Sprawozdanie z dziatalnosci Stowarzyszenia Rmin ..Polskie zamki Rotyckie" za 2020 r.

Zrealizowane zadania
1. W marcu 2020 r. do organizacji wszedt Hotel St. Bruno w Gizycku jako cztonek wspierajacy, tiotel
ziokalizowany jest wXIV-wiecznym zamku krzyzackim.
2. W sierpniu 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydato publikacji pn. „15 lat
Programow Interreg w Polsce" w wersji polskiej i angielskiej, ktora jest prezentacj^ najbardziej
aktywnych beneficjentow oraz najlepszych przedsi^wzi^c z dziedzin jak: kultura, edukacja,
srodowisko, turystyka, innowacyjne rozwiqzania. Wsrod beneficjentow Programow Interreg zostato
takze zaprezentowane Stowarzyszenie jako lider wspotpracy z Rosjq. Wersja elektroniczna publikacji
dost^pna jest na stronie:
https://www.ewt.Rov.pl/stronv/o-proRramach/publikacie/publikacia-15-lat-proRramow-interreR-wpolsce/
3. Stowarzyszenie jako beneficjent wiodqcy od wrzesnia 2019 r. realizuje projekt pn. „Turystyka
ponad granicami -trasy turystyczne regionow transgranicznych Rosji i potnocno-wschodniej Polski" z
Programu Wspotpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Partnerzy projektu to: Ministerstwo
Kultury i Turystyki Regionu Kaliningrad, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, WarmihskoMazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Muzeum „Styl Miejski" w Kaliningradzie. Catkowita
wartosc projektu wynosi: 201 136,00 Euro, z czego 90% jest dofinansowane ze srodkow Programu,
termin realizacji projektu: wrzesieh 2019 - sierpieh 2021. Realizacja projektu zostanie przedtuzona
do kohca listopada 2021. Ze wzgl^du na pandemia Covid-19 efektem czego byto zamkni^cie granic w
2020 nie odbyty si^ wizyty studyjne dziennikarzy polskich i zagranicznych, ktore zostaty przetozone na
2021. Aneks do umowy w sprawie przedtuzenie terminu zostanie podpisany w kohcu marca br.
W 2020 roku Stowarzyszenie wspolnie z partnerami zrealizowato nast^pujqce dziatania na terenie
Polski:
a. w terminie 26 czerwiec - 4 lipiec 2020 r. odbyta si^trasami turystycznymi wojewodztwa
warminsko-mazurskiego wizyta studyjna blogerow turystycznych - Katarzyny i Macieja Marczewskich
z Fundacji Ruszaj w Drog^i Przewodnim hastem wizyty byt Szlak zamkow gotyckich. Blogerzy
nocowali na zamkach w: Nidzicy, Rynie, Lidzbarku Warmihskim. Efektem wizyty jest artykut - Jak
zwiedzac zamki na Mazurach i Warmii? Ruszaj na Szlak Zamkow Gotyckich, dost^pny na:
https://www.ruszaiwdroRe.pl
_ r:-v:^-,.
b. w terminie 26 czerwiec - 4 lipiec 2020 r. odbyta si^ trasami turystycznymi wojewodztwa
pomorskiego wizyta studyjna blogerow turystycznych Anny i Adriana Zuchlinskich
reprezentuj^cych serwiswww.wszedobylscy.com. Blogerzy w czasie podrozy odwiedzili miejsca i
atrakcje dost^pne na szlakach turystycznych wojewodztwa tj. Szlaku zamkow gotyckich, Szlaku
dworow i patacow Kaszub Potnocnych, Szlaku bursztynowego. Efektem wizyty sq nast^pujqce
artykuty: Szlakiem zamkow gotyckich na Pomorzu, Na tropie bursztynu, Szlakiem dworow i patacow
Kaszub potnocnych, dostqpnych na stronach: https://wszedobvlscv.com/
c. w marcu 2020 r. odbyt si^ przetarg nieograniczony na wykonanie wydawnictw informacyjnych
Stowarzyszenia, efektem ktorego sq nast^pujqce publikacje:
- w lipcu 2020 r. zostata w/ydana ksiqzka pt. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. KopernikI. Kant" - naktad 2 000 egz. w wersji angielskiej, niemieckiej (tqcznie), koszt: 86 100,00 zt; link do
publikacji: https://issuu.com/zamkiRotvckie/docs/kopernik kant wer niem,
https://issuu.com/zamkiRotvckie/docs/kopernik kant wer anR
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- w sierpniu 2020 r. zostai wydany folder pt. „Gra - M. Kopernik" oraz „Gra - I. Kant" - naktad 500
egz. w wersji polskiej, rosyjskiej (t^cznie), koszt: 3 452,00 zt; link do publikacji:
https://zamkigotyckie.orK.pl/pwt/gry-historvczne-nn-kopernik-i-kant/2217.htm
- w listopadzie 2020 r. zostat wydany folder pt. „Wypoczynek w zabytkach historycznych" - naktad
4 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej (tqcznie), koszt: 50 400,00 zt.
