
                                                                                                                   
 
 

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość 

Grenzen überwinden gemeinsame Investion In die Zukunft” 

 
 „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”. 



25 i 26 października w przypałacowym parku w Brodach odbyło się 

IV międzynarodowe polsko-niemieckie seminarium parkowe. W tegorocznej edycji 

wzięło udział ponad 220 wolontariuszy z Polski i Niemiec. Tradycyjnie uczestnicy 

zostali podzieleni na grupy robocze i skierowani do wcześniej wyznaczonych sektorów 

parku, w których mieli do wykonania określone zadania.  

Plan Parku z podziałem na sektory. 



Każdej grupie przydzielono kierownika, który nadzorował prawidłowość 

wykonywanych prac. W tym roku uczestnicy zostali podzieleni na 11 

grup. 10 grup roboczych i grupa 11, pod nadzorem dr Jarosława Lewczuka 

i Marcusa Weissa, która prowadziła sondażowe prace archeologiczne. 

Na zdjęciu od lewej: dr Jarosław Lewczuk, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

– p. Barbara Bielinis – Kopeć, Paweł Mrowiński – kierownik OEPL 



Całością prac kierował Claudius Wecke – koordynator wszystkich 

edycji Seminarium Parkowego w Brodach. Z polskiej strony 

kierownikiem, a także łącznikiem pomiędzy poszczególnymi grupami, 

był wójt gminy Brody – Ryszard Kowalczuk.  

Na zdjęciu od lewej: Claudius Wecke, tłumaczka – p. Ewa Wojciechowska , wójt gminy 

Brody - Ryszard Kowalczuk, Burmistrz miasta Forst – dr Jürgen Goldschmidt . 



Przed rozpoczęciem prac, Claudius Wecke przeprowadził szkolenie 

BHP, a kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej p. Paweł 

Mrowiński przeprowadził szkolenie w zakresie postępowania z 

chronionymi gatunkami fauny i flory. 

 



Następnie wszyscy udali się na rekonesans po wyznaczonych sektorach parku 

w celu przedstawienia zakresu prac stojących przed poszczególnymi grupami, 

aby założony efekt dla IV seminarium parkowego został zrealizowany w stu 

procentach. 

Na pierwszym planie m. in..Sven Zuber – z-ca burmistrza Forst 



Baronowie von Ketteler omawiają z burmistrzem  Forst – dr  Jürgenem Goldschmidtem   

ostatnie detale mającej się odbyć 28 października w tym mieście uroczystości 250 rocznicy 

śmierci swojego przodka – Heryka hr. von Brühl.  



Zadanie, jakie zostało postawione przed grupą  pierwszą polegało na ponownym  

„ogłowieniu” lip, które zostały poddane temu zabiegowi podczas pierwszego 

seminarium w 2009 r. Zadnia tego podjęli się członkowie grupy arborystów pod 

kierunkiem mgr inż. Agnieszki Kochańskiej 



Grupa druga – pod kierunkiem dr Moniki Drozdek, miała za zadanie 

oczyszczenie tzw. „olszej łąki”. Pracująca tu młodzież  z Zespołu Szkół 

Technicznych z Lubska musiała się zmierzyć z całą masą gałęzi. 



Uczennice ZST w Lubsku z kierunku Technik Architektury Krajobrazu: Karolina 

Dobersztajn, Katarzyna Jakubczak, Martyna Karpik, Magdalena Soja, Eunika Zając, Marta 

Zubowicz, ze swoją opiekunką p. Mariolą Czarną. 

W trakcie ciężkiej pracy należy się chwila przerwy na kawę i słodką bułkę. 

Trzeba nabrać sił i złapać „drugi oddech” bo przed drugą grupą jeszcze 

sporo pracy do wykonania. 



Grupa trzecia, pod kierunkiem dypl. inż. Danuty Kurty – Leipzig  miała    

za zadanie oczyszczenie z dzikich zarośli, utworzoną w XIV wieku 

„wyspę miłości”.   

„Wyspa miłości” na początku prac porządkowych. 



„Wyspa miłości” drugiego dnia, po zakończeniu prac. 



Największy zakres prac został wyznaczony w boskiecie południowym.  Do 

tej pory był to najbardziej zaniedbany obszar parku. Do pracy w tym 

rejonie parku zostały skierowane grupy: 4,5 i 6, których zadaniem było 

wykarczowanie dziko rosnących drzew i krzewów. Finalnym efektem tych 

działań będzie  utworzenie  łąki z historyczną dróżką spacerową. 



