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Scena i kamera czekają
na młodego aktora
O L S Z T Y N . Teatr
im. Stefana Jaracza poszukuje
chłopca w wieku
od 8 do 11 lat do
roli w spektaklu
„Książę Niezłom”
Mateusza Pakuły.
Będzie to polska
prapremiera dramatu, który na
Scenie Margines
wyreżyseruje Julia
Pawłowska. Przesłuchania rozpoczną się w piątek o godz. 15
w siedzibie teatru
przy ul. Pstrowskiego 23.
— „Książę Niezłom” to historia
o dojrzewaniu
głównego bohatera
— opowiada Pawłowska. — Ścierają się w nim cztery różne osobowości. Jedną z nich
jest mały chłopiec.
Praca z dzieckiem jest bardzo trudna, ale emocjonująca. Jest to sztuka o wpływie
mediów na polską rzeczywistość, kwestii żydowskiej
i polskiej religijności.
Mateusz Pakuła o swoim
dramacie napisał, że opowiada o współczesnej rodzinnie, która od czasów
wojny przechowuje w piwnicy Żydów. — Mamy też
bohatera, który próbuje
zwrócić Żydom wolność —
dodał. — Poświęca się za
nich, składa się w ofierze.
A ofiarą tą próbuje nadać
sens swojemu istnieniu,
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Re g i o n . Na remont Sztynortu potrzeba kilkanaście milionów euro

Hrabianki przywiozą
obrazy do pałacu
Profesor Andrzej Rottermund, dyrektor
Zamku Królewskiego w Warszawie,
został prezesem fundacji stawiającej
sobie za cel restaurację pałacu von
Lehndorffów w Sztynorcie. Na razie
środki na to idą głównie z prywatnych
darów z Niemiec.
Stanisław Brzozowski
s.brzozowski@gazetaolsztynska.pl

Julia Pawłowska
Fot. Archiwum prywatne

stać się kimś...
Przyszły mały aktor nie wystąpi na scenie. — Jego monolog będzie sfilmowany
i wyświetlany podczas spektaklu — tłumaczy Magdalena Krajza z promocji Sceny
Margines. — Rola nie będzie więc wymagała uczestnictwa w próbach i spektaklach.
Ale, jak zapewnia Krajza,
nazwisko małego aktora
znajdzie się na wszystkich
plakatach, promujących
„Księcia Niezłoma” i dostanie on karnet do teatru.
Ewa Mazgal

Spotkanie Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury odbyło się
w ubiegłym tygodniu na Zamku Królewskim w Warszawie. Wybrano nowego prezesa. Zmarłego niedawno
prof. Andrzeja Tomaszewskiego zastąpił prof. Andrzej
Rottermund.

Mickiewicz na Mazurach
Do zarządu weszli też mecenas Wojciech Wrzecionkowski, konsul honorowy Niemiec w Olsztynie, oraz MarieLuise Niewodniczański, wdowa po Tomaszu Niewodniczańskim, zmarłym w ubiegłym roku polskim biznesmenie i kolekcjonerze, który zapisał fundacji swój bezcenny
zbiór archiwaliów, m.in. rękopisy Mickiewicza.
Dla fundacji, która stawia

sobie za cel odnowę zabytków,
siedziba von Lehndorffów
w Sztynorcie jest projektem
sztandarowym. W 2009 roku
niszczejący pałac nieodpłatnie
przekazał fundacji obecny
właściciel Sztynortu, spółka T.I.G.A. Zebrane dotąd
fundusze, głównie od prywatnych darczyńców z Niemiec, pozwoliły na elementarne zabezpieczenie dachu
i ścian budynku. Prace prowadzi Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane z Olsztyna. Wiosną na ten cel wydane zostaną kolejne pieniądze
— 65 tysięcy euro, jakie
w ostatnich miesiącach fundacja zebrała w Niemczech.

Patronat prezydentów
— Staraliśmy się o dofinansowanie prac remontowych,
ale wniosek o 400 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury
nam odrzuciło. Złożyliśmy
nowy wniosek, na 200 tysię-

Vera Lehndorff pod pałacem w Sztynorcie w czerwcu 2009
roku, podczas odsłonięcia głazu upamiętniającego śmierć jej
ojca Fot. Beata Brokowska
cy, który powinien być rozpatrzony do końca marca. Ale
realistycznie patrząc, na większe pieniądze z funduszy unijnych możemy liczyć dopiero
w 2014 roku — mówi odpowiedzialny za Sztynort w polsko-niemieckiej fundacji
dr Eugeniusz Gorczyca, osoba znana już Olsztynie, bo
zaangażowana w finansowanie rozbudowy Liceum Akademickiego nad Jeziorem
Długim i odnowienie katedry.
— Bardzo zabiegamy także
o to, żeby odnowienie pałacu
wspólnie objęli patronatem
prezydenci Polski i Niemiec.
To by nam otworzyło wiele
drzwi i zwiększyło szansę na
zdobycie potrzebnych fundu-

szy. Mamy już zapewnienie
córek Heinricha von Lehndorffa (straconego w 1944
roku za udział zamachu na
Hitlera — red.), że gdy pałac
zostanie wyremontowany,
przekażą one około 200 oryginalnych przedmiotów: obrazów, mebli, porcelany, które rodzinie udało się uratować
ze Sztynortu — mówi Wojciech Wrzecionkowski. Mecenas dodaje, że byłoby to coś
wyjątkowego, bo dotąd żadna z pruskich rezydencji nie
została odtworzona w swym
oryginalnym kształcie.
Na restaurację pałacu potrzeba kilkanaście milionów
euro. Nakładów wymaga też
unikalny park wokół pałacu.
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