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Związki Kościuszki z Krakowem 

W dziejach Polski Tadeusz Kościuszko (1746–1817) odegrał wyjątkową rolę, stał się sym-
bolem polskiego czynu niepodległościowego. W świadomości narodu utrwalił się jako 
pierwszy w historii Naczelnik, który poderwał Polaków do czynu zbrojnego, wskazując, 

że walka jest jedyną drogą do odbudowy państwa i przekreślenia hańby zaborów. To bohater naro-
dowy Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obywatel honorowy Francji, jeden z naj-
bardziej popularnych Polaków w kraju i na świecie. 

Kościuszko był świetnym inżynierem wojskowym, specjalistą w dziedzinie fortyfikacji. Osobi-
ście odważny, jak pisał Julian Ursyn Niemcewicz: „nieustraszony, ale zawsze zimny w swojej bra-
wurze”. Służba wojskowa była dla niego przede wszystkim wykonywaniem obowiązków i realizacją 
ideału wolności, którą uważał za: „najsłodsze dobro, którego człowiek na ziemi kosztować może”. 
Z przekonania był republikaninem i demokratą. Znane było jego powiedzenie: „Za samą szlachtę 
bić się nie będę, chcę wolności całego narodu i dla niej wystawię tylko me życie”. Charakteryzując tą 
postać, należy podkreślić, że Kościuszko był czło-
wiekiem skromnym, wrażliwym na niedolę ludzką, 
o żywej i interesującej osobowości, o rozległych za-
interesowaniach i uzdolnieniach, a przy tym bar-
dzo sprawnym fizycznie. Już za życia uważany był 
za duchowego przywódcę Polaków i symbol walki 
o niepodległość. 

Po raz pierwszy Kościuszko przybył do Kra-
kowa 20 października 1775 r. w wieku niespełna 
trzydziestu lat. Pozostając bez zatrudnienia w armii 
polskiej, przy braku większych perspektyw na od-
mianę losu, skłócony ze starszym bratem Józefem 
o ojcowiznę, po niefortunnym romansie z Ludwiką 
Sosnowską – postanowił wyjechać z Polski do Sak-
sonii. Nosił się z zamiarem wstąpienia do służby 
wojskowej czy dyplomatycznej elektora. Liczył na 
spotkanie w Krakowie i uzyskanie poparcia wpły-
wowego kasztelana krakowskiego Jerzego Augusta 
Mniszcha. Podczas tego pobytu zapewne przeno-
cował w kamienicy Liszkowskiej (Kromerowskiej, Pod Orłem) przy 
Rynku Głównym 45. 21 października wyruszył do Drezna. W stolicy 
Saksonii starania o wstąpienie do służby elektorskiej nie przynio-
sły jednak powodzenia, dlatego Kościuszko podjął dalszą podróż do 
Francji, a stamtąd do Ameryki Północnej. Był jednym z pierwszych 
Polaków, który jako ochotnik walczył o niepodległość byłych kolonii 
angielskich. Podczas prawie ośmioletniego pobytu w Ameryce zdobył sobie powszechne uznanie oraz 
szacunek jako zdolny inżynier fortyfikator, otrzymał tam szlify generalskie, a także nabył ogrom-
ne doświadczenie wojskowe. Po raz drugi Kościuszko przybył do Krakowa kilkanaście lat później, 
13 grudnia 1792 r. Po przegranej wojnie z Rosjanami w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 r. Koś-
ciuszko, bohater bitwy pod Dubienką, podjął decyzję o emigracji politycznej. Z powodu kłopotliwej 
i niebezpiecznej nieraz popularności występował pod przybranym nazwiskiem – Tadeusz Bieda. 

Podobnie jak podczas pobytu wcześniejszego, zatrzymał się w Krakowie, jadąc do Saksonii, tym 
razem do Lipska. Noc z 13 na 14 grudnia spędził we wspomnianym zajeździe „Pod Opatrznością” 
w kamienicy zwanej Mennicą lub Margrabiowską przy Rynku Głównym 47. Rok później, 10 wrześ-
nia 1793 r. pod przybranym nazwiskiem Milewski przybył z Saksonii do miasta Podgórza (obecnie 
część Krakowa). Celem wizyty Kościuszki była chęć zorientowania się w stopniu przygotowań do 
powstania. Odbył tu naradę z przedstawicielami krajowej konspiracji. W czasie rozmów dyskuto-
wano plan i termin wybuchu powstania. Przed podjęciem wiążących decyzji wyprawił swoich zaufa-

nych współpracowników do różnych województw, 
żeby uzyskali informacje o stanie przygotowań do 
insurekcji. 

Waż-nym dla planów powstańczych było po-
zyskanie gen. Józefa Wodzickiego, dowódcy dywi-
zji małopolskiej. W okolicy podkrakowskich Piekar 
doszło do spotkania Kościuszki z tym wojskowym. 
Noc poprzedzającą spotkanie z 19 na 20 września 
Kościuszko zapewne spędził w zabudowaniach fol-
warku w Kole Tynieckim. Ostatecznie po przepro-
wadzeniu rozmów z wojskowymi i emisariuszami 
Kościuszko postanowił odroczyć termin wybuchu 
insurekcji do przyszłego roku. W lutym 1794 r. 
Kościuszko otrzymał w Dreźnie wiadomość o za-
rządzonej przez uległą Rosji Radę Nieustającą re-
dukcji wojska polskiego i litewskiego w terminie 
do połowy marca. W obliczu groźby utraty wojska 
zapowiedział przybycie do Krakowa. Przewidywał, 
że rozpoczęcie tu powstania odciągnie z Warszawy 

