Wizerunki Tadeusza Kościuszki
na kartach pocztowych
katalog wystawy
1/ 2018 (2) rok 3, KRAKÓW 2018

Tadeusz Kościuszko’s Images
on Postcards
exhibition catalogue
1/ 2018 (2) year 3, KRAKÓW 2018

Portret Tadeusza Kościuszki, wzorowany na litografii Ludwika Letronne, która powstała
w latach 1820 – 1828 w Warszawie.
W dolnej części aversu karty umieszczono wierne naśladowanie własnoręcznego podpisu.
Wym. 8.9 x 13.9 cm.
Tadeusz Kościuszko’s portrait based on the engraving by Ludwik Letronne made in Warsaw
in the years 1820 – 28.
On the bottom of the postcard front an accurate immitation of a signature.
Size: 8.9 x 13.9 cm.

Od Wydawcy

R

ok Kościuszkowski ogłoszony na Politechnice Krakowskiej przez urzędującego
Rektora Prof. Kazimierza Furtaka decyzją z dnia 8 stycznia 2016 r., objął okres ponad
20 miesięcy wyznaczony przez dwie daty: 4 lutego 2016 roku (270. rocznica urodzin
Tadeusza Kościuszki) do 15 października 2017 roku (200. rocznica Jego śmierci).
Wśród licznych wydarzeń związanych z Rokiem Kościuszki znalazła się też
wystawa p.t. „Wizerunki Tadeusza Kościuszki” zorganizowana przez Muzeum Politechniki Krakowskiej i trwająca przez cały okres obchodów Roku Kościuszki. Składała
się ona z trzech działów ze zbiorów Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
oraz prywatnych kolekcji profesorów Politechniki Krakowskiej Jana Pielichowskiego
i Zbigniewa Porady. Wystawa ta była poświęcona wizerunkom Tadeusza Kościuszki
na pocztówkach, banknotach polskich i znaczkach poczty polskiej, a także upamię
tnieniu Kościuszki na okazjonalnych medalach wybitych przez PK. Całość wystawy
była eksponowana w pomieszczeniach Muzeum PK, w różnych salach wystawowych
i w różnym czasie, ustępując okresowo miejsca innym wystawom również odbywającym się równoległe w Muzeum.
Ta różnorodność, rozległość tematyczna i rozciągnięcie w czasie i przestrzeni
były przyczynami, dla których Muzeum nie zdecydowało się na wydanie całościowego katalogu, który zwykle towarzyszy innym wystawom czasowym np. wystawie
„Rysunki Tadeusza Kościuszki” – w związku z dużym zainteresowaniem tą wystawą,
czego dowodem było m.in. zaproszenie prof. Andrzeja Białkiewicza do przedstawienie jej w Bibliotece Polskiej w Paryżu w dniach 19 – 20 października br. Fragmenty
wszystkich trzech części całej wystawy zostały umieszczone na stronie internetowej
Muzeum (http://wystawa.muzeum.pk.edu.pl) pod tytułem „Wizerunki Tadeusza Kościuszko – wirtualna odsłona”, oczywiście wraz ze stosownymi jej opisami.
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From the Publisher

T

he Kościuszko Year declared at the Cracow University of Technology by the Rector in office by the decision of January 8, 2016 covered the period of over twenty
months, designated by two dates: 4 February 2016 (270th anniversary of Tadeusz
Kościuszko’s birth) and 15 October 2017 (200th anniversary of his death).
The numerous events connected with the Kościuszko Year included an exhibition called “Images of Tadeusz Kościuszko” arranged by the Museum of the Cracow University of Technology, which was displayed over the entire period of the
Kościuszko Year celebrations. It was composed of three sections from the collections of the Tadeusz Kościuszko Foundation in Cracow and private collections of Jan
Pielichowski and Zbigniew Porada, professors of the Cracow University of Technology. The exhibition was devoted to Tadeusz Kościuszko’s images on postcards, Polish
banknotes and Polish Post postage stamps as well as to immortalising Kościuszko on
commemorative medals minted by CUT. The exhibition was staged on the premises
of the CUT Museum, in various exhibition halls and at different periods of time, occasionally making room for other exhibitions held simultaneously at the Museum.
The diversity, thematic breadth and spread over time were the reasons why
the Museum took the decision against publishing the full edition of the complete
catalogue, which is usually done in case of temporary exhibitions. Such was the case
of the exhibition “Drawings by Tadeusz Kościuszko” – the lively interest in this exhibition has also effected the invitation of Prof. Andrzej Białkiewicz to present it in the
Polish Library in Paris on October 19 – 20 this year). Parts of all the three sections of
the whole exhibition were placed on the Museum website (http://wystawa.muzeum.
pk.edu.pl) under the title Images of “Tadeusz Kościuszko – virtual edition”, including,
obviously, relevant descriptions.

5

Obecnie oddajemy w ręce Czytelników katalog w postaci wydawnictwa drukowanego, pragnąc utrwalić w postaci materialnej przynajmniej część wystawy internetowej,
która dotyczy wizerunków Tadeusza Kościuszki na pocztówkach, pochodzącą z bardzo obszernej kolekcji Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
Niniejszy Katalog został przygotowany w oparciu o zbiory będące własnością
Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, której składamy podziękowania za ich udostępnienie.

Prof. M. Chrzanowski
Muzeum Politechniki Krakowskiej
Kraków, 26 września 2017 r.
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Now we are pleased to present the catalogue in printed version to our readers, wishing to preserve in material memory at least part of the exhibition shown on the Internet, the exhibition of Tadeusz Kościuszko’s images on postcards from the extensive
collection of the Tadeusz Kościuszko Foundation in Cracow whom we would like to
thank for making it available to us.

