Zapowiedź wydarzenia
Otwarcie wystawy fotograficznej
„Zielone Raje. Zabytkowe Ogrody na Łużycach”
9 sierpnia 2022r. w Kromlau

Drodzy Przyjaciele Europejskiego Związku Parków Łużyckich z regionu przygranicznego,
Miasto Cottbus we współpracy z Informacją Turystyczną Kromlau i Gmina Gablenz-Kromlau zapraszają
serdecznie do udziału w polsko-niemieckim wydarzeniu EZPŁ Otwarcie wystawy fotograficznej
„Zielone Raje. Zabytkowe Ogrody na Łużycach” z premierą fotoksiążki.
Opublikowana latem 2022 roku książka przedstawia dziewięć parków krajobrazowych Europejskiego
Związku Parków Łużyckich, leżących na terenie Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. Te rezydencje i zespoły
parkowe, stworzone przez wybitne osobistości, takie jak książe Pückler, hrabia von Brühl czy księżna
żagańska Dorota, ukazywały i ukazują Łużyce jako wybitny europejski region pełen ogrodów. Dzięki
merytorycznym tekstom książka przedstawia informacje o historii powstania tych parkow. Nastrojowe
fotografie Leo Seidela zabierają czytelnika do wspaniałego świata ogrodów i prezentują obok
różnorodnych paraleli także cechy wyróżniające poszczególne parki. Dzięki ekspresyjnym zdjęciom
album ten zaprasza do romantycznej i odkrywczej podróży.
Europejski Związek Parków Łużyckich organizuje wystawę fotograficzną z 36 fotografiami Leo Seidela, jak
i kolejnymi ramami wraz z tekstami opisującymi. Wystawa jest wykonana w trzech językach: niemieckim,
polskim i angielskim. Do końca 2022 roku wystawa wędrować będzie przez cztery stacje: w sierpniu w
Parku Kromlau, od 15 września w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze, od 20 października w Pałacu
w Żaganiu i na zakończenie od połowy listopada w Polskim Instytucie w Berlinie.
Pierwsze otwarcie wystawy fotograficznej odbędzie się 9 sierpnia 2022 roku o godz. 14:00 w
Informacji Turystycznej Kromlau Altes Schloss 11, 02953 Gablenz/ OT Kromlau. Wstęp wolny.
Konieczne zgłoszenia na uroczystość otwarcia do 8 sierpnia 2022 na adres kamil.jagowski@cottbus.de.
Ilość miejsc ograniczona!
Turyści z regionu przygranicznego mogą zwiedzać wystawę bezpłatnie do 30 sierpnia 2022 w
Informacji Turystycznej Kromlau. Wstęp wolny.
Będziemy szczęśliwi mogąc przywitać Państwa na premierze wystawy fotograficznej w Kromlau.
W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem kamil.jagowski@cottbus.de
lub telefonicznie +49 (0) 160 30 74 545
Z poważaniem
Kamil Jągowski
Koordynator merytoryczny projektu Interreg EZPŁ