część garnizonu rosyjskiego i umożliwi insurekcję w stolicy. Tymczasem sytuacja w stolicy uległa po-
gorszeniu: na początku marca aresztowania rozbiły sprzysiężenie warszawskie. Jego ocaleni przed-
stawiciele postanowili w pierwszej dekadzie tego miesiąca rozpocząć powstanie pod dowództwem 
bryg. Antoniego Madalińskiego. Stał on na czele brygady kawalerii w Ostrołęce i 12 marca rozpoczął 
marsz w kierunku Krakowa okrężną drogą przez zabór pruski. Akcja Madalińskiego zmobilizowała 
Kościuszkę do podjęcia ostatecznej decyzji o rozpoczęciu powstania. W połowie marca wyruszył on 
z Drezna przez Pragę do Krakowa. Przewidziane było wówczas ogłoszenie „Aktu powstania” w za-
mkniętym gronie na Wawelu w niedzielę 23 marca, po czym zneutralizowanie załogi rosyjskiej. Tego 
dnia, 23 marca późnym wieczorem około godz. 23 Kościuszko przybył do dworu Wodzickich, położo-
nego koło klasztoru Kapucynów na przedmieściu Piasek. Tu oczekiwali go już przywódcy sprzysięże-
nia krakowskiego: kasztelan czchowski Stefan Dembowski, Józef Gabriel Taszycki, Tadeusz Czacki, 
Jan Maj, generał Józef Wodzicki. W trakcie narady zapadła decyzja m.in. o zaprzysiężeniu Aktu po-
wstania wobec mieszkańców Krakowa. Na miejsce uroczystości wybrano wolny od zabudowy teren 
Rynku Głównego po zachodniej stronie ratusza, rezygnując z uświęconego tradycją królewskich ho-
magiów miejsca na Goldzie (Hołdzie). 24 marca 1794 r. wczesnym rankiem zamknięto bramy miasta, 
wystawiając przy nich posterunki wojskowe. O dziewiątej, po odprawie przeprowadzonej z oficerami 
garnizonu krakowskiego, Kościuszko i Wodzicki ze swym sztabem udali się na mszę św. do pobli-
skiego kościoła Zwiastowania Najświętszej Panny w zespole klasztornym oo. Kapucynów. Nabożeń-
stwo zostało odprawione w Domku Loretańskim, potem generałowie, ująwszy szable w ręce, złożyli 
ślubowanie, że gotowi są oddać życie w obronie ojczyzny oraz wiary i wolności narodu polskiego. 
Następnie ojciec Tadeusz (Stanisław Krawczyński) udzielił zebranym błogosławieństwa. W dworze 
Wodzickich Kościuszko przyjął kapitana Webera, komendanta austriackiego kordonu granicznego 
w Podgórzu. Dostał on pisemnie zapewnienie o poszanowaniu granicy cesarskiej. Był też wezwa-
ny prezydent Krakowa Filip Lichocki, który otrzymał uprzednio polecenie zgromadzenie na Rynku 
Głównym mieszkańców miasta. Przed dziesiątą rano Kościuszko, zapewne przez furtę Szewską, udał 
się na Rynek Krakowski. Na przedzie orszaku postępował prezydent Lichocki z rajcami. Kościuszko 
miał na sobie popielatą czamarę z zielonymi paskami i był przepasany generalską szarfą. Głowę jego 
okrywała krakowska czapka z białej wełny, a do boku miał przypasaną szablę. Według relacji dzień 
był wyjątkowo piękny, słoneczny. Na Rynku, między ulicami Szewską a św. Anny, stali w dwusze-
regu żołnierze 3. regimentu piechoty w granatowych mundurach z czerwonymi wyłogami i srebrzy-
stymi guzikami. Obok stali żołnierze kompanii artylerii w ciemno-zielonych mundurach z wyłogami 
czarnymi i złocistymi guzikami. Za wojskiem ustawiły się kongregacja kupiecka i cechy z chorągwia-
mi, tłumy mieszkańców Krakowa. Obok z polska lub francuska ubranych zamożniejszych mieszczan 
była zgromadzona szlachta w kontuszach, chłopi oraz ubożsi mieszczanie. Kiedy Kościuszko ukazał 
się na Rynku, tłum począł wiwatować na jego cześć „Niech żyje”. Generał zatrzymał się przed fron-

Kamienica Liszkowska (Pod Orłem), 
miejsce nocowania Kościuszki 20/21 
października 1775 r. 
fot. Mariusz Jabłoński

Walery Eljasz-Radzikowski, Poświęcenie szabel Kościusz-
ki i Wodzickiego, 1905 MHK
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tem żołnierzy i wygłosił do nich krótką przemowę. Następnie poseł krakowski Aleksander Linowski 
odczytał Akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego, który w istocie był 
dokumentem ogólnonarodowego powstania.

 
Akt uznawał Kościuszkę „za najwyższego i jedynego Naczelnika i rządcę całego powstania”, okre-

ślał strukturę naczelnych władz powstania i ich kompetencję. Zapowiadał powołanie Rady Najwyż-
szej Narodowej, która miała pełnić funkcję rządu powstańczego. Ponadto caryca Katarzyna II, król 
Prus Fryderyk Wilhelm II oraz targowiczanie zostali wymienieni jako winowajcy pogrążenia Polski 
w zapaści. Po odczytaniu Aktu Kościuszko złożył uroczystą przysięgę.

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzo-
nej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzy-
skania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie 
Boże, dopomóż i niewinna Męka Syna Jego.

Po Naczelniku przysięgę złożyli gen. Wodzicki i zgromadzone wojsko. Następnie Kościuszko w oto-
czeniu oficerów sztabowych i szlachty udał się na Ratusz, gdzie w sali posiedzeń, tzw. Izbie Pańskiej, 
oczekiwali go członkowie magistratu i czołowi przedstawiciele województwa krakowskiego. Po krótkiej 
przemowie Naczelnika Linowski odczytał zebranym Akt powstania. Obecni zaczęli składać podpisy na 
dokumencie. Oryginał aktu uległ jednak zniszczeniu podczas zajmowania miasta przez wojska pruskie. 

