
Kiedy zagrają zatońskie organy? 

 
Od trzech lat sukcesywnie proboszcz parafi Ługi ks. Marcin Flieger oraz Stowarzyszenie 

„Nasze Zatonie” zabiegają w różnych instytucjach o wsparcie inicjatywy renowacji tego 

wyjątkowego instrumentu.  Dwa razy organizowane były Jesienne Koncerty Muzyki 

Kameralnej promujace ideę renowacji organów. Pisane były aplikacje do Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego. Stowarzyszenie sfinansowało 

ekspertyzę naukową  instrumentu oraz dokument „Program Prac Konserwatorskich” Teraz 

nastąpił kolejny etap, bardziej dostrzegalny i wymierny. 18 marca zawiązał się Społeczny 

Komitet Renowacji Zabytkowych Organów w Zatoniu. W deklaracji założycielskiej 

czytamy: 

Zawiązujemy „Społeczny Komitet Renowacji Zabytkowych Organów w Zatoniu”. Zadaniem 

komitetu jest wsparcie inicjatywy konserwacji organów poprzez wszelkie działania mające na 

celu przywrócenie instrumentu do świetności oraz opracowanie koncepcji wykorzystania go w 

wymiarze artystycznym i edukacyjnym. Wszystkie działania komitetu prowadzone będą w 

porozumieniu z proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ługach. 

W skład komitetu wchodzą: 

dr Stanisław Iwan - Senator Rzeczypospolitej  

dr hab. Bogdan Idzikowski prof. UZ - pracownik naukowy Zakładu Animacji Kultury i 

Andragogiki, Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” 

dr hab. Jerzy Markiewicz prof. UZ- pracownik naukowy Zakładu Dyrygowania, kier. art. 

Jesiennych Koncertów Kameralnych w Zatoniu 

Jarosław Skorulski - historyk, pedagog, Stowarzyszenie Nasze Zatonie” 

Wojciech Jachimowicz - organmistrz, regionalista, red. naczelny Merkuriusza Regionalnego 

Bogdan Pastyrczyk  - wiceprezes agencji reklamowej Carbo Media.  

Pozyskane w tym roku środki finansowe, zarówno z Urzędu Gminy Zielona Góra jak i z 

innych źródeł pozwolą na przeprowadzenie I etapu renowacji polegającej na zabezpieczeniu 

instrumentu tak, aby nie ulegał już dalszej destrukcji. 

Wraz z realizacją tego etapu powołany komitet, będzie działał ponadto na rzecz pozyskiwania 

środków na kolejne etapy oraz rozpocznie działania w trzech dodatkowych obszarach: 

I Działania edukacyjne: 

- opracowanie koncepcji stałej, interaktywnej ekspozycji na emporach kościoła ukazującej: 

historię instrumentu, zasadę jego działania, znaczeni dla kultury,  

- opracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży opartych o ekspozycję i 

odrestaurowane organy,  

- wkomponowanie odrestaurowanego zabytku wraz z ofertą edukacyjną w inicjatywę 

budowania szlaków organowych na Ziemi Lubuskiej. 

II Działania artystyczne: 

- opracowanie koncepcji cyklicznej imprezy muzycznej opartej na odrestaurowanym 

zatońskim instrumencie,  

- kontynuowanie organizacji Jesiennych Koncertów Kameralnych w Zatoniu do czasu 

ukończenia renowacji. 

III Działania promocyjne: 

- wydanie publikacji na temat zatońskich organów, 

- przygotowanie cyklu materiałów prasowych z poszczególnych 

etapów prac konserwatorskich, 

- wyprodukowanie filmu dokumentalnego o zatońskich organach i ich renowacji. 



Mamy nadzieję, że uda się przywrócić do świetności ten wyjątkowy w skali regionu 

instrument oraz, że Zatonie stanie się poprzez stałą, interaktywna ekspozycję i koncerty 

organowe ważnym miejscem na edukacyjnej i kulturalnej mapie regionu. Zakładamy, że w 

roku 2015 uda się zrealizować wszystkie stawiane cele. 

 

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i historii na kolejny trzeci już Jesienny 

Koncert Kameralny oraz wystawę, która będzie mu towarzyszyć. Na koniec przytoczę 

wypowiedź byłego rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, wybitnego wirtuoza 

organowego i organologa o międzynarodowym autorytecie - profesora Juliana 

Gembalskiego: 

Organy Samuela Gottloba Meinerta w kościele w Zatoniu przedstawiają dużą wartość 

historyczną i kulturową. Pomimo, że nie można stwierdzić i doświadczyć ich walorów 

muzycznych, już sama ich konstrukcja pozwala na stwierdzenie, iż są one instrumentem 

wysokiej klasy. Dyspozycja, wskazuje na kontynuację przez Meinerta najlepszych tradycji 

barokowo-klasycznych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne również ukazują wielki 

kunszt organmistrza, jego doświadczenie i pomysłowość. Wobec małej ilości zachowanych 

oryginalnych instrumentów z przełomu XVIII i XIX wieku należy uznać organy z Zatonia za 

dzieło wyjątkowe i podjąć kompetentne działania, zmierzające do pełnej ich konserwacji. 

Przywrócenie oryginalnego stanu technicznego i muzycznego tak cennemu instrumentowi 

pozwoli na ożywienie życia muzycznego Ziemi Lubuskiej. 

Jarosław Skorulski 

  



Mamy logo stowarzyszenia 

Na drodze konkursu ogłoszonego w 2013 roku przez Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”, zostało 

wybrane logo. Logo opracowała pani Katarzyna Zych. Zawiera ono element architektury z pałacu w 

Zatoniu, w formie trzech kolumn doryckich z pałacowego portyku. Kolumny te są umieszczone w 

niedomkniętym, zielonym otoku, symbolizującym szczególną dbałość stowarzyszenia o dziedzictwo 

kulturowe znajdujące się na terenie wsi. Logo dopełnia nazwa stowarzyszenie. Kolorystyka 

odpowiada dwóm dominującym kolorom we wsi. Odcienie szarości symbolizują zabytki, a zieleń 

bogactwo otaczającej nas przyrody. 

