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Pałac w Sztynorcie na Ma-
zurach przez wieki należał do
rodziny von Lehndorffów.
Ostatni właściciel został we
wrześniu 1944 roku stracony
za udział w spisku przeciw
Hitlerowi. W 2009 roku nisz-
czejący pałac przejęła Nie-
miecko-Polska Fundacja
Ochrony Zabytków. Otrzyma-
ła go bezpłatnie od właścicie-
la całego obiektu (zabudowań
folwarcznych, portu jachto-
wego, parku) firmy Tiga.

Wsparcie urzędu
to większe szanse
W czteroosobowej reprezen-

tacji fundacji, która w piątek
przyjechała do Olsztyna, był
odpowiedzialny obecnie za
Sztynort Eugeniusz Gorczyca
i wiceprezes fundacji profe-
sor Gottfried Kiesow. W Nie-
mczech to człowiek instytucja,
osoba, która przyczyniła się
do restauracji setek zabytków,
ostatnio głównie z terenów
byłej NRD.

Profesor Kiesow spotkał się
w Olsztynie m.in. z wicewoje-
wodą Janem Maścianicą
i członkiem Zarządu Woje-

wództwa Anną Wasilewską.
— Rozmawialiśmy o tym, że
wszelkie wnioski o dofinanso-
wanie mają w Niemczech
o wiele większe szanse, gdy
idzie za tym poparcie urzę-
dów. Przedstawiciele fundacji
zabiegają o nie, począwszy od
Ministerstwa Kultury, na sa-
morządzie Węgorzewa skoń-
czywszy — Anna Wasilewska
zapewniła, że marszałek Jacek
Protas podpisze się pod listem
intencyjnym wspierającym
fundację.

W Sztynorcie prowadzi się
obecnie tylko podstawowe ro-
boty zabezpieczające. W ubieg-
łym roku kilkadziesiąt tysięcy
złotych na ten cel przekazał
Urząd Marszałkowski, obecnie
fundacja dysponuje 65 tysią-
cami euro od prywatnych ofia-
rodawców z Niemiec.

Córki przekażą
obrazy i porcelanę
Na większe pieniądze pol-

sko-niemiecka fundacja może
liczyć dopiero po 2013 roku,
wraz z przyjęciem przez UE
nowego budżetu. Ale ważne,
żeby już dziś pokazać, że nie
tylko Niemcom, ale także Po-
lakom zależy na odnowieniu
Sztynortu. Fundacja wystąpi-
ła ostatnio do naszego Minis-
terstwa Kultury o 250 tys. zł na
remont dachu pałacu.

— W pałacu będzie muzeum.
Mamy zapewnienie rodzinnej
fundacji córek Heinricha von
Lehndorffa, że przekażą do
Sztynortu ocalone z pałacu
przedmioty: obrazy, porcelanę
— powiedział profesor Kie-
sow (dłuższa rozmowa w naj-
bliższym „Reporterze Gazety
Olsztyńskiej”).

Remont skończy się naj-
wcześniej około 2016 roku, ale
już teraz trzeba zdecydować, co
będzie w odnowionym pałacu.
Sztynort, jak dodaje profesor
Kiesow, powinien zarabiać na
swoje utrzymanie.
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W Olsztynie gościli szefowie niemiecko-
polskiej fundacji, która chce
wyremontować pałac von Lehndorffów
w Sztynorcie. Zabiegali o poparcie
władz regionu, dzięki któremu łatwiej
będzie ubiegać się o unijne wsparcie
finansowe na restaurację zrujnowanego
pałacu. A będzie ona kosztowała
kilkanaście milionów euro.

O S T R Ó D A .  Podjeżdżają
policyjne radiowozy. Poli-
cjanci w pośpiechu zabez-
pieczają teren, pomagają
w ewakuacji pracowników.
Na miejscu pojawia się też
grupa policjantów z zespo-
łu do zadań specjalnych.
Wszystkich na nogi posta-
wił telefon z informacją, że
w środku jest mężczyzna,
który grozi podpaleniem
budynku. Wcześniej wraz
ze wspólnikami dokonał
napadu, ale podczas
ucieczki krajową „szesnast-
ką“ ich samochód uderzył
w narożnik hali salonu
meblowego. Wówczas je-
den ze sprawców chowa się
w środku. Jego wspólnicy

są ranni. Służby ratunkowe
udzielają poszkodowanym
pierwszej pomocy. Strażacy
zabezpieczają teren, gdyż
według informacji sprawcy
przewozili w pojeździe
zbiornik z materiałami
chemicznymi.
Tak będą wyglądały dzisiej-
sze ćwiczenia policji i straży
pożarnej, które zaczną się
o godz. 11 przed salonem
meblowym i na parkingu
od strony ul. Grunwaldzkiej
w Ostródzie. Ich celem jest
skuteczne opanowanie sy-
tuacji krytycznych i wymia-
na doświadczeń między
współpracującymi ze sobą
służbami. 
dan

