraz podziękowanie od 
Anny Bugnon–Rosset, Księga Pamiątkowa Patrona Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kos-
saka z wpisami gości.

Fot. 50. Anna Fenby Taylor i Bogdan Kałużny w 2002 roku podczas wizyty w siąszyckiej 
szkole. Fot. własność Bogdana Kałużnego.

Fot. 51. Izba Pamięci Patrona Szkoły – Juliu-
sza Kossaka w Siąszycach. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 52. Fotokopia aktu ślubu Juliusza Kos-
saka i Zofii Gałczyńskiej – podpisy małżon-
ków, rodziców Zofii i świadków. Izba Pa-
mięci Patrona Szkoły – Juliusza Kossaka 
w Siąszycach. Fot. archiwum autorki, 2016 r.
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Informacje na stronach www

Analiza stron internetowych pod kątem informacji na temat rodu Gałczyńskich oraz 
początków rodu Kossaków na ziemi rychwalskiej zajmuje niewiele czasu, ponieważ tych 
informacji jest niewiele. Najpopularniejsze z nich to: artykuł Zygmunta Jasłowskiego pt. 
Gałczyńscy z Siąszyc w wizjach malarskich Juliusza Kossaka na stronie gazety interneto-
wej BudujemyDwor.pl oraz scenariusz do pierwszej części filmu telewizyjnego, który czeka 
jeszcze na realizację pt. Saga rodziny Kossaków autorstwa Jana Stanisława Trzosa. Pierw-
sza część filmu miałaby rozgrywać się w 1848 roku, w dworze Anieli i Wojciecha Gałczyń-
skich, pokazując ich siedzibę, stadninę koni, życie oraz co najważniejsze, powrót Wojcie-
cha z zesłania i świętowanie tego bardzo ważnego dla rodziny Gałczyńskich wydarzenia.

Pozostałe informacje podawane na stronach internetowych są relacjami z imprez, 
które były organizowane w związku z Kossakami. Na stronie wystawy: W kręgu Rodu Kos-
saków, w opracowaniu biografii Juliusza Kossaka razi błąd odnoszący się do pochodzenia 
Zofii Gałczyńskiej. W tekście zawarta została informacja: „W 1855 r. Juliusz Kossak po-
ślubił Zofię Gałczyńską, córkę kujawskiego ziemianina i wraz z żoną wyjechał do Paryża, 

Fot. 53. Drzewo rodowe Kossaków w Szkole im. Juliusza Kossaka w Siąszycach. 
Fot.: Piotr Krupski, Urząd Gminy i Miasta Rychwał., 2008 r.
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gdzie pozostawał przez pięć lat”19. Nie ulega wątpliwości, że Zofia Gałczyńska była córką 
ziemianina, ale kaliskiego nie kujawskiego. Taki sam błąd popełnia Stefania Krzysztofo-
wicz–Kozakowska pisząc o Juliuszu Kossaku w książce Kossakowie20.

Nie ma strony internetowej, na której zebrane byłyby wszystkie dostępne informa-
cje o rodzie Gałczyńskich oraz rodzie Kossaków oraz ich związkach z ziemią rychwalską. 
Strona niewątpliwie powinna spełniać kryteria Web2.0, czyli powinna stwarzać możliwość 
generowania jej treści przez użytkowników pod nadzorem administratora strony. Ważne 
jest, aby odbiorcy mogli dyskutować na forum, dodawać treści oraz zdjęcia. Stwarza to 
szansę na uzyskanie istotnych informacji dotyczących treści zamieszczanych na stronie, 
zdobycie materiałów do tej pory niepublikowanych oraz dotarcie do nieznanych pamiątek 
związanych z tymi rodami. Utworzenie strony internetowej to szansa na zebranie infor-
macji dotyczących genezy Kossaków na ziemi rychwalskiej w jednym miejscu i dotarcie do 
szerszego grona odbiorców. Możliwość utworzenia takiej witryny, w dodatku bezpłatnie 
dają m.in. popularne serwisy: WordPress, Blogger lub Facebook.

Inne regionalne formy uczczenia pamięci Kossaków

Pamięć o rodzie Gałczyńskich i Kossaków przekazywana jest również przy okazji or-
ganizowania rajdów i innych imprez, podczas których można przemycić nieco informacji 
o ludziach należących do tych wspaniałych rodów. Okazuje się, że o Kossakach pamiętają 
nie tylko mieszkańcy ziemi rychwalskiej.

Rajdy, obchody rocznic i inne imprezy kulturalne

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze w Koninie zorganizowało 2 lutego 
2003 roku imprezę „Spacerkiem po zdrowie”. Była to cykliczna impreza turystyczno–kra-
joznawcza zapoznająca uczestników z regionem konińskim. Na trasie spacerku znalazły się 
m.in. Grochowy i Siąszyce. Na zaproszenie Piotra Gołdyna aktywnie włączył się w oprowa-
dzanie po swojej małej ojczyźnie Tomasz Plich – mieszkaniec Siąszyc, propagator proz-
drowotnych form wypoczynku i członek PTTK. W spacerku uczestniczyło około 60 osób 
w różnym wieku, od młodzieży aż po emerytów i rencistów. Tomasz Plich jako osoba za-
fascynowana historią swojej okolicy doskonale poradził sobie z powierzonym zadaniem. 
Ukazał uczestnikom walory i przeszłość okolic Siąszyc i Grochów. Przedstawił historię 
rodu Gałczyńskich i pozwolił zobaczyć „oczyma wyobraźni” miejsca, które Zofia Kossak 
opisała w Dziedzictwie. Trzeba tutaj dodać, że pan Tomasz już w 1999 roku napisał do 
„Przeglądu Konińskiego” artykuł Siąszyce Kossaków, podkreślając w nim ogromną rolę 
Dziedzictwa Zofii Kossak w wydobywaniu na światło dzienne zupełnie zapomnianej, ale 
prawdziwej opowieści o patriotyzmie i polskości, jaką był dwór w Siąszycach, a wszystko 

19  Biblioteka Główna Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica: W kręgu rodu Kossaków [online]. 
Kraków, BG AGH, 2007 
20  S. Krzysztofowicz–Kozakowska. Kossakowie…op. cit., s. 36.
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dzięki gospodarzom, którzy w nim mieszkali – Anieli i Wojciechowi Gałczyńskim. Autor 
w zakończeniu artykułu zadaje pytanie i odpowiada na nie:

[…] co by było, gdyby ongiś Juliusz Kossak nie ujrzał niepospolitej wprost piękności 
– panny Zofii Gałczyńskiej…? O ile by przez to była uboższa nasza polska literatura, 
sztuka i kultura.

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Koninie i Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w porozumieniu z Wydziałem Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Koninie zaprosili na Rajd Śladami Powstania Styczniowego 1863 
(w 147. rocznicę wybuchu powstania). Rajd odbył się 25 stycznia 2010 roku i wiódł z Koni-
na do Grochów i Siąszyc. Uczestnicy poruszali się autobusem i piechotą. Spotkali się z nimi 
przedstawiciele władz samorządowych gminy Rychwał. Oprócz poruszenia kwestii powsta-
nia styczniowego, jako tematu przewodniego rajdu, mówiono również o losach dwóch par: 
Anieli Kurnatowskiej i Wojciecha Gałczyńskiego oraz Melanii Bronikowskiej i Wiktora 
Kurnatowskiego, o weselu w Żychlinie, modrzewiowym kościółku w Grochowach, dworze 
w Siąszycach i tablicach nagrobnych przy kościele w Grochowach. Uczestnicy zwiedzili też 
Izbę Pamięci w siąszyckiej szkole. Izba miała wtedy jeszcze dwa pomieszczenia, w tym po-
mieszczenie stylizowane na gabinet myśliwski Wojciecha Gałczyńskiego. Uczestnicy mogli 
również obejrzeć drzewo rodowe wymalowane na ścianie.

Pamięć o Kossakach została utrwalona przy okazji wydania przez Starostwo Po-
wiatowe w Koninie informatora: Powstanie styczniowe na Ziemi Konińskiej z okazji 150. 
rocznicy wybuchu powstania styczniowego w powiecie konińskim. Zamieszczono w nim 
obraz: Bitwa pod Ignacewem, którego autorem jest protoplasta artystycznej linii rodu 
Kossaków – Juliusz Kossak. Malarz przedstawił na nim jedną z bitew powstania stycznio-
wego z 8 maja 1863 roku pod Ignacewem, miejscowością w powiecie konińskim. W bitwie 
tej oddziały rosyjskie dowodzone przez generała Andrzeja Brunnera zaatakowały oddział 
wojsk pod dowództwem generała Edmunda Taczanowskiego, w wyniku czego zginęło 160 
Polaków. Obraz znajduje się w Muzeum Warszawy, ale jego kopia była wystawiana w Mu-
zeum im. Ks. Jarzębowskiego w Licheniu. W licheńskim muzeum znajdują się również ory-
ginalne akwarele Juliusza Kossaka. Jedną z nich jest Wódz kozacki Bohdan Chmielnicki 
na koniu – akwarela namalowana w 1891 lub 1897 roku.

