
 Opłatkowa agapa 

 

27 stycznia w mroźny piątkowy wieczór po Eucharystii, spotkaliśmy się w gronie wspólnoty 
Zatonia i Barcikowic, aby przełamać się opłatkiem.  Ksiądz Proboszcz intonując kolędę dał nam znak, 
że czas zacząć agapę. 

  

Po wspólnej modlitwie w powietrzu krzyżowały się życzenia przeplatane cichym niczym szept 
dźwiękiem łamanego opłatka.  I chociaż można to skwitować stwierdzeniem „jak zwykle”, to przecież 
niezwykłość takich momentów polega właśnie na tym, że ludzie chcą się spotkać, by celebrować 
dokładnie to samo i dokładnie ja zwykle.  Czemu? Bo to jest tradycja, element naszej tożsamości, 
którą z radością i dumą pielęgnujemy.  

 



Nikt nie namawiał nikogo co ma przynieść, jak ma wyglądać stół czy dekoracja, a przecież 
było wszystko.  Wspominaliśmy poprzednie spotkanie jak ksiądz pokazywał rysunki i plany nowej 
zakrystii. No i stało się. Dzisiaj huczy już tam ogień w kominku, bo dawny magazynek za ołtarzem 
zmienił się w estetyczne i stylowe wnętrze.  Ksiądz przyniósł też wydruki z parafialnej kroniki i 
przypomniał najważniejsze momenty z poprzedniego roku.   

 

Nie sposób jednak podsumować wszystkich poruszanych tematów, bo jak się okazuje nasza 
wspólnota żyje tysiącami ważnych spraw. Tych smutnych związanych z odejściem sąsiadów i 
znajomych i tych radosnych związanych z realizacją założonych planów. Jeśli więc ktoś szuka recepty 
na wspaniały wieczór to nasuwa się ona sama po piątkowym spotkaniu. 

 Dobre jedzenie plus  dobre słowo wśród dobrych ludzi… ot i wszystko.  

J. Skorulski 

  



 Przedświąteczne porządki 

 

Przedświąteczny czas sprzyja porządkom. Krzątamy się w naszych domach i w obejściach. 
Udało się również z inicjatywy stowarzyszenia „Nasze Zatonie” zakupić farby i odnowić kapliczkę św. 
Floriana.  

 

kapliczka przed i po renowacji 

 

  



 

Po odmalowaniu rzeźby Pani Elżbieta Wamberska i Anna Mroczek ozdobiły kapliczkę przed sklepem 
oraz figurę św. Jana przy ruinach kolorowymi wstążkami i kwiatami.  Stowarzyszenie ufundowało i 
zamontowało również tabliczki znamionowe do wszystkich pięciu kapliczek z informacjami, kiedy 
zostały wykonane i przez kogo.  Minęło już 5 lat od ich ustawienia po międzynarodowym plenerze 
rzeźbiarskimi i na trwałe wpisały się w nasz krajobraz. Ale żeby określenie „na trwałe” można było w 
stosunku do nich nadal używać, trzeba koniecznie pomyśleć już o odnowie kolejnych. W kolejce do 
renowacji czekają: Chrystus Frasobliwy, św. Franciszek i św. Izydor.   

red. 

  



 

Majówka 

Po raz drugi w cieniu dębu Talleyranda mieszkańcy Zatonia mieli okazję pogrillować na 

wspólnej majówce.  

 
Wśród dominujących tematów kończącego się miesiąca był oczywiście zakończony przed tygodniem 

turnus rehabilitacyjny, ale nie tylko. Sołtys Zatonia Krzysztof Sadecki oficjalnie zakomunikował, że 

przetarg na rozbudowę i remont świetlicy w Zatoniu został rozstrzygnięty!!! 

Wyłoniony wykonawca to zielonogórska firma ZPB Kaczmarek. Tak więc czekamy teraz na 

wbicie pierwszej łopaty. Jak zawsze będąc w parku nie da się nie mówić o nim samym. Komentowany 

był list do prezydenta Miasta Janusza Kubickiego i obawy przed tym, że wobec innych 

rewitalizowanych terenów zielonych w mieście zatoński park nadal czeka. Tak więc na rozmowach o 

przyszłości tej najbliższej i tej dalszej przy domowych ciastach i nalewkach minęło kilka godzin 

biesiady 



 

.  