Terrorysta w salonie,
czyli ćwiczenia policji i straży

Olsztyn. Pałac von Lehndorffów ma duże szanse odzyskać dawny blask

Zielone światło
dla Sztynortu

Z nożem do wypożyczalni
po kasę na słodycze
K Ę T R Z Y N .  Kętrzyńscy po-
licjanci zatrzymali 15-latka
podejrzanego o napad na
wypożyczalnię kaset wideo
w Kętrzynie. Dawid S. gro-
żąc nożem zażądał od sprze-
dawczyni wydania utargu.
Wpadł w ręce policjantów
na jednej z ulic miasta.
W sobotę około godziny
20.50 oficer dyżurny kęt-
rzyńskiej policji otrzymał
telefoniczne zgłoszenie od
pracownicy wypożyczalni
kaset wideo w Kętrzynie
o napadzie. Funkcjonariu-
sze ustalili, że młody chło-
pak w kominiarce wszedł do
środka sklepu. Napastnik
grożąc nożem, szarpiąc za
ubrania oraz popychając
ekspedientkę zażądał wyda-
nia pieniędzy. Kobieta sta-
wiła zdecydowany opór,

więc napastnik uciekł z wy-
pożyczalni.
Policjanci rozpoczęli poszu-
kiwania napastnika. Kilka
minut po zdarzeniu na jed-
nej z ulic miasta policjanci
zauważyli idącego młodego
chłopaka odpowiadającego
rysopisowi wskazanemu
przez pokrzywdzoną. Na wi-
dok policyjnego patrolu na-
stolatek zaczął uciekać. Zos-
tał zatrzymany po krótkim
pościgu. Dawid S. od razu
przyznał się do rozboju, wy-
jaśniając, że pieniądze były
mu potrzebne na słodycze
oraz odzież.
Wczoraj 15-latek trafił do
policyjnej izby dziecka
w Olsztynie. O jego dalszym
losie zadecyduje sąd rodzin-
ny i nieletnich. 
dan

W ciemności zgubiła
drogę do domu
N O W E  M I A S T O  L U B .  
W piątek około godziny
21.30 oficer dyżurny otrzy-
mał zgłoszenie o zaginięciu
17-letniej dziewczyny. Funk-
cjonariusze rozpoczęli po-
szukiwania nastolatki.
Dzielnicowi z Biskupca zna-

leźli dziewczynę w lasku
niedaleko jej miejsca za-
mieszkania. Siedemnasto-
latka była przestraszona
i zziębnięta. Najprawdopo-
dobniej w ciemnościach nie
mogła znaleźć drogi po-
wrotnej do domu. dan

W Pisie odnaleziono
ciało wędkarza
P I S Z . W sobotę około go-
dziny 16.30 piscy policjanci
zostali poinformowani
przez jednego z wędkarzy,
że w rzece Pisa w okolicach
tzw. „Bocianiaka” pływają
zwłoki mężczyzny. Jak się
okazało, było to ciało poszu-

kiwanego 65-letniego Wi-
tolda W. Mieszkaniec Pisza
wyszedł z domu 9 stycznia
rano, prawdopodobnie na
ryby, i już nie wrócił. Sekcja
zwłok wyjaśni, co było przy-
czyną śmierci mężczyzny.
dan
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Profesor Gottfried Kiesow to człowiek instytucja. Przyczynił
się do restauracji setek zabytków, ostatnio głównie
z terenów byłej NRD  Fot. Grzegorz Czykwin
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córek Heinricha von
Lehndorffa, że

przekażą do Sztynortu
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profesor Gottfried Kiesow

Vera von Lehndorff, czyli Veruschka, słynna w latach 60.
modelka i aktorka, jedna z czterech córek Heinricha von
Lehndorffa przed pałacem w Sztynorcie w czerwcu 2009
roku Fot. Beata Brokowska


