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Ośrodek Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej– 
Plan zagospodarowania Lunety Żuraw Twierdzy Kłodzkiej 

Zespół poforteczny jako ośrodek edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży 

By wyjaśnić pojęcie „Ośrodek Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej", 
przedstawimy w skrócie dwa elementy, które zrodziły ten projekt. 

Pierwszy z nich to działalność Akademii Przygody — istniejącego od dziesięciu lat 
stowarzyszenia, którego celem jest praca pedagogiczna, wychowawcza i edukacyjna  
z młodzieżą, ale w tak atrakcyjnych formach, by młodzi ludzie sami, z własnej woli garnęli 
się do organizacji. Jedną z głównych form pracy jest rodzaj zabawy- przygody- fabuły 
osadzonej w całości w realiach historycznych, poczynając od otoczenia (obiekt historyczny 
czy miejsce w terenie) poprzez gry terenowe, zwyczaje dnia codziennego, stroje, aż do tak 
prozaicznych rzeczy jak posiłki. W ten sposób osiągnąć można wiele celów edukacyjnych, 
takich jak poznanie realiów życia codziennego w danych czasach, sensu istnienia i sposobu 
funkcjonowania budowli obronnych, zamków i twierdz, poznanie rodzaju broni i sposobu jej 
używania w danym okresie historycznym. Pobudza to zainteresowanie historią, wzbogaca 
zakres wiedzy i pomaga zrozumieć ten trudny przedmiot, często nudno prowadzony  
w szkołach — od wojny do wojny, od konfliktu do zmiany władzy itd.  
Stosowane w Akademii Przygody metody edukacyjne uczą dawnych technologii i technik. 
Budowa mostu drewnianego czy muru kamiennego budzi szacunek i pobudza wyobraźnię  
w stosunku do obiektów historycznych. Dodatkowo przygoda-fabuła buduje w młodych 
ludziach poczucie obowiązku, kształtuje umiejętność współpracy w grupie i życiową 
zaradność, pokazuje inną kulturę życia. 

Obserwacje wykazały, że większość młodzieży biorącej udział w owych fabułach 
pragnie, by rozwijać podobne formy rekreacyjno-edukacyjne nie tylko w okresie wakacji,  
ale również w ciągu roku szkolnego. Dotychczasowe doświadczenia Akademii Przygody 
wskazują, że młodzi ludzie gotowi są poświęcić ogromną ilość swego wolnego czasu  
i młodzieńczej energii na nawet bardzo ciężką, ale dającą satysfakcję pracę fizyczną.  
To po prostu ich cieszy, daje powód do dumy, poszerza horyzonty wiedzy i często inspiruje 
do sięgania po lekturę o tematyce historycznej, a nawet do wiązania swojej przyszłej pracy 
zawodowej z poznaną w Akademii problematyką. 

Drugą inspiracją powstania pomysłu Ośrodka jest sama Twierdza w Kłodzku.  
Cały obiekt ma około 800 m długości i 400 m szerokości (bez Fortu Owcza Góra). 
Nieregularny kształt, ściśle dostosowany do ukształtowania terenu, tworzy trzy 
„kondygnacje" — pasy obrony. Najwyższa część to donżon z wieżą obserwacyjną,  
niższy pas to dzieło koronowe z bastionami Jabłonka, Ludmiła, Wacław, Dzwonnik  
i Bastionem Wysokim. Trzeci pas złożony jest z różnych dzieł (bastiony, raweliny, redany) 
oddzielonych od przedpola głęboką fosą. Właśnie w tym pasie znajduje się wysunięta daleko 
w przedpole Luneta Żuraw, połączona z twierdzą dwustumetrową esplanadą flankowaną 
Fleszą Żurawia. Cały Zespół Obronny Żurawia jest najdłużej nie użytkowaną, 
najbardziej zniszczoną, niedostępną od pięćdziesięciu lat częścią twierdzy.  
Dojazd jest tu całkowicie niemożliwy, a  dojście wymaga ryzyka i nie lada odwagi.  
Nietrudno się domyśleć, że jeśli Akademia Przygody miała zająć się jakąś częścią twierdzy, 
to właśnie Zespół Żurawia był tym wyzwaniem, najodpowiedniejszym– wręcz wymarzonym 
miejscem do zorganizowania Ośrodka Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej. 
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Ogólny schemat Ośrodka Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej 

