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WAWEL 
 

    Wawel – to wzgórze.  

To główna siedziba książąt  

i królów polskich od XI do końca 

XVI wieku. Znajduje się tam 

kompleks obiektów 

zabytkowych, z których 

najważniejszymi są gotycko -

renesansowy zamek królewski 

oraz gotycka katedra z grobami 

królów i zasłużonych Polaków.  
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WAWEL 

Zamek Królewski Katedra Wawelska 
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WAWEL 

       Widok wzgórza wraz z zabudowaniami.  

     Droga Królewska: z Rynku na Wawel pójdziemy najstarszą ulicą Krakowa – 
ul. Kanoniczą.  
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Ulica Kanonicza 

Ulica Kanonicza widziana 
z ulicy Senackiej 
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Ulica Kanonicza 

 

     Mieszkało tu wielu znamienitych Polaków, np. Jan Długosz, Hugo Kołłątaj, 

Tadeusz Kantor oraz najbardziej znany w świecie Karol Wojtyła, papież  

Jan Paweł II. Z nim związane są kamienice nr.19 i 21. 
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Ulica Kanonicza 

          W kamienicy pod numerem 19 

odtworzono pokój księdza Wojtyły. 

Według legendy, w domu tym miał 

również mieszkać św. Stanisław.  

 

           Pod numerem 21, w dawnej 

rezydencji dziekanów kapituły, Karol 

Wojtyła mieszkał jako biskup sufragan. 
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Ulica Kanonicza 

 

     Kamienica nr. 25 to Dom Jana Długosza. Tutaj pracował wielki dziejopisarz  
i wychowawca synów królewskich.  

     Tutaj też miał pracownię rzeźbiarską ojciec Stanisława Wyspiańskiego. Na domu 
można dojrzeć obraz madonny, który – jak głosi legenda - mieli uszkodzić bądź 
Szwedzi, bądź konfederaci barscy broniący się na Wawelu. 
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Ulica Kanonicza 

Ulica Kanonicza widziana u stóp Wawelu  
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Fortyfikacje wawelskie 

     U południowego wylotu ulicy Kanoniczej 

widzimy opasujące wzgórze mury obronne  
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Fortyfikacje wawelskie 

Fortyfikacje są w większości spuścizną po austriackim zaborcy  
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Fortyfikacje wawelskie 

 

    Zwracają uwagę dwie basteje – kaponiery  
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Fortyfikacje wawelskie 

 

   Kurza Stopka zanim stała się gotyckim zamkiem była warownią. Z prawej – wieża 

Zygmunta III Wazy 
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Fortyfikacje wawelskie 

      Kurza Stopka, Wieża Duńska (Pawilon Gotycki) i Wieża Jordanka 
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Fortyfikacje wawelskie 

 

     Dolne partie Wieży Jordanki, Kurzej Stopki i Wieży Duńskiej stanowią elementy 

zamku gotyckiego 
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Fortyfikacje wawelskie 

 

      W gotyckim obwodzie obronnym wyróżniają się baszty:  

       Senatorska (Lubranka), Sandomierska oraz Złodziejska  
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Fortyfikacje wawelskie 

 

      Mur obronny z narożnym wykuszem, jednym z wierzchołków gwiaździstych 
umocnień z czasów saskich 
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Fortyfikacje wawelskie 

     Fort kleszczowy od strony Smoczej Jamy pod Basztą Złodziejską, 

kawaliera, fort kleszczowy od strony Wisły 

18 Szkoła @ktywnego Seniora  

www.sas.tpnk.org.pl 



Fortyfikacje wawelskie 

 

   Smocza Jama oraz tablica wskazująca miejsce zamieszkania smoka wawelskiego  

i upamiętniająca panowanie księcia Krakusa 
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Fortyfikacje 

wawelskie 

   Smocza Jama elementem fortyfikacji stała się dopiero w XVI wieku. Smok 

wawelski, zamieszkujący ją i zabity przez Kraka, żyje jednak nadal. Strzeże 

Wawelu i u nikogo – nawet u dzieci – strachu nie budzi. Rzec by nawet można,  

że jest źródłem pozytywnych uczuć… 
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Fortyfikacje wawelskie 

 

     Jedyną drogą dojazdową na Zamek w Średniowieczu była droga prowadząca  

od strony ulicy Kanoniczej. Z lewej strony osłaniały ją potężne wieże: wieża 

Zygmuntowska i wieża Zegarowa 
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Fortyfikacje wawelskie 

     Wieża Zygmuntowska, wieża Zegarowa i bastion Władysława IV z pomnikiem 

Tadeusza Kościuszki. Bastion jest pozostałością po jednej z trzech gotyckich baszt 
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Fortyfikacje wawelskie 

