
Ognisko opłatkowe 

 
10 stycznia na ognisku przy ruinach pałacu, spotkali się członkowie i sympatycy 

stowarzyszenia ”Nasze Zatonie”. Spotkanie miało charakter opłatkowy, choć i akcenty 

karnawałowe dało się zauważyć w jego trakcie. 

 

Wspólnie podsumowaliśmy miniony rok uznając, że dla Zatonia był to rok nie tylko dobry, 

ale wręcz rewelacyjny.  Remont świetlicy, wykupienie działki między świetlicą a ruinami 

kościoła św. Jana, budowa boiska sportowego, rozpoczęty kosztowny remont organów i 

wyremontowana droga do Zielonej Góry. 

 

Bez względu na to czy inwestycje były z pieniędzy miejskich, marszałkowskich czy 

gminnych, to ich skala w porównaniu z poprzednimi latami jest ogromna. Jednym słowem 

były powody do wspólnego świętowania.  Stoły uginały się od jadła, skwierczały kiełbaski, a 

w powietrzu unosił się korzenny zapach grzańca. Wspólnie przy blasku ognia, snuliśmy plany 

dotyczące przyszłości naszej wsi, bo w tym roku otwiera się nowa perspektywa związana z 

renowacją zatońskiego parku w oparciu o współpracę z Euroregionem. 



 

Był z nami niezawodny pan Wójt Mariusz Zalewski, któremu prezes stowarzyszenia Henryk 

Dzięgiel podziękował za wsparcie działań stowarzyszenia w 2013 roku.  Ksiądz proboszcz 

Marcin Flieger również zaszczycił nas swoją obecnością, ciesząc się ze wspólnych 

działaniami, które skierowane są na odnowę naszej świątyni.  

 

Dzieląc się opłatkiem składał całej zatońskiej społeczności życzenia pomyślności.  Pozostaje 

mieć nadzieję spełnią się wszystkie dobre słowa, które nawzajem sobie mówiliśmy i że ten 

rok, który się rozpoczął, będzie co najmniej taki dobry jak miniony. 

Jarosław Skorulski 



To była bardzo pracowita sobota 

 
W sobotę 1 marca spotkali się w zatońskim parku mieszkańcy, którym nie jest obojętny jego 

wygląd. Postanowiliśmy wspólnie iść dalej bardzo trudną i żmudną drogą upiększania tego, 

co najbardziej wartościowe w Zatoniu - zabytkowego parku. 

 

W tym dniu już od samego rana słychać było podkaszarki, które przycinały podrosty. 

Pozostali społecznicy znosili ścięte gałęzie na miejsce załadunku i wywozu tych chaszczy. W 

tym roku postanowiliśmy odsłonić Wyspę Marii, tak by można było już z ulicy podziwiać to 

miejsce oraz ruiny pałacu. Ponadto odsłoniliśmy dużą część parku za pałacem porządkując 

jednocześnie ten teren. A ostatnim elementem prac było zrobienie prześwitu na Łąkę Joanny i 

odsłonięcie zabytkowych pięknych platanów. 

 

W trakcie przerw Jarosław Skorulski opowiadał o zasadach tworzenia parków 

krajobrazowych i jak to się miało do naszego zatońskiego parku. Nie zabrakło również 

pysznego ciasta i ciepłej kawy przygotowanej przez organizatorów dzisiejszej akcji. 



 

Ponadto zebrano blisko 20 worków pełnych śmieci, butelek i innych niepotrzebnych rzeczy. 

Ze stawu Marek Karwacki wyciągnął koła od samochodu. Co roku zastanawiamy się skąd 

tyle śmieci się bierze. Są przecież śmietniki, które systematycznie opróżniamy. Jednak dalej 

stałym bywalcom parkowych imprez jest daleko do wrzucenia butelek i śmieci do kosza. 

 

Nie ma co jednak narzekać. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty i mamy nadzieję, że choć nie 

jest to koniec prac, park z roku na rok coraz to bardziej będzie zachwycał i mieszkańców, i 



przyjeżdżających tu gości i turystów, a nas będzie cieszył również fakt, że braliśmy w tym 

aktywny udział. 

 

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom za udział w dzisiejszych pracach 

porządkowych, za poświęcenie swojego czasu, narzędzi, materiałów, za wykonanie kawału 

dobrej roboty. Jak widać można było zrobić coś dobrego dla naszej miejscowości. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

 

  



Nalot latawców na Zatonie 

 

W sobotnie południe 31 maja mieliśmy okazję podziwiać poraz kolejny już piękne, kolorowe 

latawce. Wtedy to właśnie odbywał się już IV Wiosenny Turniej Latawców, który 

przyciągnął do Zatonia najmłodszych miłośników modelarstwa z Płot, Przylepu, Łężycy, 

Zawady, Zielonej Góry, Suchej, Raculi, Drzonkowa, Barcikowic i oczywiście z Zatonia. 

 

 

W zawodach wzięło udział 26 zawodników w różnym wieku (od 2 do 15 lat) i każdy świetnie 

się bawił. Towarzyszyło im blisko setka widzów, głównie rodziców, ale i również nauczyciele 

ze szkół oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski, 

wicewójt Gminy Zielona Góra Ireneusz Bogucewicz oraz prezes Stowarzyszenia Nasze 



Zatonie Henryk Dzięgiel. To właśnie Stowarzyszenie Nasze Zatonie było głównym 

organizatorem tej imprezy. 

Zawody polegały na ocenie przygotowanych przez uczestników latawców w zakresie jego 

budowy, kolorystyki i zdobienia, oraz jego zachowania podczas lotu. 

 

 

 



 

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

Dejnega (Przylep) i Krzysztof Konopka (Zatonie) miała nie lada problem z wyborem i oceną 

tak pięknych i kolorowych latawców. 

 

Po dokonaniu oceny statycznej latawca wszyscy udaliśmy się na boisko sportowe w Zatoniu, 

za udostępnienie którego bardzo dziękujemy Krzysztofowi Sadeckiemu z Klubu Sportowego 

Zatonie. Tam odbywały się próby lotów latawców. Jak się okazało później decydujące były 

właśne punkty przyznawane za pokazy latawców w locie. 



 

 

 



 

 

Nad Zatoniem pojawiło się ponad 25 kolorowych latawców, wśród nich mogliśmy również 

podziwiać latawce o ponad 20m ogonie, latawiec skrzynkowy i wiele, wiele innych. 

Po dokonaniu oceny komisja i uczestnicy powrócili na plac Oddziału Przedszkolnego w 

Zatoniu i tam ogłoszone zostały wyniki. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni i otrzymali 

pamiątkowe medale i dyplomy, a w najlepszej piątce uplasowali się: 

1. Mikołaj Krynicki (Przylep) - 63 pkt. 



2. Paulina Śmiałek (Płoty) - 61 pkt. 

3. Stanisław Łuczak (Zielona Góra) - 60 pkt. 

4. Zuzanna Walkowiak (Przylep) - 59 pkt. 

5. Karolina Radziejewska (Płoty) - 58 pkt. 

 

 

Najmłodszym uczestnikiem turnieju był Jakub Zając (2 latka). Natomiast Puchar Wójta 

Gminy Zielona Góra powędrował już po raz trzeci do Szkoły Podstawowej w Przylepie. 