Radykalne hasła napawały strachem niektórych wpływowych krakowskich zwolenników konfederacji 
targowickiej i zwoleników Rosji. Należał do nich prezydent Krakowa Lichocki. Byli oni przeświadczeni, 
że Kościuszko rozpoczyna jakobińską rewolucję na wzór francuski. Główna kwatera Naczelnika mieś-
ciła się w obszernej i centralnie położonej Szarej Kamienicy przy Rynku Głównym nr 6. Już w dniu 
ogłoszenia powstania Kościuszko dzięki dużej pomocy Linowskiego wydał kilka ważnych odezw: Do 
wojska polskiego i litewskiego. Do obywatelów, Do duchowieństwa polskiego oraz Do kobiet polskich. 
W pierwszych dniach powstania Naczelnik obok ożywionej działalności propagandowej rozwinął 
intensywną działalność organizacyjną w celu powiększenia liczebności wojsk i stworzenia struktury 
administracyjnej. Głównym celem Kościuszki po objęciu dowództwa powstania było rozszerzenie 
ruchu zbrojnego na wszystkie dzielnice kraju. Przede wszystkim zamierzał doprowadzić do wybu-
chu insurekcji w stolicy państwa, Warszawie. 25 marca rano Naczelnik wraz ze współpracownika-
mi ustanowił skład osobowy szesnastoosobowej Komisji Porządkowej Województwa Krakowskiego, 
następnie udał się do kościoła Mariackiego, gdzie podczas nabożeństwa powtórzył przysięgę złożoną 
poprzedniego dnia na rynku krakowskim. Następnie udał się na Ratusz, gdzie podczas uroczystego 
posiedzenia magistratu został ogłoszony przez Linowskiego akt ustanowienia Komisji Porządkowej. 
W ciągu kilku następnych dni trwała w Krakowie intensywna praca. Przyjmowano napływających 
z okolicznych miejscowości rekrutów i werbowano ochotników, formowano i ćwiczono oddziały pi-
kinierów i kosynierów, tworzono kompanie milicji miejskiej, przeprowadzano zbiórkę oręża i amu-
nicji. Została też rozpoczęta zbiórka pieniędzy i kosztowności na zasilenie skarbu powstańczego. 
Kosciuszko złożył wizytę w Starej Synagodze na Kazimierzu. Według tradycji wzorem republika-
nów francuskich miał także zasadzić jedno z drzew wolności za Bramą Floriańską w międzymurzu, 
w pobliżu Baszty Pasamoników. Podczas pobytu w Krakowie Kościuszko zarządził przeprowadzenie 
prac mających na celu wzmocnienie obronności miasta. Będąc znakomitym znawcą zagadnień forty-
fikacyjnych, zbadał osobiście przedpole Krakowa. Miał zatrzymać się w dworze na Białym Prądniku, 
przy dzisiejszej ulicy Papierniczej. W obszernym parku podobno znajduje się jawor Kościuszki, pod 
którym miał odpoczywać, przyjmować raporty i wydawać rozkazy. W trakcie objazdów Kościuszki 
powstała koncepcja założenia obozu warownego, zabezpieczającego miasto od strony północno-za-
chodniej, ok. 2,5 km od Młynówki na Krowodrzy, aż po skarpę wiślaną przy Ogrodzie Botanicznym. 

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed Kościuszką było przebicie się na północ przez 
pierścień wojsk rosyjskich w kierunku stolicy państwa, Warszawy.

Noc z 31 marca na 1 kwietnia przed wymarszem oddziałów powstańczych Kościuszko zapew-
ne spędził w dworku w Białym Prądniku. Wojsko Kościuszki skierowało się na Mogiłę, postój miał 
miejsce w Pleszowie. Potem oddziały przemaszerowały przez Wadów, Kocmyrzów, Luborzycę, Ko-

Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie, 1797 
– Franciszek Smuglewicz,  
Muzeum Narodowe w Poznaniu, źródło wikipedia.pl domena publiczna

Bitwa pod Racławicami – Walery 
Eliasz Radzikowski 1895
Ze zbiorów MHK
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niuszę, niedaleko Radzie-
mic. Kościuszko rozpoczął 
marsz w kierunku Warsza-
wy, licząc, że pochód jego 
wojsk przyspieszy wybuch 
walk w stolicy. Tymczasem 
na wysunięte oddziały pol-
skie nacierały wojska ro-
syjskie, spychając wojska 
powstańcze na teren woje-
wództwa krakowskiego. 4 
kwietnia oddziały Naczelni-
ka natrafiły na wojska rosyj-
skie. Próba wyminięcia wro-
ga od północy doprowadziła 
do bitwy pod Racławicami, 
gdzie Kościuszko starł się 
z wojskami gen. Aleksandra 

Pietrowicza Tor-masowa. O wyniku bitwy zdecydował poprowadzony osobiście przez Kościuszkę bra-
wurowy atak na baterie rosyjskie 320 kosynierów. Zwycięstwo to miało wielkie znaczenie moralne 
i propagandowe dla insurekcji kościuszkowskiej. Wobec nadejścia pod Racławice reszty wojsk ro-
syjskich i blokady traktu na północ, Naczelnik zrezygnował z dalszego marszu ku Warszawie i za-
rządził odwrót pod Kraków. 6 kwietnia Naczelnik dotarł do podkrakowskiego Bosutowa, gdzie na-
kazał założenie obozu warownego. Nazajutrz wieczorem wprowadzono do Krakowa 12 zdobytych 
armat oraz inną broń, a także sztandary i jeńców. Pochód oddziałów powstańczych z tymi trofeami 
skierował się na Rynek, gdzie wystawiono je na widok publiczny. 8 kwietnia Kościuszko wjechał do 
miasta przez Barbakan i Bramę Floriańską, ubrany był w chłopską sukmanę i czapkę krakuskę. Po 
entuzjastycznym powitaniu na Rynku udał się do katedry na Wawelu, gdzie awansował na stopień 
oficerski bohaterów bitwy racławickiej, kosynierów regimentu grenadierów krakowskich. Wśród 
nominowanych na chorążych znaleźli się: Wojciech Bartosz Głowacki, Stanisław Świstacki oraz Ję-
drzej Łakomski. Kościuszko wieczorem powrócił do Bosutowa. Opuszczając tego dnia Kraków, nie 
przypuszczał, że więcej go nie zobaczy. Po klęsce maciejowickiej ranny Kościuszko trafił do niewoli 
rosyjskiej, został uwolniony dopiero przez cara Pawła I, w grudniu 1796 r. opuścił Petersburg. Ostat-
nie 20 lat swego życia spędził na emigracji w Stanach Zjednoczonych, Francji i Szwajcarii. Kościusz-
ko zmarł 15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze. Ogół mieszkańców Krakowa dowiedział 
się o tym fakcie dopiero trzy tygodnie później, 9 listopada z „Gazety Krakowskiej”. Wkrótce władze 
Wolnego Miasta Krakowa zwróciły się do cara Aleksandra I Roma-
nowa, uważanego za głównego twórcę i protektora Rzeczypospo-
litej Krakowskiej, z prośbą o zgodę na sprowadzenie do Krakowa 
zwłok Kościuszki. 11 kwietnia doczesne szczątki Naczelnika zostały 
sprowadzone do Krakowa i zostały złożone w kolegiacie św. Flo-
riana. Uroczyste przeprowadzenie zwłok z tej świątyni do katedry 
krakowskiej miało miejsce 22 czerwca. Kondukt żałobny wyruszył 
przy odgłosie wszystkich dzwonów z Zygmuntem na czele, kieru-
jąc się przez Bramę Floriańską, obok kościoła Mariackiego, ulicą 
Grodzką, obok kościoła św. Idziego. Sześciokonny karawan okryty 
był kirem, na trumnie leżała czerwona krakowska czapka z piórem 
oraz pałasz w czarnej skórzanej pochwie. Za wozem prowadzono 
białego konia w pełnym rynsztunku bojowym, po czym postępo-
wały władze i mieszkańcy Krakowa. Trumna ze zwłokami spoczęła 
w katedrze przed konfesją św. Stanisława na katafalku. Jego ściany 
zdobiły malowidła Michała Stachowicza. 23 czerwca mszę pontyfi-
kalną celebrował biskup krakowski Jan Paweł Woronicz. Trumna 

