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CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS 
TECHNICZNY 

* 
TWIERDZA PRZEMYŚL.  

RDZEŃ, I OBWÓD OBRONNY, REJON „ZNIESIENIE”, 
CZĘŚĆ ZACHODNIA 

 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW FORTECZNYCH 
TWIERDZY PRZEMYŚL OD BRAMY SANOCKIEJ DOLNEJ (WPISANEJ DO 
REJESTRU ZABYTKÓW POD NUMEREM A-250) POPRZEZ MUR 
FORTECZNY, BRAMĘ SANOCKĄ GÓRNĄ, FORT „TRZY KRZYŻE” DO 
BRAMY NA ZNIESIENIU (OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 
POPRZEZ WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO POD NUMEREM A-705/709), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA I WCHODZĄCYCH W SKŁAD 
ZESPOŁU FORTYFIKACJI DAWNEJ TWIERDZY PRZEMYŚL. 

 
1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE. 
1.1. Mapa zasadnicza Przemyśla, s. 176.323.044.3; 176.323.092.1; 
176.323.092.2; 176.323.092.4;  1: 500.   
1.2. Ustawa z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
Dz.U. Nr 162, poz.1568; zm.:Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 969).  
 
2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI. 
 Przedmiotem inwestycji jest teren oraz relikty i zieleń zabytkowego 
zespołu fortecznego rdzenia (noyeau) Twierdzy Przemyśl, należącego do I 
Obwodu Obronnego, rejonu „Zniesienie”, pomiędzy Brama Sanocką Dolną a 
bramą w Redanie Fortu XVI „Zniesienie” 

Celem inwestycji jest adaptacja terenu rdzenia fortecznego z 
przylegającym krajobrazem parku leśnego na zapolu i krajobrazu otwartego 
na przedpolu, jako trasy turystyki kulturowej o znaczeniu edukacyjnym i 
rekreacyjnym, drogą niskonakładowej rekompozycji układu zieleni, form 
ziemnych i murowych oraz adaptacji elementów kubaturowych fortu. 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

� Umowa pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Politechniką Krakowską, 
Instytutem Architektury Krajobrazu nr  PK A-8/485/2007  

� Ustawa z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, Dz.U. Nr 162, poz.1568; zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 
969) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80 
poz. 717) 
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� Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie przystąpienia do prac 
nad utworzeniem Parku Kulturowego Twierdzy Przemyśl stanowiącego 
rdzeń dawnej Twierdzy jako jednego z Zespołu Parków Kulturowych 
Twierdzy Przemyśl  

 
 

 

Park kulturowy Twierdzy Przemyśl w granicach miasta – załącznik 
graficzny do Uchwały Rady Miasta Przemyśla. 
 
 
4. DANE HISTORYCZNE DOTYCZĄCE ZESPOŁU. 

4.1 Stan badań. 
Temat Twierdzy Przemyśl jest bogato reprezentowany w literaturze. 

Posiada swe opracowania o charakterze monograficznym. Można zauważyć 
trzy fazy postępu badań nad twierdzą. Pierwszy – to lata 60. XX wieku. Prace 
te, to przede wszystkim dzieła Janusza Bogdanowskiego, których synteza był 
obszerny artykuł wydany dopiero w 1991 roku1. Plonem tych lat był też 
obszerny artykuł Aleksego Gilewicza z 1967 roku2. Prace te miały w istocie 
charakter pionierski. Rozeznanie przestrzenne twierdzy, autorstwa J. 
Bogdanowskiego miało wydźwięk badań podstawowych, rozpoczynanych od 
zera i stanowiły gigantyczną, inwentaryzacje i interpretację w skali 
krajobrazu. Katalog dziel obronnych Przemyśla, w tym przedmiotowego 
odcinka rdzenia, stanowiły początek i osnowę wszelkich dalszych działań 
                                                 
1 J. Bogdanowski, Twierdza Przemyśl, w: Teka Konserwatorska, Polska Południowo-
wschodnia, T.4, Rzeszów 1991. 
2 A. Gilewicz, Twierdza Przemyśl w XIX  i XX wieku, w:  „Rocznik Przemyski”, T. XII, 1967. 
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konserwatorskich i urbanistycznych. Niedostępność źródeł historycznych 
spowodował wiele błędów interpretacyjnych, w szczególności w zakresie 
datowania obiektów. Są one dostrzegalne jednak dopiero z perspektywy 40 
lat, w momencie otwarcia granic, archiwów oraz w dobie Internetu. Kolejna 
faza badań twierdzy przemyskiej – to późne lata 80. i pierwsza połowa lat 90. 
Prowadzone były niezależnie w Austrii i Polsce. Plonem prac austriackiego 
historyka jest jedyna, zwarta, monografia twierdzy. Jest to książkowa wersja 
pracy doktorskiej autora3. Wyszła ona w polskim, niestety nieudanym 
przekładzie w roku 20004. Tak, jak prace Bogdanowskiego stanowiły przełom 
w wiedzy przestrzennej o twierdzy, tak prace Forstnera stanowiły przełom w 
wiedzy historycznej. Fakt, iż monografii austriackiego historyka wyraźnie 
brakuje odniesień do realiów zarówno historyczno-fortyfikacyjnych jak i 
przestrzennych oraz specyficzny, nieco indywidualistyczny, mocno 
wartościujący charakter pracy nie umniejsza jej wartości. W Polsce trwały 
równolegle długotrwałe prace inwentaryzacyjne, ewidencyjne i studialne. 
Miały one, w odróżnieniu od historyczno-teoretycznej monografii Forstera, 
wyraźnie interwencyjny charakter. Adam Sapeta i ośrodek rzeszowski jako 
pierwsi scharakteryzowali proces dewastacji i, ogólniej, przemian 
przemyskich warowni, dając tym samym panoramiczny obraz ich zagrożeń, 
ale i szans adaptacyjnych5. Prace inwentaryzacyjne, ewidencyjne, studialno- 
projektowe, prowadzone przez wszystkie sezony letnie od 1985 do 2000 roku 
przez Studenckie Koło Naukowe „Architektura Militaria” przy Instytucie 
Architektury Krajobrazu politechniki Krakowskiej, później przy współudziale 
przemyskich badaczy, należących wówczas do młodszego pokolenia – 
zaowocowały najpierw sygnalnym opracowaniem, wskazującym nowe 
kierunki badań6, zaś do 1999 roku – kartoteka studiów architektoniczno-
krajobrazowych przemyskiej warowni, wykonanych  w ramach Programu 
Generalnego Konserwatora Zabytków. Prace te nie zostały dotąd wydane w 
formie książkowej, zaś studium dostępne jest w archiwum Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Lata 2002 – 2007 do okres 
dominacji środowiska Przemyskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Fortyfikacji pod kierunkiem Tomasza Idzikowskiego, w tym cała seria 
profesjonalnie opracowanych i wydanych Tomków, p[początkowo w ramach 
Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu a następnie w 
autorskiej serii „Ars et Architectura Militaris”. 

W tym cyklu prac, reprezentujących obecnie najbardziej aktualny, 
choć niepełny stan wiedzy o Twierdzy Przemyśl, wydano w roku 2002 tomik 
o znaczeniu podstawowym dla niniejszego opracowania – precyzyjny przegląd 
fortyfikacji i dzieł niefortyfikacyjnych prawobrzeżnej części rdzenia 
przemyskiego7. 
                                                 
3 F. Forstner, Przemyśl. Österreich-Ungarns bedeutendste Festung, Wien 1987. 
4 F. Forstner, Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000. 
5 A. Sapeta., Dzisiejsze zagrożenia Twierdzy Przemyśl - raport w: Informator Regionalny 
Twierdza Przemyśl, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 
Rzeszów 1997. 
6 Brzoskwinia W., Idzikowski T., Środulska-Wielgus J., Wielgus K. Wartości zabytkowej 
Twierdzy Przemyśl w świetle ostatnich badań terenowych i archiwalnych w: „Informator 
Regionalny Twierdza Przemyśl, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego”, Rzeszów 1997. 
7 T. Idzikowski, Twierdza Przemyśl, Pierwszy Obwód Obronny, Przemyśl, 2002.  
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Opracowanie to (w istocie mikromonografia) stanowi 
najprecyzyjniejszy, jak dotąd, materiał na temat fortyfikacji rdzenia 
przemyskiego.  

 
 
4.2 Rdzeń Twierdzy Przemyśl 
Większość twierdz budowanych w XIX w. w Europie rozwijała się w 

podobny sposób – przechodząc od systemu poligonalnego w system fortowy – 
twierdzę pierścieniową. Przemyśl pod tym względem stanowi wyjątek, wbrew 
temu, co pisze wielu autorów, nigdy nie był twierdzą poligonalną. W 
większości twierdz rozpoczęto prace od budowy ciągłych obwałowań wokół 
miasta, a dopiero potem na ich zewnątrz wysunięto forty. W Przemyślu taki 
proces nie miał miejsca z prostego powodu – budowę fortyfikacji rozpoczęto 
dopiero w drugiej połowie XIX w. Poligonalny rdzeń, (ale nie twierdza) 
powstał znacznie później i z innej przyczyny, niż w innych twierdzach. 

Pierwsze prace fortyfikacyjne w okolicach Przemyśla miały miejsce w 
latach 1854-1855, podczas wojny krymskiej. Rozpoczęto wówczas budowę 
tzw. obozu oszańcowanego, który w rzeczy samej był twierdzą pierścieniową, 
jednak realizowaną w polowy sposób. Zamiast silnych murowanych fortów 
wokół miasta powstawały ziemno-drewniane szańce. Zaplanowano je w 
dwóch pierścieniach, jednak główny nacisk położono na zewnętrzny 
pierścień, szczególnie na odcinku północnym – spodziewanym kierunku 
ataku nieprzyjaciela. Całości prac nie zrealizowano – po polepszeniu się 
stosunków na linii Rosja-Austria prace przerwano. W wewnętrznym 
pierścieniu ukończono dwa obiekty „Fort Przemyśl” i szaniec C (Lipowica), 
rozpoczęty był szaniec E (Winna Góra). 

Do 1878 r. nie prowadzono prac fortyfikacyjnych w Przemyślu. 
Prowadzone były za to liczne prace planistyczne. Istotne dla dalszej budowy 
twierdzy były dwa projekty, pierwszy z lat 1871-1872 autorstwa Salisa-
Soglia, drugi z lata 1876-1877 Wernera.  

Podczas kryzysu bałkańskiego, a dokładniej tuż po rozpoczęciu 
kongresu berlińskiego w 1878 r., ponownie postanowiono fortyfikować 
Przemyśl. Tym razem prace prowadzone były z nieco mniejszym rozmachem, 
do końca roku wybudowano jedynie 9 szańców. Tworząc na nowo zręby 
zewnętrznego pierścienia twierdzy.  

Od 1880 r. w wyniku stałego pogorszenia się stosunków z Rosją 
postanowiono zamienić dotychczas polowe umocnienia w stałą twierdzę 
pierścieniową. W latach 1881-1887, w wyniku uzupełnienie luk między 
prowizorycznymi szańcami z roku 1878 stałymi fortami powstał zewnętrzny 
pierścień fortyfikacji.  

Praktycznie od pierwszych projektów Przemyśl miał być otoczony 
dwoma pierścieniami – zewnętrznym i wewnętrznym rdzeniem. Zaniechanie 
budowy rdzenia spowodowane było jedynie przyczynami finansowymi. 
Inżynierowie forteczni doskonale zdawali sobie sprawę z konieczności 
istnienia rdzenia. Od wymyślenia przez niemieckiego artylerzystę Sauera 
procedury przyspieszonego ataku na twierdzę przestarzałe rdzenie z 
początku XIX w. (a nawet starsze) wróciły do łask. Procedura ta polegała na 
szybkim podejściu pod twierdzę, zanim ta będzie w pełni gotowa do obrony. 
Czyli zanim powstaną fortyfikacje polowe w międzypolach fortów, pola 
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minowe, przeszkody, dodatkowe polowe linie obrony. W przypadku 
zaistnienia takich okoliczności atakujący miał ogniem własnej artylerii 
zmusić trzy sąsiednie forty do milczenia. W tym czasie oddziały piechoty i 
kawaleria przez międzypola fortów miały przejść do wnętrza twierdzy. Część 
oddziałów od tyłu atakowała forty, reszta dostawała się do miasta i niszczyła 
zaplecze obrońców - paliła magazyny amunicji, żywności, koszary. 
Odpowiedzą na procedurę szybkiego ataku był rdzeń twierdzy linia 
fortyfikacji mająca powstrzymać nieprzyjaciela przed wtargnięciem do 
miasta. Fortyfikacje te nie musiały być szczególnie mocne, gdyż w praktyce 
miały stawiać opór jedynie kawalerii i piechocie, co najwyżej z lekką polową 
artylerią.  