 



Piękna pogoda, duża liczba zawodników i ogromna ilość osób kibicujących świadczyła o 

dużym powodzeniu tej imprezy. Cieszymy się, że tak licznie przybyliście do Zatonia świetnie 

się bawiąc i rodzinnie spędzając te sobotnie przedpołudnie. Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom i zwycięzcom turnieju. Dziękujemy przede wszystkim Gminie Zielona Góra za 

udzielenie wsparcia finansowego, które umożliwiło realizację tej imprezy. Dziękujemy 

również wszystkim którzy przygotowali i zrealizowali tą imprezę. Mamy nadzieję spotkać się 

ponownie za rok. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 

  

  



Wróciliśmy z turnusu rehabilitacyjnego 

 
W piątek 16go maja wróciliśmy po dwutygodniowym pobycie na turnusie rehabilitacyjnym w 

Głogowie. Dom "Uzdrowienia Chorych’’ im Jana Pawła II jest ładnie położony w 

historycznej części piastowskiego miasta. Otoczony jest zielenią, pięknie komponuje się z 

zabytkową kolegiatą i płynącą blisko Odrą. 

 

Ośrodek ten został otwarty w czerwcu 2003r, nie posiada więc żadnych barier 

architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia jak kaplica, stołówka, pokoje, łazienki, windy, 

korytarze i sale przystosowane są do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. 



 

Dom jest autentycznie prowadzony z serca – czuć tam twórcze inspiracje, oraz rozlewającą 

się życzliwość i dobroć sióstr do chorych ludzi. W tym domu podejmuje się szereg inicjatyw 

o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym w trosce o godność i zdrowie człowieka 

dotkniętego niepełnosprawnością. 

Organizowane były dla nas konferencje i wykłady edukacyjne z udziałem psychologa, 

dietetyka i policjanta. Wieczorami mogliśmy obejrzeć występy zespołów ludowych, występ 

akordeonisty i ukraińskiej piosenkarki, a także wyświetlane były dla nas filmy o żywocie 

świętych. 



 

Zaoferowano nam w ramach turnusu po trzy zabiegi dziennie z fizykoterapii i dodatkowo 

bezpłatnie 45minutowy pobyt w grocie solnej każdego dnia. Przed śniadaniem 20minutową 

gimnastykę z udziałem trenera. W sumie przez cały okres każdy  otrzymał 30 zabiegów z 

fizykoterapii + 10 pobytów w grocie solnej. Oczywiście każdy z uczestników mógł wykupić 

dodatkowe zabiegi dla siebie. Zabiegi rehabilitacyjne odbywały się na nowoczesnych 

urządzeniach i wykonywane były przez wykwalifikowaną kadrę, zapewniono nam również 

opiekę lekarską. Wszystkie zabiegi odbywały się na miejscu i zajmowały nam czas do 

południa. 



 

Nasza grupa spożywała posiłki przy wspólnym 10-osobowym stole. Posiłki były 

urozmaicone, bardzo smaczne jak w domu, można było zawsze liczyć na dokładkę. 

Po południu wolny czas organizowaliśmy sobie sami, na spacerach i nornic  wal king  wokół 

pięknie zagospodarowanego terenu ośrodka. Zwiedzaliśmy również starówkę Głogowa, której 

kolorowe kamieniczki oraz ratusz, którego pozazdrościć może każde miasto, zostały 

całkowicie odbudowane i wzbudziły nasz autentyczny zachwyt. Głogów posiada też wiele 

zadbanych parków i skwerów z różnorodnymi  gatunkami drzew, zachwycały nas pięknie 

kwitnące różowe i białe kasztany. 

 



 

Zwiedziliśmy też położoną w sąsiedztwie naszego ośrodka Kolegiatę p.w. Wniebowzięcia 

Maryi Panny. Kolegiata ufundowana w 1120r. jest najstarszą tego typu świątynią na Śląsku. 

W 1945r podczas oblężenia Głogowa prawie całkowicie zniszczona, obecnie prowadzone są 

intensywne prace remontowe, które mają na celu przywrócenie jej kształtu sprzed 1945r. 

 

Dzięki naszemu koledze Olkowi pojechaliśmy do Sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie. 

Kościół ten wybudowany został  z kamienia polnego w 991r. za  czasów Mieszka I. Obok 



kościoła wybudowana została wieża w 1103r. W kopule wieży umieszczono dzwon w 1506r. 

Jest to jeden z najstarszych dzwonów w Polsce. 

 

 



 

Jednej niedzieli wybraliśmy się na mszę do kościoła p.w. św. Wawrzyńca do Brzostowa. 

Kościół niewielki ale bardzo bogato wyposażony, został wybudowany w 1503r. 

W ramach turnusu zorganizowano nam wycieczkę autokarową do Grodowca, do Sanktuarium 

Matki Bożej Grodowieckiej Jutrzenki Nadziei. Świątynia wraz z otoczeniem stanowi cenny 

zespół zabytkowy z XVII w. W Świątyni unikalnym dziełem snycerskim jest ambona, ze 

scenami z życia Chrystusa [łącznie około 60postaci] cudownego rozmnożenia chleba i 

Przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Na uwagę zasługuje również ołtarz Zaślubin i ołtarz 

Dobrej Śmierci. 



 

 

Cieszymy się że mogliśmy skorzystać z tego turnusu zorganizowanego przez Stowarzyszenie 

"Nasze Zatonie’’ to była bardzo potrzebna i oczekiwana inicjatywa dla naszych mieszkańców. 

To był dobrze spożytkowany czas żeby poprawić swoje zdrowie, nabrać nowych sił 

fizycznych, pogłębić więzi międzyludzkie i  się zaprzyjaźnić. Naprawdę byliśmy na turnusie 

fajną zgraną grupą  i za to należą się podziękowania wszystkim uczestnikom. 



 

Na koniec serdecznie dziękuję Urzędowi Gminy za dofinansowanie nam tego projektu. 

Dziękuję również komendantowi OSP z Raculi za użyczenie nam bezpłatnie samochodu. 

To co zobaczyliśmy przedstawiamy na załączonych fotografiach. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - J. Teresa Kowala 

  

  



Na salonach księżnej Doroty 

 
2 czerwca w pięknej sali kurlandzkiej żagańskiego pałacu, odbyło się spotkanie promujące 

wydanie książki pt. ”Śladami Księżnej Doroty”, autorstwa Małgorzaty Szymańskiej-Dereń. 

Ładnie wydana publikacja powstała w ramach projektu unijnego o tym samym tytule. Jej 

zadaniem jest promowanie miejscowości z okolic Żagania i Görlitz pod kątem związków z 

osobą księżnej. 

 

Na zaproszenie pani Starosty Powiatu Żagańskiego Anny Michalczuk przyjechali 

samorządowcy i historycy z Niemiec, z zaprzyjaźnionego powiatu Görlitz. Do pałacu została 

również zaproszona delegacja Stowarzyszenia ”Nasze Zatonie” w składzie: Maria 

Idzikowska, Dorota Politowska, Piotr Lewandowski i Jarosław Skorulski. W trakcie spotkania 

Jarosław Skorulski wygłosił prelekcję na temat dbałości o dziedzictwo kulturowe po księżnej 

Dorocie de Talleyrand-Périgord w Zatoniu. 