Główne elementy składowe i ich charakterystyka 

Nazwa 
elementu 

Jakim celom służy Umiejscowienie Sposób korzystania 

A 
Ekspozycja 
zamknięta 

Ekspozycja zamknięta zawierać będzie mapy, 
makiety, plansze i ikonografię; tworzyć będzie 
możliwość przeprowadzenia profesjonalnego lub 
„luźnego" wykładu na temat sztuki wojennej 
XVIII w. 
Prócz rysunków i schematów bardzo ważną rolę 
powinny odgrywać makiety ukazujące teorię  
i założenia nowożytnych dzieł obronnych  
i przedstawiające dzieła istniejące, np. Twierdzy 
Kłodzko, Fortecy Srebrnogórskiej i dzieł górskich, 
Twierdzy Koźle lub Grudziądza — dzieła nad 
rzeką, a także nadmorskiej Twierdzy Wisłoujście. 
Nieocenione w ekspozycji powinny być makiety 
przekrojowe obiektów oraz modele: dział, lawet, 
ówczesnych okrętów wojennych. W ekspozycji 
ukazane mogą być również przedmioty muzealne 
— „codziennego użytku", jak i „wojenne", będące 
wzorcami dla odtwarzających wyposażenie 
twierdzy rzemieślników. 

Budynek szachulcowy 
zrekonstruowany na 
Esplanadzie Żuraw — 
część południowa 
budynku. 

Grupy zorganizowane  
z przewodnikiem. 
 

B 
Ekspozycja 
plenerowa 
główny 
element 
Ośrodka 

Edukacyjnego 

Ekspozycja plenerowa jako główny element 
Ośrodka Edukacji Historycznej stworzy warunki 
do prowadzenia wykładów terenowych z zakresu: 
l) taktyki wojskowej, 
2) sztuki fortyfikacyjnej, 
3) obsługi broni ręcznej, 
4) konstrukcji, obsługi i transportu dział. 

W trakcie wykładów przewodnik odwiedzał 
będzie z grupą: 

l) Baterię Wałową Fleszy Żuraw (przykłady ław 
i strzelnic działowych, rekonstrukcje dział  
na lawetach wałowych); 

2) Baterię Polową Esplanady Żuraw 
(rekonstrukcje dział na lawetach polowych, 
ruchomy pomost, furta polowa, schron 
polowy); 

3) Baterię Skazamatowaną (z pełnym 
wyposażeniem wnętrz); 

4) Podwalinę (zrekonstruowane wyposażenie 
schronów żołnierskich, magazynów żywności  
i amunicji); 

5) Bramy, furty stałe, trzy mosty zwodzone  
o odmiennych konstrukcjach; 

6) Kaponiery stokowe wraz z potajnikami. 
Prowadzone wykłady terenowe  intensywnie 

przeplatane zajęciami praktycznymi, głównie 
przy obsłudze urządzeń obronnych, broni  
i wyposażenia. 

Cała powierzchnia 
zagospodarowywanego 
przez Akademię 
Przygody terenu Zespołu 
Żuraw, obejmująca  
w pełni zrekonstruowane  
i wyposażone elementy 
dzieł fortyfikacyjnych 
(wraz z urządzeniami 
obronnymi, przykładami 
broni artyleryjskiej, 
lekkiej i wyposażenia 
pomocniczego). 
 

