ŚLADAMI
SMOKA
WAWELSKIEGO

spacer rodzinny z historią w tle

ON THE TRAILS
OF THE WAWEL
DRAGON
family walk through history

Krakowską podróż po smoczych śladach
rozpoczniemy w sercu miasta. To właśnie tu
rozpoczęła się niesamowita historia skrzydlatej
bestii i króla, który bronił swoich poddanych.
The journey in the dragon’s footsteps starts in the
heart of Kraków. The fascinating story of the winged
beast and the king who made sure his subjects were
saved starts right here.
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Melania Kapelusz

SŁYNNY PRZODEK*

Tego lata postanowiliśmy się wybrać do Krakowa. My, czyli nasza szkolna paczka:
Osiołek Klemens, Świnka Pola, Smok Antoni, Chomik Pumpus, Owca Matylda
i ja – Świerszczyk Bajetan Hops. Choć niektórzy mogą uważać, że do siebie nie
pasujemy, zaręczam, to tylko pozory. Byliśmy pierwszy raz w Krakowie i mieliśmy
przed sobą sześć ekscytujących dni.
– To od czego zaczniemy zwiedzanie? – spytał Pumpus, który zawsze
podchodził do wszystkiego niezwykle poważnie. Wyciągnął przewodnik
i rozłożył plan miasta.
– Jak to od czego? – zdziwił się Antoni. – Od siedziby mojego przodka.
– Czyli? – spytałem.
– Czyli od Wawelu.
– Nie wiedziałam, że twoim przodkiem był król – ucieszyła się Matylda.
– Nie król, ale... – zaczął Antoni.
– Pewnie, nie król, a książę Krak – wtrącił Chomik.
– Książę Krak... – tłumaczył Antoni.
– To wspaniale – przerwałem – że jest wśród nas ktoś, kto ma tak
znakomite pochodzenie.
– Moim przodkiem... – Antoni próbował coś powiedzieć.
– Jeżeli książę Krak był twoim przodkiem od strony ojca – wtrącił się
Osiołek – to ty też jesteś księciem.
– Książę Krak...
– Nic nie mów, Antoni – zachrumkała Pola. – A właściwie nie Antoni,
a książę Antoni. To brzmi bardzo dostojnie.
– Ja tylko... – usiłował tłumaczyć nasz przyjaciel.
– Chodźmy na Wawel, książę! – zawołałem.
– Ja wcale nie jestem....
– Ależ jaśnie panie, nie bądź taki skromny – zameczała Owca.
– Powinieneś być dumny ze swojej rodziny. Nie jesteś?
– Jestem, tylko że ja...
– Ciekawe, jak wyglądała komnata twojego przodka – dodała Matylda.
Antoni próbował coś jeszcze nam powiedzieć, ale byliśmy tak
podekscytowani, że nie zwracaliśmy na niego uwagi.
– Słuchajcie – rzucił Klemens – myślę, że powinni nas wpuścić bez biletów.
A przynajmniej naszego księcia.

–
–
–
–

Masz rację – zgodziłem się. – Choć słyszałem, że krakusy są centusiami.
Co to znaczy? – chciała wiedzieć Pola.
Centuś to to samo co dusigrosz – odezwał się Pumpus.
Ale wiesz, tak się tylko mówi... – zameczała Owca. – Antoni na przykład
wcale nie jest skąpy, choć jak się okazało, pochodzi z Krakowa.
– On nie jest z Krakowa – poprawił Chomik – tylko jego
prapraprapradziadek był z Krakowa.
– Czy twój prapraprapradziadek książę Krak był skąpy? – spytała Matylda.
– Książę Krak... – stęknął Antoni.
– Skąd on może to wiedzieć? – przerwał Chomik. – Przecież książę Krak
żył ponad 1000 lat temu.
Stanęliśmy na dziedzińcu wawelskim. Wszyscy chcieliśmy iść w stronę
krużganków, skąd prowadzi wejście do komnat królewskich. Wszyscy, za
wyjątkiem Antoniego, który pociągnął nas w stronę Baszty Złodziejskiej. A potem
kazał schodzić długimi kręconymi schodami na sam dół.
– Jeśli chcecie zobaczyć komnatę mojego przodka – burknął – to tędy.
– Strasznie tu strasznie – powiedziała Matylda. – Nie sądziłam, że książę
mógł mieszkać w takich warunkach.
– Bo mój przodek nie był księciem.
– Jak to nie?! – wykrzyknęliśmy chórem. – Sam mówiłeś.
– Nic takiego nie powiedziałem. Mój przodek był... – Antoni wyprowadził
nas z jaskini na bulwary wiślane.
– No jasne! – Chomik palnął się łapką w czoło, widząc ogromną rzeźbę
zionącą ogniem. – Był Smokiem Wawelskim.
– Smokiem Wawelskim?! – zawołałem. – Nie wstyd ci?
– Przodków się nie wybiera – odparł Antoni niezrażony. – Gdybym był
potomkiem księcia Kraka, nie byłoby w tym mojej zasługi. Nie muszę też
mieć wyrzutów sumienia, że mój przodek był strasznym bandziorem.
– O rety! – zameczała przerażona Owca. – Ale czy ja mogę czuć się przy
tobie bezpieczna?
– Przecież wiesz, że jestem – Antoni objął Matyldę – wegetarianinem!

