Sprawozdanie z dziatalnosci Stowarzyszenia gmin ..Polskie zamki gotyckie" za okres od ostatniego
Walnego Zgromadzenie w dniu 22 marca 2019 r. do 18 marca 2020 r.

Zrealizowane zadania
I targi i imprezy
1. Stowarzyszenie wzi^to udziat w polskich i zagranicznych targach turystycznych, odbywajqcych s\q w
miejscowosciach: Wilno (styczen), Izrael (iuty), Warszawa (iuty), Berlin (marzec), Moskwa (marzec).
Wydawnictwa obecne byty na stoisku Warminsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
ktorej Stowarzyszenie jest czionkiem.
2. Odbyt si? konkurs wiedzy o zamkach gotyckich dIa uczniow szkot podstawowych: etap gminny oraz
finat konkursu w dniu 6 czerwca 2019 r. we Fromborku. Konkurs byt dziataniem wspolnym
Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie" oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiriski". W konkursie
procz gmin cztonkowskich Stowarzyszenia udziat wzi^li takze uczniowie z Reszia, Braniewa, Ornety.
Koszty konkursu zostaty podzielone pomi^dzy stowarzyszenia. Decyzj^ Warminsko-Mazurskiego
Kuratora Oswiaty konkurs wiedzy o zamkach gotyckich w 2019 roku zostat wpisany do Wykazu
zawodow wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warminsko-Mazurskiego
Kuratora Oswiaty lub inne podmioty dziataj^ce na terenie szkoty, efektem czego moze zostac wpisany
na swiadectwo szkolne. Konkurs w 2020 roku takze zostat wpisany przez Warminsko-Mazurskiego
Kuratora Oswiaty do Wykazu zawodow.
3. Stowarzyszenie jako Beneficjent Wiodqcy od wrzesnia 2019 rozpocz^to realizacj? projektu pn.
„Turystyka ponad granicami - trasy turystyczne regionow transgranicznych Rosji i potnocnowschodniej Polski" z Programu Wspotpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Partnerzy
projektu to: Ministerstwo Kultury i Turystyki Regionu Kaliningrad, Pomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna, Warmirisko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Muzeum „Styl Miejski" w
Kaliningradzie. Catkowita wartosc projektu wynosi: 201136,00 euro, z czego 90% jest dofinansowane
ze srodkow Programu, termin realizacji projektu: wrzesieri 2019 - sierpien 2021.
W ramach projektu Stowarzyszenie w 2019 roku zrealizowato nast^pujqce dziatania na terenie Polski:
a. W pazdzierniku 2019 r. zostato ustawionych 15 tablic informacyjnych na terenie 15 gmin
cztonkowskich (woj. warmirisko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie). Tablice pn. „Szlakiem
zamkow i fortyfikacji" przedstawiajqc Szlak zamkow prowadzqcy przez miejscowosci potozone w
Polsce (Bytow, L^bork, Cztuchow, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostroda, Nidzica,
Dziatdowo, Olsztyn, Lidzbark Warminski, K^trzyn, Ryn) oraz zamki i fortyfikacje potozone w Obwodzie
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (fortyfikacje obronne Kaliningradu, Fort 11/Kaliningrad, Fort
5/Kaliningrad, zamek Schaaken/Niekrasowo w powiecie Guriewsk, zamek Waldau/Nizowje w
powiecie Guriewsk, zamek Insterburg/Czerniachowsk, zamek Georgenburg/Majowka w powiecie
Czerniachowsk, zamek Tapiau/Gwardiejsk).
Na tablicach zostat umieszczony QR-kod aplikacji
Stowarzyszenia z 2017 roku w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej.
Stowarzyszenie jako wymagany wktad wtasny do powyzszego przedsi^wzi^cia pozyskato dotacj? ze
srodkow Samorz^du Wojewodztwa Pomorskiego (7 000,00 zt) oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia w Warszawie (3 000,00 zt).
b. W dn. 22 pazdzierniku 2019 r. Stowarzyszenie przygotowafo oraz zorganizowato w Olsztynie
gr? miejsk^ „Sladami Mikotaja Kopernika". Gra zostata przygotowana w wersji polskiej i rosyjskiej.
