Wspólny opłatek

Piątkowy wieczór 8 stycznia z powodzeniem można określić mianem wspólnotowego. Wieczorna Msza
Święta odprawiona przez ks. proboszcza Ireneusza Masteja i ks. dr. Tadeusza Stanisławskiego była w intencji
mieszkańców i działających w Zatoniu wspólnot. Z ołtarza padły ważne słowa, że Kościół jest wspólnotą
wspólnot. Po Eucharystii mieszkańcy udali się do budynku przedszkola na spotkanie opłatkowe.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie od wspólnego zaśpiewania kolęd, łamania opłatkiem i składania życzeń, żeby
później zasiąść przy suto zastawionym stole.

Znalazły się na nim tradycyjne potrawy świąteczne takie jak: kutia, barszczyk z uszkami, krokiety,
paszteciki z grzybami, ryby i przeróżne wypieki. Gwarno było przy tym wspólnym stole, bo i tematów do
poruszenia było sporo. Jedni zastanawiali się nad tym, czy uda się żeby kolejne spotkanie zrobić już w naszej
świetlicy i jakie problemy są przy zatwierdzaniu projektu.

Ksiądz proboszcz tłumaczył zasady fizyki pokazując, jakie siły nacisku działają na kościelne filary, które
należy jak najszybciej wzmocnić.

Pani Aldona Karwacka opowiadała, w jaki sposób odnawiane będą kościelne empory i prezentowała
projekt pomieszczeń starej zakrystii, która po gruntownym remoncie wraz z poddaszem będzie miała funkcjonalny
wystrój, odpowiadający potrzebom służby liturgicznej, kapłanów i parafian jako miejsce spotkań. Opłatek był też
okazją, żeby podziękować panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu z Wolsztyna, który przeprowadzał dotychczasowe
remonty w naszym kościele.

W nieodległym narożniku dbano o to by, każda z ważnych kwestii powiodła się w realizacji, wznosząc regularnie
toasty.

Dobrze jest rozmawiać, snuć plany i działać wspólnie, bez względu na to, czy przynależymy do
stowarzyszeń, rad czy też jesteśmy po prostu mieszkańcami Zatonia. Warto nie tylko w chwilach uroczystych, ale
i na co dzień pokazywać, jak wiele nas łączy i jak to powiedział ks. proboszcz składając życzenia żebyśmy
potrafili zawsze ciągnąć dyszel w jedną stronę.
Jarosław Skorulski

II "Wieczór z księżną"

W piątkowy wieczór 4 marca w sali przedszkolnej zebrało się 16 osób, aby wyruszyć w
wirtualną podróż do Kurlandii i Semigalii. Przy kawie i pysznym keksie wspólnie oglądaliśmy widoki
książęcych parków i pałacowych sal, szukając śladów naszej księżnej i jej rodziny.

Uczestnicy mogli również oglądać XVIII wieczne kurlandzkie monety z wizerunkiem dziadka
księżnej Doroty- Johana Ernsta von Biron. Pokazywane na ekranie miejsca odszukiwaliśmy na 200
letniej mapie i analizowaliśmy poszczególne pola książęcego herbu, który niegdyś zdobił zatoński
pałac. Dużą ciekawość wzbudziły oryginalne dokumenty z książęcymi pieczęciami, na których bez
trudu uczestnicy odnajdywali kurlandzkie symbole. Po prezentacji był czas na rozmowy przy stole i
padła nawet propozycja wspólnego wyjazdu na Łotwę śladami przodków księżnej Doroty. Następny
„Wieczór z księżną” jesienią, a jego tematem będą wszystkie miłości księżnej i panująca w tamtych
czasach obyczajowość.
Jarosław Skorulski

Co nowego w stowarzyszeniu?- relacja z Walnego Zebrania Członków
Zgodnie z zasadami statutowymi odbyło się zebranie walne członków stowarzyszenia „Nasze Zatonie”.
7 kwietnia 2016 o godzinie 18.00 w budynku przedszkola spotkało się 26 członków stowarzyszenia.
Wymagana statutowa frekwencja, aby zebranie miało kworum, to 25%. Ponieważ wszystkich członków jest
obecnie 38 nie było potrzeby ogłaszać drugiego terminu. Spotkanie prowadził Piotr Lewandowski wiceprezes
stowarzyszenia, a protokołowały i liczyły głosy panie Dorota Politowska i Teresa Kowala. Podczas zebrania
przedstawione zostały sprawozdania: finansowe, komisji rewizyjnej oraz z pracy za 2015 rok. Ponadto prezes
wyraził podziękowania dla poprzedniego prezesa, który ustąpił z funkcji w listopadzie ubiegłego roku. Pan Henryk
Dzięgiel kierował pracami stowarzyszenia i zarządu przez pierwsze 4 lata działania. Zabrani podziękowali byłemu
prezesowi gromkimi brawami. Zebrani przyjęli w głosowaniu sprawozdania. Spotkanie czwartkowe było okazją
do dyskusji na temat programu pracy na 2016 rok. Został on poddany niewielkiej korekcie w stosunku do
zaproponowanego przez zarząd (zmiana terminów i dopisanie jesiennego ogniska). Była również okazja żeby
osoby odpowiedzialne za poszczególne, tegoroczne imprezy mogły krótko przedstawić główne zamierzenia.

Bardzo ważnym punktem spotkania było przedstawienie koncepcji remontu świetlicy w Zatoniu. Zabrani
mogli obejrzeć wizualizację poszczególnych pomieszczeń. Chyba nie było osób, na których plany świetlicy nie
zrobiły wrażenia. Ci z nas, którzy uczestniczyli w marcowych konsultacjach w Urzędzie Miasta opowiadali o
korektach jakie do planów zostały wprowadzone po spotkaniu. Pełna dokumentacja świetlicy będzie oddana do
Urzędu Miasta do 29 kwietnia, tak żeby jeszcze w maju mogło się odbyć zebranie sołectwa i głosowanie nad
przeznaczeniem funduszy na jej remont. Prezes stowarzyszenia poinformował o postępach prac nad rewitalizacją
parku w Zatoniu. 17 kwietnia będzie ukończony dokument „program funkcjonalno użytkowy” wraz ze wstępnym
kosztorysem prac. Zaprezentowany został również plan ochrony Zatonia przed zabudową ingerującą w wiejski
krajobraz kulturowy. Od 2016 roku najstarsza część Zatonia została wpisana przez Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków jako chroniony układ ruralistyczny. Układ ten, do którego głownie wchodzą ulice
Zielonogórska ( od parku) i Kwiatowa, wraz z terenami i obiektami znajdującymi się już w rejestrze i ewidencji
zabytków stanowią teraz prawem chronioną część dawnej wsi. Ochrona taka nie blokuje inwestycji, a jedynie
wymaga zachowania podstawowych zasad związanych z racjonalnym planowaniem i projektowaniem
pozwalającym na zachowanie wiejskich walorów naszej małej ojczyzny.
Podczas spotkania ruszyły zapisy u Piotra Lewandowskiego na jesienną wycieczkę do Czech. Jeszcze
w trakcie spotkania Maria Idzikowska zarezerwowała miejsca w ośrodku w Karłowie położonym blisko czeskiej
granicy. Na spotkaniu, które przebiegało w niezwykle miłej i twórczej atmosferze Małgosia Torenc oficjalnie
poinformowała również o spotkaniu z reżyserem programu „Okrasa łamie przepisy”, do jakiego doszło kilka
godzin wcześniej. Mieliśmy okazję zaprezentować walory historyczne i plenerowe Zatonia i poczynić ustalenia, co
do produkcji jednego z odcinków tego popularnego programu kulinarnego w Zatoniu. Mało, kto wie, że nasza
księżna Dorota obracała się wśród najwybitniejszych mistrzów kuchni XIX wieku. Między innymi podczas
kongresu wiedeńskiego pracował dla niej Marie-Antoine Carême - kuchenny rewolucjonista i autor książek
tratowanych do dzisiaj jaku fundament kuchni francuskiej, ale o tym będziemy jeszcze informować później.
Jarosław Skorulski

Karol Okrasa w Zatoniu
Zapowiadaliśmy, że obiecał się zjawić, ale wszystkich zaskoczył przyspieszony termin tej wizyty.
W niedzielę w o godz. 24 dotarła do Zielonej Góry ekipa kręcąca popularny program kulinarny „Okrasa łamie
przepisy”. Pomysłodawcą sprowadzenia gwiazdy programów kulinarnych do Zatonia była Małgosia Torenc. Po
prostu wyzwała Karola Okrasę na pojedynek KOLENDRA (uwielbiana przez mistrza kuchni) kontra CZOSNEK
NIEDŹWIEDZI ( specjalność Zatonia). Od poniedziałkowego poranku trwała realizacyjna gorączka. Trzeba było
szybko:
1. wybrać plenery;
2. wyznaczyć miejsca na paleniska;
3. ustalić scenariusz ( niebywałe, ale mnóstwo rzeczy na planie dzieje się spontanicznie i scenariusze
ulegają ciągłej modyfikacji);
4. dowieźć pieńki, kamienie i drewno;
Niestety zdjęcia w plenerze mają swoją specyfikę, dlatego realizatorzy od początku prosili żeby zapewnić
maksymalny spokój podczas pracy. Szerokie kadry miały pokazywać tylko piękno przyrody, a niezwykle czułe
mikrofony zbierały najdrobniejsze dźwięki z ponad 30 metrów. Po ustaleniach z reżyserem poprosiliśmy
o chociaż niewielkie spotkania z lokalnymi dziennikarzami, grupką mieszkańców i wcześniej umówioną delegacją
przedszkolaków biorącymi udział w projekcie kulinarnym. Spotkanie mogło się odbyć się nie wcześniej niż o godz.
17.00 po zakończeniu wszystkich zdjęć plenerowych.
Realizacja odcinka programu podzielona była na 4 części. Około godziny 10.30 rozległ się pierwszy klaps
zdjęciowy.
Część 1 „Przy pałacu”
Pieczenie pstrąga z czosnkiem niedźwiedzim na tle ruin pałacu. To pierwszy przepis, jaki chciał
przedstawić Karol Okrasa. Była to też okazja do powiedzenia kilku słów na temat naszej księżnej Doroty.