Przy grillu  stał jak zwykle Józek Załucki i mimo skwaru wytrzymał przy rusztach do końca 

kiedy inni w cieniu z chłodnym piwem objadali się skrzydełkami i kartkóweczką. Trawę pięknie nam 

wykosił przed majówką Sławek Stanek za co serdecznie mu dziękujemy. 

J. Skorulski 

  



Wróciliśmy z turnusu rehabilitacyjnego 

 

 Wróciliśmy z turnusu rehabilitacyjnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ''Nasze Zatonie'' , dzięki 
dofinansowaniu Miasta Zielona Góra. Turnus trwał od 6 do 20maja w Ośrodku Wypoczynkowo-Leczniczym 
''OPOLE'' w Dźwirzynie.  Z dofinansowania do turnusu skorzystało 15 emerytów z Zatonia , a dodatkowo 5 osób 
dołączyło do nas płacąc całą kwotę za turnus, ponieważ zgodnie z opracowanym regulaminem tym razem nie 
mogli już skorzystać z dofinansowania.  

 

Już po raz drugi odwiedziliśmy Dźwirzyno, które 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. Miejscowość jest bardzo atrakcyjna pod względem krajobrazowo-przyrodniczym. W powietrzu , 
zwłaszcza na plażach korzystny dla zdrowia aerozol morski zawierający cząsteczki soli i jodu. Nazwa 
miejscowości - Drwin pojawiła się po raz pierwszy w źródłach pisemnych w 1270r, i wywodzi się od słowiańskiego 
słowa drzwirze, co oznacza wrota, drzwi. 
W ramach turnusu zaoferowano nam: 
-30 zabiegów rehabilitacyjnych  dla każdego z uczestników, z profesjonalną bazą zabiegową i fachową obsługą 
kilku fizjoterapeutów. Niektórzy uczestnicy  już po tygodniu poczuli ulgę, bo dolegliwości w chorych stawach 
ustąpiły, inni na efekty zabiegów będą musieli jeszcze trochę poczekać. 
- jedno badanie lekarskie i opiekę pielęgniarską 24h na dobę, [ lekarz dostępny był 2 razy w tygodniu] 
- wyżywienie 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego, obiad serwowany, każdy z 
uczestników mógł się najeść do syta i wybrać to co mu odpowiada, choć niektórzy wspominali ubiegłoroczny 
pobyt w Mrzeżynie , gdzie posiłki były bardziej urozmaicone. Zadbano również o dietę dla niektórych naszych 
uczestników. Posiłki spożywaliśmy  w klimatyzowanej i ładnej jadalni. 



 

- zorganizowano dla nas trzy wieczorki taneczne, gdzie nasza grupa świetnie się bawiła przy  muzyce i winie. 
Dodatkowo zorganizowano nam koncert  - tercetu wokalnego ''MAYOL'' pod tytułem ''Wspomnienia z 
młodzieńczych lat''. Niejednemu z nas zakręciła się łezka w oku słuchając przebojów z naszych młodzieńczych 
lat. 

 

- mieliśmy zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek, również na grillu, ze słojem ogórków i chlebem ze 
smalcem, oczywiście wszystko odbywało się przy muzyce i tańcach. 
- raz w tygodniu odbywały się godzinne zajęcia ''ZUMBA FITNES'' , gdzie mogliśmy się zapoznać  jak w rytm 
muzyki można tańczyć i jednocześnie się gimnastykować. 
- codziennie przed śniadaniem odbywała się gimnastyka grupowa na świeżym powietrzu, również w niej 
uczestniczyliśmy.  Zwykle do południa byliśmy zajęci bieganiem na zabiegi, każdy z nas według wyznaczonego 
grafiku , ale po południu był czas wolny i każdy mógł go spędzać jak chciał, a więc jedni wypożyczali rower i 
pędzili zwiedzać okolice, drudzy brali kijki i maszerowali wzdłuż plaży, jeszcze inni spędzali czas na opalaniu,  lub 
na grze w tenisa. 



 

 Spotykaliśmy się w miejscowych kawiarniach, gdzie przy dobrej kawie i jeszcze lepszym deserze ,dyskusji nie 
było końca. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy,  że szkoda iż remont świetlicy w Zatoniu się przeciąga i wciąż nie 
ma takiego miejsca, gdzie moglibyśmy się spotkać i porozmawiać o naszych sprawach. 

