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Szczęśliwy moment otwarcia wystawy Stefana Kątskiego w Sanoku
Katarzyna Szrodt (Montreal)
Od wielu lat zbieram materiały związane z tematyką dotyczącą polskich artystów
plastyków w Kanadzie. Szczególnie interesujący i intrygujący zawiłością losów jest
okres 1939-1989. Ze zdobytych wiadomości układa mi się bogaty i fascynujący
rozdział polskiej historii sztuki emigracyjnej. Praca moja nierzadko przypomina
pracę detektywa, gdyż odnajduję zatarte ślady, tropię żyjących świadków
przeszłości, zbieram strzępy wspomnień jeżdżąc do nieznanych mi miejsc
związanych z artystą, o którym szukam informacji. Zapisuję te moje odkrycia budując
biografie polskich plastyków, których los rzucił do Kanady i z większym lub
mniejszym powodzeniem udało im się kontynuować działalność artystyczną.
Historia którą chcę opisać przypomina scenariusz filmowy. Grupa zapaleńców z
Basią i Albertem Kątskimi na czele, ogarnięta pasją wydobycia z mroku przeszłości

informacji o co ciekawszych członkach historycznego rodu Kątskich, postanawia
dowiedzieć się czegoś więcej o nieznanym w Polsce malarzu, emigrancie wojennym,
zmarłym w 1978 roku w Montrealu, a urodzonym w Sanoku, Stefanie Kątskim.
Wszechwiedzący sekretarz Związku Robert Antoń odnajduje w internecie mój artykuł
na temat polskich malarzy w Kanadzie, w którym wspominam Stefana Kątskiego –
malarza, konserwatora Skarbów Wawelskich, twórcę kurdybanów. Zostaję
zaproszona do Sanoka na konferencję i przygotowując referat odnajduję grób
malarza, zdobywam adres domu, w którym mieszkał w latach 70., robię zdjęcia jego
ocalałych prac, poznaję Florę Liebich, doskonale znającą artystę i dzięki jej
życzliwości i zaangażowaniu w temat zgłębiam prywatne archiwum rodziny
Liebichów znajdując w nim nieznane fakty i wiadomości o życiu Stefana – wuja Flory.

Barbara Kątska i Katarzyna Szrodt podczas uroczystości przekazywania
kolekcji montrealskiej Muzeum Historycznemu w Sanoku

Katarzyna Szrodt z założycielami Związku Rodu Kątskich – Barbarą i
Albertem Kątskimi
W kwietniu 2017 roku wygłosiłam w Sanoku referat zatytułowany: Montrealski
portret artysty malarza Stefana Kątskiego. W czasie mego pobytu wspomniałam o
kolekcji 16 jego obrazów będących w posiadaniu Biblioteki Polskiej imienia Wandy
Stachiewiczowej w Montrealu. Informacja o obrazach wzbudziła ogólne
zainteresowanie i emocje. Ziarno zostało rzucone na podatny grunt. Członkowie
Związku Rodu Kątskich rozpoczęli starania, by zdobyć fundusze na zakup obrazów z
Montrealu. Ideą im przyświecającą było pragnienie, by malarstwo Stefana Kątskiego
na stałe zagościło w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. W zdobycie

środków zaangażowanych było wiele instytucji i osób z Marszałkiem Województwa
Podkarpackiego i Przewodniczącym Sejmiku Województwa na czele. Blisko dwuletni
proces sfinalizował się dzięki wytrwałości i konsekwencji wszystkich włączonych w
akcję i obrazy przybyły na zamek sanocki. 11 czerwca 2021 roku, na Zamku
Królewskim w Sanoku, odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania przez Związek
Rodu Kątskich 16 obrazów artysty do zbiorów Muzeum Historycznego. Patronat
Narodowy nad tą jakże wyjątkową uroczystością objął Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Pan Andrzej Duda.

Katarzyna Szrodt na tle kolekcji obrazów Stefana Kątskiego
Urodzony w 1898 roku w Sanoku malarz, po 123 latach powrócił do rodzinnych
stron. Odwiedzający muzeum miłośnicy sztuk pięknych mają możliwość delektowania
się bardzo ciekawą kolekcją malarstwa postimpresjonistycznego głęboko osadzonego
w tradycji europejskiej. Martwe natury Kątskiego komponowane są niezwykle
interesująco z odwołaniem do stylistyki Cezannowskiej w pracy nad kolorem,
konturem, tłem i światłem w obrazie. Artysta cienił twórczość Józefa Pankiewicza, z
którym zetknął się w Paryżu, jak również inspirowało go malarstwo Pierre Bonnarda,
od którego przejął paletę brązów, ugrów, ochry i zieleni. Oprócz świetnej pracy
malarskiej płótna Kątskiego tchną wyczuwalną pasją malowania, radością pracy nad

kolorem, kompozycją, fakturą. Na emigracji w Montrealu, pomimo trudów
samotniczego życia, artysta nie zaniechał tworzenia. Najczęściej ofiarowywał swoje
obrazy przyjaciołom pragnąc, by cieszyły oko i żyły wśród ludzi.
Rzadko dorobek artysty- emigranta spotyka tak szczęśliwy los, że wydobyty z
zapomnienia objawia się nowym pokoleniom odbiorców, zaś życiu i dziełu zdawałoby
się zakończonemu, dopisany zostaje nowy rozdział – tak stało się w przypadku życia i
twórczości Stefana Kątskiego. Non omnis moriar – mądrość tej starożytnej maksymy
najtrafniej puentuje historię powrotu Stefana Kątskiego do Sanoka.
*
Zobacz też:
Stefan Kątski (1898-1978). Kanadyjski portret artysty.