W latach 70. XIX w. powstały dwa projekty rdzenia. Oba dostały 
zezwolenie na realizację, jednak z uwagi na finanse nigdy nie przystąpiono do 
prac. Pierwszy, finalny projekt z 1872 r., Salisa-Soglia, zakładał budowę 
dużych dzieł obronnych w wewnętrznym pierścieniu Przemyśla, dzieła te 
miały być połączone ciągłą pozycją piechoty. Drugi projekt z 1877 r. 
Wernera, również przewidywał budowę dzieł obronnych (aczkolwiek znacznie 
mniejszych) w rdzeniu, jednak połączenie ich jedynie za pomocą przeszkód 
flankowanych ze stanowisk w dziełach. Gdy finalnie w 1887 r., podczas 
kryzysu bułgarskiego, przystąpiono do budowy rdzenia, aby ominąć 
procedurę zatwierdzenia projektu postanowiono skorzystać z już 
zatwierdzonych projektów. Przy czym połączono oba w jeden – z projektu 
Wernera wzięto formę dzieł (nieznacznie ją modyfikując), zaś z projektu 
Salisa-Soglia przebieg wału łączącego poszczególne dzieła obronne w rdzeniu. 

Mimo intensywności prac konieczne okazało się zaniechanie budowy 
rdzenia na najbardziej stromych odcinkach, czyli na stokach Zniesienia w 
kierunku do drogi sanockiej i na stokach Winnej Góry w kierunku do Sanu. 
W 1887 r. wykonano 6 dzieł głównych rdzenia, 11 baterii, 4 szańce piechoty 
oraz 16 km wału łączącego poszczególne dzieła. Ze względu na obniżenie 
kosztów przy budowie obiektów kubaturowych zastosowano prowizoryczne 
materiały. Schrony pogotowia i podręczne magazyny amunicji w 
poprzecznicach wykonano w postaci niskich ceglanych bądź kamiennych 
ścian przykrytych sklepiona blachą falistą. Koszary dzieł głównych wykonano 
z drewna, stropy zabezpieczając podwójną warstwą belek 30x30 cm oraz 15 
x15 cm, na to wylano 30 cm warstwę betonu, (co już w czasie budowy 
niektórym wydawało się chybionym pomysłem), całość obsypując warstwą 
ziemi. W niektórych przypadkach również w formie murowanej lub betonowej 
wykonano ubikacje i kuchnie. Dzieło główne XVI, mające działać we 
wszystkich kierunkach, złożone z trzech niezależnych szańców połączonych 
wspólną fosą otrzymało jeden wydawczy magazyn amunicji wykonany z 
betonu. Szczególną formę otrzymały również 3 szańce w rejonie miejscowości 
Wilcze. Z uwagi na leżące bezpośrednio przed nimi koryto rzeki San, dzieła te 
były słabsze i otwarte od strony szyjowej. 

Konstrukcja koszar dzieł głównych dość szybko okazała się wadliwa. 
Już na początku lat 90. XIX w. zaczęły one grozić zawaleniem, dlatego 
podjęto decyzje o rozbiórce.  

Na początku lat 90. zmieniono przebieg rdzenia w rejonie Głęboka. 
Zniwelowano dotychczasową baterię 20, sam rdzeń cofnięto w kierunku 
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miasta wzmacniając go, nowoczesnym na owe czasy, międzypolowym fortem 
piechoty XVIII b „Głęboka”. 

W połowie lat 90, podjęto również decyzję (i uzyskano środki 
finansowe) na dokończenie budowy rdzenia. Wykonano wówczas połączenie 
od szańca „Trzy Krzyże” do Bramy Sanockiej Dolnej. Z uwagi na dużą 
pochyłość stoków zdecydowano się na wykonanie zamknięcia w formie 
ceglanego muru, którego poszczególne odcinki były flankowane z 
posterunków piechoty oraz z blokhauzu dodatkowo uzbrojonego w dwa 
karabiny maszynowe Skoda M. 93. W tym samym czasie przy barierze na 
drodze sanockiej dobudowano murowaną wartownię. 

W rejonie Winnej Góry zamknięto rdzeń za pomocą wału 
poprowadzonego w formie przypominającej tarasy. Flankowanie zapewniła 
dobudowana na dziele głównym XIX kaponiera (mogąca prowadzić ogień w 
trzech kierunkach – wzdłuż fos samego dzieła oraz wzdłuż odcinka rdzenia 
opadającego w kierunku Sanu). Dodatkowo obok fortu powstał prymitywny 
tradytor uzbrojony w cztery armaty, z którego również można było prowadzić 
ogień wzdłuż rdzenia w kierunku Sanu. 

 
Obawa przed przyspieszonym atakiem spowodowała, iż w 1914 r. 

przed rdzeniem wystawiono znacznie silniejsze przeszkody niż przed 
zewnętrznym pierścieniem twierdzy. Należy wspomnieć, iż poza czysto 
militarną rolą rdzenia istniała również druga – milicyjna. Całkowite 
zamknięcie miasta umożliwiło kontrolę ruchu z i do jego wnętrza. Jak ważna 
była ta rola może świadczyć fakt, że na początku lat 80. XIX w., gdy jeszcze 
nie istniał rdzeń w formie ziemnego wału, zaplanowano utworzenie 
milicyjnego zamknięcia miasta w formie ciągłego płotu otaczającego całe 
miasto.  
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5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, WRAZ Z 
TABELĄ DO PROJEKTU GOSPODAROWANIA ZIELENIĄ  
 

5.1 Zestawienie obiektów fortecznych 
 
Brama Sanocka Dolna - jest silnie rozbudowanym obiektem bramnym 

rdzenia. Rozplanowany został na rzucie prostokąta z basteją od strony 
miasta. Powstał w latach 80-tych XIX wieku. Ceglany budynek wartowni 
posiada nowoczesny stalobetonowy strop. Wartownia zaopatrzona została w 
trójkątny sponson z grzebieniem. Sponson zachował się w dobrym stanie, 
zachowała się furtka zamykająca wąskie przejście piesze. Mur strzelnicy 
posiada strzelnice z płytami pancernymi. 
 

Brama Sanocka Górna, mury, wały i urządzenia flankujące - 
wzniesiona w latach 80-tych XIX wieku w pilastym załamaniu wału w 
sąsiedztwie fortu XVIc „Trzy Krzyże”. Przejazd ujęto dwoma ceglanymi 
murami zaopatrzonymi w bramę oraz urządzenia do jej blokowania. Mur od 
strony Bramy Sanockiej posiada dziewięć strzelnic z zachowanymi płytami 
pancernymi. Odcinek rdzenia pomiędzy fortem XVIc „Trzy Krzyże” a Brama 
Sanocką Dolną to głównie mur, jedynie na krótkich odcinkach przechodzi w 
wał ziemny. Takie rozwiązanie narzucało bogate ukształtowanie terenu, duże 
spadki. dlatego zapewne zrezygnowano ze strzelnic do obrony czołowej na 
rzecz ognia flankującego.    

 
Fort XVIc „Trzy Krzyże” część zachodnia. Posiada nieregularny 

narys. Wał w części wschodniej i północnej zdwojony (być może wewnętrzny 
obwód wału powstał wcześniej). Wbudowany w część wschodnią blokhauz 
bronił podejścia do Bramy Sanockiej Górnej. Komunikacja z północną 
częścią odbywała się przelotnią. Podejścia do Bramy Sanockiej bronił także w 
części północnej mur ze strzelnicami depresyjnymi. Blokhauz wybudowany 
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został,  około 1896-99. wyposażony został w siedem strzelnic z tarczami 
pancernymi, dwie zewnętrzne dla karabinów maszynowych Skody M.93, 
pozostałe dla zwykłych karabinów. W bocznych ścianach w niszach 
znajdowały się urządzenia do schładzania karabinów. Blokhauz wyposażony 
został  od strony zachodniej fosę o stoku spłaszczonym. Zachowały się 
dwuskrzydłowe drzwi stalowe, kraty okienne, tarcze i płyty pancerne. 
Zachowały się wszystkie elementy murowe fortu.  

 
Sowiecki schron bojowy na przedpolu Fortu XVI c. Tradytor 

artyleryjski dla 2 armat o kalibrze 76,2 mm i dla broni maszynowej. Duży, 
dwukondygnacyjny obiekt, ze stosunkowo dobrze zachowanymi pancernymi 
jarzmami dla armat. Obiekt należał do tzw. Fortyfikacji granicznych ZSSR, 
zbudowanych w latach 1940-1941 (nazywanych popularnie, lecz 
nieprecyzyjnie „Linią Mołotowa”). Obiekt bardzo atrakcyjny pod względem 
krajobrazowym, stanowiący bardzo dobre uzupełnienie dydaktyczne trasy 
fortyfikacyjnej. Wraz ze starszym o ok. 40 lat, austriackim blokhauzem dla 
broni maszynowej jest unikatowym „laboratorium” historii fortyfikacji. 

 
Fort XVIc „Trzy Krzyże” część wschodnia określana przez 

Austriaków szańcem piechoty. Posiada nieregularny narys z czołem 
ukształtowanym  w formie podwójnych kleszczy, zaopatrzonym w stanowiska 
piechoty. lewa część czoła oparta została na ziemnym kopcu, nieokreślonego 
pochodzenia. Bramy wjazdowej broniła basteja. Wału nie poprzedzała fosa.  

Fort powstał w miejscu gdzie istniało według źródeł archiwalnych 
grodzisko. W czasie budowy fortu natrafiono na broń, ślady murów, zwęglone 
belki. Na zachód od kopca, u jego podnóża zachowały się pozostałości wałów. 

Fort jest dobrze zachowany. Zachowały się mury oporowe i słupy 
bramy oraz stalowe wrota. W części centralnej w formie wykopu utrwalił się 
ślad położenia budynku schronowego. 

 
Szaniec Sz 9 „Krzemieniec” posiadał narys dwuramiennika bez 

poprzecznic o krótszym prawym boku. Posiadał suchą fosę od strony 
przedpola. Prawy bok został częściowo zniwelowany. 

 
 

Fort XVI „Zniesienie” jest nietypowym dziełem obronnym tworzą go 
trzy szańce połączone ze sobą. Takie uformowanie dzieła obronnego 
umożliwiał obronę okrężną. 

Szaniec C – południowo- zachodni, jego zadaniem było flankowanie 
odcinka rdzenia w kierunku Kopca Tatarskiego, mógł prowadzić ogień w 
sektorze południowym 

Szaniec B – południowo-zachodni, siłę ognia skierowaną miał w 
kierunku fortu 3a i b „Kruhel”. Z prawego barku miał możliwość 
prowadzenia ognia w kierunku Sanu. W przeciwstoku fosy na styku czoła i 
prawego barku znajdują się dwa schrony pogotowia. Stanowiły rodzaj 
kaponiery dla ochrony najbardziej narażonego odcinka od strony Zielonki.  

Szaniec A – północny, o układzie dwuałowym z dolnym wałem 
przeznaczonym dla lekkiej artylerii, górnym najprawdopodobniej dla ciężkiej. 
Do szańca od strony zachodniej przylega redan. Przez redan przebiega droga 
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w kierunku fortu „Kruhel i grupy fortu VI „Helicha”. Droga broniona jest 
bramą forteczną.  

Każdy szaniec w szyi posiadał przestrzeń zarezerwowaną pod budowę 
koszar. Jednak w roku 1903 na terenie fortu powstały kuchnie ( na terenie 
Szańca A odnaleziono fragmenty dachówek pochodzących z pokrycia dachu 
wolnostojącego budynku kuchni), toalety i czteroizbowy magazyn żywności.  

Szańce otoczone zostały wałem z pozycjami piechoty. 
 
 
 
5.2 Wstępna inwentaryzacja zieleni w pasie umocnień. 
Przedmiotem inwentaryzacji jest fragment terenu położony między 

Bramą Sanocką Dolną, Bramą Sanocką Górną i Fortem Trzy Krzyże. 
Inwentaryzacja obejmuje wąski pas terenu wyznaczony wałami fortyfikacji i 
obrysem fortu.  

