Sprawozdanie z dziatalnosci Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie" za 2021

1. Stowarzyszenie jal<o beneficjent wiodqcy z dn. 30 listopada 2021 zakonczylo realizacjQ
projektu pn. „Turystyka ponad granicami - trasy turystyczne regionow transgranicznych Rosji i
potnocno-wschodniej Polski" z Programu Wspotpracy Transgranicznej

Polska-Rosja 2014-2020.

Projekt wspotfinansowany byt ze srodkow Unii Europejskiej. W dn. 24 lutego br. Stowarzyszenie
ztozyto sprawozdanie koncowe z realizacji catego projektu oraz sprawozdania wszystkich Partnerow
(Ministerstwo Kultury iTurystyki Regionu Kaliningrad, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
Warmitisko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Muzeum „Styl Miejski" w Kaliningradzie).
Zgodnie z rozliczeniem koricowym Stowarzyszenie na realizacje wtasnej czesci projektu otrzymato
109 832,81 euro (90% kosztow) za lata 2019-2021. W zwiqzku z zamkni^ciem polsko-rosyjskiej
granicy z obwodem Kaliningradzkim FR od marca 2020 r. Stowarzyszenie podpisato dwa aneksy do
umowy grantowej (09.03.2021, 27.09.2021), celem modyfikacji budzetu Stowarzyszenia na dziatania
realizowane tyiko na terenie Polski. W 2021 roku Stowarzyszenie wspolnie z Partnerami polskimi
zrealizowato nast^pujqce dziatania na terenie Polski:
a. W terminie od 21 czerwca do 26 czerwca 2021 r. odbyta si^ wizyta studyjna Szlakiem zamkow
Gotyckich na Warmii Mazurach - Tomasz Zubilewicz wraz z telewizjq TVN. Efektem wizyty jest m.in.
artykut„Szlakiem Zamkow Gotyckich przez WarmiQ i Mazury" w Dzienniku Zachodnim
https://dziennikzachodni.pl/szlakiem-zamkow-gotvckich-przez-warmie-i-mazurv/ar/cl3-15771934
Wizyta zostata zorganizowana z Warmihsko-Mazurskq Regionainq Organizacjq Turystycznq.
b. W terminie od 28 czerwca do 4 lipca 2021 r. odbyta si^ wizyta studyjna szlakami
turystycznymi wojewodztwa pomorskiego - Michael Juhran, niemiecki dziennikarz wspotpracujqcy z
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Polscehttps://www.noz.de/pagebuilding/advertorial-archiv/artikel/ostseeurlaub-in-polen-20027569
oraz "Wo schon Max Schmeling Kraft" (wersja papierowa):
https://www.prot.gda.pl/wp-content/uploads/2021/09/General-Anzeiger .pdf
Wizyta zostata zorganizowana z Pomorskq Regionainq Organizacja Turystycznq.
c. W terminie od 26 do 29 czerwca 2021 r. odbyta si^ wizyta studyjna szlakami turystycznymi
wojewodztwa pomorskiego - Marta Grabiec, „Kurier Lubelski"; Agnieszka Kasperska, „Dziennik
Wschodni"; Piotr Nowacki, „Lajf Magazyn Lubelski". Dziennikarze odwiedzili Gdansk oraz Malbork,
Sztum, Gniew i Kwidzyn. Efektem wizyty s^ artykuty: „W powietrzu i na morzu. Gdansk czeka na
mieszkahcow Lubelszczyzny", „Z Lublina do Gdahska samolotem. Warto pojechac nie tyIko nad
morze", „Kierunek Pomorze".
https://kurierlubelski.pl/w-powietrzu-i-na-morzu-gdansk-czeka-na-mieszkancowIubelszczvznv/ar/c7-15707608https://www.dziennikwschodni.pl/magazvn/z-lublina-do-gdanskasamolotem-nie-tvlko-nad-morze,n,1000291613.html
https://laif.info/kierunek-pomorze

'

Wizyta zostata zorganizowana z Pomorskq Regionainq Organizacja Turystycznq.
d. W terminie od 3 do 7 sierpnia 2021 r. odbyta siQ wizyta studyjna Szlakiem zamkow gotyckich
Warmii, Mazur, Pomorza zorganizowana dIa 3 dziennikarzy turystycznych z magazynu „Swiat
Podrozy". Efektem wizyty jest artykut „Zamki gotyckie Pomorza, Warmii i Mazur" opublikowany w
1

wersji
elektronicznej
oraz
drukowanej
magazynu
„Swiat
https://magazvnswiat.pl/31590/zamki-gotvckie-pomorza-warmii-i-mazur.html