Protokół z posiedzenia komisji II konkursu na logo Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” 

W dniu 9 marca 2013 roku Zarząd Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” powołał komisje 

konkursową do rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu na logo stowarzyszenia. W skład jury weszli: 

Maria Idzikowska 

Paulina Pieńkosz 

Jarosław Skorulski 

Spośród 11 propozycji jakie napłynęły do dnia 7 marca 2013 roku do II edycji konkursu 

komisja wybrała 3 prace do finału. Dwie prace pani Lidii Kokoszki i jedną pani Katarzyny Zych. Po 

nawiązaniu kontaktu z autorami prace zostały (przez autorów) poddane niewielkim modyfikacjom 

kolorystycznym i kompozycyjnym. W dniu 21 marca nad trzema finałowymi pracami obradowało jury 

konkursowe. Ostatecznie wszystkie trzy propozycje spełniały oczekiwania stawiane w konkursie. 

Prace zostały poddane ocenie według następujących kryteriów: 

1. Oryginalność wzoru ( niepowtarzalność w stosunku do funkcjonujących już logotypów) 

2. Prostota i wyrazistość formy. 

3. Jednoznaczność przekazu graficznego. 

4. Łatwość powielania wzoru w różnych skalach. 

Jury jednogłośnie wybrało na logo stowarzyszenia „Nasze Zatonie” projekt pani Katarzyny Zych. 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które na przestrzeni prawie roku projektowały i przysyłały 

swoje propozycje w pierwszej  i drugiej edycji konkursu, a także włączały się swoimi propozycjami do 

idei budowania znaku rozpoznawczego naszego stowarzyszenia między edycjami konkursu. Łącznie 

padło ponad 30 różnych propozycji. Mamy nadzieję, że to logo szybko stanie się rozpoznawalnym 

symbolem, wokół którego będziemy budować markę naszego stowarzyszenia. 

 



 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie ma swoje logo - rozstrzygnięcie konkursu 

 

Protokół z posiedzenia komisji II konkursu na logo Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” 

W dniu 9 marca 2013 roku Zarząd Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” powołał komisję 

konkursową do rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu na logo stowarzyszenia. W skład jury 

weszli: Maria Idzikowska, Paulina Pieńkosz i Jarosław Skorulski.Spośród 11 propozycji jakie 

napłynęły do dnia 7 marca 2013 roku do II edycji konkursu komisja wybrała 3 prace do 

finału. Dwie prace pani Lidii Kokoszki i jedną pani Katarzyny Zych. Po nawiązaniu kontaktu 

z autorami prace zostały (przez autorów) poddane niewielkim modyfikacjom kolorystycznym 

i kompozycyjnym. W dniu 21 marca nad trzema finałowymi pracami obradowało jury 

konkursowe. Ostatecznie wszystkie trzy propozycje spełniały oczekiwania stawiane w 

konkursie. 

Prace zostały poddane ocenie według następujących kryteriów: 

1. Oryginalność wzoru ( niepowtarzalność w stosunku do funkcjonujących już logotypów) 

2. Prostota i wyrazistość formy. 

3. Jednoznaczność przekazu graficznego. 

4. Łatwość powielania wzoru w różnych skalach. 

Jury jednogłośnie wybrało na logo stowarzyszenia „Nasze Zatonie” projekt pani Katarzyny 

Zych. 

 Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które na przestrzeni prawie roku projektowały i 

przysyłały swoje propozycje w pierwszej  i drugiej edycji konkursu, a także włączały się 

swoimi propozycjami do idei budowania znaku rozpoznawczego naszego stowarzyszenia 

między edycjami konkursu. Łącznie padło ponad 30 różnych propozycji graficznych. Mamy 

nadzieję, że zwycięskie logo szybko stanie się rozpoznawalnym symbolem, wokół którego 

będziemy budować markę naszego stowarzyszenia. 

Komisja konkursowa 

  

  



Latawce nad Zatoniem - III Wiosenny Turniej Latawców Zatonie 2013 

 

25 maja 2013 roku w Zatoniu odbył się już po raz trzeci Wiosenny Turniej Latawców. 

Zawody przyciągnęły blisko 50 uczestników i blisko 100 widzów tej jakże widowiskowej 

formy spędzania czasu.Tegoroczne zawody miały wymiar międzynarodowy. Wystartowało w 

nim kilkanaścioro uczniów z Grundschule z Altdöbern w Niemczech. Ponadto, jak co roku, 

wystartowała mocna ekipa ze szkół PSP Przylep i PSP Drzonków oraz wielu entuzjastów 

puszczania latawców.Zawody polegały na zaprezentowaniu przygotowanego przez siebie 

modelu, jego budowy, kształtu, kolorystyki i zdobienia. Cieszy fakt coraz większej ilości 

przygotowanych własnoręcznie przez dzieci latawców. Niektóre z nich miały bardzo ciekawe 

kształty, ale wszystkie były niezwykle kolorowe. Po zakończeniu prezentacji wszyscy udali 

się na boisko sportowe i tam każdy zawodnik prezentował latawiec w locie.Pogoda nie 

sprzyjała jednak długie zabawie - było zimno i bardzo wietrznie. Po zaprezentowaniu 

latawców powróciliśmy na plac przedszkolny, gdzie przygotowany był dla wszystkich 

poczęstunek - gorące kiełbaski, napoje i słodycze, a dla odważnych nawet lody.Zaś komisja 

sędziowska w składzie Marek Karwacki (Stowarzyszenie Nasze Zatonie), Waldemar Dejnega 

(PSP Przylep) oraz Monika Krüger (Grundschule Altdöbern) rozpoczęła podliczanie 

punktów. Na najlepszych czekały przygotowane puchary. Komisja sędziowska zgodnie 

przyznała, że przygotowane latawce były bardzo ciekawe, kolorowe i prawie wszystkie 

potrafiły latać w tych trudnych warunkach. Nagrody postanowiono przyznać: 

