
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Nasze Zatonie 

 
Jednym z nielicznych okazji do wspólnego spotkania członków i sympatyków 

Stowarzyszenia Nasze Zatonie jest rokroczne spotkanie opłatkowe. Każdego roku w 

pierwszych dniach stycznia spotykamy się ze sobą składając sobie wiele ciepłych i 

życzliwych życzeń, podsumowując dotychczasowe osiągnięcia oraz wspólnie zastanawiając 

się nad nowymi wyzwaniami. 

 

Tak też było w piątkowy wieczór w zatońskiej świetlicy oddziału przedszkolnego, gdzie 

wspólnie spotkaliśmy się z zaproszonymi gośćmi proboszczem Parafii Ługi ks. Ireneuszem 

Mastejem oraz byłym już wójtem Gminy Zielona Góra, a obecnym pełnomocnikiem 

Dzielnicy Nowe Miasto Mariuszem Zalewskim. Spotkanie rozpoczął prezes Stowarzyszenia 

Nasze Zatonie Henryk Dzięgiel serdecznie witając zaproszonych gości, wszystkich członków 

i sympatyków stowarzyszenia. 



 

Po krótkiej modlitwie wszyscy sobie składaliśmy życzenia wspólnie łamiąc się tradycyjnym 

opłatkiem. Nie brakowało również kolęd i pastorałek, które w tle brzmiały podczas spotkania. 

 

W trakcie spotkania wiceprezes Jarosław Skorulski podsumował ubiegłoroczną działalność 

stowarzyszenia prezentując główne inicjatywy podejmowane przez nasze stowarzyszenie. 



 

Natomiast obecny na spotkaniu pełnomocnik Dzielnicy Nowe Miasto Mariusz Zalewski 

zapewniał nas o woli dobrej współpracy samorządu z mieszkańcami oraz deklarował pomoc 

w realizacji obietnic składanych przez włodarzy miasta Zielona góra podczas procesu 

integracyjnego. 

 

W bardzo miłej atmosferze, przy pięknie przystrojonym stole oraz jeszcze świątecznych 

bożonarodzeniowych pastorałkach trwały rozmowy o ty co ważne dla naszej małej 

społeczności. Nowy rok napawa nas optymizmem i nadzieją, że aktywność mieszkańców 



będzie jeszcze większa, a Zatonie, choć już nie miejscowość, będzie nadal rozpoznawalną 

społecznością nie tylko w ogromnej Zielonej Górze, ale również w woj. lubuskim i w naszym 

kraju. 

 

Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom za pomoc w wielu przedsięwzięciach 

realizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Zatonie i współrealizowane wspólnie z innymi 

jednostkami i organizacjami. Dziękujemy za ten bardzo aktywny 2014 rok i liczymy na Was 

w tym nowym 2015 roku. 

Bardzo dziękujemy również osobom przygotowującym to przemiłe spotkanie za przepiękną 

dekoracje i suto zastawiony stół, w szczególności państwu Dorocie i Henrykowi Dzięgiel, 

paniom Halinie Heintze, Beacie Kokoszka, Teresie Kowala i Teresie Ochremczuk. 

Dariusz Pawlak 

  

 

  



Akcja "Bocianie gniazdo" 

 

Czekamy na przylot naszych zatońskich bocianów na browarny komin. To właśnie teraz na 

przełomie marca i kwietnia powinny powrócić z dalekiej podróży. Wyczekujemy ich z tym 

większym napięciem, gdyż po raz pierwszy będziemy mogli je obserwować od pierwszego 

dnia, przy pomocy zamontowanej w ubiegłym roku kamery. Niestety gwałtowny powiew 

wiatru przywiał z pola spory kawałek otuliny stosowanej w ogrodnictwie.  Zawisła ona na 

gnieździe i to w dodatku od strony naszej kamery. Oglądanie bocianów z powiewającą otuliną 

zdecydowanie straciłoby na uroku, a w dodatku nie wiedzieliśmy czy nie będzie ona 

odstraszała tych wyjątkowych ptaków.  I tu z pomocą pospieszyli niezawodni strażacy z PSP 

w Zielonej Górze.Przyjechali w sobotnie popołudnie na prośbę Stowarzyszenia Nasze Zatonie 

swoim najnowocześniejszym wozem, wyposażonym w trzydziestometrową drabinę z 

koszem.  Niestety pierwsze oględziny terenu nie wypadły najlepiej.  Jedno podwórko przy 

browarze miało zbyt grząski grunt, aby wjechał tam piętnastotonowy wóz.  Z drugiego 

podwórka odległość do komina wydawała się zbyt duża. Wszystko komplikowały dodatkowo 

wiszące nad podwórkami przewody. Strażacy jednak stwierdzili, że skoro już przyjechali, to 

podejmą próbę dostania się do gniazda. 

 

 

Niestety w pełni skomputeryzowany sprzęt zablokował wyciągnięty do góry kosz, wskazując 

na monitorze zbyt duże przeciążenia wynikające z kąta nachylenia. 



 

Strażacy jednak nie chcieli dać za wygraną i postanowili odczepić ciężki kosz. Zmniejszając 

obciążenie chcieli wyciągnąć do góry tylko drabinę, tak żeby stabilnie oparła się o wysoki 

komin. 

 

Ale i tym razem komputer przyblokował ją w odległości ok. 3 metrów od celu. Strażacy 

zmieniali ustawienie wozu i kąty nachylenia drabiny, ale wciąż bez pozytywnego rezultatu. 

Wtedy z sąsiedzką pomocą ruszyli mieszkańcy i w kilka minut był gotowy 5 metrowy 

bosak.  Po chwili zastanowienia strażak podjął decyzję i wyruszył z nim na sprzątanie 

bocianiego gniazda. 



 

 

Z dołu było widać, jak bardzo niestabilna jest drabina u swego szczytu i jak wygina się na 

boki pod ciężarem balansującego strażaka.  Powiewająca otulina zahaczona bosakiem rwała 

się na mniejsze kawałki. Po kilku trudnych minutach udało się pozrywać wszystkie „dodatki” 

szpecące gniazdo. Jak powiedział na koniec z uśmiechem jeden ze strażaków: „Jeszcze nigdy 

nie miałem okazji uczestniczyć w takiej akcji z powodu szmaty”. 



 

 

Akcja faktycznie wymagała precyzji, ponieważ trzeba było uważać, aby nie uszkodzić 

bosakiem wielkiego gniazda.  Strażacy po raz kolejny udowodnili, że nie ma dla nich rzeczy 

niemożliwych i że służą swoją pomocą nawet w takich nietypowych przypadkach jak ten w 

Zatoniu.  Bardzo jesteśmy wdzięczni za te wiosenne porządki w bocianim gnieździe. Teraz 

już tylko czekamy z utęsknieniem na przylot gospodarzy tej najwyżej położonej we wsi 

ptasiej posesji. 

Jarosław Skorulski 

 

  



Czosnkobranie 2015 

Jednym z największych zatońskich skarbów są kilkuhektarowe łany niedźwiedziego czosnku 

w parku.  Mimo, że ta roślina o niezwykłych właściwościach leczniczych występuje tu w 

wielkiej obfitości, to nie przestaje być rośliną chronioną prawem. Zrywanie liści, kwiatów, a 

także wyrywanie cebulek jest w Polsce nielegalne i podlega karze.  W ubiegłym roku, chcąc 

pozyskać czosnkowe liście, stowarzyszenie „Nasze Zatonie” pokonało wiele formalności, aby 

uzyskać  zezwolenie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim.  Pozytywna dla stowarzyszenia decyzja obwarowana została specjalnymi 

warunkami RDOŚ i Nadleśnictwa Przytok: 

1. Czosnek należało pozyskać w terminie od 1 do 15 kwietnia 2015r. 

2. Ilość czosnku w zezwoleniu określono na 5 kg liści. 

3. Liście można było tylko ścinać nożami lub nożyczkami, w kilku różnych miejscach, 

bez naruszania cebulek. 

4. Pozyskanie czosnku musiało się odbywać w obecności leśniczego z Zatonia. 

 

12 kwietnia spełniając wszystkie warunki, odbyło się pierwsze w historii legalne 

„CZOSNKOBRANIE”.  W obecności pana leśniczego Grzegorza Działo, członkowie 

stowarzyszenia w 10 minut wypełnili wielomiesięczne starania udokumentowane teczką 

korespondencji.  Ścinaliśmy precyzyjnie zielone liście i układaliśmy w koszu i skrzynkach. 

Staraliśmy się, aby nie zostawiać dużych wyciętych placów, zmieniając co rusz miejsce 

wycinki.  



 

Był to już ostatni moment na tę czynność. Wegetacja roślin ze względu na tegoroczną łagodną 

zimę była przyspieszona i czosnek wcześniej niż zazwyczaj zaczął wypuszczać pędy 

kwiatowe. Jest to czas, w którym traci on swoje właściwości lecznicze. 

 



 

Świeżo zebrane liście suszą się już na strychu, a nam pozostała jeszcze ostatnia czynność, 

czyli napisanie raportu do Gorzowa o sposobie realizacji zadania. Czosnek zastanie 

wykorzystany podczas sierpniowych dożynek do gotowania specjalnej zatońskiej zupy. Część 

suszu w niewielkich torebeczkach będzie rozdawana w ramach promocji, jako pamiątki z 

Zatonia. Dla miłośników leczniczych i smakowych walorów czosnku niedźwiedziego jest 

jeszcze jedna ważna informacja. Czosnek można legalnie uprawiać w ogródkach, wystarczy 

tylko kupić nasiona w jednym ze sklepów ogrodniczych tylko za 2, 50 zł. To dużo 

bezpieczniejsze niż podszyte strachem zakradanie się do parku i rozglądanie się czy nie 

nadchodzi, często spacerujący o tej porze roku zatoński leśniczy. 