Podrozy":

Efektem wizyty jest artykut „Szlak Zamkow Gotyckich - najpi^kniejsze zamki Pomorza, Warmii i
Mazur" na blogu turystycznym
https://blog.polskieszlaki.pl/nasze-podroze/14094,szlak-zamkow-gotvckich-na|pieknieisze-zamkipomorza-warmii-i-mazur/
oraz film https://www.voutube.com/watch?v=tlVlDV7Tqes
Wizyta zostata zorganizowana z Warmihsko-Mazurskq Regionainq Organizacjq Turystycznq oraz
Pomorskg Regionainq Organizacja Turystycznq.
e. W terminie od 16 do 20 sierpnia 2021 r. odbyta si^ wizyta studyjna Szlakiem zamkow
Gotyckich Warmii, Mazur, Pomorza

zorganizowana dIa

2 dziennikarzy turystycznych z portalu

turystycznego https://www.waszaturvstvka.pl. Efektem wizyty jest artykut „Gotycki urok zamkow
Pomorza i Warmii. Szlak turystycznych atrakcji dIa kazdego": https://www.waszaturvstvka.pl/gotvckiurok-zamkow-pomorza-i-warmii-szlak-turystvcznych-atrakcji-dla-kazdego/
Wizyta zostata zorganizowana z Warminsko-Mazurskq Regionainq Organizacja Turystyczng oraz
Pomorskq Regionainq Organizacja Turystyczn^.
f. W terminie od 23 do 30 sierpnia 2021 r. odbyta si^ na Warmii Mazurach wizyta studyjna
blogera turystycznego - Karol Werner reprezentujqcy https://kolemsietoczv.pl/. Trasa ponad 350 km
zostata pokonana przez blogera samochodem i rowerem. Efektem wizyty jest artykut „Mazurska
przygoda rowerowa. Szlak Zamkow Gotyckich i wszystko co najlepsze na Warmii i Mazurach":
https://kolemsietoczv.pl/mazurv-rowerem-trasv-rowerowe-mazurach-warmii/ oraz film Kotem SIQ
toczy - Mazury - rowerem wsrod zamkow i jeziorD c?* • Wielka pgtia warmitisko-mazurska z Tata! YouTube
Wizyta zostata zorganizowana z Warmihsko-Mazurskq Regionainq Organizacja Turystycznq.
g. W terminie od 17 do 20 wrzesnia 2021 r. odbyta si^ na Warmii Mazurach wizyta studyjna
dziennikarzy National Geographic. Tematem wizyty byt Szlak Zamkow Gotyckich, Szlak Wielkich Jezior
Mazurskich oraz Szlak Fortyfikacji. Efektem wizyty jest artykut „Odkrywamy fascynujqce historie
zamkow Warmii i Mazur. W tie czary i masoneria"
https://www.national-geographic.pl/artvkul/odkrvwamy-fascvnuiace-historie-zamkow-warmii-imazur-w-tle-czarv-i-masoneria
oraz artykut „Okolice Olsztyna. Sladami Kopernika oraz gotyckich zamkow" w wersji papierowej
National Geographic Traveler.
Wizyta zostata zorganizowana z Warminsko-Mazursk^ Regionainq Organizacjq Turystycznq.
h. W terminie od 10 do 14 pazdziernika 2021 odbyta s\q na Warmii Mazurach wizyta studyjna
blogerow turystycznych -

Anna i Marcin Nowak reprezentujacvwww.gdziewviechac.pl. Trasy

przemierzane przez blogerow obj^ty trzy tematyki: Szlak Zamkow Gotyckich, Szlak Frontu
Wschodniego I Wojny Swiatowej, patace i dwory. Efektem wizyty jest artykut 'Melancholia i
tajemnica jesiennych Mazur. Na szlaku zamkow, patacow i czegos wi^cej...':

https://Rdziewviechac.pl/59955/melancholia-i-taiemnica-iesiennvch-rriazur-na-szlaku-zamkowpalacow-i-czeRos-wiecei.html oraz film W^drowne Motyle - Niezwvklv Klimat MAZUR po sezonie