Kolejny rajd odbył się z inicjatywy Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary. W dniu 
27 sierpnia 2011 roku wszyscy miłośnicy dwóch kółek oraz historii regionu mogli uczestni-
czyć w rodzinnym rajdzie rowerowym, którego trasa wiodła z Rychwała przez Złotkowy – 
Grochowy – Siąszyce – Jaroszewice Rychwalskie – Jaroszewice Grodzieckie – Grabową do 
Rychwała. Pierwszy postój miał miejsce w Grochowach, gdzie uczestnicy zobaczyli: płyty 
nagrobne Piotra i Wojciecha Gałczyńskich, miejsce, gdzie kiedyś stał dwór Gałczyńskich. 
Kolejnym miejscem postoju były Siąszyce. Tutaj uczestnicy odwiedzili Szkołę Podstawo-
wą im. Juliusza Kossaka oraz zwiedzili Izbę Pamięci Patrona Szkoły Podstawowej w Sią-
szycach. Nie mogło zabraknąć wspomnień i zadumy nad wspaniałą kartą historii małej 
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Ojczyzny, której przykładem był dwór szlachecki Gałczyńskich w Siąszycach. Rajd został 
zakończony piknikiem w altanie, w miejscowości Grabowa.

Mieszkańcy gminy Rychwał postanowili również reprezentować gminę podczas 
„Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego” w Wilczynie, w dniu 24 lipca 2011 roku, 
nadając swej prezentacji formę „Rychwalskiej Kossakówki”. Zamysł połączenia przeszłości 
z teraźniejszością był trafiony, ponieważ gmina zajęła drugie miejsce na czternaście rywa-
lizujących ze sobą gmin z powiatu konińskiego. W „Rychwalskiej Kossakówce” mówiono 
o historii rodu Kossaków, pokazywano reprodukcje obrazów Juliusza Kossaka oraz można 
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z „Juliuszem Kossakiem” i jego żoną „Zofią Kossak”. 
Można było również spróbować potraw staropolskich, m.in. ciasta: „Panna dziedziczka” 
i mięsa: „Kucharska pieczeń”. Podczas prezentacji nie zabrakło koni w zagrodzie.

O mieszkance ziemi rychwalskiej Zofii Gałczyńskiej przypomina nazwa miejscowo-
ści położonej obok Siąszyc – Zosinki. Ziemia, na której położona jest miejscowość, była 
prawdopodobnie wianem, które dla swojej córki przeznaczył siąszycki dziedzic. Być może 
właśnie za pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego majątku Zofia była w stanie kupić krakow-
ską willę „Wygoda”.

Wykłady, wystawy, publikacje

Książnica rychwalska, w 2018 roku miała zaszczyt gościć niezwykłą osobę. Przy-
jechała do nas dr Joanna Jurgała–Jureczka, pisarka, historyk literatury od ponad dwu-
dziestu pięciu lat badająca dzieje oraz związki tego wspaniałego rodu z Wielkopolską. Jo-
anna Jurgała –Jureczka jest m.in. autorką książek Zofia Kossak. Opowieść biograficzna 

Fot. 55 „Rychwalska Kossakówka”  
w Wilczynie, na zdjęciu Anita Wró-
bel jako Zofia Kossak, Marek Gra-
biński jako Juliusz Kossak, Stefan 
Dziamara Burmistrz Rychwała. 
Fotografia z archiwum Urzędu Gminy  
i Miasta w Rychwale, 2011 r.

Fot. 54 „Rychwalska Kossakówka” w Wilczynie, 
na zdjęciu Anita Wróbel jako Zofia Kossak, Ma-
rek Grabiński jako Juliusz Kossak.
Fotografia Mirek Szkudlarek, 2011 r.
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i Kobiety Kossaków. Spotkanie organizowane było wspólnie przez Oddział Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rychwale i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Rychwale. Joanna Jurgała–Jureczka z wielką pasją opowiedziała nam o życiu pisarki 
nawiązując przy tym wielokrotnie do niepospolitych i dramatycznych dziejów rodziny Kos-
saków oraz ich kolebki – Siąszyc. Prelekcja miała tytuł: „Odejść jak zdmuchnięta świeca. 
Zofia Kossak–Szczucka na granicy życia i śmierci”. Z uwagą i zachłannością słuchaliśmy 
słów pani doktor, która odkrywała przed nami często nieznane fakty z życia tej niezwy-
kłej pisarki i kobiety Kossaków. Zofia Kossak była przed wojną współzałożycielką „Frontu 
Odrodzenia Polski” oraz w czasie wojny „Żegoty”, czyli „Rady Pomocy Żydom”. Została za 
to uhonorowana przez żydowski Instytut „Yad Vashem” medalem „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata”. Pani Joanna podkreśliła, że nieugięty charakter, heroiczna postawa 
w czasie wojny i wytrwałość w wielu trudnych sytuacjach życiowych Zofii miały swój po-
czątek właśnie tutaj, u nas, w Siąszycach. To historyczne miejsce, kolebka kobiet Kossa-
ków, kobiet niezależnych, niezłomnych, walecznych. Joanna Jurgała–Jureczka szukała 
u nas śladów Kossaków. Zachwycona miejscem i gościnnością, obiecała, że wróci do nas. 
Dotrzymała słowa. Jest z nami i pomaga w odkrywaniu Kossaków. Jest przecież ekspertem 
w tej dziedzinie, ale przede wszystkim dzieli się swoim sercem i zaraża ogromną pasją do 
odkrywania niezwykłości rodu Kossaków. Prelekcja była dla nas cenną lekcją historii.

Fot. 56. Joanna Jurgała–Jureczka podczas wykładu w rychwalskiej książnicy: „Odejść jak 
zdmuchnięta świeca. Zofia Kossak–Szczucka na granicy życia i śmierci”. 
Fot. archiwum autorki, 2018 r.
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To nie jedyne spotkanie w rychwalskiej bibliotece. Wcześniej, z inicjatywy pracow-
ników Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale odbył się tam w 2015 roku cykl 
imprez zatytułowany Ród Kossaków. Informacje dotyczące szczegółów działań zorganizo-
wanych przez pracowników tejże biblioteki przekazała Elżbieta Zaremba, dyrektor M-GBP 
w Rychwale. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że cykl zainaugurowało spotkanie za-
tytułowane: U genezy niezwykłości rodu Kossaków. Prelekcję na ten temat w dniu 6 mar-
ca 2015 roku wygłosił dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie Henryk Janasek, 
który przybył na zaproszenie biblioteki w Rychwale. W spotkaniu uczestniczyli słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale oraz inni mieszkańcy miejscowości. Henryk 
Janasek w swym wystąpieniu przybliżył biografię i twórczość słynnych artystów. Rodzina 
Kossaków została przedstawiona bardzo wnikliwie, a sama prelekcja została poparta pre-
zentacją zdjęć.

Na temat rodu Kossaków zrobiono i udostępniono czytelnikom w bibliotece wystaw-
kę książek, którą można było oglądać od marca do października 2015 roku. W bibliotece 
od kwietnia do sierpnia 2015 roku miały miejsce spotkania z młodzieżą, polegające na gło-
śnym czytaniu fragmentów Dziedzictwa oraz Bursztynów Zofii Kossak. Podczas wakacji 

Fot. 57. Prelekcja Henryka Janaska: „U genezy niezwykłości rodu Kossaków” dla słuchaczy 
UTW w Rychwale. Autorka niniejszej publikacji – pierwsza od lewej, czwarta od lewej Ja-
dwiga Cholewicka, w środku Henryk Janasek oraz słuchacze UTW w Rychwale. 
Fot. archiwum autorki, 2015 r.
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zorganizowano konkurs plastyczno–fotograficzny dotyczący wizerunku dworu Gałczyń-
skich w Siąszycach.