została złożona do krypty św. Leonarda. Obecny sarkofag powstał w 1832 r. z kamienia dębnickiego, 
według rysunków Franciszka Marii Lanciego. Wykonał go rzeźbiarz krakowski Paweł Filippi. W la-
tach 1820–1823 na cześć Kościuszki na wzgórzu bł. Bronisławy został usypany ogromnym wysiłkiem 
społeczeństwa kopiec ziemny, zwany dawniej Mogiłą Kościuszki. Powstał on na wzór prehistorycz-
nych kopców Krakusa i Wandy. W okresie niewoli narodu polskiego kopiec ten stał się miejscem 
pielgrzymek narodowych, budził uczucia patriotyczne i jednoczył Polaków ze wszystkich zaborów. 
W grudniu 1921 r. ustawiono okazały pomnik konny Kościuszki, wykonany na bastionie Władysła-
wa IV przy bramie głównej zamku wawelskiego. 

Podsumowując, kontakty Kościuszki z Krakowem były dość ograniczone, był tu kilkakrotnie, 
spędził pod Wawelem w sumie około trzech tygodni. A jednak wpływ tej postaci na dzieje miasta 
był ogromny. Dzięki Kościuszce Kraków stał się miejscem wyjątkowym, gdzie rozpoczął się pierwszy 
wielki polski zryw niepodległościowy, który w historiografii i nosi nazwę Insurekcji Kościuszkowskiej. 
To tu Kościuszko na Rynku Głównym złożył słynną przysięgę i podpisał Akt powstania. Tutaj odbył 
się uroczysty wjazd triumfalny po zwycięstwie racławickim. Wokół postaci Kościuszki rozwinął się 
swoisty kult, szczególnym szacunkiem obdarzyli tego bohatera krakowianie. Dlatego też wiele cen-
nych pamiątek oraz przedmiotów związanych z jego postacią znajduje się w zbiorach krakowskich 
muzeów (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Dzięki stara-
niom krakowian szczątki Naczelnika spoczęły obok miejsca pochówku króla Jana III Sobieskiego 

oraz księcia Józefa Poniatowskiego w krypcie św. Leonarda, co zapoczątkowało tworzenie panteonu 
polskich bohaterów narodowych w katedrze krakowskiej w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku. 
Usypany wielkim wysiłkiem społeczeństwa Kopiec Kościuszki był i jest jednym z trwalszych sym-
boli idei wolności i niepodległości Polski. Jednym z powszechnie znanych symboli miasta pozostaje 
konny pomnik Kościuszki na wzgórzu wawelskim. Od 1820 r. tradycję kościuszkowską w Krakowie 
kultywuje zasłużony Komitet Kopca Kościuszki.

Piotr Hapanowicz, artykuł z książki Czas upadku czas postępu – okres Stanisławowski 1764-1795,  
Kraków 2014, wydanej przez Stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji MEC

Car Paweł I uwalnia Kościuszkę – mal. Thomas Gaugain

Kościuszko w ostatnich latach 
życia – mal. Stefan Kozakiewicz

Kopiec Kościuszki  
fot. Mariusz Jabłoński
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1.
Kamienica Liszkowska 
(Kromerowska II, pod Or-
łem) Rynek Główny 45

W latach 1790–1869 kamieni-
ca była własnością rodziny Bugaj-
skich, którzy prowadzili aptekę Pod 
Białym Orłem. Z 20 na 21 paździer-
nika 1775 r. w jednym z pokojów 
na II piętrze kamienicy spędził noc 
Tadeusz Kościuszko.

2. 
Kamienica Margrabska 
(Margrabiowska, Menni-
ca, Hotel Drezdeński), 
Rynek Główny 47

W latach 80. XVIII w. pałac 
został adaptowany na zajazd „Pod 
Opatrznością” a w 1816 r. prze-
kształcony w hotel (Hotel Drezdeń-
ski). W 1792 r., Kościuszko w dro-
dze do Lipska, spędził w zajeździe 
„Pod Opatrznością” noc z 13 na 14 
grudnia. 

