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Pomieszczenie 2: Wprowadzenie                         
w kontekst historyczny

Proponujemy, aby przestrzeń poprzecinana została ściankami ekspozycyjnymi 
prostopadle względem ścian pomieszczenia. W powstałych aneksach 
prezentowane będą treści poszczególnych tematów. Geometria ścian 
ekspozycyjnych nawiązywać może do zabudowy fortecznej, jak też częściowo 
odsłaniać zawartość kolejnego aneksu, co pozwoli zobrazować wpływ jednych 
wątków na drugie. Każdy z aneksów wyposażony zostanie w głośniki strefowe, 
z których narrator w zwięzły sposób objaśni treść danego aneksu, 

- dlaczego doszło do rozbiorów
- w związku z rozbiorami Przemyśl znalazł się w części 

Austro-Węgierskiej
- w związku z tym był na granicy dwóch dużych mocarstw

Zagadnienia przypisane tej sali:

a. tło historyczne i geopolityczne Przemyśla do średniowiecza 
rozbiorów

b. rozbiory Polski
c. rywalizacja mocarstw: Austro-Węgry i Rosja
d. strategie i plany militarne - wyjaśnienie decyzji o lokalizacji 

Twierdzy w Przemyślu

Poszczególne aneksy będą wydzielone ściankami wykonanymi ze szkła lub poliwęglanu                    
z nadrukiem grafiki i głównymi treściami opisującymi wątki prezentowane w poszczególnych 
aneksach. W każdym z aneksów treści będą prezentowany w postaci grafik, infografik, oraz 
kiosków multimedialnych z możliwością przeglądania treści graficznych, zdjęć i filmów 
archiwalnych. Część treści będzie prezentowana przy użyciu lektora. 

Rzut parteru ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 3: Mobilizacja

Sala zaaranżowana na wzór wagonu którym poborowi byli transportowani. Scenograficzna 
obudowa sufitu i ścian sprawi wrażenie, że znaleźliśmy się w środku jednego z wagonów. 
Drewniane ławki na których będzie można przysiąść i posłuchać lektora z głośnika 
kierunkowego umieszczonego nad ławką. Lektor będzie opowiadał wspomnienia żołnierzy 
jadących na front. W oknach zamontowane monitory pokazujące zapętlone zdjęcia oraz 
„widok zza okna jadącego pociągu.

Zagadnienia przypisane tej sali:

Mobilizacja – konieczne pokazanie na mapie miejsc skąd rekrutowani byli żołnierze, którzy 
weszli potem w skład załogi Twierdzy Przemyśl. Mobilizację widzę radosną, spokojną , każdy 
zakłada, że na święta wróci do domu.

- ewakuacja ludności cywilnej z miasta, „czyszczenie” przedpola fortów z wiosek i lasów

Rzut parteru ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 4: Realizacja Twierdzy

W centralnej części pomieszczenia umieszczona zostanie duża makieta 
przedstawiająca planowaną zabudowę Twierdzy Przemyśl wraz z jej 
otoczeniem. Ponadto, zgodnie z osią czasu, na makietę zostanie rzucona 
projekcja wizualizująca etapy tworzenia fortyfikacji. Zabudowa przyścienna 
kształtem może nawiązywać do geometrii twierdzy i militarnych umocnień, zaś 
na samych ścianach pojawią się podświetlone infografiki nawiązujące do 
innych, podobnych charakterem twierdz i ukazujące szerszy Europejski 
kontekst. Mapująca projekcja pokaże również historię bitew i oblężeń Twierdzy 
Przemyśl.

W pozostałej części Sali pojawią się zabudowy w postaci gablot z replikami 
mundurów oraz gablota pulpitowa z prezentowanymi replikami pocisków 
wykorzystywanych w walkach. 

Zagadnienia przypisane tej sali:

a. etapy budowy
b. założenia militarne
c. Twierdza Przemyśl w kontekście Europejskim i nadchodzącej I 

Wojnie Światowej
d. makieta interaktywna
e. historia bitew oraz oblężenia Twierdzy

Rzut parteru ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 5: hologram anonimowy 
żołnierz

W wydzielonym aneksie zwiedzający zobaczą postać przewodnika po twierdzy którym będzie 
anonimowy żołnierz. Postać będzie prezentowana w postaci hologramu. Opowie swoją 
krótką historię i zaprosi zwiedzających do wędrówki po częściach twierdzy dostępnych 
jedynie dla żołnierzy, w ten sposób zwiedzający poznają życie w Twierdzy od strony zaplecza. 
W jaki sposób żołnierze spali, jedli i odpoczywali. 

Zagadnienia przypisane tej sali:

a. przewodnik po Twierdzy

Strefa 7: Korytarz
Zwiedzający w dynamiczny sposób zostają poprowadzeni wąskim korytarzem w kierunku 
otwartej przestrzeni 9 - wprost na pole bitwy. 