Biblioteka współpracowała również z uczniami rychwalskiego gimnazjum w zakresie 
przygotowania projektu: Stąd ród Kossaków. W wyniku tej współpracy powstał projekt do 
XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży pod nazwą Ocalić od zapomnienia nagrobek i dwór 
Gałczyńskiego – Stąd ród Kossaków. Organizatorem sesji, która odbyła się 1 czerwca 2016 
roku był Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a współorganizatorami: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Pamięci Narodowej. Temat sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży brzmiał: Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szcze-
gólnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Projekt skierowany był do uczniów gimna-
zjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Dwieście trzydzieści najwyżej ocenionych zespołów 
zostało zakwalifikowanych do udziału w XXII sesji SDiM. Wśród nich znalazł się zespół 
uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale w składzie: Miłosz Janowski i Szymon 
Szymczak. Projekt otrzymał 29 punktów na 30 możliwych do uzyskania. Komisja kwali-
fikacyjna podkreśliła, że szczególną zaletą programu jest „pozyskanie do projektu warto-
ściowych sojuszników i uczynienie z działań projektowych sprawy lokalnej. Interesujący 
i konkretny pomysł renowacji nagrobka oraz form gromadzenia funduszy na ten cel”.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale odbywały się również spo-
tkania poświęcone rodowi Gałczyńskich i Kossaków. Cykl wykładów związanych z tą pro-
blematyką wygłosiła emerytowana nauczycielka języka polskiego – Jadwiga Cholewicka. 
Tematy jej wykładów to (w nawiasach podano daty wygłoszenia wykładu): Saga rodu Gał-
czyńskich w Siąszycach; los ziemianina, dzieje dworu i wsi (20.11.2014 r.), Ród Kossaków 
„po kądzieli” bierze początek w Siąszycach (04.12.2014 r.), Niepospolity ród Kossaków 
(08.01.2015 r.), Pisarka znana i nieznana – opowieść o Zofii Kossak – autorce „Dziedzic-
twa” (22.01.2014 r.). Kolejne wykłady z tego cyklu odbywały się w sali konferencyjnej hali 
widowiskowo–sportowej w Rychwale w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Rychwale: Trzecie pokolenie malarskie w linii Wojciecha – Jerzy Kossak – biografia ar-
tysty (05.03.2015 r.), Obrazy Jerzego Kossaka – prezentacja multimedialna (19.03.2015 
r.), Ostatni ze sławnego rodu malarzy – Karol Kossak – syn Stefana (16.04.2015 r.), 
Trzecie pokolenie literackie w linii Tadeusza – Zofia Kossak – pisarka znana i nieznana 
(30.04.2015 r.), Opowieść o Zofii Kossak – dzieło jej życia (14.05.2015 r.), Anna Szatkow-
ska–Rosset – córka Zofii Kossak (28.05.2015 r.), Trzecie pokolenie w linii Wojciecha; 
Maria Pawlikowska Jasnorzewska, Magdalena Samozwaniec (25.06.2015 r.).

W ramach działalności edukacyjnej UTW w Rychwale swój wykład miała również 
była dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kossaka w Siąszycach – Ewa Jankowska. 
Moje wspomnienia i refleksje ze spotkań z Rodziną Kossaków. Ten wykład został wygło-
szony 11.06.2015 roku. Na facebookowym profilu UTW w Rychwale widnieje również in-
formacja ze spotkania, które odbyło się 04.02.2016 roku i było kontynuacją rozpoczętego 
cyklu spotkań na temat rodu Gałczyńskich i Kossaków. Tym razem tytuł wykładu to: Dzieci 
Wojciecha Kossaka, a opowiadała na ten temat Jadwiga Cholewicka.
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Pani Jadwiga Cholewicka niestrudzenie i bardzo skrupulatnie od kilkunastu lat zaj-
muje się ocalaniem pamięci o Kossakach. W swoich zbiorach posiada niemalże wszyst-
kie publikacje na temat Kossaków, które do tej pory się ukazały. Jest autorką nie tylko 
wielu spotkań, wykładów i prelekcji, ale również współautorką książki: Parafia św. Do-
roty w Grochowach. 10–lecie konsekracji kościoła. 90–lecie budowy kościoła. 600 lecie 
erygowania parafii. Napisała do niej rozdział Niech pamięć trwa. W 2018 roku napisała 
artykuł do tygodnika „Idziemy” p.t. Zapomniana historia małej ojczyzny, w którym opo-
wiedziała m.in. o odnowionych płytach nagrobnych Gałczyńskich. Pani Jadwiga wspomi-
na, że bodźcem do poszukiwań informacji o Kossakach stał się artykułu Bożeny Szal Wiel-
ka miłość Juliusza. Siąszyce. Stąd ród Kossaków „po kądzieli”, który ukazał się w 2003 
roku w „Ziemi Kaliskiej”. Pani Jadwiga od tego czasu wielokrotnie, wspólnie z uczniami 
oglądała miejsca, na których stał dwór i zabudowania dworskie, słuchała wspomnień pana 
Bogdana Kałużnego, byłego właściciela ziemi, na której stał dwór Gałczyńskich, groma-
dziła informacje z innych źródeł. Aktualnie ziemia należy do córki pana Bogdana i jej ro-
dziny. Wujenka pana Kałużnego – Maria Kościelak – pracowała w dworze. Zmarła pod 
koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, a żyła 102 lata. Dziadek natomiast był kowalem 
we dworze, więc w pamięci pana Bogdana zachowało się wiele wspomnień. Na podstawie 
zdobytych informacji pani Jadwiga przeprowadzała lekcje w grochowskiej szkole, w której 
uczyła języka polskiego. Często uczestniczyli w nich ważni goście. Była to m.in. Bożena 

Fot. 58. Jadwiga Cholewicka – kustosz pamięci siąszyckich Kossaków. Fot. archiwum autorki, 
2018 r.
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Szal (dziennikarka), Adam Borowiak obecny dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Adama Asnyka w Kaliszu, działacz kultury, redaktor, regionalista, społecznikowiec) i Wa-
cław Klepandy (nieżyjący już kaliski przewodnik regionalista, działacz kultury). Jadwiga 
Cholewicka – „kustosz pamięci”, jak mawia o niej Adam Borowiak, ma niezwykły dar prze-
kazywania wiedzy, wkłada w to wiele pasji i serca. Miłość do Kossaków zaszczepiła w całej 
swojej rodzinie. Pani Jadwiga nie jest sama. W odkrywaniu i ocalaniu historii o Kossakach 
może liczyć na wsparcie swojego męża i syna. Adam Borowiak, zadedykował jej słowa pro-
fesora Józefa Garlińskiego, piękne, ponadczasowe i skłaniające do refleksji:

„Wiemy, że przestrzeń i czas nie mają początku i nie mają końca. Skoro tak, skoro 
za nami i przed nami były i będą miliardy lat, cóż znaczą nasze wysiłki, nasze 
trudy, nasze dramaty i radości, nasze klęski i zwycięstwa? Po co walczymy, na co, 
dlaczego? Ale istnieje inna prawda, tak samo oczywista.
Energia, raz wyzwolona, nigdy nie ginie. I myśl, raz podjęta, także nie ginie. I czyn, 
raz wykonany, także nie ginie i pozostawia swój ślad, na wieki, na wieczność.
Nasze życie jest tak krótkie, że musimy się skupić wokół tej drugiej prawdy – 
i wtedy się okaże, że to, co czynimy, ma swój sens, ma swój cel, jest potrzebne, jest 
ważne21.

Na temat Kossaków rozmawiano również w Bibliotece Publicznej w Golinie. W spo-
tkaniu ze słuchaczami Golińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wziął udział Henryk 
Janasek. W dniu 26 lutego 2016 roku wygłosił wykład zatytułowany Szlakiem Kossaków 
– Zofia Kossak–Szczucka–Szatkowska. W czasie wystąpienia przybliżył licznie zebranym 
słuchaczom GUTW oraz mieszkańcom Goliny postać niezwykłej kobiety: Zofii Kossak–
Szczuckiej–Szatkowskiej – jednej z najwybitniejszych pisarek XX w.

Henryk Janasek popularyzował również związki Gałczyńskich z Siąszyc z Kossakami 
w latach 2011–2016 podczas wykładów dla: Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koninie – 
trzy wykłady, Politechniki Trzeciego Wieku w Koninie – dwa wykłady oraz Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Rzgowie – jeden wykład. Spotkał się trzykrotnie z uczniami Zespołu 
Szkół w Rychwale (szkoła podstawowa i gimnazjum), by przypomnieć o związkach Kos-
saków z ziemią rychwalską, a dwukrotnie spotkał się z uczniami filii w Siąszycach.  Przed-
stawił również prezentację Niezwykły ród Kossaków 19 września 2014 roku, w dniu in-
auguracji projektu „Żychlin – miejsce niezwykłe” współfinansowanego przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–14. 
Koordynatorem projektu była Jolanta Knapkiewicz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ży-
chlina. Henryk Janasek wygłosił również prelekcję w 2015 roku do zgromadzonych pod-
czas wystawy malarstwa powiatu konińskiego w Konińskim Domu Kultury. Prelekcja do-
tyczyła pobytu Kossaka na ziemi konińskiej. W „Koninianach” – dodatku do „Przeglądu 
Konińskiego” – ukazały się dwa artykuły jego autorstwa na temat pobytu Fryderyka Cho-
pina w Żychlinie, w których jest również informacja dotycząca teściów Juliusza Kossaka. 