Pracujące tu grupy, miały naprawdę sporo pracy do wykonania! 

Zakres prac, obszar oraz udział trzech grup wymagał 

sprawnego kierowania i odpowiedniego koordynowania działań 

poszczególnych grup. 



Zastępca burmistrza Forst – Sven Zuber również pracował w pocie czoła! 

Kierownikiem grupy czwartej był – dypl. Inż.. Stefan Palm, grupą 

piątą kierowała – p. Karin Schönlebe, natomiast działaniami grupy 

szóstej – kierowała mgr inż. Agnieszka Tokarska–Osyczka 



W tym rejonie swoje prace prowadzili również archeolodzy z grupy jedenastej, 

ich zadaniem było odnalezienie historycznego przebiegu ścieżki prowadzącej od 

strony „akacjowego mostku” do schodów wejściowych na taras pałacowy.  

Przebieg obecnej ścieżki znacznie różni się od tej, którą możemy zobaczyć 

w  archiwalnych materiałach ikonograficznych. 

 

dr Jarosław Lewczuk (przodem), na dalszym planie Marcus Weiss (siedzi)  

kierownicy grupy 11. 



Zadaniem grupy siódmej było uwolnienie z dziko rosnących drzew 

cypryśników błotnych oraz utworzenie ścieżki umożliwiającej dojście do tych 

niezwykłych drzew. Godnym podkreślenia jest fakt, że w tej grupie z dużym 

zaangażowaniem pracowała zmobilizowana przez swoją panią sołtys - brodzka 

młodzież. Pracami grupy kierował Edward Bojko. 

 

Tak wyglądała ścieżka do cypryśników pierwszego dnia 

seminarium…  



… a tak wygląda to samo miejsce po zakończeniu prac drugiego dnia 

seminarium 



Podczas, gdy inni podziwiają utworzoną  do cypryśników błotnych ścieżkę, młodzież z 

grupy siódmej może wreszcie trochę odpocząć.   



Grupa ósma pod kierunkiem dypl. inż. Carstena Speck pracowała w rejonie 

dębu „Hubertus”. Ich zadaniem była kontynuacja prac pielęgnacyjnych  

rozpoczętych podczas  III Seminarium Parkowego w marcu ubiegłego roku. 

Carsten Speck, jak na kierownika przystało, świecił przykładem i kamizelką odblaskową! 



Nie sposób wyobrazić sobie „Seminarium Parkowego” bez udziału członków 

brodzkiego Koła Seniora. Koordynatorem ich prac w grupie dziewiątej był 

Paweł Mrowiński. Zadaniem grupy było  odtworzenie historycznego przebiegu 

ścieżki do „Zacisza Krystyny”. 



Jak co roku, także i tym razem mieliśmy zaszczyt gościć znamienite osobistości.       

W rejonie „Zacisza Krystyny” ręka w rękę z członkami naszego Klubu Seniora 

pracowała pani baronowa Elizabeth von Ketteler z mężem ….. .   Oraz pan profesor 

Marek Liszewski – wiceprezes stowarzyszenia „Ogrody dolnośląskie”. 

Hrabina Elisabeth von Ketteler (druga od prawej) oraz prof. Marek Liszewski (piąty od 

prawej) w rozmowie z „naszą” seniorką p. Marią Lecyk. 



Grupa dziesiąta pod przewodnictwem Markusa Schulze dokonała 

uzupełniających nasadzeń. W miejsce obumarłych lub zniszczonych drzewek 

posadzono młode lipy ze szkółki leśnej w Mariance, podarowane przez Lasy 

Państwowe. 



W Seminarium udział wzięli również uczniowie z Zespołu Szkół w Brodach. 



Na zakończenie pierwszego dnia prac, w sali konferencyjno – bankietowej 

mieszczącej się w dawnej kaplicy, uczestnicy seminarium mogli m.in. wysłuchać 

referatu pani Antje Popp o „Europejskim Związku Parków Łużyckich”, obejrzeć 

10 minutowy film o Henryku hr. von Brühl i jego wkładzie w rozwój Brodów 

i Forst, Całości dopełnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu muzyków ze 

szkół muzycznych z Żar i Żagania. 