Teren zawarty między Bramą Sanocką Dolną a Fortem Trzy Krzyże 
pokryty jest roślinnością o charakterze leśnym, w typie grądu, położonego na 
zasobnej, świeżej glebie. Opisana roślinność płynnie łączy się z istniejącym w 
sąsiedztwie, przyzamkowym parkiem leśnym i stanowi jego integralną część.   
W warstwie drzew dominują następujące gatunki: klon pospolity, klon jawor, 
grab pospolity, lipa drobnolistna, jesion wyniosły. Spotkać można także 
następujące gatunki: dąb szypułkowy, topola biała, czereśnia ptasia, wierzba 
biała, świerk pospolity, sosna pospolita, modrzew europejski, brzoza 
brodawkowata, robinia akacjowa, kasztanowiec biały, olsza czarna. 
Z wymienionych gatunków jedynie robinia akacjowa bezsprzecznie związana 
jest z nasadzeniami maskującymi fortyfikacje. Potencjalnie związek  
z maskowaniem mogą mieć niektóre okazy klona pospolitego, wierzby oraz 
topoli.  
W warstwie krzewów dominują: bez czarny, trzmielina pospolita, dereń 
świdwa, głóg jednoszyjkowy oraz tarnina. Dwa ostatnie z wymienionych 
gatunków występują głównie na wałach fortu Trzy Krzyże i niewątpliwie 
związane są z nasadzeniami przeszkodowymi.  
W warstwie runa występują między innymi: bluszcz pospolity, kopytnik 
pospolity, niecierpek pospolity, kuklik pospolity, starzec gajowy, przylaszczka 
pospolita, czartawa pospolita, turzyca leśna, gajowiec żółty. 
 Teren pomiędzy Fortem Trzy Krzyże a bramą forteczną przy forcie 
Zniesienie w części objętej opracowaniem pokryty głównie jest roślinnością  
o charakterze łąkowym, oraz liniowym nasadzeniem głogu jednoszyjkowego, 
z domieszką derenia świdwy, na niemal całej długości korony wału. Jest to 
prawdopodobnie relikt bądź sukcesja nasadzenia fortecznego.  
 
TABELA INWENTARYZACJI ZIELENI W PASIE UMOCNIEŃ 
 

nr nazwa polska nazwa łacińska 
obwód pnia 

[cm] 

zasięg 
korony 
(r) [m] 

uwagi 

1 Czereśnia 
pospolita 

Prunus avium 150 4,5 korona asymetryczna, pień 
pochylony 

2 Klon pospolity Acer 
pseudoplatanus 

115 58 pień lekko pochylony w 
kierunku N 
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3 Topola biała Populus alba 250 4,5  
4 Topola biała Populus alba 250+290 5 okaz dwupniowy 
5 Topola biała Populus alba 290 5 2 martwe konary; 

konieczna pielęgnacja. Na 
wys. ok.1 m wypróchnienie 
ok.1 m dł 

6 Lipa 
drobnolistna 

Tilia cordata 160 6  

7 Sosna 
pospolita 

Pinus silvestris 145 4 pień lekko pochylony 

8 Czeremcha 
pospolita 

Prunus padus 95 3,5 pień mocno pochylony w 
kier. muru. W wypadku 
wzrostu pochylenia do 
usunięcia. Obok martwy 
pień leżący na murze - do 
usunięcia. 

9 Klon jawor Acer platanoides 147 7  
10 Czereśnia 

pospolita 
Prunus avium 145 5  

11 Klon jawor Acer platanoides 140 7 rośnie ok. 80 cm od muru. 
należy rozważyć wycięcie 

12 Klon jawor Acer platanoides 155 6  
13 Grupa olch Alnus incana 80-120 4-5 podkreślają kształt fosy 
14 Klon pospolity Acer  

pseudoplatanus 
160 6 korona jednostronna; 

konieczne usunięcie 
suchych gałęzi 

15 Głóg 
jednoszyjkowy 

Crategus 
monogyna 

25 2 rośnie przy murze; do 
usunięcia 

16 Klon jawor Acer platanoides 180 8 korona lekko asym. 
17 Klon pospolity Acer  

pseudoplatanus 
122 5  

18 Klon pospolity Acer  
pseudoplatanus 

102 5  

19 Klon jawor Acer platanoides 125 4,5 obrasta bluszczem 
20 Klon jawor Acer platanoides 124 6,5  
21 Klon pospolity Acer  

pseudoplatanus 
92 5  

22 Klon jawor Acer platanoides 104 5  
23 Klon jawor Acer platanoides 110 - suchy pień, brak korony, 

do wycięcia 
24 grupa 4 

jaworów 
Acer platanoides 30;65;98;115 4 - 5  

25 Klon jawor Acer platanoides 123 7  
26 Klon jawor Acer platanoides 125 7  
27 Klon jawor Acer platanoides 104 8 do wys. 90 cm ślad po 

odłamanym pniu 
mniejszego okazu jawora 

28 Robinia 
akacjowa 

Robinia 
pseudoaccacia 

196 4 wypróchnienie na wys ok. 
1m długości ok. 40 cm. 
ślady żerowania owadów 

29 Robinia 
akacjowa 

Robinia 
pseudoaccacia 

198 4 ubytki kory do wys. ok. 
170 cm, ślady żerowania 
owadów, wypróchnienia, 
okaz zamierający 

30 Robinia 
akacjowa 

Robinia 
pseudoaccacia 

215 6 znaczny ubytek kory do 
wys. ok. 2 m, 
zaawansowana próchnica, 
narośla, ślady żerowania 
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owadów, posusz ok. 50%, 
korona asymetryczna 

31 Robinia 
akacjowa 

Robinia 
pseudoaccacia 

220 7 ślady żerowania owadów, 
posusz ok. 30%, korona 
asym. 

32 Kasztanowiec 
biały 

Aesculus 
hippocastanum 

290 10 ślady porażenia 
szrotówkiem, pień 
pochylony, korona asym. 
 

33 Lipa 
drobnolistna 
 

Tilia cordata 250 10 liczne narośla 

34 Modrzew 
europejski 

Larix decidua 215 8 posusz w dolnej części 
korony 

35 Grupa 
świerków 

Picea abies 100-130  1 okaz suchy 

36 Kasztanowiec 
biały 

Aesculus 
hippocastanum 

70 4 okaz mocno porażony 
przez szrotówka, rośnie na 
drodze wałowej 

37a Grab pospolity Carpinus betulus 145 8 pień pochylony 
37b Grab pospolity Carpinus betulus 92;110 8 dwa pnie, pochylone, 

korona asym. 
38 Grab pospolity Carpinus betulus 117 7 pień mocno pochylony, 

korona asym. 
39 Grab pospolity Carpinus betulus 136 10 pień dołem pochylony, od 

wys. ok. 4 m prosty 
40 Lipa 

drobnolistna 
Tilia cordata 160; 87 7 dwa pnie, ślad żerowania 

owadów 
41 Lipa 

drobnolistna 
Tilia cordata 220 15 liczne narośla, 10% 

posuszu 
42 Wierzba biała Salix alba 156 4 20% posuszu, suche 

konary 
43 Wierzba biała Salix alba 140 4 suche konary, pień 

pochylony, korona 
zredukowana 

44 Jesion 
wyniosły 

Fraxinus excelsior 170 8 10% posuszu 

45 Głóg 
jednoszyjkowy 

Crategus 
monogyna 

42;47;74 3 trzy pnie 

46 Głóg 
jednoszyjkowy 

Crategus 
monogyna 

15;42;67;67 4 cztery pnie 

47 Jesion 
wyniosły 

Fraxinus excelsior 134 6  

48 Jesion 
wyniosły 

Fraxinus excelsior 72 3  

49 Jesion 
wyniosły 

Fraxinus excelsior 114 6 pęknięcie kory do wys. ok. 
5 m 

50 Jesion 
wyniosły 

Fraxinus excelsior 79 5  

51 Jesion 
wyniosły 

Fraxinus excelsior 108 6 20% posuszu 

52 Wierzba biała Salix alba 135 9 kor. asym. 
53 Jesion 

wyniosły 
Fraxinus excelsior 110;49 7 dwa pnie, jeden mocno 

pochylony, kor. asym. 
54 Jesion 

wyniosły 
Fraxinus excelsior 121 7  

55 Wierzba biała Salix alba 135 6 pień pochylony, kor. asym. 
56 Czereśnia Prunus avium 100 5 kor. asym 
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ptasia 
57 Czereśnia 

ptasia 
Prunus avium 125;85;54 6 trzy pnie 

58 Wierzba biała Salix alba 110 - brak korony – pień 
złamany na wys. 5 m 

59 Wierzba biała Salix alba 78 - brak korony, pień złam. na 
wys. ok. 5 m, , owocniki 
huby 

60 Grab pospolity Carpinus betulus 133 6 odcięte pnie odroślowe, 
kor. asym. 

61 Lipa 
drobnolistna 

Tilia cordata 105;114;116 7 trzy pnie 

62 Lipa 
drobnolistna 

Tilia cordata 140;154;161 9 trzy pnie 

63 Lipa 
drobnolistna 

Tilia cordata 131;134;140;
145 

9 cztery pnie, kor. asym. 

64 Lipa 
drobnolistna 

Tilia cordata 122;153 6 dwa pnie 

65 Brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 116 4  

66 Dąb 
szypułkowy 

Quercus robur 98 6 kor. asym. 

67 Czereśnia 
ptasia 

Prunus avium 118 6 pień pochylony 

68 Czereśnia 
ptasia 

Prunus avium 138 6 kor. asym. 

69 Czereśnia 
ptasia 

Prunus avium 132 6 pień pochylony, pęknięcie 
kory od wys. 20 cm do 40 
cm 

70 Wierzba biała Salix alba 93;160 5 dwa pnie, jeden złamany 
na wys. ok. 5 m 

71 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

105 6 kor. asym. 

72 Klon pospolity Acer platanoides 140 6  
73 Klon jawor Acer 

pseudoplatanus 
65 5,5 kor. asym. 

74 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

105 5 kor. asym. 

75 Jesion 
wyniosły 

Fraxinus excelsior 113 5 50 % posuszu 

76 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

71 7 pień pochylony, kor. asym.  

77 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

96 5,5 kor. asym. 

78 Klon polny Acer campestre 94 6 kor. asym. 
79 Grupa 2 

klonów 
polnych 

Acer campestre 42 - 73 6 jedno z drzew trójpniowe 

80 Dąb 
szypułkowy 

Quercus robur 130 8 kor. asym. 

81 Robinia 
akacjowa 

Robinia 
pseudoaccacia 

76 5 kor. asym., 15% posuszu 

82 Jesion 
wyniosły 

Fraxinus excelsior 87 5,5 kor. asym. 15% posuszu 

83 Klon pospolity Acer platanoides 68 4,5 kor. asym. 
84 Jesion 

wyniosły 
Fraxinus excelsior 114 5 pień pochylony, 10%  

posuszu 
85 Klon jawor Acer 78 4 kor. asym. 
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pseudoplatanus 
86 Jesion 

wyniosły 
Fraxinus excelsior 90 5 kor. asym., 30 % posuszu 

87 Grupa głógów Crategus 
monogyna 

 2  

88 Dąb 
szypułkowy 

Quercus robur 90 6 ślady żerowania owadów 

89 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

91 4  

90 Wierzba biała Salix alba 100 - złamany suchy pień 
91 Klon jawor Acer 

pseudoplatanus 
84 4,5  

92 Lipa 
drobnolistna 

Tilia cordata 108 6,5  

93 Topola biała Populus alba 200 10 posusz 20% 
94 Topola biała Populus alba 200 10 pień pochylony, kor. asym. 
95 Topola biała Populus alba 130;200 10 jeden pień złamany 
96 Robinia 

akacjowa 
Robinia 
pseudoaccacia 

78 6 pęknięcie kory, ubytek do 
wys.ok..2 m, 15% posuszu 

97 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

107 4  

98 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

87 4  

99 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

105 6  

100 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

27;90 5 dwa pnie 

101 Grusza polna  Pyrus comunis 60;145 5 10% posuszu 
102 Czereśnia 

ptasia 
Prunus avium 80 3,5  

103 Klon polny Acer campestre 45;95 6 dwa pnie 
104 Czereśnia 

ptasia 
Prunus avium 60 - suchy pień 

105 Wierzba biała Salix alba 260 9 pień wypróchniały 
106 Klon polny Acer campestre 73;135 6 dwa pnie 

 
grupy drzew i krzewów: 
nr Nazwa gatunek uwagi 
A Aleja kasztanowców Aesculus 

hippocastanum 
Nasadzenie alejowe, na odcinku drogi 
prowadzącej do parku przyzamkowego. 
Bardzo zły stan fitosanitarny (silne porażenie 
szrotówkiem), sugerowana wymiana. 

B Pas krzewów na 
wale 

Crategus monogyna, 
Cornus sanguinea 

Nasadzenie na całej długości wału między 
fortem “Trzy Krzyże” a Bramą Sanocką Górną. 
Prawdopodobnie nasadzenie związane z w/w 
fortyfikacjami. Większość okazów głogu stara, 
wielopniowa. 

C Pas krzewów na 
wale 

Crategus monogyna, 
Cornus sanguinea 

j.w. 