Gra byta wydarzeniem towarzyszqcym dIa seminarium dyskusyjnego pn. „Partnerstwo wschodnie -
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rozwijanie kontaktow i wspotpracy pomi^dzy spoteczeristwami" zorganizowanego przez
Stowarzyszenie z partnerstwem Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie. W grze udziat
wzi^ty 43 osoby m.in. przedstawiciele Klubu Turystyki Rowerowej 4R Oddziat Warminsko-Mazurski
PTTK w Olsztynie, nauczyciele i uczniowie ze szkoty College Rybotowstwa i Przetworstwa Rybnego w
Kaliningradzie, Zespotu Szkot Gastronomiczno-Spozywczycti w Olsztynie, studenci III roku Filologii
Rosyjskiej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie. Gra zostata przygotowana przez
pracownika Stowarzyszenia we wspotpracy z Mariq Chomickq z Pracowni Powidia - autorkq
wczesniejszych gier poswieconycti M. Kopernikowi. Przygotowana gra zostata sprawdzona przez
przewodnikow turystycznycti z wojewodztwa warmirisko-mazurskiego, przettumaczona na j^zyk
rosyjski przez p. Lili? Symonajc. Stowarzyszenie jako wymagany wktad wtasny do powyzszego
przedsiQwziQcia pozyskato dotacj? ze srodkow Samorzqdu Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego
(3 000,00 zt).
c. W dn. 28-30 pazdziernika 2019 na trasie: Malbork (Muzeum Zamkowe w Malborku) - Gniew
(zamek Gniew) - Kwidzyn (Muzeum Zamkowe w Kwidzynie) odbyta si? wizyta studyjna osob
zwiqzanych z obstug^ ruchu turystycznego w ktorej udziat wzi?li pracownicy instytucji kultury i
turystyki z gmin cztonkowskicti oraz obwodu kaliningradzkiego. Harmonogram sktadat si? z
wyktadow, warsztatow oraz wizyt studyjnych w roznych punktach turystycznych. Podczas spotkan
omawiane byty nast?pujqce
na tematy: 1. DIaczego warto wspotpracowac na ptaszczyznie
transgranicznej, 2. Turystyka a obstuga przewodnicka, 3. Pracownicy - historycy, czyli jak zrobic dobrq
rekonstrukcj?. Podobna wizyta planowana jest na terenie obwodu kaliningradzkiego wiosnq 2021.
Stowarzyszenie jako wymagany wktad wtasny do powyzszego przedsi?wzi?cia pozyskato dotacj? ze
srodkow Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie (2 000,00 zt).
4. W czerwcu 2019 r. zostata wydana publikacja pn. „Zamki gotyckie - oferta turystyczna" w wersji
angielskiej i niemieckiej, w naktadzie 2 000 egz. na tamach ktorej zostaty przedstawione 22 oferty
bazujqce na potencjale kulturowym i turystycznym Szlaku Zamkow Gotyckich, utozone tematycznie:
turystyka kulturowa i wypoczynek w obiektach historycznych, turystyka kulturowa i edukacyjna,
turystyka aktywna, eventy oraz atrakcje jednodniowe. Na tamach publikacji zostaty zamieszczone
m.in. oferty grup rekonstrukcyjnych dziatajqcych przy zamkach, oferty rzemieslnikow dawnych
zawodow, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne. Wydawnictwo wspotfinansowane byto ze
srodkow Samorzqdu Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego (11000,00
zt), Samorzqdu
Wojewodztwa Pomorskiego (3 000,00 zt), Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (1 200,00
zt). Wydawnictwo zostato przekazane do zainteresowanych punktow informacji turystycznej oraz na
targi turystyczne.
