Sprawozdanie z dziatalnosci Stowarzyszenia gmin ..Polskie zamki gotyckie" za okres od ostatnieRO
Walnego Zgromadzenie w dniu 23 marca 2015 r. do 17 marca 2016 r.

W 2015 roku do Stowarzyszenia dot^czyta Gmina Dziatdowo.

Zrealizowane zadania
I targi i imprezy
1. Stowarzyszenie wzi^to udziat w polskich i zagranicznych targach turystycznycli, odbywajqcycli s\q w
nastQpujqcycli miejscowosciach: Stuttgart (styczen), Helsinki (styczen), Wilno (luty), Dublin (luty),
Warszawa (kwiecieri), Kaliningrad (kwiecieri), Moskwa (maj), Poznati (pazdziernik). Wydawnictwa w
wersji polskiej i obcej obecne byfy na stoisku Warmirisko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej lub Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ktorych organizacja jest cztonkiem.
2. Odbyt si? konkurs wiedzy o zamkach gotyckich dia uczniow szkoi podstawowych oraz gimnazjow
(etap gminny oraz finat konkursu). Finat konkursu odbyt si? w dniu 10 czerwca 2015 r. w Kwidzyriskim
Centrum Kultury. Finat konkursu wspotfinansowany byt z projektu pn. „ K o n k u r s wiedzy o zamkach
gotyckich", ztozonego przez Stowarzyszenie na konkurs ofert na realizacje zadah zleconych z zakresu
kultury w 2015 r. do Samorzqdu Wojewodztwa

Pomorskiego. Nagrody dIa zwyci^zcow finatu

konkursu dIa 1-3 miejsc w 2 kategoriach wiekowych (tablety oraz aparaty fotograficzne) zostaty
dofinansowane ze srodkow Samorz^du Wojewodztwa Pomorskiego (kwota 3 000 zt).
II proiektv
1. Zostat zrealizowany projekt p.t. „ P r u s y - nasz wspolny historyczny region", wspotfinansowany ze
srodkow Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie (kwota dofinansowania:
18 000 zt). Partnerem projektu byto Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego. Jednym z
dziatan projektu byty 4 'zywe' lekcje historii dIa uczniow z gmin cztonkowskich Stowarzyszenia oraz
obwodu kaliningradzkiego na zamkach i muzeach w Polsce i Rosji.
W dniach 1 pazdziernika

2015 r. oraz 23 pazdziernika 2015 r. w Muzeum Brama Frydlandzka w

Kaliningradzie Stowarzyszenie zorganizowato 'zywe' lekcje historii dIa mtodziezy polskiej ze szkot
podstawowych oraz gimnazjow z Olsztyna, Nidzicy, Sztumu, Malborka. Tematy lekcji: Zamki dawnych
Prus Wschodnich oraz Uzbrojenie rycerzy zakonu krzyzackiego. Zaj^cia zostaty poprowadzone przez
pracownika naukowego Muzeum oraz grupQ rekonstrukcyjnq „ B r a n d e n b u r g " . Liczba uczestnikow
polskich: 40 osob. Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdahsku wystawit bezptatne wizy dIa
polskich uczestnikow na wyjazd do obwodu kaliningradzkiego.
W dniach 15 wrzesnia 2015 r. na zamku w Malborku oraz 28 pazdziernika 2015 r. na zamku w
Lidzbarku Warmiriskim Stowarzyszenie zorganizowato 'zywe' lekcje historii dIa mtodziezy rosyjskiej z
Kaliningradu. Tematy

lekcji: 1. Wybitni mieszkaricy i goscie zamku lidzbarskiego, Bitwa pod

Heilsbergiem 1807 r., 3. Poznajemy zamek w Malborku, 4. Uzbrojenie zakonu krzyzackiego. Zaj^cia
zostaty przeprowadzone przez pracownikow muzeow oraz przewodnikow turystycznych.

Zaj^cia

odbyty si^ z udziatem przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych z Lidzbarka Warmihskiego oraz
Malborka. Liczba uczestnikow rosyjskich: 40 osob.
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2.