 
 
WSTĘPNA WALORYZACJA I ZARYS GOSPODARKI ZIELENIĄ. 
 UWAGA! PRZYJĘTO NASTĘPUJACE KATEGORIE WARTOŚCI ZIELENI 
Z PUNKTU WIDZENIA HISTORYCZNO – KOMPOZYCYJNEGO: 
A – Zieleń forteczna, historyczna – oryginalne nasadzenia. A+ - okazy 
wyjątkowo cenne. 
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B – Sukcesja w miejscach uzasadnionych historycznym systemem 
maskowania (kontynuacja nasadzeń historycznych), 
C – Sukcesja w miejscach ahistorycznych; dopuszczalne pozostawienie i 
rekompozycji w ramach nowego układu zieleni, 
D – Sukcesja i samosiewy  w miejscach ahistorycznych; zdecydowanie 
szkodliwe dla struktury budowli lub czytelności układu historycznego. Do 
wycięcia, ewentualnie [przesadzenia lub pozostawienie do naturalnego  
wypadnięcia, bez kontynuacji.   
 
 
 
Wykaz drzew do usunięcia: 
 
nr nazwa przyczyna 
8 Czeremcha pospolita rośnie zbyt blisko muru, może niszczyć jego 

strukturę 
11 Klon jawor j.w. 
15 Głóg jednoszyjkowy j.w. 
23 Klon jawor suchy pień, brak korony 
29 Robinia akacjowa znaczne wypróchnienie, okaz zamierający 
36 Kasztanowiec biały silne porażenie szrotówkiem, okaz 

zamierający 
58 Wierzba biała brak korony; okaz martwy lub zamierający 
59 Wierzba biała brak korony; okaz martwy lub zamierający 
75 Jesion wyniosły znaczny posusz, kolizja z sąsiednim 

jaworem 
90 Wierzba biała  brak korony; okaz martwy 
104 Czereśnia ptasia brak korony; okaz martwy 
A grupa kasztanowców 

białych 
(dwanaście sztuk) 

bardzo silne porażenie szrotówkiem; okazy 
zamierające. 

   
 
Proponowane nasadzenia drzew: 

1. wymiana podwójnego szpaleru kasztanowców – nasadzenie 12 szt. 
kasztanowca czerwonego (Aesculus x carnea) 

SKŁAD GATUNKOWY TRAWNIKA, PRZEZNACZONEGO GŁÓWNIE NA 
STOKI WAŁÓW I NASYPÓW (ZBLIŻONY DO RECEPTURY 
HISTORYCZNEJ). 

NAZWY ROŚLIN ILOŚĆ NASION  [kg/ha] 
Koniczyna biała trwała (Trifolium repens 
perenne) 

1,5 

Koniczyna czerwona trwała (Trifolium pratense 
perenne) 

1,0 

Komonica rożkowa (Lotus corniculatus) 0,5 
Rajgras angielski (Lolium perenne) 27,0 
Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)  5,2  
Kostrzewa czerwona rozłogowa   3,4 
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(Festuca rubra stolonifera) 
Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 10,5  
Grzebienica (Cynosurus cristatus) 2,8 
Mietlica rozłogowa (Agrostis alba stolonifera) 5,5  
Stokłosa bezostna 5,5 

Łącznie na 1 ha 62,9 
 
 
 
6. PROGRAM UŻYTKOWY. IDEA I KOMPOZYCJA 
PRZESTRZENI PARKOWEJ. PRZEZNACZENIE 
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DZIAŁKI. 
ZAGOSPODAROWANIE ACHITEKTONICZNO - 
KRAJOBRAZOWE. 
 
6.1. Zasadnicze kierunki koncepcji. 

Urządzenie odcinka fortyfikacji górskiego odcinka rdzenia Twierdzy 
Przemyśl jest pionierską inicjatywa na terenie dawnej twierdzy.. Nawiązuje 
do kilku udanych adaptacji dzieł fortecznych w Polsce i w Krakowie (głównie 
fortu 49 ¼ „Grębałów”, 38 „Olszanica” czy częściowo zrealizowanej adaptacji 
Bastionu III „Kleparz”), jednakże we wszystkich podobnych inicjatywach 
zasadniczym elementem i przedmiotem rewaloryzacji był zawsze budynek 
forteczny, zaś urządzenie działki było mniej lub bardziej ważnym zadaniem 
dodatkowym.  

W przypadku odcinak Brama Sanocka - Zniesienia następuje 
odwrócenie proporcji: nieliczne budynki kazamatowe i odcinki muru 
fortecznego, są niewielkim dodatkiem do kompleksu parkowo-
krajobrazowego, stanowiącego główny przedmiot cel rewitalizacji. Celem tym 
jest utworzenie specyficznego, rekreacyjno – edukacyjnego parku 
wpisującego się w koncepcje zachowania i adaptacji unikatowego zespołu 
krajobrazu warownego Twierdzy Przemyśl.  

Jest równocześnie odwróceniem proporcji i akcentów w stosunku do 
„twardej”, addycyjnej rewitalizacji Fortu XVI „Zniesienie”. Jeśli tam 
dotychczasowe ukształtowanie wałów fortecznych potraktowano 
przedmiotowo, jako obiektywne tworzywo, które można w dość dowolny 
sposób formować i przekształcać, wprowadzając wtórne i mocne akcenty 
ścieżek, dominanty pomników i amfiteatrów, o tyle w niniejszym projekcie 
dziedzictwo fortyfikacyjne oraz przyrodnicze traktowane jest podmiotowo, zaś 
niezbędne udogodnienia turystyczne czy funkcjonalne stanowią dodatek, 
uzupełnienie i kontynuację – nałożone na dawne struktury.  

 
Zasadnicze wytyczne kierunkowe projektu to: 
 

1. Utrwalenie, uczytelnienie, udostępnienie i wyeksponowanie 
wartości krajobrazu: elementów ziemnych, zieleni, elementów 
murowych i kubaturowych zespołu fortecznego, w kontekście 
otoczenia dawnego parku miejskiego i rozległych widoków – jako 
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unikatowego, wielowątkowego reliktu fortyfikacji z końca XIX 
wieku i wieku XX (aspekt cech swoistych, pierwotnych obiektu) 

2. Nadanie nowych cech, pozwalających na zaistnienie bądź 
sublimację funkcji kulturowych – poznawczych, 
kontemplacyjnych, religijnych. (aspekty cech nieswoistych – 
dodanych, wtórnych).  

  Zasadnicze grupy użytkowników: 
Mieszkańcy Przemyśla oraz turyści, stanowiący cztery grupy adresatów 
projektu: 

1. osoby zainteresowane rekreacją w miejscach atrakcyjnych 
krajobrazowo (dla nich dedykowana jest trasa parkowo-krajobrazowa); 

2. osoby zainteresowane dziejami Twierdzy Przemyśl i, szerzej, 
fortyfikacją XIX wieku, aż po I wojnę światową (dla nich: trasa 
fortyfikacji XIX wieku); 

3. osoby zainteresowane II wojną światową i fortyfikacjami tego okresu 
(dla nich: trasa fortyfikacji XX wieku); 

4. osoby poszukujące ciszy, kontemplacji i doznań religijnych – dla nich 
dedykowana jest ścieżka religijna wewnątrz wschodniego szańca „Trzy 
Krzyże”.  

 
 
6.2 METODA STUDIUM PROJEKTU (Plansze 1 i 2, tabela). 

Zasób. 
Teren objęty projektem jest rozległy i bardzo niejednolity pod względem 

ukształtowania i pokrycia terenu. Nie sposób przyjąć jednakowych 
wytycznych a tym bardziej jednakowych rozwiązań projektowych i 
technicznych dla całości. Dlatego też teren projektu rozpoznano za pomocą 
metody wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (WA-K). Całość terenu 
została podzielona na 43 wnętrza w trzech zespołach wnętrz AR-K, 
grupujących wnętrza o podobnym charakterze. Kryterium podziału na 
wnętrza to obiektywna dostępność wizualna terenu z danego miejsca. 
Granice tej dostępności, zwane ścianami wnętrza dzieli się na konkretne 
(czyli takie, które w dosłowny sposób „zatrzymują” wzrok, zza których nie 
widać kolejnego wnętrza), obiektywne (czyli takie które są wyraźnie 
odczuwalne, kak np. szpaler drzew, lecz przez które istnieje możliwość 
obserwacji dalszych wnętrz) i subiektywne – czyli mało czytelne, 
nieoczywiste, słabo utrwalone elementami materialnymi, lecz możliwe do 
zauważenia (np. przełamanie stoku, rzadka linia drzew itd.). Częściami 
składowymi wnętrza architektoniczno – krajobrazowego są też: płaszczyzna 
podstawy (niekoniecznie pozioma!), sklepienie (w wielu przypadkach jest nim 
niebo, często jednak np. stykające się korony drzew) oraz bryły (zazwyczaj 
obiekty kubaturowe, niekubaturowe lub ziemne), stojące wewnątrz 
terytorium wnętrza (mówmy wtedy o bryłach wewnętrznych BW) lub 
współtworzących ściany wnętrza (są to wtedy bryły graniczne – BG). Bryły te 
SA jakby „umeblowaniem” wnętrza. W zależności od przewagi rodzaju ścian – 
wnętrze nazywamy wprost: konkretnym, obiektywnym lub subiektywnym; w 
zależności od jego układu (kompozycji) – długim, szerokim, centralnym lub 
labiryntowym (to ostatnie to np. wnętrze lasu), zaś w zależności od przewagi 
czynników tworzących to wnętrze (jego genezy) – naturalnym (N), naturalno-



 18 

kulturowym (N-K), kulturowo-naturalnym (K-N) lub kulturowym (K). W ten 
sposób określony jest proporcja czynników naturalnych oraz 
antropogenicznych w ukształtowaniu danego wnętrza. 
Wnętrza są ponumerowane, stanowiąc elementarne części krajobrazu, które 
można waloryzować (ocenić ich wartość historyczną i współczesną) i 
precyzyjne określić dla nich wytyczne. Podział na wnętrza może, ale nie musi 
pokrywać się z podziałem własnościowym, będąc jednak NAJBARDZIEJ 
OBIEKTYWYNYM, DOSTRZEGALNYM, ODCZUWALNYM I DOSŁOWNYM 
podziałem strukturalnym krajobrazu, podobnym do podziału budynku na 
poszczególne pomieszczenia.  
 Waloryzacja. 
 W waloryzacji określono wzajemny stosunek wartości historycznych i 
współczesnych, analizując podstawowe kryteria dla każdego z rodzajów 
wartości: stan, czytelność i jednorodność układu dla wartości historycznych 
oraz standard funkcji (dzisiejszą przydatność w stosunku do aktualnego 
sposobu wykorzystania), standard formy, wartość przyrodniczą oraz 
chłonność krajobrazową – w przypadku wartości współczesnych. Wartości 
historyczne określone są symbolami od H1 do H4; współczesne: od W1 do 
W4.  
 
 Wytyczne 

W wytycznych określono strefy ochrony:  
A – ścisłej ochrony konserwatorskiej,  
B – ochrony częściowej,  
E – ochrony elementów lub/i ekspozycji,  
K – ochrony podstawowych cech krajobrazowych.  
 
Określono następnie wytyczne konserwatorskie:  
Konserwacja – a więc wszelkie zabiegi, których celem jest utrzymanie 

stanu obecnego wnętrza, z uzupełnieniami i uczytelnieniami, 
Integracja – łączenie substancji starej i nowej, scalanie układów 

rozerwanych i zatartych, 
Rekonstrukcja – odtwarzanie nieistniejących elementów i zespołów wg 

danych historycznych, 
Rekompozycja – tworzenie nowych wartości z wykorzystaniem lub 

zaznaczeniem reliktów dawnych układów. 
 
  Wyznaczono też podstawowe, pożądane kierunki ideowe adaptacji: 
weryzm – to jak najściślejsze zachowanie wartości naukowych i 

poznawczych, poprzez zachowanie autentyzmu, z minimalna ilością 
współczesnych uzupełnień czy ingerencji; 

dydaktyzm – to prymat ułatwienia i uczytelnienia przekazu, także 
droga współczesnych dodatków i uzupełnień, za pomoca środków, 
oddziałujących głównie na intelekt; 

subiektywizm – to podkreślenie, wysublimowanie lub uczytelnienie 
określonych cech krajobrazu (memorialnych, krajobrazowych, religijnych, 
przyrodniczych) za pomocą środków oddziałujących głównie poprzez emocje, 
działanie pogłębiające niektóre aspekty ekspresji krajobrazu; 
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utylitaryzm – to spełnianie podstawowych potrzeb użytkowych, 
związanych z dostępnością, bezpieczeństwem, warunkami przebywania. 

