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SĄSIEDZKI OGRÓD 
Sąsiedzki Ogród, który powstaje przy Teatrze Kana (w jego zakładaniu pomagają m.in. twórcy słynnego 
berlińskiego prinzessinnengarten – ogrodu miejskiego w Kreuzbergu)  będzie otwarty dla każdego, kto 
ma ochotę założyć własną grządkę i wspólnie z „sąsiadami” spędzić czas na ogrodowej pracy. A także dla 
każdego, kto chce zorganizować na przykład piknik połączony z dyskusją, pokaz filmu dokumentalnego, 
spotkanie stowarzyszenia lub nieformalnej grupy, koncert lub imprezę –  mile widziane są wszelkiego 
rodzaju społeczne i kulturalne inicjatywy. Od czerwca do września zaplanowany jest tam także cykl 
polsko-niemieckich warsztatów oraz wydarzeń artystycznych. Jest szansa wspólnie stworzyć przyjazną 
przestrzeń w środku miasta. Warto spróbować. 

Projekt „Sąsiedzki Ogród” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania) 

 
Społeczny ogród 
W Sąsiedzkim Ogrodzie znajdować się będzie kilkanaście inspektów warzywnych, chętni będą mogli 
założyć własną grządkę, zasiać/zasadzić warzywa i zioła. Sama przestrzeń ogrodowa to jednak nie 
wszystko: Sąsiedzki Ogród będzie miejscem otwartym na wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne i 
kulturalne – w trakcie całego lata odbywać się będą pikniki, spotkania dyskusyjne, pokazy filmów 
dokumentalnych, koncerty, wieczory DJ-skie oraz warsztaty. Zapraszamy do współpracy wszystkie 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, nieformalne grupy, etc. zainteresowane organizacją własnych 
wydarzeń!  
 
W każdy czwartek organizować będziemy „Otwarty Ogród” – otworzymy scenę i udostępnimy sprzęt dla 
wszystkich chętnych. Zapraszamy chętne NGO-sy, stowarzyszenia, etc. / grupy muzyczne, teatralne, 
improwizacyjne, etc. / i wszelkie inne, chcące zaprezentować swoją działalność, podzielić się swoimi 
pomysłami i twórczością z ogrodową publicznością, do przesyłania zapytań i zgłoszeń do ogrodowego 
teamu.  
 
Warsztaty i wydarzenia 
W odkrywaniu tajników urban gardeningu pomagać nam będą eksperci z prinzessinnengarten – ogrodu 
miejskiego na berlińskim Kreuzbergu, eksperci ze Schloss Broellin e.V., jak też ekspert permakultury, 
Robert Błaszczyk. Raz w miesiącu, od czerwca do września, realizowane będą polsko-niemieckie 
warsztaty, podczas których eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wspólnego 
tworzenia przestrzeni ogrodowych i pielęgnacji roślin. Ponadto odbędą się warsztaty m.in. fotografii, 
ceramiczne, bębniarskie, florystyczne.  
Więcej informacji i zapisy:  sasiedzkiogrod.weebly.com i www.facebook.com/SasiedzkiOgrod  
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