21  O Józefie Garlińskim kaliskie wspomnienie [online] Kalisz: „Kalisz w Internecie”, autor Krzysztof Płociński 
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Podobną tematykę popularyzował podczas ogólnopolskiego festiwalu pianistycznego: 
Chopinowskie Interpretacje Młodych – Zrozumieć Twórcę – w 2011 roku, Żychlińskie 
Genius Loci – w 2012 roku.

Dla Henryka Janaska zainteresowanie Kossakami jest kontynuacją fascynacji Fry-
derykiem Chopinem w Żychlinie. Fryderyk Chopin w liście do przyjaciela Tytusa Wojcie-
chowskiego z 12 września 1829 roku napisał:

A ja za to, wracając, byłem na weselu panny Bronikowskiej Melasi, śliczne dziecko, 
poszła za Kurnatowskiego. Często się ciebie wspominało, kazała Ci się kłaniać. Jej 
rówieśniczka kuzynka, co też parą dniami wprzód poszła za mąż, jeszcze ładniejsze 
dziecko – ładnie im było po weselnemu22.

Henryka Janaska zaintrygowało cóż to za jeszcze ładniejsze dziecko i cóż to za druga 
para weselna? Wieloletnie badania z Żychlina zaprowadziły go do Charłupi Małej, Siąszyc, 
Grochów. Stąd na tablicy z 2010 roku przed pałacem w Żychlinie, obok Fryderyka Chopina, 
mógł się znaleźć Wojciech Gałczyński namalowany przez Juliusza Kossaka. Henryk Jana-
sek uświadomił sobie wtedy, że związki Kossaków z ziemią konińską nie są do końca znane 
społeczeństwu, słabo popularyzowane i że nie odczuwamy zasłużonej dumy, że oni są z nas 
oraz że trzeba jeszcze dużo w tym zakresie zmienić. 

Wszelkie, ukazujące się na rynku no-
wości wydawnicze związane z rodem Kossa-
ków gromadzi Miejska Biblioteka Publiczna 
w Koninie. W konińskiej książnicy nie bra-
kuje dorobku pisarskiego Zofii Kossak–
Szczuckiej, Wojciecha Kossaka, Magdaleny 
Samozwaniec, Marii Pawlikowskiej–Jasno-
rzewskiej, Teresy Kossak, Simony Kossak. 
Część księgozbioru z tego zakresu można 
wypożyczyć do domu, a część dostępna 
jest na miejscu w Czytelni MBP w Koninie. 
W bibliotece oglądać można było również 
w dniach od 22.04 do 28.06.2013 roku wy-
stawę poświęconą Zofii Kossak pt. Wielcy 
zapomniani: Zofia Kossak Szczucka 1889–
1968 r.

Młodzi mieszkańcy Siąszyc rów-
nież podejmują działania na rzecz zacho-
wania pamięci o dziedzicu Gałczyńskim. 
Oprócz wymienionego wcześniej projektu: 
Ocalić od zapomnienia nagrobek i dwór 

22  Korespondencja Fryderyka Chopina, red. B. E. Sydow, T. I, s. 106

Fot. 59. Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Koninie, historyk, 
entuzjasta i popularyzator wiedzy o siąszyc-
kich Kossakach i Fryderyku Chopinie w Ży-
chlinie. Fot. Aleksandra Jurgielewicz.
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Gałczyńskiego – Stąd ród Kossaków, którego autorami byli Miłosz Janowski, Szymon 
Szymczak, uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale głos „w sprawie” zabrał 
Łukasz Trocha, który w 2018 roku ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocław-
skim, na kierunku historia (Wydział Nauk Pedagogicznych i Historycznych). W tym roku 
obronił także pracę licencjacką zatytułowaną: Wojciech Gałczyński z Siąszyc. Ziemianin, 
powstaniec, społecznik. (1801/02–1857). Łukasz Trocha mieszka w Siąszycach, w budyn-
ku, do którego budowy pozyskano cegłę z rozbiórki dawnego dworu. Temat Gałczyńskich 
interesował go od dawna. Pierwotny zamysł pracy miał dotyczyć właśnie całej rodziny do 
połowy XIX stulecia, temat okazał się jednak zbyt obszerny na licencjat. Postanowił więc 
skupić się na sylwetce dziedzica Wojciecha Gałczyńskiego.

Ten młody mieszkaniec Siąszyc podkreśla dumę z tego, że może mieszkać w miejscu 
z tak ciekawą i bogatą historią. Zainteresował się najpierw człowiekiem nieprzeciętnym, 
który był mężem Anieli z Kurnatowskich, ojcem sześciu córek, z których jedna została żoną 
mało znanego w tamtych czasach malarza Juliusza Kossaka – czyli od Wojciecha Gałczyń-
skiego, wykształconego żołnierza i szlachcica, dobrego gospodarza, świadomego przemian 
społecznych obywatela, a przy tym człowieka żyjącego w niezwykle interesującej epoce i re-
gionie. Autor podkreśla, że nagłe i trzykrotne zmiany przynależności państwowej Kaliskie-
go, jakie miały miejsce na przełomie XVIII i XIX stulecia, niejako ukształtowały specyfikę 
tego regionu.

Inspiracją do napisania biografii dziedzica Siąszyc była powieść Dziedzictwo Zofii 
Kossak–Szatkowskiej. Pisarka ta, jako jedna z pierwszych, zajęła się Gałczyńskimi. Pan 
Łukasz podejmując ten temat chciał też przy okazji zweryfikować zawarte w powieści infor-
macje dotyczące Siąszyc i samego Wosia. Po zgromadzeniu zasobu publikacji naukowych 
postanowił przeprowadzić kwerendę archiwalną. Nie wszystkie poszukiwania zakończyły 
się pozytywnie, udało mu się jednak dotrzeć do następujących informacji:

1. Wojciech Gałczyński stał się właścicielem Siąszyc w 1827 roku na mocy umowy 
z dotychczasowymi właścicielami (spadkobiercami po Kazimierzu Biernackim 
(zm. 1823 r.), wśród nich był m. in. Alojzy Prosper i Józef – synowie tegoż Ka-
zimierza). Piotr Gałczyński zmarł w październiku 1826 r., nie był więc pełno-
prawnym właścicielem Siąszyc. To on jednak ustalił przed laty zasady zakupu 
majątku i przekazał swoje prawa synowi Wojciechowi. Na mocy umowy sprze-
daży dotychczasowy majątek Siąszyce rozdzielono na dwa majątki. Siąszyce 
Stare zakupił Wojciech Gałczyński, Siąszyce Nowe pozostały własnością dzieci 
Kazimierza Biernackiego. Granicą pomiędzy oboma majątkami była dzisiejsza 
droga krajowa 25, wówczas trakt pocztowy o powierzchni nieutwardzonej (po 
stronie, gdzie dziś znajduje się szkoła i remiza były Siąszyce Nowe, po przeciw-
ległej stronie – Siąszyce Stare). Z czasem i Siąszyce Nowe przeszły pod włada-
nie Wojciecha Gałczyńskiego. Dziedzic ten otrzymał prawo sprzedaży trunków 
i innych wyrobów folwarcznych, prawdopodobnie objął również funkcję wójta 
w majątku.
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2. Dobra Siąszyce Stare w 1827 r. zajmowały powierzchnię około 970 ha. W latach 
późniejszych, po przejęciu Siąszyc Nowych dziedzic stał się natomiast posiada-
czem ok. 1700 ha ziem. Był to jak na region i ówczesne czasy pokaźny majątek. 
Po śmierci Wojciecha, w 1857 r. majątek oszacowano na kwotę 600 000 złotych 
polskich (sporo, bowiem za ok. 500 zł można było wówczas kupić dobrego konia 
rasy arabskiej). Dobra zakupił w 1859 r. Wojciech Pułaski, dziedzic dóbr Grzy-
miszew. Kiedy zmarł w 1867 roku, cały majątek otrzymał jego syn, Mieczysław 
Pułaski – mąż Cecylii Gałczyńskiej i zięć Wojciecha Gałczyńskiego.

3. Z ksiąg hipotecznych można również wyczytać, że Wojciech Gałczyński miał sio-
strę Józefę. Wyszła ona za Kazimierza Otockiego pochodzącego z Galicji.

