
Sprawozdanie z dziatalnosci Stowarzyszenia gmin ..Polskie zamki Rotyckie" za okres od ostatniego 
Walnego Zgromadzenie w dniu 17 marca 2016 r. do 13 marca 2017 r. 

We wrzesniu 2016 r. Stowarzyszenie otrzymato odznakQ honorowq „Za zastugi dIa turystyki" nadanq 
przez Ministra Sportu i Turystyki. 

Zrealizowane zadania 

I targi i imprezy 

1. Stowarzyszenie wzi^to udziat w polskich i zagranicznych targach turystycznych, odbywajqcych si^ w 
nast^pujqcych miejscowosciach: Oslo (styczeri), Wilno (styczeri), Hamburg (luty), Izrael (luty), 
Kaliningrad (kwiecieri), iVIoskwa (maj), Poznah (pazdziernik). Wydawnictwa w wersji polskiej i obcej 
obecne byty na stoisku Warmirisko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej lub Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej ktorych Stowarzyszenie jest cztonkiem. 

2. Odbyt siQ konkurs wiedzy o zamkach gotyckich dIa uczniow szkot podstawowych oraz gimnazjow 
(etap gminny oraz finat konkursu). Finat konkursu odbyt si? w dniu 10 czerwca 2015 r. w Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie oraz w Urzedzie Miasta Olsztyna. Finat konkursu realizowany byt w 
ramacti projektu pn. „Spotkania z historiq - S50-lecie II pokoju torunskiego", wspotfinansowanego ze 
srodkow Samorzadu Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego. Nagrody (tablety) dIa zwyciQzcow 
finatu konkursu dIa 1 miejsc w 2 kategoriach wiekowycti zostaty dofinansowane ze srodkow 
Samorzqdu Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego (kwota 1 000 zt). Konkurs realizowany byt z 
partnerstwem Stowarzyszenie „Dom Warmiriski" ktorego reprezentanci z gmin i powiatow 
cztonkowskich takze wzi^li udziat w konkursie. 

H projekty 

1. Zostat zrealizowany projekt pn. „Spotkania z tiistoriq - 550-lecie II pokoju toruriskiego", 
wspotfinansowany ze srodkow Samorzadu Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego, ktorego kolejnym 
dziataniem byta konferencja „Spotkania z tiistoriq - 550-lecie II pokoju toruriskiego". Konferencja 
zostata zorganizowana w dn. 06.10.2016 na zamku w Lidzbarku Warmiriskim przez Stowarzyszenie 
gmin „Polskie zamki gotyckie" oraz Stowarzyszenie „Dom Warmiriski", z wyst^pieniami: prof, dr tiab. 
S. Actiremczyka, ks. prof. A. Kopiczko, dr T. Ctiwietkiewicz. W ramacti projektu zostata takze wydana 
publikacja „Warmia w Koronie - wokot drugiego pokoju toruriskiego". Wktad wtasny do organizacji 
konferencji oraz wydania publikacji zostat zapewniony przez Stowarzyszenie „Dom Warmiriski". 

2. Zostat zrealizowany projekt pn. „Zywe lekcje tiistorii dIa dzieci i mtodziezy" wspotfinansowany ze 
srodkow Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego (3 000 zt). Na terenie obwodu kaliningradzkiego w 
dn. 7-8 wrzesnia 2016 r. oraz w dn. 18-19 pazdziernika 2016 r. w Muzeum Brama Frydlandzka w 
Kaliningradzie zostaty zorganizowane 'zywe' lekcje tiistorii dIa mtodziezy polskiej z gimnazjow z 
Bytowa, Cztuchowa, Nowe, Gniewa. Tematy lekcji: Zamki dawnycti Prus Wschodnich oraz Uzbrojenie 
rycerzy zakonu krzyzackiego. ZajQcia zostaty poprowadzone przez pracownika naukowego Muzeum w 
Kaliningradzie oraz przedstawiciela grupy rekonstrukcyjnej „Brandenburg". 

3. Stowarzyszenie byto partnerem szkolenia pn. „Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur 
inspiracj^ do edukacji regionalnej w szkole", realizowanego wspolnie ze Stowarzyszeniem „Dom 
Warmiriski". Ustuga byta przedmiotem zamowienia Kuratorium Oswiaty w Olsztynie. Szkolenia 
odbyty si^ w pazdzierniku i listopadzie 2016 roku, w osrodkach doskonalenia nauczycieli w Olsztynie 
oraz Etku. Celem szkolenia byto utworzenie sieci wspotpracy 40 nauczycieli przedmiotow 
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humanistycznych z wojewodztwa warmirisko-mazurskiego na rzecz przygotowania oraz wdrozenia 
konspektow zaĵ c edukacyjnych/lekcji w nauczaniu historii lub ĵ zyka polskiego, opartych na 
niematerialnym 1 nnaterialnym dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur. 
W 2017 roku przedsî wziQcie b^dzie kontynuowane, Stowarzyszenie otrzymato dotacjQ (25 000 zt) na 
realizacjQ projektu pn. „Gwara warmiriska - warsztaty regionalne dIa nauczycieli" w ramacli 
Programu Kultura ludowa i tradycyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbiorcami 
projektu b^dq: nauczyciele przedmiotow humanistycznych ze szkot podstawowych, gimnazjow, szkot 
ponadgimnazjalnych, takze nauczyciele nauczania poczqtkowego klas 1-3, wychowawcy swietlic z 
wojewodztwa warmirisko-mazurskiego, nauczyciele historii regionalnej pracujqcy w muzeach, 
zainteresowani wtqczeniem elementow historii i kultury regionu Warmii i Mazur do przedmiotu 
nauczania lub prowadzenia zaĵ c szkolnych. Rezultatem projektu b^dq konspekty zaĵ c 
edukacyjnych/lekcji oraz autorskie programy nauczania historii lub JQzyka polskiego, oparte na 
niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur. 