 
W dalszej kolumnie określono standard użytkowania: 
pobyt – to spełnienie warunków, pozwalających na długie 

(wielogodzinne, całodobowe) pozostawanie ludzi – zwiedzających, obsługi – w 
obrbie danego wnętrza; 

przebywanie – to spełnienie takich warunków dla pozostawania nie 
dłuższego niż ok. 1 godzina, 

pasaż  – to spełnienie warunków dla poznawania wnętrza poprzez 
kilku- kilkunastominutowe przejście, 

bierny – to możliwość obserwacji wnętrza tylko z dystansu, bez 
wpuszczania tam zwiedzających. 

 
W kolumnie przedostatniej wytycznych określono hasłowo optymalną 
metodę adaptacji. 

Izolacja – to stworzenie warunków nie zezwalających na przejście czy 
przebywanie zwiedzających z powodów ich bezpieczeństwa, bezpieczeństwa 
przyrody lub zabytków. To także zapewnienie dostępności wizualnej i 
stworzenie skutecznych barier dostępu. 
 Udostępnienie – to stworzenie najniezbędniejszych, prostych 
udogodnień zwiedzania. 
 Wyeksponowanie – to wprowadzenie elementów podnoszących 
wartość dydaktyczną krajobrazu i obiektów (kierunkowskazów, tablic 
informacyjnych, oświetlenia, jednakże jedynie dla poprawy autoekspozycji 
wspomnianych obiektów. 
 Przystosowanie – to wprowadzenie współczesnych udogodnień, 
podnoszących standard spełnianych funkcji, także wprowadzenie niewielkich 
inwestycji, przystosowujących wnętrze AR-K do nowych funkcji, w większości 
turystycznych.  
 Aplikacja – to wysokonakładowe inwestycje, wprowadzające nowe 
funkcje w wysokim standardzie, poprzez wprowadzenie nowych form 
użytkowania w dawne struktury, np. funkcje gastronomiczne, hotelowe czy 
kulturalne (amfiteatr, sala imprez), jednak bez wprowadzania nowych, 
znacznych kubatur. Jest to najwyższe i najdroższe działanie, wpisujące się w 
dawne struktury. 
 Indukcja – wprowadzenie nowych funkcji do danego wnętrza AR-K, 
których warunkiem jest wprowadzenie istotnej, nowej struktury. W terenach 
chronionych, w krajobrazie warownym (fortecznym) często oznacza to 
odtworzenie w nowej substancji – zniszczonego obiektu kubaturowego. Jest 
to działanie najbardziej dyskusyjne, choć często pożądane a nawet 
wymuszane przez względy komercyjne.   
 

Ostatnią kolumnę Wytycznych zajmują uwagi. 
 

6.3 Synteza koncepcji zagospodarowania. 
 
1. Część północna – przy Branie Sanockiej Dolnej (WA-K nr: I/1, I/2, 
I/3, BG 1).  
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Jedno z trzech głównych wejść na trasę. Wizytówka rdzenia Twierdzy, 
jeden czytelnych i rozpoznawalnych znaków Twierdzy Przemyśl w dzisiejszym 
krajobrazie miasta. Kontynuacja funkcji klubowej Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dobrego Wojaka Szwejka, z rozszerzeniem funkcji o informację turystyczną i 
administrację szlaku – w budynku wartowni. Przewidziana jego docelowa 
konserwacja zachowawcza, wyburzenie wtórnej dobudówki i zlokalizowanie 
sanitariatów w gabarycie zasypu ściany narażonej (plecowej), dostępnych ze 
ścieżki u podnóża stoku (WA-K I/3). Przed budynkiem wartowni – ekspozycja 
na niskim cokole pancernej wieży obserwacyjnej z Fortu IX „Brenner”, 
znajdującej się od połowy lat 80. w zbiorach magazynowych Muzeum Ziemi 
Przemyskiej. Cokół nie sugeruje oryginalności lokalizacji wieży, pozwalając 
jednak na zobaczenie je od wewnątrz. Ekspozycja wieży, wraz z ekspozycją 
ogólną wewnątrz wartowni bramy stanowić ma w założeniu jeden z 
najistotniejszych punktów identyfikacji Twierdzy. Dawna Brama Sanocka 
stać się ma także w wiek XXI, bramą do Twierdzy, tym razem otwierająca 
drogę jej zwiedzania i poznawania. 

Na nawierzchni ul. Józefa Piłsudskiego – zmiana barwy, sugerująca 
położenie bram, zaś po jej drugiej stronie – stalowy treliaż dla pnączy, 
sygnalizujący profil nieistniejącego wału i równocześnie możliwość 
przymocowania tablicy lub znaku informacyjnego. 
Przewiduje się zaostrzenie profilu wału flankującego odcinek Drogi 
Sanockiej. Nawierzchnia przy budynku wartowni – z kostki betonowej, 
pozostałe nawierzchnie – wałowane systemu HANSEGRAND. 
 
2.Ostry stok wzgórza, pierwszy mur kurtynowy wraz z fosą. (WA-K nr:  
I/4, I/5, I/6; BG 2).  

Najbardziej newralgiczny odcinek dla skomunikowania ciągu ul. 
Piłsudskiego (z Bramą Sanocką Dolną) i dalszą częścią trasy. Jedyny odcinek 
wprowadzenia wtórnej komunikacji. Do tej pory odwiedzający wartownię 
Bramy Sanockiej Dolnej skazani byli na docelowo-powrotny marsz ul. 
Piłsudskiego, a bez znajomości miasta oraz dość trudnego dojścia do parku – 
nie byli w stanie powrócić do muru kurtynowego i Bramy Sanockiej Górnej, 
znajdujących się kilkadziesiąt metrów w linii prostej od znanej powszechnie 
wartowni bramnej. Alternatywą (zbyt często podejmowaną!) była wspinaczka 
wzdłuż muru kurtynowego, jako jedynego, wyraźnego ciągu fortyfikacji w 
leśnym krajobrazie. Doprowadziło to do wydeptania wtórnej i ze wszech miar 
niekorzystnej ścieżki wzdłuż muru. Jest to zachęta do wspinaczki 
niebezpiecznej, w deszczowe dni wręcz karkołomnej, a ponadto historycznie 
nieuzasadnionej. Mur kurtynowy, pozbawiony strzelnic, pełnił funkcję 
wyłącznie przeszkody, flankowanej ogniem z załamania (narys muru i wału 
przypomina tutaj piłę). Nie było więc za nim miejsca dla strzelców, strzelców 
więc i żadnej ścieżki. Stanowiska ogniowe, zlokalizowane na platformach 
terenowych były dostępne ścieżkami, idącymi niemal po poziomicach, z 
terenu zapola rdzenia – czyli z dzisiejszego parku. W celu skomunikowania 
powszechnie znanej Bramy Sanockie Dolnej i nieznanych odcinków muru, 
pozycji flankujących i bram – zaproponowano wtórny trawers po zboczu 
ponad bramą. Ażeby zminimalizować niebezpieczeństwo podcięcia stoku, 
zaproponowano drewnianą pochylnię o długości łącznej ok. 120 m, opartą o 
kamienna ławę ułożoną w płytkiej bruździe na stoku (kamień łamany, 
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układany w gabionach) i na słupach drewnianych, zapartych zastrzałami. 
Ten rodzaj ścieżki górskiej (o szerokości 2 m, i aktywnej szerokość pasa 
ruchu 180 cm), zapożyczono z praktyki saperskiej c. i k. wojsk 
inżynieryjnych, stosowanej na frontach górskich (m.in. w Dolomitach i 
Karpatach). Odcinek pochylni wraz z jednym mostkiem będzie miał więc 
także charakter edukacyjny. Nachylenie pochylni to maks. ok. 17%. Jej 
powierzchnia powinna być pokryta impregnowanymi płytami OSB, na nich 
powinna być naklejona nawierzchnia mineralna przeciwpoślizgowa na 
spoiwie, analogiczna do rozwiązań ścieżek rowerowych. Zarówno wejście na 
dotychczasową ścieżkę wzdłuż muru, jak i placyk przy strzelnicach 
flankujących powinny być izolowane barierami drewnianymi a u dołu – także 
krzewem tarniny, utrudniającym wejście na „dziką ścieżkę. Zieleń w fosie 
przed murem (WA-K I/4) winna być przerzedzona, oczyszcza z drobnych 
samosiewów. 
 

3.Wał poniżej Bramy Sanockiej Górnej (WA-K I/8, I/9).  
Aktywny element obrony czołowej rdzenia. Przewidziany do uczytelnienia i 

zaostrzenia profili, tam,. Gdzie pozwala na to istniejący starodrzew.. Droga 
wałowa doprowadzona do standardu ścieżki o nawierzchni HANSEGRAND. 
Fosa prześwietlona i oczyszczona z samosiewów. Należy wytypować do 
wycinki lub podcięcie gałęzi w drzewach rosnących w fosie przed murem 
fortecznym (patrz wyżej), ażeby otworzyć wąski, odległy widok z drogi wałowej 
(WA-K  I/8) w kierunku północnym. Pielęgnacja i ewentualne dosadzenia 
robinii akacjowych jako maska tła za wałem (WA-K I/8). 
 

4. Brama Sanocka Górna i sekwencja wnętrz górnego traktu 
sanockiego (WA-K I/7, I/10a, I/10b).  

Jedno z najatrakcyjniejszych powiązań zespołu fortecznego z zespołem 
parkowym. Konieczna pielęgnacja zieleni i docelowo wymiana alei 
kasztanowcowej za Brama Sanocką Górną na odmiany bardziej odporne na 
inwazję szrotówka. Obecnie stare drzewa są niestety w stanie zamierania. 
Brama Sanocka Górna wymaga konserwacji zachowawczej, szczególnie pilne 
SA uzupełnienia głowic na pylonach oraz parapetów strzelnic. 
    

 
5. Pętla starych traktów – dojście do sowieckiego schronu bojowego. 

(WA-K I/14a, b, c, d; I/13, I/15, I/16a, b, c, d; I/17).  
Konieczne scalenie sieci ścieżek, pozostawionych jednak w standardzie 

duktów leśnych. Gospodarka zielenią typowa dla zbiorowisk leśnych. 
Przewidziane stworzenie dwóch platform widokowych: obok schronu 
bojowego (WA-K I/16c)  i powyżej schronu (WA-K I/15, numer na projekcie 
16.). Są to najlepsze i jedyne otwarcia widokowe z dolnej części trasy na 
zachód – w kierunku Prałkowiec i Dybawki. Taras powyżej schronu –  
z nawierzchnią HANSEGRAND, ławkami i tablicami opisującymi panoramy. 
Punkt widokowy obok schronu – gruntowy, z najniezbędniejszymi 
zabezpieczeniami. Schron zamknięty, klucze do schronu u przewodników  
i opiekunów trasy. UWAGA! SCHRON BOJOWY WYMAGA PRECYZYJNEJ 
INWENTARYZACJI I PROJEKTU ZABEZPIECZEŃ! JEST TO OBIEKT 
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NIEZWYKLE ATRAKCYJNY, LECZ W OBECNYM STANIE STWARZA 
ZAGROŻENIE DLA ZWIEDZAJĄCYCH! 
 

6. Międzypole Bramy Sanockiej Górnej i Fortu XVIc „Trzy Krzyże”, 
cz. Zachodnia (WA-K I/11, I/12, numery na projekcie: 10, 11). 

Rozlegle wnętrze parkowo – leśne z zatartym śladem drogi dojazdowej do 
fortu oraz wałem i murem kurtynowym). Konieczne odtworzenie po śladzie 
dawnej dogi dogodnego dojścia ambulatio (okrężnego) od Bramy sanockiej 
Górnej do zachodniej czę7.ści Fortu XVIc oraz uczytelnienie drogo wałowej za 
odcinkiem wału, zamkniętej barierą i krzewem tarniny. I tutaj chodzi o 
zamknięcie wspinaczki wzdłuż muru kurtynowego. W zamian przewiduje się 
wykonanie dwóch krótkich trawersów, pozwalających osiągnąć w bezpieczny 
sposób platformę przed furtą do fortu, przy strzelnicach flankujących. 
Platforma musi być rozszerzona w stosunku do stanu obecnego (kamienny 
mur oporowy, wsparty konstrukcja drewnianą) zabezpieczona barierami. 
 