 

Mieliśmy okazję podzielić się refleksjami na temat działań stowarzyszenia, pokazując naszą 

dbałość o zabytki i historię, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zatońskim 

parkiem. Ze strony niemieckiej prelekcję na temat księżnej Doroty i jej rodziny wygłosił dr 

Lars-Arne Dannenberg. Na zakończenie autorka książki przedstawiła jej treść, prezentując 

najciekawsze obiekty w niej opisane.  

Każdy przyjazd do Żagania i możliwość przebywania w pokojach księżnej Doroty, to zawsze 

niezwykłe przeżycie dla osób, które ją podziwiają. Te kilka godzin spędzone w Żaganiu, to 

kolejna uroczystość, na którą zapraszani są członkowie naszego stowarzyszenia. Można 

śmiało zaryzykować stwierdzenie, że postrzegani jesteśmy, jako ludzie, którzy świadomie i z 

powodzeniem budują markę nie tylko naszej organizacji, ale przede wszystkim naszej małej 

ojczyzny. O Zatoniu mówi się coraz częściej a przede wszystkim coraz lepiej. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Jarosław Skorulski 



 

 

  



Świętojańska Noc Kupały 2014 w Zatoniu 

 
W piątkowy wieczór 20 czerwca w Zatoniu odbyła się już po raz trzeci Świętojańska Noc 

Kupały. I choć jeszcze w piątkowy poranek wątpiliśmy w powodzenie tej imprezy, 

popołudniowa aura diametralnie się zmieniła, a artyści występujący w Zatoniu stworzyli 

niepowtarzalny klimat nocy świętojańskiej. A przyjść naprawdę warto było. 

 

W imieniu Stowarzyszenia Nasze Zatonie wszystkich przybyłych na tą wyjątkową noc 

powitał Jarosław Skorulski, podkreślając szczególny charakter miejsca w którym się 

znajdowaliśmy - ruiny kościoła św. Jana. To właśnie św. Jan był pierwszym patronem 

kościoła i Zatonia, a na pamiątkę tego w zeszłym roku postawiono kapliczkę św. Jana właśnie 

przy ruinach tego kościoła. 

W pierwszej części imprezy zaprezentowali się młodzi artyści z Grupy Teatralnej 

"Sowizdrzałki" p. Ewy Robak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie - laureaci 

wielu nagród teatralnych. Przedstawili nam "Legendę o zatońskim rybaku". 



 

Byłą to opowieść o młodzieńcu Macieju, który zajął się rybołówstwem. Wspólnie z ukochaną 

Laurą planowali założyć rodzinę, wybudować dom  i szczęśliwie żyć przez długie lata. 

 



 

Gospodarstwo Macieja rozrastało się w szybkim tempie. Jednak tego roku nadeszła wielka 

susza powodując wysychanie strumieni i nieurodzaj pól. Maciej obawiając się o swój staw 

przebudował nurt pobliskiej rzeczki tak, aby doprowadzała ona wodę do jego stawu. 

Niespodobało się to jednak mieszkańcom Zatonia. Ich pola zaczęły szybko wysychać. Prosili 

Macieja o powrót wody do dawnego biegu rzeki, lecz nic to nie dawało. Wybrali się więc do 

pobliskiego pustelnika Jarosa, którego prosili o pomoc. 

 

Pustelnik strasznie się rozgniewał, gdy się dowiedział o poczynaniach Macieja i zamienił go 

w bociana, który od tej pory miał oczyszczać pola ze szkodników. Rzeczywiście następnego 

dnia mieszkańcy nie widzieli już Macieja, a nad stawem stał samotny bocian. Laura, gdy 

dowiedziała się o zniknięciu Macieja oraz jego zamianie strasznie rozpaczała. Postanowiła 

wybrać się do pustelnika i prosić go o przywrócenie Maciejowi dawnej postaci. Jaros jednak 

nie mógł już tego uczynić. Wtedy Laura poprosiła go, aby również i ją zmienił w bociana. 

Następnego poranka mieszkańcy Zatonia nie widzieli już ani Macieja, ani jego ukochanej 

Laury. Za to nad stawem stały już dwa bociany. Przywrócili oni dawny bieg rzeki i od tej 

pory woda powróciła na zatońskie łąki i pola. A bociany znalazły swe miejsce na kominie 

zatońskiego browaru. I co roku powracają do Zatonia przynosząc jego mieszkańcom 

szczęście i spokój. 



 

Grupa Teatralna "Sowizdrzałki" już po raz trzeci zaprezentowała nam jedną z zatońskich 

legend i wzbudziła wśród publiczności wielki aplauz. Podkreślano piękne wykonanie, 

aranżację, muzykę, plastykę ruchu scenicznego. Na pewno to zasługa długoletniej pracy i 

doświadczenia ich instruktora - p. Ewy Robak. Nie był to koniec wielkich atrakcji tego 

wieczoru. W zatońskich ruinach kościoła św. Jana wystąpiła bowiem grupa śpiewu białego 

"Drewno" znana z licznych występów. W Zatoniu wystąpili się już po raz drugi. 

 



Artyści tej grupy zaprezentowali nam bardzo specyficzny śpiew zwany śpiewem białym. 

Śpiew ten jest rodzajem śpiewu wykorzystującym technikę krzyku do wydobywania melodii. 

Śpiew ten jest typowy dla muzyki ludowej i spotykany głównie w muzyce folklorystycznej 

krajów Europy Wschodniej. 

 

Grupa zaprezentowała nam pieśni kupalne m.in. z Białorusi, Ukrainy i Bułgarii. Nie zabrakło 

również polskich pieśni świętojańskich. Najbardziej przypadła do gustu zgromadzonej 

publiczności "Lipka": 

Z tamtej strony jeziora 

Stoi lipka zielona 

A na tej lipie, na tej zieloniutkiej 

Trzej ptaszkowie śpiewają 

Nie byli to ptaszkowie 

Tylko trzej braciszkowie 

Co spierali się o jedną dziewczynę 

Który ci ją dostanie 

Nie był to koniec atrakcji tego wieczoru. Już w trakcie występu Grupy "Drewno" słychać było 

rytmiczne dźwięki bębnów orkiestry bębniarskiej "7 Minut Przerwy". To nie tylko zespół, ale 

i mała społeczność zafascynowana muzyką etniczną. 