4. Wojciech Gałczyński ożenił się w 1829 roku z Anielą Kurnatowską. Według więk-
szości badaczy uroczystość ta miała miejsce w Charłupi Wielkiej pod Sieradzem. 
Zaskakujące są jednak informacje odnalezione na akcie małżeństwa z tego same-
go roku w parafii ewangelickiej Poniec (dokumenty sporządzali pruscy duchow-
ni, stąd możliwe odstępstwa od zapisu nazwisk i imion). Pan młody Adalbert 
Golczyński miał być właścicielem Siąszyc w Konińskim, pani młoda Angelica von 
Kurnatowska, miała być córką Ludwika. Łukasz Trocha zadaje pytania:

„Czyżby Gałczyńscy byli wówczas protestantami? A może odbyły się 
dwie uroczystości, jedna w obrządku katolickim, druga szczególnie 
dla rodziny panny młodej w obrządku protestanckim? Na aktualnym 
etapie nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie rozstrzygnąć”.

Być może autor pracy ma rację, że trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć. Jeżeli jed-
nak wierzyć zapisom w pamiętniku Anieli Gałczyńskiej to:

[…]w pół roku po zaręczynach odbył się ślub nasz w Charłupi pod Sieradzem u babki 
mojej ze strony macierzyńskiej: Kalwiński pierwej w pokoju przekształconym na 
kaplicę po czem zaraz powtórny był w Kościele Katolickim miejscowym[…]

Jeśli zaś chodzi o udział Wojciecha Gałczyńskiego w powstaniu i jego zesłanie, już 
z analizy innych źródeł Łukaszowi udało się ustalić, w jakich okolicznościach dziedzic Sią-
szyc walczył oraz gdzie prawdopodobnie został zesłany. Wojciech Gałczyński brał udział 
w powstaniu jako ułan Jazdy Kaliskiej, najpewniej zgłosił się z innymi szlachcicami do re-
krutowanego w grudniu 1830 r. oddziału w Kaliszu. Po kilku potyczkach został ranny w bi-
twie pod Grochowem w lutym 1831 r. i wzięty do niewoli. Miał on być zesłany do Urzhumia 
w guberni wiackiej (dziś obwód kirowski). Jedna z badaczek, Wiktoria Śliwowska uważa, 
że Wojciech Gałczyński znalazł się na krótki okres w Astrachaniu, następnie odesłano go do 
Wiatki, o czym świadczy spis skazańców z 1832 r. Doszła ona również do innych zaskaku-
jących wniosków, mianowicie według niej Wojciech Gałczyński napisał wiersze, w których 
dziękował swojemu przyjacielowi za pomoc materialną. Utwory odnalazły służby carskie 
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i uznały je za obraźliwe dla rządu rosyjskiego. Zawierały one bowiem patriotyczne treści, 
mówiące o rychłym odzyskaniu niepodległości i polskim bohaterstwie. Wiersze nie zacho-
wały się w oryginale. Można zapoznać się jedyne z ich fragmentami, cytowanymi w aktach 
procesowych. Jak zaznacza autor:

„Jeśli brać informacje o pisaniu wierszy przez dziedzica Siąszyc za prawdziwe, 
Wojciech Gałczyński byłby nieznanym dotąd poetą, który w czasach niewoli 
próbował walczyć piórem. Dziwne tylko, że nie zachowały się jego inne utwory, 
napisane chociażby po powrocie do Siąszyc”.

Są informacje w aktach hipotecznych na temat działalności Wojciecha Gałczyń-
skiego po powrocie z zesłania. Łukasz Trocha natknął się również na informację mówiącą 
o tym, że Wojciech Gałczyński był prezesem zakładów dobroczynnych w powiecie koniń-
skim. Dziedzic Siąszyc przewodniczył organizacji charytatywnej (coś w rodzaju fundacji). 
Była to więc funkcja honorowa, ceniona ogromnym szacunkiem w ówczesnej społeczności. 
Niewykluczone, że Gałczyński był jednym z pionierów filantropii na gruncie konińskim. 
W jednym z dokumentów przy nazwisku dziedzica Siąszyc widnieje tytuł sędziego pokoju 
okręgu konińskiego. Ostatecznie przekreślono powyższą formułę, nie oznacza to jednak, że 
Gałczyński nie pełnił funkcji sędziego wcześniej. Instytucja sędziego pokoju, podobnie jak 
prezesura zakładów dobroczynnych miała charakter honorowy, co ważne nie mógł być nim 
obojętnie kto, to byli zazwyczaj ludzie obdarzeni ogromnym zaufaniem, cieszący się auto-
rytetem w regionie. Do zadań sędziów pokoju należało rozstrzyganie sporów cywilnych, do 
nich również szlachta często zjeżdżała się, prosząc o poradę.

Pan Łukasz ma ambitne plany. W przyszłości zamierza szerzej zająć się dziejami có-
rek Wojciecha Gałczyńskiego, a także losami majątku siąszyckiego w późniejszym okresie. 
Być może uda mu się zrealizować ten pomysł poprzez napisanie pracy magisterskiej. Jesz-
cze w tym roku chce odwiedzić Archiwum Diecezjalne we Włocławku, przeprowadzić kwe-
rendy w innych archiwach, a także skontaktować się z żyjącymi potomkami córek dawnego 
właściciela Siąszyc.

Należy również wspomnieć o działaniach Muzeum Regionalnego w Pyzdrach na 
rzecz ocalania pamięci o Kossakach. W domu podcieniowym23 w Pyzdrach, w dniu 6 maja 
2016 roku, z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Pyzdrach odbyło się spotkanie miłośni-
ków historii, podczas którego Henryk Janasek wygłosił prelekcję na temat związków Ju-
liusza Kossaka i jego rodziny z Wielkopolską. Natomiast dyrektor pyzdrskiego muzeum 
omówił okoliczności namalowania przez Juliusza Kossaka obrazu pt.: Wymarsz Oddziału 
Taczanowskiego z Pyzdr. Podczas tego niezwykle interesującego spotkania można było 
obejrzeć wystawę dotyczącą uczestników walk pod Pyzdrami. Nastąpiło również odsłonię-
cie kopii obrazu Juliusza Kossaka, o którym mówiono w trakcie spotkania, a namalowane-
go przez Michała Czerniaka.

23  „Dom podcieniowy – typ dużych wiejskich budynków mieszkalnych, z charakterystycznym wielosłupowym pod-
cieniem wysuniętym przed zasadniczą część budynku..
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W rychwalską tradycję wpisują się również organizowane corocznie plenery malar-
skie. W 2018 roku plener przebiegał pod nazwą: „U źródeł znamienitego rodu Kossaków 
– promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce”. W dniu 16 sierpnia 2018 roku dzieci 
wzięły udział w warsztatach malarskich, odwiedziły Izbę Pamięci Juliusza Kossaka w Sią-
szycach i Stajnię „Pod Świerkami” w Siąszycach Trzecich. Projekt realizowany był przez 
gminę Rychwał i mieszkańców sołectw Siąszyce, a współfinansowany ze środków progra-
mu Wielkopolska Odnowa Wsi. W ramach projektu wydano niniejszą publikację oraz prze-
widziano ustawienie znaku informującego o Izbie Pamięci Juliusza Kossaka w Siąszycach.
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ZAKOŃCZENIE

Zdjęcia i pamiątki po przodkach ożywają dzięki historiom, które możemy w związ-
ku z nimi opowiedzieć. Obrazy nie mówią same za siebie. Kluczem do ich rozszyfrowania 
jest opowieść, często poskładana z wielu wspomnień, bądź fragmentów tych wspomnień. 
Świadkami zdarzeń są ich bezpośredni uczestnicy albo rodzina, znajomi, przyjaciele, któ-
rzy w formie wspomnień przekazują zapamiętane informacje. Każdy z nich staje się nie-
zwykle ważnym elementem w trakcie układania opowieści. To sprawia, że wszyscy stają się 
jednakowo ważni i wzajemnie sobie potrzebni. Fotografie i inne pamiątki prowokują i in-
spirują do poszukiwań często rozproszonego dziedzictwa. Wspólne poszukiwania śladów 
oraz odtwarzanie historii jest doskonałym pretekstem do budowania wspólnoty, poczucia 
przynależności do grupy mieszkańców ziemi rychwalskiej, grupy mieszkańców ziemi ko-
nińskiej, grupy miłośników rodu Kossaków, grupy pasjonatów historii, grupy osób kul-
tywujących pamięć o przodkach, czy wreszcie grupy zapaleńców – poszukiwaczy historii 
i pamiątek jeszcze nieodkrytych.