Prof. M. Chrzanowski
Museum of Cracow University of Technology
Cracow, 26 September 2017
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O z b i o r a c h k a r t p o c z t o w y c h F u n d a c j i i m . Ta d e u s z a K o ś c i u s z k i

D

ziałająca od 1988 r Fundacja postawiła sobie za cel utrwalanie tradycji koś
ciuszkowskiej oraz badanie i popularyzowanie historii Wojska Polskiego na tle współczesnych mu armii.
Wśród zbiorów Fundacji są takie cymelia jak cyrkiel (kroczek) – osobista pamią
tka T. Kościuszki z West Point, żeton z Martyniki znaleziony podczas remontu dworku
Kościuszków w Sławinku koło Lublina, kolekcja numizmatów i medali kościuszkowskich. Obiekty te służą upowszechnianiu wiedzy o Naczelniku i dlatego od lat Fundacja
jest autorem bądź współautorem całego szeregu wystaw kościuszkowskich.
Fundacja, dzięki jej prezesowi Tomaszowi Otrębskiemu, stale powiększa swoje zbiory. Jesteśmy w posiadaniu największej biblioteki o tematyce kościuszkowskiej
liczącej około 2000 pozycji.
Prezentowana na wystawie kolekcja pocztówek pochodzi ze zbiorów Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Dzięki pasji kolekcjonerskiej Tomasza Otrębskiego do zbiorów Fundacji trafiło parę tysięcy pocztówek związanych tematycznie
z naszym Patronem.
Pod koniec XIX w. na rynku pocztowym pojawiła się kartka pocztowa – nowa
forma utrzymywania kontaktu. Bardzo szybko z kartek pocztowych wyodrębniły się
widokówki, na których pojawiły się elementy patriotyczne i turystyczno-krajoznawcze. Otwarta forma, udostępniająca, wizerunek drukowany na pocztówce, pozwala
w sposób prosty i efektywny na propagowanie treści patriotycznych.
Przyjmuje się, że w Austro-Węgrzech pocztówkę oficjalnie wprowadzono do
obiegu w dniu 1 października 1869 roku. Jej twórcą był profesor ekonomii Akademii
Wojskowej w Wiedniu, Emanuel Herman, który zaproponował umieszczenie z jednej
strony cesarsko-królewskiego dwugłowego orła, zaś z drugiej miejsce na adres i kilka
krótkich zdań. Za wprowadzeniem otwartej, jednokartkowej korespondencji przemawiała oszczędność czasu, papieru i pieniędzy.
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O n t h e p o s t c a r d c o l l e c t i o n o f Ta d e u s z K o ś c i u s z k o F o u n d a t i o n

O

perating since 1988 the Foundation set itself the goal of preservation of the
Kościuszko tradition as well as the study and popularisation of the history of the Polish
Army against the background of armies contemporary with Tadeusz Kościuszko.
In the Foundation’s collection we can find such rarities as a pair of compasses – Kościuszko’s personal belonging from West Point, a token from Martinique discovered during the repair works of the Kościuszko family’s manor house in Sławinek
near Lublin, a collection of coins and Kosciuszko medals. Such objects serve the
dissemination of the knowledge of the Supreme Commander and, therefore, the
Foundation is the author or co-author of a number of exhibitions devoted to him.
Owing to the efforts of Tomasz Otrębski, the Foundation’s president, we
constantly add to our possessions. We boast the largest library on the Kościuszkorelated themes, including about 2000 items.
The postcard collection displayed at the exhibition comes from the Tadeusz Kosciuszko Foundation collection. It is owing to Tomasz Otrębski’s collector’s passion that
the Foundation acquired a few thousand postcards related to the Supreme Commander.
In the late 19th c. a post card appeared in postal services – a novel form of
keeping in touch. Very soon picture post cards were produced, featuring patriotic
and tourist contents. By showing a picture printed on the post card the open format
enables the promotion of patriotic messages in a simple, attractive and efficient way.
It is assumed that on the territory of Austria-Hungary the postcard was officially put into circulation on 1 October 1869. It was created by Emanuel Herman,
a professor of economics at the Military Academy in Vienna, who proposed placing
the imperial two headed eagle on one side, with the other side for the address and
a few short sentences. The argument in favour of an open, single-sheet card correspondence was that it saved time, paper and money.
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Do roku 1900 nie było rodzimego określenia karty pocztowej. W zaborze rosyjskim
funkcjonowało spolszczone rosyjskie słowo „otkrytka”. Polską nazwę „pocztówka”
zawdzięczamy Henrykowi Sienkiewiczowi, który pod pseudonimem „Maria z B” wygrał w konkursie zorganizowanym przy okazji „Pierwszej Wystawy Kart Pocztowych”.
W 100 lecie Wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej, w 1894 r., ukazały się pier
wsze kartki pocztowe z Naczelnikiem Powstania. Te pierwsze przedstawiały Panoramę
Racławicką wtedy otwartą ku pokrzepieniu serc we Lwowie. Kościuszko był uosobieniem uczuć patriotycznych dlatego stopniowo na kartki pocztowe trafiały reprodukcje
jego portretów. Często wykorzystywano wizerunek Kopca Kościuszki, miejsca bitew
a przede wszystkim scenerię Rynku Krakowskiego – miejsce przysięgi. Szczególne
miejsce zajmują wizerunki pomników z wawelskim sarkofagiem.
Znaczna ilość pocztówek kościuszkowskich pojawiła się w związku ze 100-leciem śmierci Naszego Bohatera w 1917 r.
W 1946 Tadeusz Kościuszko stał się ponownie narodowym, historycznym
bohaterem. Naturalną konsekwencja tego było drukowanie tysięcy pocztówek z motywami kościuszkowskimi.
Obecna prezentacja pocztówek kościuszkowskich jest już czwartą wystawą przygotowywaną wspólnie z Muzeum Politechniki Krakowskiej i jest przykładem
wzajemnego uzupełniania się wyższej uczelni technicznej i obywatelskiej fundacji,
zrzeszającej pasjonatów historii.