 

Zaprezentowali nam rytmy nie tylko świętojańskie, ale również egzotyczne wprawiając 

publiczność w doskonały nastrój, która to rytmy te wyklaskiwała rękoma i przytupywała 

nogami. W pewnym momencie obawialiśmy się o zatońskie ruiny kościoła św. Jana, aby nie 

legły całkowicie w gruzach. W ich występie widać było niezwykły entuzjazm i radość z tego 

co robią, który emanował na wszystkich. Jak podkreślali prowadzący grupę - Maciej 

Konwiński i Łukasz Musielak - ważne jest aby każdy znalazł swoje miejsce zgodne ze 

swoimi możliwościami i pozytywnie okazywał je słuchaczom. Widać było więc nie tylko 

wielką pracę na gruncie muzycznym, ale i społecznym. Po kilku chwilach przerwy :) wszyscy 

wyruszyli na plac festynowy w rytmie pieśni świętojańskich Grupy "Drewno" i rytmach 

bębnów orkiestry "7 Minut Przerwy". Tam już paliło się świętojańskie ognisko, a na 

najmłodszych czekały gry i zabawy z nagrodami. Nieco starsi świętojańsko tańcowali wokół 

ogniska wspólnie z grupą "Drewno" i w rytmie bębnów "7 Minut Przerwy". Nie zabrakło 

również konkursu na najładniejszy wianek "Upleć wianek w święto Janek". Wszystkie 

uplecione wianki na głowach pań, panien i panienek były wnikliwie oceniane przez męskie 

jury. Główne nagrody zdobyły wianki Kingi Klimkowskiej, Laury Biernat i Oliwii Konopki 

.Następnie wszyscy wyruszyli nad pobliską rzekę puszczać wianki na wodzie, a idąc śpiewali 

pieśni świętojańskie. Na zakończenie tego niezwykłego wieczoru na zatońskim niebie 

zabłysły sztuczne ognie. Świętojański ogień, pieśni Grupy "Drewno" i rytmy "7 Minut 

Przerwy" widać i słychać było do późnych godzin nocnych. Przepiękna opowieść 

świętojańska o zatońskim rybaku zagrana przez "Sowizdrzałki" z grupy teatralnej p.Ewy 

Robak, nastrojowe i klimatyczne pieśni świętojańskie wykonywane przez Grupę "Drewno" 

oraz niesamowite rytmy grupy "7 Minut Przerwy" wprowadziły nas w ten wyjątkowy nastrój. 

Nawet na te kilka godzin pogoda zmieniła się nie do poznania. Bardzo serdecznie wszystkim 

dziękujemy za stworzenie niepowtarzalnego klimatu wczorajszego wieczoru. 

Dziękujemy również Gminie Zielona Góra za wsparcie finansowe udzielone na realizację tej 

imprezy. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dariusz Pawlak 



Wycieczka dzieci do Nowej Soli 

 

W czwartkowy poranek grupa ponad trzydziestu osób wyruszyła autokarem na wycieczkę do 

Nowej Soli. Wśród wielu atrakcji był rejs statkiem po Odrze oraz pobyt w Parku Krasnala. 

 

Zaczęliśmy od wizyty w nowosolskiej Marinie, gdzie czekał na nas już Andrzej Dela ze 

swoim Galarem. Rejs Odrą wzdłuż lasów łęgowych tworzących Nowosolską Dolinę Odry - 

strefę Natury 2000 - ukazywał piękno przyrody tych terenów. 



 

W trakcie obu rejsów kapitan Andrzej opowiadał dzieciom o różnych ciekawych miejscach 

położonych w okolicy Odry. Była wioska indiańska, drzewo Baby Jagi, czy też tajemniczy 

Totem. 

 

Piękno przyrody, a przede wszystkim nietypowe jej oglądanie bardzo przypadło dzieciom do 

gustu. Niektórzy płynęli statkie po ra pierwszy, a szczęściarzom udało się nawet nim 

sterować. 



 

 

Bardzo dziękujemy p. Andrzejowi Deli za możliwość skorzystania z tej, jakże atrakcyjnej 

formy spędzania czasu. Rejsy statkiem po Odrze stają się już stałym punktem programu 

Wakacji z Zatoniem. Być w Nowej Soli i nie być w Parku Krasnala to dla dzieci byłby wielki 

grzech. TTak też się stało, że wszyscy po zakończeniu rejsu zmierzali właśnie tam.Dzieci 

korzystały z wielu atrakcji parku, m.in. zjeżdżalni i pojazdów pontonowych. Część udała się 

na zwiedzanie mini-zoo, które znajdowało się w parku i posiadało wiele ciekawych 

zwierzaczków. 



 

Był też czas na odpoczynek wśród dinozaurów lub krasnoludków. 

 

 Był też czas na poczęstunek, posilenie się i zaspokojenie pragnienia po szaleństwach w 

parku. Zadowolone miny dzieci świadczyły o tym, że wyprawa do Nowej Soli bardzo się 

podobała i udała się. Każdy z uczestników otrzymuje po 6 pkt. do klasyfikacji 

najaktywniejszego uczestnika Wakacji z Zatonie. Czołówka klasyfikacji bez zmian. 



 

Dziękujemy bardzo p. Andrzejowi Deli za umożliwienie zorganizowania rejsów po Odrze 

oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie za zapewnienie nam transportu. 

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom wycieczki za pomoc w jej zorganizowaniu. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Marek Karwacki, Małgorzata Lewandowska 

  

  

 

  



 

Dzień Zatonia 2014 

 
Dzień Zatonia już tradycyjnie wkomponowuje się w historię Zatonia jako święto plonów. Już 

przy wjeździe do Zatonia widać było odświętną atmosferę. Wszystkich gości witały słomiane 

postacie mieszkańców przygotowane przez panią Annę Mroczek z Barcikowic i zapraszały do 

udziału w święcie plonów. 

Uroczystości dożynkowe poprzedzone Mszą Św. odpustowo-dożynkową zostały oficjalnie 

otwarte przez Wójta Gminy Zielona Góra Mariusza Zalewskiego. 

 
Wójt dziękując mieszkańcom Zatonia i Marzęcina za trud ich pracy zaprosił wszystkich do 

wspólnego świętowania i zabawy. W tegorocznym programie znalazło się wiele ciekawych 

pozycji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.W pierwszej części wystąpiły dziecięce 

zespoły ludowe. Na przygotowanym parkiecie zaprezentowała się najmłodsza grupa taneczna 

z zespołu Maki z Zielonej Góry. Następnie zaprezentowały się w przepięknych strojach nieco 

starsi wychowankowie tego samego zespołu. 

 



Swój występ miał również zespół górali czadeckich Mała Watra z Brzeźnicy koło Żagania 

prezentując nie tylko góralskie tańce, ale również i charakterystyczny góralski śpiew. 

   

Takiego występu ludowego przy pałacu jeszcze w historii Zatonia nie było. 

 

 Dorobek artystyczny przedstawił również Zielonogórski Ośrodek Kultury. Młodzież z tego 

ośrodka zaprezentowała się wzbudzając duży aplauz. Kolejnymi wykonawcami było sześć 

miłych pań tworzących zespół Nietkowianki. Występ ich najbardziej przypadł do gustu 

starszej części publiczności pomimo tego, że na parkiecie dominowali jeszcze najmłodsi. 



  

Dla najmłodszych właśnie przygotowana była specjalna strefa w której zabawy prowadziły 

animatorki z grupy Żółty Kot. Było więc malowanie twarzy, zabawy ruchowe, puszczanie 

baniek i wspólne tańce zumby na parkiecie. 

 

 

Dorośli cały czas zbierali siły do zbliżającej się zabawy tanecznej. Na pewno był to świetny 

moment do spotkania się ze znajomymi, dobrego podjedzenia sobie i skosztowania trunków. 

