
 
Promocja książki Lecha Wilczka "Spotkanie z Simoną Kossak"  
w ramach cyklu spotkań Jedyny taki las  
- współpraca Jarosław Chyra   
 

Zmarła w 2007 roku Simona Kossak w dziedzinie nauk przyrodniczych uzyskała tytuł profesora 

belwederskiego ale to nie za sprawą osiągnięć badawczych czy akademickich sukcesów przeszła do 

historii. Nieocenionym wkładem Pani Profesor w nauki przyrodnicze było wzbogacanie ich o wartości 

humanistyczne. 

Kossak przez całe życie walczyła nie o ochronę przyrody, ale o coś więcej – ludzki stosunek człowieka do 

zwierząt. Odziedziczona po przodkach wrażliwość nie pozwalała jej patrzeć na świat w sposób chłodny  

i  czysto empiryczny. Córka, wnuczka i prawnuczka Kossaków nie została jednak artystką, lecz niezwykłym 

badaczem, rozwijającym równolegle warsztat naukowy i wrażliwość twórczą. 

Zamieszkała w przyrodniczej stolicy Europy w jej najdzikszym zakątku – Puszczy Białowieskiej.  

Mając zawsze na uwadze dobro człowieka i zwierzęcia pozostawała niezależnym ekspertem, nieugiętym  

i odpornym na wszelkie naciski. Kontrowersyjna, zawsze w centrum uwagi, blisko spraw ważnych dla 

ochrony przyrody – taką ją zapamiętamy. Jej gawędy radiowe, książki, badania nad psychologią zwierząt 

sprawiały, że postanawialiśmy być lepszymi ludźmi, a przyroda jawiła nam się jako coś dobrego i ważnego 

dla współczesnego człowieka. 

W 2012r. ukazała się druga ilustrowana biografia profesor Kossak. Zainteresowanie książką przerosło 

wszelkie oczekiwania. “Spotkanie z Simoną Kossak” to piękna, szczera i bardzo wciągająca opowieść,  

w której na prawie trzystu stronach autor - Lech Wilczek, życiowy partner Simony zmieścił obszerny tekst  

i ponad sześćset wyjątkowych fotografii. 

 

Wilczek to z wykształcenia grafik, absolwent warszawskiej ASP, a z zamiłowania i zawodu – przyrodnik, 

pisarz, fotograf. Autor kilkunastu albumów wydanych w Polsce, Rosji i Niemczech. 

Porzuciwszy Warszawę zamieszkał w Puszczy Białowieskiej, gdzie rozwija artystyczny warsztat i zgłębia 

wiedzę przyrodniczą, osiągając mistrzostwo na styku tych dwóch dziedzin. To jeden z nielicznych w kraju 

wykształconych artystycznie przyrodników. 

Wraz z prof. Simoną Kossak - również badaczem i twórcą w jednej osobie - stworzyli w malowniczej 

Dziedzince niepowtarzalny uniwersytet wrażliwości i mądrości przyrodniczej. Wilczek, głównie poprzez 

książki i bezpośrednie spotkania, prowadzi niestrudzoną misję oswajania ludzi ze zwierzętami.  

Sam przez większość życia mieszkał z rozmaitymi leśnymi stworzeniami: dzikiem, borsukiem, łosiem, 

rysiem, puchaczem, krukiem i niezliczonym drobiazgiem zwierzęcym. Te oswojone zwierzaki uczynił niemal 

równoprawnymi członkami własnej rodziny, a także bohaterami swoich książek. Stworzył pouczającą serię 



albumów opowiadających o przenikaniu się światów ludzi i zwierząt, o naszych wspólnych cechach, naszej 

prahistorii. 

Jeśli w XX wielu udało się gdzieś stworzyć namiastkę raju, to tylko w zagubionej na wschodnich rubieżach 

Polski – Dziedzince, a dzięki książce Lecha Wilczka każdy z nas wciąż ma wstęp do tego magicznego 

świata. 


