
Sprawozdanie z dziatalnosci Stowarzyszenia gmin ..Polskie zamki gotyckie"  za okres od ostatniego 

Walnego Zgromadzenie w dniu 20 marca 2018 r. do 22 marca 2019 r. 

Zrealizowane zadania 

I targi i imprezy 

1. Stowarzyszenie wzi^to udziat  w polskich i zagranicznych targach turystycznych, odbywajqcych si^  w 

miejscowosciach: Wilno (styczeri), Izraei (lut^ \ A/ ar^awa^(yiarzec), Berlin (marzec), Wroctaw 

(marzec), Moskwa (marzec), todz (marzec). '^* fc7^wriict'wa'"obecne byty na stoisku Warmihsko-

Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Urẑ du Miasta Malborka, Urẑ du Miasta Dziatdowa. 

2. Odbyt  siQ konkurs wiedzy o zamkach gotyckich dIa uczniow szkot  podstawowych: etap gminny oraz 

finat  konkursu w dniu 7 czerwca 2018 r. w Muzeum Zamkowym w M aiborku. Konkurs byt  dziataniem 

wspolnym Stowarzyszenia gmin „ Polskie zamki gotyckie"  oraz Stowarzyszenia „ Dom Warminski". W 

konkursie procz gmin cztonkowskich Stowarzyszenia wzi^li takze uczniowie z Reszia, Braniewa, 

Ornety. Nagrody konkursowe zostaty ufundowane przez Muzeum Zamkowe w M aiborku, Urẑ d 

Miasta Malborka, Stowarzyszenia gmin „ Polskie zamki gotyckie". Pozostate koszty konkursu zostaty 

podzielone pomi^dzy stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie z partnerstwem Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zrealizowali 

warsztaty dIa grupy 40 nauczycieli z wojewodztwa warminsko-mazurskiego w ramach projektu pn. 

„ Dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracjq w pracy z dziecmi i mtodziezq". W ramach projektu zostaty 

zorganizowane: 2 warsztaty pn. „ Kultura ludowa Warmiakow i Mazurow", 1 warsztat  pn. „ Drogi 

Polakow do niepodlegtosci", w wymiarze 3 godzin dydaktycznych dIa kazdej grupy. Projekt  

wspotfinansowany byt  ze srodkow Samorzqdu Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego, wysokosc 

otrzymanej dotacji - 5 000,00 zt. 

4. Stowarzyszenie oraz Fundacja Inicjatyw Spotecznych AIna zrealizowali szkolenie dIa grupy 60 

nauczycieli z wojewodztwa warminsko-mazurskiego pn. „ Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur 

artystyczng inspiracjq w pracy z dziecmi i mtodziezq". W ramach projektu, w terminie pazdziernik-

listopad 2018, zostaty zorganizowane 3 warsztaty: dwie grupy w Olsztynie (Galeria Sztuki 

Wspotczesnej BWA), jedna grupa w Etku (Mazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli), w wymiarze 6 

godzin dydaktycznych dia kazdej grupy. Zleceniodawcq szkolenia byto Kuratorium Oswiaty w 

Olsztynie, wysokosc otrzymanej dotacji - 9 000,00 zt. 

5. Stowarzyszenie oraz Fundacja Inicjatyw Spotecznych AIna zrealizowali szkolenie dIa grupy 60 

nauczycieli z wojewodztwa warminsko-mazurskiego pn. „ Drogi Polakow do niepodlegtosci". W 

ramach projektu, w terminie pazdziernik-listopad 2018, zostaty zorganizowane 3 warsztaty w 

Olsztynie (Dom Gazety Olsztyhskiej - Oddziat  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), w wymiarze 8 

godzin dydaktycznych dIa kazdej grupy. Zleceniodawcg szkolenia byto Kuratorium Oswiaty w 

Olsztynie, wysokosc otrzymanej dotacji - 9 000,00 zt. 

7. Stowarzyszenie zrealizowato projekt  pn. „ Oznakowanie Szlaku Zamkow Gotyckich"  w ramach 

ktorego zostato ustawionych 12 turystycznych znakow drogowych typu E-22a a oraz 30 

turystycznych znakow drogowych typu E-22b dIa Szlaku zamkow gotyckich na terenie wojewodztwa 

pomorskiego (Cztuchow, Bytow, L̂ bork, Gniew, Nowe, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Dzierzgori, 
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Dziatdowo) oraz warminsko-mazurskiego (Nidzica, Dziatdowo). Projekt  realizowany byt  w terminie 

czerwiec - pazdziernik 2018, w ramacti przedsi^wzi^cia wykonano: dokumentacj^/ projekt  statej 

organizacji ruchu, produkcj? 42 znakow, transport  oraz montaz znakow na terenie dwoch 

wojewodztw. Projekt  wspotfinansowany byt  ze srodkow Skarbu Paristwa - M inisterstwo Sportu 1 

Turystyki, wysokosc otrzymanej dotacji -43 000,00 zt. 

Projekt  jest  kontynuacjq dziatania Stowarzyszenia dotyczqcego oznakowania znakami drogowymi 

trasy zamkow. W 2013 r. Stowarzyszenie wykonato i ustawito 30 turystycznych znakow drogowych 

typu E-22a pt . „ Zamki gotyckie Szlak turystyczny"  na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego 

celem oznakowania odcinku szlaku (Ostroda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmihski, K̂ trzyn, Ryn), w 

ramach projektu „ Podniesienie atrakcyjnosci potnocno-wschodniej Polski oraz Obwodu 

Kaliningradzkiego poprzez rozwoj i promocjQ wspolnych tras turystycznych"  z Programu Wspotpracy 

Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. 

