
Bogato ilustrowana edukacyjna książka odsłania przed najmłod-
szymi czytelnikami sekrety arrasów zamówionych przez Zyg-
munta Augusta w Brukseli, przedstawia fascynującą historię ich 
powstania oraz burzliwe dzieje kolekcji. Pokazuje również, przed 
jakimi wyzwaniami stają wawelscy konserwatorzy i jak opiekują się 
królewskimi tkaninami.
W książce znalazły się także inspirowane przez kolekcję arrasów 
ciekawe pomysły na kreatywną zabawę i rodzinnie spędzony czas.

28 stron, format 28 × 28 cm, oprawa miękka

Aktywna książeczka dla dzieci towarzyszy nowej odsłonie wawel-
skiej wystawy stałej Sztuka Wschodu. Namioty tureckie. Jest za-
proszeniem do podróży w czasie, do epoki Jana III Sobieskiego 
i słynnej wiktorii wiedeńskiej. Prezentowane w niej dzieła sztuki 
i rzemiosła, informacje historyczne i ciekawostki, a także propozycje 
zadań i gier w zajmujący sposób przybliżają młodemu czytelnikowi 
kulturę Bliskiego Wschodu i jej związki z dawną Rzecząpospolitą.

28 stron, format 28 × 28 cm, oprawa miękka

Przygotowana przez konserwatora wawelskiego aktywna książecz-
ka dla dzieci w zajmujący sposób przybliża młodym widzom taj-
niki konserwacji zabytków rzemiosła artystycznego. Dzieci do-
wiadują się, czym jest rekonstrukcja i próbują odtworzyć brakujące 
łuski zbroi. Składają rozbitą na kawałki japońską wazę. Poznają ele-
menty uzbrojenia używanego w dawnych wiekach. Poznają cenne 
materiały i szlachetne kamienie, konstruują zdobny srebrny kubek. 
Ponadto kolorują, szkicują, układają puzzle i projektują własne na-
czynia z porcelany.

28 stron, format 28 × 28 cm, oprawa miękka

HISTORIA RÓŻNYCH WĄTKÓW  

Paweł Mildner, Maria Prawelska

W TURECKIM NAMIOCIE
WYPRAWA JANA III SOBIESKIEGO 
POD WIEDEŃ  

Kama Guzik, Bogumiła Wiśniewska
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Paweł Mildner
Maria Prawelska

Historia
różnych

wątków

Czym są arrasy i gdzie zamówił je 
Zygmunt August? Dlaczego 
królewskie tkaniny połyskują 
i czy pranie może im zaszkodzić? 
Skąd wziął się na nich jednorożec 
oraz inne fantastyczne zwierzęta?

Podążajcie za złotą nicią, 
aby poznać dzieje i sekrety kolekcji 
arrasów z Zamku Królewskiego 
na Wawelu.

W edukacyjnej książce znajdziecie 
wiele pomysłów na kreatywną 
zabawę i rodzinnie spędzony 
czas, a arrasowe historie sprawią, 
że wiedzę o królewskiej kolekcji 
będziecie mieć w małym palcu.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE  
AKTYWNA KSIĄŻKA DLA DZIECI

Piotr Jarek

20 zł

20 zł

25 zł



Drugie wydanie przygotowanej przez konserwatorkę wawelską aktywnej książeczki dla dzieci. Publikacja w zajmujący 
sposób przybliża młodym widzom tajniki konserwacji królewskich arrasów przechowywanych w Zamku na Wawelu. 
Dzieci przenoszą się w świat fantazji renesansowych artystów, baśniowych pejzaży i niezwykłych zwierząt. Piękne tkaniny 
inspirują do własnej pracy twórczej: dzieci kolorują, odtwarzają brakujące części kompozycji, projektują własne wzo-
ry. Ponadto układają puzzle, rysują smoki i malują krajobraz ze zwierzętami i roślinami. Publikacja ukazała się przy okazji 
wystawy Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki w Zamku Królewskim na Wawelu (24 IV – 16 IX 2018).

28 stron, format 28 × 28 cm, oprawa miękka

20 zł

W SERII DOSTĘPNE TAKŻE:

ARRASY WAWELSKIE  
AKTYWNA KSIĄŻKA DLA DZIECI

Małgorzata Stachurska-Barańska

MALARSTWO  
AKTYWNA KSIĄŻKA DLA DZIECI

ARCHEOLOGIA 
AKTYWNA KSIĄŻKA DLA DZIECI
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20 zł

20 zł



Bogato ilustrowany katalog towarzyszy wystawie monograficznej Zwierzy-
niec królewski. Wilkoń na Wawelu i prezentuje twórczość wybitnego rzeźbia-
rza, malarza i ilustratora, znanego kilku pokoleniom.
Obok najważniejszych prac z dorobku artysty, począwszy od rzeźb z drew-
na i metalu, przez ilustracje i rysunki, pokazano w nim także te najnowsze, 
wśród nich zespół rzeźb grabowych oraz rysunki powstałe w 2020 roku.
Zwierzęta Wilkonia, które zamieszkały w wawelskich ogrodach, stanowią re-
miniscencję królewskiego zwierzyńca z czasów ostatnich Jagiellonów oraz 
pokazują osobistą fascynację artysty światem fauny i flory.

