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I N F O R M A C J A  P R A S O WA  

 

Europejski Związek Parków Łużyckich zrzeszy się 

jako stowarzyszenie  

22 listopada 2021 roku spotkała się grupa sterująca Europejskiego Związku Parków 

Łużyckich (EZPŁ) w Centrum dla zwiedzających Parku i Pałacu Branitz. Po przedstawieniu 

działań i realizowanych projektów w 2021 roku uzgodniono przyszłą formę prawną EZPŁ, 

ponieważ dla dalszego efektywnego rozwoju Związek Parków powinien otrzymać własną 

osobowość prawną. Partnerzy zagłosowali jednogłośnie na założenie stowarzyszenia  

w przyszłym roku. 

 

„W zeszłych miesiącach dużo wydarzyło się w naszych parkach. Jednocześnie 

potrzebujemy poza patrzeniem w przeszłość, patrzeć do przodu, patrzeć w przyszłość. 

Dzięki przyszłej formie prawnej związku jako stowarzyszenie, którą powinniśmy stworzyć 

w nadchodzącym roku, będziemy mogli od 2023 roku działać swobodniej i być aktywni na 

wielu uzupełniających się płaszczyznach. Obywatelki i obywatele naszego wspólnego 

regionu i oczywiście historyczne parki same w sobie zasłużyły na dalszą intensywną troskę, 

stabilizację oraz rozwój tychże klejnotów. Powinny one zostać punktami wiążącymi  

i raczyć nas swoimi nieodkrytymi jak i dotychczasowymi wdziękami”, uważa Holger Kelch, 

Nadburmistrz Miasta Cottbus, które jest partnerm wiodącym EZPŁ. 

 
Aby bardziej zakotwiczyć zespoły parkowe Związku Parków w naszej świadomości 

powstanie książka „Bezgraniczne Ogrody Marzeń” (niem. „Grenzlose Gartenträume“)  

w czerwcu 2022r. To nowe wydanie o ogrodach i parkach Związku Parków. Do tego  

w przyszłym roku powstanie aplikacja mobilna wszystkich partnerów należących do EZPŁ, 

dzięki której turyści będą mogli odkrywać i zwiedzać parki krajobrazowe – interaktywnie  

i z łatwością. 

 

Ponadto EZPŁ planuje w przyszłym roku rozwinąć koncepcję wolontariatu oraz zająć się 

tematami „Sztuki życia” i „Europy” podejmując je podczas kulturalnych wydarzeń, a także 

konferencji. 

 

 

 

Robinienweg 5 I 03042 Cottbus 

+49 (0) 355 7515-194 

presse@pueckler-museum.de 

 

mailto:presse@pueckler-museum.de


 

  

2 
 

 

„Związek Parków jest z pewnością najpiękniejszym i najbardziej „zielonym” projektem 

przyjaźni partnerskiej w sercu Europy – Łużycach. Tutaj nieopodal rzek Szprewy, Nysy i 

Bobru, tu w Brandenburgii, Saksonii i polskim regionie zielonogórskim napotykają wielkie 

parki krajobrazowe na region w transformacji, który spogląda na dynamiczną przyszłość 

zmian strukturalnych i który jest jego krajobrazowym i naturalnym fundamentem  

w historii. Europejskie osobowości, jak wspaniały książe Pückler, obyta na światowych 

salonach księżna żagańska lub słynny hrabia Brühl, stworzyli swoje ogrody na Łużycach jak 

dumni mieszkańcy Forst. Ogrody te tworzą przygraniczny krajobraz Łużyc jako naturalne 

dziedzictwo kulturowe, a dzięki Europejskiemu Związkowi Parków Łużyckich będą one w 

dużej mierze zauważalne”, tak przemawiał gospodarz dr. Stefan Körner z Zarządu Fundacji 

„Fürst-Pückler-Museum Park i Pałac Branitz”. 

 

W 2021 roku zrealizowane zostały liczne projekty, takie jak np. Quest śladami księżnej 

Doroty żagańskiej i księcia Pücklera w Parku Książęcym Zatonie, remont Mostu Rakotza  

w Parku Rododendronów Kromlau lub też Karawana Pücklera, która w czerwcu tego roku 

przemierzała przez Łużyce. Inne zaplanowane projekty Związku Parków to np. druga 

edycja Salonu Europejskiego, który powinien odbyć się 14 grudnia 2021 roku w Żaganiu, 

jeśli pozwoli na to aktualna sytuacja pandemiczna. 

Miasto Forst jako partner EZPŁ planuje na przyszły rok szlak turystyczny wraz  

z przewodnikiem po obiektach parkowych. Poza tym w 2022 roku powinny się odbyć m.in. 

szkółka letnia w Bad Muskau oraz seminaria parkowe w Brodach i Altdöbern.  

 

Europejski Związek Parków Łużyckich został założony w 2010 roku w polskich Brodach, do 

którego należy aktualnie 9 obiektów parkowych Brandenburgii, Saksonii i województwa 

lubuskiego. Są to oba parki Pücklera w Muskau i Branitz, Wschodnioniemiecki Ogród 

Różany Forst (Łużyce), Parki Przypałacowe w Brodach (Pförten) i Altdöbern, Park 

Rododendronów w Kromlau, obiekt pałacowy w Neschwitz, oraz polskie Pałace i Parki 

Książęce w Żaganiu (Sagan) i Zatoniu (Günthersdorf). Wszystkie te obiekty parkowe łączy 

historyczny rozwój, który zawdzięczają znaczącym osobowościom Łużyc jak  hrabiemu 

Henrykowi Brühlowi i księciu Hermanowi von Pückler-Muskau. Te rezydencje i parki 

tworzą kulturowe punkty krystalizujące europejskie powiązania między nimi, które swój 

blask zachowały aż do dziś. 

 

 

Więcej informacji: www.parkverbund.eu 

 

Tłumaczenie: K. Jągowski 
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Zdjęcia: 

 

   
Członkowie grupy sterującej Europejskiego Związku Parków Łużyckich  

w Centrum dla zwiedzających Parku i Pałacu Branitz © SFPM 

 

  
Grupa sterujące Europejskiego Związku Parków Łużyckich dyskutuje w Centrum dla zwiedzających Parku i 

Pałacu Branitz o przyszłej formie prawnej  © SFPM 

 

 


