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1. UL. LORETAŃSKA 12
W miejscu, gdzie dzisiaj stoi
dom oznaczony nr 12 znajdowała
się furta do zespołu dworskiego
Wodzickich. Kościuszko przybył
tutaj w przeddzień wybuchu insurekcji, 23 marca 1794 roku, o godzinie 11 w nocy. Pomimo późnej
pory czekał na niego gen. Józef
Wodzicki i przywódcy sprzysię-

żenia krakowskiego. Kościuszko
miał być dyktatorem powstania,
ale nie dysponował armią. Pod
rozkazami gospodarza domu
pozostawało regularne wojsko
(w Krakowie stacjonowało nieco
ponad 2 tysiące żołnierzy), zatem
kluczowe dla planów insurekcji
było przekonanie do niej Wodzi-

ckiego. Podczas nocnej narady zapadła decyzja, by zaprzysiężenie
Aktu powstania miało charakter
publiczny, a na miejsce tego wydarzenia wybrano Rynek Główny.
Rankiem 24 marca w pałacu zjawili się rajcowie miejscy, by przywitać Naczelnika i towarzyszyć
mu w drodze na Rynek.

2. DOMEK LORETAŃSKI (ul. Loretańska 11)
Zanim Tadeusz Kościuszko udał
się na krakowski rynek, by ogłosić
początek powstania, przybył wraz
z Józefem Wodzickim i sztabem do
kościoła Kapucynów na Mszę Świętą. Podczas nabożeństwa, odprawianego w Domku Loretańskim,
generałowie poświęcili swoje szable
i złożyli ślubowanie, że gotowi są
oddać własne życie w obronie ojczyzny, wiary i wolności narodu polskiego. Wydarzenie to upamiętnia
tablica zawieszona na zewnętrznej
ścianie Domku Loretańskiego.

Walery Eljasz-Radzikowski
Józef Wodzicki i Tadeusz Kościuszko
w Krakowie, wikipedia.pl
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3. RYNEK GŁÓWNY, płyta pamiątkowa (u wylotu ul. Szewskiej)

Michał Stachowicz, Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku krakowskim. Zamek Królewski w Warszawie.

Zaprzysiężenie Aktu powstania
miało się dokonać w obecności
mieszkańców Krakowa. Miejsce
tej uroczystości celowo wybrano
po zachodniej stronie Rynku, a nie
„Na Goldzie” (czyli u wylotu ul.
Brackiej), gdzie zgodnie z tradycją
hołdy odbierali królowie. Dzień
24 marca 1794 roku był wyjątkowo słoneczny. O godzinie dziewiątej przed ratuszem, od strony ulicy
Szewskiej, w dwuszeregu ustawiło
się wojsko za nim stanęła Kongregacja Kupiecka i cechy z chorągwiami, a wolne miejsca dookoła
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wypełnił tłum mieszczan, szlachty i chłopów.
Około dziesiątej na Rynku pojawił się Kościuszko. Wszedł ulicą Szewską, w asyście sztabu oraz
rajców krakowskich. Odczytany
został Akt Powstania, określający
cele insurekcji i uznający Tadeusza
Kościuszkę dyktatorem – jedynym
Naczelnikiem. A on złożył uroczystą przysięgę:
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi
władzy na niczyj prywatny ucisk

3

nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony
całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania
powszechnej wolności używać będę.
Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Twego.
Po nim przysięgę powtórzyli generał Wodzicki oraz wojsko. Tłum
wiwatował, wojsko prezentowało
broń, niejeden przypiął sobie francuską trójkolorową kokardę - symbol wolności. Nad głowami niósł
się dostojny dźwięk Dzwonu Zygmunta.
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4. RATUSZ (Rynek Główny)

5. PAŁAC SPISKI
(Rynek Główny 34)

Teodor B. Stachowicz, Widok Ratusza od strony północnej,
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Siedziba władz miasta została
wzniesiona około 1300 roku, ale
z monumentalnego niegdyś kompleksu zabudowań krakowskiego
ratusza do dzisiaj pozostała jedynie wieża.
Po przysiędze Kościuszko wraz ze
sztabem i szlachtą udali się do ratusza. W reprezentacyjnej sali posiedzeń członkowie magistratu oraz
przedstawiciele województwa krakowskiego złożyli podpisy pod Aktem powstania. Dokument ten został
wpisany do Ksiąg Grodzkich, a tym
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samym stał się aktem prawnym obowiązującym w całej Rzeczypospolitej. Treść dokumentu przetłumaczono na języki: francuski, angielski
i niemiecki, po czym przesłano rządom państw europejskich oraz Turcji
i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Gdy powstańcy ponieśli klęskę
w bitwie pod Szczekocinami i pod
murami miasta stanęła armia pruska, delegaci rady miejskiej usunęli
z archiwum Akt powstania i z obawy
przed represjami wobec jego sygnatariuszy spalili dokument.

