
Porozumienie  o współpracy
w sprawie wspólnej organizacji i realizacji

  I międzynarodowego polsko-niemieckiego seminarium parkowego

w parku przypałacowym w Brodach (Pförten), 23.10.-25.10.2009



Oświadczenie porozumienia wspólnej organizacji i realizacji 1 międzynarodowego polsko-niemieckiego seminarium
parkowego w parku zamkowym Brody (Pförten), 23.10.-25.10.2009

1 Dane projektu

1.1 Tytuł projektu
1. Międzynarodowe polsko-niemieckie seminarium parkowe w parku przypałacowym w
Brodach (Pförten)

1.2 Miejsce projektu
Park przypałacowy w Brodach (Pförten)

1.3  Czas trwania projektu
rozpoczęcie zakończenie

       24.04.2008                                           31.12.2009
Włączenie seminarium parkowego odbywającego się pod koniec tygodnia (23.-25.10.2009).

2 Dane partnera

2.1.1 Nazwa partnera
       Gmina Brody

2.1.2  Adres partnera
         Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
       ul. Rynek 2 68-343 Brody

2.1.3  Osoba uprawniona do reprezentowania
        Nazwisko, imię Stanowisko
       Wilkowiecki, Zbigniew Wójt

       Telefon/Telefaks                                        email/strona internetowa
         +48 68-371 21 55                                               gmina@brody.pl
        +48 68-371 20 15 www.brody.pl

                                                                               

2.2.1 Nazwa partnera
   Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V.

2.2.2  Adres partnera
         Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
       Wilsdruffer Straße 11/13 01067 Dresden

2.2.3  Osoba uprawniona do reprezentowania
        Nazwisko, imię                                         Stanowisko
       Schröder, Rudolf Kierownik Specjalistycznej Grupy

Botanika i kultura ogrodowa        

       Telefon                                        email
         +49 351-49 56 153                                              landesverein@saechsischer-heimatschutz.de
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2.3.1 Nazwa partnera
       Wojewódzki Konserwator Przyrody

2.3.2  Adres partnera
         Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
       ul. Jagiellończyka 8 PL-66-400 Gorzów Wlkp.

2.3.3  Osoba uprawniona do reprezentowania
        Nazwisko, imię                                         Stanowisko
       Ignacik, Adam                                          Wojewódzki Konserwator Przyrody

       Telefon/Telefaks                                        Email
         +48 95 7 115 525                                           a.ignacik@uwoj.gorzow.pl
        

2.4.1 Nazwa partnera
       Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

2.4.2  Adres partnera
         Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
       ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra

2.4.3  Osoba uprawniona do reprezentowania
        Nazwisko, imię                                         Stanowisko
       Bielinis-Kopeć, Barbara                             Wojewódzki Konserwator Zabytków

       Telefon/Faks                                         Email/Strona internetowa
         +48 68 324 73 90                                           wosozzg@post.pl

+48 68 325 37 45 www.lwkz.zgora.pl

2.5.1 Nazwa partnera
       Stadt Forst (Lausitz)

2.5.2  Adres partnera
         Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
       Promenade 9 03149 Forst (Lausitz)

2.5.3  Osoba uprawniona do reprezentowania
        Nazwisko, imię                                         Stanowisko
       Goldschmidt, Jürgen Bürgermeister

       Telefon/Telefaks                                        Email/Strona internetowa
         +49 3562-989 100 j.goldschmidt@forst-lausitz.de
        +49 3562-989-103 www.forst-lausitz.de
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2.6.1 Nazwa partnera
       Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

2.6.2  Adres partnera
         Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
       Jeziory Wysokie 22 68-343 Brody

2.6.3  Osoba uprawniona do reprezentowania
        Nazwisko, imię                                         Stanowisko
       Mrowiński, Paweł                              Kierownik

       Telefon                                         Email
         +48 68 371 26 44                                              oepl@op.pl 

2.7.1 Nazwa partnera
       Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Brody

2.7.2  Adres partnera
         Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
       pl. Zamkowy 9 68-343 Brody

2.7.3  Osoba uprawniona do reprezentowania
        Nazwisko, imię                                         Stanowisko
       Albinowski, Bogusław                              Prezes

       Telefon/Telefaks                                        Email/Strona internetowa
         +48 502394235                                               boguslaw.albinowski@terra-pl.eu
        

2.8.1 Nazwa partnera
       Förderverein Fürst-Pückler-Region e.V.

2.8.2  Adres partnera
         Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
       Berliner Straße 33 02953 Bad Muskau

2.8.3  Osoba uprawniona do reprezentowania
        Nazwisko, imię                                         Stanowisko
       Harzbecher, Annemarie                             Dyrektor zarządzający

       Telefon/Telefaks                                        Email/Strona internetowa
         +49 35771-611 20                                               fv@fuerst-pueckler-region.de
        +49 35771-611 24                                          www.fuerst-pueckler-region.de
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2.9.1 Nazwa partnera
Powiatowy Urząd Pracy

2.9.2 Adres partnera
Ulica, numer                                            kod pocztowy, miejscowość
Mieszka I  15                                              68-200 Żary

2.9.3 Osoba uprawniona do reprezentowania
Nazwisko i imię                               stanowisko
Tarniowy, Józef Dyrektor

