
Gmina Brody w 

Europejskim Związku 

Parków Łużyckich



16 listopada 2010 roku w dawnej 
kaplicy pałacowej w północnej oficynie 
pałacu Brühla w Brodach doszło do 
podpisania porozumienia ramowego 
Związku Parków.



Dzięki przynależności przypałacowego parku w 
Brodach do Europejskiego Związku Parków Łużyckich 

gmina zyskała możliwość zaprezentowania się nie 
tylko na arenie lokalnej, ale również na arenie 

krajowej i międzynarodowej.

Podczas jesiennych targów turystycznych w CMT 
Cottbus 26 października 2012 r. została uroczyście 

uruchomiona oficjalna, dwujęzyczna strona 
internetowa Związku Parków:

� http://www.parkverbund.eu. 



Związek promuje się na największych 
targach turystycznych w kraju i zagranicą 

ale nie rezygnuje z możliwości prezentacji na 
imprezach szczebla lokalnego. 25 maja 

2012r. Europejski Związek Parków Łużyckich 
zaprezentował się na wystawie 

„Nadodrzańskie Skarby” w Sulechowie. 



Jedną z zasług Związku Parków było 
zainstalowanie w Brodach systemu 
informacyjnego na drodze spacerowej  
pomiędzy pałacem, parkiem i miastem 
w 2012 roku.





Schemat rozmieszczenia tablic:

Dodatkowe informacje dostępne są na 
stronie aplikacji outdooractive.com





W nawiązaniu do historycznych tradycji 
operowych teatru letniego Henryka hr. 
Brühla oraz jego syna Alojzego wydarzenie 
to zostało zwieńczone plenerowym 
przedstawieniem opery barokowej Johanna 
Fryderyka Agricoli: „Il filosofo convinto in 
amore – Filozof nawrócony do miłości”.







Kolejnymi okazjami do zaprezentowania się szerszym 
kręgom odbiorców były wizyty studyjne w brodzkim 
parku przedstawicieli różnych organizacji 
turystycznych z Polski i Niemiec oraz przedstawicieli 
fachowej prasy turystycznej, itp.



Piękno brodzkiego parku docenili członkowie 
zespołu Von Promnitz Tour, którzy co roku 
występują w pięknej scenerii parku i pałacu.



Rok 2013 był rokiem tematycznym 
związanym z obchodami 250 rocznicy 

śmierci Henryka hr. von Brühl. 
Rada Gminy Brody swoją uchwałą 

ustanowiła rok 2013
„Rokiem Hrabiego Henryka von Brühl”.



Najnowszym wspólnym przedsięwzięciem realizowanym w 
ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich jest 
otwarta 8 maja br. w Branitz wystawa pod nazwą „Czasy 
wolnych panów – szlachta na Dolnych Łużycach”. Jest to 
wystawa, która odbywa się równolegle w czterech parkach 
członkowskich.



Dziękuję za uwagę! ☺