***
Utalentowany ród Kossaków bierze swój początek na ziemi rychwalskiej, a konkret-

nie w Siąszycach, ponieważ stąd pochodziła żona Juliusza Kossaka – Zofia Gałczyńska. 
Linię rodu, którą zapoczątkowali Zofia i Juliusz łączyć można z niezwykle cennymi warto-
ściami artystycznymi, jakie dzięki nim powstały w zakresie malarstwa, poezji oraz literatu-
ry. Inni, utalentowani i znani członkowie rodu, przyczynili się w mniejszym lub większym 
stopniu w zakresie wzbogacania kultury polskiej, a ich sztuka malarska i literacka napeł-
niona patriotyzmem, marzeniami o niepodległości, poświęceniami, odwagą żołnierską, 
końmi i miłością wciąż może inspirować.

Współczesna, podupadająca krakowska „Kossakówka” była kiedyś pierwszym ar-
tystycznym salonem Krakowa i gniazdem rodzinnym Kossaków. Kazimierz Olszański – 
uznany kossakolog – w swych publikacjach namawia do przypominania i utrwalania sztuki 
narodowej Kossaków, która przepełniona jest dumą, dzielnością, polskością i niezwykłym 
urokiem. Należy mieć świadomość, że Kraków, chociaż był matecznikiem Kossaków i udo-
kumentowane są ponad stuletnie związki rodu z tym miastem, to jednak jego początków 
należy szukać w bardzo małej miejscowości Siąszyce na terenie gminy Rychwał, oddalonej 
od Krakowa o około 350 kilometrów. Podczas próby odpowiedzi na pytanie o stan świa-
domości i pamięci dotyczący historii rodu Gałczyńskich i Kossaków wśród mieszkańców 
ziemi rychwalskiej, nasuwa się wiele wniosków i pytań. Zaniedbane płyty nagrobne Piotra 
i Wojciecha Gałczyńskich, które jeszcze niedawno kontrastowały z odnowioną elewacją ko-
ścioła w Grochowach, dzięki pracom konserwacyjnym częściowo wróciły do swojego pier-
wotnego wyglądu. Ta bardzo pozytywna zmiana pozwala przypuszczać, że dzięki dobrym 
gospodarzom pamięć wciąż będzie trwała. Burmistrz Gminy i Miasta w Rychwale Stefan 
Dziamara oraz pracownicy urzędu podjęli niezbędne kroki w celu pozyskania środków na 
realizację programu ochrony dziedzictwa kulturowego ziemi rychwalskiej, a tym samym 
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wydanie niniejszej publikacji, organizację plenerów malarskich oraz postawienie znaku 
przydrożnego w Siąszycach, informującego o izbie poświęconej Kossakom.

Martwi zmniejszenie powierzchni użytkowej Izby Pamięci Juliusza Kossaka w Sią-
szycach z dwóch pomieszczeń do jednego i przez to konieczność uszczuplenia ekspozycji, 
fakt, iż w wyniku przebudowy budynku zburzono ścianę z widniejącym na niej drzewem 
rodowym Kossaków, brak tablic z informacjami o miejscu pochówku właściciela siąszyc-
kiego dworu, oraz o miejscu, w którym znajdował się dwór, deficyt informacji na ten temat 
w publikacjach książkowych oraz internetowych.

W ogólnych publikacjach dotyczących rodu Kossaków, lub życia Juliusza Kossaka, 
niejednokrotnie wspomina się tylko jednym, lub dwoma zdaniami o żonie Juliusza – Zofii 
Gałczyńskiej, pochodzącej z Siąszyc. Zdarzają się nawet karygodne błędy, które sytuują 
Siąszyce na Kujawach.

Mimo wszystko daje się zauważyć rosnące zainteresowanie omawianym tutaj tema-
tem i starania zmierzające do poprawy istniejących zaniedbań. Potrzebne jest zaangażo-
wanie i kreatywność, a szczególnie ta młodopokoleniowa. Projekt Ocalić od zapomnienia 
nagrobek i dwór Gałczyńskiego – Stąd ród Kossaków to przykład głosu młodych ludzi. 
Szkoda tylko, że nie wybrzmiał do końca, że nie dał wymiernych efektów. Bardzo waż-
na jest przychylność władz gminy, w tym burmistrza – Stefana Dziamary, Rady Miejskiej 
w Rychwale oraz księży i lokalnej społeczności. Dzięki wykładom i prelekcjom Jadwigi 
Cholewickiej oraz Henryka Janaska zainteresowanie rodem Gałczyńskich i Kossaków za-
tacza coraz szersze kręgi.

Książka U źródeł znamienitego rodu Kossaków, jest próbą uporządkowania wiedzy 
dotyczącej źródeł rodu Kossaków na ziemi rychwalskiej, ich dokumentacji i interpretacji 
faktów. Temat jest obszerny, a badania i rozważania podjęte w tej pracy nie wyczerpują 
całokształtu problematyki związanej z początkami rodu Kossaków w siąszyckim dworze.

Książka może być początkiem jeszcze dokładniejszej analizy tematu i próbą odpo-
wiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie studiowania literatury potrzebnej do jej 
opracowania. Jednym z nich jest pytanie, dlaczego w żadnych źródłach nie ma portretu 
Zofii Gałczyńskiej namalowanego ręką jej męża? Jest jedynie wzmianka w Dziedzictwie, 
że „u tego malarza [Juliusza Kossaka] panienków Zoszów chyba z dziesięć stoi wymalo-
wanych. I na koniu, i bez konia”24. Czy to prawda, czy to fikcja literacka? Czy zachowały 
się jakieś portrety Zofii Kossak z domu Gałczyńskiej namalowane przez Juliusza Kossaka? 
A może Juliusz nie namalował żadnego portretu swojej żony, ponieważ nie czuł się artystą 
na tyle doskonałym, aby wiernie, w wizji malarskiej przekazać to co czuje jego serce, na-
malować obraz swojego wielkiego szczęścia, miłości ogromnej, jaką obdarzył piękną żonę. 
Wszyscy zgodnie twierdzili, że obrazy Juliusza Kossaka mają duszę. Może artysta obawiał 
się, że jak namaluje swoją Zosię to ktoś mu ją skradnie?

Po lekturze Dziedzictwa Zofii Kossak, Wspomnień Wojciecha Kossaka, wspomnień 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców Siąszyc, a przede wszystkim 
po poznaniu dorobku artystycznego Juliusza Kossaka, w szczególności tego związanego 

24  Z. Kossak. Dziedzictwo…op. cit., s. 81.
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z Siąszycami, po wysłuchaniu wspomnień pana Bogdana Kałużnego i przemyśleń osób za-
interesowanych tematem, mam wrażenie, że czas pozwolił na chwilę zajrzeć nam do daw-
nej siąszyckiej posiadłości. Spacer po „dworskiej ziemi” w Siąszycach wywołuje dreszczyk 
emocji. „Cienie” Anieli nie dają o sobie zapomnieć. Są ze mną, czuję to. Powodują, że czuję 
niedosyt, że to wciąż mało, że chciałabym usłyszeć, zobaczyć i wiedzieć więcej na temat 
historii, która wiąże się z początkami tak znamienitego rodu. Że ma on początek nie gdzie 
indziej, tylko tutaj, u nas, w niewielkich i całkiem zwyczajnych Siąszycach. Dawne obrazy, 
sytuacje, ludzie i ich emocje, wypowiedziane słowa, czyny te dokonane, zapamiętane – i te, 
które odeszły w zapomnienie, powodują, że chciałoby się zawołać słowami Jacka Wojcie-
cha Wojciechowskiego: „Konie zaprzężone, powóz czeka”25. Potem wsiąść do niego i zaje-
chać nie tylko na dziedziniec siąszyckiego dworu, ale wszędzie tam gdzie pozostały ślady 
Kossaków. Przenieść się w czasy, kiedy Juliusz przyjeżdżał do Siąszyc, by malować dwór, 
domowników, konie ze wspaniałej stadniny Wojciecha Gałczyńskiego, zabiegać o względy 
jego córki Zofii, brać udział w ceremonii ślubnej Juliusza i Zofii, w małym, modrzewiowym 
kościółku w Grochowach.