Publikacja zawiera 33 oferty pobytu w miejscowosciach na Szlaku zamkow gotyckich, link do
publikacji: https://zamkigotvckie.org.pl/pwt/wvpoczvnek-w-zabvtkach-historvcznvch/3071.htm
Wydawnictwo publikacji pt. „Wypoczynek w zabytkach historycznych" zostato takze wsparte ze
srodkow zewn^trznych: Samorzqd Wojewodztwa Warmihsko-Mazurskiego (13 500 zt), Samorzqd
Wojewodztwa Pomorskiego (17 000 zt), ktorych srodki ztozyty siQ na wktad wtasny Stowarzyszenia do
projektu z Programu Polska-Rosja..
Zgodnie z harmonogramem do korica czerwca 2021 r. zostanq takze wydane:
- mapa pt. „Szlakiem zamkow i fortyfikacji" - naktad 10 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej,
angielskiej, niemieckiej (tqcznie);
- mapa pt. „Szlakiem I wojny swiatowej" - naktad 10 000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, angielskiej,
niemieckiej (tqcznie).
d. w terminie maj - grudzieti 2020 r. zostata rozbudowana aplikacja mobilna „Gra turystyczna na
szlakach kulturowych potnocno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego", ktora ze wzgl^du
na koniecznosc pozyskania wktadu wtasnego Stowarzyszenia do projektu byta takze przedmiotem
innego projektu Stowarzyszenia wspotfinansowanego ze srodkow Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
Technologii.
W dniu 31 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie ztozyto roczny raport z realizacji projektu z Programu
Polska-Rosja do Instytucji Zarzqdzajqcej (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Raport zostat
zatwierdzony, w kohcu grudnia 2020 r. Stowarzyszenie dostato drug^ cz^sc zaiiczki w w/ysokosci:
90 511,00 Euro na dziatania dIa wszystkich partnerow projektu, w tym dIa Stowarzyszenia w
wysokosci: 61121,00 Euro.
e. w terminie luty - maj 2020 r. zostaty wykonane gadzety promocyjne projektu Polska-Rosja: teczka
A-4 (1000 sztuk), dtugopisy (500 sztuk), torby bawetniane (200 sztuk), parasole kieszonkowe (200
sztuk), koce polarowe (200 sztuk), catkowity koszt: 10 123,00 zt.
W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie ze wzgl^du na oszcz^dnosci wynikajgce w wysokiego kursu Euro
oraz przeprowadzonych postepowah, posiada zaoszcz^dzonq kwotQ 12 814,00 euro w ramach
swojego budzetu. W zwiqzku z tym Stowarzyszenie w marcu 2021 r. wprowadzi 2 nowe dziatania do
powyzszego projektu z terminem realizacji (kwiecieh-listopad 2021). S^ to: 1. multimedialna mapa
pahstwa krzyzackiego w XV w. wraz z grq edukacyjnq do pobrania ze strony internetowej
Stowarzyszenia www.zamkigotvckie.org.pl, takze w wersji on-line; 2. interaktywna mapa Szlakiem
Zamkow Gotyckich wraz z przebudowq strony www.zamkigotvckie.org.pl, prezentujqca dziatalnosc
tworcow i rekonstruktorow historycznych, imprezy nawiqzuj^ce do wydarzeh zwiqzanych z historic
danego miejsca i regionu.
