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HOTEL KOŚCIUSZKO

Opolska

3,6 km from 
main square



Give the card as a present !
Get the discount by booking directly with us.

Invite in our name

Daj tę kartę jako prezent !
Skorzystaj z rabatu rezerwując pobyt bezpośrednio.

Zaproś w naszym imieniu 



Hotel Kościuszko otwiera swe podwoje i wita szanownych Państwa 
staropolską gościnnością, kuchnią i profesjonalną obsługą. 

Stylowe wnętrza naszych pokoi, w których będziecie mieli Państwo przyjemność gościć, 
swym wystrojem nawiązują do historii życia Tadeusza Kościuszki,

 bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych. 
Przenoszą nas w romantyczne czasy przełomu XVIII i XIX wieku, 

a jednocześnie stanowią subtelne dopełnienie pobytu 
w tak pięknym mieście jakim jest Kraków.  

Dyrektor Hoteli Donimirski / Donimirski Hotels Manager

The Kościuszko Hotel opens its doors and welcomes you 
with its Old-Polish hospitality, cuisine and professional service. 

The stylish interiors of  our rooms in which you will be staying refer 
in their design to the life story of  Tadeusz Kościuszko, a national hero 

of  Poland and the United States. 
th thThey carry us back to the Romantic era of  the turn of  the 18  and 19  

centuries, while at the same time providing a subtle complement to your 
stay in the beautiful city of  Kraków.  

Gościnność spełniana z pasją

Przywracanie do życia historycznego dziedzictwa

Unikalność obiektu i jego historii

Kultura stołu miarą gościnności

W kuchni sezonowa i naturalna żywność

Zdrowy styl życia w harmonii z naturą

Promocja kultury i sztuki

Rozwój lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży

Rzetelność w biznesie i w relacjach z pracownikami

Poszanowanie zwierząt i ochrona środowiska
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Hospitality delivered with passion

Bringing historical heritage back to life

Uniqueness of  a given facility and its history

Good food as a mark of  hospitality

Natural and seasonal products in cooking

Healthy lifestyle in harmony with nature

Promoting culture and art

Supporting the development of  the local community, 

especially children and young people

Honesty in business and in relations with employees

Respect and protection of  animals and the environment
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 Hotel „Dwór Kościuszko” usytuowany 
jest w jednej z oficyn zespołu dworskiego, 
powstałego w miejscu dawnego pałacu 
b iskupieg o w Prądniku Białym.  Było 
to centralne miejsce dawnej wsi, należącej 
do biskupów krakowskich, o której pierwsze 
wzmianki pochodzą z 1123 roku. W 1220 roku 
biskup krakowski Iwo Odrowąż założył 
w niej pierwszy szpital dla mieszkańców 
pobliskiego Krakowa, przeniesiony w 1244 roku 
do centrum miasta. W 1547 roku bp Samuel 
Maciejowski wybudował w Prądniku Białym 
renesansowy pałac z ogrodem, stanowiący letnią 
rezydencję biskupią, a jednocześnie jedno 
z centrów życia intelektualnego epoki, zapisane 
złotymi zgłoskami na kartach historii polskiej 
kultury. To tutaj gościli m.in. Jan Kochanowski, 
Mikołaj Rej, Szymon Szymonowic i Łukasz 
Górnicki – twórca głośnego dzieła „Dworzanin 
polski”. Tutaj też, w 1574 roku, witano 
przybywającego do Krakowa przyszłego króla 
Polski Henryka Walezego, a w 1697 roku 
Augusta II Sasa. W XVII wieku pałac został 
zniszczony podczas „potopu szwedzkiego”. 
Po przegnaniu Szwedów rezydencję odbudo-
wano, jednak już w formie zabudowy dworskiej. 
W 1794 roku, przed bitwą pod Racławicami, 
zatrzymał się w tutejszym parku Tadeusz 
Kościuszko wraz ze swym sztabem, a następnie
w 1809 roku, naczelny wódz Legionów gen. Jan 
Henryk Dąbrowski. W czasach nam bliższych 
na terenie zabudowań dworskich miał swą 
pracownię malarską Jacek Malczewski. 
Tworzyli też tutaj Włodzimierz Tetmajer, Olga 
Boznańska i Wojciech Kossak.