176 stron, format 24 × 28 cm, oprawa twarda

W pewien ciepły dzień wycieczka szkolna zwiedza Zamek Królewski  na  
Wawelu. Uczniowie wchodzą do Skarbca Koronnego i Zbrojowni, gdzie po-
śród cennych zabytków odnajdują wyjątkowy miecz. Historia obiektu jest 
zawiła, tajemnicza, czasem wręcz nieprawdopodobna. Artefakt był w koń-
cu „świadkiem” wielu koronacji i dworskich intryg. Ile w tym prawdy? Jak 
wiele faktów kryje się w legendach? Czy wędrówka w czasie pomoże zro-
zumieć historię? Przekonają się o tym Karolina i Karol – główni bohatero-
wie komiksu. W pełną przygód podróż odbędą wraz ze znanym kustoszem. 
To on odkryje przed nimi tajemnice cennego miecza, w którym odbijają się 
fascynujące i trzymające w napięciu dzieje Wawelu.

Wydawnictwo zaadresowane jest do grupy wiekowej od 9 lat wzwyż.

30 stron, format 21 × 30 cm, oprawa miękka

Z myślą o naszych najmłodszych zwiedzających i ich opiekunach opraco-
waliśmy specjalny poradnik. W nim, za sprawą zabaw, zadań i rozmaitych 
ciekawostek, przybliżamy wiedzę o Wawelu i historię bezcennych zbiorów 
z zgodnie z ideą: przez zabawę do nauki.
W książce znajdziesz zadania, które pozwolą zmienić Twój dom w rezydencję 
królewską. Możesz w niej rysować i wyklejać, zapisywać pomysły i inspiracje.
Zaproś do zabawy najbliższych i bawcie się po królewsku.
Ilustrowana interaktywna książka dla dzieci, otwierane okienka, koperty 
z niespodziankami.

68 stron, format 25 × 35 cm, oprawa twarda

ZWIERZYNIEC KRÓLEWSKI. 
WILKOŃ NA WAWELU 

katalog wystawy

TAJEMNICA MIECZA
KAROLINA I KAROL NA WAWELU 

Artur Wabik, Marcin Wierzchowski

PRZEZ ZAMEK DO DOMU
PORADNIK DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Marta Graczyńska, Kama Guzik, Bogumiła Wiśniewska

55 zł

25 zł

49,99 zł
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Opowieść Legenda o głowie wawel-

skiej autorstw
a Anny Chachulskiej 

z ilustracjami Marianny Sztymy, ab-

solwentki poznańskiej ASP, zaprasza 

Czytelników na Wawel w czasach 

króla Zygmunta Augusta. Dzięki tej 

historii dowiemy się dlaczego jedna 

z wawelskich głów, umieszczonych 

na stro
pie Sali Poselskiej ma zawią-

zane usta, zaś piękne ilustracje przy-

bliżą mu barwne życie miasta i kró-

lewskiego dworu.

28 stron, format 30 × 30 cm, 

oprawa twarda Wersja angielska opowieści o smoku zamieszkują-

cym grotę w wawelskiej skale i dzielnym szewczy-

ku Skubie,  ilustrowana przez Piotra Sochę, zdo-

bywcę I m
iejsca w zorganizowanym przez Wawel 

ogólnopolskim konkursie ilustratorskim „Legendy 

wawelskie”.

32 strony, format 30 × 30 cm, oprawa twarda

Bajkowa wersja legendy o Stań-

czyku zatytułowana Jak Stańczyk

z dworzan zażartował, z ilustracjami 

Anity Andrzejewskiej i Andrzeja

Pilichowskiego-Ragno oraz tekstem 

Anny Chachulskiej.

32 strony, format 30 × 30 cm, 

oprawa twarda

Alchemiczna komnata – autorstw
a Mag-

daleny Skrabskiej, z ilustracjami Pawła 

Pawlaka to bajkowa wersja legendy o kró-

lu Zygmuncie III Wazie oraz alchemiku 

Sędziwoju, tajemnych recepturach i efek-

tach królewskich eksperymentów, które 

przeprowadzali w wawelskim zamku.

28 strony, format 30 × 30 cm, oprawa 

twarda

LEGENDY  

WAWELSKIE

27 zł

Publikacje są efektem ogólnopol-

skiego konkursu ilustratorskiego, 

zorganizowanego w r. 2011 przez 

Zamek Królewski na Wawelu.

27 zł

27 zł

27 zł




