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Historia Ogrodów Zamku Królewskiego
w Warszawie
Ogrody Zamkowe – ogród przylegający do Zamku
Królewskiego
w
Warszawie
od
strony
Wisły,
pomiędzy zamkiem a Wisłostradą. Obszar ten o
powierzchni 5,8 ha położony jest częściowo na i
poniżej skarpy warszawskiej w granicach dzielnicy
Śródmieście.
Ogrody
Zamkowe
pierwotnie
rozciągały
się
pomiędzy zamkiem a Wisłą, choć rzeka kiedyś
przepływała bliżej zamku niż obecnie. Powstały
one w już w średniowieczu, rozwinięte w XVI
wieku jako ogród renesansowy.
W XVII i XVIII wieku ogrody znacznie upiększono w
związku ze stołeczną funkcją Warszawy, przy
czym teren poniżej Skarpy włączono dopiero na
życzenie króla Stanisława Augusta.
Wielki park powstał w tym miejscu dopiero w
wieku XIX według projektu Jakuba Kubickiego, przy
czym ruchliwą ulicę u podnóża skarpy ukryto w
tzw. Arkadach Kubickiego z lat 1818 – 1821, łącząc
ogród dolny z górnym i nie zakłócając ruchu w tej
części miasta.
W
okresie
międzywojennym
po
odzyskaniu
niepodległości zamek znów odzyskał swoją rangę
i przystąpiono do rewaloryzacji zaniedbanych
ogrodów, wzorując się na barokowych ogrodach
francuskich. Ogrody te w okresie powojennym
ponownie uległy zaniedbaniu, z czym związek
miała też dość późna decyzja o odbudowie zamku.
Wroku 1991 rozpoczęła się rekonstrukcja ogrodów.

Historia Ogrodów Zamku Królewskiego
w Warszawie
https://www.youtube.com/watch?v=xOAbAy5gC68

https://www.youtube.com/watch?v=C_uxALHWvcU

Ogrody Zamku Królewskiego na mapie Warszawy
Korzystając z aplikacji Google Maps sprawdź, gdzie
w Warszawie mieści się Zamek Królewski.

Zaplanuj trasę przejazdu z Ośrodka
swojego domu do Zamku Królewskiego.

oraz
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Korzystając z opcji Google Street View możesz
zwiedzać zarówno okolice zamku, jak i "wejść" do
ogrodów.

Ogrody króla Stanisława
Wydrukuj zdjęcie Zamku Królewskiego i stań się
architektem krajobrazu! Narysuj, jak według Ciebie
mogłyby wyglądać zamkowe ogrody.

