
Olsztyn
na szlaku gotyku ceglanego



Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego zostało utworzone 26.09.2007 r.
w miejscowości Greifswald (Niemcy). Jego założycielami byli: Centrum Informacji 
Turystycznej Miasta Stralsund, Niemiecki Kraj Związkowy Meklemburgia – Pomorze 
Przednie (Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków) oraz miasta z Niemiec 
(Greifswald, Bad Doberan, Anklam, Lüneburg, Neukloster, Parchim, Ribnitz-Damgarten)
i Dani (Horsens, Haderslev). Siedzibą  Stowarzyszenia jest Berlin. 

Miasta wchodzące w skład  Stowarzyszenia to: 
- z Polski – Chełmno, Gdańsk, Kamień Pomorski, Olsztyn, Płock, Sławno, Stargard 
Szczeciński, Szczecin, Toruń;
- z Niemiec – Anklam, Bad Doberman, Brandenburg nad Hawelą, Buxtehude, Frankfurt 
nad Odrą, Greifswald, Güstrow, Lüneburg, Neubrabndenburg, Neukloster, Parchim, 
Prenzlau, Ribnitz-Damgarten, Rugia, Schelswig, Schwerin, Stendal, Stralsund, Wismar, 
Wolgast;
- z Danii -  Haderslev, Kǿge, Nævstved.



Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój Szlaku Gotyku Ceglanego jako 
organizacji międzynarodowej oraz wspieranie powiązanych z nim działań
z zakresu kultury, sztuki, nauki i edukacji. Stowarzyszenie zbiera i prezentuje 
informacje o obiektach gotyku ceglanego na forum europejskim oraz upowszechnia 
materiały informacyjne na ich temat.  

Powstanie Stowarzyszenia było wynikiem kończącego się w 2007 r. projektu o 
nazwie: „EuRoB (skrót od niemieckiej nazwy Europäische Route der Backsteingotik) 
– „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”, który miał na celu stworzenie i popularyzację 
szlaku ceglanych obiektów gotyckich.



W ramach tego projektu, dofinansowanego ze środków unijnych (EFRR - program 
INTERREG III B), w latach 2003-2007 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 utworzenie logo projektu oraz jednolitego wzornictwa dla wszelkich publikacji m.in. mapa 
szlaku, pocztówki, plakaty (wraz z zabezpieczeniem praw autorskich na przyszłość);

 utworzenie strony internetowej www.eurob.org (w języku polskim, niemieckim i angielskim) 
prezentującej dziedzictwo kulturowe, zabytki gotyku ceglanego w powiązaniu z innymi 
atrakcjami turystycznymi i wydarzeniami w poszczególnych miastach; 

 stworzenie subdomeny internetowej http://bricks.eurob.org  z informacjami z zakresu sztuki, 
prowadzonych badań naukowych,  problematyki związanej z utrzymaniem i restauracją 
obiektów  architektury gotyckiej  (w języku niemieckim);  

 Prezentacja szlaku na targach branży turystycznej oraz targach poświęconych ochronie 
zabytków (m.in.: ITB w Berlinie, Targi Turystyczne w Gdańsku, Targi Denkmal w Lipsku); 

 wykonanie folderów prezentujących koncepcję projektu (język angielski);
 opracowanie broszury przedstawiającej poszczególne miasta na szlaku (język angielski, 

niemiecki, polski); 
 wykonanie lokalnych folderów informacyjnych dla poszczególnych miast (foldery o Olsztynie

w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej);
 opracowanie katalogu dla biur podróży (wersja niemiecka, angielska i polska);
 spotkania w miastach biorących udział w projekcie, służące wymianie doświadczeń z zakresu 

ochrony  lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej. 

http://www.eurob.org/
http://bricks.eurob.org/
http://bricks.eurob.org/


Miasto Olsztyn przystąpiło do Stowarzyszenia w 2008 r. na podstawie Uchwały nr 
XXVII/327/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 czerwca 2008 r.
oraz decyzji Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2008 r. 

Olsztyn, który uczestniczył również we wcześniejszym projekcie, wykorzystuje do 
promocji miasta następujące obiekty gotyku ceglanego: Brama Górna, Katedra św. 
Jakuba, Zamek, Stary Ratusz. 

Członkostwo Olsztyna w Stowarzyszeniu przyczynia się do promocji miasta
za granicą, kontynuowana jest również wcześniejsza współpraca i wymiana 
doświadczeń z pozostałymi członkami. Profil Stowarzyszenia przyciąga głównie 
turystów zainteresowanych tzw. turystyką kulturalną.  



Działania zrealizowane w ramach wcześniejszego projektu „EuRoB”, 

związane bezpośrednio z Olsztynem: 
• 2004 r. - spotkanie partnerów projektu w Olsztynie, prezentacja metod konserwacji 

elewacji ceglanych na przykładzie Bramy Górnej i Starego Ratusza (prace 
wykonano w 2003 r.), prezentacja wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi; 

• 2005 r. - wykonanie prac konserwatorskich fragmentu miejskiego muru obronnego 
w Parku Zamkowym w Olsztynie - wartość całkowita: 55.000 zł - 14.249,44 €, 
refundacja ze środków EFRR w wysokości 75 % wartości prac, tj. refundacja 
10.687,08 € (40.952,06 zł), wkład własny wynosił: 3.562,36 € (14.047,94 zł);

• 2006 – przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie pomiędzy Bramą 
Górną a Parkiem Zamkowym, ustalających pierwotny przebieg miejskich murów 
obronnych - wartość całkowita: 85.244 zł - 22.249,94 €, refundacja ze środków 
EFRR w wysokości 75 % wartości prac, tj. 16.687,46 € (61.936,76 zł), wkład 
własny wynosił 5.562,48 € (23.307,24 zł); 

• 2006 - opracowanie i wydrukowanie folderów informacyjno-promocyjnych, 
dotyczących Olsztyna (11.000 egz. w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej), 
koszt: 10.980 zł - refundacja w 100 % ze środków finansowych projektu; 

• 2007 - opracowanie materiałów o olsztyńskich zabytkach gotyku ceglanego na 
stronę internetową (subdomena http://bricks.eurob.org): opisy, fotografie, materiały 
archiwalne; koszt opracowania 1.500 € - sfinansowane w 100 % ze środków 
projektu. 

http://bricks.eurob.org/
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Strona internetowa Stowarzyszenia 
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”

www.eurob.info
 

Na stronie tej dostępne są materiały prezentujące regiony i miasta 
członkowskie, foldery informacyjne i propozycje tras wycieczkowych.  

http://www.eurob.info/


Zabytki gotyku ceglanego w Olsztynie

Zamek Katedra św. Jakuba

Stary Ratusz Brama Górna
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