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Późnym wieczorem 11 kwietnia 1818 roku
strażnik na wieży Mariackiej obwieścił udającym
się już na nocny spoczynek krakowianom,
że nadjeżdża kondukt z trumną Tadeusza

X X

Kościuszki. Noc poszła w zapomnienie;
nieprzebrane tłumy mieszkańców ze świecami
w dłoniach wyruszyły na Kleparz, by oświetlić
drogę żałobnemu orszakowi.

1. KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA (ul. Warszawska 1/pl. Matejki)
Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 r. w Solurze (Szwajcaria), kilka miesięcy później jego
zabalsamowane zwłoki zostały
sprowadzone do Krakowa. Karawan z trumną Naczelnika wjechał
na Kleparz wieczorem 11 kwietnia 1818 roku. Przy dźwiękach
dzwonów i salw armatnich trumna została złożona w kościele
św. Floriana. Spoczywała w tym
miejscu przez dziewięć tygodni
i każdego dnia przybywały do
„Świętego Floriana” tłumy ludzi
chcących oddać hołd zmarłemu.
Straż honorową przy trumnie
trzymali, ubrani w białe, krakowskie sukmany, kombatanci insurekcji i Księstwa Warszawskiego.
Wieczorem 22 czerwca 1818 roku
bicie dzwonu Zygmunta obwieściło wymarsz konduktu żałobnego,
na Wawel Drogą Królewską (bramą
i ulicą Floriańską, Rynkiem, ulicami Grodzką i Kanoniczą).

Jan Wojnarski, Kościół św. Floriana,
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
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2. MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH (ul. Św. Jana 17)
W miejscu dawnych domów
mieszczańskich, u schyłku XIX
wieku Władysław książę Czartoryski urządził Muzeum. Trzonem
kolekcji były zbiory puławskie, zgromadzone przez Izabelę Czartoryską
sto lat wcześniej. Brała ona udział
w przygotowaniach do insurekcji
kościuszkowskiej, a po rozpoczęciu
walk wsparła finansowo powstanie. W odwecie caryca Katarzyna II
skonfiskowała majątki Czartoryskich, a ich główną siedzibę - Puławy - nakazała wojsku spustoszyć.
Izabela Czartoryska zebrała pokaźną kolekcję pamiątek związanych z Kościuszką i insurekcją,
m.in. chorągiew ziemi krakowskiej,
ofiarowaną przez mieszczan Naczelnikowi podczas przysięgi na Rynku,
dwie szable Kościuszki, znaki
wojskowe i broń powstańców, kule
armatnie spod Racławic, a nawet
„kawałek blachy z trumny” Naczelnika. Biblioteka Czartoryskich przechowuje największą w Polsce kolekcję autografów Tadeusza Kościuszki
oraz jego własnoręcznie wykonane
rysunki.
Z okazji setnej rocznicy wybuchu insurekcji Władysław Czartoryski urządził w tym gmachu
wielką wystawę „kościuszkowską”,
udostępniając publiczności zgromadzone cymelia. Częstym gościem
księcia był Jan Matejko, który
wypożyczał pamiątki po królach
i bohaterach (włącznie z garderobą),
by odmalować je w obrazach o tematyce historycznej, nadając im tym
samym walor autentyzmu przedstawianej epoki. Nie inaczej było,
gdy zabrał się do malowania dzieła
Kościuszko pod Racławicami.
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Kazimierz Wojniakowski, Portret Izabeli Czartoryskiej z Flemingów,
Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
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3. KAMIENICA KRAUZOWSKA (ul. św. Jana 12)
Wcześniej własność rajcy miejskiego Krzysztofa Krauze. Na początku
XX wieku kamienica należała do
jednego z największych znawców
Krakowa, Klemensa Bąkowskiego, który ofiarował ją Towarzystwu
Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa. W przejętej po II wojnie
światowej przez Muzeum Historyczne kamienicy otworzono w 1952
roku stałą wystawę, poświęconą
tematyce kościuszkowskiej.

Franciszek Turek, Kamienica przy
ul. św. Jana 12 - sień Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa.