 

Podsumowując nasz już czwarty wyjazd na turnus mogę z całą pewnością  stwierdzić, że Ośrodek 
Wypoczynkowo - Leczniczy '' OPOLE'' okazał się najlepszym miejscem że wszystkich poprzednich. I co 
najważniejsze z dobrze wyposażoną dużą bazą zabiegową. Ponad to mieliśmy bardzo ładne i czyste pokoje z 
bielutką pościelą, w  samym ośrodku panował ład i porządek. Każdy kierowca dostawał numerowane miejsce 
postojowe na parkingu ośrodka, a uczestnik turnusu otrzymał w recepcji, przygotowaną na swoje nazwisko kartę 
pobytu z informacją o godzinie posiłków, nr pokoju i nr stolika w jadalni.  Może należałoby się zastanowić czy ten 
ośrodek nie zostawić jako bazę na przyszłe lata.  



 

 Wszystkim uczestnikom turnusu serdecznie dziękuję  za życzliwość, miłą atmosferę, za wspólnie spędzony czas, 
dzięki któremu mogliśmy się lepiej poznać, zawiązać przyjaźnie. Dziękuję za wspólne spacery brzegiem morza. 
Dziękuję Olkowi Skorulskiemu, Adamowi Sokulskiemu, Kaziowi Szczepańskiemu, Kaziowi Grzegórzce i 
Marcinowi Załuckiemu, za to że użyczyli własnych samochodów żeby nas dowieść tam i z powrotem. Szczególnie 
pragnę podziękować Eli Wamberskiej za opiekę i troskę nad dwiema naszymi uczestniczkami. To był dobrze 
wykorzystany czas na poprawienie własnego zdrowia ,nabrania sił. Nawet nie było potrzeby ponarzekać na 
pogodę, bo też  dopisała. A to jak spędzaliśmy czas obejrzyjcie Państwo na załączonych fotografiach. 

Stowarzyszenie ''Nasze Zatonie'' - Teresa Ambroziak- Kowala 

 

  



Śladami Doroty  wycieczka 2 

Wróciliśmy pełni wrażeń z wycieczki śladami ostatniej miłości księżnej Doroty. To pomysł jaki się narodził podczas 

jednego z „Wieczorów z księżną”. Uczestników wieczoru urzekło kilka slajdów z Czech, które pokazywały pałace księcia 

Felixa Lichnowskiego. Ten niemiecki polityk i wojskowy, który sławę zdobył podczas wojen domowych w Hiszpanii, konając 

na łożu śmierci, po bestialskim napadzie tłumu we Frankfurcie, zapisał w testamencie posiadłości w Czechach naszej 

księżnej.  I uznaliśmy, że to wystarczający powód by wybrać się na wycieczkę odwiedzając te miejsca. Do udziału w 

wyjeździe zaprosiliśmy jak zwykle mieszkańców Zatonia, ale i rodziny oraz przyjaciół. Po raz pierwszy zaprosiliśmy również 

osoby z Żagania ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich.  

 

Wśród uczestników był prezes pan Adam Raciborski, który dopowiadał zawsze ciekawie historie łączące oglądane 

zabytki z księżną Dorotą i Żaganiem. Piątkowe popołudnie i wieczór upłynęły nam pod znakiem długiej drogi i co tu dużo 

mówiąc byliśmy potwornie zmęczeni.  

 

Nocowaliśmy w pensjonacie „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach Zdroju, u szczytu góry, z której przez 250 lat 

wydobywano złoto. W starych sztolniach żyje obecnie wiele gatunków nietoperzy w tym bardzo rzadki „podkowiec mały”. 

Było więc gdzie pospacerować w wolnym czasie gdyby nie fakt, że tego czasu nie było za wiele. W sobotni ranek 

wyjechaliśmy z miejsca noclegu do Czech gdzie prawie po 2 godzinach dotarliśmy do celu czyli Hradcu nad Moravici.  

 



 

 

Stromą wąską drogą wspięliśmy się autokarem na szczyt wzgórza, na którym znajdowały się aż dwa pałace: biały i 

czerwony, które należały do Lichnowskiego i przez 2 lata również do Doroty. Wprawdzie zwiedzało się tylko biały, bo w 

czerwonym dzisiaj znajduje się hotel, części gastronomiczna i sala koncertowa, ale to co udało nam się zobaczyć przerosło 

nasze oczekiwania.  