 The Dwór Kościuszko Hotel is located in one 
of  the outbuildings of  a manor house complex 
built on the site of  the former Bishops Palace
in Biały Prądnik. This was the central place of  the 
village that once belonged to the Kraków bishops, 
and which sources first mention in 1123. It was 
in Prądnik Biały that bishop Iwo Odrowąż created 
the first hospital for the residents Kraków in 1220, 
which was later moved to the centre of  the town 
in 1244. In 1547, bishop Samuel Maciejowski built
a Renaissance palace with a garden in Prądnik 
Biały. It was to serve as the summer residence 
of  the episcopate and, at the same time, it became 
one of  the more vibrant centres of  the intellectual 
life of  the epoch. It went down in the history 
of  Polish culture as the place which hosted the 
Renaissance poets Jan Kochanowski, Mikołaj Rey, 
Szymon Szymonowic and Łukasz Górnicki. It was 
also here that the future king of  Poland, Henri 
Valois, was welcomed on his way to his coronation 
in Kraków in 1574, and in 1697 the received 
monarch was August II of  Saxony. In the 
seventeenth century, the palace was destroyed 
during the socalled Swedish Deluge. As the 
invasion ended, the residence was rebuilt, albeit 
in the form of  a manor house complex. 
In 1794, before the Battle of  Racławice, Tadeusz 
Kościuszko stopped here along with his staff. 
In 1809 General Jan Henryk Dąbrowski, the 
organiser and leader of the Polish Legions in Italy, 
stayed here too. In more recent times, revered 
modernist painter Jacek Malczewski had his studio 
in one of  the buildings of  the manor. Other artists 
who created here included the painters 
Włodzimierz Tetmajer,  Olga Boznańska 
and Wojciech Kossak.

Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817)
mal. Kazimierz Wojniakowski

    Tadeusz Kościuszko to nie tylko polski bohater 
narodowy, znakomity generał, ale też jeden 
z najwybitniejszych autorytetów moralnych Europy 
i Ameryki przełomu XVIII i XIX wieku. Przyjaciel 
Jerzego Waszyngtona, Tomasza Jeffersona 
i generała La Fayette’a, odegrał niebagatelną rolę 
w walce Amerykanów o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych. O jego względy zabiegali wielcy 
ówczesnego świata, w tym król Szwedów Gustaw 
IV, cesarz Francuzów Napoleon I czy car Rosji 
Aleksander I... 
 Pokoje w naszym hotelu wystrojem przenoszą 
nas w poszczególne okresy życia Kościuszki, 
nawiązując do państw i miast w których przebywał, 
ale odwołują się też do konkretnych postaci
z grona jego przyjaciół. 

    Tadeusz Kościuszko was not only a Polish 
national hero, excellent general, but also one of  
the most outstanding moral authorities in Europe 
and America of  the late eighteenth and early 
nineteenth centuries. A friend of  George 
Washington, Thomas Jefferson, and General 
Lafayette, he played a major role in the American 
fight for the independence of  the United States. 
Many important figures of  the time sought his 
favours, including the King of  Sweden Gustav 
IV, the French Emperor Napoleon I, and the 
Russian Tsar Alexander I...

 With their décor, the rooms in our hotel take us 
back to particular times in Kościuszko's life, 
invoking the countries and cities in which he 
stayed. They also refer to several people from 
among his friends. 

Jerzy Waszyngton (1732 - 1799) 
mal. Gilbert Stuart



 Tym, co bez wątpienia wyróżnia Hotel 
Kośc iu szko  spoś ród  innych ,  j e s t 
indywidualna aranżacja każdego pokoju. 
Każdy jest inny, niepowtarzalny, wyjątkowy. 
Nawiązując wystrojem do poszczególnych 
etapów życia Tadeusza Kościuszki, pokoje 
prowadzą nas przez pełną wydarzeń, 
niezwykłą historię Tadeusza Kościuszki - 
polskiego bohatera narodowego.

