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VII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż

Kwiaty, muzyka, zabawa
Szczęśliwa siódemka! Tak, tak. W przyszły weekend już po raz 
siódmy będziemy się bawić w gminie Dobra wśród róż (i innych 
pięknych kwiatów), a patronować naszej zabawie będzie pisarka 
Elizabeth von Arnim. VII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż rozpocznie 
się 16 czerwca o godzinie 12.30 na terenie sportowo-rekreacyjnym 
przy ulicy Sportowej 7 w Dobrej.

Organizatorem tej barwnej, 
niezwykle popularnej – także 
wśród szczecinian i gości z Nie-
miec – 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). Nie zabraknie atrak-
cji – jak zwykle zaplanowano liczne 
wystawy, warsztaty, koncerty za-
równo dla dzieci, jak i dorosłych. 
Wybrane punkty bogatego pro-
gramu przedstawiamy poniżej. 
Szczególnie warto zagwarantować 
sobie czas na koncert grupy Babsz-
tyl (stare dobre polskie country!) 
i  Przemysława Radziszewskiego 
(słynny „Tenor Amator” z  Must 
Be The Music).

Przypomnijmy, że duchową pa-
tronką festiwalu jest angielska pi-
sarka Elizabeth von Arnim, która na 
przełomie XIX i XX wieku mieszkała 
i tworzyła w majątku von Arnimów 
w  Rzędzinach w  pobliżu Dobrej, 
gdzie powstała jej słynna debiutanc-
ka powieść „Elizabeth i  jej ogród”. 
Postać Elizabeth – pisarki, ale także 
wielbicielki ogrodów, kwiatów (na 
czele z różami oczywiście) – została 
odkryta dla naszego regionu na 
początku tej dekady 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) i zainteresowała 
postacią pisarki władze gminy Dobra. 
Wójt Teresa Dera i jej współpracow-
nice 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 
przygoda z  Elizabeth von Arnim 
w roli głównej. Koordynatorką coraz 
liczniejszych projektów spod znaku 
hrabiny jest emanująca energią pani 
Izabela Dryjańska.

Jak co roku organizatorzy za-
chęcają szczególnie do upamięt-

nienia postaci hrabiny Elizabeth 
von Arnim poprzez przybycie na 
imprezę w strojach kwiatowych 
bądź stylizowanych na koniec XIX 
wieku. Piękne stylizacje dodają 
imprezie ogromnego wdzięku. 
Barwny Korowód Królowej Róż 
rozpocznie się o godz. 12.30, a na 
12.45 zaplanowano oficjalne otwar-
cie Festiwalu Róż przez panią wójt 
gminy Dobra oraz burmistrza 
gminy Blankensee (szykuje się 
niespodzianka!).

Wśród wydarzeń towarzyszą-
cych warto zwrócić szczególną 
uwagę na promocję książki „Wszyst-
kie psy mojego życia” Elizabeth 
von Arnim w tłumaczeniu Elżbiety 
Bruskiej oraz wystawy florystyczne 
i kiermasze: ogrodniczy, rękodziel-
niczy, wyrobów ekologicznych, 
kuchni regionalnej.

Impreza jest dofinansowana ze 
środków programu Interreg. (a) Oto wybrane punkty programu 

VII Polsko-Niemieckiego Festiwalu Róż
(szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej gminy)

12.55 – 13.25  Pokazy florystyczne „Kwiatowe opowieści”
13.25 – 13.45  Pokaz mody floralnej Rafała Staszczyka (Plantacja)
13.45 – 14.05  Występy artystyczne Publicznej Szkoły Podstawowej  
 w Mierzynie
14.55 – 15.15  Występy artystyczne Publicznej 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
17.20 – 17.50  Koncert duetu Liquid Melody
17.50 – 18.10  Koncert Przemysława Radziszewskiego
18.10 – 19.00 Koncert Zespołu Babsztyl

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

www.dobraszczecinska.pl

Projekt FMP-0248-19 pt.:  „VII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż” 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)”
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Polsko-Niemiecki
Festiwal Róż

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!

Wójt Gminy Dobra 
Teresa Dera  

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

i Burmistrz Gminy Blankensee 
Stefan Müller

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

Stefan MüllerStefan Müller

serdecznie zapraszają
8 czerwca
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