 

 

Pięknie urządzone i kompletnie umeblowane wnętrza robiły wrażenie jakby stale były zamieszkiwane. Mieliśmy 

również czas, aby pospacerować po 60cio-hektarowym parku i podziwiać wspaniałe widoki na sąsiednie góry i doliny.  W 

kościele św. Piotra i Pawła przy pałacu spotkała nas miła niespodzianka. Na ścianie wisiały portrety księżnej Dobrawy i 

Mieszka I, bo właśnie w tym miejscu spotkały się dwa książęce orszaki podczas podróży Dobrawy do Gniezna.  



 

Ale najciekawszą atrakcją kościoła była pośmiertna maska Felixa Lichnowskiego i urna z jego sercem. Nisza na 

serce Lichnowskiego podobnie jak nisza na serce księżnej Doroty w Żaganiu została zaprojektowana  przez tego samego 

artystę Leonarda Dorsta von Schatzberga. Po zwiedzaniu pojechaliśmy do pobliskiej Opawy i mieliśmy czas wolny. Jedni 

robili zakupy, inni testowali czeską kuchnię i wyroby browarnicze, jeszcze inny zwiedzali to piękne stare miasto. 

 

 Zajechaliśmy również do pięknego pałacyku Lichnowskiego, jaki znajduje się już po polskiej stronie w 

Krzyżanowicach. Mimo, że obecnie w tym miejscu siostry zakonne prowadzą ośrodek, to odremontowana bryła pałacu w 

otoczeniu parku pełnego kwitnących tulipanowców robiła piękne wrażenie. Mimo męczącego dnia po kolacji spotkaliśmy się 

w pałacyku, który był na terenie ośrodka by spędzić czas na krótkiej prelekcji „historyczno-obyczajowej”, a potem na 

niezwykle intensywnej integracji i debacie o sprawach najważniejszych.   

 

 



Po niezwykle krótkiej nocy pojechaliśmy w stronę zamku w Mosznej. W tej przedziwnej budowli znajduje się 365 

pokoi i 99 wieżyczek, mnóstwo rzeźb i zdobień przez co zamek często określa się mianem bajkowego. Zwiedzany obiekt 

ogromem wnętrz momentami aż przytłaczał. Szczególną uwagę wzbudzały schody i balkony wykonane z drzewa 

sandałowego.  

 

 
Warte zauważenie było również niezwykłe otoczenie zamku.  

 

Pięknie kwitnące rododendrony, azalie i irysy, oraz wielkie fontanny dopełniały widoku. Ostatnim etapem podróży 

była krótka wizyta w kościele św. Krzyża w Żaganiu gdzie pochowana jest księżna Dorota i architekt wspomniany architekt 

Schadzberg, który projektował wnętrze zarówno tego kościoła jak i części pomieszczeń w zwiedzanym zamku w Hradcu.  



 

Wprawne oko turysty na elewacji kościoła mogło również dostrzec herb księcia Lichnowskiego. Organizatorem i 

kierownikiem wycieczki, w której uczestniczyło 41 osób był wiceprezes Stowarzyszenia ”Nasze Zatonie” Piotr Lewandowski. 

Miła atmosfera, kultura, dyscyplina czasowa i poczucie humoru były wręcz wzorcowe. W drodze powrotnej uczestnicy już 

dyskutowali w autokarze nad tym gdzie ruszymy w następnym roku.  Podziękowania należą się za to wszystko zarówno 

organizatorowi jak i uczestnikom wycieczki. Impreza realizowana była w ramach projektu dofinansowanego przez Miasto 

Zielona Góra.   

J. Skorulski 

  



Nasze odkrycia 

 

       20 lipca mieliśmy okazję pomagać w pracach archeologicznych prowadzonych na terenie 
parku.  Kiedy już wiadomo, że będą pieniądze na jego rewitalizację, trzeba jak najszybciej 
przygotować pełną dokumentację tego miejsca. 

 

Członkowie stowarzyszenia prowadzili  „wykopki” pod okiem archeologa Jarosława Lewczuka oraz 
pani architekt Agnieszki Kochańskiej, która typowała miejsca na dawnych mapach gdzie zaznaczone 
były obiekty.  



 

Kolejnym naszym zadaniem był przekop przez łąkę w poszukiwaniu śladów po dawnych ścieżkach. To 
była fajna przygoda, kiedy trzymając w rękach stare mapy zastanawialiśmy się gdzie wbić szpadel 
żeby coś znaleźć. 

 

I choć nasze odkrycia nie były na miarę Indiana Jones’a, to popołudnie z archeologią, należy uznać za 
wyjątkowo udane.  



