
Przed burzą

„Wieści niepokojące, jakie gruchnęły dziś o krwa-
wych wypadkach w Warszawie, były powodem, 
że publiczność zebrana licznie w teatrze, natych-
miast opuściła salę widowisk” donosił krakow-
ski dziennik „Czas”. Kiedy 9 kwietnia 1861 roku 
dotarła do Krakowa wiadomość o masakrze na 
Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie rosyjscy 
żołnierze strzelali do bezbronnego tłumu, nie 
tylko przerwano przedstawienie w krakowskim 
teatrze. Już następnego dnia odbyło się w ko-
ściele Mariackim nabożeństwo za dusze pomor-
dowanych mieszkańców stolicy. Na czas trwa-
nia nabożeństwa zamknięto sklepy i warsztaty. 
Kraków już od od kilkunastu lat znajdował się 
w granicach Austrii i była to Austria absolu-
tystyczna, rządzona przez niemieckojęzyczną 
biurokrację, a nie konstytucyjne Austro-Węgry, 
które miały dopiero powstać. Już 12 kwietnia 
austriacka policja zakazała: demonstracji, zbie-
gowisk i publicznego śpiewania pieśni, gdyż 
„spokojność miasta w wysokim stopniu naru-
szają”. W ten sposób rozpoczęły się wydarzenia, 

w których uczestniczyły trzy siły: mieszkańcy 
miasta uznający konspiracyjne władze narodo-
we, austriackie władze państwowe oraz Rosja.

Lata 1861 i 1862 obfi towały w demonstra-
cje krakowian, solidaryzujących się z rodakami 
z zaboru rosyjskiego, którzy domagali się praw 
przyznanych im przez europejskie mocarstwa 
na Kongresie Wiedeńskim. Władze austriackie 
tłumiły te wystąpienia, ale unikały nadmiernej 
brutalności. Wojsko wprawdzie strzelało, ale nie 
do demonstrantów, lecz w powietrze, a za pu-
bliczne śpiewanie pieśni „Boże, coś Polskę” – co 
było zakazane – szło się do aresztu, ale wyroki 
opiewały na jeden lub dwa miesiące. W Krako-
wie, podobnie jak w całej podzielonej na trzy 
zabory Polsce, rósł nastrojów oczekiwania, na-
dzieja mieszała się z lękiem, spodziewano się 
nowych wydarzeń, liczono się z możliwością 
wybuchu skierowanego przeciwko Rosji po-
wstania, a jednak wieść o zarządzonej w Kró-
lestwie brance i jej konsekwencjach, była dla 
krakowian zaskoczeniem.

KRAKÓW W POWSTANIU 
STYCZNIOWYM



Pomoc walczącym braciom

Pierwsze wiadomości o oporze przeciwko bran-
ce zarządzonej w Królestwie Polskim zamieścił 
„Czas” 22 stycznia. W nocy 31 stycznia wyruszyli 
z Krakowa pierwsi ochotnicy. Dołączyli oni do 
stacjonującego w Ojcowie oddziału Apolina-
rego Kurowskiego. Pomocy dla powstania or-
ganizowały władze konspiracyjne, czyli Ława 
Główna Krakowska, spotykająca się w hotelu 
Pod Czarnym Orłem (s. 4) Początkowo Austria-
cy byli neutralni. Jednak 3 lutego Dyrekcja Po-
licji wydała zakaz werbunku i udziału w po-
wstaniu. Za przekroczenie tego zakazu groziła 
kara do 10 lat więzienia. 4 lutego była rewizja 
z domu Pod Rakiem (s. 5) przy ulicy Szpitalnej, 
gdzie mieściło się powstańcze biuro werbun-
kowe. Jednak do powstania nadal wyruszali 
liczni ochotnicy. Był to – zdaniem historyków 
– „najtęższy i najwartościowszy element, jaki 
kiedykolwiek ruszył z Krakowa do Królestwa 
Polskiego”. Wielu z ich 17 lutego poległo w za-
kończonej klęską wyprawie na Miechów. Bitwa 
miechowska okryła żałobą wiele krakowskich 
rodzin i dowiodła, że improwizowane oddziały, 
złożone z nieprzeszkolonych, słabo uzbrojonych 
ochotników nie mogą nawiązać równorzędnej 
walki z regularnym wojskiem. Potwierdził to 
także los oddziału Langiewicza. Po tych klę-
skach Kraków nadal pomagał powstaniu, a tak-

