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W Dobrej dobrze

Polsko-Niemiecki Szlak Elizabeth

przygotowano elementy małej
architektury ogrodowej, takich jak
ławeczki i budki na książki, a także
rozpoczęto nasadzenia na Szlaku
Elizabeth. Kim jest patronka tej
i wielu innych transgranicznych
imprez w podszczecińskiej gminie?
To angielska pisarka Elizabeth von
Arnim, która na przełomie XIX
i XX wieku po ślubie z niemieckim
arystokratą mieszkała i tworzyła
w majątku von Arnimów w Rzę-

Fot. gmina Dobra

Przed tygodniem, ósmego
czerwca, już po raz dwunasty
odbył się polsko-niemiecki rajd
rowerowy w gminie Dobra (była
to zarazem szósta edycja finansowana ze środków FMP Interreg).
Tegoroczna edycja została zorganizowana w ramach projektu
„Polsko-Niemiecki Szlak Elizabeth”.
Wydarzenie turystyczno-sportowe
było poprzedzone warsztatami
„Zrób to sam”, podczas których

dzinach w pobliżu Dobrej. Tam
powstała jej słynna debiutancka
powieść „Elizabeth i jej ogród”.
Postać Elizabeth – pisarki, ale także
wielbicielki ogrodów, kwiatów
i zdrowego stylu życia (wieś, wędrówki, świeże powietrze!) została
odkryta dla naszego regionu na
początku tej dekady przez Elżbietę
Bruską, dziennikarkę „Kuriera
Szczecińskiego”, która podjęła się
tłumaczenia powieści „Elizabeth
i jej ogród”i zainteresowała postacią pisarki władze gminy Dobra.
W efekcie Elizabeth od kilku lat
patronuje wielu transgranicznym
imprezom i doczekała się aż dwóch
pomników w gminie! Wróćmy
jednak do wydarzeń z minionej
soboty…
Trasa rajdu liczyła około 10 km
i przebiegała z Dobrej do miejscowości Blankensee w Niemczech
i do Rzędzin. Uczestnicy rajdu
– około 300 osób w wieku od 1.
do 80. roku życia – otrzymali koszulki z logotypami projektu, a po
przyjeździe do Rzędzin pamiątkowe
medale i przypinki. Na wszystkich
uczestników wyprawy rowerowej
czekał ciepły poczęstunek oraz
tort (oczywiście z logo projektu).
Po koniecznym (po znacznym
wysiłku fizycznym) odpoczynku
rozpoczęła się impreza upamiętniająca hrabinę von Arnim, która
pod koniec XIX wieku, jako żona
dziedzica, otworzyła szkołę w Rzędzinach. Podczas pikniku można

Dobry dzień w Dobrej

„Projekt FMP-0250-19 „Polsko-Niemiecki Szlak 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 Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia / Polska
w Euroregionie Pomerania)”.

Szkoły Podstawowej
w Bezrzeczu
15.15 – 15.35 Występy artystyczne
Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dobrej
15.35 – 15.50 Pokazy sportowe Mind
Power Studio
15.50 – 16.20 Wybory Królowej Róż i Różanej
Królewny
16.20 – 16.40 Koncert Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rzędzinach
16.40 – 17.00 Koncert Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dołujach
17.00 – 17.20 Koncert Przemysława Radziszewskiego
17.20 – 17.50 Koncert duetu Liquid Melody
17.50 – 18.10 Koncert Przemysława Radziszewskiego
18.10 – 19.00 Koncert zespołu Babsztyl
19.00 Oficjalne zakończenie Festiwalu Róż
przez Panią Wójt Gminy Dobra i Pana Burmistrza Gminy Blankensee
Wśród zaplanowanych na cały dzień (12.30
– 19.00) imprez towarzyszących znajdą się
m.in.: wystawy florystyczne, malarskie, fotograficzne, a nawet wystawa biżuterii z ceramiki
i bursztynu oraz ekspozycja kwiatów jadalnych
i żywności funkcjonalnej. Nie zabraknie aranżacji ogrodowych i kiermaszy: ogrodniczych,
rękodzielniczych, wyrobów ekologicznych oraz
przysmaków kuchni regionalnej. Dla ambitnych
zaplanowano warsztaty florystyczne (wśród
licznych propozycji jest i nauka robienia kompozycji kwiatowych w naczyniach, wianków,
wachlarzy i broszek z kwiatów), rękodzielnicze dla dorosłych i dzieci (np. szydełkowe
pojemniki, kwiatki na piku, bajkowe kukiełki).
Osoby z pasją kulinarną mają okazję nauczyć
się wyrobu ekologicznych słodyczy. Na festiwalu nie zabraknie naszej redakcyjnej koleżanki
Elżbiety Bruskiej, która będzie promowała
przetłumaczoną przez siebie książkę Elizabeth
von Arnim „Wszystkie psy mojego życia”. (a)