Krakowski Szlak  
Tadeusza Kościuszki

3. 
Podgórze

10 września 1793 r. pod przybra-
nym nazwiskiem Milewski, Tade-
usz Kościuszko przybył z Saksonii 
do Podgórza. Celem wizyty była po-
trzeba zorientowania się w stopniu 
przygotowań do powstania. Warto 
dodać że 20 września 1793 r. w oko-
licy podkrakowskich Piekar doszło 
do spotkania generałów: Tadeusza 
Kościuszki i Józefa Wodzickiego. 
Kościuszko najprawdopodobniej 
noc z 19 na 20 września spędził 
w zabudowaniach folwarku w Kole 
Tynieckim. Ostatecznie po przepro-
wadzeniu rozmów z wojskowymi 
i emisariuszami Kościuszko, posta-
nowił odroczyć termin wybuchu in-
surekcji do przyszłego roku. 

4. 
Nieistniejący pałacyk Wo-
dzickich na Piasku. 

Dwór Wodzickich zwany pała-
cem na Piasku, wchodził w skład 
dużej posiadłości, której obszar wy-
znaczają dzisiejsze ulice: Podwa-
le, Loretańska, Kapucyńska. Został 
wzniesiony w końcu XVII w. Od 
lat 70. XVIII w. należał do Eliasza 
Wodzickiego. W 1893 r. budynek 
został zburzony. 

23 marca 1794 r., późnym wie-
czorem o 23.00 do dworu Wodzi-
ckich przybył z emigracji Tadeusz 
Kościuszko z zamiarem rozpoczę-
cia insurekcji. Tu oczekiwali go już 
przywódcy sprzysiężenia krakow-
skiego.

5. 
Kościół Zwiastowania Naj-
świętszej Panny (oo. Kapu-
cynów), ul. Loretańska 11

24 III 1794 r., o godzinie dzie-
wiątej, po odprawie, generałowie 
Tadeusz Kościuszko i Józef Wodzi-
cki z oficerami udali się na Mszę św. 
do kościoła oo. Kapucynów. Nabo-
żeństwo zostało odprawione w Do-
mku Loretańskim, potem generało-
wie, ująwszy szable w ręce, złożyli 
ślubowanie, że gotowi są oddać ży-
cie w obronie ojczyzny oraz wiary 
i wolności narodu polskiego. 

6. 
Miejsce złożenia przysięgi 
przez Kościuszkę 24 mar-
ca 1794 r., Rynek Główny

24 marca 1794 r. po mszy świę-
tej u oo. Kapucynów, przed dziesią-
tą rano Tadeusz Kościuszko udał się 
na Rynek. Generał zatrzymał się 
przed frontem żołnierzy i wygłosił 
krótką przemowę. Następnie po-
seł krakowski Aleksander Linowski 
odczytał Akt powstania obywate-

1.

2.

3.

4.

5.

Portret Tadeusza Kościuszki – 
Jan Nepomucen Bizański, 1862 r.
ze zbiorów MHK
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Czackim, znanym działaczem poli-
tycznym i oświatowym. Kościuszko 
odwiedził w zabudowaniach zgro-
madzenia ss. Prezentek przy dzi-
siejszej ul. Św. Jana 7, s. Magdale-
nę Grastilankę, znaną z działalności 
społecznej i dobroczynnej. 

13. 
Budynki pojezuickie przy 
kościele św. Św. Piotra i Pa-
wła, ul. Grodzka 52/54

Kompleks zabudowań dawne-
go kolegium Jezuitów powstał po-
przez połączenie i rozbudowę kil-
ku budynków w XVII i XVIII w. Po 
kasacie zakonu jezuitów w 1773 r. 
budynek przejeła Komisja Eduka-
cji Narodowej. Tutaj podczas insu-
rekcji kościuszkowskiej prof. Rafał 
Czerwiakowski zorganizował i pro-
wadził główny lazaret wojskowy 
w Krakowie. Po bitwie pod Racła-
wicami duża część rannych została 
tu przewieziona i leczona.

14. 
Kościół św. św. Piotra i Pa-
wła przy ul. Grodzkiej

To pierwsza barokowa budow-
la Krakowa, wzniesiona w latach 
1597-1635, z fundacji króla Zyg-
munta III Wazy, dzięki staraniom 

lów, mieszkańców, województwa 
krakowskiego, który w istocie był 
dokumentem ogólnonarodowego 
powstania. Akt uznawał Kościuszkę 
„za najwyższego i jedynego Naczel-
nika i rządcę całego powstania”. Po 
odczytaniu Aktu Kościuszko złożył 
uroczystą przysięgę. 

Kolejna ważna uroczystość mia-
ła miejsce na Rynku, 7 kwietnia 
1794 r. wieczorem, kiedy to po zwy-
cięstwie pod Racławicami wpro-
wadzono tu triumfalnie 12 zdoby-
tych armat oraz inną broń, a tak-
że sztandary i jeńców rosyjskich. 
Nazajutrz Kościuszko wjechał do 
miasta przez Barbakan i Bramę Flo-
riańską, ubrany w chłopską sukma-
nę i czapkę krakuskę. 

7. 
Ratusz krakowski, 
Rynek Główny

24 marca 1794 r. po złoże-
niu przysięgi na Rynku Kościusz-
ko w otoczeniu oficerów sztabo-
wych i szlachty udał się na Ratusz, 
gdzie w sali posiedzeń rady miej-
skiej, tzw. Izbie Pańskiej, oczekiwa-
li go członkowie magistratu i czo-
łowi przedstawiciele województwa 
krakowskiego. Po krótkiej przemo-
wie Naczelnika, poseł Aleksander 
Linowski odczytał zebranym Akt 
powstania. 

8. 
Szara Kamienica, 
Rynek Główny 6

W pierwszych dniach insurek-
cji główna kwatera Tadeusza Koś-
ciuszki mieściła się w Szarej Kamie-
nicy. 24 marca Kościuszko dzięki 
pomocy posła Aleksandra Linow-
skiego wydał kilka ważnych odezw: 
Do wojska polskiego i litewskiego, 
Do obywatelów, Do duchowieństwa 
polskiego oraz Do kobiet polskich. 