4. W terminie marzec-grudzieh 2020 r. Stowarzyszenie zrealizowato projekt pn. „Rozw6j marki
turystycznej Szlaku Zamkow Gotyckich" wspotfinansowany ze srodkow Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
Technologii.
W
ramach
projektu zostata
przebudowana
strona
Stowarzyszenia
www.zamkigotvckie.org.pl w wersji polskiej i angielskiej. Strona zostata dostosowana dIa osob stabo
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widzqcych tzn. posiada poszerzenie funkcjonalnosci serwisu o mozliwosc nawigacji klawiaturq,
czytania strony, wyswietlenia wersji serwisu o zwi^kszonym kontrascie, podswietlenia odnosnikow,
zwi^kszenia czcionki, zwi^kszenia odst^pow mi^dzy literami, wytqczenia wszystkich animacji, zmiany
czcionki na przyjazn^ dIa dyslektykow czy zwi^kszenia kursora. W ramach projektu zostala takze
rozbudowana aplikacja mobilna „Gra turystyczna na szlakach kulturowych potnocno-wschodniej
Polski oraz obwodu kaliningradzkiego" poprzez aktualizacjQ informacji o gminach Stowarzyszenia,
dodanie 4 nowych szlakow - obecnie zmieszczonych jest 8 szlakow: Szlak zamkow gotyckich, Szlak
zamkow obwodu kaliningradzkiego, Szlak kopernikowski, Szlak latarni morskich, Szlak zabytkow
hydrotechniki, Szlak bursztynowy, Szlak fortyfikacji, Szlak I wojny swiatowej, Szlak Immanuela Kanta.
Aplikacja zostata przystosowana dIa osob stabo widzqcych - zostata wprowadzona opcja „Asystenta
gtosowego" umozliwiajqca nawigowanie w aplikacji za pomocq komend wydawanych gtosem (we
wszystkich 4 wersjach j^zykowych). Aplikacja w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej,
dostQpna na platformie Android oraz iOS, mozna j ^ pobrac korzystajqc z wygenerowanego kodu QR,
korzystajqc z linku https://mobilne.wm.pl/zamki-gotvckie lub wpisujqc w wyszukiwarce marketu
mobilnego Play lub AppStore „Szlaki zamkow gotyckich". Do poczqtku lutego br. rozbudowana
aplikacja zostata przedstawiona na ponad 50 polskich i zagranicznych serwisach internetowych, w
tym mediach spotecznosciowych:
,
https://www.facebook.com/DzialdowoUM,
https://www.facebook.com/itmorag
https://www.facebook.com/PunktlnformaciiTurvstvczneiwTolkmicku
https://www.facebook.com/Lokalnv-Kompas-Coolturalnv-104372464295471
https://www.facebook.com/itnidzica
https://www.facebook.com/polen.travel.se
https://www.facebook.com/PolandTravel/
https://www.facebook.com/zamkigotvckie
https://www.facebook.com/281161748566654/posts/4194834493866007/?sfnsn^mo
https://www.facebook.com/centrumproiektoweuropeiskich
https://www.facebook.com/polska.travel/
https://82-200.pl/5250,quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://dzialdowo.wm.pl/683527,quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://gizvcko.wm.pl/683527,quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://ketrzvn.wm.pl/683527.quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://lidzbarkwarminski.wm.pl/683527,quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://moiemazurv.pl/683527,quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://naszawarmia.pl/683527,quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://nidzica.wm.pl/683527.quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://olsztvn.wm.pl/683527.quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://ostroda.wm.pl/683527,quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