Zostata

wykonana

aplikacja

mobilna Szlak

Zamkow

Gotyckich

(do

pobrania na stronie

www.zamkigotyckie.org.p!) prezentujqca w wersji polskiej i rosyjskiej 16 zamkow (Cztuchow, Bytow,
Lebork, Gniew, Nowe, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Dzierzgon, Ostroda, Nidzica, Dziatdowo, Olsztyn,
Lidzbark Warminski, K^trzyn, Ryn) nalezqcych do organizacji oraz pozostatosci zamkow na terenie 9
miejscowosci o b w o d u kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej: Zeleznodoroznyj (zamek Gerdauen),
Vesioloje (zamek Balga), Talpaki (zamek Taplacken), Guryevsk (zamek Neuhausen), Nizovje (zamek
Waldau), Nieman (zamek

Ragnit), Polessk (zamek

Kamienskoje (zamek Saalau). Przedsi^wzi^cie

Labiau), Cherniachovsk (zamek Insterburg),

zostato sfinansowane ze srodkow Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie (18 000 zt jako kwota dofinansowania na aplikacji
oraz 'zywe' lekcje historii w Polsce i Rosji), Samorzqdu Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego (5 750
zt), Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdansku (4 000 zt).
Aplikacja jest przewodnikiem w czasie i przestrzeni po zamkach i miejscach w ktorych znajdujq si^
dawne zamki krzyzackie, biskupie i kapitulne. Zakres merytoryczny aplikacji obejmuje nast^pujqce
sfery:

geografia

(miejscowosci, drogi); turystyka

(atrakcje, ciekawe

(wydarzenia zwiqzane z miejscami); kuitura (muzea, wystawy,

miejsca, szlaki); historia

imprezy); informacje praktyczne

(noclegi, gastronomia, itp.). Catosc zintegrowana jest z mapq i nawigacjq, wykorzystuje geolokalizacjQ
w celu podawania jak najdoktadniejszych informacji uzytkownikowi o jego aktualnej lokalizacji (np.
okoliczne atrakcje, imprezy, wydarzenia). Zakres techniczny aplikacji obejmuje: platforma Android,
polska i rosyjska wersja jQzykowa, baza zamkow wraz z mozliwosciq zamieszczenia opisow historii i
terazniejszosci, informacje kontaktowe, lokalizacje na mapie, galeria zdj^c, filmy, kalendarze imprez,
takze

mapa interaktywna szlaku t j . geolokalizacja uzytkownika - znajdowanie najblizszego zamku,

okolicznych atrakcji, statystyka aktywnosci uzytkownikow korzystajqcych z aplikacji. Informacja o
aplikacji zostata zamieszczona na wielu samorz^dowych stronach internetowych oraz na m.in. na
stronie Polskiej Organizacji Turystycznej http://www.polska.travel/aktualnosci/z-aplikacia-mobilnana-szla ku-za m kow-eotyckich/,

Samorzqdu

Wojewodztwa

Warminsko-Mazurskiego

https://warmia.mazurv.travel/Poznawai i odkrywajAktualnosci/a,1313/Gotvckie zamki na Warmii i Mazurach.
Pomorskiego
News/8361/Z aplikaci mobiln na szlaku zamk w gotyckich.
Organizacji

Samorzqdu

Wojewodztwa

http://pomorskie.travel/Dzieie sie
Turystycznej

Warminsko-Mazurskiej

Regionalnej

http://wmrot.org/2015/10/z-aplikacja-mobilna-na-szlaku-zamkow-

gotyckich/ i portali informacyjnych np. Gazety Olsztynskiej http://lidzbarkwarminski.wm.pl/301057,Zaplikacia-mobilna-na-szlaku-zamkow-gotvckich.html#axzz3oObbbveT/.

Dziennika

Turystycznego

http://naszapasia.pl/z-aplikacia-mobilna-na-szlaku-zamkow-gotvckich/
W 2016 roku Stowarzyszeni gmin „ P o l s k i e zamki gotyckie" wraz z partnerem - Stowarzyszenie „ D o m
Warminski" ztozyto projekt do Samorzqdu Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego oraz Samorzqdu
Wojewodztwa Pomorskiego na wykonanie gry historycznej nawi^zuj^cej do Szlaku Zamkow Gotyckich
oraz Szlaku Kopernikowskiego, dwoch p r o d u k t o w turystycznych

identyfikowanych z potnocno-

wschodniq Polskq. Z powodu, ze modutowa budowa aplikacji Szlak Zamkow Gotyckich umozliwia jej
dalszy rozwoj w przysztosci i t y m samym stwarza mozliwosc poszerzania zarowno zakresu danych, jak
i dodawanie nowych funkcjonalnosci bazujqcych na juz zgromadzonych danych, planowane jest, ze
powstata gra historyczna zostanie zbudowane na jej podstawie.
3. Stowarzyszenie

wydato katalog produktow turystycznych w wersji niemieckiej pn. „ S z l a k i e m