Było wiele specjałów, ale największe wzięcie miała kuchnia polowa Józefa Załuckiego. Józek 

- grochówka była super. 



 

Po zakończeniu części artystycznej zaczęły się przygotowania do wieczornej zabawy. 

Najbardziej czekali na nią najmłodsi. 

Jak tylko się ściemniło zabawa rozpoczęła się na dobre. 

O godzinie 22:00 na plac obok pałacu przyszło bardzo dużo młodych ludzi chcących obejrzeć 

występ Teatru Ognia Bombastic z małej miejscowości Bukowiec koło Międzyrzecza. 

 

To co wyprawiała ta młodzież z ogniem było niesamowite. Warto było przyjść i zobaczyć ich 

występ. 



 

Po zakończeniu pokazu wszyscy powrócili do zabawy tanecznej i wspólnie bawili się do 

późnych godzin nocnych. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykonawcom za udział w tegorocznym Dniu Zatonia. 

Dziękujemy naszym sponsorom, przede wszystkim Gminie Zielona Góra, za wsparcie 

finansowe i nie tylko udzielone na realizację tego projektu. Dziękujemy mieszkańcom za 

zaangażowanie się w przygotowanie i uprzątnięcie terenu oraz przygotowanie różnego 

rodzaju stoisk uatrakcyjniających to święto. Największe słowa uznania należą się 

koordynatorowi tego projektu - Henrykowi Dzięglowi, który był głównym pomysłodawcom i 

współwykonawcom tego wielkiego przedsięwzięcia. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim imamy nadzieję spotkać się ponownie na kolejnym Dniu 

Zatonia w przyszłym roku. 

Projekt współfinansowany z Budżetu Gminy Zielona Góra. 

Dariusz Pawlak 



Podsumowanie projektu „Rewitalizacja Parku w Zatoniu okazją do spotkań polsko-

niemieckich” 

 
W ramach Dnia Zatonia odbyła się konferencja podsumowująca opracowanie projektu 

„Rewitalizacja Parku w Zatoniu okazją do spotkań polsko-niemieckich”. 

 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo 

Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe 

Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie było wspólną 

inicjatywą Urzędu Miasta Zielona Góra i Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”. 



 

W konferencji zorganizowanej w wielkim namiocie rozbitym przed ruinami pałacu wzięli 

udział przedstawiciele władz samorządowych: Wioleta Haręźlak - Zastępca Prezydenta 

Miasta Zielona Góra, Mariusz Zalewski-Wójt Gminy Zielona Góra oraz radni gminy. Ponadto 

obecni byli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok -Maciej Taborski, profesorowie: Leszek 

Jerzak i Bogdan Idzikowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Gerhard Weiduschat z 

Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie. Najliczniejszą jednak grupę uczestników stanowili 

mieszkańcy Zatonia i przyjaciele tego miejsca, którzy zawsze wspierają podejmowane w 

Zatoniu inicjatywy. 

 



Konferencja prowadzona była przez Jarosława Skorulskiego ze stowarzyszenia „Nasze 

Zatonie” oraz dr Monikę Drozdek ze stowarzyszenia „Lubuski Krajobraz Kulturowy”.  Na 

konferencji przedstawiono projekt koncepcji rewitalizacji parku w Zatoniu, którego autorem 

była architekt krajobrazu Agnieszka Kochańska.  

 

W ramach projektu została przeprowadzona inwentaryzacji roślinności oraz pozostałych 

reliktów małej architektury parkowej. Na podstawie analiz materiałów historycznych, zdjęć 

lotniczych oraz nowoczesnych metod nawigacyjnych został odtworzony na planach dawny 

układ parkowych alei oraz kompozycji nasadzeń jakie projektował jeden z najwybitniejszych 

planistów ogrodowych XIX wieku Piotr Lenne. 

  



 

Ważnym elementem konferencji były deklaracje władz i spostrzeżenia osób biorących udział 

w dyskusji o potrzebie realizacji koncepcji w perspektywie możliwych do pozyskania 

środków zewnętrznych takich jak chociażby ZIT (Zintegrowane Fundusze Terytorialne). 

Wskazywano na park w Zatoniu jako zniszczony, ale jednak klejnot, który po połączeniu 

miasta z gminą może stać się prawdziwą ozdobą, a nawet marką nowej Zielonej Góry 

rozpoznawalną nie tylko w skali regionalnej, ale i europejskiej. Zdaniem uczestników tego 

spotkania przywoływana kilkakrotnie postać księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord może 

stać się w przyszłości wielkim atutem promocyjnym dla miasta. Zatonie ma wszelkie 

atrybuty, aby stać się dla Zielonej Góry tym, czym dla Wałbrzycha jest Książ, dla Poznania 

Rogalin czy w końcu dla Warszawy Wilanów. 



  

Konferencji towarzyszyła wystawa „Park w Zatoniu wczoraj i jutro”, ukazująca historię parku 

w oraz założenia przy jego rewitalizacji. Wystawa będzie prezentowana jeszcze w kilku 

miejscach w regionie oraz w Niemczech. Zdaniem uczestników konferencji warto skorzystać 

z doświadczeń jakie mają partnerzy projektu z prac prowadzonych w  Branitz. Właśnie ten 

kompleks pałacowo-parkowy położony na obrzeżach miasta Cottbus ma być wzorcem do 

działań w Zatoniu. 

 



Opracowanie koncepcji rewitalizacji oraz zatońską konferencję należy uznać za niezwykle 

ważny, choć dopiero pierwszy krok na drodze przywrócenia tej wyjątkowej przestrzeni 

historyczno-przyrodniczej należnego jej miejsca na mapie europejskiego dziedzictwa 

kulturowego. 

Jarosław Skorulski 

 

  



Teatr Ognia Bombastic w Zatoniu 

 
Najbardziej efektowny pokaz ostatnich kilku lat - tak podsumowywali występ grupy Teatr 

Ognia Bombastic młodzi zatończycy. 

 

Młodzi ludzie z tej grupy zaprezentowali nam niezwykłe FireShow z muzyką w tle. 

Mogliśmy podziwiać elementy ekwilibrystyki z ogniem w roli głównej. 

 



Połączenie tańca w rytm muzyki z głównym elementem jakim były płonące pochodnie 

wywarły bardzo duże wrażenie na publiczności. 

 

 

Młodzi ludzie z tej grupy pochodzą z malutkiej miejscowości Bukowiec koło Międzyrzecza i 

ich działalność skupiona jest wokół działającego tam Stowarzyszenia Wsi Bukowiec. 



 

Teren zabezpieczali strażacy z jednostki OSP Stary Kisielin, którzy cały czas czuwali nad 

bezpieczeństwem terenu i uczestników. 

  

Na zakończenie pokazu pamiątkowe zdjęcie z jej wykonawcami było dla najmłodszych 

wyjątkową pamiątką. 



 

Dziękujemy młodzieży z Teatru Ognia Bombastic za ten wspaniały pokaz i uświetnienie Dnia 

Zatonia. 