3
4. PAŁAC POD KRZYSZTOFORY (Rynek Główny 35)
Mieści się tutaj Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, posiadające bogatą kolekcję pamiątek kościuszkowskich, m.in. kałamarz i pióro użyte do podpisania Aktu
powstania, portrety Kościuszki, elementy jego munduru, obrazy Michała Stachowicza, a także eksponaty oraz
dokumenty związane z pogrzebem Kościuszki i sypaniem kopca.

Portret Tadeusza Kościuszki w zbiorach
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

4
3

Z Z

PAMIĘĆ KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

X X

5. PŁYTA UPAMIĘTNIAJĄCA PRZYSIĘGĘ TADEUSZA KOŚCIUSZKI
(Rynek Główny, u wylotu ul. Szewskiej)
Początkowo miejsce przysięgi Kościuszki, zostało upamiętnione w 1879
roku kamieniem, a następnie płytą
granitową. Kilkakrotnie zmieniano jej
położenie, efektem czego były ironiczne wiersze i uszczypliwe uwagi kierowane pod adresem magistratu. Obecna
płyta jest czwartą z kolei, położoną
przy okazji modernizacji nawierzchni
Rynku w 1963 roku.
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Michał Stachowicz, Przysięga Tadeusza
Kościuszki na Rynku krakowskim. Zamek
Królewski w Warszawie.

6. SUKIENNICE (Rynek Główny)
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Juliusz Kossak, Stanisław Tondos, Sukiennice, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
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W XIX wieku władze miasta odrestaurowały gmach Sukiennic i przekazały górną kondygnację Muzeum
Narodowemu. Jednym z najbardziej
znanych eksponowanych tutaj dzieł
jest obraz Jana Matejki Kościuszko
pod Racławicami (1888 r.). W innej sali
prezentowane są obrazy „kościuszkowskie” namalowane przez Michała Stachowicza, naocznego świadka
wydarzeń z 1794 roku.Muzeum Narodowe posiada interesujący portret
Kościuszki, którego Józef Grassi
przedstawił w zbroi, jako rycerza
niezłomnego.
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A. PAŁAC MIEROSZEWSKICH (ul. Krupnicza 11)
W
krakowskiej
rezydencji
hrabia Jan Stanisław Mieroszewski zgromadził kolekcję
dzieł sztuki. Choć osobiście był
niechętny tradycji kościuszkowskiej, to to zbierał obrazy o tej
tematyce. Wśród nich znajdował
się obraz olejny namalowany

przez Franciszka Smuglewicza
w 1775 roku, przedstawiający
Polonię (alegorię Polski) jako
rzymską westalkę, u stóp której
Kościuszko składa przysięgę.
Dzieło to (obecnie zaginione)
jest ważne dla historii polskiej
sztuki, albowiem dało począ-

tek nowemu typowi kompozycji malarskiej, określanej jako
„Polska w kajdanach”. Naśladowców Smuglewicza było wielu ale
bodaj najbardziej znaną „Polonią
zakuwaną w kajdany” jest dzieło Jana Matejki, eksponowane
w Muzeum Czartoryskich.

B. KLASZTOR OO. KAPUCYNÓW NA PIASKU (ul. Loretańska 11)
Ojcowie Kapucyni, którzy przybyli do Krakowa w 1695 roku, zapisali
niezwykłą kartę historii: jako kapelani towarzyszyli powstańcom na
bitewnych polach podczas wszystkich zrywów niepodległościowych;
po raz pierwszy podczas insurekcji kościuszkowskiej. Wewnątrz
kościoła znajdują się liczne epitafia, nagrobki i tablice pamiątkowe
ku czci Polaków zasłużonych dla
wolności ojczyzny. W kruchcie stoi
nagrobek gen. Józefa Wodzickiego, który zginął od kuli armatniej
w bitwie pod Szczekocinami.
Ignacy Krieger, Kościół Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny (OO. Kapucynów),
ul. Loretańska, fotografia, Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa.
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DOMEK LORETAŃSKI
Tablica na zewnętrznej ścianie
Domku Loretańskiego upamiętnia
uroczystość ślubowania i poświęcenia szabel generałów Kościuszki
i Wodzickiego, która miała miejsce przed złożeniem przysięgi
na Rynku. Druga tablica została
wmurowana w posadzkę kaplicy
w miejscu poświęcenia szabel.