http://rvn.wm.pl/683527.quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakuie.html
https://visitmalbork.pl/5250,quotSzlak-Zamkow-Gotvckichquot-znow-zaskakule.html
https://www.gniew.pl/1299,grudzien?tresc=37456
https://gniew.naszemiasto.pl/szlak-zamkow-gotvckich-w-mobilnei-aplikacii/ar/cl-8071491
https://starogardgdanski.naszemiasto.pl/szlak-zamkow-gotvckich-w-mobilnei-aplikacii/ar/cl8071491
https://pomorskie.travel/pl PL/-/-szlak-zamkow-gotvckich-znow-zaskakuie^
https://czluchow.eu/aktualnosc/szlak-zamkow-gotvckich-znow-zaskakuie
https://www.dzialdowo.pl/szlak-zamkow-gotvckich-znow-zaskakuie/
https://viww.bvtow.com.pl/Szlak Zamkow Gotyckich znow zaskakuje,48.7835
https://www.cpe.gov.pl/p2378/o-nas/aktualnosci/nowa-wersia-aplikacii-szlaki-zamkow-gotvckichiest-iuz-dostepna
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https://weRorzewo.pI/wiadomosci/l/wiadomosc/186387/mobilnv przewodnik szlak zamkow goty
ckich
http://www.4r.olsztvn.pl/
https://www.mobi.olsztvn24.pro/news/36385-mobilnv-przewodnik-szlak-zamkow-gotvckich-zostalposzerzonv-i-zvskal-nowe-funkcionalnosci.html
http://gminanowe.pl/mobilnv-przewodnik-po-szlaku-zamkowgotvckich/?fbclid=lwAR2im4Bkka53Axogrtel7YOKIi2LH2vl3SU PUh EKaSc X7XlGMcOlgvHI
https://visit.olsztvn.eu/article/1320/mobilnv-przewodnik-po-szlaku-zamkow-gotvckich
https://plru.eu/pl/aktualnosci/686,Nowa-wersia-aplikacii-Szlaki-Zamkow-Gotvckich-iest-iuzdostepna; https://plru.eu/en/news/687,New-version-of-the-Route-of-the-Gothic-Castles-applicationis-available
https://zamkigotyckie.org.pl/
https://wmrot.org/2020/12/szlak-zamkow-gotvckich-znow-zaskakuje/
http://historia.nidzica.pl/szlaki-zamkow-gotvckich-aplikacia-mobilna
http://nok.nidzica.pl/szlaki-zamkow-gotvckich-aplikacia-mobilna
http://rvcerze.org/historia-okresu/szlaki-zamkow-gotvckich
https://www.lebork.pI/aktualnosci/szlak-zamkow-gotvckich-nowa-wersia-aplikacji/#
https://www.tcz.pl/index.php?p=l,47,0,wiadomosci&item=5c313b68ec80d765&title=Szlak-ZamkowGotvckich-w-mobilnei-aplikacii
https://www.traveligo.pl/blog/warmia-i-mazurv-nowa-aplikacia-szlaku-zamkow-gotvckich/
https://warmia.mazurv.pl/turvstvka-i-promocia/aktualnosci/6255-szlak-zamkow-gotvckich-znowzaskakuie
https://alteshaus.ru/tour/
http://tourism.gov39.ru/
3aM0K-Ba/ibAav.p(t)

https://www.poland.travel/ru/stoit-posetit/zamki-i-dvortcv/mobilnoe-prilozhenie%E2%80%9Cmarshrut-goticheskikh-zamkov-%E2%80%93-teper-eshche-interesnee
https://www.polska.travel/pl/aktualnosci/szlaki-zamkow-gotvckich-%E2%80%93-nowa-wersiaaplikacii-i-grv-mobilnei#i
https://wszedobvlscv.com/szlak-zamkow-gotvckich-pomorskie/
https://visit-kaliningrad.ru/info/print/tourist-routes/putevoditel marshruty goticheskikh zamkov
https://weibo.com/5333322018/JEnYau67N?from=page 1001065333322018 prof&tvpe=comment#
rndl611735424731
https://www.polen.travel/nl/trending/nieuws/ontdek-de-route-van-de-gotische-kastelen-met-eenapp#i
https://tour-salon.pl/pl/aktualnosci/szlak-zamkow-gotvckich-znow-zaskakuie/
Z tego powodu, ze dziatania powyzszego projektu sq takze dziataniami projektu Stowarzyszenia z
Programu Polska - Rosja, Stowarzyszenie jako wymagany wktad wtasny do polsko-rosyjskiego
projektu pozyskato dotacjQ w wysokosci 25 000,00 zt ze srodkow Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
Technologii.