Polsko-Niemiecki
Festiwal Róż

Fot. Arleta NALEWAJKO

Organizatorem tej niezwykle popularnej
imprezy jest gmina Dobra (wójt Teresa Dera
stoi na jej czele, a Festiwal Róż to jej ukochane
„dziecko”) w partnerstwie z gminą Blankensee
(szefuje jej burmistrz Stefan Müller). Duchową patronką festiwalu jest angielska pisarka
Elizabeth von Arnim, która na przełomie XIX
i XX wieku mieszkała i tworzyła w majątku von
Arnimów w Rzędzinach w pobliżu Dobrej. Jak
co roku organizatorzy zachęcają szczególnie
do upamiętnienia postaci hrabiny Elizabeth
von Arnim poprzez przybycie na imprezę
w strojach kwiatowych bądź stylizowanych na
ubiory z końca XIX wieku. Warto być w Dobrej
od początku do końca festiwalu, czyli cały
dzień – nuda nie grozi, atrakcji zaplanowano
mnóstwo, a zwieńczeniem imprezy będzie
energetyczny wakacyjny koncert grupy Babsztyl
(stare dobre polskie country!).
Program
VII Polsko-Niemieckiego Festiwalu Róż
12.30 – 12.45 Korowód Królowej Róż
12.45-12.55 Oficjalne otwarcie Festiwalu
Róż przez Panią Wójt Gminy Dobra oraz Pana
Burmistrza Gminy Blankensee, powitanie gości,
niespodzianka
12.55-13.25 Pokazy florystyczne „Kwiatowe
opowieści” – słuchacze studiów podyplomowych „Florystyka” pod kierunkiem dr. hab. inż.
Piotra Salachny, ZUT Szczecin
13.25-13.45 Pokaz mody floralnej Rafała
Staszczyka (Plantacja)
13.45 – 14.05 Występy artystyczne Publicznej
Szkoły Podstawowej w Mierzynie
14.05-14.25 Przedstawienie maskowe „Ciekawość” i taniec współczesny – mieszkańcy
Blankensee i Szkoła Mewegen
14.25-14.55 Pokazy florystyczne „Letnie
przesilenie” Rafała Staszczyka (Plantacja)
14.55 – 15.15 Występy artystyczne Publicznej

W trakcie trwania pikniku dzieci
brały udział w warsztatach florystycznych i rękodzielniczych
prowadzonych przez Magdalenę
Sierguć i Magdalenę Pulwer. Mogły
również szaleć na kochanym przez
wszystkie maluchy dmuchanym
placu zabaw.
Impreza zakończyła się zorganizowanym przejazdem z Rzędzin
do Dobrej.
Organizatorami całości byli:
wójt Gminy Dobra – Teresa Dera,
burmistrz Blankensee – Stefan
Muller oraz proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej w Buku ks.
Grzegorz Gierek.
Cała impreza została utrwalona
na filmie, który będzie można
oglądać na stronie www.dobraszczecinska.pl (powinien się pojawić
w terminie do 20 czerwca). (a)

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera
i Burmistrz Gminy Blankensee Stefan Müller
serdecznie zapraszają na

VII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż

VII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż
rozpocznie się w niedzielę o godzinie
12.30 na terenie sportowo-rekreacyjnym
przy ulicy Sportowej 7 w Dobrej
pod Szczecinem.

było oglądać wystawę poświęconą
hrabinie, a przygotowaną przez
nauczycieli i uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rzędzinach. Na chętnych do zabawy
czekały konkursy z nagrodami,
przygotowane przez pracowników
szkoły. Szczególną popularnością
cieszył się turniej wiedzy na temat
patronki wydarzenia.

Fot. gmina Dobra

Jest moc! Aż trzystu amatorów pedałowania w pięknych
okolicznościach przyrody pokonało w minioną sobotę trasę rajdu
rowerowego Szlakiem Elizabeth z podszczecińskiej Dobrej do
zaprzyjaźnionego niemieckiego Blankensee. Nie zabrakło też
pozarowerowych atrakcji.

Fot. gmina Dobra

Trzystu
na rowerach

WSTĘP
WOLNY

który zostanie zorganizowany
16 czerwca br.
w godzinach od 12.30 do 19.00
na terenie
sportowo-rekreacyjnym
przy ul. Sportowej 7 w Dobrej.
Szczegółowy program imprezy
znajduje się na stronie
www.dobraszczecinska.pl.

Serdecznie zapraszamy!
www.dobraszczecinska.pl
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