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Gdy w Dobrej uroczyście ogłasza się zakończenie kolejnego 
Festiwalu Róż, prawie natychmiast zaczyna się tam praca nad 
przygotowywaniem programu kolejnych zajęć i warsztatów, które 
trwają od jesieni do wiosny następnego roku, a ich zwieńczeniem 
jest kolejny festiwal. A wszystko to odbywa się po obu stronach 
granicy sąsiadujących ze sobą i współpracujących gmin pod 
patronatem angielskiej pisarki Elizabeth von Arnim, która mieszkała 
w dzisiejszej gminie Dobra we wsi Rzędziny (dawn. Nassenheide) 
i te okolice upamiętniła w swoich książkach wydawanych w świecie. 
I wszystko, razem z festiwalem, wymyśla, planuje, i tworzy projekty, 
koordynatorka wszelkich działań pod hasłem „Elizabeth” – Izabela 
Dryjańska.

Tegoroczny VII Polsko-Niemiecki 
Festiwal Róż będzie zwieńczeniem 
realizowanego od października ub. 
roku programu „Być jak Elizabeth”. 
W domyśle oczywiście – von Arnim; 
kobieta, która wyrastała ponad swoje 
czasy, wielce utalentowana pisarka, 
ogrodniczka, miłośniczka przyrody, 
orędowniczka praw i spraw kobiet. 
Dodać należy, że chętnych do udziału 
w tym programie pań zgłosiło się 
trzy razy więcej niż było miejsc, ale 
pani wójt Teresa Dera dała szansę 
paniom, które się nie zakwalifikowały, 
do skorzystania chociaż z  części 
zaplanowanych zajęć.

Jak co roku, działo się dużo i cie-
kawie. Panie brały udział w zajęciach 
integracyjnych, warsztatach kosme-
tycznych, spotkaniach z endokryno-
logiem, dietetyczką, psychologiem, 
coachem biznesu, specjalistami od 
wizerunku i savoir-vivreʼu, ćwiczyły 
jogę. Odbyły się też warsztaty „Pisać 
jak Elizabeth”. Niektóre z uczestni-
czących w nich pań też spróbowały 
własnych sił literackich i były one 
bardzo interesujące.

Te ponad pół roku trwające 
spotkania po niemieckiej i polskiej 
stronie granicy miały też bardzo 
ciekawy finał. Rano 18 maja pol-

sko-niemiecka grupa wyruszyła 
na Rugię śladami Elizabeth von 
Arnim. Przewodnikiem była wy-
dana w 1904 roku kolejna książka 
Elizabeth pt. „Przygody Elizabeth 
na Rugii”, która też okazała się 
bestsellerem. Pisano, że jest jedną 
z najbardziej komicznych książek, 
nazwano ją „serią słownych szkiców 
akwarelowych, pięknych i delikat-
nych”, a czytelnicy angielscy ruszyli 
tłumnie poznawać wyspę opisaną 
w tej książce. Mieszkanki Dobrej 
i Blankensee również ruszyły ślada-
mi Elizabeth, a po kilku opisanych 
w książce miejscach oprowadzała je 
Silke Wilcke – w długiej kremowej 
sukni, w kapeluszu, z parasolką, 
jak przystało na tamtą epokę. Pani 
Wilcke – rzecz jasna pasjonatka 
twórczości angielskiej pisarki – 
oprowadza po jej śladach wycieczki 
już od 20 lat. Podróż, ale bez przy-
gód, jakie były udziałem pisarki, 
uczestniczki projektu zakończyły 
w pięknym Binz, gdzie stoi jesz-
cze dawny pensjonat, w którym 
mieszkała Elizabeth von Arnim 
podczas podróży na Rugię.

Oczywiście i ten projekt gmin 
Dobra i Blankensee był finanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa w ramach 
Funduszu Małych Projektów Pro-
gramu Współpracy INTERREG V 
A Meklemburgia-Pomorze przed-
nie/ Brandenburgia/ Polska.