•

ZAMKI, PAtACE. wojenne tajemnice - YouTube
Wizyta zostata zorganizowana z Warminsko-Mazurskq Regionainq Organizacjq Turystycznq
i. W terminie od 24 do 27 pazdziernika oraz od 29 pazdziernika do 1 listopada 2021 odbyta si^
na Warmii, Mazurach oraz Pomorzu wizyta studyjna dziennikarzy magazynu turystycznego LOVE WM.
Efektem wizyty jest artykut 'Szlakiem zamkow gotyckich Warmii, Mazur, Pomorza':
https://lovewm.pl/szlakiem-zamkow-Rotvckich-warmii-mazur-i-pomorza/
Wizyta zostata zorganizowana z Warmihsko-Mazurskq Regionainq Organizacja Turystyczna
j.

Dodatkowym efektem wspotpracy z blogerami turystycznymi jest artykut „Kr6lestwo cegty.

Gotyckie zamki na Warmii i Mazurach - idealne po sezonie" dost^pne na blogu turystycznym
https://www.podrozepokulturze.pl/2021/ll/zamki-na-warmii-i-mazurach-zwiedzanie/
k. W czerwcu 2021 r. zostaty wydane mapy turystyczne „Szlakiem zamkow i fortyfikacji" (10 tys. egz.)
oraz map

„Szlakiem I wojny swiatowej" (10 tys. egz.) w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej,

angielskiej, przekazanych do punktow IT na terenie woj. warmihsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Tematycznie mapy obejmujq obszar wojewodztwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmihskomazurskiego oraz obwod kaliningradzki FR.
I. W lipcu 2021 r. zostata wykonana interaktywna mapa pn. „Szlakiem Zamkow Gotyckich" w wersji
polskiej i angielskiej na ktorej zostata zaprezentowana aktywnosc lokalnej spotecznosci, zrzeszonej
formalnie lub nieformalnie, zajmujgcej sig odtworstwem historycznym nawiqzujqcym do wydarzen
zwiqzanych z historic danego miejsca i regionu. Zostato zaprezentowanych 86 wizytowek w wersji
polskiej i angielskiej osob, organizacji, firm oraz imprez historycznych ze wszystkich gmin
Stowarzyszenia. Sq to nast^pujqce wizytowki: 1. Spacer z duchami Krzyzakow, 2. Bitwa pod
Heilsbergiem, 3. Dziatdowskie Bractwo Rycerskie, 4. Tajemnice Starej Ostrody, 5. SpektakI historyczny
„Walka o granice. Dziatdowo 1920-1939", 6. Jarmark Sredniowieczny na sw. Jakuba, 7. K^trzyhskie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA, 8. Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej, 9. Turniej
Rycerski na zamku w Sztumie, 10. Chorqgiew Husarska Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego, 11.
Szkotka Jezdziecka PASJA, 12. Zotty Regiment Piechoty, 13. Rycerze Gniewu, 14. Chor^giew Zacigzna
APIS, 15. Warmihska Dzika Kompania, 16. Biesiada Rycerska, 17. Stanica Husarska, 18. Vivat Vasa
Bitwa Dwoch Wazow 1626, 19. Turniej Rycerski Krola Jana III, 20. Baranus Opalehski, 21. Rankingowe
zawody tucznictwa konnego Pruska Strzata, 22. Zast^p Krzyzogryfa

z Bytowa, 23. Druzyna

Jormungand Hird Kwidzyn, 24. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Bractwo Rycerskie Komturii
Nidzickiej", 25. Zamkowy Piknik Historyczny, 26. Garncarstwo Artystyczne Jarostaw Arkuszynski, 27.
Zagroda Edukacyjna U Garncarza Szyszka, 28. Klub Mitosnikow Kultury Sredniowiecznej, 29.
Stowarzyszenie Kultury Sredniowiecza Bractwo Rycerskie Zamku Olsztyn, 30. Obl^zenie Malborka, 31.
Warsztaty kuchni dawnej, 32. Turniej Rycerski o Wtoczni^ Sw. Jerzego, 33. Biwak Wielkiej Armii w
Ostrodzie, 34. Druzyna Rycerska Komturii Ostrodzkiej, 35. Turnieje rycerskie na zamku w Nidzicy, 36.
Bractwo Rycerskie Chor^giew Ziemi Malborskiej, 37. Kowalstwo-Ptatnerstwo Grybol Jakub Grybek,
38. Mi^dzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej „Wsp6lne Dziedzictwo Kultury", 39. Kraina 7
osobliwosci, 40. Garncarska Wioska, 41. Druzyna Wojow Pomorskich "Jastrzqb", 42. Wilehski

