
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.

„Skarb krzyżacki w naszych rękach” – 
– prace rewaloryzacyjne i adaptacyjne 

zamku krzyżackiego w Człuchowie 
na cele kulturotwórcze i turystyczne

Wartość inwestycji: 11.696.923,89 zł 
Całkowite koszty kwalifikowane: 7.898.455,24 zł 
Dofinansowanie w ramach: Działania 6.3 Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007–2013  
Kwota dofinansowania: 4.399.439,57 zł  
(tj. 55,70 % całkowitych kosztów kwalifikowanych) 
Okres realizacji: od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.

Zakres prac obejmuje następujące działania: 
1) adaptację wieży zamkowej poprzez:

a) dostosowanie poszczególnych platform wieży, 
b) wykonanie nowych schodów wewnętrznych, 
c) wykonanie windy osobowej z przystosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych;

2) przebudowanie i adaptację dziedzińca bramnego zamku 
poprzez:

a) wykonanie nowej klatki schodowej, 
b) zainstalowanie windy osobowej, która umożliwi łatwy 
dostęp do dawnego kościoła ewangelickiego (skrzydła pół-
nocnego zamku), na poziom empory oraz na poziom pod-
dasza, szczególnie osobom niepełnosprawnym i starszym, 
c) wykucie na poziomie poddasza przejścia w murze 
wieży na istniejącą platformę celem przedostania się na 
platformę widokową na szczycie wieży;



3) zagospodarowanie i adaptacja północnego skrzydła zamku 
i międzymurza poprzez:

a) odkrycie obecnie zasypanych pomieszczeń przyziemia 
pod salą dawnego kościoła ewangelickiego, 
b) utworzenie w przyziemiu: holu, szatni, sanitariatów, sali 
ekspozycyjnej, 
c) utworzenie w dawnej sali kościoła ewangelickiego 
(północnego skrzydła zamku) sali ekspozycyjno-koncertowo-
-wystawienniczej, 
d) adaptację antresoli (empory) na klatkę schodową, salę 
ekspozycyjną, pomieszczeń biurowych dla pracowników 
Muzeum Regionalnego w Człuchowie oraz sanitariaty;

4) przeprowadzenie badań archeologicznych dziedzińca 
bramnego oraz skrzydła północnego zamku, które pozwolą 
na zbadanie warstwy kulturotwórczej zamku krzyżackiego 
w Człuchowie, jak również przyczynią się do rewaloryzacji 
odnalezionych zabytków ruchomych. Do zakresu prac arche-
ologicznych północnego skrzydła Zamku Wysokiego 
i  przejazdu bramnego zalicza się:

a) konserwacje zabytków, analizy, 
b) konsultacje archeologiczne, 
c) sprawozdania i inwentaryzacja;

5) rekonstrukcję dwóch średniowiecznych machin oblężni-
czych; 
6) przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 
projektu

Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 10

tel./fax (+48 89) 535 32 76
e-mail: zamkigotyckie@hotmail.com    http://www.zamkigotyckie.org.pl

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” 
jest partnerem projektu. 

Do Stowarzyszenia należy 16 gmin z województwa 
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego 

na terenie których występują zamki dawnego 
państwa krzyżackiego. 

Gmina Miejska Człuchów jest członkiem Stowarzyszenia 
od 2007 r. 