Niestety pogoda płatała nieustanne figle, które wymuszały ciągłe zmiany oświetlenia i
rozkładania agregatów prądowych i okablowania. Niebo przechodziło od ciemnego granatu i
zacinającego śniegu po wiosenny błękit rozświetlony jaskrawym słońcem (ekipa w zimowych
kurtkach,a pan Karol cały czas tylko w koszuli).

Efekt końcowy był nieziemski. Pstrąg z czosnkiem niedźwiedzim i zielonym owsem wyszedł
znakomicie. Po prostu palce lizać. Musicie uwierzyć na słowo.

Część 2 „Pod dębem Talleyranda”
Na usługach Talleyranda i księżnej Doroty pracował Maria Antuan Carem - najwybitniejszy kucharz XIX wieku.
Był on twórcą fundamentów tego, co na całym świecie znane jest pod pojęciem kuchni francuskiej. To jego
nazwisko zainspirowało Karola Okrasę do wyboru właśnie tego miejsca pod dębem, na przygotowanie kolejnej
potrawy.

W niewielkim, węgierskim kociołku mistrz postanowił przygotować zupę o dziwnej nazwie NIEBECZ znaną z
pogranicza Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Karol Okrasa zrobił ją na bazie młodej kapusty, wędzonych żeberek i
od wczoraj w wersji zatońskiej z dodatkiem czosnku niedźwiedziego.

Zapach gotowanej zupy snuł się po całej łące. Po zakończeniu ujęć pan Karol każdemu osobiście nalewał z
kociołka, co rusz podgryzając surowy czosnek.
Część 3 „U Małgosi w ogródku”
W tej części Karol Okrasa próbował naszych zatońskich specyfików: pesto z czosnku, makaron z
czosnkiem, kiszone liście czosnku no i pierogi ruskie z czosnkiem Małgosi Torenc, do których zrobił sos na bazie
rosołu wołowego, świeżych pomidorów, octu piwnego no i oczywiście naszego zielonego złota czyli czosnku.
Zatopił w nim pierogi, zjadł i odpłynął zamykając na chwilę oczy. W tym momencie Małgosia unosiła się kilka
centymetrów nad ławką, delikatnie lewitując w bezruchu. To chyba szczyt satysfakcji jaki może mieć osoba
lubiąca gotować.

Abstrahując od zachwytów na potrzeby produkcji, usłyszeliśmy poza kadrem sporo ciepłych słów od pana Karola
na temat pomysłów na potrawy i przetwory z czosnku. Ekipa realizatorów również próbowała naszych specyfików
i nie kryła miłego zaskoczenia, kiedy miała okazję spróbować tych smaków. Słoiczki z naszym pesto
powędrowały do Warszawy.
Część 4 „Reklamówki”
Karol Okrasa na koniec kręcił reklamówki w formie kilkunastosekundowych ujęć zaproszeń do udziału w
programie. Ekipa szukała ładnych plenerów z czosnkiem w tle.

Po ostatnim klapsie, chwilę przed godziną siedemnastą, cała ekipa ściskała się i poklepywała, dziękując
sobie nawzajem za ciężką, ale udaną pracę. To bardzo nietypowy obrazek kiedy w objęcia sobie wpadają
reżyser, kierownik planu, gwiazda i cała ekipa techniczna.
Osobną częścią wizyty były wywiady udzielone dla Gazety Większej relacji z wizyty można spodziewać
się w najbliższym magazynie. Redaktor Janusz Życzkowski z Radia Zielona Góra również nakręcił prócz
wywiadu krótki film ze spotkania Karola Okrasy z przedszkolakami MP9 i MP 30 z Zielonej Góry, którzy przez
kilka lat wraz z rodzicami redagowali swoje wielkie książki kucharskie w ramach projektu „Błękitna kokarda”.

Na koniec był czas na zdjęcia i autografy rozdawane mieszkańcom Zatonia.

Pan Karol Okrasa okazał się człowiekiem niezwykle sympatycznym, bezpośrednim i dowcipnym. Mimo
trudów pracy, przez cały dzień na wolnym powietrzu, zachował do końca dobry humor i uśmiech. Jest naturalny i
pozbawiony wszelkich cech, z którym kojarzy nam się zachowanie gwiazd i celebrytów. Sam nalewał wszystkim
zupę, czekając z niecierpliwością czy smakuje. Wypytywał o park i pałac. Koniecznie chciał, chociaż na moment
zobaczyć jak wygląda w środku. Z każdym rozmawiał jak z dobrym znajomym. Jest profesjonalistą w każdym
calu, posiadającym niesamowitą świadomość tego, co mówi i wykonuje jednocześnie na planie. Nie dokręcał
dubli wynikających ze swoich pomyłek, a jeżeli były powtórki ujęć, to wynikały z gwałtownej zmiany pogody lub
problemów technicznych realizatorów dźwięku czy obrazu. To była czysta przyjemność mieć możliwość
podpatrywać z ukrycia i pomagać ekipie, która współpracuje w każdym, najdrobniejszym elemencie realizacji
mozaiki, która za dwa tygodnie zamieni się w telewizyjny program. Mam nadzieję będzie to dobra reklama
stowarzyszenia i samego Zatonia.

„Macie niesamowity potencjał, żeby na bazie czosnku zbudować całą gamę lokalnych potraw. Już nawet
to co zrobiliście do tej pory zasługuje na zauważenie. Dzięki wam zupełnie inaczej od tej pory będę patrzył na
czosnek i możliwości jego wykorzystania w kuchni” – powiedział pan Karol. „Nie poznacie Zatonia. Będzie po
prostu bajkowe. Światło, odcienie zieleni, granatowe chmury, romantyczne ruiny… Nie zawsze trafiają nam się
takie dni jak w Zatoniu” – takimi słowami pożegnał się operator kamery wsiadając od samochodu
Program, w którym gwiazdą będzie Karol Okrasa, tłem Zatonie, a w głównej roli wystąpi nasz czosnek
niedźwiedzi będzie miał premierę 7 maja w TVP 1.
Czosnek niedźwiedzi użyty do programu pochodził z przydomowych ogródków mieszkańców Zatonia,
bo ten dziko rosnący w parku jest oczywiście pod ochroną.
Jarosław Skorulski

Majówka pod dębem

W słonecznie, niedzielne popołudnie spotkaliśmy się przy świętym Florianie, aby rozpocząć
naszą majówkę. Impreza, której właściwie miało nie być, bo w kalendarzu duże zagęszczenie. Jednak
na zebraniu członków stowarzyszenia padła sugestia, że skoro nie robimy nocy świętojańskiej. to
może warto się spotkać na rodzinnym pikniku w maju. Od razu zgłosiły się panie Anna Mroczek i
Elżbieta Wamberska z propozycją, że zajmą się organizacją, a Józek Załucki stwierdził, że chętnie
zrobi grilla. I w zasadzie wszystko co najważniejsze było już gotowe. Ryszard Rosa dowiózł cały
sprzęt biwakowy pod dąb Talleyranda, ksiądz proboszcz ogłosił i stało się.

Z koszami, z których wystawały blachy ciasta i zgrabne flaszeczki, ruszył pochód majówkowiczów
parkową aleją na łąkę Joanny.

W mniejszych i większych grupkach przysiedli wszyscy pod dębem Talleyranda i rozpoczęło się
wspólne ucztowanie.

Byli z nami strażacy z Jarogniewic, którzy asystowali przy poświęceniu kapliczki, był też oczywiście i
ksiądz proboszcz. W blasku majowego słońca leniwie płynął czas na rozmowach, a nawet na
wspólnym śpiewaniu, bo panie Ela i Ania zadbały o wydrukowanie słów biesiadnych piosenek.

Wszyscy dzieli się nawzajem tym co w koszach przynieśli na słono i na słodko, na sucho i na mokro.

Małgosia Torenc częstowała swoimi pierogami z niedźwiedzim czosnkiem, a Jarek Skorulski testował
na przybyłych różne smaki pesto oczywiście też na bazie niedźwiedziego czosnku.

Jednak największe powodzenia miał jak zawsze Józek Załucki, który czarował przy kartkóweczkach,
kiełbasach i skrzydełkach. Przebojem okazała się kawa zbożowa, którą nasz nadworny kucharz
obdzielał z wielkiego gara wszystkich przybyłych na łąkę.

Bez głośnej muzyki, bez wielkich tłumów, z uśmiechami na twarzach i z kieliszeczkiem dobrego wina.
Taka była nasza pierwsza zatońska majówka.

Ci co przybyli, odchodzili zadowoleni. Ci co się z nas śmiali, że idziemy tylko po to, by nakarmić
kleszcze mają czego żałować.
Jeszcze
majówka nie dobiegła końca, a uczestnicy już namawiali się na jesienne pieczenie
ziemniaków przy pałacu. Józek powiedział, że w zasadzie jest już gotowy, więc chyba jesienne
ognisko też się uda.
Jarosław Skorulski

Święty Florianie patronie nasz

Trochę się naczekał nasz Florian zanim dostąpił wody święconej. Kapliczka dedykowana
patronowi strażaków stanęła w Zatoniu razem z czterema innymi, po plenerze rzeźbiarski, w lipcu
2012 roku.

Stanęła ona w miejscu nieprzypadkowym. Opodal, w nieistniejącym już budynku między
ruinami kościoła św. Jana a świetlicą, mieściła się przecież strażacka remiza. Stąd pomysł, aby w tym
miejscu, po środku wsi, właśnie on spoglądał na mieszkańców, chroniąc przed pożarami ich
domostwa. Po czterech latach od ustawienia kapliczki spotkaliśmy się przy figurze podczas wspólnej
modlitwy. Ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej mógł wreszcie dokonać obrzędu poświęcenia jej na bożą
chwałę. Zanim jednak nastał ten moment, panie Ela Wamberska i Ania Mroczek pięknie ozdobiły
kapliczkę wstążkami, kwiatami i liśćmi bluszczu.