* Bohaterami opowiadań rozpoczynających każdą trasę są postacie cyklu Z pamiętnika Świerszczyka Bajetana
Hopsa, który od wielu już lat publikowany jest na łamach magazynu „Świerszczyk”. Jednak te opowiadania Melania
Kapelusz napisała specjalnie dla „Przewodnika Kids in Kraków”.

Melania Kapelusz

(IN)FAMOUS
ANCESTOR*

This summer we decided to visit Kraków. By “we” I mean our school gang:
Clement the Donkey, Polly the Piglet, Tony the Dragon, Pumps the Hamster,
Matilda the Lamb and me – Bajetan Boing the Cricket. Although some people
think we are a motley crew, I promise that’s not the case! It was our first visit
to Kraków, and we had six exciting days ahead!
“Where shall we start sightseeing?” asked Pumps, who was always terribly
serious about everything. He pulled out a tourist guide and folded out a map.
“What do you mean, where?” said Tony. “The home of my ancestor!”
“Yes?” I asked.
“I mean Wawel, of course!”
“I didn’t know your ancestor was the king!” exclaimed Matilda.
“Not the king, but…” started Tony.
“Of course it wasn’t the king. It was Prince Krak!” said Pumps.
“But Prince Krak…” Tony tried again.
“That’s brilliant that one of us has such noble roots!” I interrupted.
“My ancestor…” Tony tried to get a word in.
“If Prince Krak was your ancestor on your father’s side,” butted in Clement, “That
makes you a prince, too!”
“But Prince Krak…”
“Hush, Tony!” oinked Polly. “Anyway, not Tony, but Prince Anthony. Doesn’t that
sound noble!”
“But I’m just trying to say…” our friend the Dragon tried again.
“C’mon, Prince! Let’s go to Wawel!” I said.
“But I’m not…”
“Oh, stop being so modest,” baahed Matilda. “Aren’t you proud of your family?”
“Sure, but I’m…”
“I can’t wait to see your ancestor’s chambers!” added Matilda.
Tony kept trying to tell us something, but we were all too excited to pay any
attention.
“You know what,” said Clement, “They should really let us in without tickets! Or
at least our Prince should get in free.”
“You’re right,” I agreed, “But I’ve heard that Cracovians are misers.”

“What’s a miser?” demanded Polly.
“It means they are penny-pinchers,” said Pumps.
“Oh, but that’s just a rumour,” shrugged Matilda. “Our Tony isn’t like that at all,
even though it turns out he’s from Kraków.”
“He isn’t from Kraków, it was his great-great-great-great-great-great
grandfather who was from Kraków,” countered the Hamster.
“Was your great-great-great-great-great-great grandfather Krak a pennypincher?” asked Matilda.
“Ugh, Prince Krak…” Tony tried again.
“Oh, how’s he supposed to know?” Pumps interrupted. “Krak was around over
a thousand years ago!”
Soon we were standing in the courtyard of Wawel Castle. We started heading for
the entrance to the royal chambers in the cloisters, but Tony pulled us towards
the Thieves’ Tower and led us down the long, spiral staircase all the way into the
cellar.
“If you want to see my ancestor’s chamber, it’s this way,” he muttered.
“It’s pretty scary down here,” quivered Matilda. “I didn’t think a prince would live
somewhere like this.”
“That’s because my ancestor wasn’t a prince.”
“What do you mean?!” we all exclaimed. “But you said so!”
“I said no such thing! My ancestor was…” answered Tony as he led us out of the
cave onto the Vistula Boulevards.
“Oh, of course!” the Hamster cried as he cast his eyes upon the huge iron
sculpture breathing fire. “He was the Wawel Dragon!”
“The Wawel Dragon?” I cried. “Aren’t you embarrassed, Tony?”
“Hey, I didn’t get to choose my ancestors,” Tony snapped back. “If I were
a descendant of Prince Krak, it wouldn’t have been anything to boast about,
either. I shouldn’t feel guilty that my real ancestor was a beastly thug.”
“Oh no!” cried Matilda. “But am I safe around you?”
Tony put his arm around the trembling Lamb. “You know I’m a vegetarian!”

