
Pod czujnym okiem Elizabeth von Arnim

Ogrody sztuki 
w Dobrej
Siódmego kwietnia tego roku wystartował w Dobrej pod 
Szczecinem kolejny projekt pod auspicjami Elizabeth von Arnim – 
„Ogrody sztuki Elizabeth”. Teraz nadszedł czas podsumowań tej 
– trwającej pół roku – inicjatywy, która między innymi pokazała, że 
w poszukiwaniu ogrodowego piękna i harmonii nie trzeba wybierać 
się w dalekie podróże. Przydomowe ogrody Dobrej i Blankensee 
okazały się prawdziwymi skarbami. Takimi na miarę legendarnego 
zielonego zacisza Elizabeth von Arnim.

Przypomnijmy: angielska pisarka 
Elizabeth von Arnim na przełomie 
XIX i XX wieku mieszkała i tworzyła 
w majątku von Arnimów w Rzę-
dzinach w  pobliżu Dobrej, gdzie 
stworzyła wspaniały ogród i gdzie 
napisała swoją znakomitą, popu-
larną do dziś, debiutancką powieść 
„Elizabeth i jej ogród”. Wprawdzie 
z tamtego ogrodu, słynącego przede 
wszystkim z wielu odmian róż – 
ukochanych kwiatów Elizabeth, 
prawie nic nie ocalało, nie ma też 

domu, w którym mieszkała pisarka, 
ale mieszkańcy gminy wspaniale 
kultywują sztukę ogrodową, o czym 
można było się przekonać właśnie 
podczas projektu „Ogrody sztuki”.

Od kilku lat – dzięki inspiracji 
naszej redakcyjnej koleżanki Elż-
biety Bruskiej (tłumaczki książek 
von Arnim, szczególnie poleca-
my najnowszą – „Wszystkie psy 
mojego życia”) i  zaangażowaniu 
wspaniałych pań z Urzędu Gminy 
Dobra pod wodzą wójt Teresy De-
ry – Elizabeth jest patronką wielu 
ciekawych imprez. Jedną z nich były 
właśnie „Ogrody Sztuki Elizabeth”.

– 22 września zakończyły się już 
ostatnie zajęcia projektu. W ramach 
„Ogrodów Sztuki” zostały zorgani-
zowane warsztaty: DIY ogrodowe, 
biżuteria ogrodowa, kompozycje 
ogrodowe, instalacje ogrodowe oraz 
„dzika kuchnia”. Mieliśmy zajęcia 
Garden Fitness. Można było wysłu-
chać wykładu „Ogrody historycz-
ne” pani Małgorzaty Hass-Nogal. 
Był też konkurs na najpiękniejsze 
ogrody gmin Dobra i Blankensee 
oraz dwie wycieczki po ogrodach 
obu gmin. Zwiedziliśmy łącznie 
ok. 50 ogrodów – informuje pani 
Izabela Dryjańska z Urzędu Gminy 

Dobra, osoba odpowiedzialna za 
inicjatywy realizowane w ramach 
programu Interreg.

Warto podkreślić, że miesz-
kańcy obu gmin bardzo chętnie 
udostępniali ogrody dla potrzeb 
realizacji warsztatów, zwiedzania 
oraz tworzenia ciekawie zapowia-
dającego się albumu „Ogrody Gmin 
Dobra i  Blankensee”. Wszyscy, 
którzy wzięli udział w ambitnym 
przedsięwzięciu zgodnie podkre-
ślają, że podczas spotkań panowała 

cudowna atmosfera, nawiązywa-
no nowe znajomości, przyjaźnie, 
wymieniano się ogrodniczymi 
doświadczeniami.

Uroczyste zakończenie projektu 
połączone z wręczeniem nagród 
za najpiękniejsze ogrody odby-
ło się w  Blankensee u  Państwa 
Alfonsa Heimera i  Sigrid Gun-
dlach – w  ogrodzie przy byłej 
pastorówce, do której przyjeżdżała 
Elizabeth von Arnim. W konkursie 
na najpiękniejsze ogrody nagrody 
otrzymali: Jolanta Wierzbicka (Do-
bra), Gizela Krüger (Blankensee), 
Joanna Mirowska (Dobra), Franz 

Schenkowitz (Blankensee), Miro-
sława Klinger (Bezrzecze) i Irena 
Szymczak (Dobra). Podsumowanie 
projektu znajdzie się we wspomnia-
nym wyżej albumie „Ogrody Gmin 
Dobra i Blankensee”, który zostanie 
wydany jeszcze w tym roku.