4. Stowarzyszenie wydato katalog produktow turystycznych w wersji ukrairiskiej pn. „Zamki - oferta 
turystyczna Polski i Ukrainy", naktad 1 000 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. Na tamach publikacji zostaty 
takze zaprezentowane oferty partnerow ukrairiskich. Byty to: 2 oferty Muzeum Zamki 
Tarnopolszczyzny ze Zbaraza, prezentujqce zamek w Zbarazu oraz patac Wisniowieckich i Mniszchow 
w Wisniowcu oraz 6 ofert Regionalnego Centrum Rozwoju Triada z Rivne, przygotowanych na rzecz 
zabytkow (zamek ksiqzqt Ostrowskich i Lubomirskich w Dumno, zamek ksiqzqt Ostrowskich w Ostrog, 
zamek w Korzec, zamek Czartoryskich w Klewari, ruiny zamku w Gubkin, ruiny zamku w Nowomalin, 
ruiny zamku w Tajkury, patac Chodkiewiczow w Mtynow, patac w Mî dzyrzeczu Wielkim, dawna 
rezydencja Walewskich w Choszcza, patac Krasickich we Wtodzimierzec, Klasztor Swi^tej Trojcy w 
Mezyricz, Fort w Tarakaniw) oraz szlakow kulturowych („Trasami przywodcow kozackich", „Szlakiem 
Chmielnickiego", „Wotyri niezapomniany - historyczne trasy Polakow", „Wotyri ksiqzQcy", „Ksi^zQta 
Wotynia. Kraj Ostrowskich"). Promocja publikacji odbyta si? podczas workshopu z ukrairiskq branzq 
turystycznq w Ambasadzie RP w Kijowie (27-29 wrzesieri 2016), zorganizowanego przez 
Przedstawicielstwo Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie oraz Warmirisko-Mazurskq Regionainq 
OrganizacjQ Turystycznq. 
Publikacja zostata wspotfinansowana ze srodkow Samorzadu Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego 
(5 000 zt). 

6. Stowarzyszenie wydato audiobook w wersji polskiej, w^gierskiej, niemieckiej zawieraj^cy 16 
wierszy zaprezentowanych na tamach ksiqzki Piesni polskie i wqgierskle Ferdynanda Gregoroviusa, 
wydanej w 2015 roku. Nagrania recytacji aktorow zostaty wykonane przez: Iren^ Telesz-Burczyk 
oraz Marcina Kiszluk (wersja polska), Andre Schmeier (wersja niemiecka), Bartok Laszio (wersja 
w^gierska). 
Promocja audiobooka odbyta si^ w dn. 25.11.2016 na zamku w Nidzicy podczas konkursu wiedzy 
historycznej o regionie dIa mtodziezy. Celem konkursu byto promowanie dziedzictwa kulturowego, 
walorow przyrodniczo-historycznych regionu nidzickiego. Uczennica Katarzyna Pianka prezentujqca 
postac Ferdynanda Gregoroviusa zaĵ ta pierwsze miejsce w tym konkursie. Informacje sq dost^pne 
na stronach: https://www.voutube.com/watch7v-BQztkesXEY4 
oraz https://drive.google.com/drive/folders/0B6tdShW6sxKPMnNmLUFIR0pQdTQ 
Promocja audiobooka odbyta si^ w dn. 06.12.2016 w Olsztynie podczas konkursu pn. „Opowiesci 
znad tiyny" - konkursu dIa mtodziezy szkot ponadgimnazjalnych wojewodztwa warmirisko -
mazurskiego. Gosciem honorowym podsumowania tego konkursu na Uniwersytecie Warmirisko-
Mazurskim byt p. Andrzej Matyszko, ktory zaprezentowat ksiqzk? oraz audiobook na temat 
Gregoroviusa. 
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Promocji ksiqzki i audiobooka na temat Gregoroviusa zostaty poswî cone 3 audycje radiow/e 
przygotowane przez Polskie Radio, w dniacti: 17.10.2016, 20.12.2016 powtorzony w dn. 01.01.2017, 
09.01.2017 oraz audycja przygotowana przez Publiczne Radio Budapeszt w dn. 21.01.2017 
http://www.mediaklikk.liu/2017/01/19/lengvel-nemzetisegi-musor-bemutatiuk-a-lengvel-es-
magyar-dalok-ui-formajat/ 
Promocja audiobooka odbyta siQ na kanale YouTube: 
https://www.voutube.com/watch?v:::PQVWABgOYRY&list=PLtJLI7U\A/ChY77tKiRw5imiKaG2Cxl0xR9 
https://www.voutube.com/plavlist?list=PLtJLI7UWChY4K-nSG0GTn61Aim7CEcYGV 
https://www.voutube.com/watch?v::::crzBsbPvHmM&list^PLtJLI7UWChY7i6Ee-VfeXVI2Qg-mPXgns 
Promocja audiobooka odbyta si? na stronach Instytutu Polski w Budapeszcie: 
http://polinst.hu/node/11070, http://polinst.hu/pl/node/11071 
https://web.facebook.com/lengvel.intezet 
Promocja audiobooka odbyta si? na stronach czasopisma Gtosu Polonii: 
http://www.polonia.hu/index.php/pl/hirek/4129-polsko-wegierski-prezent-pod-choinke 
http://www.polonia.hu/index.php/hu/hirek/4130-lengvel-magvar-karacsonvi-aiandek 
https://www.facebook.com/glospolonii/?fref=ts 
Promocja audiobooka odbyta si? na stronie ambasady RP w Budapeszcie: 
http://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/polsko wegiersko niemiecki audiobook 