* The protagonists of the stories at the start of each tour originate from the Diary of Bajetan Boing the Cricket,
published in the children’s magazine “Świerszczyk” [“Cricket” – trans.]. The author Melania Kapelusz penned the
stories especially for the “Kids in Kraków” guide.

Krakowską podróż po smoczych śladach
rozpoczniemy w sercu miasta. To właśnie
tu rozpoczęła się niesamowita historia
skrzydlatej bestii i króla, który bronił swoich
poddanych. Wspinamy się zatem na wzgórze
wawelskie 1 1.

W dawnych czasach, jeszcze zanim

plemiona słowiańskie połączył
Mieszko I, na wzgórzu nad Wisłą wyrósł
gród. Władał nim zacny książę Krak. Jego
księstwo było piękne i bogate, a poddani
Kraka cieszyli się, że mają tak dobrego
władcę i wspaniały gród, który od jego
imienia nazwano Krakowem. Miasto
szybko się rozwijało, a do jego bram
przybywali ludzie z bliska i daleka.
W pradawne czasy przenosi nas wystawa
Wawel zaginiony 2 2, która znajduje się
w budynku dawnych kuchni królewskich.
Odwiedzając ten rezerwat archeologiczno-architektoniczny, rozpoczniemy podróż
przez historię wzgórza wawelskiego.
Wystawa zorganizowana jest wokół jednego
z najstarszych zabytków architektury
w Polsce – rotundy Najświętszej Marii Panny.
Wzniesiona wprost na skale kamienna budowla
w formie walca z przylegającymi do niego
czterema absydami powstała być może jeszcze
przed rokiem 1000.
Z podziemi idziemy ku słońcu i po 137
stopniach wspinamy się na szczyt Baszty
Sandomierskiej 3 3, by wyobrazić sobie, jak
niegdyś na niebie pojawił się… smok!

The journey in the dragon’s footsteps starts in
the heart of Kraków. The fascinating story of
the winged beast and the king who made sure
his subjects were saved starts right here. Let’s
climb Wawel Hill! 1 1

Once upon a time, even before

Mieszko I united Slavic tribes, a city rose
on a hill by the Vistula. It was ruled by
the noble Prince Krak. His country was
beautiful and bounteous, and his subjects
took great delight in their righteous
sovereign and their grand city, which
they named Kraków. The stronghold grew
rapidly, and people flocked to its gates
from near and far.
We are taken on a journey to ancient times
with the exhibition Lost Wawel 2 2 held at
the former royal kitchen building. Our visit to
this archaeological and architectural sanctuary
marks the beginning of our journey through
the history of Wawel Hill. The exhibition is
centred around one of the oldest monuments
of architecture in Poland: the Rotunda of the
Blessed Virgin Mary. The stone edifice in the
form of a drum with four adjacent apses was
built directly on the rock, perhaps even before
1000 AD.
Starting from the cellar we head towards
sunshine, and climb the 137 steps to the top of
the Sandomierz Tower 3 3 to imagine a huge
dragon appearing in the sky.

1. Wapienne wzgórze wznoszące
się nad Wisłą, dawny ośrodek
władzy, tej legendarnej
(związanej z mitycznym
założycielem grodu Krakiem
i jego potomkami) i historycznej:
książęcej, biskupiej i królewskiej.
The earliest traces of human
presence on Wawel Hill date back
tens of thousands of years. The
first settlements were probably
built in the 9th century by the
Vistulan tribe and their ruler.

2. Obowiązują bilety.
Informacje: wawel.krakow.pl.
Paid admission.
Information: wawel.krakow.pl.

3. Czynna w sezonie letnim
(od kwietnia do września).
Obowiązują bilety. Informacje:
wawel.krakow.pl.
Open between April and
September. Paid admission.
Information: wawel.krakow.pl.