5. W dniu 20 listopada 2020 r. Stowarzyszenie zorganizowato webinarium pn. „Plebiscyt na Warmii,
Mazurach, Powislu" o nastQpujqcej tematyce: Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powislu w swietle
dost^pnych zrodet historycznych prowadzone przez dr Justyn^ Liguz - kierownika Muzeum w
Kwidzynie; Scenariusze lekcji regionalnych oraz cwiczenia do podr^cznika pn. „Dziedzictwo ziem
pruskich", na przyktadzie „Szkoty polskie na Warmii w okresie mi^dzywojennym", „Plebiscyt na
Warmii, Mazurach i Powislu" prowadzone przez dr Iwon^ Jozwiak - metodyka nauczania historii. W
spotkaniu online udziat wzi^ta grupa 27 osob reprezentujqcych: nauczycieli, pracownikow muzeow,
przedstawicieli organizacji pozarzqdowych z wojewodztwa warminsko-mazurskiego. Partnerem
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spotkania byt Warminsko-Mazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, odpowiadat za
rekrutacjQ uczestnikow, rejestracj^, takze webinarium odbyto si^ na platformie MOODLE zarzqdzanej
przez W-MODN. Efektem wspolnej pracy nauczycieli oraz osob prowadzqcycfi spotkanie jest
elektroniczny zeszyt cwiczeh do podr^cznika pn. „Dziedzictwo ziem pruskich, Dzieje i kultura Warmii
i Mazur-cwiczenia i scenariusze zaj^c" przygotowanego do podr^cznika o tym samym tytule. Kazdy
scenariusz zaopatrzony jest w odr^bny materiat cwiczeniowy bazujqcy m.in. na zrodtach pisanych kronikach, fragmentach literatury pi^knej, czy materiale tekstowym podr^cznika oraz zrodtach
ikonograficznych. Scenariusze zawieraj^ t^cznie 29 cwiczeh, ktore majq na celu inspirowac osoby
pasjonujqce si^ dziedzictwem historii regionu Warmii i Mazur w pracy z dziecmi i mtodziezq, takze
osobami dorostymi, daj^c jednoczesnie mozliwosc dowolnej modyfikacji zaj^c i wyboru zadah, w
zaieznosci od potrzeb i wieku uczestnikow. Elektroniczny zeszyt cwiczeh w wersji zwyktej oraz
interaktywnej, dost^pny jest do pobrania na stronach:
https://www.dropbox.eom/s/rew3pjar47i8hlx/Zamki Gotyckie Zeszyt%20cwiczen do%20podreczni
ka 2020%20aktvwnv PDF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.eom/s/lbwll9b26krvwoc/Zamki Gotyckie Zeszyt%20cwiczen do%20podreczn
ika 2020.pdf?dl=0
Webinarium oraz elektroniczny zeszyt cwiczeh sq dziataniami projektu pn. „Ruch polski na Warmii i
Mazurach w okresie mi^dzywojennym", wspotfinansowanego ze srodkow Samorzqdu Wojewodztwa
Warmihsko-Mazurskiego (7 500,00 zt).
6. W dniu 9 listopada 2020 r. Stowarzyszenie zorganizowato webinarium pn. „Uczeh z
doswiadczeniem migracji w szkole Warmii i Mazur oraz Pomorza" prowadzone przez dr Iwon^
Jozwiak - metodyka nauczania historii, wedtug nast^pujqcego harmonogramu: Regulacje prawne
dotyczqce przyj^cia do szkot oraz ksztatcenia uczniow z doswiadczeniem migracji,
Przedstawienie idei i zatozeh Zespotu Wsparcia Edukacyjnego, Planowanie procesu dydaktycznego
dziecka migrujqcego, DostQpne materiaty, zasoby nt. wsparcia ucznia z doswiadczeniem migracji.
W spotkaniu online udziat wzieto 35 nauczycieli szkot podstawowych oraz srednich z wojewodztwa
pomorskiego oraz warminsko-mazurskiego. Partnerem spotkania byt Warminsko-Mazurski Osrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, odpowiadat za rekrutacj? uczestnikow, rejestracj^, takze
webinarium odbyto si^ na platformie MOODLE zarzqdzanej przez W-MODN. Webinarium jest
dziataniem
projektu pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym srodowisku
wielokulturowym", wspotfinansowanego ze srodkow Ministerstwa Edukacji Narodowej (2 000,00 zt).

Olsztyn, 05.03.2021
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