Podczas powstania była to siedziba komendanta miasta - płk.
Ignacego Wieniawskiego. Jak
wielu polskich oficerów na wieść
o insurekcji wrócił on pospiesznie
z emigracji i przystąpił do powstania. 30 maja uzyskał nominację
generalską wraz z tajnym rozkazem Kościuszki, by Krakowa bronić do końca, a w ostateczności
oddać go Austriakom, ale w żadnym wypadku nie Rosjanom czy
Prusakom. Po wymarszu wojsk
Kościuszki w Krakowie pozostał
garnizon Wieniawskiego, liczący
ok. 3000 żołnierzy. Wsparciem
były oddziały: milicji krakowskiej
Franciszka Bukowskiego (ok. 2000
ludzi) oraz rekrutów rtm. Kazimierza Cieńskiwgo (ok. 1500 ludzi). Ponadto Kościuszko obwarował miasto nowymi okopami
i zostawił tutaj 12 armat, zdobytych pod Racławicami. Gdy pod
miasto podeszły wojska pruskie
(7000 żołnierzy), Wieniawski nie
podjął walki i poddał Kraków, nie
czekając na zapowiadaną przez
Kościuszkę odsiecz. Podczas wkraczania wojsk pruskich wybuchły
w mieście chaotyczne walki, ale
nie mogły już zmienić sytuacji.
Sąd wojenny uznał Wieniawskiego
za zdrajcę, zdegradował go i skazał na śmierć, jednakże z uwagi
na nieobecność oskarżonego wyrok został wykonany en effigie: na
szubienicy zawisł jedynie portret
Wieniawskiego.
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6. SZARA KAMIENICA (Rynek Główny 6)
Jedna z największych i najznamienitszych kamienic krakowskich. W 1794 roku mieścił się
w niej sztab Tadeusza Kościuszki.
Naczelnik zajął gabinet na 1. piętrze. Wprawdzie sztab pracował
w tym miejscu zaledwie tydzień,
ale był to niezwykle intensywny
czas: tutaj powstały odezwy, wydawano rozkazy dla wojska oraz
zarządzenia
administracyjne;
stąd wyruszyli posłowie z listami do dworów panujących w Europie.
Jedną z ciekawszych postaci, jakie przewinęły się przez Szarą Ka-
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mienicę w dniach insurekcji był Gabriel Józef Taszycki.
Od początku uczestniczył w przygotowaniach powstania, a po jego
wybuchu został z rozkazu Kościuszki dowódcą pospolitego ruszenia.
Pomimo wielkiego zaangażowania
i wiary w ideę insurekcji złożył powierzone mu urzędy i udał się na
emigrację. Zaprotestował w ten
sposób przeciwko niekonsekwentnej polityce Kościuszki względem
zdrajców ojczyzny.
Józef Rapacki Szara Kamienica, Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa 1906-1907.

7. DOM KOMISJI (Rynek Główny)
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Tomasz Piątkowski, Dom Komisji (po lewej). Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

4

Pomiędzy kościołem św. Wojciecha a Sukiennicami, w jednolitej kolorystycznie nawierzchni
Rynku, widnieje dużych rozmiarów ciemny prostokąt. Oznacza
on miejsce, w którym przez ponad
500 lat stała waga miejska. Podczas
insurekcji kościuszkowskiej mieścił
się tu sztab gen. Józefa Wodzickiego. Budynek skrywał przez dwieście lat tajemnicę, odkrytą dopiero
w 2005 roku. Właśnie wtedy archeolodzy natrafili tu na nieznane,
zamaskowane pomieszczenie. Leżące na podłodze resztki żelaznych
skrzyń oraz rozsypane wokół nich
monety z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego świadczyły
o tym, że był to skarbiec powstania
kościuszkowskiego.
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8. KOŚCIÓŁ MARIACKI (Rynek Główny)
25 marca 1794 roku, dzień po
rozpoczęciu powstania kościuszkowskiego, obchodzono święto
Zwiastowania NMP i w kościele
Mariackim celebrowana była uroczysta msza święta. Tadeusz Kościuszko wszedł po schodach na
ganek cyborium (zachowane do
dzisiaj) i wobec wszystkich zgromadzonych wiernych powtórzył
przysięgę złożoną poprzedniego
dnia na Rynku.
Od średniowiecza w wyższej
wieży kościoła - hejnalicy, mieściła się strażnica miejska, wykorzystywana także podczas insurekcji
kościuszkowskiej. Strażnik nieustannie obserwował przedpola
Krakowa, będącego wówczas główną bazą powstańczą i przekazywał
informacje przez metalową tubę.
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Ludwik Kraft, Rynek Główny w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie.