Ponad 40 mieszkańców wraz z zastępem OSP z Jarogniewic wzięło udział w tej skromnej
uroczystości.

Ksiądz proboszcz zanim poświęcił kapliczkę przybliżył nieco postać świętego, a na koniec
poprosił strażaków o małą prezentację możliwości bojowych. Wkrótce nad kapliczką i zebranymi
mieszkańcami pojawił się obłok rozpylonej wody, na którym rozbłysła przepiękna tęcza. Według
Starego Testamentu tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem, jest obietnicą
złożoną przez Boga Jahwe Noemu, że ziemi nie nawiedzi już więcej wielka powódź.

Ale cofnijmy się jeszcze kilka lat wstecz, do momentu powstania naszej kapliczki. To właśnie dzięki
rzeźbiarzowi, który przez tydzień budował kapliczkę, nasz plener uzyskał status międzynarodowego.

Młody rzeźbiarz - prawdziwy Żmudzin Nerijus Alsauskas, przybył do nas z prosto ze środka litewskiej
puszczy. Dzięki niemu ten nasz zatoński Florian nie jest typowym wyobrażeniem świętego jakie
możemy spotkać w kościołach na całym świecie. Trzeba jednak wytężyć nieco wzrok i przyjrzeć się
detalom. Choć Florian jest w zbroi, to nie jest ona zbroją rzymskiego legionisty. Nasz zatoński ma
zbroję taką, jaką nosili polscy i litewscy rycerze pod Grunwaldem.

Sztandar, z którym przedstawiany jest św. Florian również nie przypomina rzymskiej chorągwi. Można
od tyłu na nim zauważyć charakterystyczny znak –podwójny krzyż. Jest to rodowy znak Władysława
Jagiełły, jaki przyjął kiedy został ochrzczony. Zostawił więc Nerijus w Zatoniu nie tylko kapliczkę, ale i
kilka ukrytych znaków naszej wspólnej historii, kiedy to wraz z braćmi Litwinami tworzyliśmy
Rzeczpospolitą Obojga Narodów. A jak ktoś przyjrzy się jeszcze dokładniej, to i w kształcie wieży
kościoła, którą gasi św. Florian dostrzeże z pewnością podobieństwo z naszą zatońską wieżą.
Zwracając uwagę na szczegóły czy nie, jednemu nie można zaprzeczyć, że kapliczka na stałe wpisała
się w nasz krajobraz. Nerijus, który szybko zjednał sobie przyjaciół był chyba najbardziej
uśmiechniętym uczestnikiem pleneru, każdego dnia uczył się nowych polskich słów, a kilka jego
dębowych rzeźb zostało w galerii u Marii Idzikowskiej.

Jarosław Skorulski

Artysta na osi czasu

„Artysta na osi czasu” - to tytuł pleneru malarskiego, który wkrótce rozpocznie się w Zatoniu. Skąd
taki tytuł?

Gdybyśmy mieli opisać stan obecny Zatonia musielibyśmy szczerze stwierdzić: świetlica
zdewastowana, pałac w ruinie, park mimo prac zapuszczony, z ruin kościoła św. Jana sypią się
kamienie, drogi dziurawe, brak w wielu miejscach chodników, nie ma kanalizacji i pewnie moglibyśmy
jeszcze długo, długo wymieniać. Mamy jednak wielką nadzieję, że właśnie ten 2016 rok będzie dla
nas przełomowy. Wkrótce zacznie się remont świetlicy i budowa nowego zaplecza kuchennosanitarnego, w sierpniu prawdopodobnie zapadnie decyzja o rewitalizacji parku, zakończono już prace
nad koncepcją kanalizacji, w sierpniu powstanie nowe boisko sportowe. To wszystko sprawia, że
znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym, w historii naszej małej ojczyzny. I właśnie dlatego, na
zaproszenie stowarzyszenia „Nasze Zatonie” przyjadą z różnych stron Polski artyści, na tygodniowy
plener malarski. Zanim jednak przyjadą, w swoich pracowniach stworzą widoki Zatonia na podstawie
starych przekazów ikonograficznych (XIX wiecznych obrazów, rysunków i przedwojennych fotografii).
Następnie będą konfrontować swoje wyobrażenia o dawnym Zatoniu z teraźniejszością jaką tu
zastaną. Powstaną współczesne widoki Zatonia przed przebudową. Dokonają więc artyści
symbolicznego przemieszczenia się na osi czasu.
Podróży w czasie dokonają;
Stanisław Przewłocki – Wrocław
Wojciech Górecki – Gdański
Mariusz Chrząstek – Częstochowa
Elwira Przewłocka – Wrocław
Borys Michalik - Częstochowa
Halina Maszkiewicz - Zielona Góra
Paweł Gładkov – Odessa
Maria Antoniak - Legnica
Beata Montowska - Zatonie

Pamiętajmy, że plener to przede wszystkim czas twórczego działania artystów, którzy w
krótkim okresie muszą stworzyć prace. Im więcej czasu i spokoju im zapewnimy, tym większa szansa,
że powstanie coś, co nas zachwyci. Plener będzie trwał od 11 czerwca (sobota) do 17 czerwca
(piątek).
W starych zabudowaniach gospodarczych przy świetlicy urządziliśmy galerię, która będzie
czynna codziennie od 11.00 do 18.00 godziny.
W galerii będzie można obejrzeć, no i oczywiście kupić, przywiezione przez artystów prace.
Będzie też kawa i herbata, a może coś jeszcze? No i będzie oczywiście zawsze gotowa do rozmów
główna sprawczyni tego artystycznego zamieszania czyli Maria Idzikowska.
Wszystkich mieszkańców i sympatyków Zatonia, tych co znają się na sztuce i tych co po raz pierwszy
zobaczą artystę zapraszamy na wernisaż kończący plener.

16 czerwca (czwartek) godz. 18.00 (stodoła przy świetlicy)
Będzie okazja na spotkanie z artystami i ich pracami, które powstaną podczas pleneru. Będą też
występy, loterie, aukcje i inne niespodzianki. Ale i Wy drodzy goście możecie zrobić nam
niespodziankę!
Ogłaszamy wielkie wietrzenie szaf i wyciąganie wszelakich starych i nowych nakryć głowy.

Wianki z kwiatów, cyklistówki, czapki, pilotki
Cylinderki, kaszkieciki, toczki, hełmofony i meloniki.

i

leninówki,

Rzucamy hasło:

Jeśli tylko masz uszy, to je zakryj kapeluszem!!!
Tak więc przyjdźcie do nas na wernisaż, bardzo prosimy z nakryciem głowy . Czochraci niech chociaż
piórko sobie wetkną, a łysi choćby jakąś nalepkę czy przyssawkę. (tych bez kapeluszy też oczywiście
zapraszamy, ale nagród to oni nie zdobędą)

ZAPRASZAMY!

Goście z Ukrainy

W czwartek 10 czerwca przybyła do Zatonia grupa działaczy samorządowych z Ukrainy. Zatonie było
przystankiem na ich 2-tygodniowej trasie po Polsce. Nie był to jednak wyjazd turystyczny. Obecnie na
Ukrainie przeprowadzana jest reforma administracyjna polegająca na łączeniu małych samorządów w
większe i silniejsze na kształt polskich gmin. Reformie towarzyszy wiele emocji i jest to obecnie jeden
z najgorętszych tematów politycznych na Ukrainie. Wizyta w różnych miastach na terenie Polski i
spotkania z władzami oraz mieszkańcami miały pokazać gościom różne aspekty łączenia podmiotów
samorządowych. Trudno sobie wyobrazić, że na trasie ich po naszym kraju nie będzie Zielonej Góry.
Byliśmy przecież pierwszymi w Polsce, którzy doprowadzili do zgodnego połączenia miasta i gminy.
Wizyta rozpoczęła się od spotkania w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona
Góra, w którym uczestniczyli prof. Czesław Osękowski, Mariusz Zalewski i Krzysztof Sadecki.

Następnie grupa 16 gości przyjechała do Zatonie gdzie w galerii szykowanej na plener
pokazana była prezentacja ilustrująca jakie projekty realizowane będą z funduszy, jakie Zatonie
otrzymało po połączeniu oraz inwestycje z innych środków, których uruchomienie było możliwe było
po połączeniu.

Goście wybrali się też na krótki spacer wokół pałacu, poznając naszą historię. Był również
czas na pytania o codzienne sprawy związane z życiem w mieście po połączeniu. Myślę, że grupa
była bardzo zadowolona z pobytu w Zatoniu. Każdy z uczestników spotkania otrzymał znaczki
turystyczne, informatory, długopisy i pocztówki reklamujące Zatonie.

Organizatorem wizyty była Polski-Ukraińska Fundacja Współpracy PAUCI. Wśród przybyłych
gości byli zastępca dyrektora w Polsce Krzysztof Ficek i zastępca dyrektora na Ukrainie Krystiantyn
Ploskyj.
Gościom z Ukrainy życzymy miłych wrażeń z pobytu w Polsce i zebrania jak największej ilości
informacji i doświadczeń.

Jarosław Skorulski

Kronika pleneru cz. I

Zanim plener się rozpoczął dokonała się rewolucja. Planowaliśmy postawić na terenie za
ruinami kościoła wielki namiot z obrazami. W namiocie miał ktoś nocować robiąc za stróża, a
zaplecze sanitarne w postaci TOI TOI-jek miało stanąć za namiotem. Na szczęście po krótkiej
rozmowie Krzysztofa Sadeckiego z Marią Idzikowską szefowa pleneru podjęła decyzję. Sprzątamy
stodołę, wywozimy śmieci i przerabiamy ją na galerię. Centrum życia plenerowego będzie w
budynkach gospodarczych. Pomysł szalony, ale rewelacyjny!