Pewnego dnia na niebie nad Krakowem

pojawił się ogromny smok. Jego wielkie
skrzydła przyćmiły słońce, a gruby
pancerz opierał się strzałom i mieczom.
Smok zamieszkał w jaskini pod wzgórzem,
dlatego bestię w całej krainie i poza nią
zaczęto nazywać Smokiem Wawelskim.
Spokojne dotąd życie miasta wypełniła
groza. Potwór siał postrach – porywał
bydło, konie, owce, a nawet ludzi!
Badając historię wzgórza wawelskiego4, warto
też podejść do zachodniego wejścia katedry5.
Wiszą nad nim kości uznawane za szczątki
smoka wawelskiego6. Legenda głosi, że kiedy
kości spadną z łańcucha, nastąpi koniec
świata. Kości te najprawdopodobniej zostały
znalezione w Wiśle i zawieszono je jako
talizman odstraszający siły nieczyste. Zgodnie
ze średniowiecznymi przesądami miały chronić
świątynię, odstraszając zło7.

Książę Krak ogłosił, że kto uwolni

miasto i zabije smoka, otrzyma nagrodę.
Wśród śmiałków znalazł się młody
szewczyk imieniem Skuba, którego
do Krakowa sprowadziło marzenie
o własnym warsztacie szewskim. Skuba
dużo rozmyślał o smoku. „Nie może tak
być, że przez jednego potwora cierpi cały
Kraków” – myślał. Całymi dniami szukał
sposobu na przechytrzenie potwora.
Pewnego wieczoru, kiedy ludzie opuścili
warsztat, w którym pracował, poprosił

One day, a huge dragon cast his shadow

over Kraków. His vast wings obscured
the sun, and arrows and swords simply
bounced off his thick hide. The beast made
himself at home in a cavern under the
hill, becoming known far and wide as the
Wawel Dragon. The peaceful life in the city
was suddenly filled with dread. Fear soon
spread as the monster snatched cattle,
horses, sheep and even people!
When investigating the history of Wawel Hill4,
make sure you also take the western entrance
to the cathedral5. Above it you will see bones
believed to be the remains of the Wawel
Dragon6. Legend has it that when the bones
fall from their chain, the world will end. The
bones were likely found in the Vistula and hung
there as a talisman against sin. According to
mediaeval superstition, they would protect the
temple and keep away evil forces7.

Troubled by the calamity which had

struck his city, Prince Krak announced that
whoever slays the dragon will be richly
rewarded. One of the bold volunteers
who came forward was a young cobbler
named Skuba, who travelled to the
city with a dream of opening his own
workshop. Skuba thought long and hard
about the beast. “How can it be that
the whole of Kraków suffers because of
a single dragon?” He spent days trying to
work out how to outsmart the creature.

4. Nazwa wzgórza pochodzi
najprawdopodobniej od słowa
„wąwel", które oznacza miejsce
położone ponad mokradłami.
The name of the hill likely
originates from the Polish word
“wąwel”, meaning “place on the
marsh”.

5. Przy głównym wejściu
do katedry znajdują się dwie
płaskorzeźby, przedstawiające
św. Michała i św. Małgorzatę –
oboje zapisali się w historii jako
smokobójcy.
You can find two reliefs by the
main entrance to the cathedral
depicting St Michael and
St Margaret, both recorded in
history as dragon slayers.

6. Zagadka rozwiązała się
w 1937 roku – na podstawie
przeprowadzonych badań
stwierdzono, że kości wiszące
nad wejściem do katedry to
fragmenty czaszki nosorożca,
połowa dolnej szczęki walenia
i szczątki mamuta.

The mystery was solved in 1937,
when research revealed that
the bones suspended above the
entrance to the cathedral are
fragments of a rhinoceros skull,
whale jaw and mammoth bones.

7. Warto zajrzeć także na
dziedziniec arkadowy zamku
królewskiego i poszukać
smoków!
Kto wypatrzy je z tego miejsca?
Podpowiadamy, że trzeba
unieść głowę wysoko do góry!
Kształt smoczych paszczy
mają rzygacze, czyli ozdobne
zakończenia rynien dachowych.