Jarosław Skorulski 

 

  



Kajakiem po Zielonej Górze? 

 
Jeszcze zimą postanowiliśmy wyruszyć na wyprawę, która udowodni wszystkim 

niedowiarkom, że można płynąć kajakiem po Śląskiej Ochli.  Snuliśmy nasze plany w gronie 

instruktorów z Koła Przyjaciół Harcerstwa „Watra” i członków Stowarzyszenia „Nasze 

Zatonie”. Wprawdzie wynajem kajaków nie stwarza w dzisiejszych czasach problemów, ale 

nas nurtowało zupełnie coś innego. Czy utrafimy z pogodą i czy powalone drzewa nie 

zakończą spływu w najmniej oczekiwanym miejscu, do którego nie będzie nawet dojazdu? 

Kiedy precyzowaliśmy plany przed świętami wielkanocnymi, właśnie sypnął śnieg z 

deszczem i było zaledwie kilka stopni. Ale zew przygody wzywał i trzeba było na niego 

odpowiedzieć. 

11 kwietnia osiemnaście osób w dziewięciu kajakach wyruszyło spod najpiękniejszego w 

Zielonej Górze mostu, który znajduje się tuż za Kiełpinem. Przedział wieku uczestników 

spływu był spory, bo najmłodszy miał zaledwie 4 lata, a najstarszy 60+. 

 

 



Śląska Ochla z każdym metrem pokazywała swoje piękne i nieznane nam dotąd oblicza: 

wysokie skarpy, meandry i budzącą się do życia przyrodę rozkwitającą fiołkami, zawilcami i 

kaczeńcami. Po godzinie od wypłynięcia z Kiełpina, minęliśmy wybiegi strusiej fermy i 

ukazała nam się panorama Zatonia z górującą wieżą kościoła M.B. Częstochowskiej. 

 

Po minięciu mostu do Barcikowic i pozostałości po starym młynie, nurt rzeki nieco 

przyspieszył i doprowadził nas do miejsca po dawnym jazie spiętrzającym wodę. Ten 

fragment przypominał wręcz górski, rwący potok. 

 



 

Tu kończy się granica administracyjna nowej, wielkiej Zielonej Góry. Powoli zmieniał się 

krajobraz wzdłuż brzegów. Mniej było już drzew i częściej widać było łąki i pola. Po kolejnej 

godzinie dotarliśmy do Ługów.  Tam wyciągnęliśmy kajaki na brzeg i zarządziliśmy 

odpoczynek.  Na słonecznej łące z widokiem na XIII wieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca 

konsumowaliśmy zapasy żywności, a dzieci dawały upust swojej niespożytej energii. 

 

Tutaj też spotkaliśmy sympatycznego pana Zenka, który ochoczo zdał nam relację ze 

wszystkich nowinek, jakie zadziały się ostatnio we wsi. Panorama tej miejscowości z 

kościołem, wijącą się rzeczką z przerzuconym drewnianym mostkiem, to jeden z 

najpiękniejszych widoków na trasie. 

 



Po drodze mijaliśmy sporo drzew naruszonych zębami bobrów, ale nie spodziewaliśmy się, że 

ich budownicze zapędy wymuszą na nas wkrótce przenosiny kajaków.  Powalone drzewa i 

żeremia zapewniły nam atrakcję w postaci piętnastometrowej „przenioski”. 

 

Kolejnym etapem wyprawy było płynięcie między wiejskimi gospodarstwami. W tym 

miejscu Śląska Ochla rozdziela dwie wsie. Domy po prawej to Zakęcie z XVI wiecznym 

kościołem, a te po lewej to Konradowo. 

 

I tak dopłynęliśmy do Otynia, gdzie na spiętrzeniu z jazem przenieśliśmy po raz drugi nasze 

kajaki. Ale największym chyba zaskoczeniem był machający do nas z brzegu uśmiechnięty 

ks. proboszcz Ireneusz Mastej, który postanowił nas podopingować na szlaku. Jak nam 

wcześniej zdradził pan Zenek, ksiądz buduje w Ługach na tyłach plebanii przystań i ma już 

nawet swój kajak. 



 

Po tym sympatycznym spotkaniu popłynęliśmy dalej, mijając po lewej stronie sanktuarium i 

ruiny zamku. Za Otyniem wpłynęliśmy na bardzo leniwy fragment rzeki biegnący przez 

pradolinę Odry.  Wysokie skarpy brzegowe nie pozwalały wprawdzie podziwiać szerokiej 

panoramy, ale kołujący nad nami jastrząb i przelatujące żurawie rekompensowały niedostatek 

widoków. Powoli minęliśmy położoną na wysokiej skarpie wieś Bobrowniki, której 

niezmieniona od czasów średniowiecza nazwa przypomina, że był to teren odłowu bobrów na 

Śląskiej Ochli. Zbliżając się do Rezerwatu Przyrody Bukowa Góra, znowu pojawiły się 

imponującej wielkości drzewa zmasakrowane wręcz przez pracowite bobry. Ostatnim etapem 

spływu było przepłynięcie przez wielkie wrota przeciwpowodziowe i wypłynięcie na piękny 

zalew. 

 

Dominował nad nim punkt widokowy Biała Góra. Tu zakończyliśmy naszą wyprawę: 

byliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi, że przy pięknej pogodzie mogliśmy oglądać budzącą się po 

zimie przyrodę. Przepłynięcie tej trasy liczącej około 22 km zajęło nam około 6 godzin.   To 

wyjątkowo ciekawa alternatywa dla wszystkich, którzy preferują aktywny sposób spędzania 



czasu.  Śląska Ochla to rzeka płytka, bezpieczna i pełna urokliwych miejsc.  Kto uwierzyłby, 

że z tych sześciu godzin aż dwie płynęliśmy w granicach nowej Zielonej Góry! 

 

Pozostaje mieć nadzieję, że władze miasta przy niewielkim nakładzie finansowym w 

infrastrukturę (pomosty, zejścia do rzeki) uczynią ze Śląskiej Ochli atrakcję, z której będą 

mogli korzystać zarówno indywidualni kajakarze, jak i grupy z zielonogórskich firm czy 

uczniowie ze szkół. Koszt wyjęcia dwuosobowego kajaka wraz z dowozem po zakończeniu 

trasy na miejsce startu to 50 zł. Można też przedłużyć spływ o kolejny dzień, płynąc dalej 

Odrą i dotrzeć aż do Lasku Odrzańskiego w Krępie.  Taka wyprawa pozwoli opłynąć aż z 

trzech stron Zieloną Górę, ale zdecydowanie jest to już przedsięwzięcie dla bardziej 

wprawnych kajakarzy. 

2 maja podczas wielkiej majówki w Zatoniu organizowanej przez Zielonogórski Ośrodek 

Kultury będzie można za niewielką opłatą spłynąć Śląską Ochlą na trasie Kiełpin-Zatonie. 

Uczestnicy majówki będą mieli do dyspozycji 6 kajaków i zapewniony dojazd spod pałacu. 

Jarosław Skorulski 

 

  



Nowe władze stowarzyszenia Nasze Zatonie 

 
 W dniu 23 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Nasze 

Zatonie” Obradom przewodniczym Piotr Lewandowski. Prezes stowarzyszenia Henryk 

Dzięgiel zdał relacje z pracy ostatniego roku, a także podsumował działalność z czterech lat. 

Po przyjęciu sprawozdań merytorycznych i finansowych rozpoczęto procedurę wyboru 

nowych władz podejmując jednocześnie decyzję o tym, że w zarządzie zasiądzie teraz siedem 

osób, a nie pięć jak było poprzednio (jest to zapis zgodny ze statutem). W głosowaniu 

niejawnym wyłoniono nowy zarząd stowarzyszenia w składzie:Piotr Lewandowski, Teresa 

Kowala, Jarosław Skorulski, Bożena Fuchs, Henryk Dzięgiel, Dorota Politowska i Józef 

Załucki.  Do komisji rewizyjnej wybrano: Krystynę Wojczak, Małgorzatę Torenc i 

Krzysztofa Sadeckiego.  W dniu 28 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu, na 

którym ukonstytuowały się władze stowarzyszenia w składzie: 