Od wtorku na całego trwały prace. Gruz, rupiecie, góra piachu, chwasty do pasa,
zapuszczone, nieczynne toalety –taki obraz zastaliśmy.

Dawno tyle rąk do pracy nie udało się zmobilizować. W ruch ruszyły szczotki, łopaty, grabie,
taczki i szmaty.

Odrapane ściany pokryły się sztandarami i malowanymi płótnami. Pojawiły się kwiaty i
kolorowe banery. Z budynku przeznaczonego na rozbiórkę powstała piękna, stylowa galeria.

Teraz już tylko pozostało czekać na artystów.
J.S.

Kronika pleneru cz. II

Plener rozpoczęty. W sobotę 11 czerwca w południe pojawili się pierwsi artyści. Chyba troszkę
zaskoczeni naszym pomysłem na galerię, ale w pozytywnym znaczeniu.

Niektórzy cichutko inni z przytupem i bukietem polnych maków witali się z Marią Idzikowską.

Chwila na odpoczynek i wzajemne poznanie się, potem rozpakowywanie z samochodów,
obrazów i rzeźb. Kiedy artyści pojechali zakwaterować się do gospodarstwa agroturystycznego w
Ługach, wszystkie obrazy i rzeźby wypełniły przestrzeń galerii zawieszane ręką pana Tomasza.

Po południu obowiązkowy spacer po parku i szukanie pierwszych miejsc, które można
przenieść na papier i płótno. Galeria zaczęła żyć.

Jedni przychodzą pooglądać inni porozmawiać z twórcami jeszcze inni napić się kawy i zjeść
ciasto w miłym towarzystwie. Dorota Politowska dba o wszystkich troskliwie zawsze ma coś dobrego
w zanadrzu. W niedzielę rano w galerii kupiono już 3 obrazy. Mamy nadzieje, że to dobry znak dla
naszych gości na sam początek pleneru.
Przypominamy, że galeria w stodole czynna codziennie od 11.00 do 18.00.
Życzymy artystom dużo inspiracji i udanego pobytu w Zatoniu, a mieszkańcom i gościom
miłego obcowania ze sztuką.
J.S.

Kronika pleneru cz.III
We wtorkowe przedpołudnie Piotr Lewandowski porwał część uczestników pleneru na
wycieczkę do Żagania.

Chcieliśmy pokazać gościom główną siedzibę naszej księżnej na Śląsku. Był czas na
zwiedzanie pałacu i parku ale dużo większe wrażenia na gościach zrobiła wizyta w kościele
p.w. Św. Krzyża gdzie pochowana jest księżna Dorota, jej siostra Wilhelmina oraz syn Doroty
Ludwik.

Po kościele oprowadzał naszą grupę zaprzyjaźniony z Zatoniem pan Adam
Raciborski. W wyjeździe wzięły udział cztery panie: Elwira Przewłocka, Maria Antoniak,
Halina Maszkiewicz i Beata Montowska oraz silna męska reprezentacja z Częstochowy:
Borys Michalik i Mariusz Chrząstek.
J.S.

Kronika pleneru cz. IV
Środa to czas na część edukacyjną zatońskiego pleneru. 20 uczniów z Zielonej Góry pod opieką plastyka
Michaliny Walicht oraz nauczycielki Martyny Jasic przybyła do Zatonia na warsztaty twórcze. Spotkanie
rozpoczęło się od zwiedzania galerii w „Stodole Artystycznej”.

Tam dzieci spotkały się z artystką Marią Antoniak i rzeźbiarzem Mariuszem Chrząstkiem. Młodzi
zielonogórzanie skupieni w kole plastycznym „Kulturka” mieli okazję zapoznać się z różnymi technikami
malarskimi oraz dowiedzieli się o przedziwnych inspiracjach i materiałach z jakich powstają rzeźby Mariusza
Chrząstka.

Uczniowie też podpatrywali Beatę Montowską przy pracy nad obrazem.

Potem już trzeba było samemu wykazać się umiejętnościami i spojrzeniem na otaczający świat.

Grupa ruszyła pod ruiny pałacu i każdy z uczestników najpierw rysował pastelami, a potem malował
akwarelami. Artyści od czasu do czasu delikatnie podpowiadali dzieciom jak prowadzić kredkę czy pędzel. I
choć co rusz szyki próbował popsuć deszcz, młodzi twórcy dawali sobie świetnie radę. Ponad czterogodzinne
spotkanie ze sztuką zakończyło się podsumowaniem i rozdaniem dyplomów i nagród.
Trzeba przyznać, że plener wyzwala wśród mieszkańców Zatonia niesamowite pokłady otwartości i
chęci ugoszczenia nie tylko twórców ale i gości, którzy nas odwiedzają.

W przeciągu zaledwie trzech godzin do stodoły przyszła Małgosia Torenc z ciastem i pierogami, Teresa Kowala z
bigosem, Anna Mroczek z pierogami i kopytkami i Jadwiga Grzegórzko z gołąbkami. Jak dodamy do tego Dorotę
Politowską z kawą i herbatą, to mamy pełen obraz kulinarnej odsłony pleneru.
W telewizji słychać, że kolejne kontrole w ministerstwach wykrywają co rusz jakieś nowe „Bizancjum”. Aż strach
pomyśleć, co by było gdyby taka kontrola wpadła do naszej „Artystycznej Stodoły”.
PRZYPOMINAMY W CZWARTEK 16 CZERWCA GODZ. 18.00 WERNISAŻ
( Prosimy się nie denerwować . Na mecz z Niemcami wszyscy zdążą, bo artyści i organizatorzy też kibicują)

Kronika pleneru cz. V

Święto sztuki w Zatoniu dobiegło końca. W piątek przed południem w „Stodole Artystycznej” spotykali się po
raz ostatni organizatorzy i twórcy zatońskiego pleneru. Był czas na ostatnią kawę, ale przede wszystkim na
wspomnienia tego, co działo się poprzedniego dnia na wernisażu. I choć imprez kulturalnych w Zatoniu, przez 5
lat działania stowarzyszenia było mnóstwo, to ta chyba przebiła wszystkie dotychczasowe. Znakomici artyści
tworzyli przez tydzień, przemierzając łąki i lasy wokół Zatonia. Przywieźli też ze sobą swoje wcześniejsze
prace, a wśród nich również i te inspirowane Zatoniem. Wszytko to można było obejrzeć przeciskając się w
tłumie podczas wernisażu. W pewnych momentach trudno było nawet wejść do stodoły.

Maria Idzikowska pomysłodawczyni i realizatorka tego projektu zaprosiła do przyjazdu Stanisława
Przewłockiego, Wojciecha Góreckiego, Pawła Gładkowa, Elwirę Przewłocką, Marię Antoniak, Borysa
Michalika i Mariusza Chrząstka.

Do nich dołączyły dwie miejscowe artystki Halina Maszkiewicz i Beata Montowska. Nie sposób w
jednym artykule opisać twórczość i osiągnięcia poszczególnych artystów, ale każdy kto interesuje się sztuką

lub choć chwilę spędził szukając wiadomości w internecie, to z pewnością przyzna, że poziom tych, którzy
spotkali się w naszej stodole był wyjątkowy.

Każdy z obecnych w ten czwartkowy wieczór miał możliwość porozmawiania z nimi i to nie tylko na
temat sztuki.

Wszyscy otwarci, życzliwi, ciekawi rozmów, wymiany spojrzeń i uśmiechów.

Maria Idzikowska choć przedstawiała każdego z nich z osobna, to jednak nie wszyscy odważyli się
wystąpić wyznając starą maksymę, że za artystę najlepiej przemawia jego sztuka.

Spotkanie z twórcami i ich twórczością umilał wirtuoz gitary Eugeniusz Merstein – Kwiatkowski oraz
szaleni artyści z Teatru Rozrywki Trójką - Beata i Artur Belingowie. Z pewną dozą niepewności poprosiliśmy
wcześniej o to, by publiczność przyszła na wernisaż z nakryciem głowy.

Takich gości może mieć tylko Zatonie, bo spisali się znakomicie.

Dodało to kolorytu i wyjątkowego klimatu całej imprezie.
Kiedy już tłum się rozrzedził i zaczęły dogasać świece za gitarę chwycił Wojciech Górecki i Artur
Beling.

Były ostatnie lampki wina, ballady i to coś czego nie opiszą żadne słowa.
Zawsze informacją zwrotną dla artystów nie są tylko rozmowy i komplementy jakie słyszą na temat
swoich obrazów ale i fakt czy ktoś kupi efekt ich pracy.

Nie prowadziliśmy statystyk, ale z naklejanych co rusz na obrazach znaczków „sprzedane” widać, że
znaleźli się chętni na to by ze sztuką naszych plenerowych gości obcować dłużej wieszając ich prace na ścianach
swoich domów.
Proces twórczy podczas pleneru jest najważniejszy, ale prócz niego, kto wie czy nie na równi, ważne są
rozmowy.

Przez cały tydzień jak na posterunku w naszej galerii dyżurowała niezmordowana Dorota Politowska.
Celebrowała wejście każdego, kto przekroczył wielkie drzwi stodoły. Zawsze uśmiechnięta, zawsze gotowa by
powiedzieć dobre słowo i zaproponować kawę.

Cóż jednak znaczy rozmowa przy kawie bez odrobiny ciasteczka? Każdego dnia w galerii lądowały
wielkie blachy ciasta znoszone przez nasze zatońskie gospodynie. Wszystkie podczas wernisażu otrzymały
podziękowanie w formie portreciku księżnej Doroty, a były wśród nich: Bożena Fuchs, Beata
Sałasińska, Wiesława Skorulska, Anna Ulmer, Jadwiga Poźniak, Wanda Rosa Małgorzata, Torenc, Teresa
Kowala, Danuta Połońska, Teresa Ochremczuk, Anna Mroczek, Elżbieta Wamberska.