Tablica pamiątkowa na Domku Loretańskim,
wikipedia.pl

C. PAŁAC BISKUPI, UL. FRANCISZKAŃSKA 3
Siedziba biskupów krakowskich od
XIV wieku. W roku 1815 biskupem
krakowskim został Jan Paweł Woronicz, prywatnie - poeta, romantyk
i kolekcjoner zaprzyjaźniony z Czartoryskimi. Za ich przykładem gromadził „pamiątki narodowe”. Ten impo-

6

nujący zbiór złożył się na tzw. Gabinet
Historyczny, zajmujący pokoje pierwszego piętra pałacu. W dekoracji pałacu biskupów krakowskich przewijał
się wątek insurekcji kościuszkowskiej,
na ścianach zawisły obrazy Zaprzysiężenie Kościuszki oraz Bitwa pod Racła-

wicami Michała Stachowicza. Natomiast prof. Józef Peszka namalował
na zlecenie biskupa portrety Tadeusza
Kościuszki i Hugona Kołłątaja. Pałac
spłonął doszczętnie w 1850 roku,
a wraz z nim przepadły skarby Gabinetu Historycznego.
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7. KAMIENICA
przy ul. Grodzkiej 15
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W okresie powstania kościuszkowskiego mieszkał tutaj Michał
Stachowicz.
Było on malarzem cechowym
i uczył rysunku w liceum św. Barbary. Malował głównie dzieła o treści
religijnej i polichromie (m.in. dekorował pałac biskupi i Collegium
Maius). Uznanie przyniosły mu
obrazy przedstawiające wydarzenia
historyczne, których był naocznym
świadkiem. Do najważniejszych
jego dzieł z tego cyklu należą: Przysięga Kościuszki na Rynku krakowskim, Sprowadzenie armat spod
Racławic czy Wjazd księcia Józefa
Poniatowskiego. Stachowicz wykonał je w licznych kopiach, cieszyły się bowiem w tamtych czasach
niesłabnącym powodzeniem. Dzięki tym przedstawieniom ukazanym z drobiazgowością wiemy,
w którym miejscu stał Kościuszko
podczas składania przysięgi.

7

Teodor Baltazar Stachowicz, Katafalk Kościuszki, Muzeum Narodowe w Krakowie.

8. KATEDRA NA WAWELU (Wzgórze wawelskie)

Michał Stachowicz, Autoportret, Muzeum
Narodowe w Krakowie.
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Katedra wawelska jest kościołem
koronacyjnym
królów
polskich i miejscem ich wiecznego spoczynku. W XIX wieku
narodziła się w Krakowie tradycja
pochówku bohaterów narodowych
w kryptach królewskich. W 1817
roku pochowano tutaj księcia
Józefa Poniatowskiego, walczącego niegdyś wraz z Kościuszką
w obronie Konstytucji 3 maja.

W dniu 22 czerwca 1818 w katedrze odbyła się msza żałobna za
Tadeusza Kościuszkę, następnie uczestnicy powstania znieśli
trumnę do krypty św. Leonarda.
Nastrój tamtego dnia uwiecznił
Kornel Ujejski w utworze Pogrzeb
Kościuszki. Sarkofag ustawiono w 1832 roku bez zbędnych,
w kontekście klęski powstania
listopadowego, uroczystości.
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9. POMNIK KOŚCIUSZKI (Wzgórze wawelskie)
Pomysł uhonorowania Kościuszki pomnikiem pojawił się podczas
uroczystości pogrzebowych w 1818
roku, przegrał jednak wówczas
z koncepcją usypania kopca. Gdy
w 1894 roku Kraków przygotowywał się do obchodów 100. rocznicy
wybuchu insurekcji, temat pomnika
powrócił. Inicjatywa została entuzjastycznie przyjęta, ale jej realizacja przedłużała się ze względu
na niekończące się dyskusje nad
miejscem i formą. W efekcie, podczas
uroczystości kościuszkowskich ustawiono na Rynku gipsową imitację
pomnika (autorstwa W.E. Radzikowskiego), co tylko podniosło temperaturę sporu. Towarzystwo im.
T. Kościuszki zamówiło więc pomnik
u profesora Politechniki Lwowskiej