Henryk Dzięgiel – prezes 

Piotr Lewandowski- wiceprezes 

Jarosław Skorulski- wiceprezes 

Teresa Kowala- sekretarz 

Józef Załucki- skarbnik 

Dorota Politowska- członek 

Bożena Fuchs- członek 
 

                Spotkanie wyborcze i spotkanie zarządu były okazją do dyskusji na temat 

przyszłości stowarzyszenia oraz kierunków jego działań. Podkreślano wielokrotnie potrzebę 

skorygowania niektórych z nich co wynika z pozytywnych przemian jakie dokonały się w 

ostatnich latach w Zatoniu. Kiedy powstawała nasza organizacja brakowało jakichkolwiek 

działań w sferze kultury, sportu, wypoczynku i rekreacji. Stowarzyszenie było monopolistą 

działań animujących życie społeczne i organizującym otwarte imprezy kulturalne, na które 

przychodzili nie tylko mieszkańcy ale i liczni goście z zewnątrz. Mnogość organizowanych 

imprez była odpowiedzią na panujący od wielu lat zastój. Dzisiaj po czterech latach sytuacja 

jest już zupełnie inna. Dawna wieś stała się częścią miasta wojewódzkiego. W Zatoniu 

powstał klub sportowy, który chce propagować różne dyscypliny sportowe i działać na rzecz 

rekreacji. Nowy ksiądz proboszcz umiejętnie organizuje coraz większą grupę osób 

udzielających się w różnych obszarach życia parafii.  Mamy w końcu radnego 

reprezentującego interesy mieszkańców w Radzie Dzielnicy, ale i w Radzie Miasta jest kilku 

radnych z różnych ugrupowań, którzy wprost deklarują chęć wsparcia naszych inicjatyw. Nie 

bez znaczenia jest również fakt zmiany na stanowisku sołtysa, w której można dostrzec 

szansę na nowe otwarcie we wzajemnych relacjach. Ta rzeczywistość roku 2015 musi mieć 

odbicie w kształtowaniu programu stowarzyszenia na najbliższe cztery lata 

działania.  Uczestnicy obu spotkań byli zgodni, że Zatonie jest zbyt małe, aby poszczególne 

grupy konkurowały ze sobą, zarówno w stosunku do oferty względem mieszkańców, jak i w 

zabieganiu u władz o realizacje inicjatyw. Uczestnicy uznali, że należy teraz budować 

płaszczyzny mądrych porozumień i wspólnych działań na rzecz całej społeczności, budowy 

infrastruktury i ochrony naszego dziedzictwa kulturowego. Kolejnymi ważnymi tematami 

dyskusji były: potrzeba zmiany  sposobu komunikowania się zarządu z członkami 

stowarzyszenia, zwiększenie częstotliwości spotkań zarządu  i kwestie związane z 

redagowaniem naszej strony internetowej. 

Jarosław Skorulski 



Majówka w Zatoniu 

 
W tym roku tradycyjna MAJÓWKA organizowana przez Zielonogórski Ośrodek Kultury 

miała swoją premierę w Zatoniu. 2 maja od samego rana na łące za ruinami pałacu rozpoczął 

się ruch. Przyjechała wielka scena, agregat prądowy i ekipa z ZOK-u.  Punktualnie o godzinie 

trzynastej rozpoczął się rodzinny festyn. Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” było partnerem 

organizatora i tradycyjnie prezentowało na swoim stoisku wszystko to, co w Zatoniu 

najlepsze. Niezawodne panie Bożena Fuchs, Dorota Politowska, Maria Idzikowska i Anna 

Mroczyk oferowały przybyłym gościom pocztówki, znaczki turystyczne i inne pamiątki z 

Zatonia. 

 

 

Rozprowadzały dzielnie cegiełki na remont kościoła i rozdawały niewielkie paczuszki 

suszonego niedźwiedziego czosnku.  Za rozwiązanie quizu o Zatoniu można było otrzymać 

piękną mapę z zaznaczonymi tutejszymi atrakcjami. Swoje prace prezentowali również nasi 

lokalni twórcy. Beata Mantowska wystawiała swoje obrazy o sielskiej tematyce, a Grzegorz 

Politowski wyrzeźbione świątki i anioły.  Obok naszego stoiska swój namiot rozbiło 

Nadleśnictwo Przytok. 



 

Leśniczy z Zatonia Grzegorz Działo w galowym mundurze opowiadał o życiu lasu nie tylko 

najmłodszym uczestnikom festynu. Dużym powodzeniem wśród uczestników majówki 

cieszył się spływ kajakowy Śląską Ochlą na trasie Kiełpin-Zatonie. Co godzinę nad rzeczkę 

miłośników wodnych przygód dowoził spod pałacu bus.  Dzieci na rozpostartym na 

ogrodzeniu pałacu malarskim płótnie, mogły dać upust swojej ekspresji malując własną 

wersje pałacowej elewacji oraz herbu na przygotowanych wcześniej szkicach. 

 

Dzieci nie tylko malowały, ale i były malowane na stoisku zmieniającym ich twarze w koty, 

myszy, piratów i motyle.  



 

Przy wejściu na łąkę Joanny rozbili swoje obozowisko wojowie z drużyny rycerskiej. Pośród 

namiotów kręciły się dziewoje i rycerze pokazując nie tylko piękne sredniowieczne stroje i 

broń, ale również rękodzieło. 

 



 

 

Można było postrzelać z łuku i kuszy oraz spróbować fechtunku bezpiecznymi mieczami. 

Kulminacyjnym punktem ich pobytu był pokaz walk na miecze i wystrzał z hakownicy. 

Miłośnicy słodkości mogli własnoręcznie przyozdobić pierniki w kształcie diademu księżnej 

Doroty i zapoznać się z legendą opowiadającą o ukrytym w jednym z parkowych drzew jej 

diademie. 



 

Osoby zainteresowane historią miejsca miały okazję obejrzeć wystawę ukazująca park w 

Zatoniu z czasów jego świetności, a także zapoznać się z projektem rewitalizacji parku 

opracowanym przez panią Agnieszkę Kochańską w ubiegłym roku.   

 



 

Około 180 osób, w trzech grupach ruszyło na zwiedzanie parku, aby wysłuchać opowieści o 

czasach, kiedy pałacowe pokoje i parkowe alejki tętniły dworskim życiem.   Miłośnicy 

czterech kółek jeździli repliką „Forda C” z 1905 roku, a na scenie występowały zespoły i 

soliści umilając czas uczestnikom majówki.  

 

 To pierwsza tego typu impreza o charakterze miejskim, jaka odbywała się w Zatoniu. 

Mamy nadzieję, że usatysfakcjonowała tych wszystkich, którzy znali już Zatonie z 

wcześniejszych przyjazdów i że zachęciła tych, którzy przybyli tu po raz pierwszy do tego, by 

odwiedzić nas ponownie.  Aby godnie przyjąć gości przybyłych do Zatonia dzień wcześniej 

12 osób sprzątało park z pozostawionych tam śmieci. W dniu festynu trzeba było również 

wozić ławki, rozkładać namioty szykować stoiska. Sołtys Krzysztof Sadecki traktorem 

ustawiał wielką scenę i woził beczkę z wodą. Pan Andrzej Hreniak wyciągał z kolei swoim 

traktorem scenę po zakończeniu imprezy, która ugrzęzła na łące. Cała majówka trwała 

zaledwie cztery godziny, ale wymagała od nas mieszkańców Zatonia wielu godzin 



przygotowań, których nie sposób przecenić. Myślę, że zgodnie możemy mówić w wspólnym 

sukcesie nie tylko stowarzyszenia, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy zawsze chętnie 

przy takich okazjach pomagają. Dziękujemy również serdecznie pani dyrektor ZOK Agacie 

Miedzińskiej, panu Mirkowi Musiołowi i całej ekipie ZOK-u za zaufanie i podjęcie ryzyka 

organizacji miejskiej majówki na obrzeżach nowej Zielonej Góry z nadzieją na kolejne 

wspólne przedsięwzięcia. 

Jarosław Skorulski 

 

  



Nowe szaty świętego Jana 

 
Przeprowadzona renowacja rzeźby św. Jana Chrzciciela jest okazją, żeby przypomnieć jej niezbyt długą, ale jednak już historię. 
Nasza figura św. Jana powstała podczas międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego „Wiejskie kapliczki”, jaki odbył się w 
Zatoniu latem 2012 roku. Zaproszeni rzeźbiarze mieli możliwość wyboru do realizacji jednego z pięciu świątków. Na postać 
Jana zdecydował się ludowy rzeźbiarz z Krosna Odrzańskiego Jan Herda, autor wielu rzeźb rozsianych po całej Polsce.  

 

Pan Jan postanowił tą rzeźbą pokłonić się i oddać cześć  swojemu patronowi. Od początku było wiadomo, że będzie to jedna z 
wizytówek Zatonia, bo figura miała być umieszczona przy głównej ulicy, na tle ruin średniowiecznego kościoła. Projekt zakładał, 
że będzie ona wykonana z dwóch kawałków drewna. Jeden główny trzon z postacią świętego lejącego strumień wody z 
naczynia i dołączony do trzonu głównego, delikatny elementy w postaci końcówki krzyża. Rzeźba miała być umieszczona na 
kolumnie wykonanej z pnia lipy. Po tygodniowej pracy powstało pięć kapliczek, a plener zakończył się wernisażem, na którym 
odsłaniano wykonane prace. 



 

Uroczystego odsłonięcia kolumny ze św. Janem dokonał ówczesny wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski.Potem wszystkie 
kapliczki miały trafiać na wcześniej ustalone miejsca w całej wsi. Niestety zaczęły piętrzyć się problemy związane z 
ulokowaniem św. Jana przy ruinach.  Starostwo Powiatowe, które było wówczas właścicielem terenu odmówiło zgody i 
postawiło warunek, że figura ma być postawiona bez fundamentu i zdemontowana po pięciu latach lub stowarzyszenie „Nasze 
Zatonie” musi wystąpić do Ministerstwa Skarbu o wydzierżawienie lub sprzedaż 0,5 m

2
 terenu.  Taka procedura jest bardzo 

długa, zawiła  i niestety bez gwarancji na pozytywne zakończenie. Na szczęście po roku teren przeszedł na rzecz gminy i figura 
mogła bez zbędnych formalności w końcu stanąć na zaplanowanym miejscu. 



 

Podczas organizowanej przez stowarzyszenie Nocy Świętojańskiej poświęcił ją ks. proboszcz Marcin Flieger.  