Take a look also at the arcaded
courtyard of the Royal Castle and
look for dragons! Can you spot
them from here? Hint: you need to
look up! The gargoyles at the ends
of gutters are shaped as dragons’
heads.

majstra o baranią skórę odłożoną na
uszycie zimowych kożuchów. Majster
był ciekaw, co też wymyślił młody
pomagier. Gdy zapoznał się z planem
Skuby, postanowił mu pomóc. Szewczyk
przez całą noc ciężko pracował. Nad
ranem kukłę podobną do owcy wypełnił
siarką. Przynęta była gotowa. Zaniósł ją
pod smoczą pieczarę i ustawił tak, aby
wyglądała jak prawdziwa owca. Smok po
wyjściu z jaskini nie mógł oprzeć się tak
wyśmienitemu śniadaniu…
Legowisko legendarnej bestii możemy
obejrzeć, schodząc krętymi schodami do
Smoczej Jamy 4 8. Trasa prowadzi przez
trzy komory, z których największa ma długość
25 m, a miejscami jej wysokość sięga nawet
10 m. Przez pewien czas działała tu także
karczma. Podziemna pieczara wiedzie nas
poza mury zamku, gdzie naszym oczom
ukazuje się sześciometrowy pomnik Smoka
Wawelskiego 5 dłuta Bronisława Chromego,
który stanął na bulwarach ponad 40 lat
temu. Rzeźba jest zasilana gazem ziemnym,
dzięki czemu smok zieje prawdziwym ogniem
i odstrasza wszystkich, którzy chcieliby
splądrować jego jaskinię.
Ślady smoka prowadzą nas dalej ku samej
rzece, która przyczyniła się do jego śmierci:

Gdy smok udał się na mały odpoczynek,

nagle coś zaczęło go palić w brzuchu.
Rzucił się ku Wiśle, by zagasić ogień,
który wznieciła w nim siarka. Bestia nie
potrafiła się opanować. Mimo pełnego

One evening, when everyone else left the
workshop, he asked his master if he could
use a sheepskin set aside for making a
winter coat. The master was curious about
the lad’s idea, and when Skuba revealed
his plan, he agreed to help. The apprentice
spent the whole night hard at work, sewing
the skin into the shape of a sheep, and in
the morning he filled it with sulphur. The
bait was ready. He took it to the dragon’s
den and made it look as real as he could.
When the beast emerged from his slumber,
he couldn’t resist snapping up the delicious
morsel…
You can visit the legendary beast’s lair by
descending the spiral staircase to the Dragon’s
Den 4 8. The route leads through three
chambers, the largest of which is 25 metres
long and the ceiling soars to a mighty 10
metres in places. It even once held an inn. The
underground cavern leads us beyond the castle
walls, opening out onto the six-metre tall Wawel
Dragon statue 5 , made by Bronisław Chromy
over 40 years ago. Fed with natural gas, the
bronze dragon breathes real fire and scares off
any daring would-be invaders of his den.
The dragon’s footsteps lead us to the river
which ultimately brought his demise:

A

fter breakfast the dragon went off for
a nap, but suddenly his stomach started
burning. He ran to the Vistula to extinguish
the fire started in his innards by the
sulphur. He couldn’t stop himself, and even
though his belly was full to bursting, the

8. Czynna w sezonie letnim
(od kwietnia do września).
Obowiązują bilety. Informacje:
wawel.krakow.pl.
Open between April and
September. Paid admission.
Information: wawel.krakow.pl.

brzucha Smok Wawelski pił więcej i więcej,
aż z nadmiaru… pękł! Ludzie natychmiast
rzucili się ku Skubie. Niosąc go na rękach,
szczęśliwi wrócili do miasta. Książę –
rad, że ktoś wreszcie pokonał Smoka
Wawelskiego – obiecał szewczykowi rękę
swej pięknej i mądrej córki. Wesele trwało
tydzień, a Skuba jako prezent weselny
podarował małżonce buty ze smoczej
skóry.
Zatrzymajmy się na chwilę przy pomniku psa
Dżoka 6 9, który przypomina smutną historię
psiej wierności. Właściciel Dżoka zmarł na
atak serca w pobliżu ronda Grunwaldzkiego.
W kolejnych miesiącach pies czekał tam
wiernie na swojego pana, dokarmiany przez
mieszkańców Krakowa. Mniej więcej po roku
oczekiwania pozwolił się przygarnąć nowej
właścicielce, a kiedy ta zmarła, zwierzę
uciekło i wałęsając się po terenach kolejowych,
zginęło pod kołami jadącego pociągu.
Smocze stopy kierują nas następnie do
widocznych już z daleka zabudowań klasztoru
na Skałce 7 10, który podobnie jak wzgórze
wawelskie należy do miejsc o długiej
i bogatej historii sięgającej epoki kamienia.
Jego nowożytne dzieje – mocno związane
z historią narodu polskiego – także obrosły
w liczne legendy. Biały kościół na niewielkim
wzniesieniu, częściowo otoczony wysokim na
5 metrów kamiennym murem, skrywa niejedną
tajemnicę. Tą najbardziej nurtującą (zwłaszcza
historyków) jest śmierć biskupa Stanisława11
w 1079 roku. W wyniku konfliktu z królem
Bolesławem Śmiałym biskup został skazany
na śmierć przez obcięcie członków, niektórzy
zaś podają jakoby sam król podniósł na niego