Zagadnienia przypisane tej strefie:

a. alarm bojowy

Rzut parteru ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 6: Życie w Twierdzy

Przestrzeń w metaforyczny sposób przedstawi niedostępne dla “obcych oczu” życie 
forteczne. Na środku sali znajdować się będą minimalistyczne kubiki, po zajrzeniu do których 
ujawnią się przedmioty z tamtejszej codzienności (zdjęcia pomieszczeń, dokumenty, 
przedmioty). Oszczędną formę przyjmą również zabudowy ścian - w otworach dojrzymy lub 
usłyszymy zachowane archiwa (nagrania, zdjęcia, dokumenty, filmy). Zabudowy przyścienne 
symbolizować mogą ostrzelane mury Twierdzy. Z głośników usłyszymy narrację przewodnika. 
W tej przestrzeni zaaranżowane będzie miejsce na wirtualną przymierzalnię, gdzie 
zwiedzający będą mogli “na niby” przymierzyć różne mundury żołnierzy stacjonujących w 
Twierdzy Przemyśl. Dodatkowo stanowiska multimedialne pozwolą zapoznać się z szeregiem 
zdjęć archiwalnych. Zwiedzanie tej przestrzeni kończy się nagłym alarmem i hasłem “wróg u 
bram!”.

Zagadnienia przypisane tej sali:

a. przedstawienie Twierdzy jako samowystarczalnego miasta
b. eksponaty 
c. wirtualna przymierzalnia 

Rzut parteru ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 8: Sala pamięci poległych

Sala z minimalistyczną aranżacją, dwie ściany pokryte lustrem zamontowanym pod lekkim 
kątem. Na jednej ze ścian nadruk zdjęcia jednego z cmentarzy w Przemyślu z grobami 
poległych żołnierzy. Nadruk na podświetlanym szkle – podświetlenie aktywne powiązane z 
aplikacją w kiosku multimedialnym umieszczonym obok zdjęcia.

W kiosku multimedialnym umieszczony spis poległych żołnierzy i ich grobów pozyskany ze 
Związku Gmin Fortecznych. Lista wszystkich grobów z możliwością wyszukania konkretnych 
postaci. Lista z odesłaniem do mapy w którym dokładnie miejscu spoczywa wybrany żołnierz. 
Stworzenie możliwości zwiedzającym odnalezienie miejsca spoczynku swoich przodków 
którzy walczyli w Twierdzy Przemyśl.

Wybierając odpowiednią postać w monitorze wyświetli się krótka informacja o niej oraz mapa 
z wskazaniem gdzie fizycznie znajduje się grób. Pozostałe ściany wykończone lustrem dadzą 
efekt odbicia nieskończoności co sprawia wrażenia ogromnej ilości grobów i uświadomi o 
wielkości tragedii ofiar w żołnierzach podczas walk i oblężeń Twierdzy Przemyśl. 

Rzut parteru ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 9: Pole bitwy
Spektakl multimedialny w oparciu o projekcję, wytwornicę dymu, nagłośnienie aktywne i 
spektakl świetlny. Zwiedzający wychodząc z wąskiego pomieszczenia będą mieli wrażenie, że 
znaleźli się w samym środku bitwy. Otaczający ich chałas wystrzałów, wykrzykiwanych 
komend dowódców, błyski wystrzałów spowodują, że wczują się w rolę jednego z żołnierzy. 
Spektakl będzie trwał około 30 sekund, po tym czasie gdy wystrzały umilkną i dym opadnie, 
zwiedzającym ukaże się ekspozycja przedstawiające historę bitew w obrębie Twierdzy 
Przemyś. Ekspozycja przewiduje prezentację eksponatów militarnych. 

Za ścianami na których wyświetlany będzie spektakl multimedialny zwiedzający będą mogli 
zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi bitew i oblężeń. Informacje te będą 
uzupełnione o spisane relacja zarówno żołnierzy ale również cywilów którzy byli świadkami 
działań militarnych.

Zagadnienia przypisane tej sali:

a. dynamiczne wejście zwiedzających na pole bitwy (spektakl 
multimedialny)

b. historia bitew o Twierdzę
c. eksponaty militarne
d. ekspozycja zakończona wysadzeniem Twierdzy

Rzut parteru ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 10: Korytarz
Ekspozycja wykorzystująca ściany klatki schodowej jako galerii zdjęć przedstawiających 
fortyfikację Twierdzy Przemyśl w scenograficznej oprawie nawiązującej do pękniętej ściany.

