
Wskazówki organizacyjne

Seminarium prowadzone będzie w języku polskim

i niemieckim. Uczestnicy sami ponoszą odpowiedzialność 

za ubezpieczenie zdrowotne

i od nieszczęśliwych wypadków.

Można wesprzeć seminarium parkowe, przynosząc

ze sobą narzędzia (siekiery, łopaty, piły motorowe, 

sekatory i inne). Proszę zabrać również odzież roboczą.  

Uczestnictwo w seminarium parkowym, włącznie z 

noclegami i wyżywieniem, jest bezpłatne. Zgłoszenie ma 

charakter wiążący. W przypadku nie przybycia na 

seminarium mimo wcześniejszego zgłoszenia, kosztami 

noclegu ze śniadaniem obciążony będzie uczestnik.

Dojazd

Brody położone są 15 km na zachód od miasta Lubsko, 

57 km od Żar, 80 km od Zielonej Góry, w zachodniej 

części województwa lubuskiego, w powiecie żarskim. 

Kontakt

Gmina Brody,

ul. Rynek 2,  68-343 Brody

tel. 0 68 371 21 55,  fax. 0 68 371 20 15

e-mail: gmina@brody.pl

www.brody.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach 

internetowych:

www.pfoerten.wordpress.com  www.parkverbund.eu

IV Polsko-Niemieckie 

w parku przypałacowym
 w Brodach 

25.-26. października  
2013

Seminarium Parkowe

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 

(Województwo Lubuskie)  Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów
 i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”oraz budżetu państwa”.

 „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Seminarium parkowe zorganizowano z inicjatywy:

Brody Forst
(Lausitz)

Wojewódzki 
Konserwator 
Zabytków



Drodzy uczestnicy seminarium parkowego

i entuzjaści ogrodów, mamy przyjemność serdecznie 

Państwa zaprosić na  IV Seminarium Parkowe do 

przypałacowego parku w Brodach  dniach 25.-26. 

października 2013.

Henryk von Brühl (1700-1763), saksoński minister podczas 

panowania polskiego i saksońskiego króla Augusta III byłby 

z pewnością zachwycony

z dotychczasowych efektów przeprowadzonych prac trzech 

seminariów parkowych. Dlatego na krótko przed jego 250 

rocznicą śmierci prace przy jego umiłowanej posiadłości 

powinny być kontynuowane.

Tym razem uczestnicy seminarium pracować będą pod 

fachowym kierownictwem w grupach przede wszystkim w 

południowym boskiecie.  Odtworzona zostanie historyczna oś 

widokowa na przypałacową łąkę jak również aleja 

prowadząca do pałacu. Dalsze prace porządkowe wykonywać 

będziemy w okolicy Wyspa Miłości, Oranżerii, Dębu 

Hubertusa i łąki olchowej. 

Postawionym zadaniom towarzyszyć będą między innymi 

prace archeologiczne i badania historycznych struktur alejek 

parkowych. 

Cieszymy się z Państwa wsparcia!

Grupa Robocza

PROGRAM

od 8..00  Rejestracja uczestników i przydział pokoi w oficynie 

pałacowej

10.00  Spotkanie na dziedzińcu zamkowym, powitanie 

uczestników, spacer po parku z praktycznym wprowadzeniem 

do prac, wyjaśnienie zasad BHP

12.00  Obiad, po obiedzie powrót do pracy

15.0 0  Przerwa na kawę i ciasto w parku

17.30  Zakończenie prac

18.00  

Wykład 1: Park w Brodach jako część Europejskiego Związku 

Parków Łużyckich

Wykład 2: Ministrer i mecenas sztuki.

Koncert muzyki barokowej

8.00  Wznowienie prac w parku

12.00  Obiad

15.00 

17.00  Podsumowanie Seminarium przy ognisku

Piatek, 25. października 2013

Sobota, 26. października 2013

Kolacja, po kolacji rozpoczęcie części wykładowej

W 250.rocznicę śmierci hrabiego Henryka von Brühl

(w wykonaniu artystów z Żagania)

 Przerwa na kawę i ciasto w parku, Zakończenie prac, 

spacer połączony z oceną osiągniętych rezultatów

Antje Popp (Pracownik biura EZPŁ)

Dr Ute Christina Koch (Drezno)
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