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Każda z komnat  
znajdujących się  
w Zamku Królewskim  
na Wawelu jest  
niepowtarzalna.  
Mimo tego jedna z nich 
wprawia w szczególne  
zdumienie wszystkich  
zwiedzających.  
Nazywa się ona Salą  
Poselską, jednak za sprawą 
znajdujących się  
w kasetonach stropu głów 
rzeźbionych z lipowego 
drewna, mówi się  
na nią „Sala pod Głowami”. 
Żadna z trzydziestu  
spogądających z wysoka 
głów nie jest tam taka sama. 
Różnią je fryzury, czepce, 
mimika, oczy... ale  
dlaczego jedna z nich ma 
zakryte usta? To pytanie  
zadawało sobie wielu,  
a próbę odpowiedzi na nie, 
zawiera „Legenda  
o Głowie Wawelskiej”.  
W zdarzenia mające miejsce 
w legendzie zamieszanych 
było wielu, między innymi 
krakowscy mieszczanie, 
złodziejaszek, pasamonik, 
wdowa, kasztelan, a nawet 
sam król Zygmunt August. 

Legenda o 
GłoWie WAWeLSKiej

KOBIETA Z PODWIKĄ NA USTACH
warsztat Sebastiana Tauerbacha

Polska, Kraków, 1535-1540
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• Co to jest legenda?
• Czy legenda jest tym samym co mit?
• Czym różni się legenda od kroniki?
• ile prawdy tkwi w legendzie?
• Czy znacie legendy związane z Krakowem? 

• Gdzie rozgrywa się akcja legendy?
• jacy bohaterowie uczestniczą w opowieści?
• Co to jest zamek?
• Co to jest komnata?
• jakie nazwy ma komnata, w której rozgrywa się 

legenda? 

Sala Poselska
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• Czym jest rynek?
• Co się odbywa na rynku dziś, a co się działo dawniej? 

• Kim jest mieszczanin?
• Kim jest pasamonik?
• Kim jest rzeźbiarz?
• Kim jest snycerz?
• Kim jest strażnik?
• jakie zadania ma strażnik?
• Kim jest kasztelan?
• Kim jest król?

Głowy ze stropu Sali Poselskiej
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• jakie zadania ma król?
• Kim jest wdowa? 

• Co to jest strop?
• Z czego jest wykonany?
• Czym jest rzeźba?
• Z czego może być wykonana? 

• Czym jest sąd?
• Co to jest niesprawiedliwy wyrok? 

• W jakim języku odezwała się głowa?
• Czy język ten używany jest do dzisiaj?

Strop Sali Poselskiej