że powstańcom chroniącym się w mieście oraz 
zatrzymanym przez władze austriackie. Inter-
nowanych Austriacy przetrzymywali między 
innymi: na Wawelu, w więzieniu św. Michała (s. 
6). oraz w Lunecie Warszawskiej (s. 7). Wielu po-
wstańców znalazło schronienie w krakowskich 
klasztorach, u OO. Karmelitów (s. 8), Kapucynów 
(s. 9) oraz Franciszkanów (s. 10). Zrezygnowano 
z przerzucania za granicę ochotników i broni. 
Władze powstańcze rozpoczęły formowanie 
zwartych oddziałów. Zorganizowane i wyekwi-
powane w Krakowie miały po przekroczeniu 
granicy walczyć samodzielnie. Od kwietnia 1863 
roku wyruszyło z Krakowa kilkanaście zbrojnych 
wypraw. Zakończyły się one klęską. History-
cy oceniają, że spośród około 3.000 ochotni-
ków, jacy od kwietnia do sierpnia 1863 roku 
wyruszyli z Krakowa, tylko 300 dołączyło do 
oddziałów powstańczych. Reszta brała udział 
w jednej potyczce i wracała do Galicji. Wyru-
szające do oddziały potrzebowały broni i amu-
nicji, którą produkowano w zakonspirowanych 
wytwórniach. Jedna z nich znajdowała się przy 
ul. Jagiellońskiej 7 (s. 11) gdzie w sierpniu 1863 
nastąpiła eksplozja. W jej wyniku zginęło pięć 
osób. Jedną z ofi ar jest licząca dwa lata Ludka 
Królikowska (s. 12).
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Po burzy

Wiosną 1864 roku powstanie dogasło. Dnia 
31 maja austriacka policja aresztowała Nor-
berta Nurkowskiego, powstańczego naczelnika 
okręgu krakowskiego. Dzień później aresztowa-
no Bolesława Stattera, naczelnika powstańczej 
„policji narodowej” miasta Krakowa, a 13 czerw-
ca Antoniego Naglickiego, naczelnika organiza-
cji narodowej w Krakowie. Dalszą walką uznano 
za bezcelową. W tej sytuacji 25 czerwca 1864 
roku krakowska organizacja narodowa zaprze-
stała działalności i rozwiązała się. Władze au-
striackie nie zaprzestały jednak represji. 29 lipca 
ogłoszono, że w terminie do 30 września 1864 
roku wszyscy krakowianie muszą się zaopatrzyć 
w nowe dokumenty tożsamości. Obławy po-
licyjne, podczas których wyłapywano osoby 
bez dokumentów, nie mające stałego miejsca 
zamieszkania, a przede wszystkim podejrzane 
o udział w powstaniu, odbywały się w Krako-
wie do grudnia 1864 roku. Dopiero 18 kwiet-
nia 1865 roku zniesiono w zaborze austriackim 
stan oblężenia. Zapowiedzią nadejścia nowych 
czasów i nowego kursu politycznego był ogło-
szony 18 listopada 1865 roku dekret cesarza 
Franciszka Józefa I o amnestii dla wszystkich 
więźniów politycznych. 

O ile samo zakończone klęską powstanie 
potępiane było przez znaczną część krakowian 
– szczególnie surowi w jego ocenie byli kra-

kowscy konserwatyści, nota bene często będą-
cy byłymi powstańcami – o tyle powstańców 
otaczano szacunkiem. Z inicjatywy działającego 
w zaborze austriackim Towarzystwa Wzajem-
nej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 
1863–1864 – którego statutowym obowiąz-
kiem było „udzielanie potrzebującym, zubo-
żałym lub okaleczonym” powstańcom mate-
rialnej i moralnej pomocy – utworzone zostało 
„Przytulisko”, w którym znajdowali schronienie 
osamotnieni i schorowani weterani. Mieściło 
się ono początkowo przy ulicy Krakowskiej, 
a od 1895 roku na podkrakowskim wówczas 
Zwierzyńcu. Na początku XX stulecia „Przytuli-
sko” przeniosło się do nowej siedziby przy ów-
czesnym placu Biskupim (s. 13). Po powstaniu 
Niepodległej Polski Towarzystwo rozwiązało 
się, a swój majątek – łącznie z budynkiem „Przy-
tuliska” – przekazało młodszym towarzyszom 
broni, czyli inwalidom wojennym.

Kolejne rocznice powstania obchodzone 
były w Krakowie uroczyście. Między innymi 
odprawiano msze w kościele Pijarów (s. 14), 
organizowano rocznicowe akademie w Sta-
rym Teatrze (s. 15). Co roku w Dniu Zadusz-
nym i Dniu Wszystkich Świętych kwestowano 
przy grobie powstańców na cmentarzu Rako-
wickim (s. 16). 