7. Fort XVIc „Trzy Krzyże” – część zachodnia (WA-K I/18, I/19, I/20, 
I/21, I/22, numery na projekcie 12, 13, 14, 15).  
Zespół zabytkowy o wyjątkowej wartości. Konieczne prześwietlenie zieleni, 

zaostrzenie profili wałów, zasiew trawą – po uprzednim zdjęciu 
fitosocjologicznym, pozwalającym wyznaczyć obszary, które ze względów 
przyrodniczych powinny zostać nienaruszone, jako świadkowie kierunków 
sukcesji. Konieczna rekonstrukcja skrzydła furty i konserwacja zachowawcza 
istniejącego skrzydła oraz pancerzy strzelnic depresyjnych. Blokhauz dla 
broni maszynowej oraz strzelców, UNIKAT W TWIERDZY PRZEMYŚL, jeden z 
dwóch pokrewnych obiektów tego typu zachowanych na terenie dawnej 
Galicji, przewidziany do wieloetapowej, kompleksowej konserwacji i 
adaptacji. Etap I. Wyczyszczenie z drobnej zieleni i uformowanie równi 
ogniowej blokhauzu. Konserwacja zachowawcza i uzupełnienia substancji 
murowej obiektu. Konserwacja pancerzy. Izolacja stropodachu 
(rekonstrukcja pokrycia z blachy). Wprowadzenie tablic edukacyjnych, 
niskonakładowych, odpornych na zniszczenie. Zamknięcie obiektu (klucze u 
przewodników). ETAP II. Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu. 
Wprowadzenie przegród termicznych. Wprowadzenie ściany ze szkła przeciw 
włamaniowego, oświetlenia i ogrzewania. Wprowadzenie eksponatów –kopii 
karabinu maszynowego Salvator-Dormus/Skoda M.93, Schwarzlose M.07, 
figury strzelca, modeli fortów rdzenia przemyskiego. Wprowadzenie zamku 
magnetycznego i monitoringu. Udostępnianie na kartę z chipem, wydawaną 
imiennie w punktach początkowych trasy i zwracana za potwierdzeniem. 
Miejsce po planowanym schronie („zatoka w wale”) przewidziane do 
oczyszczenia z samosiewów, utwardzenia za pomocą nawierzchni 
przepuszczalnej (żwir wałowany, przerośnięty trawą), wstawienia ławek. 
Przystosowanie do funkcji „zielonej sali wykładowej”.   
 

8. Wał pomiędzy częścią zachodnią i wschodnią Fortu XVIc, z 
przedpolem i zapolem.  

(WA-K I/23, I/24; fragmenty Zespołu Wnętrz A-K III). Przewidziany jako 
modelowo rozwiązany, parkowo-forteczny ciąg spacerowo –edukacyjny. Wał 
przewidziany do częściowej rekonstrukcji profilu. Ścieżka po osi 
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zrekonstruowanej ławki strzeleckiej, o niejednolitej szerokości i nawierzchni 
żwirowej, przerośniętej trawą omijać będzie pozostawione, cenne okazy 
drzew. Na stoku pozostawione będą krzewy głogu, lecz z przecinkami 
widokowymi. Niższe gałęzie drzew ulegną podkrzesaniu – dla otwarcia drogi 
dla insolacji i powiązań widokowych. Niezbędne jest przesunięcie ścieżki z 
korony wału (powoduje ona jego rozdeptywanie i utratę czytelności jako 
elementu bojowego. Równocześnie u stóp wału odtworzona będzie oryginalna 
droga wałowa i dojazdowa do fortu, o nawierzchni HANSEGRAND. Od strony 
południowej przewidywany jest trawers ścieżki od pośredniej stacji wyciągu. 
JEST TO DRUGIE Z GŁÓWNYCH WEJŚC NA TRASĘ ZWIEDZANIA. 

 
9. Zapole Fortu XVIc „Trzy Krzyże”, części wschodniej (WA-K I/24, 

I/25).  
Teren bardzo silnie przekształcony, z zatarciem czytelności 

oryginalnych rozwiązań komunikacyjnych, zasilających fort. Kolejny obszar 
styku substancji fortecznej i parkowej. Niezbędne odtworzenie trawersu 
oryginalnej drogi dojazdowej (w większości na terenie wnętrza I/29) oraz 
skrótu na styku wnętrz I/11 i I/24. Na zapolu fortu konieczne ponowne 
uformowanie stoku bastei obrony zapola, zniekształconej przez rozbieg do 
skoczni narciarskiej. Wokół słupka rejonu fortecznego – uformowane 
niewielkie rondo parkowe z ławką (na arkuszu projektu nr 19). Na progu 
dawnej skoczni narciarskiej – zabezpieczony barierami  punkt widokowy, 
dający znakomity wgląd na efektowną nieckę parku (na proj. Nr 21). 

 
10. Fort XVIc „Trzy Krzyże”, część wschodnia. (WA-K I/26, 

I/27). 
Wały i wnętrze fortu przewidziane do nieznacznej korekty form ziemnych 

oraz prześwietlenia zieleni. Ścieżkę na czole przenieść należy z korony na 
poziom ławki strzeleckiej; na koronę wprowadzić dopiero przed platformą z 
trzema krzyżami (WA-K I/27). Wewnątrz wałów, po osi ławek strzeleckich 
przewiduje się wyznaczenie drogi krzyżowej. Tym samym tradycyjna funkcja 
religijna, rozłożona na drzewach wokół fortu (stacje przybijane do pni drzew), 
zostałaby zamieniona na wewnętrzny obwód, którego stacje przewiduje się 
jako niewielkie formy rzeźbiarskie; Stacja „Ukrzyżowanie” wypadałaby na 
szczycie Kopca Trzech Krzyży. Schodki na Kopiec Trzech Krzyży wymagają 
zamiany z uwagi na zbyt wielką stromiznę, zły stan techniczny i niski 
standard formy barierek. Zmian wymaga też forma oświetlenia miejsca 
kultu.  
 

11. Zapole Fortu XVIc , skarpa parku. (WA-K I/29, I/30) 
Efektowny, lecz zaniedbany fragment parku, na styku z łąkowym 

pasem wzdłuż wału pod Krzemieńcem. Utrzymanie w standardzie parku 
leśnego, z odtworzeniem dwóch ścieżek po osi wojskowych dróg 
komunikacyjnych. Łuk drogi północnej wyprowadzi łagodnie od trawersów 
ścieżki parkowej powyżej wielkiego ronda. Ścieżka u podnóża skarpy 
stanowić będzie to  zdublowanie trasy fortecznej, prowadzące jednak 
cieniem, w załamaniu terenu. Ścieżka ta o szerokości 3,2 m (większej niż 
standardowa szerokość 1,8 m), pozwoli na transport kołowy. Przy ścieżce tej, 
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w załamaniu terenu rozważyć można w sezonie lokalizację toalet 
przewoźnych systemu Toi-Toi.   
 

12. Wał pomiędzy Fortem XVIc, częścią wschodnią, a Redanem 
Fortu XVI „Zniesienie”, wraz z Szańcem 9 „Krzemieniec”. (WA-K II/1 i 
ZWA-K, makrownętrze III). 

Jeden z najbardziej eksponowanych odcinków trasy. Z uwagi na zasięg 
widoczności – całkowicie odmienne od wcześniejszych wnętrz z zespołu I. 
Niezbędna niewielka regulacja cennych i efektownych nasadzeń głogów i 
przeprowadzenie ścieżki konsekwentnie zapolem wału, po osi ławki 
strzeleckiej. Przewidywana jest całkowita rekonstrukcja Szańca 9 
„Krzemieniec’, jako punktu widokowego (oznaczenie na projekcie 25). 

 
13. Redan na Zniesieniu. (WA-K II/2, II/3, II/4; obiekty; BW 8, BG 9, 
BG 10, BG 11). 
Najczęściej uczęszczany i równocześnie najbardziej zmieniony i 

chaotyczny obszar w obrębie projektowanej trasy. Powstał poprzez częściową 
niwelację redanu, poszerzenie drogi fortecznej, kosztem rozkopania wałów, 
pozostawienie odkopanego przepustu Bramy na Zniesieniu, wreszcie przez 
wprowadzenie nowych struktur: górnej stacji wyciągu, górnej stacji kolejki 
grawitacyjnej (zjeżdżalni wózkowej), obiektu gastronomicznego „Loża 
Szyderców”. Niezbędne scalenie formalne zespołu, którego osnową winien 
być uczytelniony wał czołowy redanu, z możliwością wprowadzenia tarasu i 
zadaszenia, nawiązującego do zadaszeń przeciwodłamkowych (tzw. 
„Deckungów”) – dla gastronomii oraz charakterystycznego, atrakcyjnego 
punktu identyfikacji, jakim byłoby zrekonstruowane stanowiska armaty 
M.61 na łożu bateryjnym, zlokalizowane nad drogą w kierunku Zielonki, na 
zachowanym załamaniu wału. Dopuszcza się powiększenie budynku „Loży 
Szyderców” – pod warunkiem dostosowania go do formy placu broni redanu i 
poprawy przypadkowej, „westernowej” architektury. Podobna korekta 
powinna dotyczyć formy budyneczku górnej stacji zjeżdżalni. Budynek 
gastronomii może stać się w przyszłości obiektem obsługującym TRZECIE, 
GÓRNE WEJŚCIE NA OPRACOWANA TRASĘ. 

Brama na Zniesieniu stać się ma reprezentacyjnym obiektem wejściowym 
na stok narciarski, a także i do zespołu parkowego Fortu XVI „Zniesienie”. 
Powinna pozwalać na kontrolę przejścia. Dlatego też, po konserwacji obydwu 
murów oraz sponsonu – przewiduje się zadaszenie przepustu w postaci 
lekkiej, samonośnej wiaty o konstrukcji stalowej i pokryciu z poliwęglanu lub 
specjalnego szkła (jest to rozwiązanie znacznie droższe, lecz o wyższym 
standardzie). Konstrukcja zadaszenia powinna opierać się na własnych 
słupach stalowych, bez wkuwania się lub opierania na murach 
historycznych. Odcinek dawnej drogi winien być zaznaczony i wybrukowany 
(proponowana kostka szara Flinstone). Pod zadaszeniem, na linii sponsonu – 
możliwość zainstalowania bramek elektronicznych, zaś przed sponsorem – 
możliwość ustawienia niewielkiej lady biletera. W przypadku kontroli ruchu – 
dalsza droga w kierunku wyciągu i na stok powinna być oddzielona 
barierami oraz pasem żywopłotu, także od wtórnej drogi kołowej. Od strony 
tejże drogi ściana przepustu powinna pozostać odsłonięta, jednakże krótki 
odcinek profilu wału powinien być zaznaczony stalową konstrukcją treliaża, 
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na który wprowadzone będzie mrozoodporne pnącze. Także odcinek drogi w 
kierunku Zielonki, w momencie przejazdu przez nieistniejący już wał 
powinna być zaznaczona pasem nawierzchni z kostki brukowej – jako sygnał 
przekroczenia linii rdzenia Twierdzy Przemyśl.   
 
 
7. PROJEKTOWANE TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIE 
ZESPOŁU. 
  
7.1. CZĘŚC DROGOWA 

Układ chodników i ścieżek nawiązany jest do istniejącego układu 
drogowego. 

Łączna długość ścieżek o nawierzchni HANSEGRAND, o szerokości 1,8 
m – 2210 m, 

Długość drogi pieszo-jezdnej, żwirowej lub HANSEGRAND, o szerokości 
3,2 m – 290 m, 

Łączna długość poprawionych ścieżek gruntowych o szerokości 2,4 m – 
340 m, 

Łączna długość drewnianych pochylni – pomostów o szerokości 2 m – 
120 m. 

 Łączna powierzchnia placów brukowanych kostką betonową 
Flinstone – 220 m kwadratowych. 

 
 

Niweletę drogi, chodników i ścieżek dostosowano do terenu w celu 
zminimalizowania robót ziemnych i dowiązania się do rzędnych istniejących.. 
Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu,  które zapewniają 
sprawny odpływ wody opadowej  na przyległy teren. Jezdnia placu przy 
Bramie sanockiej Dln. , chodników i ścieżek obramowana jest obrzeżem 
betonowym 8x30x100 cm  z oporem.  

Konstrukcja nawierzchni :  

nawierzchnia drogi przy Bramie na Zniesieniu  

8 cm kostka betonowa typu Flinstone   

3 cm podsypka żwirkowa 2/5 mm 
15 cm warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
nawierzchnia  placu przy Bramie Sanockiej Dolnej : 
10 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej ażurowej Bigstone  
5 cm podsypka  żwirkowa 2/5 mm 
25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 
20 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
nawierzchnia HanseGrand 
4 cm nawierzchnia typu HanseGrand 
5 cm kliniec kamienny 5/25 mm zamknięty miałem kamiennym 0/5 mm 
15 cm tłuczeń kamienny 40/60 mm 
 
7.2 CZĘŚC ELEKTRYCZNA 
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Wstępne rozeznanie wskazuje, iż niezbędne będzie stworzenie 
rozdzielni elektrycznej dla potrzeb oświetlenia projektowanej części parku. 