Robert Springwald
Wiceprezes Fundacji Im. Tadeusza Kościuszki
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Until 1900 in the Polish language there was no word for postcard. In the Russian
partition a polonised Russian word “otkrytka” was used. We owe the Polish word
“pocztówka” to Henryk Sienkiewicz, the famous Polish writer, who under the pseudonym “Maria of B” won the competition organised on the occasion of “The First Exhibition of Post Cards”
On the 100th anniversary of the outbreak of the Kościuszko Insurrection, in
1894, the first postcards with the Uprising’s Commander were issued. They featured
Racławice Panorama then open to the public in Lwów “to brace the hearts”. Kościuszko
personified patriotic feelings, so reproductions of his portraits gradually appeared on
postcards. Frequently the picture of the Kościuszko mound, scenes of battles and,
above all, Cracow’s Market Square – the place where he took the oath, were used. The
pictures of monuments with sarcophagus on Wawel occupy a particular place.
A great number of Kosciuszko related postcards were issued on the 100th
anniversary of the death of Our Hero in 1917.
In 1946 Tadeusz Kościuszko again became the national, historic hero, a natural consequence of which was the printing of thousands of postcards with Koś
ciuszko motifs.
The current presentation of Kościuszko postcards is the fourth exhibition coorganised with the Museum of the Cracow University of Technology and is an example of complementarity between a university of technology and a civic foundation
bringing together history enthusiasts.

Robert Springwald
Vice-president Tadeusz Kościuszko Foundation
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W i z e r u n k i Ta d e u s z a K o ś c i u s z k i n a k a r t a c h p o c z t o w y c h

K

iedy w 1900 roku H. Sienkiewicz wygrał ogólnopolski konkurs na nazwę karty
pocztowej... „Pocztówki” były już tak popularne jak dzisiejszy Facebook. Dostępne
szerokim warstwom społeczeństwa przełomu XIX i XX wieku przedstawiały tematy
z wielu dziedzin życia. Niewielki zbiór wybranych kartek pocztowych o patriotycznym
charakterze z lat 1898 – 2016, ukazuje różnorodność przedstawień wizerunku Tadeusza Kościuszki na przestrzeni ponad stu lat.
Wizerunki Tadeusza Kościuszki w kulturze polskiej przedstawiane i przywoływane są od pokoleń. W literaturze, malarstwie, rzeźbie a nawet architekturze bez
trudu można znaleźć wiele przedstawień, jednego z najbardziej znanych na świecie
Polaków.
Tradycja przedstawień kościuszkowskiego wizerunku sięga czasów Wielkiej
Emigracji. Na jednej z pierwszych stron Pana Tadeusza możemy przeczytać opis wizerunku T. Kościuszki wiszącego na ścianie dworu w Soplicowie:
Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów,
Albo sam na nim padnie.
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga I Gospodarstwo

Wystawa prezentowana w Muzeum PK jest wybiórczym zbiorem kart pocztowych przedstawiających Tadeusza Kościuszkę. Jest on częścią większej kolekcji należącej do zbiorów krakowskiej Fundacji Imienia Tadeusza Kościuszki.
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Ta d e u s z K o ś c i u s z k o ’ s i m a g e s o n p o s t c a r d s

W

hen in 1900 Henryk Sienkiewicz won the nationwide competition for the
name of the mail card (because there was no such word in the Polish language then)
“postcards” were already as popular as Facebook today. Available to a broad range
of social strata at the turn of the 18 and 19th c. they presented a variety of themes
from many fields of life. A modest collection of some postcards patriotic in character
from the years 1898 – 2016 show the diversity of presenting the image of Tadeusz
Kościuszko over more than a hundred years.
In the Polish culture Tadeusz Kościuszko’s images have been presented and
invoked for generations. In the literature, painting, sculpture, even architecture a multitude of representations of one of the best known Poles in the world are readily available.
The tradition of representing Kościuszkos images dates back to the period of
the Great Emigration. On one of the first pages of Pan Tadeusz we find a description
of Kościuszko’s picture hanging on the wall of the Soplicowo manor house:
Here is Kościuszko, wearing his Cracow cap, kneeling,
Towards heaven eyes turned, sword in both hands, appealing,
To God at his high altar, and swearing defiance:
This sword shall drive from Poland the three mighty giants
Or himself will fall on it.
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Book One, The Estate (translated by Marcel Weyland)

The exhibition presented at the CUT Museum is a selected collection of postcards representing Tadeusz Kościuszko. It is a sample of the larger collection owned
by the Cracow’s Tadeusz Kościuszko Foundation.
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Najstarsze zaprezentowane na wystawie pocztówki pochodzą z II poł. XIX w. w przeważającej większości wydawane w zaborze austriackim, pomimo patriotycznego
charakteru były swobodnie wprowadzane do obiegu.
Kolejna grupa to karty pochodzące z okresu niepodległej Polski wydane po
1918 r. Najmłodsze przedstawione na wystawie kartki pocztowe pochodzą z lat 60,
70, 80-tych XX w.
Zbiór wizerunków Tadeusza Kościuszki zaprezentowany na wystawie w Muzeum PK można podzielić na: portrety, sceny z życia Naczelnika, sceny bitewne, pobyt
w niewoli, oraz przedstawienia alegoryczne i pomniki. Pocztówki pokazane na wystawie zostały wydane w Polsce lub na ziemiach polskich, wyjątkiem są dwie karty wydane w Szwajcarii i dwie w USA.