 

Mimo, że figura była zabezpieczona pokostem wkrótce poszarzała i sczerniała. 12 maja tego roku Grzegorz Politowski oczyścił 
ją z osadu, pokrył polichromią i dodatkowo wykonał daszek, który będzie ją teraz chronił przed opadami deszczu. 



   

Jadąc w kierunku Barcikowic można podziwiać ją w pełnej krasie. Święty Jan, w szacie z wielbłądziej sierści, stoi dumnie 
wsparty na krzyżu, na tle ruin kościoła pod swoim wezwaniem i lejąc wodę z naczynia, spogląda na wijący się przez Zatonie 
strumień Dłubnia. 

Jarosław Skorulski 

  

  



Wiosenny Turniej Latawców 

 
Nad Zatonie znowu wzniosły się latawce. 

  

  

W sobotnie przedpołudnie 30 maja 2015r. już po raz piąty zorganizowano Wiosenny Turniej Latawców 
Zatonie 2015. Impreza ta, ciesząca się ogromną popularnością, kierowana była do dzieci i młodzieży 
pasjonującej się modelarstwem latawców. Organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Nasze 
Zatonie przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra. Do turnieju swój akces zgłosiło 26 
zawodników z Barcikowic, Suchej, Przylepu, Łężycy, Drzonkowa, Zielonej Góry i oczywiście z Zatonia 
- czyli z terenu całego Nowego Miasta Zielona Góra. Przyglądało się nim i kibicowała grupa ok. 80 
osób. 

 



 

 

Zawody były podzielona na dwie części. W pierwszej komisja sędziowska w składzie Marek Karwacki 
(Stowarzyszenie Nasze Zatonie), Waldemar Dejnega (Przylep) i Dariusz Pawlak (Zatonie), oceniała 
walory estetyczne wykonania latawca, jego kolorystykę, zdobienie i samą konstrukcję. Niektóre 
latawce miały bardzo ciekawe kształty, były bardzo kolorowe, zawierały charakterystyczne emblematy 
i ciekawe wykończenia. Wszyscy ciekawi byliśmy czy będą latać. 



  

  

Pogoda dopisywała. Na boisku sportowym każdy mógł się wykazać w drugiej części zawodów - 
konkurencji puszczania latawców. I tu już nie było tak prosto. To co było pięknie wykonane niekiedy 
nie chciało się wznieść. Komisja miała ręce pełne roboty. Należało ocenić fazę wznoszenia się 
latawca, jego lot swobodny i umiejętność sterowania nim przez zawodnika. Po około godzinie udało 
się i mogliśmy ogłosić zwycięzców turnieju. 

 

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: 
I miejsce Patryk Baranowski z Przylepu 



II miejsce Bartosz Brudziński z Przylepu 
III miejsce Piotr Metrykowski z Zatonia 
IV miejsce Jakub Pawłowski z Przylepu 
V miejsce Bartosz Michalski z Przylepu 
Najmłodszym uczestnikiem zawodów był dwuletni Jakub Wałek z Zieonej Góry. Wszyscy uczestnicy 
Wiosennego Turnieju Latawców Zatonie 2015 otrzymali od organizatorów imprezy pamiątkowe 
medale i dyplomy. Natomiast najlepszą szkołą podstawową i zdobywcą Pucharu Prezydenta Miasta 
Zielona Góra została Publiczna Szkoła Podstawowa z Przylepu. 

 

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w zawodach za moc wrażeń estetycznych i ciekawą 
rywalizację sportową. Dziękujemy również osobom przygotowującym te zawody. Dziękujemy Miastu 
Zielona Góra za wsparcie finansowe udzielone na realizację tego projektu. Wszystkich miłośników 
latawców zapraszamy już teraz na kolejną edycję turnieju w przyszłym roku. 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Marek Karwacki 

Zdjęcia - Dariusz Pawlak 
 

  



Wróciliśmy z turnusu rehabilitacyjnego 

 

Wróciliśmy z turnusu rehabilitacyjnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ''Nasze Zatonie'' , 
dzięki dofinansowaniu Miasta Zielona Góra. 

 

Turnus trwał od 9 do 22maja w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym ''Dorwit'' w Dżwirzynie. Z 
turnusu skorzystało 11 emerytów z Zatonia. 



 

Dźwirzyno słynie z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu. Szeroka plaża utworzona jest z 
drobniutkich czystych i jasnych ziarenek piasku. Miejscowość posiada port i przystań jachtową. 

Nazwa miejscowości - Drwin pojawiła się po raz pierwszy w źródłach pisemnych w 1270r, i wywodzi 
się od słowiańskiego słowa drzwirze, co oznacza wrota, drzwi. 

Zaoferowano nam w ramach turnusu: 

- 20 zabiegów rehabilitacyjnych z profesjonalną bazą zabiegową i fachową obsługą 

- badanie lekarskie i opiekę pielęgniarską 24h na dobę 

- wyżywienie 3 posiłki dziennie, bardzo smaczne i urozmaicone, każdy mógł się najeść do syta 

- zorganizowano dla nas dwa wieczorki taneczne, gdzie nasza grupa świetnie się bawiła przy winie , 
muzyce i chóralnym śpiewie. 



 

 

Mieliśmy zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek na grillu, przy muzyce i tańcach. 



W ramach turnusu zaproponowano nam liczne wycieczki, między innymi rowerową do Fortu w 
Rogowie. 

Dzięki temu dowiedzieliśmy się że w  1935r, w Rogowie rozpoczęto budowę lotniska lądowego i bazę 
lotnictwa morskiego dla wodnosamolotów [ wodnopłatów]. Obecnie dzięki kilku pasjonatom , 
miłośnikom historii powstała Fundacja, która ma na celu ocalić od zapomnienia to miejsce. Dzięki tej 
fundacji powstało muzeum lotnictwa i zabytków militarnych.  

 

Na miejscu mogliśmy obejrzeć w poniemieckim hangarze zgromadzone samoloty, czołgi oraz 
samochody wojskowe, a przewodnik w sposób zajmujący opowiedział nam dramatyczną historię tego 
miejsca. 

Zwiedziliśmy również Kołobrzeg, obejrzeliśmy port, przystań jachtową i przepiękne nowo-wybudowane 
molo oraz spacerowaliśmy promenadą.  



 

Byliśmy w twierdzy kołobrzeskiej, która podczas oblężenia Kołobrzegu została poważnie zniszczona, 
teraz jest pięknie odbudowana. Zwiedziliśmy Bazylikę Kołobrzeską, której powstanie datuje się przed 
1222r. Obiekt ten  również w 1945r został zniszczony. Świątynia została odbudowana ze zniszczeń i 
przekazana parafii konkatedralnej w 1981r.  W 1986r  w czerwcu papież Jan Paweł II podniósł 
kołobrzeską konkatedrę do godności Bazyliki Mniejszej.  

 

Zwiedziliśmy ogrody tematyczne ''Hortulus'' w Dobrzycy. Na miejscu urzekły nas  ogród japoński, 
ogród francuski i śródziemnomorski w których dominuje architektura i styl związany ze sztuką i kulturą 
narodową.  



 

 



 

Wzrokiem naszym zawładnęła eksplozja kolorów, barwy purpury, biały, lila- róż i niebiesko-żółty. 
Podziwialiśmy rośliny egzotyczne i rzadkie w Polsce. 

Na koniec pobytu zorganizowano nam turniej tenisa stołowego, w którym brali udział nasi uczestnicy 
Jadzia Pożniak i Stasiu Tabor z bardzo dobrym wynikiem. 

Często spotykaliśmy się w miejscowych kawiarniach, gdzie przy dobrej kawie i jeszcze lepszym 
deserze ,dyskusji nie było końca. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy: szkoda że w Zatoniu nie ma 
takiego miejsca, gdzie moglibyśmy się spotkać i porozmawiać o naszych sprawach. 



 

Wszystkim uczestnikom turnusu serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas, dzięki któremu 
mogliśmy się lepiej poznać, zawiązać przyjaźnie. Dziękuje za wspólne spacery brzegiem morza. 
Dziękuję Olkowi Skorulskiemu i Stasiowi Taborowi za to że użyczyli własnych samochodów żeby nas 
dowieść tam i z powrotem. To był dobrze wykorzystany czas na poprawienie własnego zdrowia. 
Szkoda tylko że nie dopisała pogoda. 

Stowarzyszenie ''Nasze Zatonie'' - Teresa Kowala 
 

  

 

  



Zatonie na mapie turystycznej i kolekcjonerskiej Europy 

 

31 maja 2014 roku ukazał się Znaczek Turystyczny o numerze 328. Jest to znaczek 

poświęcony ruinom pałacu Doroty Talleyrand w Zatoniu. 

 

24 kwietnia 2015r. ukazał się drugi znaczek turystyczny z Zatonia. To znaczek 

okolicznościowy związany z 250 rocznicą wybudowania kościoła w Zatoniu. 

 

  



 

Znaczki Turystyczne posiadają swoją stronę internetową oraz miejsce na facebooku, co 

pozwala na bardzo szeroki dostęp i wymianę informacji pomiędzy pasjonatami turystyki i 

kolekcjonerstwa. A jest ich w Europie kilka tysięcy. Mamy nadzieję, że choć część z nich 

trafi do Zatonia zapoznając się z jego historią, pięknem przyrody i .. zaopatrując się w 

nieodzowny dowód pobytu w tym miejscu - Znaczek Turystyczny nr 328. W chwili obecnej 

w Polsce wyróżniono 263 miejsca tymi znaczkami i Zatonie jest jednym z nich. 



