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Zamek w Kazimierzu Dolnym
w świetle badań architektonicznych
The castle in Kazimierz Dolny
in the light of architectural studies
Abstrakt

Abstract

W artykule przedstawione zostały wnioski z badań architektonicznych
wykonanych przez autorów w latach 2010-2013, w powiązaniu z badaniami historycznymi i z wynikami badań archeologicznych. Badania wykonano w Pracowni Rewaloryzacji Architektury „Nowy Zamek” w Warszawie w celu sformułowania wniosków konserwatorskich do projektu
stałego zabezpieczenia ruin i zagospodarowania otoczenia. Uzyskane
wyniki pozwoliły na przedstawienie w układzie chronologicznym faz budowy i użytkowania zamku od połowy XIV w. do czasów współczesnych.
W takim ujęciu opracowane badania in situ oparte na źródłach archiwalnych nie były dotąd publikowane

The article presents conclusions from architectural research carried out
by authors in the years 2010-2013 in conjunction with historical studies
and results of archaeological research. The studies were conducted at
the “Nowy Zamek” Architecture Revalorisation Studio in Warsaw in order to formulate conservation conclusions for the project of permanent
protection of ruins and development of the surroundings. The obtained
research results enabled to present phases of construction and functions of the castle from the mid-14th century to contemporary times,
in a chronological order. Such in situ research based on archival sources
and assuming the discussed perspective has not been published so far.
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