Michał Kozioł
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W hotelu tym, należącym wówczas do Mariana Dworskiego, byłego ofi cera austriacki ego, 
odbywały się w czasie powstania styczniowego spotkania konspiracyjnych władz Krakowa, 
czyli Ławy Głównej Krakowskiej. Narady te – jak wspominali świadkowie – organizowano 
„zachowując przy tem bardzo rozległe środki ostrożności. Posterunki awizacyjne młodzieży 
kadrowej stały już na ulicy Grodzkiej i na plantach, a następnie na obu wylotach ulicy i przed 
samym hotelem. W razie pojawienia się jakiejkolwiek podejrzanej osobistości cały łańcuch 
alarmował swoich sąsiadów i członkowie ławy mieli co najmniej 10 minut na rozejście się 
z numeru 42, w którym odbywały się obrady, do swoich numerów oraz ukrycie papierów 
i pieczęci”.

Hotel Pod Czarnym Orłem
obecny hotel Wawel, ulica Poselska 22
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W kamienicy Pod Rakiem funkcjonowało powstańcze 
biuro werbunkowe, o czym informuje tablica pamiąt-
kowa pochodząca z 1989 roku. W nocy z 4 na 5 lutego 
1863 roku przeprowadzono tutaj rewizję oraz areszto-
wano Józefa Mikołajewicza-Mięttę, choć – jak twierdził 
dziennik „Czas” – w jego mieszkaniu „nie znaleziono do-
wodów przeciwko niemu mówiących”.

Kamienica Pod Rakiem
ulica Szpitalna 7
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Więzienie św. Michała
ulica Senacka 3

W więzieniu tym przetrzymywano powstańców oraz osoby podejrzane o sprzyjanie powsta-
niu. Zatrzymywano bowiem nie tylko w związku z rzeczywistym zaangażowaniem w kon-
spirację, ale także „profi laktycznie”. Do cel więziennych u św. Michała trafi ali ludzie, któ-
rzy – zdaniem austriackich władz – mogli poprzeć powstanie. Między innymi bez żadnych 
konkretnych powodów aresztowano przybyłego do Krakowa pułkownika armii tureckiej 
Mehmed-beja, czyli Saturnina Kleczyńskiego, którego po zwolnieniu z więzienia wydalono 
przymusowo do Bawarii.
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Luneta Warszawska
ulica Kamienna 43

W forcie tym po bitwie miechowskiej przetrzymywano powstańców niebędących obywate-
lami austriackimi. Części z nich – jak później pisano – „udało się zbiedz (!) dzięki wyraźnej po-
mocy wart wojskowych”. Pozostałych wywieziono do Czech i tam internowano zgodnie ze sto-
sownym rozporządzeniem cesarskim. Ujęci przez Austriaków mieszkańcy Galicji i Krakowa mo-
gli – zwłaszcza w pierwszej fazie powstania – liczyć na bardziej łagodne potraktowanie. Często 
kończyło się na pouczeniu i ostrzeżeniu, po których wypuszczano zatrzymanego na wolność.
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Klasztor OO. Karmelitów
ulica Karmelicka 19

Po tragicznej bitwie miechowskiej wielu powstańców znalazło schronienie w klaszto-
rze OO. Karmelitów. Było ich tam tak wielu, że zwróciło to uwagę austriackiej policji, która 
w nocy 24 na 25 lutego przeprowadziła rewizję, aresztując około trzydziestu osób świeckich, 
czyli goszczonych w klasztorze powstańców. Ci spośród aresztowanych, którym nie udało się 
uciec i którzy nie byli obywatelami austriackimi, odesłano 18 marca 1863 do miejscowości 
Igława w Czechach.
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Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
ulica Loretańska 11

Także w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów 
goszczono powstańców. 27 lutego 1863 roku 
Austriacy aresztowali tam dziesięciu młody ludzi 
podejrzanych o udział w powstaniu. W ujeżdżalni, 
jaka znajdowała obok kapucyńskich zabudowań, 
przetrzymywano w marcu 1863 roku licznych pod-
komendnych Langiewicza. Zgłodniali i zmęczeni 
powstańcy mogli wtedy liczyć na dobre serca kra-
kowian, a zwłaszcza krakowianek. Dziennik „Czas” 
tak opisywał te zdarzenia: „krakowianki, począwszy 
do wielkiej pani przywożącej karetą kosze z jadłem 
i napitkami tudzież ciepłą odzież, aż do przekup-
ki i ubogiej służącej dźwigającej w koszu lub pod 
pachą skromny posiłek, cisnęły się na placu przed 
Kapucynami, by jedna przed drugą podać zgłod-
niałym braciom jadło.”
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Klasztor OO. Franciszkanów
plac Wszystkich Świętych 5

