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1 Sytuacja wyjściowa 

1.1. Wartościowy potencjał ponagranicznego krajobrazu kulturowego  

Region Górnych Łużyc i Dolnego Śląska rozwijał się poprzez minione stulecia jako wspólna przestrzeń 

kulturowa, ukształtowana w czasach panowania polskiego, czeskiego, habsburskiego, pruskiego i 

niemieckiego. Bogata historia panujących tu wcześniej rodów odzwierciedla się szczególnie w 

niepowtarzalnej na skalę europejską ilości zespołów parkowo-pałacowych. Zawierają one niezwykłe 

biotopy i krajobrazy: 

 

 Są nieodłączną częścią historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego i wpływają 

znacząco na obraz regionu 

 Stanowią przestrzeń życiową dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, gdyż szczególna 

pielęgnacja i celowe nasadzenia przyczyniają się do powstania typowych dla parków biotopów.  

 

Następstwa drugiej wojny światowej, działalność górnicza (kopalnie odkrywkowe) oraz deficyty w 

pielęgnacji zagrażają istnieniu założeń parkowych. Brak ponadgranicznych połączeń uniemożliwia 

ścisłą współpracę w dziedzinie zachowania tych niepowtarzalnych elementów krajobrazu kulturowego. 

 

Zaniedbania w dziedzinie konserwacji założeń parkowych prowadzą do utraty ich niepowtarzalnego 

potencjału. Tylko przy dużym nakładzie pracy uniknąć można takich strat. Trwałe zabezpieczenie 

krajobrazu kulturowego możliwe jest tylko dzięki ciągłej pielęgnacji parków na podstawie solidnie 

przygotowanych dokumentacji, opisujących konkretne zadania konserwatorskie. 

Obszerna dokumentacja stanu parku jest wymogiem dla zachowania substancji parkowej. Do takiej 

dokumentacji należą: 

 

 Badania i przedstawienie historii założenia parkowo-pałacowego 

 Inwentaryzacja i ocena zasobów parku oraz analiza użytkowania 

 

Bazując na tych danych, zdefiniować można kierunki i cele rozwoju parku, jak też konkretne zadania, 

które niezbędne są dla zachowania lub odtworzenia krajobrazu i substancji parkowej.  

Nie wszystkie publicznie dostępne założenia parkowe w regionie dysponują obecnie odpowiednimi 

dokumentacjami. Wiele z nich nie było jeszcze przedmiotem gruntownych badań, a niektóre z 

istniejących opracowań wymagają aktualizacji lub uzupełnienia. Tego typu prace planistyczne  

wymagają dużego nakładu czasu i wiedzy fachowej. Bez solidnych podstaw nie można w sposób 

odpowiadający ochronie zabytków i przyrody prowadzić działań pielęgnacjyno-konserwatorskich. Poza 

tym brakuje wykwalifikowanych pracowników do wykonywania takich prac. 
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Ponadgraniczna wymiana naukowa w dziedzinie zachowania krajobrazu kulturowego w jego 

ekologicznej różnorodności była dotychczas niemożliwa. Po obu stronach Nysy rozwinęły się różne 

metody, standardy i nazewnictwo.  

1.2. Tło powstania projektu 

Już od 10 lat lokalni działacze angażują się na rzecz idei ponadgranicznego połączenia i pielęgnacji 

dziedzictwa kultury ogrodowej regionu. Z upływem czasu idea ta przeistoczyła się w polsko-niemiecką 

inicjatywę. Od roku 2010 istnieje po niemieckiej stronie stowarzyszenie, którego członkami są 

właściciele wybranych niemieckich parków. Stowarzyszenie szuka form współpracy z polskimi 

partnerami. Tu w ideę szlaku parków angażują się szczególnie Fundacja Bory Dolnośląskie oraz 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. 

 
Partnerzy pozostają w ścisłym kontakcie i próbują poprzez różne przedsięwzięcia i programy wsparcia 

wdrożyć podstawową ideę. W styczniu 2011 roku złożony został wniosek projektu „Koncepcji rozwoju 

Zrównoważonej ponadgranicznej turystyki na szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy”. 