dragon drank and drank and drank until…
BANG! The crowds whooped and cheered
for brave Skuba. They carried him all the
way back to the city, and the prince –
delighted that someone finally slayed the
Wawel Dragon – offered the cobbler the
hand of his beautiful and wise daughter in
marriage. The wedding celebrations lasted a
whole week, and Skuba gave his bride a pair
of boots he made from the dragon’s hide.
Let’s pause for a moment at the statue of
Dżok the Dog 6   9, recalling a sad tale of
canine loyalty. Dżok the Dog was a black
mongrel whose owner died of a heart attack
near the Grunwaldzkie Roundabout. Over the
months that followed, the dog waited for his
master to return, surviving on snacks supplied
by local residents. After about a year, he
allowed himself to be taken in by a new owner;
when she passed away, he wandered off,
listlessly, to meet his end under a train.
The dragon’s footsteps take us to the
monastery “on the Rock” 7 10; visible from
a distance, just like Wawel Hill it has a long
and rich history dating back to the Stone Age.
Its modern history has been strongly tied to
the fate of the Polish nation and given rise to
many legends. The white church on a low knoll,
partially surrounded by a five-metre-high stone
wall, conceals plenty of mysteries and riddles.
Perhaps the most enigmatic is the death of
Bishop Stanislaus11 in 1079. Following a conflict
with King Boleslaus the Bold (Bolesław Śmiały),
the bishop was sentenced to death by quartering;
some people even believed that the King dealt
the blows with his own hand and sword. The
brutal murder is believed to have taken place

9. Rzeźbę dłuta krakowskiego
artysty Bronisława Chromego
odsłonił w 2001 roku owczarek
niemiecki o imieniu Kety.
The sculpture by the Cracovian
artist Bronisław Chromy was
unveiled in 2001 by a German
shepherd named Kety.

10. Dzisiejszy kościół na Skałce
jest prawdopodobnie trzecim
z kolei, jaki stanął w tym
miejscu. Pierwotną romańską
rotundę św. Michała Archanioła,
w której miał zginąć biskup
Stanisław, później dwukrotnie
przebudowywano.
The present church building is
probably the third to stand in this
place. The original Romanesque
rotunda of St Michael the
Archangel, where Bishop
Stanislaus is said to have been
murdered, was rebuilt twice.

11. Św. Stanisław jest patronem
Polski. Co roku w pierwszą
niedzielę po święcie
św. Stanisława – przypadającym
8 maja – odbywa się uroczysta
procesja z relikwiami świętego
z Wawelu na Skałkę.
St Stanislaus is a patron saint
of Poland, commemorated on
8 May. Each year, on the following
Sunday, a procession bearing the
saint’s relics walks from Wawel to
the Pauline Church on the Rock.

miecz. Brutalnego morderstwa miano dokonać
podczas sprawowania przez biskupa mszy
św. w kościele na Skałce. Wincenty Kadłubek
w „Kronice polskiej”, w której obok faktów,
tradycji i mitów jest też wiele poetyckiej
fantazji, pisał, że porozrzucanych przed
kościołem części ciała biskupa Stanisława
pilnowały wielkie orły, a gdy dotarli tam
zwabieni dziwnym światłem i jasnością ludzie,
znaleźli ciało biskupa zrośnięte i bez żadnych
znaków blizn. Wewnątrz kościoła, w ołtarzu
kaplicy św. Stanisława, możemy zobaczyć
pień, na który w momencie śmierci padły
krople krwi biskupa. Na ścianie kaplicy za
szklanym oculusem12 umieszczono zachowane
resztki kamiennych stopni ołtarza, na których
rozsierdzony król miał zabić męczennika.
Ważnym miejscem kultu biskupa stała się
położona obok kościoła sadzawka. Według
jednej z wersji legendy to do niej orły
przeniosły poćwiartowane zwłoki biskupa,
które tam cudownie się zrosły. Z końcem
XVII wieku sadzawkę obudowano i ogrodzono,
a na jej środku stanął barokowy posąg
świętego męczennika. Tutejsza woda miała
wedle wierzeń posiadać właściwości lecznicze,
szczególnie zbawienne dla chorób oczu i skóry.