Mimo, że u pani Emilii Zawiślak (z Agroturystyki Ługi) u której mieszkali artyści, stoły uginały się od
jedzenia, to do naszej stodoły trafiały codziennie miejscowe, swojskie gołąbki, bigosy, kopytka i inne specjały.
Prawdziwymi rekordzistkami w sztuce spontanicznego dokarmiania gości i tubylców okazały się nasze
mistrzynie pierogów Anna Mroczek i Elżbieta Wamberska.

Każdego dnia obdzielały stosami swojego specjału bywalców galerii. Trudno wymienić wszystkich,
którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia, tych którzy sprzątali, wozili sprzęty i załatwiali rzeczy
niemożliwe od razu. Trzeba jednak w szczególny sposób wymienić Piotra Lewandowskiego, który
zorganizował wycieczkę dla artystów do Żagania i naszego sołtysa Krzysztofa Sadeckiego, który między innymi
zadbał o wodę, prąd i wywóz śmieci podczas pleneru. Mimo, że roboty było w bród, to wszystkim pracującym
przy plenerze i wernisażu dopisywały dobre humory i towarzyszyło przekonanie, że biorą udział w czymś
wyjątkowym.

Plener i wernisaż były swoistym rekwiem dla stodoły, która wkrótce zostanie rozebrana, a na jej
miejscu powstanie nowa część kuchenno-socjalna i parking przy naszej świetlicy. I choć po stodole nie zostanie
śladu, to po plenerze zostanie ślad w postaci prac, które zostawili nam w darze artyści. 12 pięknych obrazów
inspirowanych Zatoniem i okolicami zawiśnie w wyremontowanej świetlicy. Poświęcimy im osobną relację,
gdy oprawimy je w ramy. Największą i bez wątpienia najcięższą (prawie 200 kg.) pamiątką po plenerze, będzie
rzeźba księżnej Doroty.

Inspirowana portretami księżnej, zaprojektowana przez Beatę Montowską, wypalona laserem w Zastalu,
wkrótce otrzyma piękną oprawę w kształcie medalionu. Wykona go w swojej częstochowskiej pracowni artysta
Mariusz Chrząstek. Rzeźba ta stanie na rondzie, któremu nadano przed rokiem imię księżnej Doroty. Całość
zostanie zamontowana i odsłonięta podczas święta dzielnicy 27 sierpnia. Mamy nadzieję, że będzie to oryginalna
wizytówka Zatonia, która stanie się naszym znakiem rozpoznawczym. Zatońskim plenerem zorganizowanym
przez stowarzyszenie "Nasze Zatonie" kierował Maria Idzikowska.

Został on zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra za co serdecznie dziękujemy.
Jarosław Skorulski

Przyjaciele Talleyranda w Zatoniu

Towarzystwo Przyjaciół Talleyranda, to organizacja działająca we Francji od 20 lat. Zajmuje się szeroko
rozumianą działalnością historyczną promującą idee związane z postacią Karola Maurycego Talleyranda i
członków jego rodziny. Oficjalną siedzibą stowarzyszenia jest Zamek Valencay.

Członkowie stowarzyszenia organizują konferencje historyczne i opiekują się miejscami związanymi z
tym wybitnym francuskim politykiem i dyplomatą. Odbywają również wycieczki do miejsc związanych z
Talleyrandem i jego rodziną. Piętnastoosobowa grupa członków stowarzyszenia przyjechała w tym roku do
Polski gdzie zwiedzała między innymi Warszawę, Wrocław i Żagań. Nie była to pierwsza wizyta w Polsce, ale na
życzenie uczestników tym razem przyjechali również do Zatonia. Celem pobytu było nie tylko obejrzenie ruin
książęcego pałacu, ale również zapoznanie się z działalnością stowarzyszenia „Nasze Zatonie”.

W sobotnie popołudnie 25 czerwca w „Artystycznej Stodole”, która urządzona była na potrzeby
zakończonego przed tygodniem pleneru malarskiego, przybyli goście z Francji.

Po obejrzeniu wystawy malarstwa i spotkaniu z zarządem stowarzyszenia odbyła się prelekcja na temat
dziedzictwa, jakie zostawiła po sobie księżna Dorota de Talleyrand- Perigord w Zatoniu. Wśród uczestników
spotkania była obecna biografka księżnej Doroty pani Francoise Aubert-Enhert. Grupie francuskiej przewodniczył
Prezydent Stowarzyszenia „Les Amice de Talleyrand” pan Roland Martinet. Po prelekcji historycznej była
również okazja do przedstawienia działań stowarzyszenia jakie od kilku lat prowadzimy na rzecz promowania
postaci księżnej i historii Zatonia. Mówiliśmy też o naszych planach na bliższą i dalszą przyszłość. Goście żywo
interesowali się szczegółami naszej pracy i chyba byli trochę zaskoczeni skalą działań jakie proponujemy
zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom. Bardzo interesowali się projektem rewitalizacji parku w Zatoniu i
możliwością zabezpieczenia pałacowych ruin.

Po spotkaniu w stodole grupa udała się na krótki spacer pod ruiny pałacu gdzie wspólnie
rozszyfrowywaliśmy jakie pokoje były niegdyś w książęcej rezydencji.

Niestety aura pokrzyżowała nam plany i nie doszło do dłuższego spaceru po parku. Nadchodząca
nawałnica zmusiła nas do szybszego przejścia do trzeciej części wizyty.

Trzecia część spotkania to dyskusje historyczne przy cieście i herbacie na temat księżnej, jej męża
Edmunda i dzieci oraz rozmowy na temat możliwości podjęcia współpracy między naszym stowarzyszeniami. Na
stronie francuskiego stowarzyszenia była do tej pory tylko niewielka informacja na temat Zatonia i mamy skromną
nadzieję, że po tym spotkaniu będzie ich nieco więcej.

Obie strony dowiedziały się sporo nowego o sobie i choć profil i skala działań stowarzyszeń jest bardzo
różna, to łączy nas wszystkich bezwarunkowy podziw dla osoby księżnej Doroty. Było to widoczne w emocjach
jakie towarzyszyły rozmowom i wystąpieniu pana prezydenta Rolanda Martineta. Każdy z gości otrzymał od nas
grafiki pałacu w Zatoniu, znaczki turystyczne i foldery związane z rewitalizacją parku. Ze strony polskiej, grupą
francuskich gości, opiekowali się pani Wioletta Sosnowska i pan Marian Świątek z Żagania, a całość spotkania w
Zatoniu tłumaczyła pani Kamila Witucka.
Jarosław Skorulski

Wiosenny Turniej Latawców
W sobotnie południe 18 czerwca 2016r. już po raz szósty zorganizowano z inicjatywy stowarzyszenia Nasze
Zatonie Wiosenny Turniej Latawców. Mogliśmy podziwiać piękne, własnoręcznie robione przez uczestników
latawce. Jednak tym razem, uczestnicy konstruując je nie byli zdani wyłącznie na siebie. W ramach przygotowań
odbyły się warsztaty modelarskie z budowy latawców. Warsztaty odbyły się w świetlicy przedszkolnej w sołectwie
Zatonie oraz dzięki zgodzie Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze-Drzonków. Warsztaty
przeprowadzili doświadczeni instruktorzy modelarstwa z Domu Harcerza, Panowie Jakub Kosiak i Marek Piwecki.
Pomogli stworzyć konstrukcję latawców, jednak część estetyczna- ozdoba, zależała już tylko wyłącznie do
wyobraźni dzieci. W warsztatach wzięło udział łącznie 36 dzieci. W sobotnie południe ze swoimi latawcami na
placu przedszkolnym stawiło się 27 uczestników w wieku od 3 do 14 lat z Zatonia, Barcikowic, Drzonkowa,
Kiełpina, Przylepu. Zawody odbywały się w towarzystwie rodzin, znajomych oraz kibiców służących dobrym
słowem i pomocą. Zaszczycił nas też swoją obecnością Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto w
Zielonej Górze Pan Mariusz Zalewski oraz Prezes Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” Jarosław Skorulski. Na
początku, wszyscy uczestnicy musieli przed komisją sędziowską w skaldzie: Marek Karwacki, Małgorzata
Lewandowska i Dariusz Pawlak pokazać swoje latawce, których oceny świadczyły o wysokim poziomie
zaangażowania małych konstruktorów. Oceniana była kolorystyka, dekoracje, a przede wszystkim motywy ich
zdobienia. Po części indywidualnej prezentacji, uczestnicy przeszli na teren boiska szkolnego, gdzie nastąpił
sprawdzian praktyczny. Oceniane były wszystkie elementy lotu. Jedne latały krócej, inne dłużej. Jedne nisko, a
niektóre naprawdę bardzo wysoko. Tutaj zaangażowali się nie tylko uczestnicy, ale i całe rodziny. Był to też dobry
sprawdzian kondycji fizycznej dla niejednej z osób wielokrotnie nagradzany wspaniałym efektem. Jurorzy
naprawdę mieli ciężki orzech do zgryzienia, szczególnie przy tak wyrównanym poziomie uczestników.