Obecnie przygotowany projekt powinien służyć zachowaniu parków jako części krajobrazu 

kulturowego. 

1.3. Założenia parkowe biorące udział w projekcie 

„Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy“ obejmuje około 40 założeń parkowych w sumie po 

polskiej i niemieckiej stronie granicy. W obu krajach prowadzone są starania, aby rozwinąć sieć 

współpracy w celu zachowania tego dziedzictwa kultury ogrodowej i wypromowania go. Krąg parków 

przynależących do szlaku nie jest zamknięty. Przewidziana jest jego aktywna rozbudowa. 

 

Po niemieckiej stronie wybrano w następstwie fachowej oceny przeprowadzonej w roku 2007 przy 

współpracy z Saksońskim Urzędem Konserwacji Zabytków „pilotażowe założenia parkowe dla szlaku“. 

Podczas oceny uwzględniono kryteria specjalistyczne tzn. związane z ochroną zabytków, jak też 

strategiczne i turystyczne. Szczegółowy opis kryteriów załączony został do niemieckiej wersji opisu 

projektu.  

 

W aktualnym projekcie biorą udział tylko te z założeń pilotażowych, których właściciele wyrazili 

zainteresowanie pielęgnacją i pondgraniczną współpracą oraz założenia nie przynależące do 

pilotażowych, ale zainteresowane aktywnym działaniem na rzecz rozwoju związku i dążące do 

spełnienia kryteriów. 
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Po niemieckiej stronie są to: 

 

 Powiat Görlitz Powiat Bautzen 

1 Görlitz, Ogród przy Świętym Grobie  

2 Herrnhut, założenie cmentarne i Ogrody 

Pańskie 

 

3 Königshain, park przypałacowy  

4 Kromlau, park rododendronów  

5 Ostritz, ogród przy klasztorze St. Marienthal  

6 Rothenburg O.L., park miejski  

7 Uhyst, park przypałacowy  

8 Nochten, park głazów  

9 Cunewalde, park przypałacowy  

10  Neschwitz, park przypałacowy 

11  Wachau, Seifersdorfer Thal, park w 

dolinie Seifersdorf 

 

Równolegle do złożenia wniosku Stowarzyszenie Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy 

(Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße e.V.) wyjaśni ewentualne uczestnictwo w projekcie 

wahających się właścicieli założeń parkowych poprzez pisemną deklarację. Tylko w przypadku, gdy 

poprzez odpowiednie pismo zadeklarowana będzie chęć aktywnej współpracy, założenie parkowe 

zostanie włączone do grona biorących udział w projekcie.  

Do potencjalnych partnerów należą:  

 

 Powiat Görlitz Powiat Bautzen 

1 Krobnitz, park przypałacowy  

2 Hainewalde, park przypałacowy   

3  Schmochtitz, park przypałacowy 

4  Pulsnitz, park przypałacowy 

5  Königswartha, park przypałacowy 

6  Hermsdorf, park przypałacowy 

7  Großharthau, park przypałacowy 

8  Panschwitz-Kuckau, ogród przy 

klasztorze Marienstern 

 

Ostatecznie wypracowana zostanie przy udziale kuratorium stowarzyszenia lista priorytetowa, która 

będzie określała założenia dla których opracowane będą podstawy planistyczne. 
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Z rejonu Borów Dolnośląskich w projekcie wezmą udział założenia parkowe, których właściciele 

zadeklarowali chęć współpracy. Są to parki w: Kliczkowie, Przewozie, Żaganiu i Chichach. 

 

Z Kotliny Jeleniogórskiej w projekcie weźmie udział wzorcowe dla tego rejonu i mogące służyć jako 

przykład sztuki ogrodowej założenie parkowe w Bukowcu.  