I miejsce Mikołaj Krynicki PSP Przylep 

II miejsce Milena Korzecka Julia Włodarczyk PSP Przylep 

III miejsce Natalia i Hubert Krakowiak PSP Drzonków 

IV miejsce Tim Schiementz Grundschule Altdöbern 

V miejsce Justin Starke Grundschule Altdöbern 

Nagroda pocieszenia Błażej Zając (3 lata) Zatonie 

Nagrodę specjalną otrzymała szkoła PSP Przylep. Puchary i pamiątkowe dyplomy wręczył 

zwycięzcom Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski, który na zakończenie wysoko 

ocenił przygotowanie i organizację zawodów. Dziękujemy wszystkim za przepiękną 

atmosferę tych zawodów. Najważniejsza była dobra zabawa i uśmiech na twarzach 

dzieci.Projekt przygotowany i zorganizowany był przez Stowarzyszenie Nasze Zatonie przy 

wsparciu finansowym Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

  



Teatr cieni 

Mimo, że pogoda pokrzyżowała plany związane z plenerem fotograficznym, to nie zawiedli się ci 

którzy mimo wszystko dotarli do Zatonia. W świetlicy członkowie stowarzyszenia pokazali krótki 

spektakl prezentujący historyczne postacie z Zatonia.

 

 



Nocny plener fotograficzny za nami 

 

W sobotę 8 czerwca w zatońskim pałacu znowu zabłysły światła. Odbył się wtedy II Nocny 

Plener Fotograficzny realizowany w ramach projektu Zatonie by Night. W tym wyjątkowym 

wydarzeniu wzięło udział blisko 30 fotografów reprezentujących kluby i organizacje 

fotograficzne działające w Zielonej Górze oraz wielu indywidualnych miłośników tego 

hobby. Po krótkim wstępie historycznym przedstawionym przez Jarosława Skorulskiego 

włączono agregaty i zabłysły światła podświetlając szczególne zabytki Zatonia - zatoński 

pałac i oranżerię. Przez ponad dwie godziny można było podziwiać iluminację zatońskiego 

pałacu i wykonywać zdjęcia architektonicznych szczegółów tych ruin. Mamy nadzieję, że 

przygotowane prace wezmą udział w trwającym właśnie konkursie "Zatonie jest piękne".Na 

prace do tego konkursu oczekujemy do 19 czerwca. W dniu następnym zbierze się komisja 

konkursowa, która wyłoni najładniejsze prace oraz zwycięzców tego konkursu. Zostaną one 

zaprezentowane podczas specjalnego spotkania na początku lipca. 

Zapraszamy do nadsyłania swoich prac. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

 

 

 



Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Zatonie jest piękne" 

 

20 czerwca został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Zatonie jest piękne”. Jury w składzie 

Magda Weidner, Paweł Sulatycki i Jarosław Skorulski oceniało 72 prace nadesłane na 

konkurs. Spośród nich zostało wyselekcjonowanych 21 zdjęć finałowych.  Ostatecznie w 

konkursie przyznano 3 nagrody i 9 wyróżnień. 

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych 

Lp Nazwisko i imię autora Tytuł zdjęcia Miejsce 

1 Kuc Patryk Magiczna moc pałacu I miejsce 

2 Chomont Małgorzata Zatonie z duszą -historia pałacu 

ukryta w drzewach …cały czas 

żyje 

II miejsce 

3 Włodarczak Włodzimierz Pejzaż zatoński III miejsce 

4 Michalska Daria Magiczne wyróżnienie 

5 Michalska Daria Święty Jan wyróżnienie 

6 Pawlak Dariusz Dłubnią poprzez Zatonie- z historią 

i przyroda po obu stronach brzegu 

wyróżnienie 

7 Pawlak Dariusz Każdy ma swoją des Champs -

Élysées 

wyróżnienie 

8 Podpieniak Krzysztof 1 wyróżnienie 

9 Pydzik Wojciech Magiczne Zatonie 2 wyróżnienie 

10 Kobel Rafał Upiorny pałac wyróżnienie 

11 Chomont Małgorzata Zatonie z duszą -historia w murach 

zatrzymana 

wyróżnienie 

12 Kuc Patryk Kraina duchów wyróżnienie 

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów dziękujemy za wzięcie udziału w 

konkursie, a laureatom gratulujemy zarówno pomysłu na zdjęcie jak i umiejętności pokazania 

Zatonia w sposób podkreślający jego walory.  Mamy nadzieję, że ta niewielka miejscowość 

opodal Zielonej Góry będzie nadal inspirować wszystkich ludzi wrażliwych na piękno 

przyrody i architektury. 

Wszystkich uczestników konkursu i miłośników Zatonia zapraszamy na wystawę fotografii, 

która odbędzie się w Kościele w Zatoniu w dniu 6 lipca o godz. 19.00. Podczas wystawy 

zostaną wręczone nagrody i dyplomy. 

Jury konkursu 



 

Miejsce I - "Magiczna moc pałacu" - Patryk Kuc 

 

Miejsce II - "Zatonie z duszą - historia pałacu ukryta w drzewach … cały czas żyje" - 

Małgorzata Chomont 



 

Miejsce III - "Pejzaż zatoński" - Włodzimierz Włodarczak 



 

Dariusz Pawlak „ Z Dłubnią poprzez Zatonie- z historią i przyroda po obu stronach brzegu” 

wyróżnienie 

  



Ruszył remont zabytkowych organów w Zatoniu 

 
Etap rozmów i przekonywania  o potrzebie renowacji zabytkowych organów w zatońskim 

kościele jest już za nami. Wraz z powstaniem ponad dwa lata temu Stowarzyszenia „Nasze 

Zatonie” rozpoczęliśmy akcję promującą ideę przywrócenia do życia muzycznego, tego 

najstarszego w województwie instrumentu o dwóch manuałach. Artykuły w gazetach, 

Jesienne Koncerty Kameralne i  przekonywanie władz, że warto zatroszczyć się o tą perłę 

wśród organów przyniosły oczekiwany skutek. W rozstrzygniętym przetargu na wykonanie „I 

etapu renowacji organów” wyłoniono zakład organmistrzowski prowadzony przez pana 

Antoniego Szydłowskiego. W tamach tego etapu między innymi zostaną wykonane 

następujące prace:  

1) Demontaż wszystkich elementów organów, tj. piszczałek, traktury tonowej i klawiatur 

manuałów i klawiatury pedałowej,  manubriów, stołu gry, miecha, usunięcie resztek dawnej 

dmuchawy, oczyszczenie i oddzielenie dokonanie segregacji i inwentaryzacji.  