9. 
Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Pan-
ny, zwany Mariackim, 
Rynek Główny

25 marca 1794 r. Tadeusz Koś-
ciuszko udał się do kościoła Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny, gdzie uroczystą Mszę św. cele-
brował archiprezbiter ks. Leonard 
Kiełczowski. Podczas nabożeństwa 
Kościuszko w obecności duchowień-
stwa krakowskiego wszedł na ganek 
renesansowego cyborium i powtó-
rzył przysięgę złożoną poprzedniego 
dnia na Rynku krakowskim. 

10.
Pałac Spiski, 
Rynek Główny 34

W kwietniu 1794 r. Tadeusz 
Kościuszko zostawił w Krakowie 
załogę złożoną z 1200 żołnierzy 
piechoty nowego zaciągu, ponad 
500 milicji miejskiej i 200 kosynie-
rów oraz pikinierów. Komendan-
tem miasta mianował płk. Ignacego 
Wieniawskiego. W czasie insurekcji 
komenda miasta mieściła się w ob-
szernym Pałacu Spiskim. 

11. 
Popiersie płk. Jana Kiliń-
skiego w Magistracie Kra-
kowskim

Między hallem wejściowym 
a I piętrem pałacu Wielopolskich, 
czyli w pomieszczeniach magistratu 
krakowskiego przy placu Wszyst-
kich Świętych 3/4, znajduje się po-
piersie Jana Kilińskiego, jednego 
z głównych dowódców insurekcji 
kościuszkowskiej.

12. 
Ulica Św. Jana

Kościuszko podczas pobytu 
w Krakowie chętnie odwiedzał bli-
skich współpracowników bywał przy 
ul. św. Jana, gdzie pod dzisiejszym 
nr 15 mieszkał kasztelan czchow-
ski Stefan Dembowski. Kościuszko 
gościł także w kamienicy pod obec-
nym nr 8 u starościny wolbrom-
skiej Urszuli z Morsztynów Dembiń-
skiej. Tutaj Naczelnik spotykał się 
z zięciem właścicielki, Tadeuszem 

jezuity Piotra Skargi. Do 1773 r. 
była pod opieką jezuitów, kiedy to 
przeprowadzono kasatę zakonu na 
ziemiach Rzeczypospolitej. 

Kościół znajdował się blisko laza-
retu, odwiedzany przez powstańców

15. 
Katedra p.w. Św. Stanisła-
wa BM i Wacława na Wa-
welu

8 kwietnia 1794 r. po entuzja-
stycznym powitaniu na Rynku, Ta-
deusz Kościuszko udał się do kate-
dry na Wawelu, gdzie według relacji 
Antoniego Bauma von Appelheima 
awansował na stopień oficerski bo-
haterów bitwy racławickiej, kosy-
nierów regimentu grenadierów kra-
kowskich. Wśród nominowanych 
na chorążych znaleźli się: Wojciech 
Bartosz Głowacki, Stanisław Świ-
stacki oraz Jędrzej Łakomski. 22 
czerwca 1818 r. miało miejsce prze-
niesienie zwłok Tadeusza Kościusz-
ki z kościoła św. Floriana do kate-
dry wawelskiej. Trumna ze zwłoka-
mi Kościuszki spoczęła w katedrze 
przed konfesją św. Stanisława. Po 
mszy świętej odprawionej rankiem 
23 czerwca została wniesiona do 
krypty św. Leonarda. Kościuszko 
spoczął obok króla Jana III So-
bieskiego i pochowanego tutaj rok 

wcześniej księcia Józefa Poniatow-
skiego. Obecny sarkofag Kościusz-
ki powstał w 1832 r. Wykonał go 
rzeźbiarz krakowski Paweł Filippi.

 

16. 
Pomnik Kościuszki (wzgó-
rze wawelskie, bastion kró-
la Władysława IV)

W styczniu 1899 r. Leonard 
Marconi, profesor Politechniki 
Lwowskiej, przedstawił model po-
mnika konnego Kościuszki. Pro-
jekt ten zyskał uznanie i akcepta-
cję, ale niestety rzeźbiarz wkrótce 
zmarł. Prace ukończył jego zięć An-
toni Popiel, twórca pomnika Koś-
ciuszki w Waszyngtonie. W 1903 
r. pomnik Kościuszki został odla-
ny z brązu. Przez kilka lat goto-
wy pomnik stał w jednej z szop na 
krakowskim Podgórzu. W grudniu 
1921 r. ustawiono monument na 
obecnym miejscu. W czasie okupa-
cji niemieckiej, w styczniu 1940 r. 
generalny gubernator Hans Frank 
nakazał usunięcie pomnika. Na 
podstawie dokumentacji i małego 
modelu z Muzeum Narodowego 
oraz projektu niemieckiego rzeź-

biarza Rudolfa Löhne-
ra odtworzono pomnik 
Kościuszki. Odlew sta-
nowił dar mieszkańców 
Drezna dla Krakowa. 
Monument został od-
słonięty 24 września 
1960 r. 

6.

7.

8.

9.

10.
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17.
Dworek Białoprądnicki, 
ul. Papiernicza 2

W 1794 r. podczas pobytu w Kra-
kowie Tadeusz Kościuszko miał za-
trzymać się w dworze na Białym 
Prądniku. W obszernym parku 
znajduje się jawor Kościuszki, pod 
którym miał odpoczywać, przyjmo-
wać raporty i wydawać rozkazy. 
Prawdopodobnie Kościuszko spę-
dził w dworku w Białym Prądniku 
noc z 31 marca na 1 kwietnia 1794 
r., by wczesnym rankiem dokonać 
przeglądu wychodzących z Krako-
wa oddziałów powstańczych. 

18. 
Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

Po zakończenie II wojny świa-
towej prof. Izydor Stella-Sawicki 
wystąpił z koncepcją utworzenia 
w Krakowie wyższej szkoły tech-
nicznej. Dzięki jego staraniom 
powstały na Akademii Górniczej 
wydziały: Architektury, Inżynierii 
i Komunikacji, nazwane Wydzia-
łami Politechnicznymi. Akt ich po-
wołania posiadał moc obowiązującą 
od 1 kwietnia 1945 r. Ten właśnie 
dzień uważany jest za datę po-
wstania Politechniki Krakowskiej. 