Lilianna Lewandowska
Muzeum Politechniki Krakowskiej
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The oldest postcards in the exhibition date back to 1850s, mostly issued in the Austrian Partition, and despite their patriotic character their circulation was unrestricted.
Another group of postcards includes cards from the period of independent
Poland issued after 1918. The youngest cards exhibited date back to the 1960s,’70s
and ’80s.
The collection of Tadeusz Kościuszko’s images presented at the exhibition
in the CUT Museum can be divided into: portraits, scenes from the life of the Commander, battle scenes, imprisonment and allegoric representations and monuments.
The postcards exhibited were issued in Poland or on Polish land, except two cards
issued in Switzerland and two in the USA.

Lilianna Lewandowska
Museum of the Cracow University of Technology
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Podczas opra c o w a n i a p o c z t ó w e k k o r z y s t a n o m . i n . z n a s t ę p u j ą c e j l i t e r a t u r y :
In our resear c h w e u s e d t h e r e f e r e n c e s :

Norman Davis, Od i do. Najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej (To and From. Modern
Poland: a journey through postal history), T. I, 2008, ISBN 978-83-8884-63-6

Kozłowska Aleksandra, Sporczyk Joanna, Obudzić ducha w narodzie… Pocztówka orężem w walce
o niepodległość, Katalog wystawy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 2011

Pachoński Lubicz Jan, Kościuszko na Ziemi Krakowskiej, Warszawa – Kraków, 1984, ISBN 83-01-05428-X

Polaczek Janusz, Pokonany wódz, cierpiący bohater – Kościuszko po Insurekcji: początki romantycznej
ikonografii Naczelnika, Almanach Muzealny 2, s.151–165, 1999, http://mazowsze.hist.pl/37/Almanach_
Muzealny/796/1999/27392/ dostęp: 14 marca 2016 (access: 14 March 2016)

Historia Pocztówki, http://salontradycjipolskiej.pl/historia-pocztowki/ dostęp: 21 kwietnia 2016 (access:
21 April 2016)

Opracowała (Developed by) Lilianna Lewandowska
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K A T A L O G

C A T A L O G U E

W

izerunek wzorowany na portrecie Tadeusza Kościuszki pędzla Jana Styki z 1913 r.
Karta pocztowa wydana przez Zakłady Graficzne Koziańskich w Warszawie funkcjonujące w latach 1919 –1939.
Na odwrocie w dolnej części umieszczono napis w języku polskim i angielskim:
Staraniem Komitetu Budowy Domu Ludowego
Im. Tadeusza Kościuszki w Kosowie Poleskim.
Wym. 9 x 13,8 cm.

T

he image based on Tadeusz Kościuszko’s portrait painted by Jan Styka in 1913.
The postcard issued by the Koziański Family Printing House in Warsaw operating in
the years 1919–39.
On the reverse bottom an inscription in Polish and English:
Through the efforts of the Committee for the Building of
the Tadeusz Kosciuszko Folk House in Kosowo Poleskie.
Size: 9 x 13,8 cm.
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P

ocztówka przedstawia reprodukcję obrazu Wacława Boratyńskiego, Tadeusz Koś
ciuszko w bitwie pod Maciejowicami, ranny pod wsią Krępą 10 października 1794 r.
Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie, prężnie działający od 1885 r. do
II wojny światowej.
Seria 143 / 31, wym. 13,7 x 9,0 cm.

A

reproduction of the painting by Wacław Boratyński, of Tadeusz Kościuszko in
the battle of Maciejowice, wounded near the village of Krepa on October 10, 1794.
The postcard issued by the Salon of the Polish Artists in Kraków, a dynamic establishment since 1885 until WW II.
Series 143 / 31, size: 13,7 x 9,0 cm.
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P

ocztówka jest reprintem z 1915 r. Przedstawia obraz Wojciecha Kossaka, Przysięga
Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim 24 marca 1794 r.
Wydana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Seria nr V. Insurekcja Kościuszkowska, wym. 14,4 x 9,4 cm.

A

1915 reprint presents the painting by Wojciech Kossak Oath taking by Tadeusz
Kościuszko on Cracow’s Market Square on March 24, 1794.
The postcard issued by the Museum of Independence in Warsaw.
Series no V. Kościuszko Uprising, size: 14,4 x 9,4 cm.
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N

a pocztówce reprodukcja obrazu Wojciecha Kossaka, Kościuszko i kosynierzy
namalowanego w 1924 r.
Wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą w Warszawie, ok. 1974 r.
Wym. 14,4 x 10,1 cm.

A

reproduction of the painting Kościuszko and scythe-bearers by Wojciech Kossak, painted in 1924.
The postcard issued by Krajowa Agencja Wydawnicza in Warsaw c. 1974,
Size: 14,4 x 10,1 cm.
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P

ocztówka przedstawia reprodukcję obrazu Jerzego Kossaka, Kościuszko objeżdża
pola racławickie z 1913 r.
Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie.
Seria 76 / 69, wym. 9 x 14 cm.

A

reproduction of the painting (1913) Kościuszko visits the Racławice fields by
Jerzy Kossak.
The postcard issued by The Salon of the Polish Artists in Cracow.
Series 76 / 69, size: 9 x 14 cm.