• Linie kablowe NN – oświetlenie dróg pieszych 
Dla potrzeb zasilania projektowanych urządzeń przewiduje się: 

• Zabudowę nad istniejącym złączem kablowym przy kaplicy zestawu 
złączowo pomiarowego ZZP 

• Wykonanie wewnętrznych linii zasilających do projektowanych 
rozdzielnic RS i RO 

Ogólna charakterystyka linii 
� Napięcie robocze projektowanych  linii wynosić będzie 3x400/230V 

� Typ kabla YKY 3x4 - zasilanie rozdzielni RS 

� Typ kabla YKY 5x16 - zasilanie rozdzielni RO 

� Typ kabla YKY 5x4 - zasilanie oświetlenia dróg pieszych 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi określono normą PN-76/E-05125 oraz 
warunkami lokalnymi. 

Słupy i oprawy 
Wzdłuż ciągów pieszych przewidziano docelowo ok. 38 punktów świetlnych w 
postaci iluminacji murów, drzew oraz  latarń niskich typu Oslo,  

No 245-0, cena 288 zl/szt; Prod. NORLYS, 33-300 Nowy Sącz, ul Łany 7, 
norlys@norlys.com.pl , matowoczarnych. 

Szacunkowa długość kabla elektrycznego oraz sygnalizacyjnego – ok. 300 m. 

Każdy słupek wyposażony w tabliczką bezpiecznikową i znamionową. 

(UWAGA, formy słupów oświetleniowych mogą ulec zmianom w 
zależności od wskazań konserwatorskich i architektonicznych, co 
zostanie uwzględnione w projekcie budowlanym) 

Sterowanie 
Przewidziano sterowanie od przekaźnika zmierzchowego. 

Ochrona przed porażeniem 
Instalacje zaprojektowano w układzie TN-S. Od rozdzielni RG prowadzony 
jest przewód ochronny PE, od którego odgałęzione są przewody ochronne do 
poszczególnych odbiorników.  
Po wykonaniu instalacji zmierzone impedancje pętli zwarciowych nie 
powinny przekraczać: 

Zs < 230 / ( 10 x 5,2 ) < 4,4  
Łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną – 18 kW 

 
7.3 CZĘŚC WODNA 
 
Dla projektowanej części parku przewidziano maksymalne zapotrzebowanie 
na wodę rzędu 10 l/s. Jest to doprowadzenie wody do zespołu toalet przy 
Bramie Sanockiej Dolnej, tamże wody p/poż oraz możliwość wykorzystania 
wody dla lokalnych celów ogrodniczych. 
Na czas trwania imprez plenerowych lub zwiększenia intensywności 
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zwiedzania przewiduje się ustawienie 3 toalet systemu „Toi-Toi” przy drodze 
dublującej, poniżej szańca „Krzemieniec”  
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Nawierzchnia typu HANSEGRAND, przewidziana na ścieżki 
piesze. Ukazano jej zastosowanie w parkach zabytkowych 

 
Nawierzchnia typu HANSEGRAND w parkach współczesnych. 
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Nawierzchnia typu „Flin Stone”, przewidziana na drogę 

dojazdową oraz główne wejście dla pieszych. 
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Lampy wysokie i niskie typu OSLO, przewidywane jako 
alternatywa oświetlenia fortu-parku. Desygnowany kolor – 

czarny matowy.  
 
 
 
 
 

 
Ławka typu „Sztokholm”, przewidywana jako wyposażenie 

parku. 
 
 



 31 

 
 
 
ANEKS. OPIS TECHNICZNY POSADOWIENIA WIEŻY 
PANCERNEJ, JAKO ELEMENTU EDUKACYJNEGO PRZED 
BRAMĄ SANOCKĄ DOLNĄ. 

Główne założenia projektowe, a to: lokalizacja przy ramie Sanockiej 
Dolnej i ekspozycja pod gołym niebem – wynikają z wytycznych dysponenta 
czaszy wieży, tj. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 
Ekspozycja czaszy z fortu IX w tej lokalizacji jest ahistoryczna. W związku z 
tym jako drugie główne założenie projektowe przyjęto dydaktyzm 
(motywowany również stopniem zachowania zabytku). W projekcie przyjęto 
zasadę kontrastu form starych i nowo wprowadzanych, oraz kontrastu w 
stosunku do otoczenie. Element autentyczny – czasza wieży pancernej – 
będzie osadzony we współczesnej konstrukcji, nawiązującej formą do 
odpowiedniego fragmentu fortu, z niezbędnym zasugerowaniem nie 
zachowanych elementów wieży. Użyte materiały (blacha, żelbet) kontrastują z 
elementem autentycznym (staliwo), nawiązując jedynie wyglądem 
zewnętrznym do materiałów historycznych (staliwo, granit, beton). Celem 
projektu jest dydaktyczne zilustrowanie kontekstu historycznej formy i 
lokalizacji wieży, jej zasady działania  i skali – nie jest natomiast skopiowanie 
pierwotnej formy (tj. polega  na zilustrowaniu i sugerowaniu autentycznych 
form, nie zaś na ich rekonstrukcji). Stąd element zabytkowy łatwo odróżnić 
od elementów wtórnych. Wtórnych ten sposób podkreśla się wrażenie, iż w 
rzeczywistości wieża nigdy tu nie stała. Scenerii dopełnia gruz z betonu 
fortecznego (do pobrania z fortu XIII „San Rideau”) i ułożone wybrane z 
gruzowiska autentyczne fragmenty bloków granitowych ze standardowej 
obudowy  elementów pancernych. 
Niniejsze opracowanie nie obejmuje kwestii konserwacji i zabezpieczenia 
oryginalnej czaszy, niezbędnego ze względu na przeznaczenie do ekspozycji 
otwartej. Nie obejmuje także projektu zieleni, ograniczając się do sugestii 
odnośnie jej lokalizacji oraz doboru gatunkowego, nawiązującego do 
oryginalnych gatunków austriackiej zieleni fortecznej. Tu także nie jest to 
„cytat” z fortu; cel polega tu na osiągnięciu klimatu, uwzględnieniu 
przesłanek dydaktycznych oraz stworzeniu tła ekspozycyjnego czaszy z 
izolacją leżącego dalej budynku mieszkalnego, zwróconego ścianą w stronę 
budynku Bramy Sanockiej Dolnej i miejsca projektowanej lokalizacji czaszy. 
Ze względu na fakt, iż elementy pancerne fortyfikacji XIX wiecznej oraz 
kontekst ich historycznego występowania nie jest powszechnie znany 
przeciętnym odbiorcom ,podkreślić należy iż dla osiągnięcia pełnego efektu 
dydaktycznego niezbędna jest odpowiednia oprawa o charakterze 
informacyjnym. Odpowiednia planszę z tekstem i ilustracjami dot. 
Eksponatu. 
Charakterystyka przedmiotu i bazy źródłowej opracowania. 
Przedmiot opracowania został jednoznacznie zidentyfikowany jako czasza 
pancerna – element składowy wieży obrotowej do obserwacji i kierowania 
ogniem, znamienny dla austro-wegierskiej fortyfikacji „pancernej” przełomu 
XIX i XX wieku. O tej identyfikacji przesądzają: 
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� Oznaczenia na pancerzu, dotyczące typu i numeru seryjnego 
egzemplarza (B3), producenta (E.Skoda PILSEN) i daty produkcji 
(1895). Litera B jest skrótem niemieckiego „Beobachtung(sturm)” – 
(wieża) obserwacyjna, 

� Porównanie z zachowanymi egzemplarzami wież tego typu w Twierdzy 
Kraków, 

� Wyniki analizy archiwaliów, archiwaliów to:1. plansz niekompletnej 
dokumentacji przeglaj wieży tej klasy ze zbioru Kriegsarchiv w 
Wiedniu;2. rysunku wieży w przekroju w podręczniku Ericha von 
Leithnera ”Die beständige Befestigung und der Festungskrieg”, tom 1, 
Wiedeń 1894 (schematycznego rzutu fortu IX „Brunner” w pracy 
Eduarda Steinitza i Theodora Broscha „Die Reichsbefestigung 
Ősterreich-Ungarns zur Zenit Conrads von Hőtzendorf” w : 
„Militärwissenschaftliche Mitteilungen” 1937, Wiedeń – informującego 
informującego zastosowaniu na forcie trzech wież obserwacyjnych, 

� Lokalizacja znaleziska – fort IX Twierdzy Przemyśl, 
Fort IX „Brunner”, należący do zewnżtrnego pierścienia fortyfikacji stałych 
Przemyśla, został zbudowany na wzgórzu ponad wsią Ujkowice w latach 
1892-1896.Powstał on jako główny fort pancerny, zaprojektowany wg 
standardowej formuły działa obronnego klasy „Einheitsfort”, opracowanej 
przez inż. Moriza von Brunnera, pełniącego w owym czasie funkcję szefa 
dyrekcji inżynierii fortecznej (Geniedirektor) Twierdzy Przemyśl. W 
rozwiązaniu tym główne uzbrojenie fortu otrzyałao osłony pancerne (wieże 
pancerne i pancerne tarcze kazamatowe). Artyleryjskie obrotowe wieże 
pancerne były umieszczone na stropodachu głównego,szyjowego bloku 
kazamatowego fortu (koszary szyjowe). Wieże te były uzbrojone w działa kal. 
15cm (haubice i moździerze). Wśród nich w nieznacznie cofniętej, górującej 
pozycji rozmieszczono wieże obserwacyjne, niezbędne do kontroli sytuacji 
oraz do kierowania ogniem dział wiezowych oraz dział kazamatowych 
kazamatowych tradytorach. Blok ten wraz z wyposażeniem uległ niemal 
całkowitemu zniszczeniu w dwóch fazach, 

� W momencie wysadzania fortów w chwili kapitulacji twierdzy 
� W trakcie wtórnych rozbiórek rozbiórek okresie I wojny światowej, a 

zwłaszcza międzywojennym.  
Czasza wieży została odkryta w zniekształconym zasypie ziemnym ściany 
narażonej tego bloku. Można domniemywać, iż w momencie wysadzenia fortu 
wybuch rozerwał wieżę, rzucając czaszę przed blok, gdzie później uległa 
zasypaniu. Równie prawdopodobne jest, iż uszkodzona bądź zniszczona 
wieża została dodatkowo zniszczona czy rozerwana lub tylko przysypana 
wskutek ewentualnych trafień pocisków najcięższej artylerii w III0cim 
oblężeniu twierdzy. Zasyp ziemny umożliwił przetrwanie czaszy, nie 
zauważonej w trakcie prac rozbiórkowych (rozbiórkowych m.in. mających na 
celu odzysk stali złomowej). Odsłonięta w 1993 roku czasza została 
skradziona z fortu i oddana na złom. Po zabezpieczeniu na złomowisku po 
interwencji społecznej przeniesiono ją do Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej, gdzie tymczasowo zabezpieczona znajduje się obecnie. 
 Obserwacyjna wieża składała się z następujących głównych elementów: 
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� Czaszy: elementu obrotowego o kształcie zbliżonym do wycinka sfery ( 
kopulastym ), z otworem obserwacyjnym w ściance i otworem 
technologicznym w szczycie, 

� Dwuczęściowego pancerza, złożonego z dwóch pierścieniowych 
elementów: z górnym pierścieniem łączyła się czasza za pośrednictwem 
łożyska kulowego poprzez rowki łożyska wyprofilowane w czaszy i 
pierścieniu; na dolnym pierścieniu spoczywała całość. Przedpancerz 
stanowił nieruchomy element konstrukcyjny, osadzony w granitowej 
obudowie w stropodachu obiektu, 

� Pierścienia stabilizującego czaszę, nieruchomo umocowanego do 
przedpancerza i luźno zazębiającego się z czaszą dzięki odpowiednio 
wyprofilowanym rowkom i grzebieniom na powierzchni czaszy i 
pierścienia. Luz pomiędzy czaszą i pierścieniem umożliwiał obrót 
wieży.  Na krawędzi pierścienia znajdowała się  zębatka mechanizmu 
obrotu wieży. Funkcja pierścienia było zabezpieczenie lekkiej czaszy 
przed zerwaniem z łożyska przy bezpośrednim trafieniu. Uwaga: w 
zachowanej czaszy przetrwał niewielki fragment pierścienia z 
fragmentem zębatki, klinowany w rowek czaszy. 

� Sklepienia pancernego, zabezpieczającego od góry korytarzyk ze 
schodami dojsciowymi do wnętrza wieży. 

Ustrój metalowy wieży we wspomnianej obudowie kamiennej był 
umieszczony na betonowej studni-izbie wieży w grubości stropodachu. Do 
podstawowego  wyposażenia wieży należały :\ 

1. mechanizmy obrotu i blokowania ( tryby, pokrętła, dźwignia blokująca) 
2. luneta zamocowana do czaszy 
3. pierścień blaszany z rysunkiem krajobrazu i podziałką artyleryjska. 