23.
Kopiec Kościuszki, 
al. Waszyngtona 1

Kopiec Kościuszki jest usytuowa-
ny na wzgórzu Bł. Bronisławy. Ko-
piec ma 35 m wysokości, średnicy 
podstawy około 75 m. Wkrótce po 
śmierci Tadeusza Kościuszki poja-
wiła się myśl o usypaniu kopca na 
cześć Naczelnika. Rozpoczęcie bu-
dowy nastąpiło 16 X 1820 r. Oficjal-
nie zakończono budowę 25 X 1823 r. 

24. 
Popiersie Tadeusza Koś-
ciuszki w Parku Jordana

W 1889 r. z inicjatywy dra Hen-
ryka Jordana stworzono park na te-
renie błoń czarnowiejskich w miej-
scu byłej wystawy rolniczo-przemy-
słowej. Zagospodarowanie parku 
zlecono w połowie 1888 r. kierow-

nikowi ogrodów miejskich – Bo-
lesławowi Maleckiemu. W parku 
w alei głównej znajduje się popier-
sie Kościuszki, wykonane przez 
profesora Alfreda Dauna. 

W 1947 roku wydziały te przenie-
siono do budynków przy ul. War-
szawskiej 24. Pełną niezależność 
uczelnia uzyskała 7 lipca 1954 r., 

19.
Popiersie Tadeusza Koś-
ciuszki na terenie Politech-
niki Krakowskiej 

Na terenie Kampusu Główne-
go PK przy ulicy Warszawskiej 24, 
między budynkami Wydziału In-
żynierii Lądowej a Wydziału Ar-
chitektury 17 października 2016 r. 
miało miejsce uroczyste odsłonięcie 
popiersia patrona uczelni Tadeu-
sza Kościuszki, dłuta prof. Stefa-
na Dousy. 

20.
Pozostałości fortyfikacji 
kościuszkowskich   
(przy Politechnice Krakow-
skiej, ul. Montellupich)

W końcu marcu 1794 r. w trak-
cie objazdów Tadeusza Kościuszki 
przedpola Krakowa powstała kon-
cepcja założenia obozu warownego, 
zabezpieczającego miasto od strony 
północno-zachodniej. Plan zakładał 
wykonanie obwałowań osłaniają-
cych miasto wraz z przedmieściami 
na linii ok. 2,5 km od Młynówki na 
Krowodrzy,] aż po skarpę wiślaną 
przy Ogrodzie Botanicznym. Forty-
fikacje obejmowały pięć odcinków. 

21. 
Kościół św. Floriana, 
ul. Warszawska 1

W marcu 1818 r. książę Anto-
ni Jabłonowski z inicjatywy władz 
Wolnego Miasta Krakowa udał 
się do Solury po zwłoki Tadeusza 
Kościuszki. 11 kwietnia 1818 r. wie-
czorem strażnik z wieży Mariackiej 

obwieścił o zbliżaniu się konduk-
tu żałobnego Tadeusza Kościusz-
ki. Wśród wystrzałów moździerzy, 
bicia dzwonów, żałobnej muzyki 
i śpiewów czterokonny karawan 
dotarł przed kościół św. Floria-
na. Przez dziewięć tygodni lud-
ność składała hołd pamięci zmar-
łemu Naczelnikowi. Przeniesienie 
zwłok z kościoła św. Floriana do 
katedry wawelskiej miało miejsce 
22 czerwca.

22. 
Ulica Kościuszki

Jedna z krakowskich ulic pro-
wadząca w kierunku Kopca Koś-
ciuszki, od 1909 r. nosi imię bohate-
ra narodowego, Tadeusza Kościusz-
ki. Biegnie ona od al. Krasińskiego 
i mostu Dębnickiego w kierunku 
zachodnim, do mostu na Ruda-
wie (u wylotu ul. Królowej Jadwi-
gi). Niegdyś stanowiła ona zapew-
ne część średniowiecznego traktu 
prowadzącego do klasztoru Nor-
bertanek i Tyńca. W latach 1849-
1855 droga została przebudowana, 
stanowiła ona dojazd do powstają-
cych wówczas fortyfikacji austria-
ckich, w tym fortu „Kościuszko”. 
Ulica zyskała wówczas charakter 
alei obsadzonej zielenią. 

25. 
Stara Synagoga na Kazi-
mierzu, ul. Szeroka 22

W pierwszych dniach insurekcji 
Tadeusz Kościuszko złożył wizytę 
także w Starej Synagodze na Ka-
zimierzu. Przemówił wówczas do 
przedstawicieli gminy żydowskiej, 
oświadczając, że „...niczego nie 
pragnie dla siebie, obchodzi go jeno 
opłakany stan Ojczyzny i uszczę-
śliwienie wszystkich jej mieszkań-
ców, do których i Żydów zalicza, 
leży mu na sercu.” Po śmierci Na-
czelnika w 1817 r. odprawiono tu 
modlitwy żałobne. 

26. 
Ulica Berka Joselewicza

Ulica została wytyczona na Kazi-
mierzu w latach 80. XIX w., nazwę 
otrzymała w 1890 r. Berek Josele-
wicz (1764-1809), kupiec żydow-
ski, dowódca żydowskiego pułku 
kawalerii w powstaniu kościusz-
kowskim. Oddział Berka Josele-
wicza brał udział w obronie war-
szawskiej Pragi. Od 1798 r. walczył 
w Legionach Dąbrowskiego. Brał 
udział w wielu bitwach napoleoń-
skich. Od 1807 r. w armii Księstwa 
Warszawskiego W 1808 roku został 
kawalerem orderu Virtuti Militari. 