 

A cała inicjatywa dzięki wielkiemu zaangażowaniu, uprzejmości i przede wszystkim 

sponsoringowi wydania takiego znaczka przez Piotra Lewandowskiego. Prywatnie 

wielkiego miłośnika turystyki i kolekcjonerstwa z tym związanego. To właśnie Piotr wpadł na 

pomysł wydania takiego znaczka z Zatoniem i umieszczenia go na turystycznej mapie 

Europy. 

Znaczki te można zakupić w sklepie spożywczym w Zatoniu w cenie 7 zł. 

Dariusz Pawlak 

  

 

  



BOMBASTIC - magiczne zakończenie Nocy Świętojańskiej 

 

Po raz drugi gościliśmy w Zatoniu  Teatr Ognia „Bombastic”. To niesamowite jak garstka 
młodych ludzi potrafi rozbudzi wyobraźnię za pomocą ognia i dźwięku. Sami się zorganizowali i dwa 
lata temu i postanowili iść własną drogą twórczej realizacji. Koordynatorem i opiekunem działań tej 
grupy jest Pani Gabriela Góra. Pani Gabrysia jest sołtysem we wsi Bukowiec i animatorką licznych 
działań wykraczających po za granice wioski. „Bombastic” swoim występem sprawił, że przez pół 
godziny funkcjonowaliśmy w innym wymiarze wpatrując się w odgrywane przez nich sceny i układy. 
Ta Świętojańska Noc w Zatoniu dzięki grupie z Bukowca faktycznie zakończyła się w magiczny 
sposób. 

Jarosław Skorulski 

  

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Noc Świętojańska w Zatoniu 

 
Już po raz piąty Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” zorganizowało 19 czerwca 2015 roku Noc 
Świętojańską. Jak co roku staramy się żeby to święto żywiołów ognia i wody, było okazją nie tylko do 
wspólnego spotkania, ale również pokazania gościom, jak potrafi bawić się Zatonie. Niestety w tym 
roku warunki dyktował tylko jeden z żywiołów - czyli woda. Gwałtowne ulewy, które przeszły tego dnia 
odstraszały potencjalnych uczestników. Mimo tego bawiło się wspólnie ponad osiemdziesiąt osób, 
które zgromadziły się przy ruinach kościoła św. Jana. Otulone bluszczem ściany dawnej świątyni były 
wspaniałym tłem do występów, jakie zaplanowaliśmy.  

 

Grupa bębniarzy „Siedem minut przerwy” swoimi gorącymi afrykańskimi dźwiękami z mozołem 
odczarowywała zachmurzone niebo, aby rozgonić piętrzące się nad nami chmury. 

I mimo 
chwilowego zwątpienia i parasolowej paniki, bębniarze dopięli swego i pod koniec występów wyszło 
piękne słońce, które nas nie opuszczało aż do zachodu. Od tej pory nie parasole, ale wianki i 
słomkowe kapelusze królowały nad widowni. 



 

 

Występ zespołu „Drewno” wprowadził nas w czasy prasłowiańskich obrzędów i zwyczajów związanych 
z nocą kupalną.  



 

Biały śpiew niósł polskie i wschodniosłowiańskie pieśni po okolicy. Spotkanie przy ruinach zakończył 
wesołym akcentem teatr bajek „Guliwer”. Pan Paluszek i pani Rączka swoim spektaklem rozweselali 
nie tylko najmłodsza widownię.  Popis aktorskich umiejętności dały również i dziewczęta z widowni. 
Włączając się do odgrywanych scen, pokazały one z wdziękiem i bez tremy, jakie talenty drzemią w 
zatońskiej młodzieży 

 



 

Po występach, przy muzyce i śpiewie opuściliśmy teren ruin w paradnym pochodzie, aby celebrować 
dalszą część wspólnej zabawy na placu przy boisku.  

  

Tam jak zawsze były gry, ognisko, tańce i konkursy z tym najważniejszym, czyli konkursem „Upleć 
wianek w święty Janek”.  Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli wspólnie bawili się oczekując na 
zapadnięcie zmroku.  



 

  

A kiedy powoli siedząc przy ognisku robiło się coraz ciemniej i już mgły spowiły pola i łąki…….. 

 

dołączył do nas Teatr Ognia „Bombastic”. Ich występ zakończył wspólny wieczór. Impreza 
zorganizowana przez Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” współfinansowana była ze środków Urzędu 
Miasta Zielona Góra. Wszystkimi działaniami związanymi z realizacja projektu kierowała Bożena 
Fuchs, a pomagali jej dzielnie: Marek Karwacki, Dariusz Pawlak, Grzegorz Politowski, Krzysztof 
Sadecki, Józef Załucki, Ryszard Rosa, Bartosz Klimkowski, Henryk Dzięgiel, Mateusz Irla i Krzysztof 
Zając. 

Jarosław Skorulski 

  

  



 Porządki w parku 

 
Czekamy cierpliwie na realizację obietnicy złożonej przez Pana Prezydenta Janusza Kubickiego, czyli 
na komunalizację parku w Zatoniu i rozpoczęcie w nim prac rewitalizacyjnych. Do tego czasu, 
oczywiście tak jak robimy to od czterech, lat będziemy opiekować się parkiem zbierając 
systematycznie porzucone w nim śmieci i pielęgnując zieleń w zakresie ustalonym z Nadleśnictwem 
Przytok i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 

W sobotę 20 czerwca 2015 roku ośmiu kosiarzy z Zatonia pracowało przy usuwaniu 
jednorocznych samosiejek i odrostów na przestrzeni między ulicą zielonogórska a pałacem. Park 
znowu wygląda na bardziej zadbany. W okresie wakacyjnym chcemy zorganizować jeszcze jedną 
taką akcję, aby dokończyć czyszczenie terenu między leśniczówka a „Łąką Joanny”. Dziękujemy 
wszystkim, którzy poświęcili czas w sobotni ranek, a szczególnie panu sołtysowi Krzysztofowi 
Sadeckiemu za sfinansowanie z funduszu sołeckiego paliwa do kos spalinowych. 

Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” 

 

Procesja Bożego Ciała w Zatoniu 

 

  



Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej potocznie zwana Bożym Ciałem obchodzona jest od 
XIII w. Z Francji przez Niemcy w XIV w. przywędrował do naszego kraju zwyczaj organizacji 
uroczystych procesji eucharystycznych. Dzisiaj to właśnie one są najbardziej rozpoznawalnym 
elementem świętowania. 

 

 

Po latach organizowania krótkiej procesji jedynie wokół zatońskiego kościoła, mieszkańcy Zatonia, 
Barcikowic i Marzęcina w tym roku ruszyli ponownie na ulice, aby zamanifestować swoje przywiązanie 
do wiary. 



  

 Kiedyś procesja szła ulicą Zielonogórską i na wysokości poczty zawracała, aby ulicą Kwiatową 
dotrzeć ponownie do kościoła. W tym roku przeszliśmy ulicą Kwiatową z kościoła Matki Bożej 
Częstochowskiej do ruin kościoła św. Jana Chrzciciela. To wyjątkowa trasa, bo łączy ona dwa miejsca 
zatońskiego sacrum. 

  

Podążaliśmy w procesji do czterech ołtarzy, aby przy każdym z nich wysłuchać kolejno słów 
zapisanych przez czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W tym roku pierwszy 
ołtarz wykonali rodzice dzieci pierwszokomunijnych, drugi mieszkańcy ul. Kwiatowej i Pszczelej. Trzeci 
z kolei przygotowali mieszkańcy Barcikowic, a czwarty przy ruinach kościoła św. Jana stowarzyszenie 
„Nasze Zatonie”.  

 



 

Uroczystościom przewodniczył ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej, a pomagał mu ks. prof. Tadeusz 
Stanisławski. Dziewczynki pięknie sypały kwiatami i choć trasa była dłuższa niż zwykle, płatków 
starczyło do samego końca. Piękna słoneczna pogoda, dobra organizacja i duża frekwencja sprawiły, 
że po zakończeniu  uroczystości słychać  było same pozytywne opinie. Wygląda na to, że inicjatywa 
księdza proboszcza spodobała się parafianom i w następnym roku znowu wyruszymy wspólnie na tą 
jedyną w swoim rodzaju manifestację. 

 

Ołtarz wykonany przez Stowarzyszenie Nasze Zatonie z rzeźbą Grzegorza Politowskiego 

Jarosław Skorulski 

 

  



W TVP o Zatoniu 
 

 

   Każda okazja jest dobra, aby dobrze mówić o Zatoniu. Dlatego z miłą chęcią stowarzyszenie Nasze 
Zatonie przyjęło zaproszenie do studia TVP Gorzów, na krótką audycję o historii, współczesności 
zabytkach i pracy w stowarzyszeniu. 

 SPOTKANIE Z HISTORIĄ: 22.06.2015, HISTORIA ZATONIA 

 

 

  

http://gorzow.tvp.pl/20564266/22062015-historia-zatonia-goscie-jaroslaw-skorulski-henryk-dziegiel-stowarzyszenie-nasze-zatonie
http://gorzow.tvp.pl/20564266/22062015-historia-zatonia-goscie-jaroslaw-skorulski-henryk-dziegiel-stowarzyszenie-nasze-zatonie


Nowa pocztówka z Zatonia 

 

Zielona Góra chwali się Zatoniem. Od 1 stycznia pojawiło się już  kilka publikacji promujących 
walory turystyczne Zielonej Góry w których były wzmianki o Zatoniu. Po raz pierwszy jednak oficjalnie 
będzie można kupić w mieście widokówki pokazujące piękno naszej okolicy. Wprawdzie dwa  lata 
temu ukazała się wydana przez stowarzyszenie „Nasze Zatonie” pocztówka  pokazująca 5 wiejskich 
kapliczek, ale kupić ją było można tylko w naszym sklepie i podczas plenerowych imprez. Ta nowa 
dostępna będzie w kioskach i zielonogórskim ratuszu. To pierwsza oficjalna pocztówka Zatonia po II 
wojnie światowej. Chociaż pocztówki w dobie mailów i SMS-ów straciły swoją dawną rangę, to 
przecież jest jeszcze spora grupa ludzi, którzy wolą skreślić kilka słów pozdrowień na kolorowej 
kartce... 