 

Znaleźliśmy pięknie wykonane przepływowe szambo i stary śmietnik... ale ile było przy tym zabawy, 
śmiechu i najróżniejszych opowieści, nawet o faraonach, wiedzą tylko uczestnicy. 

Jarosław Skorulski 

 

  



Dzień Zatonia 2017 

 

    Po raz pierwszy od kilku lat rozdzieliliśmy w tym roku Dzień Zatonia od uroczystości dożynkowych. 

Jedni twierdzą że to źle, a inni że to dobry pomysł. A ja sobie skromnie myślę, że możemy i 6 razy w 
roku świętować, jeśli są ku temu powody.  Sięgnijmy pamięcią do ubiegłego roku i przypomnijmy 
sobie, jaka radość towarzyszyła nam przy otwarciu boiska wielofunkcyjnego. A przecież był to dopiero 
początek wielkich zmian w Zatoniu. W ciągu roku wybudowaliśmy plac zabaw w Marzęcinie z wiatą 
piknikową, ruszyliśmy z wielkim remontem świetlicy, przybyły kolejne lampy na ulicach, podpisano 
umowę na budowę kanalizacji i zapadła w Poczdamie decyzja o finansowaniu rewitalizacji parku. Jak 
do tego dorzucimy jeszcze fakt, że probostwo zmieniło siedzibę i zamieszkał z nami ksiądz Ireneusz, 
no to mamy obraz zmian jakie zaszły przez jeden rok w Zatoniu.  Powody do świętowania 
niezaprzeczalnie więc są. 

 

Nasze radosne piknikowanie rozpoczęliśmy od otwarcia siłowni pod chmurką . Inwestycja powstała z 
tzw. twardego funduszu sołeckiego i stanowi dopełnienie naszego sportowego kompleksu. 

Ksiądz proboszcz poświęcając urządzenia w szczególny sposób zachęcał do korzystania z siłowni 
osoby dojrzałe reklamując, że jest to takie miejsce w ramach  40+ dla zdrowia. 



 

Ku radości wszystkich i niekłamanej satysfakcji sołtysa Krzysztofa Sadeckiego Ksiądz Proboszcz 
zainaugurował siłownię pokazem tradycyjnych ćwiczeń akrobatycznych ze stułą. 

 

Potem jak prawdziwy pasterz poprowadził swoje owce na kolejne przyrządy instruując, niczym 
zawodowy trener fitnessu, jak należy wykonywać ćwiczenia. 



 

Po otwarciu siłowni rozpoczął się rodzinny festyn i choć w tym roku tylko w swojskim towarzystwie, to 
przecież równie przyjemny jak w poprzednich latach. 

 

Były zabawy i sportowe konkurencje, pokazy i trwające do trzeciej w nocy tańce.  



 

Stowarzyszenie jak zawsze wystawiło namiot z galerią sztuki.  

 

Swojskość festynu tradycyjnie wybrzmiała w kulinarnych specjałach, które kusiły zapachem, a 
następnie pieściły podniebienia.  



 

 

Nieustającym powodzeniem cieszyła się polowa kuchnia, patelnia z pierogami, grillowane smakołyki, 
domowe przetwory, wypieki zatońskich gospodyń. I tu dochodzimy do największego paradoksu 
naszego festynu: Grzech to wszystko jeść skoro tego tak wiele i grzech nie jeść skoro wszystko 
takie smaczne i ludzie się napracowali. 



 

Podziękowania należą się wszystkim, którzy rozstawiali namioty i sprzątali po festynie tym, którzy 
gotowali, piekli, przetwarzali, wozili, ozdabiali, organizowali zabawy, gry i prowadzili stoiska, gdy inni 
się bawili. Ale i podziękowania należą się również tym, którzy po prostu wspaniale się bawili, bo 
przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby umieć pięknie spędzać z sobą czas. 

 

Organizatorami festynu było Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”, Rada Sołecka Zatonia, Fundacja 
„Gramy w Zielone”, KS Zatonie i Stowarzyszenie „Dobry Start” z Drzonkowa. 

Festyn „Dzień Zatonia” zrealizowany był w ramach projektu Stowarzyszenia „Nasze 
Zatonie”  finansowanego ze środków Miasta Zielona Góra.   

J. Skorulski 



Relacja z koncertu 

 

 Za nami kolejny wieczór z muzyką poważną. Po raz siódmy zatońska świątynia była świadkiem 
muzycznej uczty. 

