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Festiwal Róż gmin Dobra i Blankensee zakończył się wspaniałym festynem zorganizowanym 
po stronie polskiej. Nagrodę za najpiękniejszy ogród przydomowy otrzymał mieszkaniec 
Blankensee.    

BLANKENSEE/DOBRA. Upajający zapach róż unosił się tego dnia nad folwarkiem „Skarbimierz” 
w polskiej gminie Dobra. Pasował w pełni do zakończenia Polsko-niemieckiego Festiwalu Róż. 
Parking samochodowy pełny był już przed rozpoczęciem festynu. Ostatecznie udało się jednak, 
aby każdy z gości miał swoje miejsce. Czego tam w tym dniu nie było: wystawa malarstwa Marii 
Pizzi „Różane Metamorfozy”, wspólne czytanie fragmentów książek „Mały Książę” Antoine de 
Saint Exupéry'ego oraz „Elizabeth i jej ogród” Elizabeth von Arnim. Zobaczyć można było pokaz 
florystyczny – przygotowany przez grupę kreatywnych pań. O programie informowała 
wytworna Wójt gminy Dobra, pani Teresa Dera, która tego dnia wcieliła się w rolę Elizabeth von 
Arnim. Towarzyszył jej, odziany w strój z początków XX wieku, Alfons Heimer (na początku 
projektu pełniący jeszcze stanowisko burmistrza Blankensee), elegancko prezentujący się we 
fraku i cylindrze – jako małżonek Elizabeth.  

 Jednak największy zaszczyt przypadł w udziale Susanne Völlm z Blankensee. Wybrana 
została Królową Róż. Natomiast konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy wygrał Hermann 
Schenkowitz, również mieszkaniec Blankensee. Kolejną nagrodę w tej kategorii zdobył Karl-
Heinz Hering z Pampow. Również konkurs fotograficzny był dla mieszkańców Blankensee 
udany. Nagrodzona został fotografia „Rose by Rose”. 

 Cztery miesiące pracy przy projekcie opłaciły się. Od stycznia mieszkańcy gmin 
Blankensee i Dobra uczestniczyli w warsztatach florystycznych, ogrodniczych, literackich i 
ekologicznych. Zawarto przyjaźnie, a ponadto po obu stronach granicy posadzono róże. Ludzi się 
do siebie zbliżyli. Elizabeth von Arnim wszystkich ich zainspirowała. Mieszkała ona długo  w 
Nassenheide – dzisiejszych Rzędzinach, oddalonych o kilka kilometrów od Buku. Uczestnicy 
warsztatów literackich udali się tam śladami angielskiej hrabiny – poszukiwali i znaleźli miejsca, 
które zostały opisane w jej książce „Elizabeth i jej ogród”. 

 Idea inicjatorów z Polski, aby poświęcić Elizabeth von Arnim, hrabinie zauroczonej 
różami, specjalny festiwal, jest zrozumiała i stanowi dla mieszkańców gmin Blankensee i Dobra 
istotne ubogacenie. Społeczność Blankensee żywi nadzieję, iż w roku 2015 odbędzie się kolejny 
Festiwal Róż.                          