Dariusz Pawlak 

  



Wystawa twórczości artystycznej i smakowej zatonian 

 

Swoje miejsce na Dniu Zatonia 2014 mieli zatońscy artyści, którzy zaprezentowali swój 

dorobek artystyczny w części porannej oraz popołudniowej. 

  

W specjalnie dotego celu dedykowanym namiocie prace swoje wystawiał artysta rzeźbiarz 

Grzegorz Politowski, w którego twórczości jest wiele elementów ludowych i przyrodniczych. 

Obok swoje prace malarskie prezentowały Beata Montowska i Izabela Sak. 

   



 

W przepięknej scenerii zatońskiej oranżerii wystawę rzeźby przestrzennej prezentował artysta 

rzeźbiarz Tadeusz Dobosz, który na co dzień jest prezesem zielonogórskiego oddziału 

Związku Polskich Artystów Plastyków. 

 



 

Natomiast prace decoupage zaprezentowała Sylwia Warcholińska. Wśród nich można było 

znaleźć wiele ciekawych przedmiotów wykonanych techniką zdobniczą. 

 

Wielu gości przedpołudniowej sesji naukowej i popołudniowych dożynek mogło podziwiać 

prace. Całą wystawę przygotowała i nadzorowała Maria Idzikowska właścicielka Galerii Art. 



 

Wystawa cieszyła się bardzo dużą popularnością, czego dowodem były uściśnięte dłonie 

artystów i zwiedzających finalizujących zakupy prac. Cieszymy się, że coraz większa grupa 

osób prezentuje i chce prezentować swoje prace właśnie tu w Zatoniu. Ale nie tylko artyści 

mieli swoje miejsce podczas tego święta. Również kolekcjonerzy, hobbyści i inni mogli 

zaprezentować swoje zbiory, prace i wyroby. Jedną z takich osób jest Piotr Lewandowski, 

który od kilku lat kolekcjonuje znaczki turystyczne. Był tą osobą z incjatywy której wydany 

został jedyny dotąd znaczek turystyczny o Zatoniu. 

 



Natomiast trofea myśliwskie prezentował zatoński myśliwy Artur Krakowiak, którego 

dorobek przypadł najbardziej najmłodszej widowni do gustu. 

 

Było również miejsce dla smakoszy. Pod hasłem "Zatońskie smaki" każdy mieszkaniec mógł 

na tym święcie pokazać coś wyjątkowego i smacznego. Niektóre propozycje smakowe wręcz 

zaskakiwały, np. syrop z mleczu. Całość tej akcji pilotowały Teresa Kowala, Irena 

Warcholińska, Bożena Fuchs i Dorota Politowska. Zainteresowani mogli zaopatrzyć się w 

nasz lokalny przysmak - suszony czosnek niedźwiedzi, który rozszedł się bardzo szybko. 

Podobnie, jak sprzedawane ciasta i inne wyroby cukiernicze oferowane przez Dorotę 

Dzięgiel, Teresę Ochremczuk i Halinę Heintze. Obok stoisko miało największe w Zatoniu 

gospodarstwo pszczelarskie Pasieka Zatonie. 



 

W ofercie były różnego rodzaju miody z tym najlepszym - zatońskim miodem lipowym. 

Tak też każdy mógł podczas Dnia Zatonia nie tylko znaleźć duchowe natchnienie podziwiając 

kunszt zatońskich artystów, ale również poczuć i posmakować wiele ciekawych i smacznych 

potraw i wyrobów. 

Dariusz Pawlak 

  

  

  

 

  



 

Berliński chór Adoremus w Zatoniu 

 
Niedzielna Msza święta w zatońskim kościele Matki Bożej Częstochowskiej miała 

szczególny wymiar i charakter. Po raz pierwszy w powojennej historii kościoła wspólnie 

spotkali się w tym miejscu i wspólnie modlili się Polacy i Niemcy. Wszystkich jednakowo 

serdecznie powitał gospodarz tego obiektu, proboszcz Parafii Ługi ksiądz Ireneusz Mastej. 

 

Powodów do tego spotkania można byłoby doszukiwać się wielu. 

Jednym z nim jest niewątpliwie setna rocznica wybuchu I wojny światowej i kiedy to właśnie 

tutaj, w zatońskim kościele, zostały odnalezione podczas remontu i odtworzone ze szczątków 

podbitki stropowej pamiątkowe tablice poległych w tej wojnie mieszkańców wiosek 

należących do dawnego kościoła protestanckiego w Zatoniu, narodził się pomysł wspólnej 

modlitwy. 



 

"Takimi tablicami uczczono kiedyś pamięć o młodych chłopcach z Zatonia i okolic, dla 

ówczesnych mieszkańców bohaterach tej wojny" - mówił Jarosław Skorulski. 

 

Obecni mieszkańcy Zatonia są świadomi potężnego dziedzictwa kulturowego, jakie na nich 

spoczywa, i swoimi małymi kroczkami chcą uchronić przed upływem czasu to, co nie zostało 

jeszcze doszczętnie zniszczone. Jednym z takich dziedzictw są niewątpliwie zatońskie organy 

mistrza Samuela Gottloba Meinerta z 1799r., jedyny taki instrument na Ziemi Lubuskiej. 



 

Dzięki znajomościom p. Konrada Czaplińskiego - zielonogórskiego artysty fotografika 

(wielkiego przyjaciela Zatonia) oraz ogromnemu zaangażowaniu Doroty Politowskiej ze 

Stowarzyszenia Nasze Zatonie udało się zaprosić do naszej miejscowości wyjątkowych gości 

- Chór Adoremus z kościoła św. Marka z Berlina-Spandau. 

 

Chór ten prowadzony jest przez Agnieszkę Wiśniowską-Kirch od blisko 30 lat. Koncertowali 

na Mszach św. w wielu miastach Polski - m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, 

Krakowie i wielu innych miejscach. I tak, jak podkreślał na powitanie ksiądz proboszcz - 

"możemy być dumni, że obok tak dużych miast, obok koncertów w katedrach i w dużych 

kościołach, przyjęliście zaproszenie i przyjechaliście do naszego małego Zatonia. Serdecznie 

Wam za to dziękujemy." 



 

Msza św. miała bardzo uroczysty i szczególny charakter. Jak wskazywał ksiądz proboszcz - 

rozpoczęliśmy miesiąc różańca św., miesiąc ściśle związany z Maryją. Stąd też na ten dzień w 

repertuarze chóru Adoremus znalazło się wiele pieśni właśnie z Maryją związanych. 

 

W zatońskim kościele rozbrzmiewała muzyka chóralna na bardzo wysokim poziomie 

wykonywana przez artystów europejskiego formatu m.in. Johannesa Kircha tenora Deutsche 

Oper Berlin. W jego wykonaniu "Ave Maria" zabrzmiała niezwykle i wyjątkowo. 



 

Na zakończenie chór wykonał również pieśń maryjną "O Wspomożycielko/Hilfe der 

Christen" w języku polskim wzbudzając wielki zachwyt i uznanie wszystkich uczestników 

Eucharystii. 

 

Zgromadzeni mieszkańcy i przybyli goście owacją na stojąco dziękowali artystom za ten 

wyjątkowy występ podczas niedzielnej Mszy św. 