 

W niedzielne popołudnie 17 września wypełniła się zarówno koneserami jak i zwykłymi ludźmi, dla 
których obcowanie z muzyką poważną jest chwilą oderwania od szarej codzienności.  Jesienne 
koncerty kameralne wpisały się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Zielonej Góry.  Już od 
pierwszego jesiennego spotkania stowarzyszenie Nasze Zatonie stara  się żeby było to wydarzenie, w 
którym przeplatają się różne dziedziny sztuki. I choć hasłem tytułowym jest słowo koncert, to 
okraszamy go jesienną aranżacją. 

 

Ponadto w tym roku oglądać było można poplenerową wystawę nocnych zdjęć z Zatonia. Czerwcowy 
plener zorganizowało wspólnie Stowarzyszenie Nasze Zatonie oraz Zielonogórskie Towarzystwo 
Fotograficzne. 



 

Koncert ubogaciła swoim występem Małgorzata Wower przedstawiając monodram, w którym wcieliła 
się w postać księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord.  Aktorka wprowadziła nas w czasy i wydarzenia, 
które były udziałem księżnej. Pełne treści retrospekcje z całego życia ukazywały  ją  jako człowieka 
pełnego pasji, życiowych dylematów i momentów chwały.  W spektaklu na kilka miesięcy przed swoją 
śmiercią księżna robi rachunek sumienia poddając widzom pod osąd swoją postawę.  Ten kameralny 
spektakl upamiętniał dwusetną rocznicę nadania Dorocie tytułu księżnej Dino.  

 



 

Co do warstwy muzycznej to trzeba przyznać, że kierownik artystyczny i zarazem prowadzący 
koncerty Jerzy Markiewicz tym razem zaprosił wybitnych wirtuozów smyczka. „Meccore String 
Quartet” – uznany w całej Europie i Ameryce kwartet bez wątpienia był jednym z najlepszych 
zespołów  jakie do tej pory występowały w Zatoniu. Dynamika i ekspresja, liryzm i melancholia na 
przemian wypełniały wnętrze świątyni. Klasyce  Mozarta przeciwstawiała się buntowniczość 
Debussego i Janačka.  Tegoroczny repertuar był zdecydowanie najtrudniejszy z tych siedmiu lat, ale 
za to wykonania i interpretacje utworów iście mistrzowskie. Bez względu na wiek wszyscy uczestnicy 
byli poruszeni. Przez moment na tyłach kościoła zagościł również taniec kiedy to porwana Mozartem 
uczestniczka dała pokaz zwiewnych menuetów.  

 

Po koncercie widzowie mieli okazję spotkać się na poczęstunku, ciepłej herbacie i przez chwilę 
jeszcze porozmawiać o wrażeniach z koncertu. 



 

Ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej pokazał i ugościł wszystkich w wyremontowanej, dwupoziomowej 
zakrystii.   

 



 

Podczas koncertu jak zawsze zbierane były datki na remont organów i świątyni. Tym razem do puszek 
trafiło 1070 złotych. Osobą odpowiedzialną za projekt  Jesiennego Koncertu Kameralnego była Dorota 
Politowska. 

 

Gratulujemy udanej imprezy i już czekamy na ucztę muzyczną w przyszłym roku. 

red. 

  

 

  



Wernisaż poplenerowy 

 

W dniu 5 września w Zielonogórskiej Palmiarni odbył się wernisaż fotografii, które były plonem pleneru jaki odbył 
się w Noc Świętojańską. Przybyło ponad 40 osób, które z zaciekawieniem przyglądały się nocnym zdjęciom 
zrobionym w parku i przy ruinach. Rozdano dyplomy wyróżnionym fotografom i nagrody za 1,2 i 3 miejsce. 

 

1 miejsce Małgorzata Siero 

 

2 miejsce Ewa Thonas 



 

3 miejsce Tomasz Seidler 

To kameralne spotkanie po raz kolejny pokazało, że Zatonie może być pretekstem i tematem ciekawych 
projektów kulturalnych, które gromadzą przedstawicieli różnych dziedzin sztuki. 

 



 

 

 

Po oficjalnym otwarciu w kawiarence był czas na rozmowy o Zatoniu, jego dniu dzisiejszym i szansach na 
przyszłość. Wystawę fotografii z Zatonia można oglądać jeszcze przez dwa tygodnie na 2 piętrze Zielonogórskiej 
Palmiarni. Będzie również zaprezentowana podczas koncertu w zatońskim kościele M.B. Częstochowskiej 17 
września. 