Muszkieterski Putk, 43. Dziatdowski Turniej Rycerski. Mapa zostata zamieszczona na stronie
Stowarzyszenia: https://zamkigotyckie.org.pl/onszg
https://zamkigotvckie.org.pl/en/recommended-offers-on-the-trail-of-gothic-castles
t. W listopadzie 2021 r. zostata wykonana interaktywna mapa pn. „Szlakiem I wojny swiatowej" w
wersji polskiej i angielskiej. Mapa zostata wykonana na podstawie materiatow przygotowanych do
publikacji wydawnictwa w wersji drukowanej. Na mapie zostato zamieszczonych okoto 80 wizytowek
miejsc i obiektow zwi^zanych z I wojng swiatowq w wojewodztwie pomorskim, kujawsko-pomorskim,
pomorskim

oraz

obwodzie

kaliningradzkim

FR.
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Stowarzyszenia: https://zamkigotvckie.org.pl/szlakiem-i-woinv-swiatowei,
https://zamkigotvckie.org.pl/en/the-trail-of-world-war-i
m. W listopadzie 2021 r. zostata wykonana multimedialna mapa pahstwa krzyzackiego w XV w. wraz z
grq

zainstalowana na stronie www.zamkigotyckie.org.pl przygotowana na silniku gry, ktora daje

mozliwosc wirtualnego zwiedzenia 21 zamkow krzyzackich, biskupich i kapitulnych dawnego pahstwa
krzyzackiego (Cztuchow, Bytow, L^bork, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Malbork, Sztum, Dziatdowo, Nidzica,
Ostroda, Olsztyn, Lidzbark Warmihski, Gizycko, K^trzyn, Ryn, Batga, Pokarmin, Krolewiec, Ragneta,
Lochstedt). Bezposredni link do mapy: https://zamkigotvckie.org.pl/3d/. Kazda wizualizacja zamku
jest w 4 wersjach j^zykowych (polska, angielska, niemiecka i rosyjska) i zawiera krotki opis zamku,
jego konstrukcji i historii. Konsultacjq merytorycznq catego przedsi^wzi^cia zaj^li si^: Bogusz Wasik
(Muzeum Zamkowe w Malborku), Wojciech Wotkowski (Politechnika Warszawska), Tomasz Torbus
(Uniwersytet Gdariski), Michat Starski (Uniwersytet Warszawski) i Marcin Wiewiora (UMK w Toruniu).
n. W listopadzie 2021 r. zostata wykonana gra edukacyjna zaimplementowana na multimedialnej
mapie pahstwa krzyzackiego w XV, zainstalowana na stronie https://zamkigotvckie.org.pl/3d/.
polegajqca na odszukaniu liter hasta, poukrywanych wsrod detail konstrukcyjnych roznych zamkow z
interaktywnej mapy. W ciqgu roku planowane s^ 4 edycje konkursu tzn. sq 4 moduty gry = 4 nowe
hasta na rok.
o. W listopadzie oraz grudniu 2021 r. odbyta si^ promocja interaktywnej mapy pn. „Szlakiem Zamkow
gotyckich" oraz multimedialnej mapy pahstwa krzyzackiego w XV w. wraz z grq na 70 serwisach
turystycznych, ogolnopolskich, regionalnych portali turystycznych zwi^zanych z regionem Warmii i
Mazur, Pomorza oraz na portalach zagranicznych (m.in. Zagranicznych Osrodkow Polskiej Informacji
Turystycznej na WQgry, AustriQ, Chiny, Holandi^), takze mediach spotecznosciowych.
p. W listopadzie 2021 r. odbyta s\q promocja projektu pn. „Turystyka ponad granicami - trasy
turystyczne regionow transgranicznych Rosji i potnocno-wschodniej Polski" na tamach prasy Warmii,
Mazur, Pomorza: artykut w Gazecie Wyborczej (19.11.2021, dodatek na Warmi? i Mazury); artykut w
Gazecie Wyborczej (19.11.2021, dodatek na Pomorze); artykut w Dzienniku Battyckim (18.11.2021);
artykut na stronie Gazety Olsztyhskiej (19.11.2021) https://gazetaoisztvnska.pl/783569.Turvstvkabez-granic-szlakami-turystvcznymi-na-obszarach-transgranicznych-Rosli-i-polnocno-wschodnielPolski.html: oraz prasy obwodu kaliningradzkiego FR: Magazyn Battycki (30.11.2021); Kaliningradzka
Antena

