
 

 

Twierdza Nysa – Bastion św. Jadwigi  
karta dostępnośći   

Informacje podstawowe 
 

Nysa, Ul. Piastowska 19, 48 300   

GPS: N 50.465809, E 17.321105  
 +48 77 433 49 71, +48 602 654 128  
 bastion@twierdzanysa.com 

 http://www.informacja-turystyczna.nysa.pl 

Opis  

Twierdza Nysa to jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacyjnych pochodzący z XVIII wieku. 
Zawierał on mury obronne, 10 bastionów, 4 raweliny oraz fosę wodną. Do czasów obecnych 
zachowało się około 60% dawnych fortyfikacji, rozlokowanych na obszarze ponad 230 hektarów. 
Niektóre z nich są dostępne dla turystów. 

Bastion św. Jadwigi jest jedynym zachowanym bastionem. Podczas działań wojennych pełnił wiele 
funkcji, m.in. magazynu sprzętu artyleryjskiego, więzienia dla jeńców wojennych lub laboratorium,           
w którym przygotowano amunicję. Dziś jest całkowicie odrestaurowany i służy jako centrum kultury. 
Znajduje się w nim punkt informacji turystycznej oraz wystawa stała o historii twierdzy. 
Zwiedzanie przebiega z przewodnikiem.   

Karta opisuje tylko dostępność bastionu św. Jadwigi. 

Dostępność  

Wejście 

 Wejście do bastionu jest bez barier architektonicznych. 

 Szerokość drzwi wejściowych wynosi minimalnie 80 cm. 

 Wysokość progu w drzwiach wejściowych do budynku wynosi maksymalnie 2 cm. 

 Do kasy biletowej w centrum informacyjnym jest również dostęp bez barier architektonicznych. 

 

 

 



 

Obszary wewnętrzne 

 Wszystkie drogi komunikacyjne w budynku są szerokie co najmniej 150 cm. 

 Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa. 

 Na drogach komunikacyjnych nie występują progi/schody wyższe niż 2 cm. 

 Budynek jest dwukondygnacyjny, dla odwiedzających jest dostępne jedno piętro. Trasa 
turystyczna znajduje się na parterze i jest dostępna także dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 

 W pomieszczeniach atrakcji znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

 W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do 
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.  

 Większości eksponatów muzealnych nie można dotykać. 

 Eksponaty i ich opisy są umieszczone w wygodnej wysokości i są dobrze widoczne zarówno                
z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji osoby stojącej.   

 Opisy eksponatów i teksty na panelach informacyjnych są dobrze czytelne i dla osób 
niedowidzących (wystarczająco duże pismo, prosty font, dobry kontrast tekstu i tła).  

  

Obszary zewnętrzne 

 Wejście na teren zewnętrzny jest bez barier architektonicznych. 

 Wejście ma szerokość co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia szlaku jest stabilna i równa (bez defektów).  

 Szerokość szlaku wynosi co najmniej 150 cm. 

 Profil szlaku: Szlak jest płaski ewent. łagodnie falisty (z podłużnym spadkiem do 6 %) i znacznie 
nie komplikuje poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich lub dostępu wózka dziecięcego. 

 Na szlaku znajdują się tablice informacyjne i orientacyjne, które są łatwe do odczytania                        
i zrozumienia.   

 Na szlaku znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

  

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Drzwi otwierają się na zewnątrz (z kabiny). 

 Obok miski WC nie jest przestrzeń manewrowa do wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez 
przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne). 

 Poręcze nie są po obu stronach miski WC. 

 Brak przewijaka dla niemowląt. 

Usługi i wyposażenie  

 Wizyta w obiekcie jest możliwa bez wcześniejszej rezerwacji.  

 Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem.  

 Kącik dla dzieci. 

 Specjalne programy / materiały informacyjne dla dzieci.  

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne.  

 Drukowany wykład przewodnika w języku polskim nie jest dostępny.  

 Obiekt nie oferuje żadnych modeli dotykowych eksponatów. 

Data opracowania: 3/2019 

 


