
Ogrody Królewskie na Wawelu 
Historia rozwoju na przestrzeni trzech lat: od pierwszego udostępnienia 

zwiedzającym w czerwcu 2015 roku do sierpnia 2018 roku  
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cykl: „PodróżujMY z S@S”                                                                   

spotkania on-line (lipiec 2020r.) 

 

 

sas.tpnk.org.pl 



O istnieniu ogrodów królewskich na Wawelu 
informują wzmianki źródłowe z dawnych wieków. 
Stały się one inspiracją do przywrócenia ogrodów 
na Wawelskim Wzgórzu. 
Ogrody zostały udostępnione do zwiedzania   
w czerwcu 2015 roku. 
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...w stronę ulicy Grodzkiej 
 
                                                        Kraków, 2015 r. 
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Prowadzone przez wiele lat badania pozwoliły na 
odtworzenie ogrodów, które stały się dopełnieniem 
renesansowej rezydencji królewskiej. 
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              Wawel, 2015r. 
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Ogrody usytuowane są pomiędzy  
wschodnią elewacją Zamku  

i zewnętrznym obwodem fortyfikacji 
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Komentarz do poprzedniego slajdu (mapka) 

 

Lokalizacja założenia ogrodowego:  
• taras górny (kolor czerwony),  
• taras dolny (kolor niebieski),  
• winnice (kolor żółty) 
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Przed bramą  
Po prawej stronie winnice 

 

                   Kraków, 2015r. 
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winnice   
                                    Wawel, 2015r.  10 



Obecna lokalizacja winnic jest jedynie 
symboliczna. Nawiązuje do udokumentowanej 
historycznej tradycji uprawy winorośli na 
Wawelskim Wzgórzu. Sposób prowadzenie 
winorośli oparto na szesnastowiecznych opisach 
ilustrowanych rycinami. 
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      Rok 2015 
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Rok 2018 
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Taras dolny zagospodarowano zgodnie z wiedzą  
o ogrodach renesansowych.  
Ogród na tym tarasie nie jest rekonstrukcją 
dawnego wawelskiego założenia. Powstał  
w nawiązaniu do europejskich,również polskich  
ogrodów z wieku XVI i początku wieku XVII .   
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Wawel, 2015r. 
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Pozostałości odkryte podczas prac wykopaliskowych 
prowadzonych na tym terenie, stały się podwaliną 
rekonstrukcji ceglanych ścieżek i rabat. 
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taras dolny                       Wawel, 2015 r. 
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 taras dolny              
                              Wawel, 2018 r. 
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Wzmianki źródłowe stały się inspiracją do 
odtworzenia, często spotykanych w tamtym 
czasie, rabat podwyższonych. Prezentowano  
w nich kolekcję roślin – kwiatów i ziół. 
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Wawel, 2015 r 



      Wawel, 2018r.  
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Są tu proste elementy ornamentowe oraz łąki 
kwietne z trejażami (trejaż – podpora dla roślin 
ogrodowych).  
Odpowiednio dobrane i nasadzone rośliny 
odtwarzają pierwotny klimat ogrodu. 
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 Wawel, 2018 r. 
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      Wawel, 2015 r 
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Przy odtwarzaniu architektury ogrodowej 
wspomagano się ikonografią z XV i XVI wieku 
Cegła posadzki została uformowana tradycyjnie, 
a jej układ w części zrekonstruowano zgodnie  
z oryginalnym odkrytym w trakcie badań. 
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altana 
                     Wawel, 2015 r. 
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altana                                          Wawel, 2018 

r. 
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Do wykonania wyposażenia użyto drewna 
dębowego – skrzynie na kwiaty i zioła.  
Do łączenia konstrukcji zastosowano łyko, dyble 
(kołki do łączenia elementów drewnianych)  
i kołków drewnianych. W oparciu o te same 
zasady przeprowadzono prace na obu tarasach - 
górnym , dolnym i w winnicach. 
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rok wykonania zdjęcia: 2015 
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    rok wykonania zdjęcia: 2018 
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Do opracowania niniejszej prezentacji posłużyliśmy 
się materiałami ze strony internetowej : 

https://wawel.krakow.pl/ogrody-krolewskie 

 
Mapka zamieszczona na slajdzie nr 7  

pochodzi również z tej strony 
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Układ, opisy i zdjęcia:  
Wanda Jabłońska i Czesław Stachura 
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Kraków, 2020 r. 