26

27

P

ocztówka przedstawia scenę Kościuszko ranny pod Maciejowicami w namiocie
gen. Fersena.
Wydana nakładem Komitetu Kościuszkowskiego we Lwowie w 1918 r.
Wym. 13,7 x 8,8 cm

T

he postcard shows a picture of Kościuszko wounded in the battle of Maciejowice, in General Fersen’s tent.
Issued by the Kościuszko Committee in Lwów in 1918.
Size: 13,7 x 8,8 cm.
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P

ocztówka przedstawia portret Tadeusza Kościuszki pędzla Józefa Męciny Krzeszcza.

Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie 1907 r.
Posiada już nowy układ wprowadzony przez pocztowców w 1905 r. utrzymany do dziś,
kiedy to na rewersie, obok adresu, znalazło się miejsce na korespondencję, a awers w całości zajmuje motyw zdobniczy.
Wym. 8,5 x 13,6 cm

T

adeusz Kościuszko’s portrait painted by Józef Męcina Krzeszcz.
The postcard issued by the Salon of the Polish Artists in Cracow in 1907.
A new layout introduced by the postal services in 1905 continued until today, in
which on the reverse next to the address there is room for correspondence, and the
entire front side is taken by the decorative motif.
Size: 8,5 x 13,6 cm.

30

31

R

ycina na pocztówce przedstawia Kościuszkę rannego pod Maciejowicami w 1794 r.

Jej autorem jest Jan Piotr Norblin de la Gourdaine.
Pocztówka wydana z okazji 60-lecia Muzeum im. T. Kościuszki w Solurze (Solothurn)
w Szwajcarii w 1996 r.
Wym. 10,4 x 14,8 cm.

T

he plate shows Kościuszko wounded in the battle of Maciejowice in 1794, produced by Jan Piotr Norblin de la Gourdaine.
The postcard issued on the celebrations of the 60th anniversary of the Tadeusz
Kościuszko Museum in Solothurn, Switzerland in 1966.
Size: 10,4 x 14,8 cm.
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P

ortret T. Kościuszki na pocztówce wzorowany jest na obrazie Richarda Ramsaya
Reinagle z 1817 r. przedstawiającego Naczelnika u schyłku życia.
Wydana staraniem Muzeum Narodowego w Rapperswill, w Szwajcarii.
Wprowadzona do obiegu, na odwrocie ostemplowana datą 10 października 1950 r.
Wym. 9 x 14 cm.

T.

Kościuszko’s portrait based on the painting by Richard Ramsay Reinagle from
1817, showing the Supreme Commander towards the end of his life.
The postcard issued by the efforts of the National Museum in Rapperswill, Switzerland.
Put into circulation, stamped on the reverse with the date of October 10, 1950.
Size: 9 x 14 cm.
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K

arta pocztowa zatytułowana Tadeusz Kościuszko, naczelnik narodowy 1794 r.
W prawym dolnym rogu widoczny podpis autora ryciny Kajetana Sariusza-Wolskiego.
Wykonana popularną kiedyś techniką światłodruku, wydana nakładem prężnie działającego na pocz. XX w we Lwowie wydawnictwa Stefana Wierusza Niemojowskiego.
Wym. 8,8 x 13,6 cm.

T

he postcard entitled “Tadeusz Kościuszko, the nation’s commander.” In the bottom right-hand corner the signature of Kajetan Sariusz-Wolski, the plate’s author.
Made in collotype, technique popular at the time, issued by the Stefan Wierusz Niemojowski publishing house, a dynamic establishment in Lwów in the early 20th c.
Size: 8,8 x 13,6 cm.
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K

arta korespondencyjna przedstawia pobojowisko maciejowickie, miejsce gdzie
ranny Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli i portret naczelnika ozdobiony kwiatami.
Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie 1901 r.
W prawym dolnym rogu umieszczono podpis rysownika Ludwika Stasiaka.
Wprowadzona do obiegu, na odwrocie ostemplowana datą 19 listopada 1901 r.
Wym. 8,8 x 13,8 cm.

T

he Maciejowice battlefield, a place where the wounded Kościuszko was taken to
captivity, and the commander’s portrait ornamented with flowers.
Issued by the Salon of the Polish Artists in Cracow in 1901. In the bottom right-hand
corner Ludwik Stasiak’s, the artist’s, signature.
Put into circulation, on the reverse stamped with the date of November 19, 1901.
Size: 8,8 x 13,8 cm.
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A

wers pocztówki przedstawia reprodukcję obrazu Walerego Eliasza Radzikowskiego pt. Poświęcenie szabli Kościuszce i Wodzickiemu u OO. Kapucynów w Krako
wie (1794) z 1905 r.
Wydana nakładem Salonu Malarzy Polskich w Krakowie pomiędzy rokiem 1905 a 1939.
Seria 143 / 33, wym. 9 x 13,8 cm.

A

reproduction of the painting by Walery Eliasz Radzikowski called The blessing
of sabres for Kościuszko and Wodzicki at the Capuchins’ in Cracow (1794) from the
year 1905.
The postcard issued by the Salon of the Polish Artists in Cracow in the years 1905
and 1939.
Series 143 / 33, size: 9 x 13,8 cm.
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J

edna z 20 pocztówek tworzących serię Obrazy z chlubnych dni braterstwa pol
sko-amerykańskiego. Ta nosi tytuł Kościuszko wznoszący fortyfikacje pod Saratogą,
posiada dwujęzyczne opisy, angielskie i polskie.
W dolnej części kartki, w miejscu na korespondencję umieszczono następującą treść:
Tadeusz Kościuszko, Bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych,
przydzielony w roku 1777 jako pułkownik do armii północnej gen. Gatesa,
dzięki swym pracom fortyfikacyjnym przyczynił się walnie do wielkiego zwy
cięstwa pod Saratogą w październiku 1777. Ogrom zasług położonych około
sprawy amerykańskiej w wojnie i pokoju zapewnił sobie wdzięczną i wieczy
stą pamięć wszystkich Amerykanów.
Seria była miniaturową prezentacją grafik Artura Szyka podczas światowej wystawy
w Nowym Yorku w kwietniu 1939 r.
Wydana w tymże roku przez Drukarnię Narodową w Krakowie.
Wym. 10,5 x 14,8 cm.