Dodajmy, że w podszczecińskiej 
Dobrej jeszcze będzie się w  tym 
roku sporo działo, planowany jest 
na przykład turniej piłki nożnej dla 
dzieci oraz szkolenia dla grup po-
szukiwawczych OSP. Da to łącznie 
osiem projektów transgranicznych 
w 2018 roku. To się nazywa roz-
mach!  (l)
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Wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz Burmistrz Gminy Blankensee Stefan Müller 
serdecznie zapraszają  do udziału w projekcie nr FMP-0214-18 pn.:

W programie:
•  warsztaty integracyjne dla kobiet, 
•  warsztaty pisarskie „Pisać jak Elizabeth”
•  warsztaty „Coś dla siebie, coś dla zdrowia”,
•  warsztaty kosmetyczne – zabiegi 

 „Piękna jak Elizabeth”,
•  zajęcia jogi,
•  wycieczka na Rugię „Śladami Elizabeth”.

Do udziału w projekcie 
zaproszene są mieszkanki gmin 
Dobra i Blankensee 
w wieku 18 lat i więcej.

Warsztaty i zajęcia będą prowadzone 
w klubach i świetlicach obu gmin.

Rekrutacja do projektu: 5-19.10.2018 r.
Organizacja zajęć: 20.10.2018 r. – 30.04.2019 r.

Wycieczka na Rugię „Śladami Elizabeth“: 
kwiecień-maj 2019 r.

Serdecznie zapraszamy!www.dobraszczecinska.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny! Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering.
Koordynator projektu – Izabela Dryjańska, tel. 91 311 36 18,  projektyue@dobraszczecinska.pl

Projekt FMP-0214-18 p.n.: „Być jak Elizabeth“ jest do�nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

4912-18-A

Tylko dla pań!

Być jak… hrabina
W tekście obok mogą Państwo przeczytać o właśnie 

zakończonym, a trwającym całe pół roku projekcie 
transgranicznym realizowanym we współpracy 
sąsiadujących ze sobą przez granicę gmin Dobra 
i Blankensee („Ogrody sztuki Elizabeth”), a już mamy 
zaproszenie na nowe długoterminowe przedsięwzięcie, 
które organizują wójt Teresa Dera i burmistrz Stefan 
Müller, i które zapowiada się wielce interesująco.

Patronką jak zwykle jest hrabina Elizabeth von 
Arnim, angielska pisarka, przed ponad wiekiem 
tworząca w Rzędzinach, od kilku lat będąca natchnie-
niem dla kolejnych transgranicznych przedsięwzięć 
organizowanych przez niezmordowaną i naładowaną 
pomysłami ekipę z Urzędu Gminy w Dobrej.

Projekt „Być jak Elizabeth”, bo o nim mowa, roz-
pocznie się już 20 października 2018 r. Kierowany jest 
tylko do pań, mieszkanek gmin Dobra i Blankensee, 
w wieku 18 lat i więcej.

Jakie są plany?
– warsztaty integracyjne dla kobiet,
– warsztaty pisarskie „Pisać jak Elizabeth”
– warsztaty „Coś dla siebie, coś dla zdrowia”,
– warsztaty kosmetyczne – zabiegi – „Piękna jak 

Elizabeth”,
– zajęcia jogi,
– wycieczka na Rugię „Śladami Elizabeth”.
Wszystkie warsztaty i zajęcia będą prowadzone 

w klubach i świetlicach po obu stronach granicy od 

20 października br. do 30 kwietnia 2019  r. Szcze-
gółowy harmonogram oraz miejsca realizacji zajęć 
zostaną podane po zakończeniu rekrutacji, ponieważ 
organizatorzy chcieliby dostosować miejsce i czas 
zajęć do potrzeb uczestniczek.

Wycieczka na czarowną Rugię (Elizabeth von 
Arnim była nią zachwycona!) „Śladami Elizabeth” 
planowana na przełomie kwietnia i maja 2019 r., czyli 
pogoda powinna dopisywać.

Każda uczestniczka programu skorzysta z 6-go-
dzinnych warsztatów integracyjnych, 16 godzin 
warsztatów pisarskich, 18 godzin warsztatów „Coś 
dla siebie, coś dla zdrowia”, 15 godzin jogi oraz 
warsztatów-zabiegów kosmetycznych. Wszystkie 
panie otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe 
oraz skorzystają z cateringu.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Szczegółowych informacji udziela koordynator 

projektu pani Izabela Dryjańska,
tel.: 91 311 36 18, e-mail: projektyue@dobrasz-

czecinska.pl.
„Projekt FMP-0214-18 „Być jak Elizabeth” jest 

dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów 
w ramach Programu Współpracy Interreg V A Me-
klemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ 
Polska w Euroregionie Pomerania)”.  (l)