 What makes the Kościuszko Hotel 
stand out among others is no doubt the 
individual arrangement of  each room. 
They are all different, unique and special. 
Recalling the various stages of  Tadeusz 
Kościuszko’s life, the rooms lead us 
through the eventful and extraordinary 
story of  this Polish national hero.



 Ten piękny apartament nawiązuje
do pobytu Tadeusza Kościuszki w Szwecji, 
po trzech latach rosyjskiej niewoli. 
Po krótkim pobycie w Skandynawii, 
Kościuszko udał się w dalszą podróż do 
Wielkiej Brytanii.

 This beautiful suite makes a reference 
to the time Tadeusz Kościuszko stayed in 
Sweden, after three years in Russian 
captivity. After a brief  stay in Scandinavia, 
Kościuszko continued his journey to the 
United Kingdom.

room
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 Wystrój tego pokoju związany jest 
z okresem wojny o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz ze znanymi 
postaciami Thomasa Jeffersona, Karola 
Lee, Horacego Gatesa i Silasa Deane 
z którymi nasz bohater był blisko związany.

 The interior of  this room was inspired 
by the American War of  Independence and 
such famous figures as Thomas Jefferson, 
Charles Lee, Horace Gates and Silas Deane, 
with whom Kościuszko was close friends.

room
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  Niebanalny wystrój luksusowego 
pokoju z podwójnym łóżkiem, ceglaną 
ścianą i szwajcarskimi pejzażami Solury 
sprawiają, że jest to najczęściej wybierany 
przez Państwa pokój. Wiemy, co lubią nasi 
Goście: komfort, tradycję, dobrą energię. 

 The sophisticated decor of  this 
luxurious room with a double bed, a brick 
wall and Swiss landscapes of  Solothurn 
make it the most popular of  our rooms. We 
know what our Guests value: comfort, 
tradition and good energy. 

room
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 Ten klimatyczny pokój nawiązuje 
do czasów Powstania Kościuszkowskiego. 
Wtedy to Tadeusz Kościuszko z gen. 
Józefem Wodzickim 24 marca 1794 roku, 
złożyli przysięgę na Rynku krakowskim.

 This room evokes the time of  the 
uprising known as the Kościuszko 
Insurrection. It began when Tadeusz 
Kościuszko and General Józef  Wodzicki 
made an oath on Kraków’s Main Market 
Square on 24 March 1794.

room

 111



 Mistrzowski duet kucharski ekspertów 
w swojej dziedzinie proponuje wyborne 
specjały tradycyjnej polskiej kuchni. 
Życzliwa i profesjonalna obsługa kelnerska 
zrobi wszystko by umilić Państwu czas 
spędzony w naszej restauracji i kawiarni.

 The highly-skilled duo of  our chefs, 
both experts in their field, creates delicious 
dishes of  traditional Polish cuisine. The 
friendly and professional wait staff  will be 
there to make sure you have a delightful 
time in our restaurant and café.



 Świeżo zaparzona kawa i kawałek 
domowego ciasta będą smakowały 
wybor n ie  w  towarzys tw ie  z i e l en i 
otaczającej nasz hotel. Goście z małymi 
dziećmi zyskają odrobinę relaksu dla siebie, 
kiedy ich pociecha będzie z radością korzystać 
z ogrodzonego placu zabaw.

 Freshly brewed coffee and a piece of  
home-made cake will taste great enjoyed 
amidst the greenery surrounding the hotel. 
Guests with young children can have 
a moment of  relaxation, while their kids 
happily explore our enclosed playground.



 Goście zatrzymujący się w Hotelu 
Kościuszko mają okazję poczuć smak 
emocj i ,  które towarzyszą wizytom 
w kasynie. Wyśmienita kolacja w Restauracji, 
zwieńczona rozrywką w krainie gier 
losowych, zajmującej niski parter naszego 
hotelu, to dobry pomysł na wyjątkowe 
celebrowanie urodzin i innych uroczystości.

 Guests staying in the Kościuszko Hotel 
have an opportunity to get a taste of  the 
emotions that accompany casino visits. 
A sumptuous dinner at the restaurant 
followed by some exciting gaming to be 
experienced on the low level of  our hotel is 
a great idea to celebrate birthdays and other 
special occasions.