           Telefon/Telefaks                                           Email/Strona internetowa
           +48 68 479 91 56                                          zizr@praca.gov .pl
           +48 68 479 13 66                                     www.pup.zary.sisco.info
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3 Partnerzy oświadczają wspólnie, że:
ich współpraca zmierza do osiągnięcia następujących wspólnych celów:

Założenie zamkowe i ogrodowe w Brodach (Pförten) stało się sławne po tym, kiedy jego
właściciel, Markgraf Heinrich von Brühl (żył w latach 1700-1763), saksoński premier
polecił je odnowić, a Król August III (1696-1763) zaczął je odwiedzać. Założenie zostało
ukształtowane w sposób reprezentacyjny przez Głównego Architekta Saksonii Johanna
Christopha Knöffela (1686-1752). Do końca drugiej wojny światowej Brody były rodową
siedzibą hrabiego Brühla i były blisko związane z miastem Forst (Barść) w państwie
stanowym Forst-Pförten.
W roku 1945 ten obszar został włączony do Polski i z Pförten stały się Brody. Od tego
momentu park nie był prawie pielęgnowany, poprzez to park przypałacowy znajduje się
głównie w dzikim stanie. Wartościowe gatunki drzew i ekosystem roślinny są bardzo
zagrożone, ale mogą zostać jeszcze uratowane.
1 Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Seminarium Parkowe1 powinno dać potrzebny
impuls, aby uchronić park przypałacowy w Brodach (Pförten) przed dalszym zniszczeniem i
ukazać go w lepszym świetle.
Projekt będzie zrealizowany w parku przypałacowym Brody (Pförten) od 23.10 do
25.10.2009. Seminarium parkowe będzie 19-stym seminarium parkowym Krajowego
Stowarzyszenia Saksońskiej Ochrony Ziemi.

Struktura organizacyjna składa się z następujących osób i organizacji:

• Kierownik projetu:
Zbigniew Wilkowiecki (Wójt Gminy Brody)

• Koordynator projektu:
Claudius Wecke (Projekt Park Zamkowy Brody)

• Grupa projektowa:
Rudolf Schröder (Krajowe Stowarzyszenie Saksońskiej Ochrony Ziemi)
Paweł Mrowiński (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (Lehrzentrum für 

Natur und Wald Brody) / Jeziory Wysokie)
Sven Zuber (Zarząd (Verwaltungsvorstand) Stadt Forst (Lausitz))
Paweł Kotlewski (historyk - Gmina Brody)

Mieszkańcy Brodów (Pförten), Forst (Lausitz) (Barści (Łużyce) i okolicznych miejscowości
powinno się pokazać, że własną inicjatywą można wiele zdziałać i zadbany park jest
korzyścią dla wszystkich. Seminarium parkowe powinno być początkiem stałej pielęgnacji
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parku pod kierownictwem fachowej osoby i początkiem kolejnych, corocznych podobnych
projektów (tego rodzaju prac z korzyścią dla wszystkich) w parku przypałacowym Brody
(Pförten). Bardzo ważny w tym seminarium parkowym jest jego wkład do porozumienia
między Polakami i Niemcami i tym samym wsparcie planowanych projektów:
Europejskiego Regionu Kulturowo-Ogrodowego i „Szlaku ogrodowo-kulturowego po obu
stronach Nysy".

W ramach wspólnej realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące
działania:
W miarę swoich możliwości, partnerzy wspierają przygotowanie, realizację i dokumentację
kończącą 1 Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Seminarium na temat pielęgnacji parków w
parku przypałacowym Brody (Pförten).
Do przygotowania zalicza się m.in.:

• Składanie wniosków o przyznanie wsparcia (cel -3, itp.),
• Specjalistyczne przygotowania do pielęgnacyjnych działań w parku, który jest

zabytkiem przyrody (uzgodnienia z polskimi urzędami konserwatora zabytków i
konserwatora przyrody, ustalenie działań, podział na grupy robocze itd.)

• Przygotowanie techniki i narzędzi do pracy (podnośników, pojazdów
transportowych, frezów do pni i korzeni, pił motorowych itd.) oraz materiału
roślinnego,

• Przeprowadzenie przygotowań do działań pielęgnacyjnych (koszenie łąk i brzegów
ścieżek tuż przed samym seminarium parkowym, główna odpowiedzialność gminy
Brody),

• Wspólne działania informujące opinię publiczną o organizacji i przeprowadzeniu
seminarium (poprzez zaproszenia, terminy zwiedzania przed seminarium, prasę,
telewizję, radio, publikacje w periodykach specjalistycznych itd).

• i pozostałe sprawy organizacyjne (nocleg, wyżywienie, wycieczka, referenci, oprawa
artystyczna, tłumaczenia pisemne i symultaniczne tłumaczenia ustne podczas
seminarium zapewniające niezbędną komunikację itd.)

Realizacja projektu obejmuje trzy dni seminarium parkowego, które odbędzie się w dniach
23.10.-25.10.2009. Osiągnięte wyniki zostaną podsumowane w końcowej dokumentacji w
postaci tekstowej i fotograficznej. W ten sposób kolejne projekty uzyskają punkt wyjścia do
dalszej pracy i tą dokumentacją o pracach w Brodach można informować właściwe urzędy,
instytucje, właścicieli parków i polityków.

                                                                                                                                                      
1 Dalej zwane seminarium parkowe.