27. 
Cmantarz Rakowicki
Nagrobki powstańców koś-
ciuszkowskich

Na cmentarzu Rakowickim, któ-
ry założono w 1801 r. znajduje się 
kilka grobów osób związanych z in-
surekcją kościuszkowską. Spoczy-
wa tu m.in.: Rafał Czerwiakowski 
(1743-1816), lekarz, prof. chirurgii 
naczelny lekarz Głównego Lazare-
tu w Krakowie podczas powstania 
w 1794 r., pionier polskiej chirurgii. 
Franciszek Paszkowski (1778-1856), 
gen. brygady oficer Legionów Pol-
skich i wojsk Księstwa Warszaw-
skiego, pisarz, przyjaciel, biograf 
Kościuszki. Przywiózł on do Kra-
kowa pamiątki kościuszkowskie, był 
jednym z inicjatorów organizacji 
pogrzebu oraz pochówku Naczelni-
ka na Wawelu, prezesem Komite-
tu Budowy Kopca Kościuszki. Mar-
cin Tarnowski (1772-1862), żołnierz 
insurekcji uczestnik kampanii na-
poleońskich w latach 1809 i 1812, 
pułkownik w powstaniu 1830/1, 
sybirak. Jan Kanty Wincenty Obo-
rowicz, kowal z Prądnika, ostatni 
znany uczestnik powstania koś-
ciuszkowskiego, zmarł w roku 1889. 

28.
Cmentarz Salwatorski

Na starym cmentarzu przy koś-
ciele pw. Najświętszego Salwatora 
przy ul. bł. Bronisławy na Zwie-

18.

21.

23.

24.

25.

27.

17.



rzyńcu znajduje się nagrobek Józe-
fa Weryha Darowskiego (zm. 1842), 
uczestnika powstania kościuszkow-
skiego, „przybocznego Towarzysza 
Kościuszki” oraz grób Feliksa We-
ryha Darowskiego

29. 
Pałac Krzysztofory

Wiele pamiątek kościuszkow-
skich znajduje się w Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa. Wśród 
nich są: pióro i kałamarz użyte 
do podpisywania Aktu powstania 
w Ratuszu, szlifa z munduru amery-
kańskiego Kościuszki oraz kolekcja 
medali rocznicowych. Muzeum po-
siada obok wizerunków Kościuszki 
także dzieła Michała Stachowicza, 
w tym: Przysięga Tadeusza Koś-
ciuszki na Rynku Krakowskim, Po-
chód wojsk Tadeusza Kościuszki 
przez Rynek Krakowski po zwy-
cięstwie racławickim. Duże znacze-
nie historyczne ma dokumentacja 
pogrzebu i sypania kopca zawarta 
w tzw. Tekach Friedleina. 

30.
Muzeum Narodowe 
w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie 
zorganizowało dwie wielkie wystawy 
kościuszkowskie: w 1917 i 1946 r. 
W zbiorach tego muzeum jest prze-
chowywany m.in. wyciąg z metryki 
chrztu Kościuszki z 1746 r., para 
pistoletów ofiarowanych mu przez 
Jerzego Waszyngtona w 1783 r., 
wstążka z orderu Virtuti Militari, 

otrzymanego po bitwie pod Dubien-
ką w 1792 r. Znajduje się tu także 
sukmana krakowska, którą tradycja 
łączy z osobą Naczelnika, a także wy-
roby ręcznie wykonane przez Koś-
ciuszkę, który słynął z zamiłowania 
do majsterkowania. Charakter relik-
wi ma jego pukiel włosów, obcięty 
w chwili śmierci w Solurze. W Su-
kiennicach jest eksponowanych wie-
le cennych obrazów o tematyce koś-
ciuszkowskiej, m.in. Kościuszko pod 
Racławicami Jana Matejki, a także 
dzieła Michała Stachowicza.

31.
Muzeum Czartoryskich - 
Muzeum Narodowe

W 1894 r., w setną rocznicę in-
surekcji, Muzeum Czartoryskich 
zorganizowało specjalną wysta-
wę. Wśród zbiorów tego muzeum 
znajduje się do dziś m.in. jedwab-
na czerwona chorągiew z białym 
orłem, według tradycji ofiarowana 
przez mieszkańców Krakowa Tade-
uszowi Kościuszce w dniu przysię-
gi. Są tu również jego dwie szable, 
w tym jedna typu wschodniego, dar 
lwowskich Ormian. Naczelnik no-
sił ją prawdopodobnie podczas po-
wstania. W zbiorach tego muzeum 
znajduje się interesująca kolekcja 
rysunków autorstwa Kościuszki, 
przedmiotów wyrabianych przez 
niego własnoręcznie. największa 
kolekcja autografów Kościuszki, 
a także jego patent na generała-
-majora wojsk koronnych z 1789 r.

32.
Pleszów ul. Nadbrzezie 1A

1 kwietnia 1794 r. wojsko Tade-
usza Kościuszki wyruszyło z Krako-

wa i skierowało się w stronę Lub-
orzycy, postój miał miejsce w Ple-
szowie. Według tradycji w miejscu, 
w którym społeczność Pleszowa po-
witała Naczelnika posadzono lipę. 
Lipa zniknęła z krajobrazu jeszcze 
przed I wojną światową, a na miej-
scu dawnego zagajnika stoi obec-
nie stacja benzynowa przy dzisiej-
szej ul. Nad-
brzezie 1A. Na 
budynku znaj-
duje się tablica 
pamiątkowa. 
Chata, w któ-
rej zatrzymał 
się Kościuszko 
w Pleszowie, 
stała jeszcze po 
II wojnie świa-
towej i mieszka-
li w niej geode-
ci wytyczający 
Nową Hutę. 

33.
Stopień wodny Kościuszko

W pobliżu zachodniej granicy 
Krakowa, w gminie Liszki znajdu-
je sie otwarty w 1990 r. stopień 
wodny na Wiśle, nosi on nazwę 
Kościuszko. 

34-38
Szkoły imienia Tadeusza 
Kościuszki w Krakowie

W Krakowie kilka placówek 
szkolnych nosi imię Tadeusza Koś-
ciuszki. W tym: (34) Zespół Szkół 
Energetycznych przy ul. Loretań-
skiej 16, (35) Szkoła Podstawowa 
nr 58 przy ulicy Zielińskiej 30, (36) 
Szkoła Podstawowa nr 25 przy ul. 
Komandosów 29 na os. Podwa-
welskim, (37) IV Liceum Ogólno-
kształcące im. Tadeusza Kościusz-
ki,  (38) Szkoła Podstawowa nr 64 
przy ulicy Sadzawki.
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