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Szanowni Państwo, 
 
jesteśmy dziś w Kostrzynie na spotkaniu parterów projektu FORTE CULTURA, w skł 
którego wchodzi 13 partnerów z 8 krajów Europy Środkowej. WspóInie 2 lata temu 
ustaliIiśmy, że musimy pójść tą samą drogą, aby otworzyć nowe szanse dla europejskiego 
dziedzictwa kulturowego. Dziś spotykamy się aby podsumować nasze wspólne dokonania, 
jak również spojrzeć w niedaleką przyszłość. 
 
Na początku chciał przywitać naszych zacnych gości, a szczególnie Pana Christophera 
Ebermana, reprezentanta Sekretariatu Technicznego Programu dla Europy Środkowej‚ 
Pana Macieja Nowickiego i Pana Wilfried Görmar, członków Komitetu Monitorującego 
program dla Europy Środkowej. 
 
Jest mi niezwykle miło powitać również reprezentantów europejskich twierdz spoza 
naszego projektu oraz ekspertów z tej dziedziny. Wagę spotkania potwierdza fakt spotkają 
się tu reprezentanci az 13 europejskich krajów. Jestem niezmiernie wdzięczny, za to iż 
przybyliście Państwo aby poznać nasz projekt i jego rezultaty. 
 
Za nami intensywne ponad dwa lata pracy: 
 
5 wspólnych spotkań sieciowych: w Kostrzynie, Berlinle, Salzburgu, Jaromer, Weronie, 
wiele spotkań koordynatorów projektu, komitetu sterującego grup roboczych, konferencji 
naukowych które zawsze przebiegały w atmosferze pracy, wzajemnego zrozumienia i 
chęci dalszej współpracy. 
 
Celem projektu była promocja dziedzictwa fortyfikacyjnego na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i konkurencyjności miast 1 regionów. 
 
Nasz wspólny projekt wniósł duży wkład do rozwoju gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego fortyfikacji oraz pomógł zrozumieć architekturę warowną jako szansę, aby 
przyciągnąć do miast i regionów atrakcyjne nowe oferty. 
 
Niektórzy z partnerów jak miasto Kostrzyn nad Odrą, rozpoczęło inwestycję w odbudowę i 
wykorzystania dziedzictwa obronnego. 
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Wspólnie wypracowaliśmy wymierne efekty: 
 
- powstaje nowa organizacja “sieć współpracy turystycznej i marketingowej europejskich 
twierdz“. Sieć ta pozwoli na wprowadzenie na rynki turystyczne dziedzictwo obronne co 
powinno zwiększyć zainteresowanie nową ofertą turystyczną szeroką rzeszę turystów, 
 
- Projekt rozwinął współpracę regionalna wśród grup fortyfikacji położonych w rożnych 
częściach Europy: jak twierdze Frankonii i twierdze Ieżące nad rzeka Łabą, 
 
- Powstały nowe instrumenty: Międzynarodowa baza danych o fortyfikacjach, opracowana 
przez Uniwersytet Humboldta oraz baza danych o tradycyjnych technikach odbudowy 
fortyfikacji -TaCKeDat‚ opracowana przez Słoweński Narodowy Instytut Ochrony 
Zabytków, 
 
- Powstały opracowania podsumowujące najlepsze praktyki zarządzania obiektami 
fortyfikacyjnymi i włączenia ich do życia społecznego miast i regionów. 
 
Co najważniejsze - ponad 50 fortyfikacji jest zainteresowanych współpracą z nami w 
niedalekiej przyszłości. 
 
Ogromny wkład w osiągniecie założonych celów projektu miały instytucje naukowe i 
organizacje z nami współpracujące. W tym miejscu należy wspomnieć, tych którzy wnieśli 
swój duży wkład pracy: Panu Hartmutowi Roeder i Hans-Rudolfie Neumann. 
 
Mam nadzieję, iż rozpoczynające się spotkanie przekona Państwa, iż utworzony przez nas 
szlak twierdz, stanowi niewątpliwą atrakcję dla turystów regionu Europy środkowej ‚ jak 
również miłośników podróży z całej Europy.  
 
Udział w dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli fortyfikacji spoza projektu FORTE 
CULTURA ukazuje, przede wszystkim jak duże istniej zainteresowanie tematyka przez 
nas podjętą iż powinien zostać nadal rozwijany i poszerzany o nowych parterów. 
 
Życzę Państwu owocnych obrad i miłego pobytu w Kostrzynie nad Odrą. 

 
Dr Andrzej Kunt 

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 


