Wyciąg z protokołu obrad Kapituły
Konkursu „Lider Turystyki 2020”
Kapituła Konkursu, uwzględniając dane przekazane przez Muzeum Zamkowe
w Malborku w ankiecie zgłoszeniowej oraz w oparciu o informacje pochodzące
z Forum Ekspertów, dotyczące projektów inwestycyjnych, finansowania przedsięwzięć
wspierających rozwój turystyki i kultury - zakwalifikowała Muzeum Zamkowe
w Malborku do grona instytucji, mających prawo do posługiwania się tytułem „Lider
Turystyki 2020”.
Uzasadnienie
Muzeum Zamkowe w Malborku jest instytucją centralną podlegającą Ministerstwu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako jedyny obiekt tego typu w Polsce statutowo ma
przekazywać wszystkim odwiedzającym turystom wiedzę nt. historycznego znaczenia
obecności Zakonu Krzyżackiego na ziemiach polskich. Jedną z form jest prezentacja
najokazalszej budowli zakonu – Zamku Krzyżackiego w Malborku, który jest główną
siedzibą Muzeum. Prowadzona działalność naukowa w oparciu o posiadane zbiory oraz
utrzymanie Zamku, jako jednego z najwspanialszych zabytków architektury gotyckiej na
świecie to zadania, jakie każdego dnia wypełniają pracownicy Muzeum. Zamek gości
rocznie ponad 800 tyś. turystów, co bez wątpienia stawia tę instytucję w czołówce
polskich Muzeów. Jak wynika z informacji przekazanych członkom forum ekspertów,
jedną z imprez plenerowych - która latem zaliczona została do najważniejszych wydarzeń
na Pomorzu - jest inscenizacja oblężenia Malborka. Widowisko to, zaprezentowane
Kapitule Konkursu, m.in.: na zdjęciach, wzbudza u widzów niesamowite emocje.
Pokazuje również, jak istotna jest wiedza historyczna prezentowana „na żywo” i podkreśla
ogromny trud, pomysłowość oraz czas poświęcany przez pracowników Muzeum, aby tego
typu przedsięwzięcie zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Po bitwie pod
Grunwaldem to druga, co do wielkości, inscenizacja historyczna w Polsce z udziałem
rycerstwa.
Muzeum Zamkowe w Malborku, oczywiście jako podstawową działalność prowadzi
udostępnianie turystom historycznych pomieszczeń Zamku, także tych odbudowanych
i odrestaurowanych. Dzięki pomocy Państwa i wsparciu Unii Europejskiej
przeprowadzono szereg prac budowalno-konserwatorskich, które przywróciły dawny
blask Zamku.

Jak wynika z informacji zawartych w ankiecie, potwierdzonych przez członków forum
ekspertów - odbudowany został Kościół Zamkowy, zrekonstruowano figurę
Najświętszej Marii Panny, zyskano też szereg nowych pomieszczeń wystawienniczych.
Nowej aranżacji doczekała się m.in. Zbrojownia Malborska, prezentująca oręż
europejski oraz uzbrojenie krajów orientalnych (perskie, afgańskie czy tureckie).
Na bieżąco pracownicy Muzeum gromadzą także artefakty z czasów, gdy zakon
krzyżacki miał siedzibę w Malborku. Jest to możliwe dzięki prowadzonym na terenie
Zamku pracom konserwatorskim oraz zakupom eksponatów od kolekcjonerów z całego
świata.
Na plus dla Muzeum Zamkowego w Malborku, jako instytucji prezentującej życie na
ziemiach polskich /ziemiach pruskich na przestrzeni wieków - zaliczyć należy także
fakt, że podległe jej dwa obiekty: Zamek w Sztumie i Zamek w Kwidzynie też są
doskonale rozpoznawanymi i chętnie odwiedzanymi budowlami historycznymi.
We wszystkich tych obiektach, z myślą o mieszkańcach Pomorza, prowadzone są lekcje
muzealne, dzięki czemu uczniowie chętniej poznają historię swojego regionu.
Aby także na zdjęciach Zamek wyglądał „jak nowy”, w najbliższym czasie zostaną
przeprowadzone kolejne prace modernizacyjne, m.in.: służące odbudowie z ruin
fragmentu budynku gospodarczych tzw. podzamcza.
Na koniec Członkowie Forum Ekspertów wysoko ocenili przygotowanie placówki do
nowych warunków zwiedzania w dobie pandemii. Obiekt, jako pierwszy tego typu
w Polsce, przyjmował turystów z zachowaniem wszelkich zasad i norm sanitarnych.
Wymienione powyżej argumenty to tylko część pozytywów, przypisywanych przez
Forum Ekspertów dla Muzeum Zamkowego w Malborku, które w zgodnej opinii
Kapituły Konkursu w pełni zasłużyło na przyznanie tytułu „Lider Turystyki 2020”.
Gratulujemy!
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