2) Czyszczenie i konserwacja wnętrza szafy organowej, Impregnacja środkiem 

owadobójczym, wszystkich drewnianych elementów. 

3) Konserwacja wiatrownic, uzupełnienie ubytków i pęknięć, konserwacja komór 

wiatrowych, naprawa i wymiana skórzanego uszczelnienia klap. 

4) Konserwacja kanałów powietrznych.  

5) Czyszczenie i konserwacja środkiem owadobójczym wszystkich zdemontowanych 

elementów. Zakład Organmistrzowski, który wygrał przetarg ma ponad 30 letni staż i zajmuje 

się budową od podstaw instrumentów, a także renowacją starych zabytkowych organów. 

Znany jest w środowisku organmistrzów między innymi w renowacji niezwykle cennych 

organów na Legnickim Polu. Niedawno zakład przeprowadzał prace renowacyjne w 

pobliskim Otyniu.  Można zajrzeć na stronę www.organy.republika.pl i obejrzeć kilka jego 

realizacji, w różnych częściach Polski.  Ta renowacja w Zatoniu to wspólna radość i jeden z 

wielu przykładów wspólnych działań jakie podejmuje ksiądz proboszcz Marcin Flieger, 

Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” oraz pozostali mieszkańcy, którzy hojnie wspierają datkami 

ten cel. Teraz już wybiegamy w przyszłość i myślimy o pozyskaniu następnych środków, na 

kolejne etapy renowacji. Mamy nadzieję, że za trzy lata będziemy wszyscy uczestniczyć w 

koncercie, w którym usłyszymy w pełnej krasie brzmienie instrumentu. 

Jarosław Skorulski 

 

  

http://organy.republika.pl/


Za nami najpiękniejsza noc - Świętojańska Noc Kupały Zatonie 2013 

 

 Minęła najpiękniejsza noc tegorocznego lata - Świętojańska Noc Kupały Zatonie 2013. W 

trakcie tej imprezy plenerowej każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Ten letni wieczór rozpoczął się wyjątkowo. Została poświęcona ostatnia z przygotowanych w 

zeszłym roku zatońskich kapliczek - kapliczka św. Jana. Następnie po przywitaniu gości z 

Wójtem Gminy Zielona Góra oraz krótkim wstępie dotyczącym Nocy Świętojańskiej 

zaprezentowała się Grupa Teatralna Sowizdrzałki z Publicznej Szkoły Podstawowej z 

Drzonkowa pod kierownictwem Ewy Robak. Przedstawiła nam kolejną zatońską legendę - 

"Legendę o zatońskim młynarzu". Była to opowieść o młynarzu Janku i jego rodzinie, który 

mieszkał i pracował w zatońskim młynie położonym nad Śląską Ochlą. Więcej o tym w 

osobnym artykule. Inscenizacja została zaprezentowana w ruinach kościoła św. Jana pięknie 

wkomponowując się w klimat tego święta. Zaraz po występie zaprezentowano stroje ludowe z 

okresu międzywojennego jaki nosili mieszkańcy Zatonia. Kolejną atrakcją wieczoru był 

występ Grupy Drewno, który wykonywał pieśni świętojańskie i ludowe pochodzące z kresów 

wschodnich. Wykonywane pieśni w szczególny sposób wzbogaciły program artystyczny tego 

święta, a wykonywany przez artystów tej grupy acapella zachwycił wielu z nas. Następnie 

przeszliśmy na zatońskie boisko, gdzie już były przygotowane konkursy, gry i zabawy 

prowadzone przez Małgorzatę Wower. Były tańce świętojańskie, poszukiwanie kwiatu 

paproci oraz wiele innych atrakcji przewidzianych dla uczestników imprezy. Oczywiście 

największą popularnością cieszył się konkurs na najpiękniejszy wianek - "Upleć wianek w 

święto Janek". Po konkursie wszyscy udali się nad Śląską Ochlę, gdzie już tradycyjnie 

puszczano wianki. Po powrocie były dalsze zabawy, w tym skoki młodzieńców przez 

ognisko. Całość zakończyło puszczanie lampionów oraz pokaz sztucznych ogni. Dziękujemy 

wszystkim za udział w tej przepięknej imprezie. Dziękujemy Grupie Teatralnej Sowizdrzałki 

z panią Ewą Robak, Grupie Drewno oraz Małgorzacie Wower za uatrakcyjnienie i stworzenie 

niepowtarzalnej atmosfery tego święta. 

Gminie Zielona Góra dziękujemy za współfinansowanie realizacji tego projektu. 

Więcej zdjęć z imprezy na stronie - www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasze-Zatonie 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

  

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Nasze-Zatonie/402095336512266?ref=hl


Nie święci garnki lepią 

 

 To nie tylko ludowe przysłowie, ale również tytuł projektu, do którego zaproszono członków 

naszego stowarzyszenia. W sobotę 6-go lipca wybraliśmy się samochodami do artystycznej 

farmy na Dalkowskich Wzgórzach.  Prowadzi ją pani Krystyna Betiuk – człowiek instytucja. 