Można zwiedzać 
indywidualnie, korzystając  
z małego przewodnika 
opracowanego i dostępnego  
w Ośrodku — ale tylko przez 
jeden dzień w tygodniu  
—w niedzielę. W dni pozostałe 
po terenie poruszają się jedynie 
grupy zorganizowane, 
prowadzone przez 
wyspecjalizowanych 
przewodników przebranych  
w mundury wojskowe epoki. 
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Nazwa 

elementu 
Jakim celom służy Umiejscowienie Sposób korzystania 

C 
Ekspozycja 
podziemna 
Walka 

minerska 
 

Ekspozycja podziemna służyć będzie prowadzeniu 
wykładów i zajęć praktycznych z zakresu 
„podziemnej walki minerskiej", podsumowanych 
wielogodzinną grą fabularną z wykorzystaniem 
zdobytej wiedzy. 

Chodniki minerskie 
północno-wschodniej 
części płaszcza twierdzy. 
 

Wyłącznie grupami pod opieką 
przewodnika. 
 

D 
Warsztaty 

tradycyjnego 
rzemiosła 

 
 

Zajęcia teoretyczne oraz— dla chętnych— 
praktyczne w tradycyjnie wyposażonych 
warsztatach „zaplecza" twierdzy: ciesielskim, 
stolarskim, kowalskim, kołodziejskim, 
powroźniczym, kaletniczym, garncarskim, 
świeczkarskim, kamieniarskim, służyć będą 
poznaniu podstawowych tajemnic i uroków 
ginących dziś zawodów rzemieślniczych. 
Głównymi wyrobami warsztatów będą historyczne 
kopie wyposażenia i detali architektonicznych 
Twierdzy (furty, bramy, okna, ambrazury, kraty, 
detale kamieniarskie) użyte następnie do prac 
konserwatorskich na terenie całej twierdzy. 

Budynek szachulcowy 
zrekonstruowany na 
Esplanadzie Żuraw —
część północna budynku. 
 

l. Zwiedzanie grupowe  
z przewodnikiem połączone  
z zajęciami praktycznymi. 
2. Dla pasjonatów i chętnej 
młodzieży powołane zostaną 
kluby tradyrzemiosła działające 
nieprzerwanie, m.in. w celu 
prowadzenia stałych remontów 
na terenie Twierdzy. 
3. Zwiedzanie indywidualne 
tylko w trakcie zajęć klubów 
tradyrzemiosła. 
 

E 
Sala ćwiczeń 
i strzelnica 

broni 
skałkowej 

Zorganizowana zostanie w celu zapoznania 
chętnych z typowymi dla przedstawianego okresu 
ćwiczeniami żołnierskimi jak: szermierka, walka 
na bagnety, walka bronią drzewcową, walka wręcz 
itp. Uruchomiona również zostanie strzelnica 
łucznicza i kusznicza, jako dodatkowa atrakcja 
„sali ćwiczeń". 

Sala ćwiczeń: 
w podwalni  
Lunety Żuraw 
Strzelnica broni 
skałkowej:  
fosa Fleszy Żuraw 
Salka wykładowa 
strzelnicy: laboratorium 
Fleszy Żuraw. 

Zajęcia z grupami 
zorganizowanymi oraz stale 
działające sekcje sportowe. 
 

F 
Baza 

noclegowa 

Schronisko umożliwi niezależność Ośrodka od 
innych baz noclegowych. Zgrywanie terminów  
z dodatkowymi placówkami niejako blokowałoby 
swobodę Ośrodka. Niemałym problemem okazuje 
się fakt, że z niektórych zajęć AP młodzież wraca 
tak obłocona, iż nie zostałaby wpuszczona do 
standardowo urządzonych schronisk PTSM, PTTK 
lub hoteli. Nasza baza będzie przygotowana do 
takich ewentualności (specjalnie zorganizowane 
czyszczalnie i umywalnie). 
Dodatkowo: w gestii Akademii Przygody 
pozostaje wysokość opłat pobieranych za noclegi 
— lub też — w wypadku grup nastawionych 
silniej w kierunku pracy społecznej w Twierdzy — 
częściowa czy też całkowita rezygnacja z opłat. 

XVIII-wieczna 
kamienica stojąca na 
stoku Twierdzy Kłodzko 
na wschód od Fleszy 
Żuraw — przy Bramie 
Ząbkowickiej. 
 