Jarosław Skorulski 

 

 

 

  



Rany Julek Telewizja 

 
Z sołtysem Zatonia Krzysztofem Sadeckim skontaktowała się telewizja RBB z Berlina. Potem już 
dzwoniła i korespondowała pani redaktor Wioletta Weis, która postanowiła nakręcić u nas jeden z 
odcinków cyklicznego programu Kowalski&Schmidt.  

  

To program, który ukazuje się w Berlińskiej Telewizji RBB oraz Telewizji Dolnośląskiej. Ma on na celu 
łamanie uprzedzeń i stereotypów na temat sąsiadów, jakie wzajemnie panują w po obu stronach Odry. 
Zanim przyjechała ekipa realizacyjna do Zatonia, wielokrotnie w kontaktach pani redaktor podkreślała, 
że wiele dobrego słyszała o mieszkańcach Zatonia, o ich inicjatywach i otwartości. Obsypani taką 
ilością komplementów czekaliśmy w napięciu na moment, kiedy do nas przyjedzie. 

 

Temat kręconego u nas odcinka programu był bardzo trudny i niektóre osoby odmówiły współpracy, 
ale szanujemy to i tym bardziej podziękowania należą się tym, którzy do swoich gospodarstw i domów 
wpuścili kamerę. Temat odcinka brzmiał roboczo „Jak się ubierają w święta mieszkańcy Zatonia”. 
Dlaczego trzeba było nie lada odwagi? A to dlatego, że ekipa chciała, abyśmy pokazali nasze życie od 
strony naszych ubrań.  Zanim jednak doszło do pierwszych ujęć, opowiedzieliśmy o historii i 
współczesności naszej miejscowości. No i chyba udało się zadziwić ekipę na tyle, że w ciągu pobytu 
wiele razy pytano nas o działania Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” i detale z historii tej dawnej jak i 
najnowszej. 1 lipca 2015 roku prawie osiem godzin kręcono ujęcia w domach państwa: Taborów, 
Idzikowskich, Dzięglów i Skorulskich. 



 

 



 

Pani Wioletcie Weis poprzez niesamowicie spokojny sposób prowadzenia rozmowy, dało się 
przekonać nawet najbardziej opornych do tego, by prócz rozmowy o ubiorze pokazali swoje szafy i 
garderoby. 

 



 

Używając swoich dziennikarskich sposobów nawet doprowadziła do tego, że niektórzy z nas, po 
krótkich namowach, przebierali się i prezentowali na sobie wyciągnięte z szaf ubrania. 

 

I chociaż niektóre ujęcia trzeba było wielokrotnie powtarzać, a upał tego dnia dawał się we znaki, to 
wszyscy dzielnie przeszli chrzest grania i przebierania się do kamery. 



 

2 lipca ekipa telewizyjna przyjechała do nas ponownie dokręcając jeszcze nasze sielskie plenery. 

 

Była to ciekawa lekcja jak się okazało nie tylko dla nas mieszkańców, ale również dla ekipy Telewizji 
RBB: odkryli nowe nieznane dla nich miejsce z wielkim kawałkiem historii. Już jesteśmy umówieni na 
kolejne spotkanie prawdopodobnie w Berlinie, ale czy do niego dojdzie, to się okaże dopiero za jakiś 
czas.  



 

Po raz kolejny przekonaliśmy się jak na przyjezdnych działa magia Zatonia i jego 
mieszkańców.  Czekamy już teraz na informacje, kiedy będziemy mogli obejrzeć w internecie 
zmontowany program. 

Jarosław Skorulski 

 Nasze wspólne świętowanie 

 



 

           Bardzo długo zastanawialiśmy się jak powinny wyglądać uroczystości związane z 250 rocznicą 
wybudowania kościoła w Zatoniu. Pomysłów było wiele, ale w końcu postanowiliśmy, że połączymy 
je  z kilkoma innymi ważnymi dla nas okazjami. I tak, uroczystości ćwierćmilenijne, które odbyły się 22 
sierpnia 2015r. były jednocześnie: dorocznym świętem naszej społeczności czyli „Dniem Zatonia”, 
podsumowaniem drugiego etapu remontu sklepienia w świątyni, dożynkami, obchodami 70 rocznicy 
przybycia do Zatonia pierwszych osadników w sierpniu 1945 roku oraz odpustem z okazji 
przypadającej wkrótce uroczystości M.B. Częstochowskiej. Powodów do świętowania było więc wiele, 
ale i pracy w ich przygotowanie dużo więcej niż w poprzednich latach.  Nie sposób więc wymienić z 
nazwiska wszystkich, którzy przez wiele dni szykowali kościół i jego otoczenie po remoncie, zadbali o 
jego piękny wystrój, wykonali wieniec dożynkowy, przynosili plony, porządkowali cmentarz, 
przygotowywali plac na festyn, piekli ciasta, lepili pierogi, robili przetwory, gotowali w kuchni polowej, 
organizowali występy czy w końcu prowadzili stoiska w czasie festynu, obsługiwali gości, gdy inni się 
bawili i sprzątali cały plac po zakończeniu zabawy. Dlatego, żeby nie urazić nikogo, kto choć w 
niewielkim stopniu wspomógł swoją pracą lub pomocą finansową tą największą jak dotąd imprezę 
organizowaną przez mieszkańców Zatonia i Marzęcina, wspomnę tylko głównych organizatorów jakim 
byli: Parafia św. Wawrzyńca w Ługach; Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”, które pozyskało środki 
finansowe w ramach projektu „Dzień Zatonia” i tradycyjnie postawiło stoiska promujące walory 
Zatonia; Rada Sołecka która prócz działań organizacyjnych wsparła festyn również finansowo; Sołtys 
Zatonia dla którego to był debiut organizacyjny przy tak wielkiej imprezie (i trzeba podkreślić, że 
bardzo udany); Klub „Sportowy Zatonie”; Koło Łowieckie „Ostoja”; gospodarstwo agroturystyczne w 
Ługach; chór parafii Najświętszego Zbawiciela „Cantemus Domino” i Prezydent Miasta Zielona Góra, 
który objął honorowym patronatem uroczystości. 



 

 

Te kilka ważnych dla naszej wspólnoty popołudniowych i wieczornych godzin rozpoczęło się na 
cmentarzu. Ksiądz biskup Tadeusz Lityński wraz z mieszkańcami modlił się wspominając dawnych 
mieszkańców Zatonia, tych którzy budowali domy, kościoły i zostali tu pochowani przed 1945 rokiem. 
Pochylił się również nad mogiłami tych, którzy przybyli tu i osiedli się po II wojnie światowej, naszych 
bliskich i znajomych. Po tej części pełnej zadumy i refleksji rozpoczęły się główne uroczystości w 
kościele pod przewodnictwem księdza biskupa, na które przybyli: mieszkańcy Zatonia, Barcikowic, 
Marzęcina, liczni goście w osobach Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, Pani 
Wiceprezydent Wiolety Haręźlak, Lubuskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków dr Barbary Bielinis 
Kopeć, Przewodniczącego Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry Juliana Stankiewicza. 



 

 Wielką radością dla zgromadzonych był fakt, że przy ołtarzu stanęli w koncelebrze nasi poprzedni 
proboszczowie : ks. Grzegorz Grzybek, ks. Antoni Łatka i ks. Jan Ciesielski.  

 

W kazaniu ksiądz biskup stanowczo podkreślał, że to nie ludzie wybierają sobie miejsce gdzie 
postawią światynię, bo może się okazać, że to będzie tylko budynek. To Bóg wybiera sobie miejsce, w 
którym będą dokonywały się przemiany w ludziach. Więc jeśli od 250 lat modlą się tu ludzie budując 
wspólnotę  to znaczy, że miejsce żyje, a więc zostało wybrane przez Boga. 



 

W procesji z darami, oprócz darów eucharystycznych, mieszkańcy złożyli: ornat maryjny, świece (dar 
wspólnoty z Książa Śląskiego), laptop z rzutnikiem. Podniosły charakter uroczystości podkreślał 
pięknym śpiewem chór parafii Najświętszego Zbawiciela „Cantemus Domine” pod dyrekcją prof. 
Macieja Ogarka. Pod koniec Eucharystii ks. biskup poświęcił tegoroczne plony zebrane w Zatoniu, 
wieniec dożynkowy oraz wmurowanego w ścianę kościoła zacheuszka.  

 

Uratowany z ruin kościoła św. Jana Chrzciciela najstarszy znak krzyża jaki zachował się w Zatoniu, 
został zamontowany w piaskowcowym portalu i służyć będzie od tej pory wiernym, jako świecznik 
wotywny. 



 

Na koniec Eucharystii w procesji dziękczynnej wierni przeszli wokół kościoła.  

 



 

Po Mszy Św. w pochodzie dożynkowym wszyscy udali się na plac festynowy.  