27 lutego 1863 w klasztorze OO. Franciszka-
nów przeprowadzono rewizję w wyniku któ-
rej aresztowano dwóch przebywających tam 
powstańców. Nie wszystkie rewizje były tak 
udane. W kronice klasztornej zanotowano opis 
następującego wydarzenia. Pewnego dnia do 
furty klasztornej zapukał starszy mężczyzna 
i powiedział furtianowi, że w nocy będzie re-
wizja. Usunięto więc szybko wszystkie zagro-
żone osoby i podejrzane przedmioty. Rewizja 
rzeczywiście była, a w przeprowadzającym ją 
bardzo rygorystycznie komisarza furtian roz-
poznał owego starszego pana, który kilka go-
dzin wcześniej przyszedł z ostrzeżeniem.
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Plac Wszystkich Świętych 5
Klasztor OO. FranciszkanówKonspiracyjna wytwórnia amunicji

ulica Jagiellońska 7

Wyruszające z Krakowa oddziały potrzebowały amunicji. Produkowano ją w zakonspirowa-
nych wytwórniach ulokowanych w różnych punktach miasta. 7 sierpnia 1863 roku o godzinie 
16.45 wybuchł proch w jednym z takich tajnych warsztatów, mieszczącym się na rogu ulic 
Szewskiej i Jagiellońskiej. W wyniku eksplozji zginęło wówczas pięć osób. Jedną z ofi ar była 
licząca dwa lata Ludka Królikowska.
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Grób Ludki Królikowskiej
cmentarz Rakowicki

Znajdujący się na cmentarzu Rakowickim grób dwuletniej 
dziewczynki, która zginęła w sierpniu 1863 roku w wyniku 
eksplozji prochu w konspiracyjnej wytwórni amunicji miesz-
czącej się na rogu ulic Szewskiej i Jagiellońskiej, jest do dziś 
często odwiedzany przez krakowian.
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Przytulisko Uczestników Powstania 
z lat 1863–1864
ulica Biskupia 18

W 1901 roku „Przytulisko” – działające od 1893 roku 
z inicjatywy Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczest-
ników Powstania Polskiego 1863-1864 – przeniosło się 
do nowej siedziby przy ówczesnym placu Biskupim. Po 
powstaniu Polski Niepodległej Towarzystwo rozwiązało 
się i przekazało swój majątek młodszym towarzyszom 
broni, czyli inwalidom wojennym z lat 1914-1920.
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W kościele tym odprawiano co 
roku msze w intencji uczestni-
ków i przywódców powstania, co 
dyskretnie obserwowała austriac-
ka policja. Między innymi w 1893 
roku krakowska Dyrekcja Policji 
przekazała Prezydium Namiestnic-
twa we Lwowie następującą in-
formację: „Mam zaszczyt donieść, 
że dnia dzisiejszego o godzinie 
10 odprawione zostało w kościele 
X.X. Pijarów zwykłe doroczne na-
bożeństwo za spokój dusz pięciu 
członków byłego Rządu naro-
dowego … między dość licznie 
zabraną publicznością, składającą 
się przeważnie z dam tutejszych 
oraz mieszczan, reprezentowane 
były cechy z chorągwiami.”

Kościół Przemienienia Pańskiego 
OO. Pijarów
ulica Pijarska 2

14



Stary Teatr
ulica Jagiellońska 5

W Starym Teatrze odby-
wały się obchody kolej-
nych rocznic wybuchu 
powstania styczniowego. 
22 stycznia 1913 roku, 
podczas akademii zorga-
nizowanej z okazji pięć-
dziesiątej rocznicy, Wło-
dzimierz Tetmajer, artysta 
i polityk, działacz ludowy 
i poseł do Rady Państwa 
w Wiedniu, wyrzekł sło-
wa: „Powstanie ocaliło 
największą duszę Polski, 
jej myśl narodową, jej nie-
śmiertelny ideał jedności 
i wolności.”
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Pomnik Powstańców Stycznio-
wych wzniesiony na cmentarzu 
Rakowickim w kwaterze R – na-
zwa nieprzypadkowa, nawiązy-
wała do łacińskich słów „Polonia 
rediviva – Polska zmartwychwsta-
ła – jest do dziś miejscem roczni-
cowych uroczystości, w których 
licznie uczestniczy krakowska 
młodzież.
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