Noclegi dla zorganizowanych 
grup biorących udział  
w parodniowych zajęciach  
na terenie Ośrodka EHiK 
Noclegi dla uczestników narad, 
spotkań, konferencji 
organizowanych na bazie 
Ośrodka EHiK. 
 

G 
Letnia baza 
noclegowa 

Obóz namiotowy (namioty wojskowe uszyte  
wg  historycznych wzorców). 
Okres letnich wakacji daje możliwość 
uczestniczenia w zajęciach Ośrodka dużo większej 
liczbie młodzieży, aniżeli jest w stanie pomieścić 
schronisko. Dlatego będą organizowane obozy 
letnie dla grup zorganizowanych i uczestników 
indywidualnych z całego kraju, jak i grup 
zagranicznych. 
Rozstawianie historycznych namiotów będzie 
ożywiało zabytkowy obiekt (ciągły ruch ludzi, 
ogniska, zgiełk codziennych zajęć, odgłosy 
musztry, działające kuchnie). 

Teren Fleszy Żuraw. Poprzez obozy letnie  
dla zorganizowanych grup  
i uczestników indywidualnych 
zrzeszonych na miejscu  
w grupy obozowe 
— dla dzieci i młodzieży. 
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Zalety  koncepcji Ośrodka Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej. 

Koncepcja zorganizowania Ośrodka Edukacji Historycznej i Konserwatorskiej  
na terenie Zespołu Żuraw Twierdzy Kłodzko obok niepodważalnie istotnych funkcji 
edukacyjno - wychowawczych posiada siedem niezmiernie istotnych zalet: 

1. Prowadzenie działań w kierunku pełnej renowacji zabytkowej struktury obiektu  
jest jednym z głównych celów programu edukacyjnego, a jednocześnie warunkiem 
istnienia OEHiK. 

2. Produktem działań ośrodka będą elementy architektury i urządzenia obronne  
nie zachowane do dnia dzisiejszego na żadnym innym tego typu obiekcie w kraju. 

3. Prowadzone działania renowacyjne będą elementami programu ochrony i konserwacji 
obiektu. 

4. Istnienie OEHiK w Twierdzy Kłodzkiej nada pracom konserwatorskim ciągłość,  
co w połączeniu z rzeczowym i fachowym planowaniem zwiększy efekty działań. 

5. Lokalizacja ośrodka na terenie Zespołu Żuraw nie blokuje dostępności inwestorskiej 
pozostałej powierzchni terenu Twierdzy, lecz daje możliwość równoległych, innych 
form jej zagospodarowania.  

6. Ośrodek może bez zmiany swoich założeń rozwijać własną działalność konserwatorską, 
obejmując nią pozostałe obiekty obronne Twierdzy Kłodzkiej oraz Fortu Owcza Góra. 

7. Na bazie prowadzonej w OEHiK działalności powstaną nowe doświadczenia, ujęcia 
metodyczne i prace wzbogacające ogólną wiedzę konserwatorską. 
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Etapy  planu  ochrony  i  zagospodarowania  -  zadania  rewitalizacyjne. 

 

Członkowie Akademii Przygody w ramach organizowania ośrodka Edukacji 
Historycznej i Konserwatorskiej opracowali piętnastoetapowy plan ochrony  
i zagospodarowania Lunety, Fleszy i Esplanady Żuraw w Twierdzy Kłodzko. 