Zamkow Gotyckich - wybrane produkty turystyczne", naktad 1 0 0 0 egz. Publikacja przedstawia
oferty otrzymane od gmin cztonkowskich utozone tematycznie: pakiety wycieczkowe po zamkach
Pomorza oraz Warmii i Mazur, turystyka kulturowa i wypoczynek

w obiektach historycznych,

turystyka kulturowa i edukacyjne, turystyka aktywna, eventy oraz atrakcje jednodniowe. Publikacja

byta dofinansowana ze srodkow Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (kwota 3 000 z\) w
ramach dotacji potrzymanej na dziatanie w 2014 roku.
4. Stowarzyszenie

wydato katalog produktow turystycznych)

w wersji angielskiej pn. „ S z l a k i e m

Zamkow Gotyckicti - wybrane produkty turystyczne", naktad 1 0 0 0 egz. Publikacja przedstawia
oferty otrzymane od gmin cztonkowskich utozone tematycznie: pakiety wycieczkowe po zamkach
Pomorza oraz Warmii i Mazur, turystyka kulturowa i wypoczynek

w obiektach historycznych,

turystyka kulturowa i edukacyjne, turystyka aktywna, eventy oraz atrakcje jednodniowe. Publikacja
byta dofinansowana ze srodkow Warminsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (kwota
2 000 zt).
5.

Stowarzyszenie

byto

partnerem

projektu „ M a p a

atrakcji turystycznych

w

rejonie

Morza

Battyckiego" prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz wspotpracy krajow potnocnych „ N O R D E N "
z

St. Petersburga. Zadaniem projektu jest stworzenie sieci partnerow z krajow regionu Morza

Battyckiego na rzecz wspolnych projektow z dziedziny turystyki kulturowej rejonu Morza Battyckiego.
Projekt wspotfinansowany jest z Funduszu Rady Krajow Battyckich. Stowarzyszenie

nie wnosito

wktadu finansowego do projektu. W projekcie wzi^li udziat partnerzy z Federacji Rosyjskiej, Estonii,
Finiandii, Szwecji, Danii, t.otwa, Polski. Polsk^ reprezentowato Stowarzyszenie jako polska organizacja
posiadajqca

doswiadczenie

w

realizacji

polsko-rosyjskich

projektow

na

rzecz

dziedzictwa

historycznego rejonu Morza Battyckiego wspolnie z partnerami rosyjskimi w latach 2004-2014. W
ramach

projektu

zostata

wykonana

elektroniczna

mapa

szlaku

zabytkow

zwiqzanych

ze

sredniowieczem, przebiegajqcego przez FederacjQ Rosyjskq, Estonia, tiotwQ, PolskQ, Dani^, SzwecjQ,
FinlandiQ. Z zaproponowanych przez Stowarzyszenie

zamkow do mapy zostaty wybrane zamki w

miejscowosciach: Cztuchow, Bytow, Lebork, Gniew, Kwidzyn, Malbork, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark
Warminski, Ryn. Zostat takze przygotowywany

kalendarz cyklicznych imprez historycznych w rejonie

Morza Battyckiego z krajow partnerskich.
5. Na tamach Gazety Olsztynskiej (11 sierpieri 2015) oraz Gazety Wyborczej (14-16 sierpieri 2015)
zostat zaprezentowany projekt Stowarzyszenia „ P o d n i e s i e n i e atrakcyjnosci potnocno-wschodniej
Polski oraz o b w o d u kaliningradzkiego poprzez rozwoj i promocjQ wspolnych tras turystycznych" z
Programu Wspotpracy Transgranicznej Polska- Litwa-Rosja 2007-2013. Koszt publikacji ( 1 strona)
zostat sfinansowany ze srodkow Ministerstwa Rozwoju jako Instytucji Zarzqdzajqcej Programu.
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