
Kraków, kopiec Tadeusza Kościuszki (1820-1823) i fort 2 Kościuszko, 1854-1855 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, kopiec

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.05495 19.89338

4. Kod w dokumentacji

Krakow-60/706

5. Opis

Zabytkowy zespół obejmujący fort austriackiej Twierdzy 
Kraków, leżący w jego obrębie kopiec Kościuszki oraz 
kaplicę bł. Bronisławy znajduje się w dzielnicy 
Zwierzyniec, na Górze Bronisławy. Zespół z trzech stron 
otaczają lasy uroczyska Sikornik. Od południa 
przechodzą one w zieleń parkową przylegającą do Alei 
Jerzego Waszyngtona, która prowadzi na krakowski 
Salwator.

Jako pierwszy powstał w tym miejscu kopiec, który miał 
być symboliczną mogiłą i pomnikiem upamiętniającym 
przywódcę powstania z roku 1794. Kopiec o wysokości 
80m i średnicy podstawy 34,1m został zbudowany w 
latach 1820-1823. Uchwała w sprawie jego wzniesienia 
została podjęta przez Senat Wolnego Miasta Krakowa w 
lipcu 1820 roku. W październiku tego samego roku 
odbyła się uroczystość założenia podstawy pomnika. 
Umieszczono w niej zabezpieczony akt erekcyjny oraz 
pamiątki powstańcze (m.in. kule armatnie z pól 
racławickich), po czym przystąpiono do sypania ziemi 
wokół wysokiego pnia jodły przywiezionego z lasów z 
okolic Jaworzna, który miał stanowić pion i środek 
stożka kopca. Trwająca przez następne trzy lata budowa 
była w większości finansowana z dobrowolnych składek 
i darowizn Polaków z całego świata. Prace koordynował 
utworzony specjalnie w tym celu Komitet Budowy 
Pomnika dla Tadeusza Kościuszki. W kopcu 
umieszczono ziemię z pól bitewnych powstania 
kościuszkowskiego (Maciejowice, Szczekociny, 
Dubienka). W 1860 roku na jego szczycie ustawiono 
granitowy głaz z napisem: Kościuszce. Głaz 
przywieziono z Tatr, znad potoku Bystrego w Kuźnicach.

Podczas I wojny światowej Austriacy usunęli kamień 
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pamiątkowy i urządzili na szczycie kopca punkt 
obserwacyjny. W czasie drugiej wojny Niemcy planowali
zniwelowanie kopca jako symbolu polskości. W 1997 
roku kopiec uległ poważnemu uszkodzeniu w wyniku 
ulew. W celu ratowania wzgórza powołano Komitet 
Honorowy Ratowania Kopca Kościuszki, który zbierał 
pieniądze na jego remont. Koszt odnowienia pomnika 
wyniósł blisko 15 mln zł. Po wykonaniu niezbędnych 
prac kopiec został udostępniony dla zwiedzających 10 
listopada 2002 r.

W latach 1854-1855 kopiec został włączony w obręb 
fortu austriackiej Twierdzy Kraków. Fort został 
wzniesiony według projektu m.in. Feliksa Księżarskiego 
i Bernarda von Caboga. Był to fort typu cytadelowego, 
otoczony murem obwodowym i przystosowany do 
samodzielnej obrony. Jego zadaniem było blokowanie 
dostępu do rdzenia Twierdzy od strony zachodniej. 
Posiadał narys zbliżony do sześcioboku z narożnymi 
bastionami (od zachodu trzy większe, od wschodu dwa 
mniejsze) i przełamanym blokiem koszar szyjowych, 
których broniła dodatkowa kaponiera. W architekturze 
budowli zastosowano liczne formy neogotyckie i 
neorenesansowe.  

W 1854 roku fort był uzbrojony w 60 armat i haubic oraz
6 moździerzy, a jego załoga liczyła 732 żołnierzy. W 
późniejszym okresie był nieznacznie modernizowany. W 
czasie rozbudowy twierdzy z początku XX wieku (1907-
1910) został włączony do nowego rdzenia. W jego 
sąsiedztwie powstał wtedy system nowych ostrogów, 
bram i umocnień ziemnych.

Po II wojnie światowej do roku 1957 fort był stopniowo 
rozbierany (zdołano wyburzyć jego zachodnią część). 
Dalsza rozbiórka została przerwana na skutek protestu 
krakowskiego środowiska naukowego. W 1977 roku w 
odrestaurowanej części obejmującej koszary i bastion IV 
uruchomiono hotel. Na początku lat 90. XX wieku fort 
stał się siedzibą radia RMF FM oraz kilku sieci 
związanych z tym radiem (RMF Classic, RMF Maxxx). 
W ostatnich latach miasto prowadzi renowację fortu. Do 
2017 roku odkopane zostały relikty murów 
wewnętrznych bastionów I-III.

W obrębie fortyfikacji znajduje się pochodząca z roku 
1856 kaplica bł. Bronisławy. Wcześniej istniała w tym 
miejscu kaplica z pustelnią, którą ufundowały w roku 
1702 norbertanki z pobliskiego klasztoru 
zwierzynieckiego. Kaplica ta została zburzona w trakcie 
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budowy fortu. Obecna, neogotycka budowla została 
zaprojektowana przez Feliksa Księżarskiego. W jej 
wnętrzu znajduje się skromny ołtarz z obrazem 
błogosławionej.

Wszystkie trzy obiekty wpisane są do rejestru zabytków 
(fort 2 Kościuszko nr rej. A-308, kopiec Tadeusza 
Kościuszki nr rej. A-954, kaplica bł. Bronisławy nr rej. 
A-308). W listopadzie 2017 roku kopiec Kościuszki 
uzyskał status pomnika historii (najwyższa ustawowa 
forma ochrony zabytku).

6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie: 
http://kaponiera.pl/1/kosciuszko.html , 
http://kopieckosciuszki.pl/pl/historia-kopca-kosciuszki dost. 
13.01.2019.

8. Dokumentacja w terenie

11 kwietnia 2017 r.
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