Od lat pani Krystyna wychowuje i inspiruje artystów, otwiera na sztukę dzieci i ich 

nauczycieli. Teraz w ramach projektu postanowiła udowodnić, że i dorośli, którzy nie wiele 

mieli w swoim życiu do czynienia ze sztuką mogą poczuć się twórcami. Zaskoczyła nas już 

na początku witając w bramie gospodarstwa, nie chlebem i solą, ale kasztanami na 

szczęście.  A potem z każdą chwilą niespodzianki goniły niespodzianki. Zwiedzaliśmy galerie 

na wolnym powietrzu i w zaadoptowanych budynkach gospodarczych, piękne ogrody i 

kolekcje starych narzędzi. Potem po krótkim instruktarzu na temat technik ceramicznych, pani 

Krystyna wręczyła nam wielkie kostki gliny i rzuciła hasło: „TWÓRZCIE, BO NIE ŚWIĘCI 

GARNKI LEPIĄ”. Z zaśpiewem pieśni ludowych babraliśmy się w glinie realizując się jako 

twórcy. Glina w naszych dłoniach przybierała najróżniejsze kształty. Na wielkim stole 

zaczęły wyłaniać się: maski , ptaszki, ślimaczki, miseczki i niezidentyfikowane bliżej 

obiekty.  Zabawa był przednia, a gospodarze pani Krysia z mężem Romanem przez prawie 

cały dzień dbali, byśmy się na moment nie nudzili.  Wrócimy tam jeszcze w sierpniu, by po 

wypaleniu naszych „dzieł” w piecu, poszkliwić je i ponownie wypalić. Zaprezentujemy je w 

pełniej krasie na wystawie i naszej stronie internetowej poddając publicznej ocenie nasze 

„talenty”.  Szkoda tylko, że po tym jednym dniu lepienia, utraciliśmy bezpowrotnie 

możliwość zostania świętymi. 

Jarosław Skorulski 

 

  



Rozdanie nagród w konkursie "Zatonie jest piękne" 

 

 W sobotę 6 lipca w zatońskim kościele odbył się wernisaż prac fotograficznych 

realizowanych w ramach konkursu "Zatonie jest piękne". 

Na wystawę przybyło blisko 40 osób, a wśród nich byli zaproszeni goście Wójt Gminy 

Zielona Góra Mariusz Zalewski oraz Proboszcz Parafii Ługi ks. Marcin Flieger. Nie zabrakło 

również laureatów konkursu "Zatonie jest piękne" oraz wielu znawców i miłośników 

fotografii. W trakcie wernisażu wręczono nagrody i dyplomy laureatom i wyróżnionym w 

tym konkursie. 

I miejsce - Patryk Kuc 

II miejsce - Małgorzata Chomont 

III miejsce - Włodzimierz Włodarczak 

Nagroda specjalna - Karolina Tchórz 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przepiękne prace pokazujące czasami to 

wszystko, co znamy, w unikalny i niepowtarzalny sposób. Dziękujemy również za udział w 

spotkaniu wszystkim przybyłym gościom, a szczególne podziękowania kierujemy do Wójta 

Gminy Zielona Góra za umożliwienie nam realizacji tego projektu. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

 

  



Ruszył remont zabytkowych organów w Zatoniu 

 
Etap rozmów i przekonywania  o potrzebie renowacji zabytkowych organów w zatońskim 

kościele jest już za nami. Wraz z powstaniem ponad dwa lata temu Stowarzyszenia „Nasze 

Zatonie” rozpoczęliśmy akcję promującą ideę przywrócenia do życia muzycznego, tego 

najstarszego w województwie instrumentu o dwóch manuałach.  

 

Artykuły w gazetach, Jesienne Koncerty Kameralne i  przekonywanie władz, że warto 

zatroszczyć się o tą perłę wśród organów przyniosły oczekiwany skutek 

W rozstrzygniętym przetargu na wykonanie „I etapu renowacji organów” wyłoniono zakład 

organmistrzowski prowadzony przez pana Antoniego Szydłowskiego. 



 

W tamach tego etapu między innymi zostaną wykonane następujące prace:  

1) Demontaż wszystkich elementów organów, tj. piszczałek, traktury tonowej i klawiatur 

manuałów i klawiatury pedałowej,  manubriów, stołu gry, miecha, usunięcie resztek dawnej 

dmuchawy, oczyszczenie i oddzielenie dokonanie segregacji i inwentaryzacji.  

2) Czyszczenie i konserwacja wnętrza szafy organowej, Impregnacja środkiem 

owadobójczym, wszystkich drewnianych elementów. 

3) Konserwacja wiatrownic, uzupełnienie ubytków i pęknięć, konserwacja komór 

wiatrowych, naprawa i wymiana skórzanego uszczelnienia klap. 

4) Konserwacja kanałów powietrznych.  

5) Czyszczenie i konserwacja środkiem owadobójczym wszystkich zdemontowanych 

elementów. 

 

Zakład Organmistrzowski, który wygrał przetarg ma ponad 30 letni staż i zajmuje się budową 

od podstaw instrumentów, a także renowacją starych zabytkowych organów. Znany jest w 

środowisku organmistrzów między innymi w renowacji niezwykle cennych organów na 

Legnickim Polu. Niedawno zakład przeprowadzał prace renowacyjne w pobliskim 

Otyniu.  Można zajrzeć na stronę www.organy.republika.pl i obejrzeć kilka jego realizacji, w 

różnych częściach Polski.  

 

Ta renowacja w Zatoniu to wspólna radość i jeden z wielu przykładów wspólnych działań 

jakie podejmuje ksiądz proboszcz Marcin Flieger, Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” oraz 

pozostali mieszkańcy, którzy hojnie wspierają datkami ten cel. Teraz już wybiegamy w 

przyszłość i myślimy o pozyskaniu następnych środków, na kolejne etapy renowacji. Mamy 

nadzieję, że za trzy lata będziemy wszyscy uczestniczyć w koncercie, w którym usłyszymy w 

pełnej krasie brzmienie instrumentu. 