 

2 Cele projektu 

 

Głównym celem projektu jest wkład w zachowanie charakterystycznych obrazów historycznie 

ukształtowanego krajobrazu kulturowego poprzez wzmocnienie regionalnej pielęgnacji parków. 

Projekt opiera się na tworzeniu dokumentacji i prowadzeniu praktycznej pielęgnacji w parkach oraz na 

ponadgranicznym przepływie wiedzy w celu zoptymalizowania różnych sposobów pracy.   

 

Konkretnie oznacza to: 

 

Poprzez projekt powinny zostać opracowane specjalistyczne dokumentacje dla wybranych założeń 

parkowych w obu krajach, przy uwzględnieniu również aspektów ekologicznych. Przyczyni się to do 

powstania ponadgranicznego połączenia przestrzeni zielonych tego typu. Udokumentowane zostanie 

też, że ochrona zabytków i przyrody pozytywnie się uzupełniają, a działania pielęgnacyjne przyczyniają 

się do zachowania bioróżnorodności. 

 

Równolegle do tego w wybranych parkach po polskiej stronie przeprowadzone i udokumentowane 

będą prace pielęgnacyjno-konserwatorskie. Takie działania służą: 

 odtworzeniu historycznych struktur przestrzennych 

 zachowaniu specyficznych dla parków biotopów, starego drzewostanu i bogatej warstwy runa 

parkowego  

 zapewnieniu odpowiedniego stopnia intensywności pielęgnacji 

 oraz ochronie gatunków z Czerownej Listy i wspieraniu bioróżnorodności 

 

Zainicjowany zostanie ponadgraniczny przepływ wiedzy i wymiana doświadczeń obu krajów w 

dziedzinie zachowania krajobrazu kulturowego. 

 

Aby zagwarantować trwałe efekty i podnieść standardy działań pielęgnacyjnych przeprowadzone 

zostanie szkolenie przygotowujące pracowników do pełnienia ich specjalnego zadania. Przy tym będą 

oni pouczeni i uwrażliwieni na zagadnienie biotopów w założeniach parkowych. 
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Kolejnym ważnym celem projektu jest włączenie społeczeństwa w kompleksowe prace w parkach i 

budowanie lepszego zrozumienia dla założeń parkowych i działań konserwacyjno-pielęgnacyjnych, a 

przez to również wspieranie gotowości do aktywnego działania na rzecz zachowania krajobrazu 

kulturowego. 

 

Projekt wnosi w ten sposób wkład w:  

 rozwój podstaw ponadgranicznego połączenia terenów zieleni  

 odtworzenie specyficznych biotopów parkowych 

 zabezpieczenie historycznie ukształtowanej różnorodności krajobrazu kulturowego i 

zachowanie typowych dla regionu krajobrazów  

 

3 Realizacja 

 
Każdy z partnerów przejmuje część zadań (patrz opis poniżej).  

Prace koordynowane będą poprzez regularne spotkania grupy roboczej. 

Wyniki projektu publikowane będą na wspólnej stronie internetowej. 

Działania informacyjno-promocyjne prowadzić będzie każdy z partnerów.  

 

Realizacja celów projektu nastąpi poprzez następujące grupy działań:  

Grupa działań nr 1: Opracowanie podstaw planistycznych pielęgnacji parków 

 

Odpowiedni specjaliści będą mieli za zadanie opracowanie ew. uzupełnienie lub aktualizację 

dokumentacji parkowych. Należy do tego rozpoznanie potrzeb, uzgodnienie celów prac z 

odpowiednimi urzędami oraz opracowanie dokumentacji dla wybranych parków. Powstaną zarówno 

obszerne kompleksowe koncepcje rewitalizacji, jak też konkretne programy pielęgnacji. Politechnika 

Dreźnieńska pełniła będzie rolę specjalistycznego doradcy, aby zdefiniować zadania i ocenić wyniki 

prac. 

W ten sposób powstaną pierwsze impulsy dla zachowania krajobrazu kulturowego. W ich następstwie 

zapoczątkowany zostanie dalszy rozwój założeń parkowych.  