5. W pazdzierniku oraz iistopadzie 2019 r. Stowarzyszenie zorganizowato 3 warsztaty pn. „Uczen z
doswiadczeniem migracji w szkole Warmii i Mazur oraz Pomorza". Odbyty si? 2 spotkania w
Malborku w siedzibie Szpitala Jerozolimskiego Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz 1
spotkanie w Olsztynie w siedzibie Warminsko-Mazurskiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli. W
warsztatach udziat wzi?li zainteresowani nauczyciele oraz kadra szkot z wojewodztwa pomorskiego i
warmirisko-mazurskiego (tqcznie 62 osoby). Harmonogram spotkan dotyczyt nast?puj^cej tematyki:
sytuacja prawna ucznia z doswiadczeniem migracji w szkole polskiej, nauczanie j?zyka edukacji
szkolnej na wybranych lekcjach (np. matematyki, j?zyka polskiego i historii), adaptacja materiatow
cwiczeniowych dIa ucznia wtadaj^cego j?zykiem polskim w stopniu niewystarczajqcym, zapoznanie z
programami komputerowymi przy adaptacji tekstu, formy wsparcia nauczyciela pracujqcego z
uczniem z doswiadczeniem migracji, prezentacja bezptatnych podr?cznik6w. Warsztaty byty
dziataniem projektu pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym srodowisku
wielokulturowym" wspotfinansowanego ze srodkow Ministerstwa Edukacji Narodowej (5 000,00 zt).
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6. W dn. 22 pazdziernika 2019 r. Stowarzyszenie wraz z Partnerami (Instytut Stowiariszczyzny
Wschodniej UWIVl, Stowarzyszenie Wspotpracy Polska-Wsctiod) zorganizowato seminarium pn.
„Partnerstwo wschodnie - rozwijanie kontaktow i wspotpracy pomi?dzy spoteczehstwami", ktore
odbyto si? w auli Wydziatu Humanistycznego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie.
O wygtoszenie wystqpieri zostali poproszeni przedstawiciele ambasad/placowek dyplomatycznych z
Biatorusi, Gruzji, Kazachstanu, Federacji Rosyjskiej, Armenii. Zaproszenie zostato przyj?te przez
Ambasad? Republiki Biatorusi, Ambasad? Kazachstanu, Ambasad? Republiki Armenii. Stron? rosyjskq
reprezentowat Rosyjski Osrodek Nauki i kultury w Gdarisku oraz College Rybotowstwa i Przetworstwa
Rybnego w Kaliningradzie. Przedstawiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej nie wzi?li udziatu w
spotkaniu argumentujqc ze Rosja nie nalezy do krajow Partnerstwa Wschodniego. Gtownym
tematem spotkania byta wspotpraca gospodarcza w turystyce. Spotkanie zostato podzielone na 3
panele dyskusyjne: biznes, kultura i turystyka, kuchnia i kulinaria.
Do odwiedzenia Armenii zach?cat po rosyjsku ambasador Republiki Armenii Samvel Mkrtchian. O
wielorakich, zarowno historycznych jaki i wspotczesnych, zwiqzkach Polski z Biatorusi^ mowit po
polsku ambasador Republiki Biatorusi Wtadimir Czuszew. Z kolei ambasador Kazachstanu Margutan
Baimachan po polsku opowiadat o dynamicznej wspotpracy gospodarczej mi?dzy Polskq a
Kazachstanem. O problemach wspotpracy z Federacji Rosyjsk^ mowit dyrektor Rosyjskiego Osrodka
Nauki i Kultury w Gdahsku Andriej Potiomkin. Wspomniat o licznych wspolnych inicjatywach
odbywaj^cych si? na Pomorzu, Warmii i Mazurach i w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
W panelu kuchnia i kulinaria prowadzonego przez Stanistawa Harajd?, przedstawiciel Departamentu
Rozwoju Obszarow Wiejskich i Rolnictwa Warminsko-Mazurskiego Urz?du Marszatkowskiego
przedstawit siec Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powisia ktorego Urz^d jest operatorem.
Natomiast Jarostaw Patrol, wtasciciel Tradycyjnej W?dzarni Warmihskiej w Kabornie, cztonek
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury, Powisle przedstawit tradycj? ryb
hodowlanych i w?dzonych w kuchni Warmii i Mazur jak rowniez wspotczesnq, rybn^ ofert? kulinarnq.
Uczestnik rosyjski t j . College Rybotowstwa i Przetworstwa Rybnego w Kaliningradzie przedstawit
tradycj? ryb w kuchni rosyjskiej, jak rowniez obecnq ofert? szkoty ksztatcqcej w przetworstwie ryb,
prowadzonej gtownie na statkach. W spotkaniu udziat wzi?to 99 uczestnikow. Spotkanie
wspotfinansowane byto ze srodkow Samorzqdu Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego (5 000,00 zt).
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