 
Oto główne etapy planu: 

1. Organizacja bazy noclegowej — przyczółka logistycznego dla osób pracujących 
przy konserwacji i rewitalizacji obiektów fortecznych.1 

2. Oczyszczenie terenu ze śmieci i zanieczyszczeń. 

3. Wycinka dzikiej zieleni. 

4. Odtworzenie historycznej komunikacji na terenie obiektu — rekonstrukcja 
mostów fortecznych zwodzonych. 

5. Uzbrojenie terenu Lunety i Esplanady Żuraw. 

6. Budowa dachu nad Hangarem Lunety Żuraw i adaptacja strychu na noclegownię dla 
stałej załogi obiektu. 

7. Rekonstrukcja budynku szachulcowego na Esplanadzie. 

8. Organizacja zaplecza warsztatowego na bazie budynku szachulcowego. 

9. Prace restauracyjne przy murach fortecznych. 

10. Formowanie zieleni, nasadzenia celowe, pielęgnacja drzew. 

11. Prace konserwacyjne i adaptacyjne pomieszczeń fortecznych oraz korytarzy 
minowych. 

12. Wytwarzanie historycznego wyposażenia obiektów oraz broni (na bazie powstałych 
warsztatów). 

13. Organizacja Ekspozycji Zamkniętej. 

14. Organizacja Ekspozycji Plenerowej. 

15. Pełna finałowa rewitalizacja obiektu. (Na terenie obiektu należy osiedlić obsługę 
obnoszącą się w historycznych ubiorach. W ten sposób, prócz obecności 
wyspecjalizowanych przewodników, byłby rozwiązany problem ochrony bezpośredniej 
obiektu oraz opieki nad wprowadzoną w ostatnim etapie zwierzyną pastewną, będącą 
niegdyś nieodłącznym elementem fortecznego pejzażu). 

 
 
 
 
------------------------------------------------ 
1 Grubą czcionką oznaczono te etapy planu organizacji OEHiK, które są w trakcie realizacji lub których 
realizacja została zakończona. 
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Według założeń pomysłodawców OEHiK powinien powstawać w taki sposób,  
aby samo tworzenie placówki było ciekawym elementem programu edukacyjno-
wychowawczego przeprowadzanego w ciągu kilku lat, przy zaangażowaniu jak największej 
rzeszy młodzieży. W ten oto sposób główne cele, jakie ma w założeniach realizować 
Ośrodek, zostały osiągnięte już w momencie rozpoczęcia realizacji całego przedsięwzięcia. 
Młodzież (i nie tylko) biorąca udział w działającym od paru lat programie uczestniczy  
w pełnym wymiarze działań: od prac koncepcyjnych i badawczych poprzez 
dokumentacyjno-projektowe, aż do pełnego wykonawstwa. 

 Komendantura Akademii Przygody odpowiedzialna jest przy tym za dopilnowanie  
spraw formalnych: 
1) uzyskania odpowiednich uzgodnień, opinii i zezwoleń; 
2) zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad pracami prowadzony przez członków 

Akademii posiadających odpowiednie uprawnienia; 
3) zapewnia koordynację działań. 

 

Wszystkie planowane działania prowadzące do powstania Ośrodka Edukacji 
Historycznej i Konserwatorskiej są w efekcie pracami rekonstrukcyjnymi  
i konserwatorskimi zmierzającymi do pełnej i trwałej rewitalizacji przekazanej pod 
opiekę Akademii Przygody części Twierdzy Kłodzko. Proponowany sposób realizacji 
zamierzeń zawiera w sobie cztery podstawowe zalety: 
1. Prowadzone prace będą dla uczestniczącej w nich młodzieży realizacją programu 

edukacyjnego. 
2. Wydawane środki nie są jedynie inwestycją (z oczekiwaniem na przyszłe efekty),  

lecz zasilaniem realizowanego programu edukacyjnego (z dużo wcześniejszymi 
efektami dydaktycznymi). 

3. Sposób wykonania prac przy obiekcie przynosi oszczędności (szacunkowo o 60-70%). 
4. Okresowy brak środków finansowych nie jest równoznaczny z przerwaniem 

prowadzonych działań (organizator przedsięwzięcia— Akademia Przygody— nie jest 
jednostką uzależnioną od jakichkolwiek dotacji czy budżetu państwa— utrzymuje się 
również z wypracowanych przez siebie środków, zachowując niezależność finansową. 
Daje to możliwość realizacji co najmniej połowy wymienionych etapów organizacji 
Ośrodka). 