Grupa działań nr 2: Prace praktyczne w założeniach parkowych 

 
Pracownicy z polskiej części regionu wykwalifkowani w profilu ogrodniczym prowadzić będą konkretne 

prace w polskich założeniach parkowych. Zarówno mobilny zespół ogrodników, jak też stacjonarnie 

osadzeni w wybranych parkach ogrodnicy, wyposażeni będą w odpowiednie narzędzia do 

wykonywania swoich prac.  
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Grupa działań nr 3: Umocnienie ponadgranicznej współpracy w dziedzinie ochrony przyrody i 

pielęgnacji zabytków ogrodowych 

 
Wyniki projektu będą na bieżąco dokumentowane. Zainicjowana zostanie wymiana doświadczeń w 

obchodzeniu się z historyczną substancją parkową.  

Podczas realizacji projektu przeanalizowane i zoptymalizowane zostaną różne praktyki ogrodnicze i ich 

skuteczność.  

Partnerzy projektu dzielą się swoimi doświadczeniami i zyskują wiedzę dla przyszłych prac 

pielęgnacyjnych. Służą temu regularne sprawozdania ogrodników przedstawiane na spotkaniach grupy 

roboczej, spotkania w miejscu pracy oraz wspólne seminaria parkowe.  

Wyniki zostaną zestawione, aby porównać metody i zbadać ekologiczne oddziaływanie pielęgnacji 

parków oraz zoptymalizować pracę. W ten sposób powinny powstać ponadgraniczne standardy 

pielęgnacji, które przyczyniają się do ochrony historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego.  

Opracowania te udostępnione zostaną specjalistom w skali międzynarodowej.   

 

Spotkania roczne wzmacniają komunikację pomiędzy właścicielami parków i specjalistami z obu 

krajów oraz wspierają rozwój ponadgranicznych kontaktów na płaszczyźnie osobistej i instytucjonalnej.  

 

Grupa działań nr 4: Szkolenie w zakresie pielęgnacji założeń parkowych 

 
Pracownicy techniczni w parkach zostaną w ramach projektu przygotowani do wykonywania swoich 

zadań poprzez konkretne szkolenia. Tematyka koncentruje się na praktycznym wykonywaniu prac 

pielęgnacyjnych uzupełnionym o teoretyczne wskazówki.  

 

Grupa działań nr 5: Przygotowanie projektu  

Partnerzy projektu od 2 lat pracują wspólnie nad sformułowaniem celów i znalezieniem odpowiedniej 

drogi ich realizacji.  

Od stycznia 2011 roku podejmowane są działania, zmierzające do złożenia tego konkretnego wniosku 

projektowego. W wyniku licznych rozmów wstępnych z partnerami projektu, Partner Wiodący 

sformułował wiążąco wspólne cele ponadgranicznego projektu.  

Następnie odbywały się spotkania, najpierw oddzielnie po obu stronach Nysy, w celu sformułowania 

wkładu poszczególnych partnerów. Wyniki zostały omówione wspólnie pod koordynacją Partnera 

Wiodącego i wprowadzone do wniosku projektowego. 

Etap przygotowawczy zakończyło zestawienie przez Partnera Wiodącego załączników i dokumentacji 

projektowej.  
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Oprócz zadań organizacyjnych i specjalistycznych, wdrożeniu celów projektu posłużą następujące 

działania i produkty: 

 

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH GÓRNYCH ŁUŻYC / 

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT NIEDERSCHLESISCHE OBERLAUSITZ mbH   

 (PARTNER WIODĄCY) 

 

Zadania partnera wiodącego/ Koordynacja i kontrola 

Poprzez przejęcie tego zadania partner ten ponosi główną rolę za pomyślną realizację 

projektu, koordynację i kontrolę, jak też bezproblemową komunikację między wszystkimi 

partnerami.  

W ramach swojej funkcji jako towarzystwo rozwoju partner ten będzie angażował się na rzecz 

umocnienia treści projektu wśród właścicieli parków i przedstawicieli politycznych regionu. 

