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Z okazji 15-lecia polsko-niemieckiego projektu „Praca i nauka ponad granicami" realizowanego na
terenie Parku Mużakowskiego przez udziale młodzieży z obu krajów, 2 października 2013 r. odbyło się
drugie spotkanie Konwentu Pücklera, którego organizatorem był Narodowy Instytut Dziedzictwa w
Warszawie.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Mariusz Czuba Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
Barbara Iwlew Kierownik Pracowni Terenowej NID Park Mużakowski w Łęknicy, Stanisław Bąkowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim, Marek Cieślak Starosta Żarski, Józef Tarniowy Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Żarach, Piotr Kuliniak Burmistrz Miasta Łęknica, Marek Iwlew Wójt Gminy Trzebiel oraz Brian Dix
Przewodniczący Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Parku Mużakowskiego i Roland Richter Jabcenter Powiatu Görlitz.
Projekt „Praca i nauka ponad granicami" realizowany jest od 1998 r., adresowany do młodzieży, która w
ramach prac interwencyjnych wykonuje na terenie Parku zadania z zakresu robót konserwatorskich. W przedstawionym sprawozdaniu z działalności, zaprezentowano
wspólny dorobek prac rewaloryzacyjnych, koncentrując się szczególnie na działaniach realizowanych w okresie ostatnich dwóch lat. Po stronie polskiej obejmowały one
pielęgnację drzewostanu w obrębie centralnej części parku, nasadzenie drzew, głównie soliterowych oraz krzewów i podrostu. Wykonano również punktowe pomiary
geodezyjne usytuowania ok. 3000 drzew. Ponadto prowadzono bieżące prace konserwatorsko-pielęgnacyjne, polegające m.in. na kontynuacji cięć kompozycyjnych w
celu odtworzenia historycznych widoków, utrzymaniu powierzchni łąkowych i zadrzewieniowych, konserwacji układu wodnego i dróg.
Realizacji ww. projektów i zadań towarzyszyły działania o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Wraz z zarządcą niemieckiej części Parku i Miastem Łęknica
organizowano corocznie Święto Parku - imprezę plenerową, w której uczestniczyli licznie nie tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości, ale i turyści z Polski i Niemiec.
Kontynuowano realizację programu edukacyjnego, promującego wartości kulturowe oraz przyrodnicze Parku Mużakowskiego i regionu. Jednym z ważniejszych wydarzeń
była publikacja polsko-niemieckiej edycji znaczka pocztowego poświęconego Parkowi Mużakowskiemu, zrealizowana w 2012 r. przez Pocztę Polska i jej niemieckiego
odpowiednika.
Po stronie niemieckiej Parku zakończono długoletnie prace budowlane kilku budynków i budowli Ogrodnictwa Zamkowego, na terenie którego odbywają się Ogrodowe
Festyny Kulinarne. Otwarto odrestaurowaną Salę Balową w Nowym Zamku oraz wyremontowano z zewnątrz Dom Kawalerski. Zakończono budowy w skrzydle zachodnim
Zamku. Odrestaurowano położone w Ogrodzie Pańskim oraz Jeziorze Dębów kaskady. Drodze Promenadowej prowadzącej do Zamku nadano ponownie charakter
odpowiadający alei parkowej. W ramach działań promocyjnych, w tym roku po raz pierwszy zorganizowano Festiwal Zimowych Świateł. W tej zimnej i ciemnej porze roku
tysiące mieszkańców Mużakowa i Łęknicy spotkało się i z lampionami przeszło wspólnie przez Park, który rozświetlał się morzem świateł. W tym samym czasie
mieszkańcy Warszawy przeszli z lampionami przez Łazienki.
W przyszłym roku promień świateł w ramach festiwalu Winter-Light-Soirees ma zostać rozszerzony na Francję, Rosję i Chiny. Podsumowując polsko-niemiecki projekt
młodzieżowy zgodnie stwierdzono, iż nadal święci on sukcesy. Przeprowadzono różne działania w zakresie budowy dróg, ścinki drzew, trzebieży, równania terenu i prac
rekultywacyjnych. Projekt ten okazał się cennym wsparciem w pielęgnacji parku.
Jednym z punktów spotkania było posadzenie dębu upamiętniającego Jana Bieniasza - Burmistrza Miasta Łęknicy, który swym zaangażowaniem i oﬁarną pracą na trwale
wpisał się w historię odrestaurowywania Parku Mużakowskiego.
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