RYNEK GŁÓWNY

Michał Stachowicz, Sprowadzenie do Krakowa w dniu 4 kwietnia 1794 r. dział i jeńców wziętych
pod Racławicami, Muzeum Narodowe w Krakowie.
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Rynek był największym placem
miasta i najważniejszą przestrzenią
publiczną. W czasie insurekcji kościuszkowskiej wyglądał inaczej niż
obecnie, albowiem pośrodku placu
wznosił się monumentalny ratusz
oraz rzędy murowanych kramów
i setki straganów. Pomimo tego „zagęszczenia” odbywały się tutaj niemal wszystkie publiczne uroczystości. Jednym z ciekawszych epizodów
tamtej epoki było wprowadzenie do
miasta zdobytych pod Racławicami
armat, broni i sztandarów rosyjskich. Przy aplauzie publiczności
trofea zostały zawiezione na Rynek
i wystawione na widok publiczny.
Gdy dzień później (8 kwietnia) do
Krakowa przybył sam Kościuszko,
zgotowano mu entuzjastyczne powitanie..
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9. KAMIENICA POD WIEWIÓRKĄ (ul. Floriańska 15)
W czasie insurekcji była własnością Rafała Czerwiakowskiego – profesora uniwersytetu, znakomitego
lekarza uznawanego za twórcę nowoczesnej chirurgii krakowskiej. Został
on mianowany „generalnym sztabsmedykiem” i organizował służbę lekarską dla powstańczej armii.
W mieszczącej się w tym budynku
drukarni, w nocy z 23 na 24 marca,
drukowano Akt powstania. Nie zdążono jednak do rana ukończyć pracy
(z uwagi na rozmiar tekstu) i podczas
ceremonii zaprzysiężenia Kościuszki
odczytano rękopis.

Oprócz Rafała Czerwiakowskiego do powstania włączyli się osobiście również inni profesorowie
Uniwersytetu. W odpowiedzi na
apel Kościuszki Do obywatelów
(czyli do szlachty) o poświęcenie
części majątków na cele powstania
i formowanie zbrojnych oddziałów profesorowie Uniwersytetu
przekazali Kościuszce niezwykły dar - cały skarbiec Akademii.
Znajdowały się w nim gromadzone przez stulecia precjoza: srebrne i złote wyroby, nierzadko wysokiej klasy dzieła sztuki. Były

one przejmowane przez komisarzy z zamiarem przetopienia.
W ostatniej chwili profesorowie
wycofali z tej ogromnej darowizny dwa berełka rektorskie, uznając za czyn gorszący zniszczenie przedmiotów ofiarowanych
Akademii przez królową Jadwigę
i kardynała Oleśnickiego. Z dawnego skarbca Akademii ocalał
jeszcze złoty łańcuch. Co prawda
przekazano go powstańcom, ale
podczas ważenia przed przetopieniem został wykupiony przez
prof. Jaśkiewicza.

10. UL. FLORIAŃSKA 18
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W kamienicy mieściła się drukarnia Jana Stachowicza, tuż przed
wybuchem powstania kościuszkowskiego odkupiona przez Jana Antoniego Maya, który stworzył tu redakcję „Gazety Krakowskiej”. Jan May,
uczestnik przygotowań do insurekcji i adiutant Tadeusza Kościuszki,
był redaktorem, wydawcą i drukarzem w jednej osobie. W okresie insurekcji wydał dwa numery gazety,
która propagowała ideę powstania.
Po jego upadku „Gazeta Krakowska” pozostała głównym źródłem
bieżących informacji w Galicji.
Z zamieszczonego w niej nekrologu
9 listopada 1817 roku krakowianie
dowiedzieli się o śmierci Tadeusza
Kościuszki. Gazeta wydawana jest
do dzisiaj i wciąż cieszy się popularnością w całej Małopolsce.

