
Patronat Kuriera

Festiwal wśród róż
Wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie sprzyjać organizatorom 
VI Polsko-Niemieckiego Festiwalu Róż w podszczecińskiej 
Dobrej. Ale nawet gdyby aura nie była łaskawa (odpukać!), 
to pogoda ducha uczestników jednego z najpopularniejszych 
wydarzeń w regionie pozostanie niezachwiana, bo trudno 
o większych entuzjastów dobrej zabawy niż goście Festiwalu Róż. 
W ciągu zaledwie kilku lat samorządowcom z Dobrej udało się 
rozpropagować niezwykle popularną imprezę.

Tegoroczna rozpocznie się 
17 czerwca (niedziela) o godzinie 
12.30 na terenie sportowo-rekre-
acyjnym przy ulicy Sportowej  7 
w Dobrej. Organizatorem jest gmina 
Dobra z wójt Teresą Derą na czele, 
w partnerstwie z gminą Blankensse 
pod wodzą burmistrza Stefana 
Müllera. Bez wątpienia przycią-
gnie z Polski i Niemiec wielbicieli 
kwiatów, literatury, muzyki i dobrej 
zabawy.

Przypomnijmy, że duchową 
patronką festiwalu jest angielska 
pisarka Elizabeth von Arnim, któ-

ra na przełomie XIX i  XX wieku 
mieszkała i tworzyła w majątku Von 
Arnimów w Rzędzinach w pobliżu 
Dobrej. To właśnie w Rzędzinach 
powstała jej znakomita debiutancka 
powieść Elizabeth i jej ogród. Po-
stać Elizabeth – pisarki, ale także 
wielbicielki ogrodów, kwiatów 
(szczególnie róż!) – została odkryta 
dla naszego regionu przez Elżbie-
tę Bruską, dziennikarkę „Kuriera 
Szczecińskiego”, która podjęła się 
tłumaczenia powieści Elizabeth 
i jej ogród (w polskim przekładzie 
ukazała się w 2011 roku nakładem 

wydawnictwa MG, a w tym roku 
została wznowiona w nowej szacie 
graficznej) i zainteresowała postacią 
pisarki władze gminy Dobra. Wójt 
Teresa Dera i jej współpracownice 
z Urzędu Gminy wykazały nie tylko 
entuzjazm, ale natychmiastowe 
konkretne wsparcie, namówiły do 
współpracy niemieckich sąsiadów, 
znalazły się też środki unijne i tak 
rozpoczęła się trwająca do dziś 

i nieustannie rozkwitająca nowymi 
inicjatywami przygoda z Elizabeth 
von Arnim w roli głównej. Miło nam 
niezmiernie, że „Kurier Szczeciń-
ski” ma w tym od początku swój 
skromny udział. Organizowano 
polsko-niemieckie warsztaty po-
święcone pisarce, w  Buku i  Do-
brej stanęły pomniki pisarki, a od 
pięciu lat tłumy spotykają się na 
Festiwalu Róż

W tym roku zostały zaplanowane 
liczne wystawy, warsztaty i atrakcje 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
Szczegółowy program na stronie 
www.dobraszczecinska.pl.

Organizatorzy zachęcają szcze-
gólnie do upamiętnienia postaci 
hrabiny Elizabeth von Arnim po-
przez przybycie w strojach kwia-
towych bądź stylizowanych na ko-
niec XIX wieku. Nie da się ukryć, 
że każdego roku piękne stylizacje 
dodają imprezie ogromnego uroku. 
Przypominamy, że barwny Korowód 
Królowej Róż rozpocznie się o godz. 
12.30, a na 12.45 zaplanowano ofi-
cjalne otwarcie Festiwalu Róż przez 
panią wójt gminy Dobra oraz pana 
burmistrza gminy Blankensee  (l)

Projekt FMP-0184-18 p.t.: „VI Pol-
sko-Niemiecki Festiwal Róż" jest do-
finansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa (Fundusz Małych Projektów 
w  ramach Programu Współpracy 
Interreg V A  Meklemburgia-Pomo-
rze Przednie/Brandenburgia/Polska 
w Euroregionie Pomerania).
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Projekt FMP-0185-18 zatytułowany „VI Polsko-Niemiecki Festiwal Róż” jest dofinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze 
Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera
 i Burmistrz Gminy Blankensee Stefan Müller

 serdecznie zapraszają 

na VI Polsko-Niemiecki
Festiwal Róż

który zostanie zorganizowany 17 czerwca br.
w godzinach od 12.30 do 18.00

na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Sportowej 7 w Dobrej.

Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie www.dobraszczecinska.pl.
Serdecznie zapraszamy!

2987-18-B

Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy i Piknik Rodzinny

Trzystu wspaniałych
Kto pamięta, jak wielki upał panował w naszym regionie 
w ubiegłą sobotę, ten bez trudu zrozumie, jakim hartem ducha 
i świetną kondycją wykazali się uczestnicy rajdu rowerowego 
„Szlakiem Elizabeth".

Polsko-Niemiecki Rajd Rowe-
rowy i Piknik Rodzinny odbyły się 
już po raz piąty. Organizatorami 
imprezy byli: wójt gminy Dobra – 
Teresa Dera, burmistrz Blankensee 
– Stefan Müller oraz proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej w Buku 
ks. Grzegorz Gierek.

Co szczególnie imponujące w im-
prezie wzięło udział około 300 
uczestników w wieku od 1. do 80. 
roku życia! Wszystkim należą się 
ogromne gratulacje.

Zarówno start, jak i meta rajdu 
usytuowane były na terenie boiska 
sportowego w Dobrej. Trasa rajdu 
liczyła około 10 km i przebiegała 
z Dobrej do miejscowości Blanken-
see w Niemczech i z powrotem do 
Dobrej. Patronką wydarzenia jest 
najsłynniejsza w historii mieszkanka 

tych okolic, rezydująca  na przeło-
mie XIX i XX wieku w Rzędzinach 
angielska pisarka Elizabeth von 
Arnim, Hrabina słynęła nie tylko ze 
swoich książek, ale także z umiło-
wania natury i zdrowego stylu życia.

Po przyjeździe na boisko na 
wszystkich uczestników czekał 
poczęstunek oraz pyszny deser 
w postaci wspaniałego tortu, który 
pokroiła pani Rozalia Adamska – 
sekretarz gminy Dobra. Na wszyst-
kich chętnych czekały konkursy 
z nagrodami, które zorganizowali 
strażacy z OSP Dobra oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy Dobra. Na 
zakończenie odbył się jak zwykle 
wspaniały pokaz sprzętu strażac-
kiego. Uczestnicy rajdu otrzymali 
pamiątkowy medal oraz koszulkę 
z logotypami projektu. (l)

Projekt „Szlakiem Elizabeth – Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy i  Piknik 
Rodzinny” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz 
Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklembur-
gia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).