Zagadnienia przypisane tej sali:

a. przejścia na poziom piętra 
b. galeria zdjęć

Rzut parteru ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 11: Sala kinowa

Prezentacja filmu przedstawiającego podsumowanie historii Twierdzy Przemyśl. Długość 
około 5/15 minut. Aranżacja Sali wykorzystująca akcenty związane z militariami – siedziska 
kinowe w technologii 5d z możliwością drgania i wibracji sprzężone z wyświetlanymi filmami. 
Zwiedzający odczują drgania podczas przemarszu wojsk, oraz wstrząsy podczas wybuchów. 
Na ścianach galeria zdjęć.

Zagadnienia przypisane tej sali:

a. filmowe podsumowanie historii Twierdzy, prezentacja treści filmowych

Rzut piętra ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 12: Sala promująca 
pozostałe atrakcje turystyczne Przemyśla

Sala przedstawiające wszystkie atrakcje turystyczne w obrębie Przemyśla, zachęcając 
zwiedzających do odkrywania miejsc w których będą mogli zgłębić wiedzę z którą zapoznali 
się na ekspozycji. W Sali zaprojektowane będą dwie wirtualne lunety z których będzie można 
zobaczyć atrakcje do dalszego zwiedzania. Obok lunet pojawi się stanowisko multimedialne - 
“zaprojektuj własną twierdzę”, przy którym wyjaśnione zostaną założenia 
architektoniczno-urbanistyczne oraz technologie związane z procesem tworzenia fortyfikacji 
i strategii obronnych. W tej sali położony zostanie nacisk na materiały wykończeniowe 
ekspozycji oraz rzemiosło, jakie było ówcześnie stosowane. 

Dodatkowo w Sali zaprojektowana zostanie zabudowa na wzór biblioteki, z miejscem na 
książki i broszury przedstawiające historię Przemyśla, Twierdzy oraz wszystkich atrakcji 
turystycznych skierowanych dla zwiedzających. W centralnej części zabudowy będzie 
wielkoformatowa mapa okolic Przemyśla, z pokazaniem ścieżki turystycznej w postaci 
świetlnej linii biegnącej od atrakcji do atrakcji. Gdy świetlna linia „najedzie” na daną atrakcję 
na mapie, nad mapą na monitorach pojawi się treść wizualna związana z daną atrakcją. 5 
monitorów połączonych ze sobą bezszwowo da jeden podłużny obraz. 

Zagadnienia przypisane tej sali:

a. twierdza jako atrakcja turystyczna
b. trasy rowerowe
c. wirtualne lornety
d. promowanie pozostałych atrakcji turystycznych
e. klocki dla najmłodszych i stanowisko zbuduj swoją twierdzę

Rzut piętra ze wskazaniem lokalizacji strefy
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Pomieszczenie 13: Sala warsztatów
Sala z możliwością podziału na dwie odrębne sale. Z wyposażeniem w postaci mobilnych 
stołów i krzeseł konferencyjnych. Które mogą zostać złożone i schowane do systemowej 
zabudowy w pomieszczeniu. W systemowej zabudowie umieszczony będzie aneks socjalny z 
lodówką, mikrofalą, zlewem i ekspresem do kawy. Dodatkowo w zabudowie zlokalizowane 
będzie miejsce na składowanie laptopów służących do przeprowadzania lekcji historycznych. 
Wyposażenie Sali stanowić będą również ścianki ekspozycyjne do prezentacji treści 
związanych z wystawami czasowymi. Sale wyposażone będą w zestaw dwóch projektorów z 
automatycznymi ekranami. Ścianki wydzielające sale z nadrukiem grafiki przedstawiające 
szkicowo fortyfikacje Twierdzy Przemyśl. Dla najmłodszych kącik z klockami (zbuduj 
twierdzę).

Wyposażenie Sali umożliwi przeprowadzenie lekcji historii, oraz zielone szkoły w oparciu o 
aktualną podstawę programu edukacyjnego w szczególności okresu I Wojny Światowej. 
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Pomieszczenie 14: Diorama historyczna

W centralnej części Sali zaprojektowane wirtualne palenisko (ze sztucznym ogniem). 
Zwiedzający będą mogli usiąść na betonowych ławach i usłyszeć z głośników kierunkowych 
relację dwóch żołnierzy - weteranów walk o Twierdzę rozmawiających z perspektywy około 
20 lat - o odbiciu Twierdzy z rąk rosyjskich oraz o jej losach powojennych; w trakcie rozmowy, 
projektory wyświetlają stosowne treści - na mapie Twierdzy wideomapowane są dane 
pokazujące ruchy wojsk i przebieg frontu ofensywy gorlickiej, zaś na sąsiedniej ścianie 
stosowne materiały archiwalne ilustrujące przebieg rozmowy; całość pomieszczenia ma 
pełnić rolę klamry zamykającej opowieść o Twierdzy 
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RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL.