J. Skorulski 

 

  



Otwarcie plebanii 

 
      To było ważne wydarzenie w naszej wspólnocie.  W budynku dawnej szkoły na tyłach kościoła 

pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu zamieszkał ksiądz proboszcz Ireneusz 
Mastej. To symboliczny moment przeniesienia siedziby probostwa z Ługów do Zatonia. I choć pewnie 
mieszkańcom Ługów trochę trudno się pogodzić z tym faktem, to przecież nazwa parafii pozostała 
niezmieniona i nadal Ługi  funkcjonuje w tytule. Trzeba też uczciwie przyznać, że z powodów 
komunikacyjnych zarządzanie tak rozległą parafią z czterema kościołami będzie sprawniejsze z 
siedziby w Zatoniu. Na decyzję przeniesienia miała również  wpływ duża dynamika rozwoju samego 
Zatonia. 

 

14 października 2017 roku o godz. 17.00 różańcem mieszkańcy najpierw „omodlili” budynek, a 
następnie zaproszony ksiądz Wojciech Jurek poświęcił uroczyście nową plebanię.  

 



 

Parafianie, którzy tłumnie się zjawili, podarowali na nowe mieszkanie proboszczowi serwis kawowy. 

 

Przed budynkiem plebanii mieszkańcy Barcikowic i Zatonia posadzili drzewo, jako symbol trwania w 
wierze i wdzięczności za otrzymane łaski. 
Drzewo od tej pory będzie nosić imię  

"SEMPER FIDELIS" czyli ZAWSZE WIERNI. 

Po części oficjalnej na terenie przed plebanią odbyła się ta mniej oficjalna czyli piknikowa.  



 

Spodziewaliśmy się około 50 uczestników, a tymczasem frekwencja przerosła najśmielsze 
oczekiwania. Przyszło ponad 120 osób. To była wielka radość zarówno dla samego proboszcza jak i 
dla uczestników, że mieszkańcy tak gromadnie chcieli przeżywać otwarcie siedziby parafii. 

Przybyli ze 
wszystkich wiosek parafianie mieli okazję obejrzeć pomieszczenia plebanii i cały przyległy teren. 



 

 Przy stołach zastawionych ciastem upieczonym przez zatońskie gospodynie i strawą przygotowaną 
przez stowarzyszenie „Nasze Zatonie” do późnych godzin trwała biesiada.   

 

Gzik, pieczone ziemniaki, gulasz i potrawy z grilla rozchodziły się jak świeże bułeczki. Wszystkim 
osobom, które ciężko pracowały przed piknikiem i podczas jego trwania, a w szczególności: 
Ryszardowi Rosie, Józefowi Załuckiemu, Krzysztofowi i Teresie Kowala, Jolancie Konopka należą się 
głębokie ukłony i podziękowania.  Ostatnim akcentem otwarcia plebanii będzie osadzenie  kamienia 
pamiątkowego z inskrypcją, na której będzie informacja na temat przeniesienia siedziby parafii i 
posadzenia pamiątkowego drzewa. Musimy jednak pamiętać, że przeniesienie siedziby parafii do 
Zatonia, to nie tylko radość i prestiż dla nas mieszkańców Zatonia i Barcikowic ale i poważne 
zobowiązanie na przyszłość. 

J. Skorulski 

 

  



Relacja z promocji książki 

 

W listopadowy wieczór w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze odbyło się 
potkanie autorskie promujące książkę "Kroniki księżnej Dino- Zapiski z Zatonia z lat 1840-1861” 

 

Spotkanie prowadził redaktor Gazety Lubuskiej Dariusz Chajewski.  Podczas spotkania prezentowane 
były fragmenty kronik zarówno w wersji francuskiej czytane przez  Kamillę Witucką, która  je 
tłumaczyła, jak i po polsku w wykonaniu autora opracowania kronik Jarosława Skorulskiego. 
Uczestnicy mieli okazję między innymi  dowiedzieć się jak przebiegały prace nad książką i co o 
postaciach tam występujących sądzą  potomkowie księżnej Dino zamieszkali we Francji.  

 



Pani Prezydent Wioleta Haręźlak ku zaskoczeniu wszystkich również przeczytała fragment książki, 
który spodobał jej się najbardziej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali za darmo 
egzemplarz  publikacji.  