O

ne of the collection of twenty postcards of the “Pictures from the glorious
days of the Polish-American brotherhood” series. This postcard is called Kościuszko
building the fortifications at Saratoga and has descriptions in Polish and English.
At the bottom, in the space for correspondence, it reads:
Tadeusz Kościuszko, the Hero of the struggle for the independence of the
United States, appointed in the rank of colonel in 1777 to Gen. Gates’s
North army, with his fortifications enormously contributed to the great vic
tory at Saratoga in October 1777. With the magnitude of his credits for the
American cause during war and peace he has won grateful and everlasting
remembrance of all Americans.
The series was a miniature presentation of Artur Szyk’s engravings at the world exhibition in New York in April 1939.
Issued in the same year by Drukarnia Narodowa (National Printing House) in Cracow.
Size: 10,5 x 14,8 cm.
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N

a pocztówce przedstawiono reprodukcję obrazu Adama Setkowicza, Koś
ciuszko pod Maciejowicami w r. 1794.
Na awersie po lewej stronie zamieszczono opis sceny batalistycznej:
W obronie niepodległości ojczyzny dwukrotnie już rozbieranej, stanął Koś
ciuszko na czele wojsk żołnierzy-patriotów. Pod Maciejowicami jednak ranny
w głowę, dostaje się do niewoli rosyjskiej, co powoduje upadek powstania.
Wydana przez Wydawnictwo Polonia Kraków, po roku 1905.
Nr 131, wym. 9 x 13,8 cm.

A

reproduction of the painting by Adam Setkowicz, Kościuszko in Maciejowice
battle in 1794.
On the front left-hand side is a description of the battle scene:
In the defence of the homeland twice partitioned already, Kościuszko be
came the commander of the army of soldiers –patriots. In the Maciejowice
battle wounded in the head, however, was captured by the Russians, which
ended in the defeat of the uprising.
The postcard issued by the Polonia Publishers in Cracow after 1905.
No. 131, size: 9 x 13,8 cm.
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K

artka pocztowa przedstawiająca Tadeusza Kościuszkę jako Wodza Naczelnego
Wojska Polskiego. Pierwotnie na miedziorycie punktowanym Christiana Josiego wg.
portretu Józefa Grassiego, XVIII / XIX w.
Wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą (ok. 1974 r.).
Wym. 10,3 x 14,6 cm.

K

ościuszko as Supreme Commander of the Polish Army. Originally on stipple
engraving by Christian Josie based on the portrait by Józef Grassi, 18 /19th c.
The postcard issued by Krajowa Agencja Wydawnicza (ca. 1974).
Size: 10,3 x 14,6 cm.
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T

o jedno z wcześniejszych przedstawień Tadeusza Kościuszki. Aleksander Orłowski
artysta współczesny Kościuszce wykonał portret piórkiem i tuszem na papierze żeberkowym jeszcze za życia Naczelnika.
Na pocztówce pod portretem umieszczono napis:
Ze współczesnego portretu Aleksandra Orłowskiego,
oraz datę urodzin i śmierci przywódcy powstania.
Na rewersie widnieje tylko napis pocztówka.
Wydrukowana wg konwencji po 1905 r. (bez tzw. długich linii adresowych na odwrocie kartki).
Wym. 9 x 14 cm.

O

ne of the earliest representations of Tadeusz Kościuszko. Aleksander Orłow
ski, an artist Kościuszko’s contemporary, made the portrait in quill pen and ink on
ribbed paper when the Commander was still alive.
The inscription on the postcard below the portrait:
From the contemporary portrait by Aleksander Orłowski,
and the dates of birth and death of the leader of the uprising.
On the postcard reverse only the word postcard.
Printed after the convention after 1905 (with no so-called long address lines on the
postcard reverse).
Size: 9 x 14 cm.
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N

ajpopularniejsza podobizna Tadeusza Kościuszki w chłopskiej sukmanie z Krzy
żem Virtuti Militari i amerykańskim orderem Cyncynata. Obraz namalował Antoni Kolasiński na przełomie XVIII / XIX w.
Pocztówka wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą w 1984 r.
Wym. 10,3 x 14,5 cm.

T

he best known image of Tadeusz Kościuszko wearing a peasants overcoat with
the Virtuti Militari Cross and American Order of Cinncinatus. Painted by Antoni Ko
lasiński at the turn of the 18 /19th c.
The postcard issued by Krajowa Agencja Wydawnicza in 1984.
Size: 10,3 x 14,5 cm.
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P

ocztówka przedstawia fragment obrazu Jana Bogumiła Plerscha Tadeusz Kościusz
ko w bitwie pod Maciejowicami.
Wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą w 1980 r.
Wym.10,3 x 14,7 cm.

A

fragment of the painting by Jan Bogumił Plersch Tadeusz Kościuszko in the
battle of Maciejowice.
The postcard issued by Krajowa Agencja Wydawnicza in 1980.
Size: 10,3 x 14,7 cm.
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P

ocztówka wykonana na podstawie akwareli Aleksandra Orłowskiego już w 1796 r.
(najprawdopodobniej pod wpływem informacji docierających do Warszawy o odwiedzinach Kościuszki w więzieniu przez Cara Pawła I.)
Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie w 1910 r.
Wym. 8,8 x 13,6 cm.