Leonarda Marconiego, który zaprezentował w Krakowie bardzo udany
projekt. W roku 1903, po kolejnych
zawirowaniach
(niespodziewana
śmierć artysty i przejęcie pracy przez
Antoniego Popiela, kłopoty z odlewem w brązie), pomnik był gotowy
do ustawienia. W mieście na nowo
rozgorzał spór o jego lokalizację.
Pomnik ustawiono dopiero w 1921
roku na Wawelu (bastion Władysława IV). Nie przetrwał nawet 20 lat,
bowiem Niemcy w 1940 roku zburzyli go i przetopili. Dzięki zachowanej dokumentacji udało się pomnik
odtworzyć, a odlew wykonany
w Lauchhammer (wówczas w NRD)
wrócił do Krakowa w roku 1960 jako
„dar mieszkańców Drezna”.
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Pomnik Tadeusza Kościuszki w Krakowie,
www.polona.pl

E. WILLA KOSSAKÓWKA (pl. Kossaka 1)
Schowana za modernistycznym
gmachem „Jubilata” niewielka willa,otoczona ogrodem, to „Kossakówka” – dom rodziny Kossaków. Miejsce
spotkań elity artystycznej Krakowa
(bywali tutaj m.in. H. Sienkiewicz,
A. Asnyk, St. Witkiewicz). Nestor
rodu - Juliusz Kossak był orędownikiem założenia w Krakowie muzeum
poświęconego Tadeuszowi Kościuszce. Jego syn, Wojciech, wielokrotnie

podejmował temat „kościuszkowski”
w swojej twórczości, czego przykładem jest eksponowany w Muzeum
w Solurze, monumentalny obraz
olejny (z 1911 r.), przedstawiający
przysięgę Kościuszki na Krakowskim
Rynku w 1794 roku. Wojciech Kossak
był współautorem słynnej Panoramy
Racławickiej (z Janem Styką i Luisem
Bollerem). Niewątpliwie jest to
największy obraz „kościuszkowski”,

jaki kiedykolwiek namalowano: ma
15 m wysokości i 120 m długości.
Panorama była główną ozdobą wielkiej wystawy krajowej, zorganizowanej we Lwowie w 1894 roku z okazji
100. rocznicy zwycięstwa Kościuszki
pod Racławicami. Po II wojnie światowej obraz miał zostać w Krakowie,
ale wskutek zbiegu różnych okoliczności znalazł się we Wrocławiu.

10. Ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Średniowieczny, bezimienny trakt
do klasztoru Norbertanek i na Bielany został w XIX w. uporządkowany,
a w 1909 roku nazwany imieniem
Tadeusza Kościuszki. Budynek oznaczony numerem 37 to „Dwór Łowczego”, który wedle tradycji pełnił w XVI
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w. funkcję pałacyku myśliwskiego
polskich królów. Gdy po wiekach
i zmiennych kolejach losu Dwór
Łowczego popadł w ruinę, pojawiła
się koncepcja, by odrestaurować go
i stworzyć Muzeum Kościuszkowskie. Wśród propagatorów powoła-

nia do życia takiego muzeum byli
m.in. Juliusz Kossak i Włodzimierz
Tetmajer. Z planów tych jednak nic
nie wyszło. Muzeum Kościuszki
powstało w innym miejscu i wiele lat
później.
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F. KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA (ul. św. Bronisławy 9)
Kościół p.w. Najświętszego Salwatora należy do najstarszych świątyń
Krakowa (konsekrowany w 1148 r.).
Na otaczającym kościół starym cmentarzu parafialnym znajduje się nagrobek Józefa Darowskiego, „przybocznego towarzysza Kościuszki”, a obok

- pomnik nagrobny jego brata, Feliksa, który walczył pod Racławicami
i Szczekocinami. W ścianę grobowca
norbertanek wmurowano epitafium
dramaturga Władysława Ludwika
Anczyca, autora niezwykle niegdyś
popularnej sztuki teatralnej Kościusz-

ko pod Racławicami. Przed wybuchem
powstania styczniowego Anczyc
wydawał w Królestwie Kongresowym
tajne czasopismo polskie zatytułowane „Kosynier”, czym w sposób oczywisty nawiązywał do tradycji insurekcji
kościuszkowskiej.

