
Pierwsza poł. XVII w.  
ostatnie rozbudowy

Połowa XIV w. budowa zamku 
przez Kazimierza Wielkiego 

Zespół zamkowy w 
Kazimierzu Dolnym tworzą: 
kamienna wieża obronna, 
wzniesiona u schyłku XIII w. 
oraz fundowany przez Kazi-
mierza Wielkiego w połowie 
wieku XIV zamek, rozbudowy-
wany w XV, XVI i XVII stuleciu. 

Zamek to budowla wznie-
siona na tzw. surowym korze-
niu na początku drugiej poło-
wy XIV w. 

Pierwotny kazimierzowski 
zamek tworzyły kamienne, 
sięgające wysokości 7 m mury, 
z czworokątną wieżą w naroż-
niku. Mury otaczały obszerny, 
nieregularny, dostosowany do 
konfi guracji wzgórza dziedzi-
niec o wymiarach 56 na 22 m, 
od południa zamknięty parte-
rowym budynkiem mieszkal-
nym tzw. Domem Wielkim. 

W wiekach następnych 
zamek powoli się powięk-
szał, szczególnie Dom Wiel-
ki, który podniesiono o dwie 
kondygnacje. Na dziedzińcu 
znajdowała się studnia, bu-
dynek łaźni, a po zewnętrznej 
stronie murów kurtynowych 
- dobudowano wysoką czwo-
rokątną kamienną wieżę i po-
dobną, ale ceglaną, od stro-
ny Wisły (pocz. XVI w.). Dziś 
znajduje się w niej przestrzeń 
ekspozycyjna, a na górze ta-
ras widokowy. 

The castle complex
is composed of the look-out 
tower erected at the end of 
the 13th century as well as 
the castle founded by King 
Casimir III the Great in the 
mid-14th century and sub-
sequently expanded in the 

following centuries, the castle 
was gradually enlarged, parti-
cularly the Major House, which 
was expanded by two storeys. 
The last enlargement of the ca-
stle took place in the 16th  and 
17th century, when the castle 
was ruled by the Firlej family. 
The Swedish Deluge, as well 
as the devastating fi re in 1657, 
caused the destruction of the 
castle. From the 18th century 
onwards, the castle gradually 
stepped into decline. 

The history of the castle can 
be explored through an exhibi-
tion (on display in the western 
tower, on the ground fl oor and 
in the basement) which pre-
sents its story and archeologi-
cal fi ndings discovered in situ, 
as well as lapidaria from vario-
us stages of its development. 
Presentation of life in a me-
dieval town which can also be 
seen here was inspired by the 
legend about King Casimir III 
the Great and Esterka. Within 
the premises of the castle, one 
can visit the basements and 
the ground fl oor of the Major 
House. A beautiful panoramic 
view over Kazimierz and its 
surroundings can be admired 
from the scenic view terrace.  

Na wiek XVI i pocz. XVII - gdy zamkiem władał ród Firlejów 
-  przypadł okres ostatecznej rozbudowy zamku (wyrównano 
i podwyższono poziom dziedzińca, elewację frontową i wieżę 
od strony Wisły, w drugiej połowie XVI w. zwieńczono rene-
sansową attyką, dobudowano kolejne pomieszczenia w skrzy-
dle od strony rzeki, powstała reprezentacyjna klatka schodo-
wa). 

Kres rozwojowi zamku położył „potop szwedzki” i wynisz-
czający pożar z 1657 r. Od wieku XVIII zamek popadał w ru-
inę. W 1809 r. Austriacy wysadzili prochami Wieżę Zachodnią, 
grożącą zawaleniem. Malownicze ruiny stały się inspiracją dla 
kolejnych pokoleń artystów.

Do częściowej odbudowy zespołu zamkowego przystąpio-
no od razu po II wojnie światowej, natomiast szerzej zakrojone 
prace konserwatorskie prowadzone były od początku lat 70. 
XX w. W latach 2010-2014 obiekt poddany został gruntownym 
pracom remontowym.

Dzieje zamku przybliża wystawa (w wieży zachodniej, na 
parterze i w piwnicy) prezentująca historię zamku i odkryte 
tam zabytki archeologiczne oraz lapidaria z kolejnych faz jego 
rozbudowy, a także życie w średniowiecznym mieście na kan-
wie legendy o Kazimierzu Wielkim i Esterze. W obrębie zamku 
można także zajrzeć do piwnic i zwiedzić parter Domu Wiel-
kiego, a z tarasu widokowego podziwiać przepiękną panora-
mę Kazimierza Dolnego i okolic. 

Kafel piecowy 1 poł. XVII w.

Kafel piecowy XVI w.

Kafel piecowy poł. XVII w.

Ceramika naczyniowa, 
tzw. półmajolika, XVI w.

15th, 16th, and 17th century. 
The original Kazimierz castle 
was made of stony walls, re-
aching up to 7 meters in he-
ight, with a quadrangular  to-
wer in the corner. The walls 
surrounded a large (56 by 22 
meter), irregular courtyard, 
set up in accordance with 
the natural shape of the hill 
it was constructed on. From 
the southern part, the cour-
tyard ends with a one-storey 
residential building referred to 
as the Major House. Over the 
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Wieża (potocznie zwa-
na Basztą) – kamienna, cy-
lindryczna budowla, jedno 
z najstarszych murowanych 
dzieł obronnych w Pol-
sce, a zarazem najdalej na 
wschód wysunięty obiekt 
tego typu. Wzniesiona pod 
koniec wieku XIII z opoki wa-
piennej na planie koła o Ø 
10 m. Jej mury, osiągające 
w dolnej partii grubość 4 me-
trów, wznoszą się obecnie na 
wysokość 20 m.  

Ulokowana została na 
eksponowanym wzgórzu, 
bezpośrednio nad miejscem 
tzw. przewozu wojszyńskie-
go. Ze względu na swoje ty-
powo obronne cechy i stra-
tegiczne położenie pełniła 
funkcję strażnicy przeprawy 
przez Wisłę ważnego szlaku 
komunikacyjnego, a także 
punktu poboru cła. 

The look-out tower 
Commonly referred to as the 
Tower. Stone, cylindrical bu-
ilding. One of the oldest con-
crete defense constructions 
in Poland, as well as eastern-
most. Erected at the end of 
the 13th century of the local 
stone (lime stone), founded 
on a circular concept, 10 m 
in diameter. Its walls are up 
to 4 m thick in the lower sec-
tions, and reach up to 20 m 
in height. 

Zespół 
Zamkowy

W jej wnętrzu, od pozio-
mu wejścia, zachowały się 
ślady dawnego wykorzysta-
nia: obronnego i mieszkalno-
gospodarczego. Na szczycie 
wieży usytuowany był taras 
obserwacyjny. Poniżej pozio-
mu wejścia znajduje się loch. 

Kazimierz 
Dolny 
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