 



 

Ksiądz biskup, prezydent miasta oraz przew. zarządu dzielnicy „Nowe Miasto” pozdrowili zebranych 
na placu rolników dziękując im za ich trud. Kulminacyjnym punktem tej części było wystąpienie 
tegorocznych starostów dożynkowych Hanny i Sławomira Przygrodzkich.  

  

Na koniec części oficjalnej ksiądz biskup wraz z panem prezydentem dzielili się chlebem z wszystkimi 
przybyłymi na nasze święto.  

  



  

Potem rozpoczął się festyn, podczas którego sprzedano: ponad 200 słoików z przetworami, 
kilkadziesiąt blach ciasta, 700 pierogów i 4 wielkie kotły fasolki, grochówki i zupy gulaszowej. 
Wszystko to zostało zrobione przez mieszkańców Zatonia i Barcikowic. Kolejny raz zarobione w ten 
sposób pieniądze zasilą fundusz remontowy naszego kościoła.  

 



 

Wielką atrakcją festynu był pieczony dzik, do którego ustawiła się długa kolejka. Ale zanim dzik został 
rozparcelowany, wysłuchaliśmy ze sceny myśliwskich sygnałów wygrywanych przez pana Piotra 
Matysiaka naszego organistę.  

 

 

Czas  wspólnego biesiadowania jak zawsze umilały nam zespoły amatorskie, ale i znany z występów 
w telewizji kabaret „Made in China”. Pełen ciętego humoru program i umiejętność wchodzenia w 
interakcje z publicznością był dla wielu okazją do tego, by  spojrzeć z dystansem na otaczającą nas 
rzeczywistość. 



 

Jak zawsze na stoiskach stowarzyszenia staraliśmy sie promować Zatonie i zwiazanych z nim 
twórców. Całość imprezy poprowadził z wielką zręcznością pan Wojciech Żabicki. 



 

Nie sposób było nie zauważyć unoszącego się nad placem festynowym balonu, który zasponsorował 
nam prezydent miasta. 



 

Każdy z uczestników festynu mógł skorzystać z okazji i podczas krótkiego lotu przekonać się jak 
piękne jest Zatonie z lotu ptaka. 

 

Jak zawsze były gry zręcznościowe i stoiska z atrakcjami dla dzieci.  



 

Zabawa taneczna na parkiecie trwała do godziny trzeciej nad ranem, a wszyscy opuszczający festyn 
po zmroku mogli podziwiać na dobranoc pięknie podświetloną bryłę naszej świątyni. 

Czasem w Zatoniu słyszy się o różnych animozjach, o tematach, które wywołują spory i emocje. 
Jednak przekonaliśmy się, że w sprawach ważnych, zawsze potrafimy się porozumieć. To sobotnie 
popołudnie i wieczór nie tylko przybyłym gościom, ale i nam samym pokazało, że umiemy pracować 
razem i bez znaczenia jest to, czy działamy w stowarzyszeniu, radzie sołeckiej, klubie sportowym czy 
udzielamy się w kościele, czy w ogóle nie jesteśmy zwiaząni żadną formą organizacji. Potrafimy 
wspólnie dokonywać rzeczy, których wcześniej byśmy się nie spodziewali. I nie zaduma na 
cmentarzu, nie zachwyt nad smakiem pieczonego dzika, wyglądem balona czy rozetami i 
zacheuszkiem, ale ta wspólna praca, wspólne pokonywanie trudności, okazywana sobie podczas 
przygotowań życzliwość, to  są wartości, które w nas nie tylko powinny zostać, ale i procentować w 
przyszłości. Podczas sobotniej i niedzielnej Mszy Świętej, ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej 
dziękował wszystkim za wszystko, ale i my powinniśmy również jemu podziękować, bo to był  też 
wielki dzień dla niego. 



 

To on dbał byśmy przez te tygodnie przygotowań nie przestawali być wspólnotą. Przeprowadził  nas 
przez ten trudny okres spokojnym słowem, życzliwym uśmiechem, a czasem żartem. Zostawiał 
wszystkim przestrzeń na inicjatywę, jednocześnie  wyraźnie stawiając przed nami najważniejsze 
cele.   Pan Prezydent Janusz Kubicki powiedział ze sceny, że w Zatoniu mamy piękny park, piękny 
kościół ale najpiękniejsi są tu ludzie, którzy potrafią wspólnie działać na rzecz małej społeczności. 

Księże Proboszczu dałeś nam okazję i pomogłeś w tym, byśmy przez te dni przygotowań i 
świętowania  mogli stać się choć trochę piękniejsi. 

DZIĘKUJEMY! 

Jarosław Skorulski 

  

 

  



Rondo Doroty de Talleyrand-Périgord  

 
Doczekaliśmy się pięknego ronda na skrzyżowaniu, które do tej pory okryło się złą sławą ze względu na liczne 
wypadki. Ruch na nim coraz większy, a jest dużo bezpiecznie. Podczas budowy zastosowano bezkolizyjne 
rozwiązania, wycięto drzewa żeby były dobrze widoczne pobocza i zamontowano ledowe oświetlenie. Rondo 
stało się pierwszym miejskim skrzyżowaniem przebudowanym w połączonej Zielonej Górze i niewątpliwie przez 

swoją estetykę będzie pierwszą wizytówką miasta dla jadących od strony Kożuchowa.  

 

W przyszłości będzie realizowany projekt budowy trasy rowerowej łączącej centrum miasta z parkiem w 
Zatoniu.  Przy rondzie projektowany jest również parking dla rowerzystów.  
 Rada Sołecka Zatonia oraz Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” doszły wspólnie do wniosku, że miejsce to nie 
powinno być anonimowe i wystąpiły do Przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra o nadanie mu imienia 
najwybitniejszej postaci związanej z tym miejscem, czyli księżnej Doroty de Talleyrand–Périgord.  W 
uzasadnieniu podaliśmy jej życiorys wykazując, że była to postać europejskiego formatu i wykazaliśmy jej zasługi 
dla tych ziem. Wniosek następnie uzyskał zgodę  Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami. Pozytywną 
opinię wyraziła też pani Skarbnik Miasta argumentując, że nadanie imienia nie spowoduje dużych skutków 
finansowych. 7 sierpnia do Rady Dzielnicy wpłynął wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały wprowadzającej 
nazwę. I tu nieoczekiwanie podczas sesji 14 sierpnia pojawiły się dziwne głosy niektórych radnych dzielnicy 
kwestionujące zasadność nazwy. Zgłaszającymi zastrzeżenia byli między innymi pani Sylwia Brońska i pan 
Krzysztof Wołczyński. Podnosili oni argumenty o obco brzmiącym i trudnym do wymówienia nazwisku. Radni 
zadawali jednocześnie pytania: Czy nie ma już polskich bohaterów do uczczenia w nazwie ronda? 

Szanowni Państwo Radni ! 

Nazwisk nie wybierają sobie ludzie i dyskusja nad ich brzmieniem, to przejaw nietoleracji i ksenofobii. O 
tym, czy jakieś postacie znikną gdzieś w odmętach historii, czy będzie o nich ktoś po latach pamiętał, zależy od 

ich czynów. Nikomu w naszym mieście nie przeszkadza organizowanie memoriału Lecha Birgfellnera ani 
hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw. Mieszkańcy Zielonej Góry po prostu wiedzą kim oni byli i co robili za 
życia.  Wymówienie przez Amerykanina nazwiska Kościuszko wymaga sporego wysiłku, a jednak nikt nie 

kwestionuje ulic, placów i szkół nazwanych na jego cześć. Osobiście z wielkim szacunkiem i podziwem odnoszę 
się do tego, co od lat w kwestii pamięci historycznej robią mieszkańcy Łężycy. Dlatego z ubolewaniem przyjąłem 

informację, że to właśnie radny z tego miejsca podważa słuszność utrwalenia  w nazwie ronda najbardziej 
zasłużonej dla Zatonia mieszkanki. Chciałoby się powiedzieć panie Krzysztofie 

Szanujemy i prosimy o szacunek! 

25 sierpnia Rada Miasta Zielona Góra jednogłośnie przyjęła nazwę ronda Księżnej Doroty de Talleyrand-
Périgord. Nikt z radnych miejskich nie miał wątpliwości, co do brzmienia nazwiska, trudności jego wymówienia i 

znaczenia postaci księżnej dla naszego regionu. Tak niewiele potrzeba, by pokazać klasę. 

Jarosław Skorulski 

  



Legendy o Zatoniu 

 
29 września w bibliotece im. C. Norwida odbyło się spotkanie autorskie Jarosława i Radosława 
Skorulskich z  czytelnikami . 

 

We wrześniu do wszystkich szkolnych oraz publicznych bibliotek, a także do drużyn zuchowych trafiły 
książki „Smocze łzy”.  Na spotkanie przybyło 160 uczniów z 6 zielonogórskich 
podstawówek.  Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor biblioteki Anna Polus, a całość poprowadziła pani 
redaktor Elżbieta Wozowczyk-Leszko z Radia Zachód.  Autorzy książki opowiadali o kulisach 
powstania legend i postaciach jakie znalazły się na jej kartach.  Autor ilustracji Igor Myszkiewicz 
młodym czytelnikom tłumaczył jak powstają rysunki i skąd czerpie do nich  inspiracje. Najwięcej czasu 
jednak zajęło autorom odpowiadanie na liczne ( czasem bardzo trudne) pytania jakie padały z 
widowni.  Mam nadzieję, że młodzi mieszkańcy Zielonej Góry wraz z rodzicami wyruszą tropem 
legend i wezmą udział w zabawie jaką jest zdobywanie odznaki ”Tropiciel Legend”. 