Po części praktycznej i po dokonaniu oceny, komisja i uczestnicy powrócili na plac Oddziału Przedszkolnego w
Zatoniu gdzie ogłoszono wyniki. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni i otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Gratulujemy zwycięzcom Turnieju, którzy otrzymali pamiątkowe puchary:
I miejsce: Karolina Radziejewska (PSP Przylep)
II miejsce: Arkadiusz Kozłowski (PSP Przylep)
III miejsce: Błażej Zając (PSP Drzonków)
IV miejsce: Hania Jargas (PSP Drzonków)
V miejsce: Kasia Lewandowska (PSP Drzonków)
Najmłodszym uczestnikiem turnieju była Marysia Ulmer (3 latka) z Przedszkola w Zatoniu. Natomiast Puchar
Prezydenta Miasta Zielona Góra tym razem powędrował do Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie.
Piękna pogoda, duża liczba zawodników i ogromna ilość osób kibicujących świadczyła o dużym powodzeniu tej
imprezy. Cieszymy się, że i tym razem tak wiele osób przybyło do Zatonia świetnie się bawiąc i rodzinnie
spędzając te sobotnie południe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom turnieju. Dziękujemy
wszystkim osobom biorącym udział w zawodach za moc wrażeń, zaangażowanie i wspaniałą rywalizację
sportową. Dziękujemy również osobom przygotowującym te zawody. Organizatorem imprezy było
Stowarzyszenie „ Nasze Zatonie” dzięki wsparciu finansowemu Miasta Zielona Góra udzielonemu na realizację
tego zadania. Wszystkich miłośników latawców zapraszamy już teraz na kolejną edycję turnieju w przyszłym roku.
Stowarzyszenie Nasze Zatonie - Marek Karwacki

Księżna Dorota już stoi

19 sierpnia na rondzie przed Zatoniem ustawiona została metalowa postać przedstawiająca
księżna Dorotę de Talleyrand-Périgord. Wcześniej trwały prace związane z ustawieniem betonowej
podstawy wokół której usypano ziemny kopiec. Miał być to postument, na którym wizerunek księżnej,
choć trochę wzniesie się nad „las” drogowskazów, którymi obstawione jest rondo.

Chcemy oficjalnie odsłonić wizerunek podczas święta dzielnicy 27 sierpnia, ale niestety nie
uda się zakończyć wszystkich zaplanowanych na rondzie prac.

Ozdobny owal otaczający postać księżnej będzie dopiero dostawiony w późniejszym
terminie. Dziękujemy wszystkim panom, którzy pomagali w betonowaniu i ustawianiu postaci. Księżna

z pewnością za życia ważyła niewiele, ale jej wizerunek na rondzie waży 130kg.

Jarosław Skorulski

I wycieczka śladami księżnej DINO

Za nami piękne 3 dni, bo i pogoda i atmosfera dopisały w 100%. Pomysł na wyjazd padł po
„Wieczorze z księżną”, kiedy pojawiły się informacje o siostrze księżnej Doroty- Wilhelminie
Żagańskiej, że miała prócz Żagania piękny pałac w Ratiboricach i zamek Nachodzie, a oba w
Czechach blisko polskiej granicy. Wtedy Piotr Lewandowski rzucił hasło „No to zbieramy ekipę i
jedziemy na wycieczkę”. I tak spontaniczny pomysł zmaterializował się i to w dodatku w tak miły
sposób. Łącznie w wyjeździe uczestniczyło 38 osób z Zatonia oraz znajomych, którzy dołączyli się do
naszej grupy. Wprawdzie Piotr drżał, że na tydzień przed wyjazdem jeszcze lista była niepełna, ale w
ostatniej chwili dopisały się kolejne osoby.

W piątek 23 września pod pałac zajechał autobus. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie i ruszyliśmy.

Przejazd z Zatonia na nocleg, ze względu na korki na drogach i szukanie objazdów,
baaaardzo nam się wydłużył, ale już na miejscu, po obfitej kolacji, zmęczenie odeszło na rzecz chęci
wspólnego biesiadowania. Naszą bazą był pensjonat Jagienka w Zieleńcu tuż przy stoku narciarskim.

Miła obsługa, wygodne pokoje i smacznego jedzenia pod dostatkiem. W sobotę dołączył do
naszej ekipy pan Zbigniew Romankiewicz, który jest tłumaczem języka czeskiego mieszkającym od
ponad 20 lat u naszych sąsiadów.

Był nie tylko tłumaczem, ale i dobrym duchem, który zabawiał nas opowieściami z pogranicza,
kultury czeskiej i polskiej. To właśnie on pomógł nam wydostać się z pułapki w jaką wpadliśmy w
nachodzkim zamku.

Ale zanim dotarliśmy na zamkowe wzgórze musieliśmy pokonać aż 300 stromych schodów. W
olbrzymim budynku z 5 dziedzińcami i dwoma wieżami są 3 trasy turystyczne, z których nas
najbardziej interesowała oczywiście ta związana z rodziną naszej księżnej. Weszliśmy w piękne
wnętrza słuchając opowieści czeskiego przewodnika, ale po obejrzeniu kilku zamkowych komnat
zorientowaliśmy się, że to nie te pokoje jakie chcieliśmy obejrzeć. W ruch ruszyły telefony i pan
Zbyszek interweniował u przewodników oraz dyrekcji zamku. Przysłowiowy "czeski film nikt nic nie
wie", aż w końcu pada trudna do przyjęcia przez nas odpowiedź: ” Trasa z pokojami Bironów jest
nieczynna. Stoją tam rusztowania i zgodę na wejście musi wydać Instytut Kultury w Pradze!”
Ponieważ pan Zbyszek osobiście z wyprzedzeniem uzgadniał nasze wejście nie dał za wygraną.
Kiedy my w lekkim poddenerwowaniu oglądaliśmy zamkowe komnaty właścicieli Piccolominich
i Schaumburk-Lippe on negocjował. Po pertraktacjach za zamkniętymi drzwiami w końcu nas
wpuścili. Bez dzwonienia do Pragi i jak się okazało, bez rzekomo stojących rusztowań, mogliśmy
podziwiać pokoje jakie były od początku celem naszego wyjazdu. Trasę ostatecznie udostępnili nam
bezpłatnie z przeprosinami i z przewodnikiem. Panie Zbyszku S Z A C U N E K !

Na wejściu do skrzydła Bironów powitał nas wielki portret księcia Piotra i wszystkich sióstr
Doroty.

Była podczas oglądania opowieść o końcu Rzeczypospolitej i o przeprowadzeniu się rodziny
Bironów z dalekiej Kurlandii do Żagania i Nachodu. Usłyszeliśmy od przewodnika o tym jak mieszkali
w zamku i jakich zmian dokonywali nie tylko w tej pięknej budowli, ale i w stosunku do okolicznych
mieszkańców. Ojciec Doroty księżę Piotr Biron zapisał się w tutejszych kronikach tym, że zniósł
poddaństwo chłopów. On również wybudował na zamku pierwszy teatr, sprowadził z Kurlandii aktorów
oraz śpiewaków. W teatrze tym wystawiano między innymi operę „Don Giovani” Mozarta. Pokoje
zamkowe były wypełnione empirowymi meblami i pamiątkami. Szczególną uwagę i uśmiechy

zwiedzających wzbudziła książęca spluwaczka oraz przenośna spłukiwana toaleta. Jedno z
pomieszczeń zdobiły grafiki luksusowych powozów z opisami właścicieli, w tym siostry Doroty Wilhelminy.

Po zwiedzeniu zamku wsiedliśmy do naszego "niebieskiego powozu" i już po kilkunastu
minutach przejazdu krętymi drogami dotarliśmy do letniej rezydencji Wilhelminy- pałacu w
Ratiboricach.

Niewielki, położony na wysokiej skarpie pałacyk został przez Wilhelminię przebudowany i
pięknie wyposażony.

W 1813 roku, kiedy Dorota była poddaną Napoleona i damą dworu cesarskiej małżonki Marii
Ludwiki, starsza siostra Wilhelmina udostępniła swój pałac do rozmów między największymi wrogami
Napoleona.

To w tym miejscu kochanek Wilhelminy Klemens Metternich minister spraw zagranicznych
Austrii i car Alexander I w tajnych negocjacjach powoływali koalicję antynapoleońską, która raz na
zawsze miała rozprawić się z wojowniczym Bonaparte.

W pięknie urządzonych pokojach Wilhelminy oglądaliśmy liczne zachowane pamiątki w tym
kopie portretów matki i sióstr Doroty. Wyjazd do Ratiboric był również pretekstem do poznania
twórczości czeskiej pisarki Bożeny Nemcowej, która opisywała Wilhelminę w Ratiborickim pałacu w
powieści „Babunia” i piękno żagańskiego parku w opowiadaniu „Siostry”.

Był też czas na dywagacje i próby rozwikłania zagadki narodzin czeskiej pisarki. Do dzisiaj nie
udowodniono czyją była córką. Jedna z teorii mówi, że była to nieślubna córka Doroty, która przyszła
na świat po przelotnym romansie z czasów kongresu wiedeńskiego. Na niektórych fotografiach jest
bardzo podobna do zatońskiej księżnej.

Po zwiedzaniu i chwili wytchnienia powróciliśmy do Nachodu na rynek, aby rozkoszować się w
tutejszych kawiarniach i gospodach specjałami czeskiej kuchni i tutejszego browaru. To przecież w
końcu "Primator" jeden z najsłynniejszych czeskich browarów.
Sobotni, obfity w atrakcje dzień, zakończyliśmy wieczorem w Zieleńcu na kolejnej biesiadzie
przy długim, wspólnym stole.

Wszyscy z pokojów przynieśli walizkowe zapasy i wnet stoły zapełniły się wszelkimi dobrami.
Pośród opowieści wesołych i bardzo wesołych przy wielkim, rozpalonym kominku degustowaliśmy
serwowane przez Piotra zatońskie nalewki z aronii i pigwy. I to właściwie był jedyny powód, by w
trakcie wyjazdu doszło między uczestnikami do sporu. Grupa nam się podzieliła na tych co bardziej
docenili aroniówkę i tych drugich co bardziej pigwówkę.
Niedzielę rozpoczęliśmy od wędrówki w skalnym labiryncie Gór Stołowych zwanym „Błędne
skały”.

Dla wielu był to test ze sprawności fizycznej i "prawidłowej" budowy ciała.

Raz na klęczkach, raz na palcach i prawie zawsze z wciągniętym do granic możliwości
brzuchem pokonywaliśmy wszyscy ścieżkę zdrowia, jaką przed milionami lat stworzyła natura.