Aby zrealizować projekt partner wiodący sformułuje z partnerami projektu etapy realizacji 

poszczególnych grup działań i sprecyzuje na tej podstawie całościowe ramy czasowe. 

Przygotowywał on będzie konkretne zagadnienia do omówienia na spotkaniach roboczych i 

wzywał partnerów do odpowiedniego przygotowania się do nich. Po każdym posiedzeniu 

wyniki będą dokumentowane i oceniany będzie postęp projektu.  

Poza tym pracownicy partnera wiodącego będą regularnie wraz z pracownikami Politechniki 

Dreźnieńskiej zapoznawać się z pracami wykonywanymi w terenie i oceniać ich rezultaty. Poza 

tym nadzorować będą oni postępy prac poprzez sprawozdania i dokumentacje częściowe. 

 

 Organizacja spotkań roboczych (1 x na kwartał) 

 Inne zadania, zgodnie z dokumentem wdrożeniowym 

 

Spotkania roczne partnerów z publiczną prezentacją wyników projektu 

Spotkania roczne służyć będą wymianie doświadczeń partnerów projektu oraz 

zaprezentowaniu publicznie rezultatów projektu, także politycznym przedstawicielom regionu i 

specjalistom z branży. 

Przy tym punkt ciężkości położony będzie na wyjaśnieniu wkładu pielęgnacji parków i ogrodów 

w zachowanie krajobrazu kulturowego i biotopów.  

Tego rodzaju konferencje przyczyniają się do nawiązania kontaktów wyrastających poza ramy 

czasowe projektu i trwałej współpracy na rzecz pielęgnacji parków. 

Informacja o konferencji będzie rozprowadzana przez Newsletter, strony internetowe 

partnerów i zaproszenia. 
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 2 spotkania roczne (każdorazowo ok. 100 uczestników, przedstawicieli polityki 

regionalnej i landowej, urzędów, gmin, specjaliści z branży oraz partnerzy projektu) 

 

Publikacja dwujęzycznego sprawozdania końcowego  

Kluczowe wyniki projektu powinny być udostępnione społeczeństwu. Słuzyć będzie temu 

dwujęzyczna broszura, która oddawać będzie też w sposób obrazowy poszczególne etapy 

projektu. 

 Znaczącą część tej publikacji stanowiły będą wytyczne ponadgranicznej pielęgnacji.  

 Broszura będzie przekazywana bezpłatnie poprzez partnerów projektu ich osobom 

kontaktowym ze świata polityki, specjalistom z branży, właścicielom parków i zainteresowanm 

uczestnikom drugiego spotkania rocznego.   

 

 Druk sprawozdania, 150 stron A4, nakład: 250 egz. 
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STOWARZYSZENIE SZLAK PARKȮW I OGRODȮW PO OBU STRONACH NYSY / 

GARTENKULTURPFAD BEIDERSEITS DER NEISSE e.V.  (PP 1) 

 

Konsultacje z właścicielami parków  

Dzięki posiadanym kontaktom stowarzyszenie przejmie rolę partnera do rozmów z 

właścicielami parków po niemieckiej stronie. Właścieciele wybranych założeń zobowiązani 

będą do udostępnienia istniejących dokumentacji dotyczących pielęgnacji parków oraz 

zgłaszania aktualnych potrzeb z ich punktu widzenia.  

 Zestawienie istniejących opracowań i zapotrzebowania na dokumentacje 

 

Wybór specjalistów i zlecenie im opracowania dokumentacji dla wybranych założeń parkowych 

Po przejrzeniu istniejących opracowań oraz wytyczeniu konkretnych uzasadnionych wiedzą 

fachową zadań przez Politechnikę Dreźnieńską, stowarzyszenie wybierze odpowiednich 

specjalistów i zleci im opracowanie koncepcji po niemieckiej stronie granicy.  