KOLACJA NA ZAMKU KORZKIEW XIV w.
th DINNER IN 14  CENTURY CASTLE

Konieczna rezerwacja / Reservation required 
 +48 12 431 90 40      kolacjanazamku@korzkiew.pl  dinnerinthecastle@korzkiew.pl

13 km od Rynku Głównego / 13 km from Main Square bus 267MPK

Zapytaj rece
pcjoniste!Ask the rece

ptionist!

We have been immensely grateful to our guests since the launch of  Zamek Korzkiew.
More and more parts of  the 14th century fortress are being renovated, and it's thanks to our loyal 

customers that the castle - which had been in ruin for the last 150 years - breathes anew. 

Book a room in Donimirski Hotels and help rebuild a castle!

Od samego otwarcia Zamku Korzkiew mamy wobec naszych Gości dług wdzięczności. 
To dzięki Państwu restaurowane są kolejne fragmenty tej czternastowiecznej  twierdzy. 

Przez ostatnie 150 lat była ruiną, a dziś nabiera coraz żywszych barw.

Włącz się we wspólny wysiłek odbudowy Zamku Korzkiew 
rezerwując pobyt w hotelach sieci Donimirski!



Hotels & Restaurants
Hotele & Restauracje

Hotel Kościuszko
Restauracja Kościuszko

3,6 km
od Rynku Głównego

from main square

Hotel Polski
Restauracja Pijarska 17

Hotel Gródek
Restauracja Gródek

RESIDENCE

Hotel Pugetów

13 km
od Rynku Głównego

from main square

CASTLE RESIDENCE

Zamek Korzkiew
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Zapraszamy do naszych restauracji na przyjęcia, spotkania 
biznesowe, uroczystości rodzinne

We invite you to our restaurants for parties, 
business meetings and family celebrations

www.pijarska17.comwww.restauracjakosciuszko.com www.restauracjagrodek.com

 The Donimirski Hotels are located in 
buildings with a unique architectural character, 
entered into the register of  historic 
monuments. They have a fascinating well-
researched history, stretching far into the past, 
concerning the place where they’re located, 
their previous owners and their famous guests. 
 The standard of  room equipment reflects 
the intimate and boutique character of  the 
hotels. At the same time, it includes the latest 
modern conveniences, such as air conditioning 
and lifts. There is undeniable appeal to the 
classic design reminiscent of  the home 
atmosphere of  past times. 
 Our restaurants strive to meet the high 
expectations of  connoisseurs of  traditional 
Polish cuisine. The elegant restaurant interiors 
provide the backdrop for a wealth of  dishes to 
enjoy along with fine wines imported directly 
from Italian, Hungarian and Polish vineyards. 

 Hotele Donimirski mieszczą się
w unikalnych architektonicznie budynkach 
wpisanych do rejestru zabytków. Obiekty 
mają ciekawą i sięgającą daleko w prze-
szłość, zbadaną i opisaną historię: miejsca, 
właścicieli i sławnych gości. 
 Standard wyposażenia pokoi połączony 
jest  z  kamera lnością  i  but ikowym 
charakterem. Wyposażenie naszych hoteli 
uwzględnia najnowsze rozwiązania 
techniczne nie wyłączając klimatyzacji
i windy. Atrakcją jest klasyczny wystrój 
przypominający domową atmosferę
z dawnych czasów.
 Nasze  res taurac je  na  wysok im 
poziomie zaspokajają oczekiwania amatora 
tradycyjnej polskiej kuchni. W eleganckich 
salach odnajdziecie bogactwo dań oraz 
wyśmien i tych win  sprowadzanych 
bezpośrednio z włoskich, węgierskich oraz 
polskich winnic. 



www.donimirski.com       

Hotel i Restauracja Kościuszko

HOTEL KOŚCIUSZKO

ParkingNo barriers Restaurant

ul. Papiernicza 3, 31-028 Kraków, Poland

 +48 12 614 14 41

hotel.kosciuszko@donimirski.com

Indywidualna aranżacja każdego pokoju. 
Each room features an individual interior arrangement.