Stamtąd po pół godzinie dotarliśmy do bazyliki w Wambierzycach, gdzie spędziliśmy ostatnie
chwile naszej wyprawy. Był czas na Mszę Świętą, rozmowy z franciszkanami, lody i spacer po
kalwaryjskich dróżkach. Śląska Jerozolima jak nazywają Wambierzyce żegnała nas pięknym
jesiennym słońcem.
Przed godziną osiemnastą w dobrych humorach dojechaliśmy do Zatonia. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za budowanie w każdym momencie wycieczki miłej atmosfery. Duże brawa
dla Piotra Lewandowskiego, że zorganizował i pokierował tą pierwszą turystyczną wyprawą
stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że opinie po niej będą zachętą do organizowania kolejnych,
wspólnych wyjazdów. A gdzie następnym razem? Czekamy na podpowiedzi.

Jarosław Skorulski

Wspomnienie koncertu

W pochmurne, niedzielne popołudnie 18 września do kościoła mariackiego w Zatoniu przybyli miłośnicy
muzyki poważnej. Po raz szósty kierownik artystyczny Jerzy Markiewicz wprowadził do świątyni artystów,
którzy wypełnili muzyką całe wnętrze świątyni. Tegoroczny jesienny koncert zatytułowany był „Muzyczny
świat renesansu”. Utwory instrumentalne i pieśni wprowadzały nas w czasy, kiedy rozkwitała w całej Europie
kultura i sztuka.

W pięknym słowie wprowadzenia ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej przywołał te czasy, wspominając
trudny moment w Kościele, kiedy bracia w wierze podzielili się i powstały wyznania protestanckie. Nie było w
tych słowach jednak żalu czy utyskiwania, ale pogodna myśl, że w końcu gdyby nie Luter nie byłoby dzisiaj
naszej pięknej świątyni w Zatoniu, którą wybudowali i przez wiele lat omadlali protestanci. W sposób
szczególny wybrzmiały podczas koncertu piękne psalmy i pieśni w języku polskim Jana Kochanowskiego z
muzyką Mikołaja Gomółki oraz innych nieznanych twórców. To pierwszy moment w dziejach Polski, kiedy
obok łaciny do tekstów religijnych wchodził nasz język narodowy. Niedzielny koncert był połączeniem
niezwykłego głosu, który po raz drugi mogliśmy usłyszeć w Zatoniu za sprawą Joanny Radziszewskiej z
Krakowa z muzyką instrumentów dawnych.

Jej sopran o niebywale aksamitnej barwie doskonale współbrzmiał z niebyt
głośnymi instrumentami renesansowymi. Współczesne instrumenty obliczone są na granie w wielkich salach
koncertowych, a te dawne wykonywane były na potrzeby kameralnych, dworskich występów. W żaden sposób
nie stanowiło to jednak przeszkody, a wręcz było atutem podczas naszego koncertu. Występ w takim zestawie
instrumentów to też akustyczny test dla naszej świątyni. Przez tzw. pozorne sklepienie tak pięknie odnowione w

poprzednim roku i drewniane empory muzycy po koncercie podkreślali, że warunki do grania były wyjątkowo
komfortowe.

Młodzi muzycy grający na koncercie tworzą zespół o nazwie Luthien Consort w składzie: Agata
Jastrzębska – śpiew, flety i instrumenty perkusyjne, Joanna Kreft - fidel, Antonina Weber –viola da gamba i lider
grupy Jan Kiernicki czarujący publiczność popisami na lutni. Kierownik artystyczny i prowadzący koncert Jerzy
Markiewicz barwnie opowiadał między utworami zarówno o renesansowych mistrzach jak i instrumentach, które
przyszło nam słuchać.

VI Jesienny Koncert Kameralny zorganizowany przez Stowarzyszenie Nasze Zatonie i Parafię św. Wawrzyńca
w Ługach dofinansowany był ze środków Miasta Zielona Góra. Za jego organizację, jak co roku odpowiedzialna
była Dorota Politowska. Słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy pomogli w wystroju kościoła i
organizacji spotkania po koncercie.

To już nasza tradycja, że w gronie gospodarzy, muzyków i przybyłych gości celebrujemy wspólnie ten czas
muzycznej uczty przy kawie i cieście.

Jarosław Skorulski
Do zobaczenia za rok.
P.S.
Podczas jednej z rozmów po koncercie podło pytanie "Ciekawe ile osób pomyliło się i zamiast do
kościoła Matki Bożej w Zielonej Górze – Zatoniu trafiło do kościoła na deptaku?"
We wtorkowej Gazecie Lubuskiej na drugiej stronie redaktor Haczek opisał właśnie rozmowę z
rozżaloną kobietą, która miała pretensję do niego, że za prasowym anonsem przyjechała w niedzielę ze
Świebodzina na koncert i wraz z kilkudziesięcioosobową grupą czekała przed drzwiami kościoła M.B.
Częstochowskiej w Zielonej Górze i nic.
Musimy nad tym popracować żeby ludzie nauczyli się, że w Zielonej Górze są teraz dwa mariackie
kościoły. Ale przecież my się dopiero „ rozkręcamy” i jak tak dalej pójdzie, to za kilka lat będą się mylić, ale w
drugą stronę i czekać przed naszą świątynią na imprezy organizowane w centrum miasta.

Koniec prac na rondzie
We wrześniu z częstochowskiej pracowni rzeźbiarskiej Mariusza Chrząstka dotarł w częściach ozdobny owal. W
firmie Piotra Lewandowskiego Pass części zostały zespawane wzmocnione dodatkowym płaskownikiem i
zakonserwowane. Po dostarczeniu na rondo własnymi siłami stowarzyszenia zabetonowaliśmy solidne kotwy
mocujące i ustawiliśmy ramę w pionie. Montaż okazał się jednak trudniejszy niż przypuszczaliśmy i tu znowu z
pomocą ruszył Piotr Lewandowski przywożąc z zakładu butle do spawania.

Na miejscu trzeba było dopasować elementy mocujące do wielkości betonowego kręgu stanowiącego oś kopca.
Wszystkie zaplanowane na ten rok prace na rondzie zostały zakończone. Stowarzyszenie zwróci się teraz
do władz miasta Zielona Góra o objęcie w przyszłym roku patronatu nad rondem, żeby było pielęgnowane jak
inne w mieście. Może uda się nawet doprowadzić do posadzenia kwiatów.

Szkoda tylko, że rondo tak bardzo nastroszone jest znakami, które przecież mogłyby stać w innych miejscach,
na poboczu albo tak jak czerwone strzałki kierunkowe być w ogóle wyeliminowane z ronda. Dlaczego projektanci
i urzędnicy uznali, że na wszystkich innych rondach w mieście kierowcy wiedzą, że jeździ się w prawo, a w
stosunku do naszego założyli, że jeżdżą tu skończeni idioci. Jak inaczej mamy się czuć, jeżeli mimo wyraźnego
wyprofilowania drogi w prawo, ograniczenie prędkości i podwójnych znaków o ruchu okrężnym, ktoś jest
przekonany, że i tak będziemy z uporem szturmowali rondo jazdą w lewo! A może zrobić test i na miesiąc
schować strzałki? Wtedy zobaczymy, czy ujawnią się tacy za jakich nas mają.
Jarosław Skorulski

Spotkanie z Haliną Maszkiewicz

W niedzielę 9 października grupa mieszkańców z Zatonia miała okazję do ekskluzywnego
wejścia na wystawę prac Haliny Maszkiewicz.

Artystka oprowadziła nas po czterech salach, opowiadając historie i anegdoty związane ze
swoją twórczością i poszczególnymi obrazami.

Były też i opowieści o karierze architekta wnętrz i sportowej (Nasza gospodyni to wielokrotna
Mistrzyni Polski w jedynkach wioślarskich). Pani Halina podkreślała jak dużą inspiracją w jej życiu była
postać księżnej Doroty i jak bardzo lubi przyjeżdżać do Zatonia.

Każdy mógł znaleźć wśród setki obrazów coś dla siebie. Miłośnicy miasta podziwiali zaklęte w
ramach magiczne zaułki i bogate lub bardzo oszczędne w formie i barwie panoramy naszego grodu.
Miłośnicy portretu zatrzymywali się w zadumie nad kunsztem tych wielkoformatowych jak i uroczych
miniatur, niezwykle precyzyjne malowanych jednym włosem!

Wszyscy wybierali w wyobraźni spośród wielu namalowanych bukietów kwiatów, te najbardziej
pasujące do aktualnego nastroju. Były też i bukiety niemalowane tylko realne, które na koniec
otrzymała od nas pani Halina. Pół żartem, pół serio umówiliśmy się z panią Haliną, że jak odbudujemy
pałac, to na 2 piętrach urządzimy jej wystawę. Targu dobiliśmy, artystka zaakceptowała warunki. Nic
tylko odbudowywać.

Dziękujemy Pani Halino za piękne spotkanie i zapraszamy do nas jeszcze
przed odbudową.
Jarosław Skorulski

Wspólne ognisko

22 października mieszkańcy Zatonia spotkali się na wspólnym ognisku. I choć aura
poprzednich dni nie zwiastowała, że zagości złota jesień, to na szczęście w ostatniej chwili przyszła.

W ciepłe i słoneczne popołudnie wokół ogniska zasiadło ponad 40 osób by pokosztować
domowych ciast, przednich trunków i potraw, jakie przygotowali uczestnicy. Stowarzyszenie ze swej
strony zapewniło garnek gulaszu i placki ziemniaczane uczynione ręką Józia Załuckiego i wielki gar
gzika, który zrobiła Tereska Kowala.

Pretekstem spotkania miało być pieczenie ziemniaków, więc i one musiały wpaść w końcu w
żar ogniska. Wokół tych ziemniaków najwięcej nachodził się słynny, zatoński, pierogowy duet pań Eli i
Ani. Potrawy potrawami, trunki trunkami, a i tak najważniejsze były rozmowy jakimi raczyli się
uczestnicy. Były praktycznie o wszystkim: mijającym roku, o planach na przyszłość, o wspólnym
wyjściu do kina i o tęsknocie za świetlicą, żeby takie spotkania móc organizować częściej bez obawy o
pogodę.