A już niebawem, bo 16 czerwca, 
odbędzie się jego piękne zwień-
czenie – VII Polsko-Niemiecki 
Festiwal Róż. Dokładny program 
jest już na stronie internetowej 
gminy Dobra.  (eb)

„Polsko-Niemiecki Szlak Elizabeth”

Na rowerach 
szlakiem Elizabeth

„Kim ona jest? Chciała koniecznie przyjechać na rowerze ze stacji 
i jestem pewna, że jest pierwszą kobietą, która to zrobiła. Chłopcy rzucali 
w nią kamieniami”. Jedna z bohaterek debiutanckiej powieści Elizabeth 
von Arnim „Elizabeth i jej ogród” pojawia się w podszczecińskim majątku 
von Arnimów (obecnie Rzędziny, gmina Dobra), a zarazem na kartach 
książki… na rowerze. Jest koniec XIX wieku, śnieżna zima, a  wokół 
konserwatywni Niemcy, nieprzyzwyczajeni do widoku rowerzystek. 
Nic dziwnego, że młoda Angielka pedałująca przez zaspy wzbudziła 
zainteresowanie, chwilami wręcz niezdrowe (patrz: kamienie).

Dzisiejszym cyklistom takie przykre niespodzianki na szlakach gmin 
Dobra i Blankensee absolutnie nie grożą. Przeciwnie! Są mile widzia-
nie i specjalnie z myślą o nich w ramach projektu „Polsko-Niemiecki 
Szlak Elizabeth” 8 czerwca odbędzie się kolejny polsko-niemiecki rajd 
rowerowy, piknik rodzinny oraz warsztaty florystyczne i  spotkania 
upamiętniające angielską pisarkę z Rzędzin. Rajd będzie poprzedzony 
akcją nasadzeń drzew uzupełniających stare aleje parkowe oraz przy-
gotowaniem miejsc spotkań z książką na szlaku Elizabeth.

Trasa rajdu liczy około 10 km i prowadzi przez miejscowości Dobra – 
Buk – Blankensee – Rzędziny – Dobra (część przebiega drogami polnymi).

Zbiórka i zapisy chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie – od 
godz. 8.45 na terenie sportowo-rekreacyjnym w Dobrej przy ul. Spor-
towej 7, a start o godz. 9.30. Około godz. 13.30 planowany jest powrót 
do Dobrej i zakończenie rajdu.

Uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości. 
Dzieci mogą jechać w rajdzie pod opieką osób dorosłych i obowiązkowo 
w kaskach. Udział jest bezpłatny.

 Rajd jest organizowany w ramach projektu pn.: „Polsko-Niemiecki 
Szlak Elizabeth”, dofinansowanego 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 Eu-
roregionie Pomerania).  (a)

Od Dobrej po Rugię

Być jak…

Wójt Gminny Dobra Teresa Dera 
i Burmistrz Gminy Blankensee Stefan Müller 
serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 

za udział w projekcie FMP-0214-18 
„Być jak Elizabeth” 

�nansowanym ze środków UE 
w ramach FMP Interreg VA.

Jednocześnie zapraszamy do udziału 
w kolejnych projektach:

„VII Polsko-Niemiecki 
Festiwal Róż”

  16.06.2019 r.

„Polsko-Niemiecki 
Szlak Elizabeth” 
 08.06.2019 r.

Serdecznie zapraszamy!www.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)

Wójt Gminy Dobra 
Teresa Dera  

Organizatorzy zapewniają koszulki startowe, medale, catering, 
nagrody w konkursach, materiały na warsztaty.

i 

serdecznie zapraszają 

Burmistrz Gminy Blankensee 
Stefan Müller

na rajd rowerowy, warsztaty i piknik upamiętniający 
Elizabeth von Arnim w ramach projektu nr FMP-0250-19 pn. 
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