Jarosław Skorulski 

  

http://organy.republika.pl/


Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nasze Zatonie 

 
W piątek 12 lipca 2013 roku w świetlicy Oddziału Przedszkolnego w Zatoniu odbyło się 

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nasze Zatonie. W spotkaniu uczestniczyło 

15 z 39 członków naszego stowarzyszenia. Prezydent Henryk Dzięgiel podsumował 

działalność stowarzyszenia za 2012 rok. Przypomniał wszystkim kluczowe imprezy, 

inicjatywy i podejmowane działania realizowane przez stowarzyszenie. Następnie Skarbnik 

Bożena Fuchs przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2012 rok, a Przewodnicząca Krystyna 

Wojtczak przedstawiła sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. W głosowaniu oba 

sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie i udzielono absolutorium 

obecnemu Zarządowi. Następnie przedstawiono nowy statut stowarzyszenia, którego główne 

zmiany związane są z dostosowanie wymogów prawnych do uzyskania przez stowarzyszenie 

statusu organizacji pożytku publicznego. Kolejno przedstawiono stan realizacji tegorocznych 

projektów. Szczególne słowa podziękowania skierowano do Piotra Lewandowskiego, który z 

prywatnych środków przygotował materiały promocyjne stowarzyszenia (flagę, znaczki) i, jak 

wszyscy pamiętamy, był organizatorem szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

sponsorem wielu wycieczek. 

Następnie poinformowano wszystkich zebranych o różnych sprawach kluczowych dla 

miejscowości Zatonie. Poruszano następujące tematy: remont zatońskich organów, budowę 

boiska sportowego w Zatoniu, plany budowy kanalizacji w Zatoniu, remont dachu świetlicy 

oraz przygotowania do święta dożynkowego Dzień Zatonia. 

Na tym zebranie zakończono. 

Stowarzyszenia Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

 

  



Gminny Turniej Latawców Zatonie 2013 

 
W sobotnie przedpołudnie 24 sierpnia odbył się w Zatoniu II Gminny Turniej Latawców 

realizowany w ramach Święta Gminy Zielona Góra pod honorowym patronatem Wójta 

Gminy Mariusza Zalewskiego. Pod nieobecność naszych przyjaciół z Przylepu oraz 

Altdobern w zawodach wzięły udział głównie dzieci z okolic Zatonia. Na wszystkich 

uczestników czekały przygotowane specjalnie na tę okazję medale Stowarzyszenia Nasze 

Zatonie oraz nagrody ufundowane przez Gminę Zielona Góra i sponsorów imprezy. 

Uczestnicy turnieju zaprezentowali własnoręcznie wykonane różnokolorowe latawce. 

Niektóre z nich miały przepiękną kolorystykę i bardzo ciekawe zdobienie. Każdy z 

uczestników musiał zaprezentować swój latawiec podczas lotu. Nie obyło się to w niektórych 

przypadkach bez pomocy rodziców. Latawce wzbiły się nad Zatonie i pięknie wzbogacił 

bezchmurne niebo.Po powrocie na plac oraz po podsumowaniu wyników cząstkowych 

wyróżniliśmy następujących uczestników turnieju: 

I miejsce - Natalia Sadecka 

II miejsce - Daria Lipińska, Łukasz i Wiktor Kwiatkowscy 

III miejsce - Natalia i Hubert Krakowiak oraz Błażej i Jakub Zając 

Wszystkim uczestnikom turnieju wręczyliśmy pamiątkowe medale, dyplomy oraz upominki. 

Najlepszych zapraszamy na Święto Gminy Zielona Góra do Drzonkowa 31 sierpnia, gdzie 

oficjalnie zostaną zaprezentowane wyniki turnieju i wręczone nagrody. Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom - dzieciom i ich rodzicom - za przybycie na zawody i wspólną 

zabawę. Po ostatnim turnieju zaliczanym do klasyfikacji na najaktywniejszego uczestnika 

Wakacji z Zatoniem 2013 końcowa lista wygląda następująco: 

I miejsce - Marek Grzegórzko - 103 pkt. 

II miejsce - Katarzyna Grzegórzko - 99 pkt. 

III miejsce - Łukasz Kwiatkowski - 88 pkt. 

IV miejsce - Natalia Sadecka - 86 pkt. 

V miejsce - Radosław Karwacki - 84 pkt. 

VI miejsce - Adam Pelc - 76 pkt. 

VII miejsce - Daria Lipińska - 68 pkt. 

VIII miejsce - Tomasz Gałach - 67 pkt. 

IX miejsce - Kamil Borzdyński - 65 pkt. 

X miejsce - Marcel Grzegórzko - 51 pkt. 

Projekt realizowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

 



Rejs statkiem po Odrze i wizyta w Parku Krasnala 

 

W piątkowy poranek 9 sierpnia dzieci z Zatonia wyruszyły na wycieczkę do Nowej Soli, 

gdzie czekało na nie mnóstwo atrakcji.Pierwszym celem nasze podróży była przystań Marina, 

a dokładniej zacumowany przy niej statek Galar Pana Andrzeja Deli. To właśnie dzięki 

uprzejmości Pana Andrzeja oraz Pana Jerzego Malickiego, prywatnie wielkich przyjaciół 

Zatonia, mogliśmy skorzystać z rejsu po Odrze.Pogoda dopisywała więc kapitan skierował 

statek w kierunku południowym. W trakcie rejsu uraczył nas wspaniałymi opowieściami o 

przyrodniczych i turystycznych walorach tego miejsca.Podczas rejsu mijaliśmy wiele 

ciekawych miejsc, m.in. las łęgowy położony pomiędzy Nową Solą a Przyborowem, czy też 

Winnicę Kinga w Starej Wsi. Tam też dopłynęliśmy najdalej. Podczas powrotu Pan Andrzej 

opowiadał o budowie barek w stoczni Nowa Sól i pokazał nam z bliska basen 

portowy.Podziękowaliśmy pięknie za gościnę i wspaniałą podróż po Odrze i oczywiście 

zaprosiliśmy wszystkich do Zatonia. Następnie udaliśmy się do kolejnego miejsca 

związanego z Nową Solą a bardzo lubianego przez dzieci - do Parku Krasnala.Tam przez 

ponad 2 godziny każdy robił co mu się podobało. Były zabawy na zjeżdżalniach, huśtawkach, 

zwiedzanie parku dinozaurów oraz mini-zoo.Więcej zdjęć z wycieczki na naszej stronie 

facebook. Powróciliśmy do Zatonia o 14:00 po pięciu godzinach wycieczki.Jeszcze raz 

bardzo dziękujemy Panom Andrzejowi Deli oraz Jerzemu Malickiemu za gościnę, a 

wszystkim, którzy nie mieli okazji wypłynąć w rejs po Odrze, polecamy bardzo serdecznie tę 

formę spędzania wolnego czasu. Mamy nadzieję, że wycieczka była udana dla wszystkich 

uczestników. Każdy otrzymuje po dodatkowe 5 pkt. do klasyfikacji na najaktywniejszego 

uczestnika Wakacji z Zatoniem 2013. A już w sobotę wycieczka Podróż za jeden uśmiech na 