 

Dziękujemy przede wszystkim księdzu proboszczowi za umożliwienie występu chóru 

Adoremus w zatońskim kościele. Dziękujemy szczególnie Pani Agnieszce Wiśniowskiej-

Kirch i jej artystom z chóru Adoremus z przepiękną muzykę chóralną podczas tej wyjątkowej 

niedzielnej Mszy św. Dziękujemy również wszystkim osobom wspomagającym 

przygotowanie i zrealizowanie tego niezwykłego charakterem niedzielnego spotkania w 

Domu Pańskim. 

Dariusz Pawlak 

 

  



Barokowe brzmienie w zatońskim kościele 

 
Niedzielne popołudnie w zatońskim kościele Matki Bożej Częstochowskiej było okazją do 

spotkania z kulturą przez duże "K". W tym dniu zaplanowano IV Jesienny Koncert 

Kameralny w Zatoniu „Barokowe Sacrum et Profanum”. 

 

Do kościoła przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz 

Zalewski z małżonką, członkowie Komitetu Społecznego Renowacji Zatońskich Organów 

oraz przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. To właśnie tej renowacji 

przyświeca cel organizowanych rokrocznie koncertów jesiennych. Wszystkich gości 

przywitali gospodarz kościoła ks. proboszcz Ireneusz Mastej oraz organizatorka koncertu 

Dorota Politowska. 

 



W pierwszej części zaprezentowano zatońskie organy, a właściwie proces ich demontażu i 

pierwszej fazy renowacji. Renowacja tego wyjątkowego instrumentu muzycznego została 

podzielona na kilka etapów i nad prawidłowością realizacji tego procesu czuwa m.in. 

Społeczny Komitet, którego członkiem jest Wojciech Jachimowicz, znany organomistrz. 

Zaprezentował nam wszystkim bogatą dokumentację fotograficzną z tego etapu prac 

szczegółowo omawiając i komentując ich przebieg. 

 

W drugiej części królowała już muzyka i to nie byle jaka. Muzyka Baroku była tą muzyką, 

która przed wieloma laty, w XVIII wieku, również tu w zatońskim kościele rozbrzmiewała 

dając słuchaczom swoistego rodzaju doznania muzyczne. Wstęp do tej części zaprezentował 

prof. Jerzy Markiewicz, który po krótce przedstawił nam kompozytorów muzyki granej dziś 

w Zatoniu oraz wyjątkowy zespół muzyków Capella Viridimontana, którym kieruje od 20 lat. 

 

Gwiazdą wieczornego koncertu był niewątpliwie, jak go określił prof. Jerzy Markiewicz, 

najlepszy polski tenor barokowy - Maciej Gocman. 



 

Artyści zaprezentowali nam w swoim wykonaniu utwory S. S. Sarzyńskiego, J. S. Bacha oraz 

G. Ph. Telemanna. Po zakończeniu koncertu aplauz na stojąco oraz wielkie podziękowania 

kierowane były w stronę muzyków, a w szczególności Macieja Gocmana. 

 

Również Wójt Gminy Zielona Góra nie krył wzruszenia i w kilku słowach dziękował 

zarówno muzykom, jak i organizatorom tego koncertu. 



 

Do trzeciej części spotkania zapraszała Maria Idzikowska, a była to wystawa "Zatoński park 

w lubuskim krajobrazie kulturowym" w której przepiękne akwarele z zatońskim pejzażem 

prezentowała Izabela Sak z Zielonej Góry oraz niesamowite zdjęcia zatońskiego parku 

przedstawił Jerzy Malicki z Nowej Soli. 

Prace artystów były wyjątkowe i wspaniale wpisały się w klimat Jesiennego Koncertu 

Kameralnego, a chętni mogli i w dalszym ciągu mogą nabyć je kontaktując się z autorami. 

Należy również wspomnieć o niesamowitej aurze, jaka towarzyszyła koncertowi. W trakcie 

koncertu rozpętała się potężna burza nad Zatoniem przez co nasza letnia kawiarenka przestała 

istnieć. W niej mieliśmy przygotowaną wyjątkową wystawę "Zatoński park wczoraj i dziś", 

którą przy ciepłej kawie i pysznych zatońskich ciastach chcieliśmy zaprezentować. 



 

Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie ku temu okazja. A już dziś zapraszamy za rok na 

kolejny koncert kameralny w Zatoniu. 

Dziękujemy wszystkim za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Dziękujemy wszystkim, 

którzy przygotowali ten koncert oraz jego otoczenie. Dziękujemy muzykom, artystom i 

prelegentom za wzbogacenie programu artystycznego tego koncertu. Przede wszystkim zaś 

dziękujemy Gminie Zielona Góra za wsparcie finansowe udzielone na jego realizację i po raz 

czwarty z rzędu dzięki Stowarzyszeniu "Nasze Zatonie". Odpowiedzialna za projekt ma 

nadzieję, że łącząc się z miastem od 2015r, Stowarzyszenie nadal będzie mogło pochylać się 

nad uratowaniem najcenniejszego zatońskiego zabytku czyli organów kościelnych. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Dorota Politowska, Dariusz Pawlak 

  

 

  



Pożegnaliśmy lato i Wakacje z Zatoniem 

 

W sobotnie popołudnie pogoda dopisała i mogliśmy wspólnie pożegnać odchodzące lato oraz 

Wakacje z Zatoniem. Na ten dzień przygotowano mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i dla 

nieco starszych. Jak co roku festyn rozpoczął mecz siatkówki w którym tradycyjnie zmierzyły 

się drużyny ulic Zielonogórskiej i Świętojańskiej. Mecz był bardzo zacięty, a zawodnicy 

dawali z siebie wszystko by wygrać. Ostatecznie mecz wygrała drużyna ulicy Świętojańskiej 

3:0 powtarzając zeszłoroczny sukces. Dla najmłodszych, dzięki bardzo dobrej współpracy z 

Wiesławem Kuchtą ze Stowarzyszenia Dobry Start, udało się przygotować wielkie 

dmuchańce. Każde z dzieci mogło do woli korzystać z tej atrakcji pod czujnym okiem p. 

Wiesława. Festyn odwiedzili również strażacy z OSP w Raculi, którzy pomimo wielkiego 

wydarzenia, jakim niewątpliwie było otwarcie wyremontowanej świetlicy w Raculi i balu z 

tego tytułu, znaleźli czas aby przyjechać do Zatonia i zaprezentować nowoczesny wóz 

strażacki naszym najmłodszym. 

 

W międzyczasie na placu festynowym szalała Bańko Ula. Na początku malowała twarze 

najmłodszym, a następnie przygotowała dla dzieci pokaz robienia wielkich baniek. 



 

 

Nie brakowało tego dnia konkursów z nagrodami. Przygotowany został m.in. konkurs 

plastyczny przez Paulinę Pieńkosz, w którym ku naszemu zaskoczeniu wzięło udział bardzo 

dużo dzieci rysując wspomnienia wakacyjne. 



 

Były również inne konkursy o charakterze sprawnościowo-sportowym, a wszystkie były 

nagradzane upominkami oraz przygotowanymi słodyczami. 

