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Międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony zabytków, 17-18.11.2011 w Zgorzelcu
„Zachowanie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Rewitalizacja niezagospodarowanego
obiektu pałacowego na przykładzie projektu pałacu w Sztynorcie na terenie Polski” . W
minionym tygodniu znacząca delegacja z Warmii i Mazur z udziałem wicemarszałek Anny
Wasilewskiej z Olsztyna, Starosty Haliny Iriny Faj z Węgorzewa, Gabrieli CzarkowskaKusajdy z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krzysztofa Piwowarczyka, Burmistrza
miasta Węgorzewo oraz Sołtys Sztynortu Elzbiety Serkis wzięła udział w konferencji oraz
debacie na temat realizacji projektu rewitalizacji pałacu Sztynort.
Konferencja odbyła się w Zgorzelcu, mieście z 4.000 zabytków położonym nad Nysą
Łużycką. Niemiecko Polska Fundacja OchronyZabytków Kultury(DPS), Zgorzelec oraz
Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (PNF), Warszawa jako
organizatorzy sympozjum mogły również powitać zastępcę Dyrektora działu ochrony
zabytków Ministerstwa Kultury, Pana Dariusza Jankowskiego, niemieckiego Konsula w
Warszawie, Pana Freiherr Rüdiger von Fritsch oraz Gräfin Vera von Lehndorff, która w celu
ratowania byłego pałacu rodzinnego założyła w tamtym roku Wspólnotę Lehndorffów.
Konferencję patronatem objął Minister Kultury Bogdan Zdrojewski i Cornelia Pieper,
Minister Stanu oraz koordynatorka polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej. Obie
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Fundacje pod koniec roku 2008 zapoczątkowały w Olsztynie pierwsze sympozjum dotyczące
ratowania pałacu Sztynort. Wtedy wynikiem konferencji, również z udziałem Gräfin Very
von Lehndorff, światowej sławy fotomodelki lat 60’ i 70’, było przejęcie pod koniec 2009
roku przez Polsko-Niemiecką Fundację od firmy TIGA S.A pałacu w Sztynorcie. Następnie
pozyskano pieniądze z Niemiec, dzięki którym na początku 2010 roku mogły być
przeprowadzone pierwsze prace zabezpieczeniowe w zagrożonym zawaleniem pałacu. W tym
czasie, dzięki środkom z Ministerstwa Kultury, sfinansowano nowe pokrycie dachu, tak aby
w porę zabezpieczyć pałac przed nadchodzącą zimą. Na sfinansowanym przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Niemiec sympozjum, Polsko-Niemiecka Fundacja reprezentowana była
przez członka Zarządu Panią Prof. Marie-Luise Niewodniczanską, której zmarły mąż Tomasz
był w posiadaniu jednaj z najbardziej znaczących prywatnych kolekcji polskich map
historycznych „Imago Poloniae“. Od 2010 roku zbiory można oglądać w Zamku Królewskim
w Warszawie.
Niemiecko-Polska i Polsko-Niemiecka Fundacja przedstawiła 120 uczestnikom konferencji w
Zgorzelcu, na której omawiane były również niezagospodarowane pałace na Dolnym Śląsku,
Pomorzu oraz w Czechach, częściowe wyniki planu odbudowy pałacu w Sztynorcie. Po
zakończeniu prac w pałacu Lehndorffów przewidziane jest Muzeum, Europejskie Centrum
Kształcenia Rzemiosła oraz Międzynarodowa Strzecha Budowlana, w której młodzież po
zakończeniu szkoły, na wzór niemieckiego rocznego wolontariatu, pracować będzie nad
ochroną zabytków. Ostatnie dwa przedsięwzięcia funkcjonują od dawna w Zgorzelcu i zostały
wyczerpująco przedstawione lokalnym władzom z Olsztyna i Węgorzewa. Przyszłe Muzeum
przedstawiać ma multimedialną historię Mazur, skoncentrowaną na byłych
wschodniopruskich rodzinach. Zamknięcie prac nad Muzeum i Strzechą Budowlaną
przewidziane jest na rok 2015. Przedsięwzięcie sfinansowane ma być przede wszystkim przez
Fundusz Norweski, którego nowy nakład przewidziany jest na rok 2012. Kto chciałby
zaczerpnąć informacji o planowanym koncepcie zagospodarowania pałacu w Sztynorcie,
może zamówić broszury w jęz. polskim lub jęz. niemieckim pod podanym adresem
mailowym: wagner.peter.dps@gmail.com.
Na konferencji w Zgorzelcu stwierdzono, iż dla sukcesu odratowania pałaców , gdzie na
początku nie ma do dyspozycji wielu środków finansowych, szczególnie ważne jest,
zaangażowanie społeczeństwa w proces restauracji, branie udziału w rozwoju projektu, tak
aby identyfikować się z obiektem i np. brać udział w przedsięwzięciach organizowanych
przez właścicieli, które przy dłuższej rewitalizacji są szczególnie ważne. Stało się również
jasne, iż wiele pałaców, mimo swojego cennego wyposażenia, nie są odpowiednie do
zagospodarowania w formie hotelu. Uczestnicy intensywnie dyskutowali również na temat
alternatywnych możliwości zagospodarowania jak np. mieszkania własnościowe, letnie
apartamenty, zagospodarowanie gminne, muzea. Dyskutowano również na temat kierunków
kształcenia młodzieży. Problematyce ubytku ludności na strukturalnie słabo rozwiniętych
obszarach, jakimi są Mazury, można przeciwdziałać dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom.
Myśli wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury oraz wspólnej odpowiedzialności,
powracają do ojców założycieli Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury,
Profesora Gottfrieda Kiesow, który zmarł 07.11.11. Wspólnie z kolegami oraz przyjacielem
Profesorem Andrzejem Tomaszewskim, byłym polskim Generalnym Konserwatorem, założył
w roku 2006 Niemiecko-Polska Fundację i jej tak samo nazwaną polską siostrzaną Fundację.
Peter Schabe
Zobacz więcej: http://gizycko.wm.pl/79172,Palac-w-Sztynorcie-zmieniawyglad.html#ixzz1h4ilfvc3
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