T

he postcard based on a water colours by Aleksander Orłowski as early as 1796
(most probably effected by the information reaching Warsaw about tsar Paul I visiting Kościuszko in prison).
The postcard issued by the Salon of the Polish Artists in Cracow in 1910.
Size: 8,8 x 13,6 cm.
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W

izerunek Tadeusza Kościuszki spopularyzowany w XIX w. dzięki miedziorytowi Williama Sharpa z 1800 r. Prawdopodobnie powstał podczas pobytu Kościuszki
w Londynie.
Karta pocztowa wydana staraniem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, premia
za 1874 r.
Wym. 9,1 x 13,9 cm.

T

adeusz Kościuszko’s image made popular in the 19th c. owing to the engraving
by William Sharp from 1800, made probably during Kościuszko’a stay in London.
The postcard issued by the efforts of the Association of Fine Arts in Cracow, a premium for 1874.
Size: 9,1 x 13,9 cm.
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T

o symboliczne przedstawienie uwolnienia Kościuszki, a wraz z nim darowania
wolności wielu Polakom wywiezionym w głąb Rosji.
Kartka wykonana na podstawie akwareli A. Orłowskiego artysty współczesnego Koś
ciuszce.
Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie, po 1905 r.
Seria 15 / 16, wym. 9 x 13,7 cm.

A

symbolic representation of liberation of Kościuszko and giving freedom to
many Poles who had been transported deep into Russia.
The card based on a water colours by A. Orłowski, an artist Kościuszko’s contemporary.
Issued by the Salon of the Polish Artists in Cracow, after 1905.
Series 15 / 16, size: 9 x 13,7 cm.
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K

arta Korespondencyjna z widokiem na Kopiec Kościuszki, portretem Naczelnika
otoczonym wieńcem i zapisem nutowym pierwszych taktów Mazurka Dąbrowskiego.
Wydana jeszcze przed reformą pocztową (z 1905 r). Pod motywem zdobniczym widoczne wolne miejsce na umieszczenie korespondencji, na odwrocie karta posiada
tzw. długie linie adresowe, gdzie wpisywano adres i obijano stemplem. Dopiero po
1905 roku treść korespondencji przeniosła się na awers pocztówki.
Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie 1898 r.
Wym. 13,8 x 9,4 cm.

V

iew of the Kościuszko Mound, the Commander’s portrait surrounded by a wreath
and musical notations of the first bars of Dabrowski Mazurka (the Polish national
anthem).
The postcard issued prior to the post services reform (1905). Below the ornamental
motif space for correspondence, on the reverse so-called long address lines where
the address was written and the postmark made. Only after 1905 correspondence
was moved to the card front.
The postcard issued by the Salon of the Polish Artists in Cracow in 1898.
Size: 13,8 x 9,4 cm.
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K

artka przedstawiająca obraz polskiego malarza i ilustratora Tadeusza Rybkowskiego Apoteoza Kościuszki.
Oryginał został wydany nakładem Wydawnictwa Stefana Wierusza Niemojowskiego
we Lwowie. Ta jest przedrukiem, reprodukcją artystyczną Zakładów Zorza w Krakowie, o czym informuje nas opis w dolnej części karty na odwrocie.
Ser. II – 11, wym. 8,7 x 13,7 cm.

P

ainting Koścciuszko’s apotheosis by the Polish artist and illustrator Tadeusz Rybkowski.
The original postcard was issued by Stefan Wierusz Publishers in Lwów. The one
presented here is a reprint, an artistic reproduction by Zakłady Zorza in Cracow, information of which is given at the bottom of the card reverse.
Series II – 11, size: 8,7 x 13,7 cm.
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T

o patriotyczne przedstawienie Kościuszki, stylem nawiązuje do tradycji ludo-

wo-słowiańskiej. Autorem jest Adam Setkowicz, malarz i ilustrator, znany z licznych
reprodukcji na kartach pocztowych.
W prawej części kartki wydrukowano fragment utworu Teofila Lenartowicza Racławice:
I wysunął się Kościuszko na środek szeregu.
I zawołał: Dalej wiara od brzegu do brzegu!
A najpierw wy włościan, polski ludu rolny,
Sroga Moskwy to niewola! Bij a będziesz wolny.
Pocztówka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie.
Wprowadzona do obiegu, na odwrocie widoczny stempel z datą 3 maja 1923 r.
Seria 95 Nr 1, wym. 8,7 x 13,8 cm.

T

he style of this patriotic representation of Kościuszko is related to the folk-Slavic
tradition. Painted by Adam Setkowicz, a painter and illustrator, known for numerous
reproductions on postcards.
On the right-hand side of the card a fragment of the poem “Racławice” by Teofil Le
nartowicz:
... And into the line centre Kościuszko springs.
And cries out: Forward lads from wing to wing!
And first you country-folk, Polish husbandry,
Harsh is slavery from Moscow! At them and you’ll be free.
The postcard issued by the Salon of the Polish Artists in Cracow.
Put into circulation, on the reverse visible postmark dated May 3, 1923.
Series 95 No.1, size: 8,7 x 13,8 cm.
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W

idokówka przedstawia nieistniejący już dziś pomnik T. Kościuszki w Katowicach.
Wydana przez Biuro Wydawnicze „Ruch” w Warszawie.
Wprowadzona do obiegu, na odwrocie opatrzona stemplem z datą 6 czerwca 1966 r.
Wym. 10 x 14 cm.