Cieszy, że przy ognisku pojawiły się nowe twarze z Zatonia i przyjezdni goście.
Nieoczekiwanie wpadł na pieczonego ziemniaka również nasz proboszcz ks. Ireneusz Mastej.

Niestety jeszcze samochodem, ale ptaki na parkowych drzewach świerkały przed odlotem, że
już wkrótce samochód nie będzie potrzebny. Ludzie rozmawiali, ptaki ćwierkały aż tu nagle ława, przy
której stały ciasta i trunki nagle zamieniła się w chór żeński pieśni biesiadnych.

Komu pamięci nie starczyło ten mógł posiłkować się przygotowanymi śpiewnikami.
Kończyliśmy ognisko po zmroku w doskonałych nastrojach.
Strażnikiem ognia, który już od
dwunastej w południe ciął rąbał i wzniecał płomienie był Krzysztof Kowala, za co serdecznie
dziękujemy tak jemu jak i pozostałym osobom, które zadbały o przygotowanie spotkania.

J.S.

Jesienne sprzątanie w parku
W sobotnie przedpołudnie 12 listopada 13 osób wzięło udział w corocznym sprzątaniu i pielęgnowaniu
parku w Zatoniu.

Za zgodą Nadleśnictwa Przytok wycięte zostały samosiejki na przestrzenie między ulicą
Zielonogórską a pałacem.

Zalegające od roku gałęzie po ścince drzew prawie w całości zostały spalone na łące. Udało się też
wyzbierać zalegające śmieci. Wszystkim biorącym udział w corocznej akcji należą się
podziękowania. Niestety musimy się uzbroić w cierpliwość czekając na rozpoczęcie projektu
rewitalizacji parku.

Proces komunalizacji się przeciąga i pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce zostanie ukończony. Jeżeli
nie, to pewnie wiosną się znów spotkamy, ale w końcu to nie tylko ciężka praca ale i
przyjemność przebywania ze sobą i okazja do miłych rozmów o naszych zatońskich sprawach
zwłaszcza jak ktoś zrobi niespodziankę i przyniesie pyszne ciasto. Jak zawsze przy akcjach
sprzątania paliwo do kos zabezpieczyła Rada Sołecka.

J. Skorulski

Wieczór z księżną
O 17 godzinie w przedszkolnej sali zrobiło się gwarno. To po raz trzeci mieszkańców Zatonia i gości
przywiodła w sobotni wieczór postać Doroty de Talleyrand-Pèrigord.

Tym razem Wieczór z księżną miał tytuł „Wszystkie jej miłości”. 27 osób zasiadło przy wspólnym
stole i miało okazję poznać postacie ważnych mężczyzn w życiu jej książęcej mości.

Od pierwszego zauroczenie jakiemu uległa 15-letnia Dorota spotykając księcia Adama Czartoryskiego,
poprzez romanse, miłostki i zauroczenia po ostatnią miłość życia, czyli tragicznie zmarłego księcia Felixa
Lichnowskiego.

Był to dobry pretekst do rozmów na temat XIX wiecznej obyczajowości i życia sfer arystokratycznych. Ale i tych
bieżących tematów do dyskusji podczas spotkania też nie brakowało. Wypłynął temat świetlicy i zabezpieczonych pieniędzy
na remont w budżecie miasta, sprawa kanalizacji, remontu kościoła czy komunalizacji parku. Zresztą jak tu przestać
rozmawiać, kiedy stoły uginają się od ciast i swojskich kiełbas. Jak tu przestać zażarcie dyskutować, kiedy serwowany jest
grzaniec i degustowane zatońskie wino gronowe oraz inne specyfiki zatońskiej kuchni i piwnicy. W trakcie
dwuipółgodzinnego spotkania padła też propozycja, aby następna wycieczka stowarzyszenia odbyła się do zamków w
Hradcu nad Moravici ( Czechy), które po Lichnowskim odziedziczyła nasza księżna. Planujemy ruszyć śladem ostatniej
miłości księżnej, na początku czerwca przyszłego roku. Będzie z pewnością również okazja żeby zobaczyć leżący opodal
niemal bajkowy zamek przypominający ten z filmów Disneya, czyli zamek w Mosznie.
Wszystkim osobom, które zadbały o obfitość stołu należą się duże słowa uznania i podziękowania.
MAM NADZIEJĘ DO ZOBACZENIA NA IV WIECZORZE JUŻ WCZESNĄ WIOSNĄ.
J.S.

Kącik Marzeń "Marzęcin"

Mimo końcówki roku i przedświątecznego ruchu Zatonie wzbogaciło się o długo oczekiwaną
inwestycję. Jeszcze przed połączeniem miasta z gminą, sołectwo starało się o wybudowanie placu zabaw w
przysiółku Marzęcin. Władze gminy podjęły starania o wykup terenu, na którym ów plac mógłby
powstać. Niestety nie powstał, przysiółku już nie ma, a ten nowo wybudowany został sfinansowany z naszych
pieniędzy pochodzących z bonusu połączeniowego. Nowy plac zabaw, to obok boiska wielofunkcyjnego druga
duża inwestycja oddana w 2016 roku w Zatoniu.

17 grudnia w mroźne popołudnie gromada szczęśliwych dzieci z rodzicami była świadkami uroczystości otwarcia
placu. O godzinie 14 pojawił się przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto pan Mariusz Zalewski. Swoją
obecnością zaszczyciła nas również Kierownik Biura Dzielnicy pani Urszula Zamiatała.

Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Ireneusz Mastej, który przed otwarciem zwrócił dzieciom uwagę na
regulamin. 8 ważnych punktów porównał do przykazań, które zawsze trzeba mieć w pamięci. Kiedy dzieci
przecięły wstęgę i ruszyły na karuzelę, „tyrolkę”, huśtawki, zjeżdżalnię i linową pajęczynę.

Chwilę później odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na nazwę placu. Sołtys odsłonił tablicę nad wejściem i ogłosił,
że wygrała nazwa nadesłana przez Anię i Łukasza Tabor „Kącik Marzeń - Marzęcin”. To wspaniałe, że mali
mieszkańcy chcą zachować w pamięci nazwę, która przez kilkadziesiąt lat określała to miejsce, choć oficjalnie
przysiółek został dwa lata temu zlikwidowany.

Dla zwycięzców były oczywiście zasłużone nagrody.

Po chwili na placu pojawił się bałwanek z mikołajkowymi asystentkami i rozpoczęły się animacje dla dzieci.

Plac zabaw nie tylko na służyć dzieciom. Na ogrodzonym terenie stanęła też wielka wiata, pod którą mogą
spotykać się również dorośli.

Przy wiacie został usytułowany ogrodowy grill, który na inauguracyjnej imprezie opanował nasz lokalny
„Okrasa” czyli Józek Załucki. Dzieci nie mogły narzekać na brak wrażeń, które dopełniła wizyta św. Mikołaja,
oczywiście z prezentami dla każdego. Całość uroczystości prowadził Sołtys Krzysztof Sadecki, a
współorganizatorami otwarcia był K.S Zatonie i fundacja "Gramy w Zielone"
J. Skorulski

SYLWESTER W ZATOŃSKIEJ STODOLE

Stowarzyszenie '' Nasze Zatonie'' po raz drugi zorganizowało zabawę sylwestrową, lecz w tym roku zamiast
pląsać pod namiotem i wokół ogniska, zarząd stowarzyszenia zdecydował o noworocznym toaście w ''stodole
artystycznej''.

A więc w ruch poszły miotły oraz wszelkie sprzęty porządkowe i przed wieczorem ostatniego dnia w roku, nasza
stodoła przemieniła się w prawdziwą salę balową.

W sobotni wieczór o godzinie dwudziestej, stawił się komplet 60 uczestników, żeby wspólnie się bawić i
przywitać Nowy Rok 2017. Wszyscy goście na wejściu otrzymali piękne kotyliony. Dla uczestników zabawy
przygotowana została samoobsługowa kuchnia z garem bigosu, flaczków, patelnią pierogów oraz z galaretką,
oczywiście była serwowana gorąca kawa i herbata. Stoły uginały się od jadła i wszelakich trunków przyniesionych
ze sobą bez ograniczeń przez biesiadników.

Do zabawy zachęcał profesjonalny DJ z dobrze dobraną muzyką i konkursami dla każdego. Towarzystwo w
szampańskich nastrojach bawiło się wyśmienicie do bladego świtu. Mieszkańcy Zatonia i przyjezdni goście
udowodnili po raz kolejny, że można się świetnie bawić nawet w niezbyt komfortowych warunkach. To od dawna
wiadoma rzecz, że w Zatoniu to ludzie, a nie piękne pomieszczenia tworzą klimat do niezapomnianych spotkań.

Miło nam było gościć Zastępcę Prezydenta Miasta Zielonej Góry pana Krzysztofa Kaliszuka z małżonką, który
mimo przeziębienia zechciał wspólnie z nami przywitać Nowy Rok.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za przygotowanie stodoły, posiłków i organizację tej jakże udanej zabawy
sylwestrowej. To wspaniałe, jeżeli tyle osób czuje się współgospodarzami, a nie tylko uczestnikami. Potrafimy
wspólnie zarówno pracować jak i się bawić. Kto nie był, bo nie wierzył że się uda albo się spóźnił z zapisami
niech żałuje, bo drugiej takiej zabawy w stodole już pewnie nie będzie. Mamy wszyscy nadzieję, że następny „Bal
na sto par” czeka nas już w nowej świetlicy, bo wkrótce ruszamy z przetargiem.
NIECH TEN NOWY 2017 ROK, ROZPOCZĘTY W TAKICH NASTROJACH, PRZYNIESIE TYLKO DOBRE
CHWILE, ZGODĘ
I POMYŚLNOŚĆ WSZYSTKIM NASZYM MIESZKAŃCOM.

Teresa Kowala