Wieże Wilkanowską. Wyjazd spod pałacu o godz. 9:00. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak, Marek Karwacki 

  

 

  

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Nasze-Zatonie/402095336512266?ref=hl


Stowarzyszenie Nasze Zatonie na targach Kuźni III Sektora 

 

W niedzielę 25 sierpnia na zielonogórskim rynku odbyły się targi Kuźni III Sektora. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie zaprezentowało na nich swój dorobek i swoje osiągnięcia. 

Impreza odbywała się w formie festynu rodzinnego na którym ok. 60 organizacji biorących 

udział w projekcie Zielonogórskiej Kuźni III Sektora promowało swoją działalność. 

Przedstawiciele tych organizacji w ciągu kilkunastu miesięcy zdobywali doświadczenie i 

umiejętności w podstawowych dziedzinach prowadzenia organizacji pozarządowych. Szereg 

z nich brało udział w szkoleniach z zakresu marketingu, informatyki, księgowości i 

prowadzenia finansów organizacji. Wiedzą swoją dzielili się specjaliści z Faber Consulting. 

Współpraca z Kuźnią III Sektora była również cennym doświadczeniem w zakresie 

pozyskiwania funduszy oraz zarządzania projektami, która wielu osobom prowadzącym 

organizacje pozarządowe dała możliwość poszerzania swojej oferty programowej. Targi 

połączone były z piknikiem rodzinnym. Pod ratuszem stanęła trampolina do skakania dla 

dzieci, a wolontariusze prowadzili terapię śmiechem. Ponadto do dyspozycji były gigantyczne 

puzzle i rodzinny most europejski. A na scenie mogliśmy wysłuchać prezentacji kilkunastu 

organizacji skupionych wokół Klastra III Sektora. Były również występy muzyczne i pokazy. 

Zainteresowanie imprezą było bardzo duże. Rodzinne spędzanie niedzielnego popołudnia 

poparte przygotowanymi atrakcjami sprzyjało poznawaniu organizacji działających w 

Zielonej Górze i okolicach. Kolejna akcja promocyjna Stowarzyszenia Nasze Zatonie 

planowana jest w najbliższą sobotę 31 sierpnia w Drzonkowie podczas Partnerskiego Święta 

Gminy Zielona Góra. Serdecznie zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych. 

Dariusz Pawlak 

  

  

 

  



III Jesienny Koncert Kameralny w Zatoniu 

 
W niedzielne popołudnie 15 września odbyła się już trzecia edycja Jesiennego Koncertu 

Kameralnego w zatońskim kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. W spotkaniu z muzyką 

Baroku wzięło udział blisko sto osób wśród których byli Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz 

Zalewski z małżonką oraz radni, mieszkańcy Zatonia i gminy Zielona Góra oraz wielu gości. 

 

Po przywitaniu przybyłych przez Dorotę Politowską Jarosław Skorulski podsumował 

dotychczasowe działania podejmowane na tle renowacji zabytkowych organ S. G. Meinerta 

podkreślając duży wkład Gminy Zielona Góra w realizację pierwszego etapu renowacji. 

Następnie w bardzo interesujący sposób o detalach konstrukcyjnych zatońskich organ 

opowiadał Wojciech Jachimowicz. Ciekawie zaprezentowana historia organ, bogato 

wspierana zdjęciami również i zatońskich elementów wprowadziła nas wszystkich w 

skomplikowaną budowę tego instrumentu i przybliżyła kunszt rzemieślniczy organomistrzów. 

 

Następnie królowała już muzyka Baroku do której wstęp przygotował Jerzy Markiewicz. Na 

scenie wystąpił Marcin Liwień (kontratenor) wraz z zespołem muzyków - Aleksandra Lesner 

i Anna Babuła (skrzypce), Michał Bryła (altówka), Tomasz Lisiecki (wiolonczela) i Maria 

Banaszkiewicz-Bryła (pozytyw). Artyści prezentowali utwory kompozytorów okresu Baroku 

wśród których były utwory Antonio Vivaldiego, Georga Telemana i Nicoli Porpory. Aplauz 

pokoncertowy trwał kilka minut i to wszystkich na stojąco. Trzeba przyznać, iż młodzi artyści 

zaprezentowali utwory na bardzo wysokim poziomie.  



 

                                     

Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski podziękował za dotychczasową aktywność 

Stowarzyszenia Nasze Zatonie i determinację mieszkańców w odbudowę zatońskich organ. 

Jak stwierdził głęboko wierzy w to, iż w 2015 roku organy te zagrają dla mieszkańców 

Zatonia i całej Gminy Zielona Góra.  

 

Specjalnie na tę okazję malarka Halina Maszkiewicz namalowała portret księżnej Doroty de 

Talleyrand, który przyozdobił scenę główną. Maria Idzikowska przygotowała wystawę 

"Pejzaż Polski" w malarstwie Jana Góralewicza. Na zewnątrz kościoła przygotowana była 

koncertowa kawiarenka przy której odbywały się pokoncertowe pogaduchy na różne tematy. 

Przygotowana impreza pięknie rozpoczęła jesienny okres długich i chłodnych wieczorów. 