Audiobook zostat wydany przy wsparciu finansowym: Ambasady W^gier w Warszawie (16 500 zt), 
Samorzadu Wojewodztwa Warmihsko-Mazurskiego (3 000 zt), Ambasady RP w Budapeszcie (2 100 
zt), Powiatu Olsztyhskiego (1 000 zt). 
W dniu 3 marca br. na zamku olsztynskim Departament Kultury i Edukacji Urz^du Marszatkowskiego 
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowat konferencja promujqcq 
wydawnictwo Piesni polside i w^gierskie Ferdynanda Gregoroviusa. Spotkanie odbyto si? m.in. z 
udziatem marszatka wojewodztwa warmirisko-mazurskiego oraz ambasadora W^gier w Polsce. 

7. Na bazie aplikacji mobilnej Stowarzyszenia z 2015 roku prezentujqcej 16 polskich zamkow oraz 9 
zamkow z obwodu kaliningradzkiego jako kolejne dziatanie Stowarzyszenie zlecito zbudowanie gry 
turystycznej, bazujqcej na potencjale szlakow kulturowych i turystycznych wojewodztwa 
pomorskiego i warmirisko-mazurskiego. Na tamach aplikacji zostato zaprezentowanych 5 szlakow 
przebiegaĵ cych przez 2 wojewodztwa. Sq to: Szlak zamkow gotyckich, Szlak kopernikowski, Szlak 
latarni morskich, Szlak zabytkow hydrotechniki, Szlak bursztynowy. Obok opisow i przebiegow tras, 
do kazdej z nich, zostaty przygotowane questy dIa uzytkownikow, z odznakami za osiqgniQcie 
kolejnych etapow wiedzy na trasach. Aplikacja jest wzbogacona galeriq zdj?c, wydarzeniami, bazq 
obiektow turystycznych i handlowo-ustugowych w okolicy. Na tamach aplikacji zostato 
zaprezentowanych 114 obiektow. Aplikacji zostata zbudowana na platformie Android oraz iOS, w 
polskiej wersji jQzykowej. Aplikacja zostata umieszczona w sklepie mobilnym Google Play i AppStore. 
Promocja aplikacji ma miejsce na 41 lokalnych serwisach internetowych zwiqzanych z Pomorzem, 
Warmiq i Mazurami. 
Aplikacja zostata wykonana przy wsparciu finansowym Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego 
(11 000 zt) oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiriski (5 000 zt). 
Aplikacja znalazta uznanie i zdobyta nominacje w kategorii Podroze i turystyka do najbardziej 
prestizowego w Polsce konkursu na najlepsze aplikacje mobilne, czyli Mobile Trends. W kategorii tej 
aplikacja konkurowata z ofertami przygotowanymi przez: Polskie Koleje Linowe z aplikacja Kasprowy 
Wierch - PKL, Stowarzyszenie Arteria z aplikacja Stocznia Jest Kobietq, Mi?dzynarodowy Port Lotniczy 
im. Jana Pawta II Krakow - Bailee z aplikacja Krakow Airport, Ministerstwo Finansow z aplikacjq 
Asystent Granica. Informacje: 
http://www.mobiletrends.pl/zobacz-nailepsze-projektv-branzv-mobile-2016-roku-mobile-trends-
conference-awards-juz-marcu/ 

: v?AFvZYSZENJE GMIN 
.•CLSKiE ZAMKI GOTYCKJ: 
1C-C03 OiSJtyn, ui, Piera^znego 10 

tel. (0 89) 535 32 76 
Izahela Narozniak 
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