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Brody: Porozumienie w sprawie rewitalizacji parku 
Szczepan Łusiak w Brodach mieszka od 63 lat. I bardzo ubolewa, że tak piękna okolica jest zaniedbana. A przecież 
może być turystyczna atrakcją. 
 
- Zrobiło się dziko, rosną tam chaszcze, najwyższy czas, żeby gmina zajęła się 
tym problemem. Wiem, że przed wojną były tu wspaniałe ogrody - dodaje 
Łusiak.  
 
Pan Szczepan jeszcze nie wie, że jest już konkretny plan w sprawie odnowy 
terenu wokół pałacu. W czwartek podpisano porozumienie o współpracy z 
Niemcami, które zakłada rewitalizację parku. Partnerami we współpracy oprócz 
Krajowego Stowarzyszenia Saksońska Ochrona Ziemi, władz Forst i 
Stowarzyszenia Regionu Księcia Pucklera w Bad Muskau są m.in. wojewódzki 
konserwator zabytków, wojewódzki urząd ochrony zabytków oraz Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczo - Leśnej z Jezior Wysokich, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Brody i gmina Brody. 
 
Można uratować 
 
Przed wojną Brody nazywały się Pforten. Okolica stała się sławna po tym, jak 
jej właściciel Heinrich von Bruhl, saksoński premier, kazał ogrody odnowić, a 
częstym gościem był tutaj król August III. Do końca wojny Brody były rodową 
siedzibą hrabiego Bruhla, a w roku 1945 obszar został włączony do Polski. Od 
tamtej pory pięknymi ogrodami nikt się nie zajmował, park zaczął zarastać 
chaszczami i samosiejkami. Dziś jest to zupełnie dziki teren, na którym 
zagrożone są wartościowe gatunki drzew i ekosystem roślinny.  
 
- Na szczęście wszystko jeszcze możemy uratować, dzięki wspólnym działaniom ze stroną niemiecką - zapewnia 
wójt Zbigniew Wilkowiecki. 
 
Od pałacu do trzciny 
 
Wójt jest kierownikiem całego przedsięwzięcia - Projekt odnowy parku jest prawie gotowy. O pieniądze na 
rewitalizację zabiegać będziemy z funduszy unijnych. Na początek potrzeba co najmniej 40 tys. euro - mówi 
Wilkowiecki. - Partnerzy będą nas wspierać w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, składaniu wniosków, oraz 
przy fachowym przygotowaniu terenu. 
 
Koordynatorem projektu jest Claudius Wecke. - Zależy nam na odtworzeniu wcześniejszego stanu parku - mówi. - 
Będziemy musieli wyciąć niepotrzebne krzewy i samosiejki, a wszystkie prace skoncentrujemy na ogrodzie 
zamkowym, aż do pasa trzciny. Odtworzone zostaną ścieżki, zostanie też zachowana część drzewostanu po 1945 
roku. 
 
Jak wszystko dobrze pójdzie, pierwsze prace zaczną się w przyszłym roku. I zbiegną się z organizacją w 
październiku 2009 I międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Seminarium Parkowego. - Seminarium zapoczątkuje 
stałą pielęgnację parku - dodaje wójt. 
 

 
 
Lubpress sp. z o.o. - Zielona Góra 

Tuż po podpisaniu porozumienia 
o współpracy partnerzy wybrali 
się na spacer po parku. Na 
przedzie Claudius Wecke (z 
prawej) i wójt Zbigniew 
Wilkowiecki. (Fot. Paweł 
Janczaruk) 
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