Znajdująca się pod kościołem na Skałce krypta,
częściowo wykuta w skale, jest miejscem
pochówku wielkich Polaków zasłużonych dla
kultury, nauki i sztuki, m.in. polskiego historyka
i kronikarza Jana Długosza, w którego
zapiskach można znaleźć legendę o Smoku
Wawelskim.
Po tej lekcji polskiej historii proponujemy
zakończyć dzień zabawą na Smoczym
skwerze 8 . Kto chętny, by powspinać się
na drewnianego smoka z widokiem na Wisłę?
Dla młodszych dzieci jest tu też mniejsza
wersja smoka ze zjeżdżalnią, a dla starszych –
ścianka wspinaczkowa i tor przeszkód. Całości
dopełnia linarium i siłownia „pod chmurką”.
Zaprojektowano również urządzenia dla dzieci
niepełnosprawnych.

while Bishop Stanislaus was celebrating mass
at the Church on the Rock. According to the
“Polish Chronicle” of Wincenty Kadłubek, known
for intertwining facts with traditions, myths,
and poetic licence, the blood-spattered pieces of
Bishop Stanislaus’s body were guarded by great
eagles; when local folk followed a strange light
and brightness to reach the site, they found the
body had grown back together without any mark
or scar. Inside the church, the altar of the Chapel
of St Stanislaus holds a tree trunk supposedly
sprayed with drops of the bishop’s blood spilled
at the moment of his death, contradicting the
part of the tale that has him murdered inside
the church. Remnants of the stone steps of the
altar, on which the furious king is said to have
murdered the bishop, have been preserved and
mounted on the wall of the church behind
a glass oculus12.
The spring and pond near the church became
an important place for the veneration of the
martyred bishop. According to one version
of the legend, it is here that the eagles
brought the dismembered body, which later
miraculously grew back together in this very
place. Late in the 17th century, the spring and

pond were surrounded by a balustrade, and
a Baroque figure of the bishop was built in the
centre. Some people believe that water drawn
from here has curative properties, especially
beneficial for the eyes and skin.
The Crypt of Honour under the Church on the
Rock is the last resting place of Poles of great
merit to culture, science and the arts, including
the venerated Polish historian and chronicler
Jan Długosz, whose writings include the legend
of the Wawel Dragon.
We finish the interactive lesson in Polish
history with fun and games at the Dragon’s
Playground 8 . Who fancies climbing a
wooden dragon with a view over the Vistula?
For the youngest kids there’s a dragon-slide,
and for the elder – a climbing wall, obstacle
course, rope climbing frames and an outdoor
gym. There is also playground equipment for
children with disabilities.

12. Owalny niezamykany otwór
w ścianie.
A circular opening in a wall.

Odtwórz rysunek szewczyka Skuby, wspomagając się kratkami.
Sketch the drawing of Skuba the Cobbler using the grid below.

Pokoloruj pola wedle podanych numerów.

Colour in the picture using the numbers given below.

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4
4

4

3

3

4

4

2
4

2

4

2

4

2

4

4

3

4
3

5

3
5

5

3

4

2

4

3

4

4

2

2

5

5
5

1

5

2

5

5

2

5
5

4

2
2

2

2

5

4

2

1
5

2

2

3

5

4

2

4

4

2

1

4

4

2

4 4

5
5

5

5
5

5

5

5
5

2

1

3

2

4

4

1

2

2

4

4
1

2

3

1

4

5

1

3 2

1

1

5

1

4

1

2

1

4
4

4
3

2

4

4

3
2

1

4

4

4

2

4

4

5

3

2

1

4

4

4

4

4

3

2

4

4

4

2

4

4

4

4

4
3

2

2

2

4

4

4
3

3

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5
5

5

5
5

5

1: żółty, 2: fioletowy, 3: pomarańczowy, 4: niebieski, 5: zielony
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