Mam nadzieję, że zebrana tutaj wiedza będzie przydatna w poznawaniu lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, przyczyni się do dalszego dokumentowania historii małej ojczy-
zny, pamięci o niej i o jej niszczejących obiektach. Wypada w tym miejscu mieć wiarę, 
że piękne i bogate dziedzictwo zostawione przez naszych przodków zostanie uszanowane, 
a poetycka prośba Adama Asnyka – częstego gościa siąszyckiego dworu i wybitnego Pola-
ka, trafi jeszcze do wielu serc:

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!26

W publikacji najczęściej sięgałam po opracowania autorów: Kazimierza Olszań-
skiego, Joanny Jurgały–Jureczki, Zofii Kossak, Wojciecha Kossaka, Jadwigi Cholewickiej, 
Jadwigi Mrożek–Myszkowskiej, Macieja Masłowskiego, Jerzego Łojko, Rafała Podrazy, 
Jacka Wojciecha Wojciechowskiego, Janiny Zielińskiej, Teresy Kossak, Zygmunta Jasłow-
skiego, Stefanii Krzysztofowicz–Kozakowskiej. Wśród publikacji książkowych, czasopism 
i źródeł internetowych dostępne są tylko trzy, niezbyt obszerne opracowania dotyczące 
rodu Gałczyńskich i Kossaków na ziemi rychwalskiej: rozdział Niech pamięć trwa Jadwigi 
Cholewickiej w książce Parafia św. Doroty w Grochowach, rozdział Dwór Gałczyńskich 
w Siąszycach w książce Jacka Wojciecha Wojciechowskiego Girlandy. Studia nad wy-
branymi siedzibami ziemiańskimi i ich dawnymi właścicielami w północno–wschod-
niej Wielkopolsce oraz artykuł Zygmunta Jasłowskiego Gałczyńscy z Siąszyc w wizjach 

25  J. W. Wojciechowski. Girlandy…op. cit., s.18.
26  A. Asnyk, Poezje …op. cit., s. 470.
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malarskich Juliusza Kossaka na stronie czasopisma internetowego: BudujemyDwor.pl. 
Pozostałe informacje związane z tematem tego opracowania są wynikiem rozmów z miesz-
kańcami Siąszyc i z innymi ludźmi, którym ten temat jest znany i bliski sercu.

Szczególne podziękowania kieruję do Joanny Jurgały–Jureczki, za cenne rady i en-
tuzjazm, który dodaje skrzydeł i wyzwala energię. Podziękowania dla: Bogdana Kałużnego 
z Siąszyc i jego rodziny, Jadwigi Cholewickiej, sołtysa Siąszyc Sylwestra Krzymińskiego, 
księdza proboszcza Radosława Cyrułowskiego, Henryka Janaska, Adama Borowiaka, Łu-
kasza Trochy oraz przedstawicieli rychwalskiego samorządu: Burmistrza Stefana Dziama-
ry, Ewy Jędrzejczak i Karoliny Małolepszej za tak bardzo ważną dla mnie obecność i dys-
pozycyjność podczas pisania tekstu do niniejszej publikacji. Dziękuję wszystkim za pomoc 
w ocalaniu pamięci o naszej małej ojczyźnie oraz niezwykłą gościnność, serdeczność i zro-
zumienie.



 — 96 —

SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1. Herb szlachecki „Kos”. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kos_%28herb_
szlachecki%29

Fot. 2. Drzewo genealogiczne rodu Kossaków. Wykonanie: Emilia Guźnik, Ewa Jędrzej-
czak. Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 3. Portret Juliusza Kossaka. Wojciech Kossak, 1871 rok. Muzeum Narodowe w War-
szawie. Źródło: cyfrowe MNW.

Fot. 4. Juliusz Kossak, Autoportret, 1858–1860, Muzeum Narodowe w Warszawie. Źró-
dło: cyfrowe MNW.

Fot. 5. Siąszyce. W II poł. XIX w. obszar posiadłości Gałczyńskich zarządzany przez M. 
Pułaskiego. Zdjęcie lotnicze dzięki uprzejmości: Studio Bracia. Fot. Marcin Oliń-
ski, 2018 r.

Fot. 6. Siąszyce 1924–1939. WIG – Mapa Taktyczna Polski 1:100 000/1924 – 1939/. 
Źródło: Mapster. http://maps.mapywig.org

Fot. 7. Siąszyce. Czerwonym kolorem zaznaczono przybliżony obszar posiadłości Gał-
czyńskich w II poł. XIXw. zarządzanych później przez Pułaskich. Na niebiesko 
zaznaczono lokalizację budynku dworu. Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000/1929 
– 1939/mapa z lat 1929–1939. Źródło: Mapster. http://igrek.amzp.pl/

Fot. 8. Wojciech Gałczyński 1855, Juliusz Kossak. Źródło: fotokopia za K. Olszański. 
Niepospolity ród… op. cit., s. 32.

Fot. 9. Portret konny Wojciecha Gałczyńskiego (inna nazwa: Wojciech Gałczyński na 
Perkunie) – reprodukcja akwareli Juliusza Kossaka, wykonanej ok. 1855 roku, 
skradzionej z Muzeum w 1993 roku. Źródło: Muzeum Zofii Kossak–Szatkowskiej 
w Górkach Wielkich.

Fot. 10. Aniela z Kurnatowskich Gałczyńska – portret olejny autorstwa szesnastoletniego 
Wojciecha Kossaka, wykonany w 1873 roku. Źródło: Muzeum Zofii Kossak–Szat-
kowskiej w Górkach Wielkich.

Fot. 11. Portret Zofii Kossakowej, z domu Gałczyńskiej, 1856, Henryk Rodakowski. Źró-
dło: Muzeum Narodowe Warszawa.

Fot. 12. Portret Juliusza Kossaka (1824–1899) z żoną i jej siostrą, 1865. Źródło: autor–fo-
tograf Beyer, Karol, Muzeum Narodowe – Cyfrowe w Warszawie.

Fot. 13. Kossakówka – stan w 2012 roku. Źródło Wikimedia. https://commons.wikime-
dia.org/wiki

Fot. 14. Wojciech Gerson, Józef Simmler, Marcin Olszyński, Franciszek Kostrzewski i Ju-
liusz Kossak w atelier. Fotografia przedstawia: od lewej stoi Wojciech Gerson, 
Józef Simmler, Marcin Olszyński, od lewej siedzą niezidentyfikowany mężczyzna, 
Franciszek Kostrzewski i Juliusz Kossak, fotografia, 1858–1860. Źródło: Cyfrowa 
Biblioteka Narodowa Polona: https://polona.pl/item/778077/0/
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Fot. 15. Droga główna przez Siąszyce – wcześniej zapłocie. Źródło: fot. archiwum autorki, 
2018 r.

Fot. 16. Siąszyce. Dawniej droga dla honorowych i czcigodnych gości, dzisiaj „droga po-
ślednia”. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 17. Droga do Rychwała zwana kiedyś „zieloną drogą” lub traktem królewskim. Wio-
dła m.in. z Torunia przez: Rychwał–Lisiec–Siąszyce–Zbiersk–Stawiszyn–Kalisz. 
Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 18. Rejestr pomiarowy folwarku Siąszyce z 1909 roku sporządzony przez Pisarza Hi-
potecznego przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Własność dokumentu: Bogdan 
Kałużny, Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 19. Wypis z księgi hipotecznej z 1909 roku. Własność dokumentu: Bogdan Kałużny. 
Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 20. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. W tle kępa drzew otoczona fosą – po-
zostałości po parku przed dworem. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 21. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. Kępa drzew – fragment parku dwor-
skiego. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 22. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. Widok wewnątrz kępy drzew. Po le-
wej stronie jabłoń antonówka. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 23. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. Fragment wyschniętej fosy w parku. 
Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 24. Siąszyce. Teren byłego dworu Gałczyńskich. Staw rybny z uroczą altanką na wy-
sepce. Na zdjęciu w kolejności od lewej Sylwester Krzymiński, Tomasz Plich, Bog-
dan Kałużny. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 25. Powóz wraz z końmi z byłego dworu Wojciecha Gałczyńskiego (zarządzanego już 
wtedy przez Mieczysława Pułaskiego) zakupiony przez kowala Walentego Kałuż-
nego ok. 1909r. Na zdjęciu Walenty Kałużny wraz z żoną Antoniną, syn Walente-
go Tadeusz z żoną i córką. Zdjęcie: własność rodziny Kałużnych, wykonano przed 
domem W. Kałużnego ok. 1920 roku. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 26. Bogdan Kałużny wraz z żoną Marianną. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.
Fot. 27. Dwór Gałczyńskich w Siąszycach. Akwarela Juliusza Kossaka, 1855.
Fot. 28. Stadnina na łące, Juliusz Kossak, akwarela na papierze, 1891. Źródło: Muzeum 

Narodowe, Kraków.
Fot. 29. Pokój myśliwski Wojciecha Gałczyńskiego w Siąszycach – reprodukcja akwareli 

Juliusza Kossaka, wykonanej ok. 1855 roku, skradzionej z Muzeum w 1993 roku. 
Źródło: Muzeum Zofii Kossak–Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

Fot. 30. Drewniany kościółek w Grochowach – akwarela Juliusza Kossaka, wykonana ok. 
1855 roku. Źródło: Muzeum Zofii Kossak–Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

Fot. 31. Hrabia Adam Krasiński i Juliusz Kossak w drodze do Siąszyc, Juliusz Kossak,1877, 
rysunek, sepia. Źródło: ze zbiorów Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich 
Muzeum Narodowe w Warszawie.
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Fot. 32. Portret Zofii z Gałczyńskich Kossakowej, 1923 (oryginał 188?). Autor nieznany. 
Źródło: Wikimedia.