A

monument to T. Kościuszko’s, non-existent now, in Katowice.
The postcard issued by “Ruch” Publishers in Warsaw.
Put into circulation, on the reverse postmark dated June 6, 1966.
Size: 10 x 14 cm.
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A

merykańska widokówka wydana w Bostonie, przedstawia pomnik T. Kościuszki
znajdujący się na terenie Akademii w West – Point. Powstał w 1918 r. Jest pierwszym
pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Ameryce.
Na odwrocie opatrzona krótkim opisem w języku angielskim.
Wym. 13,8 x 9 cm.

A

merican postcard issued in Boston shows the monument to T. Kościuszko on
the West Point Academy grounds, built in 1918, Kościuszko’s first monument in
America.
A brief description in English on the reverse.
Size: 13,8 x 9 cm.
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K

lasyczna widokówka popularyzująca w tym przypadku miasto Sosnowiec z przed
stawieniem Pomnika T. Kościuszki.
Pomnik wystawiono w latach 80 –tych XX w. Wzorowany na wcześniejszych wersjach.
Pierwszy postument ku czci wodza powstania odsłonięto w tym mieście w 1917 r.
Wydał Dariusz Kmiotek D.G. Strzemieszyce.
Wym. 10,3 x 14,7 cm.

A

typical postcard popularising, in this case, the town of Sosnowiec with a picture of the monument to T. Kościuszko built in the 1980s. Modelled on earlier versions. The first monument – tribute to the uprising’s commander in this town was
unveiled in 1917.
Issued by Dariusz Kmiotek D.G. Strzemieszyce.
Size: 10,3 x 14,7 cm.
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K

artka przedstawia pomnik Tadeusza Kościuszki znajdujący się na Wawelu. Pod
ryciną umieszczono fragment utworu Władysława Bełzy pt. Hymn Polski:
Ojczyzno moja miła, o polski kraju mój!
Potężna w tobie siła, żywota wieczny zdrój!
Za wolność twą i chwałę, radosny wznosząc śpiew,
oddamy życie całe, przelejem wszystką krew.
Na odwrocie data stempla nieczytelna. Korespondencja opatrzona datą 2 stycznia
1915 r. Została wysłana z Wiednia na Sumatrę.
Wydana przez Wydawnictwo „Pocztówki” w Krakowie.
Wym. 13,8 x 8,8 cm.

T

he monument to Tadeusz Kościuszko on the Wawel Hill. Below the picture a fragment of The Polish anthem, a poem by Władysław Bełza:
Oh homeland my beloved, oh my Polish land!
Life’s eternal spring, in you power is grand!
For your freedom and glory, a joyful song we will raise
and shed our blood, our lives cast away.
On the reverse the postmark date illegible. Correspondence dated January 2, 1915.
The postcard was sent from Vienna to Sumatra.
Issued by Postcards Publishers in Cracow.
Size: 13,8 x 8,8 cm.
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P

ocztówka przedstawia pomnik T. Kościuszki w Waszyngtonie. Wzniesiony w 1910
roku znajduje się na liście historycznych pamiątek Stanów Zjednoczonych
Na odwrocie umieszczony napis brzmi :
Wdzięczna Ameryka postawiła Kościuszce szereg pomników:
W Waszyngtonie, Chicago, Milwaukee i Cleveland.
W West - Point istnieje Akademja Wojenna im. Gen. Tad. Kościuszki.
Taką to Polak pozostawił pamięć u obcych.
Jedna z 20 pocztówek z serii.
Wym. 10,5 x 14,8 cm.

A

monument to T. Kościuszko in Washington, erected in 1910, listed among
historical landmarks of the United States.
On the reverse the inscription reads:
Grateful America erected a number of monuments to Kościuszko:
In Washington, Chicago, Milwaukee and Cleveland.
The West Point Military Academy bears the name of Gen. Tad. Kościuszko.
Such memory did the Pole leave among strangers.
One of twenty postcards in the series.
Size: 10,5 x 14,8 cm.
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P

ocztówka okolicznościowa wydana w 2015 r. z okazji Jubileuszu 70-lecia Polite
chniki Krakowskiej.
Przedstawia popiersie T. Kościuszki znajdujące się na dziedzińcu Politechniki Krakowskiej. Pocztówkę projektował Andrzej Błaszczyk.
Wym. 14,8 x 10,5 cm.

C

ommemorative postcard issued in 2015 on the occasion of celebrations of
the 70th anniversary of the Cracow University of Technology.
Tadeusz Kościuszko’s bust in the University’s courtyard. The postcard designed by
Andrzej Błaszczyk.
Size: 14,8 x 10,5 cm.
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P

ocztówka okolicznościowa wydana w 2016 r. z okazji ogłoszenia Roku Kościusz
kowskiego na Politechnice Krakowskiej i 270 rocznicy urodzin T. Kościuszki.
Przedstawia fragment obrazu Juliusza Kossaka Kościuszko pod Racławicami.
Opatrzona okolicznościowym stemplem oraz znaczkiem wydanym z tej samej okazji.
Projekt Ewy Kozioł.
Wym. 14,8 x 10,5 cm.

C

ommemorative postcard issued in 2016 on the announcement of the Koś
ciuszko Year at the Cracow University of Technology and the celebration of 270th
anniversary of Kościuszko’s birth date.
A fragment of the painting Kościuszko at Racławice by Juliusz Kossak.
The postcard bears a commemorative postmark and post stamp issued on the same
occasion.
Designed by Ewa Kozioł.
Size: 14,8 x 10,5 cm.
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