Wydanie książki promującej ciekawe miejsca jakie weszły w granice miasta po 1 stycznia 
2015r.,  ze szczególnym uwzględnieniem Zatonia, możliwe było w ramach projektu realizowanego 
przez stowarzyszenie „Nasze Zatonie” . Więcej o spotkaniu można przeczytać w Gazecie Lubuskiej i 
Łączniku.   

       

red. 

  

 



 Pożegnanie lata 

 
  W sobotni wieczór 26 września zebraliśmy się przy ruinach pałacu na jesiennym ognisku i było to nasze 

pożegnanie z tegorocznym latem. 

 

Śmiało można stwierdzić, że czegoś takiego w Zatoniu jeszcze nie było. Wcześniejsze ogniska 
gromadziły po kilkanaście osób, a tym razem przyszło ponad 30. Stół uginał się od domowych wypieków, 
ogrodowych winogron i wszelakich trunków, z zatońską śliwowicą w roli głównej. Były wspomnienia z ostatnich 
wspólnych imprez i plany na najbliższą przyszłość. Nie zabrakło wspólnych śpiewów niosących się po naszym 
parku i to śpiewów na dwa głosy.  To spontaniczne spotkanie wymyślone w kawiarence po ostatnim koncercie 
pokazało, że mamy ciągle potrzebę bycia razem i dzielenia się naszymi radościami i troskami. 

Niesamowitą aurę czasu i miejsca podkreślał przyświecający nam księżyc w pełni. Na spotkaniu padła, 
podchwycona od razu przez wszystkich, propozycja wspólnej zabawy sylwestrowej, a czas pokaże, czy składane 

deklaracje kulinarne i organizacyjne, jakie padły przy ognisku uda się zrealizować. 

Jarosław Skorulski 



 

Za nami jesienny koncert 

 

Już po raz piąty w zatońskiej świątyni spotkali się miłośnicy muzyki poważnej. Stowarzyszenie „Nasze 
Zatonie „ wraz z Parafią Ługi koncertem chciało uroczyście zakończyć obchody 250 rocznicy 
wybudowania naszego kościoła i odbywające się Misje Święte. 

 

Tej jesieni  wnętrze kościoła wypełniły teksty modlitw, litanii, ewangelii i fragmenty mszy 
okraszone nutami mistrzów baroku. Królowali Monteverdi  i Bach, ale największym zaskoczeniem dla 

słuchających były przepiękne utwory polskiego kompozytora tego okresu Marcina Mielczewskiego.  

  



Odnalezione partytury tego zapomnianego przez lata barokowego twórcę poruszyły chyba 
najbardziej, bo po koncercie słychać to było w licznych rozmowach i komentarzach uczestników. 

 

 Koncert poprowadził jak zwykle profesor Jerzy Markiewicz  dyrygując zespołem Cappella 
Viridimontana. 

 

 Jak nigdy dotąd można było się przekonać, że najpiękniejszym instrumentem jest ludzki głos. 
Dziękujemy za tą duchową  ucztę zarówno wykonawcom jak i wszystkim  osobom, które pracowały 
przy organizacji koncertu, za który odpowiedzialna była z ramienia stowarzyszenie Dorota Politowska. 



 

Koncert zamyka cykl tegorocznych imprez organizowanych w ramach projektów 
zrealizowanych  przez stowarzyszenie ”Nasze Zatonie”. Impreza współfinansowana była ze środków 
Miasta Zielona Góra i Urzędu Marszałkowskiego.  

Jarosław Skorulski 

 

  



Ruszyła sprawa świetlicy w Zatoniu 

 Jeden  z priorytetowych celów stowarzyszenia zaczyna nabierać realnych kształtów. 25 listopada 
odbyła się wizja lokalna na terenie świetlicy i ruin kościoła św. Jana w Zatoniu. Celem spotkania było 

omówienie uwag konserwatora zabytków oraz mieszkańców do wstępnego projektu rozbudowy 
świetlicy i zagospodarowania terenu wokół ruin.  

Podczas rozmowy podjęto tematy: 
- układu pomieszczeń w budynku świetlicy , klatki schodowej prowadzącej na górną kondygnację oraz 
do pomieszczeń piwnicznych, 
- wystroju sali i odtworzenia detali (sztukaterii), zachowania lub odtworzenia zabytkowej stolarki 
drzwiowej i okiennej; 
- rozkładu funkcjonalnego pomieszczeń w planowanym nowym budynku przy świetlicy (toalety 
kuchnia, szatnia); 
- powiększenia względem wcześniejszego projektu łącznika między starą i nową częścią i 
skomunikowanie go z parkingiem; 
- otwarcia planowanego nowego budynku na widok ruin kościoła, poprzez osiowe umieszczenie okien; 
- detali elewacyjnych na dobudowanej części nawiązujących do części starej; 
- układu miejsc parkingowych, który nie będzie kolidował z terenem chronionym wokół ruin; 
- możliwości zabezpieczenia ruin kościoła, tak żeby nie ulegały dalszej degradacji; 
- przeniesienia zabytkowych tablic nagrobnych na ścianę ruin kościoła; 
- ogrodzenia terenu przykościelnego przez częściowe odtworzenie muru; 
- możliwości wykorzystania muru ceglanego na granicy działek lub jego rozbiórki w zależności do jego 
stanu zachowania. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracowni projektowej AJK Kulawińska, Sołtys Krzysztof 
Sadecki, prezes  stow. „Nasze Zatonie” Jarosław Skorulski oraz przedstawiciel UM Zielona Góra 
Łukasz Tajsner. 

 

Spotkanie było niezwykle ważne dlatego, że po raz pierwszy można było w gronie wszystkich 
zainteresowanych stron porozmawiać na temat możliwości zagospodarowania budynków i  terenu położonego w 
centrum Zatonia. Po wprowadzeniu uwag i sugestii pracownia projektowa przedstawi mieszkańcom Zatonia i 
Marzęcina szczegółowe propozycje rozwiązań. Jeżeli wszystkie propozycje, a przynajmniej ich większość, 
zostaną uwzględnione już w przyszłym roku może ruszyć inwestycja. Będzie to oznaczało, że powstanie bardzo 
funkcjonalny budynek oraz niezwykle estetyczna przestrzeń społeczna, która będzie służyć mieszkańcom naszej 
lokalnej społeczności. 

Jarosław Skorulski 

 



Sylwester w parku 

 

Zatonie powitało nowy 2016 rok z przytupem i rozświetlonymi od sztucznych ogni ruinami pałacu. Pomysł 
wspólnego sylwestra w parku, narodził się spontanicznie, podczas wrześniowego ogniska. Ktoś rzucił hasło, a 
potem posypały się deklaracje, ja zrobię flaki, a ja bigos. Jeszcze ktoś inny, że rozstawi namiot i tak zupełnie z 
niczego powstała idea, która w nieoczekiwanie piękny sposób się zmaterializowała. 

 

W sylwestrowy wieczór pośród mroków zatońskiego parku już z daleka była widoczna rozświetlona setkami 
lampek  ścieżka prowadząca do namiotu. 

 

To właśnie w nim ponad 50 osób postanowiło zaryzykować i spędzić razem ostatnie godziny 2015 roku. 



 

Każdy z uczestników otrzymał bilet wstępu w postaci sylwestrowego kotylionu. 

 

Na stołach pojawiły się: flaki, barszczyk, paluchy z pieczarkami, bigos, swojskie jajeczka, grzaniec i śledziki. 
Wszystko inne każdy zabrał z sobą. 

 

Nad bufetem czuwały dwie Tereski: Kowala i Ochremczuk. 



 

Muzykę z lat 70-tych ,80-tych i 90-tych puszczał Krzysztof Woźniak. No i trzeba przyznać, że rozruszał hitami całe 
towarzystwo. Początkowo nieśmiałe pląsy kilku osób, rozwinęły się w prawdziwe sylwestrowe szaleństwo. 

 

Namiot opustoszał, a klepisko stało się prawdziwym sylwestrowym parkietem pod gwiazdami. Pośród 
przybyłych uczestników w wieku od 20 do 70+ nie było takich, którzy by nie spróbowali tańców przy blasku 
ogniska, pochodni i dyskotekowych lamp. Kulminacyjnym punktem było oczywiście wspólne odliczanie, wystrzały 
szampanów no i pokaz sztucznych ogni.  Zabawa na dobre trwała do godziny 1.30, a ostatnie osoby od ogniska 
odchodziły po drugiej. Bardzo cieszy fakt, że bawiły się z nami osoby nie tylko z Zatonia, ale i z Ługów czy „starej” 
Zielonej Góry, które przeczytały o naszej zabawie na stronie internetowej.  Jeszcze się zabawa dobrze nie 
skończyła, a już ludzie pytali o następny rok. Kto wie, może niechcąco narodziła nam się nowa świecka 
tradycja?  Choć zryw sylwestrowy był spontaniczny i w przygotowania zaangażowało się wielu późniejszych 
uczestników, to warto podziękować osobom, które z nami się nie bawiły, a mimo to dopomogły w kilkugodzinny 
przygotowaniach miejsca i w transporcie sprzętu. Dziękujemy Rysiowi Rosie, Sławkowi Stankowi, Radkowi 
Skorulskiemu i sołtysowi Krzysiowi Sadeckiemu za to, że znaleźli czas chęci do pomocy żeby pierwsza zatońska 
zabawa sylwestrowa pod gołym niebem w pełni się udała. 

Jarosław Skorulski 

  

  

 