11. Ul. JERZEGO WASZYNGTONA
Ulica im. Jerzego Waszyngtona
powstała w miejscu dawnej polnej
drogi prowadzącej na szczyt wzgórza Sikornik, do pustelni bł. Bronisławy. Podczas sypania Kopca
Kościuszki transportowano tędy

ziemię i materiały niezbędne do
jego budowy, a po zakończeniu
prac droga została przekształcona
w spacerową aleję. Senat Rzeczpospolitej Krakowskiej planował
budowę przy tym trakcie osiedla

„Kościuszko”, którego mieszkańcami mieli być włościanie, weterani insurekcji i ich potomkowie.
Obowiązkiem osadników miała być
opieka nad kopcem. Pomysłu nie
udało się zrealizować.

12. MUZEUM TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W połowie XIX w. Austriacy rozpoczęli budowę Twierdzy
Kraków i na Sikorniku wznieśli
fort cytadelowy nr 2 „Kościuszko”. Jego nazwa wzięła się od
kopca Tadeusza Kościuszki, który
znalazł się wewnątrz fortu i paradoksalnie jako własność Komitetu Budowy Kopca był wyłączony
spod jurysdykcji wojskowej. Kopiec
był popularnym celem wycieczek i komendantura twierdzy
nie wzbraniała do niego dostępu,
zwłaszcza po wypadkach z 1869
roku, kiedy to zgodnie z miejscową tradycją krakowianie w święta
wielkanocne, po emausie tłumnie

przybyli „do Kościuszki”, a gdy
zastali bramę do fortu zamkniętą,
bezceremonialnie ją wyłamali.
Obecnie w bastionie V fortu
„Kościuszko” znajduje się muzeum
biograficzne Tadeusza Kościuszki.

Oprócz bogatej ekspozycji zabytków związanych z Kościuszką,
w zaaranżowanych przestrzeniach
ukazane są najważniejsze epizody
z życia bohatera dwóch narodów,
Naczelnika insurekcji.

12
Fort Kościuszko, zdjęcie lotnicze z 1935 r.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
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13. KOPIEC KOŚCIUSZKI
Idea uczczenia Tadeusza Kościuszki pomnikiem pojawiła się tuż po
śmierci Naczelnika. Po długich
dyskusjach nad jego formą zwyciężyła koncepcja usypania wzniesienia,
co w intencji pomysłodawców miało
odniesienie do tradycji antycznej, ale
w świadomości powszechnej zostało skojarzone z kopcami Krakusa
i Wandy. Kopiec został zbudowany

w latach 1820-1823, wg projektów
Feliksa Radwańskiego i Szczepana
Humberta. Początkowo prace wykonywali spontanicznie mieszkańcy
Krakowa oraz przyjezdni ochotnicy;
z czasem zebrano ekipę odpłatnych
robotników. Budowę kopca wspierali finansowo Polacy ze wszystkich
zaborów, a ogłoszona na ten cel
zbiórka pieniężna cieszyła się wielką

popularnością. W nasypie znalazła
się ziemia z pól bitewnych: Racławic,
Szczekocin i Dubienki. W 1860 roku
na szczycie kopca umieszczono
granitowy głaz z lakonicznym napisem „Kościuszce”. Kopiec szybko
stał się atrakcją Krakowa, ulubionym miejscem spacerów i celem
szkolnych wycieczek.
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Piotr Stachowicz, Szkółka Ludowa na Kopcu Kościuszki, Muzeum Historyczne Miasta Kraków.

Opracowanie spacerownika: dr Wojciech Głowa
Projekt graficzny: Fidelis Cattus
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