(30.11.2021);

Gazeta

TV

Program

(30.11.2021);

artykuty

na

stronach:

https://www.tvovbro.com/exclusive/6193372349043000000 kak-putieshiestvovat-pri-zakrvtvkhghranitsakh. https://www.kp.ru/dailv/28358/4505913/?show.direction^future.
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Na wkiad wfasny do powyzszych dziaiah polsko-rosyjskiego projektu Stowarzyszenie pozyskafo srodki
od: Samorzqdu

Wojewodztwa

Warminsko-Mazursklego

(21 750 zf), Samorzqdu

Wojewodztwa

Pomorskiego (20 000 zf). Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie (8 000 zf).
2. W dniu 20.10.2021 Stowarzyszenie zorganizowaio

webinarium

„Miejsca

pamigci

narodowej w mojej okolicy" poprowadzone przez dr iwon^ Jozwiak - metodyka nauczania historii. W
spotkaniu udziat wzi^to 55 osob reprezentujqcych: pracownikow instytucji kultury i edukacji,
nauczycieli szkot podstawowych oraz srednich. Partnerem spotkania byt Warmihsko-Mazurski
Osrodek

Doskonalenia

Nauczycieli w Olsztynie, ktory odpowiadat za rekrutacJQ

uczestnikow,

rejestracje, takze webinarium odbyto si^ na platformie MOODLE zarz^dzanej przez W-MODN.
3. W pazdzierniku 2021 r. Stowarzyszenie z partnerstwem Warmihsko-Mazurskiego Osrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zorganizowaio konkurs „Miejsca pami^ci narodowej w mojej
okolicy". Celem konkursu byto przygotowanie wtasnych projektow przez zespoty uczniow wokot
tematu bohaterow i wydarzen zwiqzanych z walkq o polskosc regionu. W ramach konkursu uczniowie
mogli przygotowac prezentacj^ lub film. W konkursie udziat wzi^to 187 osob, w tym 143 uczniow oraz
44 nauczycieli. Podsumowanie konkursu odbyto SIQ W dn. 9.12.2021 w Olsztyhskim Planetarium,
podczas ktorego dyrektor Planetarium przedstawit prezentacj^ nt. temat zycia i pracy Mikotaja
Kopernika na Warmii, zostat takze wyswietlony film „Przewr6t kopernikahski". Najlepsze prace
zostaty

zaprezentowane

na

stronie

https://zamkigotyckie.org.pl/aktualnosci/konkurs-mielsca-

pamieci-narodowei-w-moiei-okolicv-w-roku-szkolnym-2021-2022/5583.htm DIa zwyci^zcow zostaty
ufundowane nagrody ksiqzkowe. Partner konkursu (W-MODN) pozyskat dodatkowe srodki na
statuetki dIa wszystkich uczestnikow z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.4. W listopadzie 2021 r. zostata wykonana interaktywna mapa pn. „Miejsca pami^ci
narodowej Warmii, Mazur, Powisia" w wersji polskiej przedstawiaj^ca miejsca pochowku, tablice,
symboliczne pomniki upami^tniajqce osoby zaangazowane w proces odzyskania niepodlegtosci oraz
ksztattowania granic

II Rzeczypospolitej.

Mapa zostata wykonana

na podstawie materiatow

otrzymanych od gmin cztonkowskich, aplikacji mobilnej „Szlak Powisle 1920" Muzeum Zamkowego w
Malborku, informacji zebranych

przez pracownikow

W-MODN.

Na tamach mapy

zostaty

przedstawione 52 miejsca, link:

https://zamkigotvckie.org.pl/mieisca-pamieci-narodowei-warmii-

mazur-powisla
Webinarium „IVIiejsca pami^ci narodowej w mojej okolicy", konkurs „ Miejsca pamiqci narodowej w
mojej okolicy", interaktywna mapa „Miejsca

pami^ci narodowej

Warmii, Mazur, Powisia" sq

dziafaniami projektu „ Miejsca pami^ci narodowej Warmii, Mazur jako inspiracja w regionalnej
edukacji fiistorycznej"

wspoffinansowanego

ze srodkow Samorzqdu

Wojewodztwa

Warmihsko-

Mazurskiego (7 500,00 zf).

Olsztyn, 11.03.2022
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