Fot. 33. Portret Zofii Kossakowej z d. Gałczyńskiej, fotografia z natury, ok. 1870. Autor 
– fotograf: Kloch, Ferdynand i Dutkiewicz, Melecjusz. Źródło: Ligier Piotr/Mu-
zeum Narodowe w Warszawie. 

Fot. 34. Kościół Parafialny w Grochowach p.w. św. Doroty. Źródło: fot. archiwum autorki, 
2018 r.

Fot. 35. Ołtarz główny w prezbiterium ze stałym obrazem Matki Bożej oraz dwoma ob-
razami przesuwnymi pochodzącymi z XVII wieku: Najświętszego Serca Pana Je-
zusa i św. Doroty. Przy ołtarzu ksiądz proboszcz Radosława Cyrułowski. Kościół 
parafialny p.w. św. Doroty w Grochowach. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 36. Ołtarz św. Tekli w prawej nawie bocznej. Kościół parafialny p.w. św. Doroty 
w Grochowach. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 37. Ołtarz św. Alojzego Gonzagi w lewej nawie bocznej. Kościół parafialny p.w. św. 
Doroty w Grochowach. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 38. Krzyż ze starego kościoła modrzewiowego z XVII w. w Kościele parafialnym p.w. 
św. Doroty w Grochowach. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 39. Kamienna chrzcielnica ze starego kościoła modrzewiowego w Kościele parafial-
nym p.w. św. Doroty w Grochowach. Źródło: fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 40. Krzesło w Kościele parafialnym p.w. św. Doroty w Grochowach. Przypomina wy-
glądem krzesła w gabinecie myśliwskim Wojciecha Gałczyńskiego przedstawione 
na obrazie Juliusza Kossaka. Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 41. Niszczejące nagrobki Piotra Gałczyńskiego zmarłego w 1827 roku i Wojciecha 
Gałczyńskiego zmarłego w 1857 roku, przy kościele p.w. św. Doroty w Grocho-
wach. Fot. archiwum autorki, 2015 r.

Fot. 42. Płyty nagrobne przy kościele p.w. św. Doroty w Grochowach Piotra Gałczyńskie-
go i jego syna Wojciecha Gałczyńskiego. Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 43. Tablica nagrobna Anieli Gałczyńskiej – córki Anieli z Kurnatowskich Gałczyń-
skiej. Grobowiec Białasów (pierwotnie Gałczyńskich) na cmentarzu „Rogatka” 
w Kaliszu. Fot. archiwum autorki, 2016 r.

Fot. 44. Tablica nagrobna Cecylii z Gałczyńskich Pułaskiej. Grobowiec Białasów (pier-
wotnie Gałczyńskich) na cmentarzu „Rogatka” w Kaliszu. Fot. archiwum autorki, 
2016 r.

Fot. 45. Grobowiec Białasów (pierwotnie Gałczyńskich) na cmentarzu Rogatka w Kaliszu. 
W tylnej części widoczne tablice nagrobne Anieli Gałczyńskiej i Cecylii z Gałczyń-
skich Pułaskiej. Stan grobowca i tablic nagrobnych na dzień 23 maja 2016 rok. 
Fot. archiwum autorki, 2016 r.

Fot. 46. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kossaka w Siąszycach. Obecnie oddział Przed-
szkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale. Źródło: Urząd Gminy i Miasta 
Rychwał. http://rychwal.pl
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Fot. 47. Sztandar Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kossaka w Siąszycach. Fot. archiwum 
autorki, 2016 r.

Fot. 48. Izba Pamięci Patrona Szkoły – Juliusza Kossaka w Siąszycach. [Widok w dniu 
otwarcia – 2008 r.]. Źródło: Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Piotr Kupski. 

Fot. 49. Izba Pamięci Patrona Szkoły – Juliusza Kossaka w Siąszycach. [Widok – 2016 
rok]. Fot. archiwum autorki, 2016 r.

Fot. 50. Anna Bugnon–Rosset i Bogdan Kałużny w 2002 roku podczas wizyty w siąszyc-
kiej szkole. Fot. własność Bogdana Kałużnego.

Fot. 51. Izba Pamięci Patrona Szkoły – Juliusza Kossaka w Siąszycach. [Widok – 2018 
rok]. Fot. archiwum autorki, 2018 r.

Fot. 52. Fotokopia aktu ślubu Juliusza Kossaka i Zofii Gałczyńskiej – podpisy małżon-
ków rodziców Zofii i świadków. Izba Pamięci Patrona Szkoły – Juliusza Kossaka 
w Siąszycach. Fot. archiwum autorki, 2016 r.

Fot. 53. Drzewo rodowe Kossaków w Szkole im. Juliusza Kossaka w Siąszycach. [Widok 
– 2008 rok] Źródło: Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Piotr Kupski. http://www.
rychwal.gmina.bip.net.pl/

Fot. 54. „Rychwalska Kossakówka” w Wilczynie, na zdjęciu Anita Wróbel jako Zofia Kos-
sak, Marek Grabiński jako Juliusz Kossak, Fotografia Mirek Szkudlarek, 2011 r.

Fot. 55. „Rychwalska Kossakówka” w Wilczynie, na zdjęciu Anita Wróbel jako Zofia Kos-
sak, Marek Grabiński jako Juliusz Kossak, Stefan Dziamara Burmistrz Rychwała 
Fotografia z archiwum Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, 2011 r.

Fot. 56. Joanna–Jurgała Jureczka podczas wykładu w rychwalskiej książnicy „Odejść jak 
zdmuchnięta świeca. Zofia Kossak–Szczucka na granicy życia i śmierci”. Fot. ar-
chiwum autorki, 2018 r.

Fot. 57. Prelekcja Henryka Janaska U genezy niezwykłości rodu Kossaków dla słuchaczy 
UTW w Rychwale. Autorka pracy – pierwsza od lewej, czwarta od lewej Jadwiga 
Cholewicka w środku Henryk Janasek oraz słuchacze UTW w Rychwale. Fot. ar-
chiwum autorki, 2015 r.

Fot. 58. Jadwiga Cholewicka – Kustosz Pamięci siąszyckich Kossaków. Fot. archiwum au-
torki, 2018 r.

Fot. 59. Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, historyk, 
entuzjasta i popularyzator wiedzy o siąszyckich Kossakach i Fryderyku Chopinie 
w Żychlinie. Fot. Aleksandra Jurgielewicz.
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U ŹRÓDEŁ 
ZNAMIENITEGO

RODU 
KOSSAKÓW

Rychwał  2018

Emilia Guźnik
Szanowni Państwo!

Z radością przekazuję na Pań-
stwa ręce książkę pt. U źródeł 
znamienitego rodu Kossaków 
autorstwa Pani Emilii Guźnik.

Publikacja ta upowszechni 
i uporządkuje naszą wiedzę 
o korzeniach słynnej z malar-
skich i literackich talentów ro-
dziny Kossaków i łączących ją 
więzach z rodziną Gałczyńskich 
z Siąszyc.

Fakt, iż ze strony matki ród Kossaków wywodził się z terenu gminy Rychwał nie 
może popaść w zapomnienie, wprost przeciwnie. Wiedzę tę należy upowszechniać 
przy każdej okazji i na różnorodny sposób.

Dzięki takim osobom jak dr Joanna Jurgała–Jureczka, Jadwiga Cholewicka, Hen-
ryk Janasek mieszkańcy naszej gminy wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach, 
prelekcjach i wykładach, których celem było przybliżenie siąszyckich historii rodów 
Gałczyńskich i Kossaków.

Mam nadzieję, że zawarta w książce wiedza zostanie rozpowszechniona i utrwalona, 
tak abyśmy wszyscy byli dumni z historii naszej Małej Ojczyzny.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki staraniom mieszkańców Siąszyc uwieńczo-
nych pozyskaniem środków z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach VIII 
edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do wydania tej książki zachęcam Pań-
stwa do lektury i podróży w przeszłość.
 Stefan Dziamara
	 Burmistrz	Rychwała
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