Aktualny stan znaleziska wynika ze zniszczeń wojennych wojennych 
długotrwałego spoczywania w ziemi (liczne uszkodzenia mechaniczne, np. 
pourywane obsady mechanizmów, oderwany fragment pierścienia 
stabilizującego, korozja). 
Wartość zabytkową uznać wypada za wyjątkową – pomimo niekompletności i 
istnienia lepiej zachowanych egzemplarzy tego typu wieży w Krakowie. 
Wartość ta wynika z następujących faktów:  

1. Czasza stanowi jedyny pancerny element wież obrotowych d. twierdzy 
przemyskiej zachowany na jej terenie. Drugi znany istniejący zabytek, 
przy tym innego typu (artyleryjska wieża armaty 8cm.) znajduje się w 
Heeresgeschichtliche museum w Wiedniu. Prócz tego zachowane SA 
tylko dwa fragmenty konstrukcji nośnej przemyskich wież 
wysuwanych – przy czym nie są to elementy pancerne (kratownica 
nośna wieży na forcie XI, oraz takaż kratownica z obsadą wieży w 
Twierdzy Osowiec; przeniesiona tam w 1932 roku wraz z wieżą, które 
później uległa zniszczeniu. Nadto generalnie z pierwotnego 
waypasażenia pancernego Twierdzy Przemyśl przetrwały tylko 
nieliczne, często uszkodzone elementy (por. art. Waldemara Brzoskwini 
i Krzysztofa Wielgusa „Forty pancerne Twierdzy Przemyśl” w: 
Spotkania z zabytkami,nr 2/1990. 

2. jako zachowany pancerny element staliwny wyposażenia fortu czasza 
jest materialnym dokumentem ewolucyjnego etapu postępu inżynierii 
fortyfikacyjnej oraz postępu technicznego epoki. 
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3. numer seryjny czaszy „3” pozwala stwierdzić, iż jest to element 
najstarszej znanej pośród zachowanych obserwacyjnej wieży pancernej 
fortyfikacji austro-węgierskiej, tj. pochodzący z początków wytwarzania 
tej serii produkcyjnej. 

4. czasza – taka sama w sobie, jak i ze względu na stan zniszczenia – jako 
pochodzaca z fortu IX, biorącego udziału w walkach o Przemyśl 
poprzez wsparcie artyleryjskie dla bronionych odcinków (w I oblężeniu 
dla centrum frontu północnego twierdzy, w II oblężeniu dla pozycji 
polowej „Na górach”), zniszczonego w chwili kapitulacji – jest 
materialnym dokumentem obrony Przemyśla w I wojnie światowej jako 
wydarzenia historycznego.  

5. absolutnie wyjątkowy, nie posiadający analogii, jest fakt zachowania 
powłok malowania maskującego czaszy (wyniki analizy malowania, 
przeprowadzone na ASP w Krakowie, nie są obecnie znane; z 
przeprowadzonych oględzin wynika,iż zachowane są pozostałości 
sezonowego maskowania wieży w barwach białej i zielonej). 

 
Opis techniczny 

1. Lokalizacja 
 
Projektowany obiekt ma być umieszczony po stronie wschodniej 
ufortyfikowanej wartowni  Bramy Sanockiej Dolnej wewnętrznego pierścienia 
umocnień umocnień.Twierdzy Przemyśl, gdzie obecnie znajduje się 
ekspozycja pamiątek związanych z twierdzą (oddział Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej). Projektowana ekspozycja autentycznej czaszy wieży 
pancernej będzie istotnym uzupełnieniem programu ekspozycyjnego. 
Lokalizacja przylega do historycznego traktu na Krasiczyn – Sanok i znajduje 
się na obrzeżu Parku Miejskiego (ok. 1km na południowy zachód od centrum 
Przemyśla. 
 

2. Sytuacja  
 
Czasza wieży będzie eksponowana na nowo projektowanym bloku 
nawiązującym forma do obudowy studni wieży. Całość znajdzie się na terenie 
pomiędzy zabytkowym budynkiem Bramy a domem mieszkalnym. Teren ten 
przylega do drogi (ulicy), a od strony pd-wschodniej jest ograniczony  
zboczem wzgórza. Stwarza to korzystne warunki widokowe ekspozycji czaszy. 
Projekt zakłada umieszczenie czaszy na osi wejścia do budynku Bramy 
Sanockiej Dolnej w odległości około 11 metrów oraz o około 12 metrów od 
drogi. Przewiduje się przesłonięcie budynku mieszkalnego w widoku od 
strony Bramy i czaszy nasadzeniem roślinności, charakterystycznej pod 
względem doboru gatunkowego dla fortów przemyskich (głóg, dzika róża, 
berberys). Zabiegi  te maja służyć wytworzeniu wnętrza o specyficznym 
„fortecznym” charakterze; proponowana zieleń utworzy nadto korzystne tło 
dla ekspozycji czaszy od strony Bramy. 
 

3. Roboty ziemne 
 



 35 

Roboty ziemne wykonać wg rysunku (wykop, nasyp, formowanie skarpy). 
Skarpy przy schodkach  mają mieć zmienne nachylenie. Fragmenty o spadku 
ponad 35% należy utwierdzić przez wbicie kołeczków, wstawienie desek, 
zabezpieczenie tłustą gliną, ułożenie darni perzowej na zasypce z humusu 
(korzeniami do góry) i odarniowanie wierzchniego. Rozwiązanie to 
wymagające większego nakładu sił i środków, ma charakter historyczny i 
cechuje się bardzo dużą trwałością. Jako wariant alternatywy dopuszcza się 
zastosowanie siatki i mieszanki traw stabilizujących skarpy. Stoki przy 
czaszy wieży winny mieć spadek stały równy 1:7. Całość ziemi z wykopu pod 
obudowę ze studnią wieży należy wykorzystać na utworzenie nasypu i 
ukształtowanie stoków przy czaszy, oraz skarpy przeznaczonej do obsadzania 
roślinnością „forteczną”. 
 

4. Fundamenty i izolacje. 
 
Fundamenty wykonać według rysunku. Pod mur oporowy wykonać 
schodową ławę fundamentową o przekroju i poziomach jak na rysunku. 
Uwaga: szczególnie ważne jest wykonanie szczeliny dylatacyjnej między 
fundamentem muru oporowego a fundamentem studni pod czaszę wieży 
pancernej.  
Schody na dno obniżenia przy studni wieży wykonać jako schody z 
fundamentem pod pierwszy i ostatni stopień. 
Izolacja wg odpowiednich rysunków – papa lub abizol. 
 

5. Odwodnienia 
 
Odwodnienie gruntu wokół wieży poprzez drenaż, ułożony koncentrycznie 
względem studni wieży. 
Należy zachować 2,5 procentowy spadek rur drenażowych. Odprowadzenie 
wody do projektowanej studzienki o poziomie dna – 1,78m, a stąd do 
studzienki istniejącej. Odwodnienie samej czaszy wieży – rynną (wykonaną z 
przeciętej wzdłuż i giętej na ciepło rury PCV)ułożoną koncentrycznie na 
wieńcu u podstawy czaszy przed związaniem betonu, zachować 2,5% 
spadku; odprowadzenie do studzienki jw. 
Uwaga: przelot przez fundament dla rur drenażowych drenażowych 
odprowadzenia rynny wykonać w trakcie fundamentowania. 
 

6. Posadowienie czaszy wieży, kolejność montażu  
 

Czasza ma spoczywać na żelbetowym wieńcu, którego kształt imituje 
profilowanie nie zachowanego przedpancerza wieży. Projektowane pierścienie 
z blachy imitują pierścień stabilizujący czaszy. W związku z tym niezbędna 
precyzja i staranność realizacji tych elementów. 
Czynności: 

a. Wykonać zbrojenie i szalunek wieńca wg rysunku 
b. Między deskami szalunku umieścić stalowe płaskowniki, które posłużą 

zamocowaniu pierścienia – odpowiednio wg rysunku 
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c. Umieścić w szalowaniu deski grubości około 5cm,których odciski mają 
imitować oryginalne wnęki przedpancerza. Umieścić odpowiednio rurę 
odpływową z PCV 

d. Wlać beton do poziomu marek – osadzić marki zaopatrzone w 
nagwintowane wąsy oraz rynnę odwadniającą z PCV 

e. Wykonać dalszą część wieńca ponad poziomem odwodnienia, 
nawiązując do wystawionego zbrojenia, oraz wykonać obróbkę 
blacharską tego fragmentu zgodnie z rysunkiem ( wielkość pierścienia 
–„kołnierza” odpowiada szerokości jednego z profili przedpancerza). 
Uwaga :całość wieńca, jak i studnia wieży, są zdylatowane od muru 
oporowego. 

f. Precyzyjnie wstawić i przykręcić podstawki, wykonane z ceownika; 
ewentualne różnice poziomu zniwelować stalowych podkładek 

g. Wykonać pierścień z blachy stalowej grubości 5mm, wywiercić otwory 
średnicy 18, od ich zewnętrznej strony naspawać nakrętki M16, które 
posłużą zaklinowaniu czaszy ( utwierdzenie czaszy na miejscu 
ekspozycji oraz zabezpieczenie przed kradzieżą) ;przyspawać 
płaskowniki z „uszami” – wg rysunku 

h. Przykręcić pierścień do płaskowników wystawionych z wieńca: 
niezbędne zadbanie  o koncentryczne ustawienie pierścienia względem 
studni 

i. Postawić czaszę na podstawkach koncentrycznie względem studni i 
pierścienia 

j. Zaklinować czaszę, wkręcając śruby w naspawane u otworów 
pierścienia  

k. Blachowkrętami przymocować następny pierścień stalowy, który  
przysłoni śruby stabilizujące czaszę A do niego przykręcić wąski  
pierścień z blachy mosiężnej 

 
7. Mury oporowe 

 
Zbrojenie wg rysunku. Pręty pionowe i strzemiona co około 30cm. Pręty 
poziome dopasować do schodka ławy fundamentowej. Mur  oporowy 
związany monolitycznie z fundamentem ,od strony zasypu izolowany papą 
bądź abizolem, zdylatowany od łukowatej ściany studni wieży. Uwaga: na 
krawędzi u styku ze studnią wieży poniżej czaszy pancernej, mur imituje 
historyczny profil przedpancerza. Na tym fragmencie, odpowiadającym 
profilowi wieńca pod czaszę, osadzić na cemencie blaszane elementy imitacji 
profilu przedpancerza(wycięte z blachy, oksydowane i zaopatrzone w wąsy- 
zgodnie z rysunkiem). 
 

8. Wykończenie 
 
Wykonać w fakturze tynku imitacje bloków granitowych na fragmentach 
muru oporowego, wokół czaszy oraz wewnątrz studni. Można to zrealizować 
w czasie formowania ścian i płyty wokół czaszy metodą BETON PRESS. Na 
murze oporowym wskazane użycie lastriko w licu.Płyta wewnątrz studni i 
schody do niej – ryflowane. 
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Kołnierz z blachy wokół czaszy, znaczący zasięg przedpancerza , wykonać 
precyzyjnie wg rysunku. 
Na elewacji muru oporowego wykonać „boniowanie” wg rysunku, zachować 
fakturę szalowania. 
Wszelkie części stalowe zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie. 
Proponuje się jako spodnią warstwę minii, jako wierzchnią farby 
(dopuszczalne kolory: rudordzawy- jako nawiązujący do barwy rdzy wymaga 
odpowiedniego dobrania – albo tez szary- neutralny; użyć farb matowych. 
Kwestia nie dotyczy elementów oksydowanych, pierścienia mosiężnego 
wewnątrz studni wieży oraz samej zabytkowej czaszy wymagającej odrębnego 
zabezpieczenia. Pierścień  mosiężny winien mieć na obwodzie odciśniętą (w 
ostateczności namalowaną) podziałkę kątową w tysięcznych ,lecz bez cyfr. 
 
Uwagi: 
 
1. Przełożenie instalacji wodnej i elektrycznej wymaga odrębnego projektu 

branżowego. 
2. Nasadzenie zieleni wymaga odrębnego projektu i konsultacji dendrologa. 
3. Konserwacja zabytkowej czaszy wieży pancernej wymaga odrębnego , 

fachowego opracowani i wykonania. 
4. Po realizacji projektowany obiekt będzie wymagał starannego bieżącego 

utrzymania. Wiąże się to w szczególności z ryzykiem zaburzenia bądź 
zatkania rynny i odpływu odwodnienia wokół czaszy przez przenoszone 
wiatrem liście, skoszona trawę na stokach czaszy, śmieci itp. Niezbędne 
są okresowe(np. posezonowe)kontrole stanu czaszy, elementów 
blaszanych oraz odwodnienia w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń 
zagrożeń podjęcia przeciwdziałania. 
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