ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY
OPIS DO ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO
Przebieg trasy zwiedzania wraz z elementami jej zagospodarowania do realizacji w ramach projektu:
ADAPTACJA I RESTAURACJA POMNIKA HISTORII- TWIERDZA SREBRNA GÓRA DO CELÓW
MUZEALNYCH I TURYSTYCZNYCH WRAZ Z UTWORZENIEM NOWEJ TRASY DYDAKTYCZNEJ W
NIEDOSTĘPNYCH OBECNIE CZĘŚCIACH ZABYTKU
W nowo udostępnianych pomieszczeniach na trasie zwiedzania, przewiduje się:
odgruzowanie, zabezpieczenie i uzupełnienie ścian i sklepieo, uzupełnienie stref otworów okiennych
i drzwiowych z wykonaniem zamknięd drzwiowych i okiennych w celu zahamowania
destrukcyjnego wpływu warunków atmosferycznych, oraz wykonanie oświetlenia LED i
podstawowej instalacji elektrycznej.
BASTION DOLNY
1. Modernizacja toalet z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – pomieszczenie 0115.
DONŻON WIEŻA MIEJSKA
2. Ekspozycja artylerii fortecznej –pomieszczenia 014, 015, 016
Wykorzystanie istniejącej działobitni, rekonstrukcja dział, moździerzy, haubic, rusznicy
wałowej z okresu funkcjonowania twierdzy. Ekspozycja z wykorzystaniem zabiorów
archeologicznych z terenu twierdzy.
3. Ekspozycja izby żołnierskiej- pomieszczenie 017
Wierna rekonstrukcja wyposażenia izby wraz z piecem kaflowym (z ekspozycją zachowanych
reliktów), pryczami, drewnianym stropem, rekonstrukcją pomieszczenia czarnej kuchni.
4. Ekspozycja makiety rdzenia twierdzy – pomieszczenie 020
DONŻON KAZAMATA STUDZIENNA i POTERNA KAZAMATY STUDZIENNEJ
5. Ekspozycja mechanizmu pobierania wody- pomieszczenia 024, 025.
rekonstrukcja koła deptakowego i wyciągu, iluminacja, kamera we wnętrzu studni+ monitor,
przeszklenie ocembrowania studni oraz świetlika wraz z odtworzeniem historycznej
odbudowy na poziomie dziedzioca Donżonu.
6. Rekonstrukcja zapadni w poternie ucieczkowej – pomieszczenie 028.
DONŻON FOSA
7. Odgruzowanie dna fosy na odcinku – od poterny ucieczkowej do pomieszczenia 060.
Ze względu na katastrofę budowlaną wschodniego lica Redanu oraz lica przeciwskarpy
Bastionu Miejskiego konieczny jest ich remont w celu umożliwienia bezpiecznej komunikacja
z niedostępnymi pomieszczeniami bastionów otaczających Donżon.
BASTION MIEJSKI
8. Odgruzowanie, remont pomieszczenia 060 wraz z klatką schodową.
BASTION DOLNY
9. Ekspozycja twierdza jako miejsce testów nowej technologii wojskowej - pomieszczenie 059.

Odgruzowanie wraz z rekonstrukcją fragmentu sklepienia dla pokazania pierwotnego układu
pomieszczenia. Stalowe schody łączące dolną częśd pom. 059 z chodnikiem 0105.
10. Odgruzowanie, remont zawalonych sklepieo chodnika – 0105.
Odgruzowanie, remont systemu odwadniającego przylegającego do chodnika 0105.
11. Zabezpieczenie fragmentu lica Bastionu Dolnego przy wyjściu z chodnika 0105 w kierunku
Bastionu Kleszczowego oraz Bastionu Miejskiego (dla odtworzenia historycznej komunikacji
między bastionami).
BASTION KLESZCZOWY
12. Montaż barierek zabezpieczających przed upadkiem do fosy Donżonu.
13. Ekspozycja stanowiska artyleryjskiego
Rekonstrukcja działa fortecznego, uczytelnienie ziemnej formy stanowiska wraz z koszami
szaocowymi i wyposażeniem.
BASTION GÓRNY
14. Zabezpieczenie fragmentu lica Bastionu Górnego przy wejściu i wyjściu z chodnika 0135 ,
odbudowa wejścia do chodnika 0135, odgruzowanie, remont zawalonych sklepieo chodnika.
Odgruzowanie, remont systemu odwadniającego, przylegającego do chodnika 0135.
15. Ekspozycja systemu odwadniającego twierdzy - chodnik 0135.
16. Stalowy trap z chodnika 0135 do lazaretu 0131 – ekspozycja Bramy Górnej Donżonu.
BASTION NOWOWIEJSKI, BASTION MIEJSKI
17. Montaż barierek zabezpieczających przed upadkiem do fosy Donżonu.
CZEŚDI PROJEKTU NIE ZAZNACZONE NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM NR 1
DONŻON WIEŻA NOWOWIEJSKA
Taras widokowy wraz z remontem gzymsu koronowego – ekspozycja pozwalająca na wgląd
do dna fosy oraz ekspozycję krajobrazową elementów systemu obronnego.
Przyłącze kanalizacyjne. Długośd ok. 950m, deniwelacja ok. 95m. Orientacyjna trasa
przyłącza:
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/pl/?topo_ha=2016015627358572