 



Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na towarzyskie rozmowy, 

wymianę poglądów i uwag. Około północy uczestnicy udali się na spoczynek 

albowiem początek prac w dniu następnym zaplanowano na godzinę 8.00 

rano. 

Sven Zuber,  Claudius Wecke i wójt Ryszard Kowalczuk (w głębi) 



Drugi dzień prac rozpoczął się punktualnie o godzinie ósmej                      

i z przerwami na obiad oraz kawę i słodką bułkę trwał do 1630.  

Po zakończeniu prac wszyscy uczestnicy pod przewodnictwem Claudiusa 

Wecke udali się na rekonesans po parku, podczas którego podsumowano 

jakie prace i zadania zostały wykonane przez poszczególne grupy.              

Zdjęcie „rodzinne” na tle wyspy miłości  



Pojedynek na obiektywy! 

Reporterka gazety „Neues Deutschland – Heidi Diehl, w tym samym momencie, robi zdjęcie 

autorowi tej fotografii. Na drugim planie baron von Ketteler z książką autorstwa Pawła 

Kotlewskiego pt. „ Z historii Brodów i okolic” 



Po zakończeniu rekonesansu wszyscy zostali wezwani sygnałem trąbek 

myśliwskich na wspólne ognisko.  

Popis swoich umiejętności muzycznych dał również Claudius Wecke. 

 



Przy ognisku był czas na wspólne pieczenie kiełbasek, rozmowy, żarty                

i dowcipy. Wszyscy podkreślali wspaniałą atmosferę, a goście z Niemiec 

podkreślali walory polskiej kuchni! Po raz kolejny najlepsze oceny, 

tradycyjnie zdobył polski bigos oraz żurek serwowany drugiego dnia.  



Jednak  przede wszystkim była to doskonała okazja, aby podziękować 

wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie oraz 

przeprowadzenie IV seminarium parkowego… 



… oraz naszym dostojnym gościom! 

 

Baronowa Elizabeth von Ketteler z mężem, odbierają pamiątkowe misie oraz  znalezioną 

przez p. Helenę Krent podczas prac w  parku monetę. 



Organizacja tak dużej imprezy  wymaga odpowiedniego zabezpieczenia 

logistycznego. Pierwszym zadaniem jest rejestracja uczestników seminarium.  

Uczennice ZST w Lubsku – kierunek Technik Hotelarz: Paulina Zielonko, Mirela Pflaum,   

p. Beata Zuber(pierwsza od prawej), Ewa  Wojciechowska i pracownica UG  p. Justyna 

Faber(druga od lewej) 



Wydanie w krótkim czasie posiłku ponad dwustuosobowej grupie wymaga 

odpowiedniej organizacji pracy i zaangażowania  grupy osób. W tym roku z 

tego zadania znakomicie wywiązały się uczennice z Zespołu Szkół 

Technicznych z Lubska.      

 

 Uczennice  z ZST w Lubsku  o kierunku Technik Żywienia: Magdalena Buda, Aleksandra 
Kołodziejczuk, Kamila Sierachan, oraz pracownica UG w Brodach - p. Justyna   Kuchta 

(pierwsza z prawej) 



Na podwieczorek,  każdy uczestnik otrzymywał słodką bułkę i kawę lub 

herbatę. Ze względu na rozległy obszar prac, trzeba było zorganizować 

transport oraz  osoby do wydawania słodkiego poczęstunku.  



Świeżutkie bułeczki z brodzkiej piekarni wszystkim bardzo smakowały! 



Nie mniejszym powodzeniem cieszyła się pajda chleba ze swojskim 

smalcem i ogórkiem małosolnym. 



IV międzynarodowe polsko-niemieckie seminarium parkowe było 

pierwszym akordem obchodów 250 rocznicy śmierci Henryka hr. von Brühl, 

Kulminacją była uroczystość w kościele pw. Św. Mikołaja w Forst, która 

odbyła się w poniedziałek 28 października 2013r. Słowa uznania dla idei 

rewitalizacji parku w Brodach jakie padały z ust członków rodziny hrabiego 

Brühla były dla nas – organizatorów – najlepszym podziękowaniem.          

Wszystkim uczestnikom IV międzynarodowego polsko – niemieckiego 

seminarium parkowego z głębi serca        

                                          DZIĘKUJEMY!!! 

I mówimy: do zobaczenia w przyszłym roku! 

 