 Zlecanie wykonania opracowań i kontrola  

 

Doradztwo przy organizacji pielęgnacji parków 

Stowarzyszenie udostępni swoje liczne doświadczenia w pielęgnacji parków, zwłaszcza w 

organizacji praktycznych prac polskim partnerom. Razem z nimi wyszukane zostaną parki, w 

których w przyszłych projektach przeprowadzone będą mogły być akcje pielęgnacyjne przy 

zaangażowaniu chętnych.   

 Doradztwo i pomoc organizacyjna 

 

Współpraca przy spotkaniach rocznych 

Stowarzyszenie włącza się w spotkania roczne poprzez przygotowanie prezentacji swoich 

wyników. 

 

 

 

 

 



 

Szlak parków i ogrodów obu stronach Nysy     GartenKulturPfad  beiderseits der Neiße   12 / 16 
 

 

POLITECHNIKA DREŹNIEŃSKA / TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN  (PP 2) 

 

Ustalenie zapotrzebowania na dokumentacje planistyczne i wytyczenie zadań dla konkretnych parków 

Zestawione przez stowarzyszenie dokumentacje bądą przeanalizowane. Sformułowane 

zostaną konkretne potrzeby i razem z właścicielami parków zdefiniowane będą zadania. Przy 

tym w pielęgnacji uwzględnione zostanie zastosowanie ekologicznych kryteriów. Celem 

przewodnim jest opracowanie dla wartościowych części parków konkretnych kalendarzy 

pielęgnacyjnych, aby zachować specyficzną wegetację miejscową lub ją przywrócić. W 

planach pielęgnacji opisane zostaną też pozornie mało znaczące prace, ale nawet te 

nieprawidłowo wykonywane mogą powodować szkody w substancji parkowej (np. koszenie a 

zanik historycznych roślin runa parkowego). Poza tym przeprowadzona zostanie 

inwetnaryzacja, aby można było w ogóle zdefiniować zadania służące zachowaniu parku.  

Politechnika określi, jak obszerne i szczegółowe dokumentacje historii, inwentaryzacje i plany 

zagospodarowania potrzebne są pojedyńczym parkom, aby osiągnąć wyżej wymienione cele.  

Poza tym zdefiniowane zostaną prace konieczne do wykonania, aby dobrze wykorzystać 

potencjał pracowników zieleni i skoncentrować go na najważniejszych zadaniach.  

 

Analiza praktyk pielęgnacyjnych: porównanie i ocena metod 

Podczas realizacji projektu analizowane będą na bieżąco sposoby podejścia do pielęgnacji 

parków i jej wyniki, aby na tej podstawie porównać metody w celu optymalizacji sposobów 

pracy i opracować wytyczne, rodzaj podręcznika. 

 

Wytyczne (część do sprawozdania końcowego):  

Bazując na wynikach badań przedstawione zostanie zapotrzebowanie regionu, ekologiczne 

oddziaływanie oraz możliwości optymalizacji pielęgnacji. Zostaną wypracowane wspólne, 

ponadgraniczne standardy. Będą one podstawą dalszych prac na rzecz zachowania 

wspólnego krajobrazu kulturowego w ramach założeń szlaku parków i ogrodów po obu 

stronach Nysy.  

 

Współpraca przy spotkaniach rocznych 

Politechnika włącza się w spotkania roczne poprzez przygotowanie prezentacji swoich 

wyników. 
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FUNDACJA BORY DOLNOŚLĄSKIE  (PP 3) 

 

Wybór specjalistów i zlecenie im opracowania dokumentacji dla wybranych założeń parkowych 

Dla wybranych założeń parkowych opracowane zostaną indywidualne programy 

pielęgnacyjne. Dla parku w Przewozie konieczne jest sporządzenie dodatkowo projektu 

rewitalizacji parku po to, by ujednolicić stan poszczególnych założeń parkowych. Opracowanie 

projektu rewitalizacji parku ma na celu odtworzenie historycznych struktur przestrzennych oraz 

zabezpieczenie wartości historycznych, artystycznych i kulturotwórczych, aby park znowu mógł 

służyć społeczeństwu. 