Dziękujemy Gminie Zielona Góra za współfinansowanie tego projektu oraz wszystkim którzy 

przygotowali ten przepiękny wieczór w zatońskim kościele z ideą renowacji organ w tle. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

  

 



Pożegnaliśmy lato i Wakacje z Zatoniem 

 
W niedzielne popołudnie 1 września na placu Oddziału Przedszkolnego w Zatoniu odbył się 

festyn Pożegnania Wakacji z Zatoniem 2013.Przygotowany został na ten dzień bogaty 

program kierowany głównie do dzieci i młodzieży. Na festyn przybyło ponad sto osób, a w 

spotkaniu wziął również udział Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski. Tradycyjnie już 

rozpoczęliśmy od rywalizacji sportowej pomiędzy drużynami ulicy Świętojańskiej i 

Zielonogórskiej w siatkówce. Po bardzo zaciętym meczu drużyna ulicy Zielonogórskiej 

przełamała dotychczasową dominację ulicy Świętojańskiej w corocznych konfrontacjach i 

wygrała po pięknym, pięciosetowym meczu 3:2.Na terenie festynu funkcjonowało kilka stref 

zabaw. Były konkursy rysunkowe o charakterze ekologicznym kierowane do najmłodszych 

oraz konkursy na hasło ochrony przyrody kierowane do nieco starszej młodzieży. Każdy mógł 

wygrać cenne nagrody. Największą popularnością cieszyły się mapy Zatonia. Przygotowano 

również kilka konkursów zręcznościowych. Dużą popularnością cieszył się instruktarz 

nordic-walking prowadzony przez profesjonalnego instruktora tej dyscypliny sportu. W 

trakcie festynu podsumowaliśmy realizowane w ramach Wakacji z Zatoniem imprezy 

sportowe, rekreacyjne, wycieczki i wyjazdy na basen. Z imprez tych skorzystało ponad 

czterdzieści dzieci z terenu Zatonia i okolic aktywnie spędzając okres wakacyjny. Zwycięzcy 

poszczególnych turniejów i zawodów sportowych otrzymali pamiątkowe puchary i medale, a 

dla najaktywniejszych przygotowaliśmy cenne nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrody 

wręczone zostały przez Wójta Gminy Zielona Góra. Nie zabrakło już tradycyjnego pojedynku 

pomiędzy zatońskimi strongmanami i zatońskimi dziećmi. Oczywiście zwyciężyli najmłodsi. 

Na zakończenie przygotowaliśmy pokaz puszczania lampionów.Tak pożegnaliśmy już lato i 

Wakacje z Zatoniem. Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom imprez za ich wytrwałość i 

zaangażowanie oraz osobom pomagającym w realizacji imprez za ich pomoc. Gminie Zielona 

Góra dziękujemy za wsparcie finansowe bez którego nie byłoby możliwe zrealizowanie tego 

projektu. 

I tak jak podkreślał Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski choć wakacje się skończyły 

to już w przyszłym roku będą kolejne Wakacje z Zatonie 2014, na które już dziś zapraszamy. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak, Marek Karwacki 

  

  



Wyróżnienie dla Zatonia w konkursie na Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2013 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wybrał Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2013 

roku. Dziś 26 września nastąpił kulminacyjny moment ogłoszenia wyników w tym 

prestiżowym konkursie i wręczenia nagród laureatom. Miło nam poinformować wszystkich, 

iż Zatonie otrzymało wyróżnienie w tym konkursie. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 

osób reprezentujących wszystkie biorące udział w konkursie sołectwa. Byli więc 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, wójtowie gmin, sołtysi, przedstawiciele 

organizacji działających na terenie miejscowości oraz mieszkańcy, a wśród nich Wójt Gminy 

Zielona Góra Mariusz Zalewski, sołtys Piotr Przespolewski, przewodniczący Rady Sołeckiej 

Henryk Dzięgiel oraz wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Zatonie Jarosław Skorulski. Zanim 

doszło do ogłoszenia wyników głos zabrali Marszałek województwa Lubuskiego p. Elżbieta 

Polak oraz Członek Zarządu województwa Lubuskiego p. Stanisław Tomczyszyn. Następnie 

bardzo ciekawy referat dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego wsi wygłosiła dr Anna 

Potok wskazując wszystkim uczestnikom na te elementy, które warte są zachowania w 

pamięci obecnych i przyszłych pokoleń. Następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników 

konkursu. Spośród blisko 30 miejscowości biorących udział w konkursie wybrano najpierw 

10 finalistów, a później z nich laureatów konkursu. Zatonie znalazło się wśród 

tegorocznych laureatów zdobywając wyróżnienie. Wyróżnienie przyznano również 

miejscowości Wężyska. III miejsce w konkursie zdobyła miejscowość Przytok. II miejsce 

otrzymała miejscowość Biedrzychowice. Zaś tegorocznym laureatem i zdobywcą I miejsca 

została miejscowość Lubno i to ona otrzymała tytuł Najpiękniejszej Wsi Lubuskiej 2013 

roku. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom bardzo ciekawych 

pomysłów na działalność społeczną swoich miejscowości. Na pewno dla Zatonia to 

największe wyróżnienie w dotychczasowej historii, ale i zarazem wielkie wyzwanie do 

dalszego działania na rzecz naszej społeczności, tak by miejsce to było przyjazne dla każdego. 

I tak, jak podsumowywał Przewodniczący Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów Edward 

Jednoszewski - To właśnie od sołtysów i organizacji działających na terenie miejscowości 

zależy zachowanie najpiękniejszych wartości, które w sobie mają nasze lubuskie wsie. 

 Dziękujemy przede wszystkim Wam, mieszkańcom Zatonia, którzy angażujecie się w 

realizację wielu inicjatyw i wspieracie wiele pomysłów. Dziękujemy również Gminie Zielona 

Góra, a szczególnie Wójtowi Mariuszowi Zalewskiemu, który nie tylko wspiera nas mentalnie 

i merytorycznie, ale w tych trudnych czasach potrafi znaleźć środki na realizację większości 

proponowanych inwestycji. Mamy nadzieję, że wyróżnienie będzie nas motywowało do 

dalszego działania na rzecz rozwoju Zatonia i będzie wstępem do uzyskania, być może już w 

przyszłym roku, tytułu Najpiękniejszej Wsi Lubuskiej. 

Dariusz Pawlak 

 

 

 

 

 