 

Nie było dziecka na festynie, które nie otrzymałoby jakiegoś upominku lub słodyczy. Podczas 

imprezy podsumowywaliśmy również całe wakacje i przygotowany na ten okres program. 

Dla przypomnienia zorganizowane zostały zawody sportowe w tenisie stołowym, pływaniu i 

biegach przełajowych. Dwukrotnie podróżowaliśmy rowerami na zamek w Broniszowie i na 

Wieżę Wilkanowską. Była również wycieczka statkiem po Odrze, wycieczka do Parku 



Krasnala w Nowej Soli oraz kilkukrotne wyjazdy na basen CRS w Zielonej Górze. I właśnie 

dla zwycięzców oraz najaktywniejszych uczestników Wakacji z Zatoniem przygotowaliśmy 

pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe, a dla każdego uczestnika pamiątkowy medal i 

koszulkę Wakacji z Zatoniem. 

  

Najlepszym puchary wręczył Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski, który zapraszał 

wszystkich już za 9 miesięcy na kolejną edycję Wakacji z Zatoniem. Na zakończenie również 

tradycyjnie dorośli zmierzyli swoje możliwości z najmłodszymi w przeciąganiu liny. Wygrały 

ponownie dzieci, a ich radość nie miała końca. 

Hucznie również żegnaliśmy lato puszczając fajerwerki i już teraz planując kolejną edycję 

Wakacji z Zatoniem. 



 

Wszystkim przygotowującym tegoroczne Wakacje z Zatoniem bardzo serdecznie dziękujemy 

za pomoc i wsparcie finansowe udzielone na realizację tego projektu. Dziękujemy Gminie 

Zielona Góra za kilkuletnią już pomoc w tym zakresie, w szczególności Wójtowi Gminy 

Zielona Góra Mariuszowi Zalewskiemu. 

Specjalne podziękowania od najmłodszych należą się Markowi Karwackiemu oraz 

Małgorzacie Lewandowskiej, którzy przygotowywali tegoroczną edycję Wakacji z Zatoniem 

poświęcając swój wakacyjny okres na realizację tego projektu. 

Wierzymy jednak, że było warto dla tych blisko 50-ciu uśmiechniętych twarzy. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Zielona Góra. 

Dariusz Pawlak 

 

  



Otwarcie Boiska Sportowego w Zatoniu 

 

Po wielu latach starań, przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców, instytucji samorządowych 

i organizacji działających na naszym terenie udało się wreszcie doprowadzić do zrealizowania 

marzeń zatońskich dzieci i młodzieży - do wybudowania boiska sportowego w Zatoniu. 

 

W ostatnią sobotę października przy pięknej, choć nieco mroźnej, pogodzie dokonano 

oficjalnego otwarcia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Zatoniu. Wśród zaproszonych 

gości byli Wót Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski z małżonką, Proboszcz Parafii Ługi ks. 

Ireneusz Mastej, radny Gminy Zielona Góra Ireneusz Rypson, przedstawiciele Rady Sołeckiej 

Zatonia, Stowarzyszenia Nasze Zatonie oraz wielu mieszkańców naszej miejscowości i 

okolic.Wójt Gminy w krótkich słowach podsumował zakończenie tego etapu budowy 

kompleksu sportowego w Zatoniu, życzył wszystkim korzystającym z tego boiska wiele 

radości i sukcesów oraz obiecał, że kolejne etapy (budowa boiska wielofunkcyjnego i 

oświetlenia) przygotowane zostały do realizacji i powinny być kontynuowane. Przed 

oficjalnym otwarciem nastąpiło pobłogosławienie płyty boiska piłkarskiego przez Proboszcza 

Parafii Ługi, który  życzył przede bezpiecznego korzystania z niego. 



 

Następnie Krzysztof Sadecki podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację 

tego przedsięwzięcia, szczególnie Gminie Zielona Góra i Urzędowi Marszałkowskiemu 

województwa Lubuskiego za wsparcie finansowe na jego realizację. 

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wszyscy wspólnie, razem z przedstawicielem 

najmłodszych użytkowników boiska Tomka Gałacha. Następnie odbyły się próbne strzały na 

bramkę w wykonaniu zaproszonych gości. To jednak nie był koniec części oficjalnej. Podczas 

tych uroczystości zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami Stowarzyszenia Nasze 



Zatonie oraz uhonorowane zostały za swoje osiągnięcia siostry Kinga, Dominika i Karolina 

Gleisner. 

 

Wszystkie są zawodniczkami klubu SKF Boksing Zielona Góra i wychowankami trenera 

Bogumiła Połońskiego. Trenują kickboxing od wielu lat, a na ich koncie jest wiele medali i 

pucharów mistrzostw Polski, Europy i ostatnio Świata. To wielki dla nas zaszczyt móc 

szczycić się takimi osiągnięciami naszych mieszkanek. 

 



Pamiątkowe rysunki naszych zawodniczek wykonanych przez artystkę Anitę Piegdoń z 

Zielonej Góry wręczył Mistrzyni Świata Dominice Gleisner Prezes Stowarzyszenia Nasze 

Zatonie Henryk Dzięgiel, a Kindze Gleisner Sołtys Zatonia Piotr Przespolewski. Wszyscy 

wiekimi brawami dziękowali siostrom Gleisner za ich sukcesy, a dzieci czekały głównie na 

ich autografy. Życzymy sukcesów na kolejnych zawodach, no i może na Olimpiadzie w Rio 

de Janeiro. 

Następnie rozpoczęto mecz, pierwszy mecz na nowym boisku, pomiędzy drużyną KS Pasieka 

Zatonie i drużyną Stowarzyszenia Nasze Zatonie. 

 

Drużyna KS Pasieka Zatonie 



 

Drużyna Stowarzyszenia Nasze Zatonie 

Mecz rozgrywano na pełnowymiarowym boisku więc trzeba było się nieźle nabiegać. Nie 

brakowało pięknych akcji i determinacji wśród zawodników, czego dowodem były 

zdobywane bramki. 

 

 



  

 

Nestor zatońskiej piłki nożnej Stefan Przygrodzki nie krył wzruszenia na tak piękny widok na 

boisku, sam przecież dawno temu biegał po nim i zdobywał wspaniałe bramki. 

Najważniejsza była świetna atmosfera panująca wśród zawodników obu drużyn. Ostatecznie 

zwyciężyła drużyna z Zatonia :) - KS Pasieka Zatonie, która pokonała drużynę 

Stowarzyszenia Nasze Zatonie aż 7:0. Po meczu zawodnicy obu drużyn wspólnie spędzili 

miło chwile przy ognisku i przygotowanym grilu. Mamy nadzieję, że boisko to będzie 

stanowiło wspólne dobro nie tylko w zakresie korzystania z niego, ale również dbania o 

porządek i czystość na nim. Liczymy także, iż nowe władze samorządowe przychylnie 

spojrzą na dalsze potrzeby mieszkańców i uda się w niedługim czasie cieszyć kolejną 

inwestycją - budową boiska wielofunkcyjnego w Zatoniu. Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania tego boiska, a użytkownikom życzymy bezpiecznego 

korzystania z niego. 

Dariusz Pawlak 

  

  

  

  

 

 



  

 

 

  

 

 