 Indywidulane programy pielęgnacji 

 Koncepcja rewitalizacji parku w Przewozie 

 

Punkt pielęgnacyjny z mobilnym zespołem ogrodników  

Aby osiągnąć cele projektu w Kliczkowie założony zostanie punkt pielęgnacyjny, wyposażony 

w odpowiednie narzędzia. Zespół ogrodników będzie opiekował się założeniami parkowymi w 

regionie Borów Dolnośląskich. Będzie to mobilna grupa poruszająca się między parkami i 

dokonująca specjalistycznych prac pielęgnacyjnych. 

 Kierownik pielęgnacji 

 2 ogrodnicy 

 

Zatrudnienie ogrodników "stacjonarnych" w trzech założeniach parkowych 

W trzech założeniach parkowych prowadzone będą podstawowe, ciągłe prace pielęgnacyjne.  

 5 pracowników technicznych w Kliczkowie  

 2 pracownicy techniczni w  Żaganiu 

 1 pracownik techniczny w Przewozie 

 

Szkolenie w zakresie praktyki i teorii pielęgnacji założeń parkowych 

Pracownicy techniczni zatrudnieni w ramach projektu przygotowani będą do pełnienia swojego 

zadania poprzez program szkoleniowy w następującym zakresie: 

 podstawowa znajomość zieleni parkowej i wymagań pielęgnacyjnych (32 h) 

 omówienie specyfiki parków należących do projektu (24 h) 

 BHP (8h) 

 

Współpraca przy spotkaniach rocznych 

Fundacja włącza się w spotkania roczne poprzez przygotowanie prezentacji swoich wyników. 
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FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ  (PP 4) 

 

Wybór specjalistów i zlecenie im opracowania dokumentacji dla modelowego założenia parkowego w 

Bukowcu – część południowa 

Dla założenia parkowego w Bukowcu zostanie opracowany indywidualny program 

pielęgnacyjny – inwentaryzacja i projekt gospodarki drzewostanem wraz z projektem nowych 

nasadzeń. Dodatkowo koncepcja rewitalizacji, obejmująca zasady dot. udostępniania parku dla 

ruch turystycznego.  

 

Zatrudnienie ogrodników "stacjonarnych" w założeniu parkowym w Bukowcu  

Aby osiągnąć cele projektu w Bukowcu założony zostanie punkt pielęgnacyjny, wyposażony w 

odpowiednie narzędzia. Zespół ogrodników, w nim zatrudniony, będzie na podstawie 

opracowanej dokumentacji prowadził prace związane z projektem gospodarki drzewostanem 

na terenie założenia parkowego oraz wykonywał ciągłe prace pielęgnacyjne.  

 Kierownik pielęgnacji zieleni 

 2 ogrodników 

 

Współpraca przy spotkaniach rocznych 

Fundacja włącza się w spotkania roczne poprzez przygotowanie prezentacji swoich wyników. 
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4 Przedstawienie partnerów projektu 

Towarzystwo Rozwoju Dolnośląskich Górnych Łużyc/ Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische 

Oberlausitz mbH (Partner Wiodący) 

Towarzystwo Rozwoju Dolnośląskich Górnych Łużyc istnieje od 1990 roku. Jest to zewnętrzne 

towarzystwo usługowe, którego udziałowcem jest powiat Görlitz, odpowiedzialne za wdrażanie 

strategicznych celów tego powiatu. Współpracuje z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, związkami i 

służbą publiczną między innymi w dziedzinie rozwoju projektów i jako koordynator kluczowych 

projektów w regionie.  

Spółka może prowadzić wszelkie działania, które służą jej celom.  

Stowarzyszenie Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy/  Gartenkulturpfad beiderseits der 

Neiße e.V. (PP1) 

 
Stowarzyszenie założone zostało w maju 2010 roku, aby wspierać ideę ponadgranicznego połączenia 

założeń parkowych i ponownego ożywienia przestrzeni kulturowej. Członkami są przedstawiciele 

pilotowych założeń parkowych z niemieckiej strony oraz osoby prywatne i stowarzyszenia, które 

popierają te cele. Stowarzyszenie zabezpiecza długotrwałość efektów projektu poza okresem wsparcia 

i angażuje się na rzecz wspólnych struktur współpracy.  