Portret Tadeusza Kościuszki z drukarni Jana Maya, Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa.
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11. BRAMA FLORIAŃSKA
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Michał Stachowicz, Widok Krakowa z 15 listopada 1794 r. Muzeum Narodowe w Krakowie

Na rozkaz Kościuszki wczesnym rankiem w dniu wybuchu powstania wszystkie bramy miasta zostały obsadzone wojskiem i zamknięte; bez przepustki nikt nie
mógł wydostać się z miasta. Jedyne czynne wejście do
Krakowa znajdowało się w bramie Floriańskiej.
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Czyniąc zadość wielowiekowej tradycji, to właśnie
przez nią wjechał Tadeusz Kościuszko do Krakowa po zwycięskiej bitwie pod Racławicami, ubrany
w chłopską sukmanę i czapkę krakuskę.
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OKOPY KOŚCIUSZKOWSKIE
Politechnika Krakowska
(ul. Warszawska 24)
W dawnych koszarach im. arcyksięcia Ferdynanda mieści się obecnie
Politechnika Krakowska. Na terenie
kampusu przy ul. Warszawskiej 24
znajduje się ostatni zachowany fragment „okopów kościuszkowskich”.

Aleje Trzech Wieszczów
W początkowym okresie insurekcji
Kraków był główną twierdzą i siedzibą
władz powstańczych. Kościuszko zaprojektował nowoczesne fortyfikacje,
a na przedmieściach powstały kilku-

Wzgórze wawelskie
Reprezentacyjna i zarazem obronna siedziba polskich królów miała
odegrać swoją rolę także podczas
powstania kościuszkowskiego. Kościuszko, który podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Ameryki zasłynął jako genialny for-
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kilometrowe obwałowania w systemie
kleszczowym z dwoma redanami i szesnastoma narożnikami. W ich budowie
uczestniczyło kilka tysięcy mieszczan
i okolicznej ludności. Miasto wystawiło do obrony 2000 ochotników, którzy
wzmocnili załogę wojskową, pozostającą pod dowództwem komendanta, gen.
Ignacego Wieniawskiego. Kościuszko
liczył na długotrwałą obronę miasta
przed wojskami nieprzyjaciela, a na
wieść o dużej armii idącej na Kraków
rozpoczął przygotowania do odsieczy.
Wobec dalszych wypadków fortyfikacje
okazały się zbędne.

A jednak owe „okopy kościuszkowskie”, jak nazywała je miejscowa
ludność, jeszcze przez sto lat okalały
Kraków. W XIX w. posłużyły za nasyp kolejowy i granicę celną. W początkach XX stulecia powstał nowy
projekt urbanistyczny dla „Wielkiego Krakowa”, uwzględniający także okopy kościuszkowskie: w ich
miejscu zaplanowano zewnętrzną,
reprezentacyjną aleję. Plan został
zrealizowany, obwodnica miasta powstała, a krakowianie zamiast nazw
urzędowych mówią o niej „Aleje
Trzech Wieszczów”.

tyfikator, postanowił uczynić z Wawelu twierdzę. Według jego planów
zmodernizowano umocnienia, założono nowe szańce i kawaliery. Oceniający jakość wawelskich fortyfikacji austriacki rzeczoznawca, kpt.
inż. Langrey, uznał je za niemożliwe
do zdobycia w boju, było to możliwe

jedynie przez zagłodzenie załogi. Po
wkroczeniu wojsk pruskich do miasta z Wawelu padło zaledwie kilka
strzałów i po kilku godzinach garnizon skapitulował. Powstańczy sąd
wojenny uznał dowodzącego obroną
ppłk Jana Kalka za zdrajcę i zaocznie skazał go na karę śmierci.
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Fortyfikacje ziemne na Wzgórzu wawelskim.

Zamek królewski na Wawelu, Skarbiec koronny (Wzgórze wawelskie)
Kiedy w czerwcu 1795 roku wojska pruskie wkroczyły do Krakowa,
Prusacy przystąpili do przetrząsania miasta w poszukiwaniu skarbów,
a rekwizycje dały się mieszkańcom
we znaki. Dokładnie przepatrzono
Wawel, baczną uwagę zwracając na
skarbiec koronny. Na polecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II

w ciszy i bez rozgłosu, sprawnie, bez
pozostawiania śladów wywieziono
insygnia koronacyjne królów polskich
i inne przechowywane w skarbcu regalia. Rabunek odkryto w styczniu
1796 roku, kiedy Prusacy przekazali
Kraków korpusowi austriackiemu,
a komendant miasta zażądał komisyjnego otwarcia skarbca. Na podsta-

wie przeprowadzonej wizji lokalnej
stwierdzono, że Prusacy dostali się do
skarbca nie wyważając drzwi, otworzyli skrzynię zawierającą insygnia,
zabrali korony pozostawiając w skarbcu stare kufry. Polskie regalia zostały
zniszczone - ze złota wybito monety,
kamienie szlachetne sprzedano.

Opracowanie spacerownika: dr Wojciech Głowa
Projekt graficzny: Fidelis Cattus
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