     Brama Wazów oraz przyziomy budynków katedralnych  

to również fragmenty fortyfikacji  Wzgórza Wawelskiego 
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KATEDRA WAWELSKA  

 

     Katedra Wawelska to świątynia, która była świadkiem koronacji, ślubów i pogrzebów 

królów polskich i jest miejscem ich wiecznego spoczynku 
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KATEDRA WAWELSKA 

 

 

     Fasada Katedry, Wieża Srebrnych Dzwonów, Kaplica Wazów,  

Kaplica Zygmuntowska 
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KATEDRA WAWELSKA 

 

     Pomniki Katedry stanowią przegląd wszystkich 

stylów, z jakimi spotykać się możemy w Polsce - 

od surowego romańskiego począwszy, poprzez 

gotyk, renesans, barok i rokoko 
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KATEDRA WAWELSKA 

 

   Wewnątrz katedry, wokół nawy głównej mamy 19 kaplic.  

     Wśród nich: Kaplica Świętokrzyska z polichromią malarzy ruskich, Kaplica 

Wazów, Kaplica Zygmuntowska z nagrobkami Zygmuntów, Kaplica królowej Zofii  
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KATEDRA WAWELSKA  

 

 

     Kaplica królowej Zofii - widziana z zewnątrz. Na jej sklepieniu wewnątrz - 

polichromia Włodzimierza Tetmajera „Panteon Wielkich Polaków”.  

     Obok - plan polichromii 

28 Szkoła @ktywnego Seniora  

www.sas.tpnk.org.pl 



KATEDRA WAWELSKA  

 

     W głównej części Katedry - 

Kaplicy św. Stanisława, znajdują 

się sarkofagi i grobowce Królów 

Polski m.in.: 

    - sarkofag Władysława Łokietka 

(pierwszy królewski grób na 

Wawelu), 

    - nagrobek Kazimierza Wielkiego, 

    - pomnik królowej Jadwigi 
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KATEDRA WAWELSKA 

 

 

     Romańska Krypta św. Leonarda, w której spoczywa m.in. Król Jan III Sobieski  

oraz Józef Piłsudski 
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KATEDRA WAWELSKA 

 

 

 

     Groby królewskie w podziemiach katedry i krypta z prochami: Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida  
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KATEDRA WAWELSKA 

 

   Na wieżach katedry zawieszonych jest 10 dzwonów. 

Najważniejszym uroczystościom towarzyszy dzwon 

Zygmunta – świadek triumfów i upadków Polski  

od 1521 roku. Dotknięcie serca dzwonu ze 

sprecyzowanym marzeniem - miłym własnemu 

sercu - ma moc sprawczą 
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DZIEDZINIEC WAWELSKI  

 

    Po wyjściu z katedry podążamy w kierunku dziedzińca Zamku Wawelskiego.  

Do zamku wiedzie wejście przez obszerną sień, poprzedzone portalem, na którego fryzie 

czytamy: „Si Deus nobiscum quis contra nos” („Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam”). 

Nad drugim wewnętrznym portalem sieni widoczne są herby królewskie z XVI wieku 
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DZIEDZINIEC WAWELSKI 

 

     Z drugiej bramy wychodzimy na arkadowy dziedziniec zamknięty czworobokiem 
pałacu. Lekkie, smukłe kolumny dźwigają na parterze i piętrze łuki arkad, na drugim 
podwyższone o typowe polskie nasadniki dzbanowe, belkowania dachu  
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DZIEDZINIEC WAWELSKI 

 

 

    Krużganki dziedzińca ozdabiały fryzy malowane ok. roku 1534 przez Dionizego 

Stubę z Wrocławia oraz Jana Dürera, brata Alberta.  

     Na ścianie skrzydła południowego i wschodniego zachowały się malowidła 

przedstawiające portrety cesarzy rzymskich w medalionach  
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DZIEDZINIEC WAWELSKI 

 

    Rzeźbione portale i obramienia okien kute w blasze miedzianej, „wodorzygi”  

w postaci smoków, kamienne wykusze, malowane kolumny, zewnętrzne klatki 

schodowe, pokrycie dachów polewane różnokolorową dachówką – składają się  

na malowniczą całość dziedzińca wawelskiego 
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DZIEDZINIEC WAWELSKI 

 

 

   Nasz spacer dobiegł końca.  

     Po krótkim odpoczynku zachęcamy do zwiedzenia wnętrz Zamku Królewskiego, 

wystawy „Wawel Zaginiony”, królewskiej Katedry, jej podziemi, kaplic i krypt.  

Nie zapomnijmy o dotknięciu serca Dzwonu Zygmunta z zamkniętymi oczami  

i marzeniem w sercu. Dajmy sobie szansę na jego realizację! 
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