
 

                               

 

 

Magna Carta, Zamek Lincoln 

Lincoln, Wielka Brytania 

Zamek Lincoln, zbudowany w 1608 r. przez Wilhelma Zdobywcę, przeszedł ostatnio, trwającą cztery lata i wartości 22 mln £, 

renowację. Prace obejmowały instalację systemu sygnalizacji pożarowej Advanced oraz systemu gaszenia do ochrony 

zabytkowego budynku i przechowywanej w nim kopii Magna Carta (Wielkiej Karty Swobód). 

Zamek Lincoln jest jednym z najlepiej zachowanych zamków w Anglii i jeden z dwóch, które mają dwa gródki stożkowate. Jest to 

pomnik historii i miejsce przechowywania historycznej Wielkiej Karty Swobód - prawdopodobnie największego dokumentu 

konstytucyjnego wszechczasów, jak również dokumentu towarzyszącego, The Charter of the Forest (Karta Lasu). 

Imponujący projekt, podjęty przez Lincolnshire County Council, obejmował budowę nowego skarbca specjalnie 

zaprojektowanego do ochrony dokumentów historycznych, a także remont znajdującego się na tym terenie zabytkowego 

(zabytek drugiego stopnia) wiktoriańskiego więzienia, które było zamknięte dla zwiedzających przez kilka dziesięcioleci. 

Dodatkowe prace obejmowały stworzenie nowego sklepu, kawiarni i strefach edukacyjnych. 

Systemy wykrywania i gaszenia pożarów w skarbcu Magna Carta są zarządzane przez gaszenie ExGo od Advanced. ExGo 

stosowane jest na całym świecie do ochrony wrażliwych i strategicznych aktywów - od zabytkowych zbiorów do serwerowni i 

sterowni. Nadaje się ono do prawie wszystkich zastosowań w gaszeniu jednoetapowym i zawiera szereg opcji i urządzeń 

sterujących. 

Centrale MxPro 5 i czujki Apollo zostały zainstalowane w obiekcie dziedzictwa kulturowego i w byłym wiktoriańskim budynku 

więziennym. 

Rzecznik prasowy zamku w Lincoln powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z systemu Advanced zainstalowanego przez firmę 

Reflex. Ponieważ zamek jest budynkiem zabytkowym, konieczne było użycie central i czujek tak dyskretnych, jak to tylko 

możliwe, zwłaszcza w więzieniu i skarbcu Magna Carta.” 

"W tym roku [2015] przypada 800-lecie uszczelniania Magna Carta i jesteśmy szczęśliwi, że nasi goście będą mogli zobaczyć 

jeden z czterech egzemplarzy chroniony przez centrale Advanced.” 

Magna Carta utorowała drogę do wolności jednostki przez: 

• Zapewnienie ochrony przed nielegalnym uwięzieniem 

• Dając dostęp do szybkiego wymiaru sprawiedliwości 

• Ograniczenie podatków i innych opłat feudalnych wobec Korony 

• Udzielenie ochrony praw kościelnych. 

Oryginalne karty zostały zapisane przy użyciu pióra gęsiego na arkuszach pergaminu długim, nieprzerwanym tekstem łacińskim. 

Każdy został opatrzony wielką pieczęcią królewską. 

    

Tłumaczenie oryginalnego tekstu ze strony producenta: 

http://us.advancedco.com/projects/projects/magna-carta-at-lincoln-castle.aspx 



 

                               

 