Politechnika Dreźnieńska / Technische Universität Dresden (PP 2) 

 

Politechnika Dreźnieńska jest uniwersytetem o szerokim spektrum kierunków. Zalicza się ona do 

najbardziej znaczących pod względem badań naukowych szkół wyższych w Niemczech. Podstawą 

tego jest kooperacja pomiędzy nauką, gospodarką i społeczeństwem.  

Instytut Architektury Krajobrazu jest ze względu na obszar kształcenia i badań (Architektura 

Krajobrazu, Budowa Krajobrazu, Planowanie Przestrzenne, Zastosowanie Roślin w Architekturze 

Krajobrazu, Historia Architektury Krajobrazu i Pielęgnacji Zabytków Ogrodowych) właściwym 

partnerem projektu.  Dobre wyniki pracy naukowej w projekcie zagwarantowane są dzięki 

szczególnemu połączeniu obszarów planowania przestrzennego (tu tematyka krajobrazu kulturowego) 

oraz historii architektury krajobrazu (tu ważną rolę ogrywa metodyka pielęgnacji zabytków ogrodowych.  

Fundacja Bory Dolnośląskie (PP3) 

 
Fundacja Bory Dolnośląskie powstała w 2006 r. jako organizacja pozarządowa, zrzeszająca 

samorządy, inne organizacje pozarządowe i firmy działające na terenie regionu Bory Dolnośląskie. 

Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju Borów Dolnośląskich - największego w zwartego 

kompleksu leśnego w Europie Środkowo - Wschodniej. Zakres działań obejmuje: turystykę, 
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aktywizację przedsiębiorczości, edukację regionalną, pozyskiwanie inwestycji, tworzenie platform 

współpracy, promocję regionu (w tym promocję turystyczną).  

Od 2009 r. Fundacja Bory Dolnośląskie wraz z Lokalną Grupą Działania Bory Dolnośląskie, pracuje 

nad stworzeniem strategii marki Borów Dolnośląskich.  

Dzięki swojemu profilowi działania oraz sieci kontaktów fundacja jest odpowiednim partnerem dla 

realizacji projektu i koordynacji działań na obszarze Borów Dolnośląskich. 

Fundacja Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej (PP4) 

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest jedną z tych organizacji, która w 

sposób bardzo aktywny stara się wypromować Kotlinę Jeleniogórską ze względu na jej ogromne 

wartości kulturowe. W ostatnim czasie m.in z inicjatywy Fundacji udało się utworzyć na terenie Kotliny 

Park Kulturowy który da podstawy prawne do wpisu Doliny Pałaców i Ogrodów na Listę Światowego 

Dziedzictwa „UNESCO”.  

Fundacja gromadzi wiedzę o Kotlinie i rozpowszechnia ją poprzez m.in. wydawnictwa, promocje w 

mediach, organizowane konferencje, wystawy oraz uczestnictwo w targach turystycznych. Ponadto 

cele działalności fundacji skupiają się nad pracami konserwatorskimi w obiektach zabytkowych w 

Kotlinie Jeleniogórskiej. W ostatnich latach, w ramach działalności Fundacji zostały odbudowane Pałac 

w Wojanowie, Dębowy Pałac w Karpnikach, Pałac Paulinum w Jeleniej Górze. Obecnie działania 

fundacji skupiają się nad rewaloryzacją założenia pałacowo – parkowego w Bukowcu oraz nad 

uratowaniem przed kompletnym zniszczeniem innych mniejszych obiektów zabytkowych jak np. ruin 

zamku Henryka na Grodnej koło Marczyc.  

Ze względu na duże doświadczenie fundacja jest odpowiednim partnerem projektu. 

 