8. W lipcu 2018 r. zostata wydana mapa „ Szlakami historii na Pomorzu, Warmii i Mazurach", w wersji 

polskiej, w naktadzie 1 000 egz. Mapa przedstawia zamki i zabytki z wojewodztwa pomorskiego, 

kujawsko-pomorskiego i warminsko-mazurskiego (Szlakiem Zamkow Gotyckich) oraz miejsca 

zwiazane z dziataniami I wojny swiatowej i zachowanymi pomnikami na terenie wojewodztwa 

pomorskiego i warminsko-mazurskiego. Sq t o: informacje zwiqzane z plebiscytami na Powislu, 

Warmii i Mazurach: Kwidzyn oraz Olsztyn (siedziby komisji alianckich nadzoruj^cych 

przeprowadzenie plebiscytow); I wojn^ swiatowq na terenie obecnego wojewodztwa pomorskiego: 

Gdatisk, Gdynia, Gorczyn, Wierzchucino, D^bki; I wojnq swiatowq na terenie obecnego wojewodztwa 

warminsko-mazurskiego, b^dq to najwazniejsze miejsca zwiqzane z Frontem Wschodnim I Wojny 

Swiatowej w Prusach Wschodnich t j . twierdza Boyen w Gizycku, St^bark, Olsztynek, Dziatdowo, 

Nidzica, Olecko. Wydawnictwo wspotfinansowane byto ze srodkow Pomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej (4 000,00 zt). Wydawnictwo zostato przekazane do zainteresowanych 

punktow informacji turystycznej. 

9. We wrzesniu 2018 r. zostata wydana publikacja pn. „ Zamki gotyckie - oferta turystyczna", w wersji 

polskiej, w naktadzie 1000 egz. na tamach ktorej zostaty przedstawione 33 oferty bazujgce na 

potencjale kulturowym i turystycznym Szlaku Zamkow Gotyckich, utozone tematycznie: pakiety 

wycieczkowe po zamkach Pomorza oraz Warmii i Mazur, turystyka kulturowa i wypoczynek w 

obiektach historycznych, turystyka kulturowa i edukacyjna, turystyka aktywna, eventy oraz atrakcje 

jednodniowe. Nowosciq do publikacji z lat  wczesniejszych jest  zamieszczenie ofert  grup 

rekonstrukcyjnych dziataj^cych przy zamkach, ofert  rzemieslnikow dawnych zawodow, inscenizacji 

lub rekonstrukcji historycznych. Wydawnictwo wspotfinansowane byto ze srodkow Samorzadu 

Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego (4 000,00 zt) oraz Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego 

(8 000,00 zt). Wydawnictwo zostato przekazane do zainteresowanych punktow Informacji 

turystycznej. 

10. Na spotkaniu Wspolnego Komitetu Monitorujqcego Programu Wspotpracy Transgranicznej 

Polska-Rosja 2014-2020 w Swiettogorsku w dniach 17-18 styczna br. zostata podj^ta decyzja o 

dofinansowaniu projektu „ Turystyka ponad granicami - trasy turystyczne regionow 

transgranicznych Rosji i potnocno-wschodniej Polski"  ktorego Stowarzyszenie gmin „ Polskie zamki 

gotyckie"  jest  Beneficjentem Wiod^cym. Catkowita wartosc projektu wynosi 201 136,00 euro, z 

czego 90% zostanie dofinansowana ze srodkow Programu. Partnerzy projektu: M inisterstwo 

Turystyki i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego, Warmirisko-Mazurska Regionalna Organizacja 

Turystyczna, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Muzeum „ Styl M iejski"  w Kaliningradzie. 

Pierwszym celem projektu jest  rozwoj wspolnych produktow turystycznych i ustug, marketing 

zasobow dziedzictwa poprzez dzielenie si? najlepszymi praktykami i rozwoj umiej^tnosci 

powiqzanych, osob i instytucji odpowiedzialnych za przedsi^wzi^cia w obszarze Programu. Drugim 
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celem projektu jest  wzrost  liczby odwiedzajacych miejsca dziedzictwa historycznego i kulturowego 

na terenie 16 gmin Stowarzyszenia gmin „ Polskie zamki gotyckie"  oraz Obwodu Kaliningradzkiego 

Federacji Rosyjskiej. Dziatania projektu: a. wykonanie wydawnictw prezentujqcych poisko-rosyjskie 

produkty turystyczne („ Zamki - oferta turystyczna", „ Szlakiem zamkow", „ Szlakiem I wojny 

swiatowej", „ Szlakiem wybitnych postaci historycznych M . Kopernik - I. Kant"); b. study tour 

dziennikarzy oraz blogerow polskich, rosyjskich i niemieckich na szlakach turystycznych (Szlakiem 

Zamkow Gotyckich, Szlakiem M . Kopernika, Szlakiem I. Kanta, Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, 

Szlakiem I wojny swiatowej, Szlakiem bursztynowy); c. tablice informacyjne „ Szlakiem zamkow i 

fortyfikacji"  na terenie gmin Stowarzyszenia; d. gra turystyczna M . Kopernik - I. Kant; e. warsztaty 

pracownikow kultury i turystyki; f. aplikacja mobilna. Projekt  b^dzie realizowany przez 24 miesiqce, 

rozpoczQcie projektu planowane jest  w drugiej potowie 2019 roku. 

n n ea t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10-006 Olsztyn, ul. Pteni§znego 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tel. (0 89) 535 32 76 

Olsztyn, 22.03.2019 
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