 

Po części oficjalnej przy szampanie i kawie uczestnicy dyskutowali i wymieniali się uwagami zarówno 
w odniesieniu do książki jak i samego Zatonia  stojącego na progu rewitalizacji parku. 

Publikacja była wydana ze środków Miasta Zielona Góra w ramach projektu 

zrealizowanego przez Stowarzyszenie "Nasze Zatonie". 

red. 

 

  



Francuski wieczór 

 
       Kolejna piąta już biesiada historyczna za nami. 1 grudnia przy szampanie, domowych wypiekach, 
pierogach i cudach domowej alchemii,  prezentowane były zdjęcia z wizyty u potomków księżnej 
Doroty de Talleyrand-Pèrigord. W październiku delegacja Miasta Zielonej Góry spotykała się z dwiema 
pra pra prawnuczkami księżnej. Madame Beartice Gonzalez de Andia y Elio oraz hrabina Maria Rey 
gościły nas w swoich francuskich zamkach nad Loarą: Chatonnière i Montresor.  Wizyta były świetną 
okazją do wymiany informacji i podjęcia współpracy. Można śmiało powiedzieć, że jako mieszkańcy 
Zatonia mamy już teraz nad Loarą przyjaciół, którzy zaangażują się w dzieło rewitalizacji parku i 
upamiętniania mieszkających w Zatoniu księżnej Doroty jej syna księcia Aleksandra i wnuka 
Archabouda.   

 

W grudniowy wieczór w zatońskim przedszkolu było miło i pysznie, a towarzystwo w świetnych 
nastojach rozeszło się dopiero po 2,5 godzinach.  Na kolejnym szóstym „Wieczorze z księżną” 
przedstawione zostaną zdjęcia z kolejnych zamków jakie odwiedziliśmy we Francji: Valencay, Bouges 
i Rochecotte, które należały niegdyś do naszej księżnej. To ostatni wieczór z księżną w 
przedszkolu.  Kolejny mamy nadzieję, że będzie już w nowej, pięknej świetlicy. Wkrótce na stronie 
ukaże się reportaż z zamków. 

Jarosław Skorulski 

 

  



Ostatni taki Sylwester 

 

     Trzeci i ostatni taki już ekstremalny Sylwester w Zatoniu za nami. Pewnie za kilka lat będziemy 
wspominać go jako najbardziej udanego z tych trzech plenerowych, bo wszystko dopisało od pogody 
poprzez kulinaria, muzykę i wspaniałe towarzystwo. 

 

Rozstawiliśmy dwa namioty na starym placu festynowym przy budynku przedszkola. Jeden służył jako 
miejsce ucztowania drugi, rozbity nad kostką brukową, stał się wielkim parkietem.  

 



Wśród dymów, laserów i migających świateł bawiło się 50 osób. 

  

 O muzykę zadbał pan Krzysztof Woźniak  racząc nas przebojami z lat 70tych i 80-tych. 

 

 



 

 

 

Każdy sięgając do czasów swej młodości  na parkiecie znowu miał o 30, a nawet 40 lat mniej. Obawa 
czy aby dla wszystkich starczy jedzenia okazała się zupełnie niepotrzebna. Wspaniałe pierogi , 
gulaszowa, flaki i bigos nie dość że były pyszne, to w dodatku nie do przejedzenia.  Zadbała o to 
Teresa Kowala, Ela Wamberska i Józek Załucki.   



 

Druga obawa czy nie zmarzniemy też nie znalazła uzasadnienia. 4 piecyki okazały się w zupełności 
wystarczające żeby bez płaszczy siedzieć, bawić się i tańczyć. Po prostu było ciepło, a niektórzy na 
parkiecie tańczyli w koszulach z krótkim rękawem.   

 

O północy wszyscy na zewnątrz powitaliśmy nowy rok wśród huków szampanów i sztucznych 
ogni.  To wspaniale, że dołączyli do nas również znajomi z prywatek, które odbywały się po domach. 
Dobrych życzeń nigdy za dużo. Wielkie podziękowania za sprawność dla całej ekipy rozstawiającej i 
zwijającej namioty, stoły i sprzęt nagłaśniający pod przewodnictwem Krzysztofa 
Sadeckiego.  Wszystkim paniom, które zadbały o estetykę namiotów też należą się ukłony.  Jesteśmy 
już umówienie na zabawę sylwestrową  w nowej sali za rok.  Specjalne rabaty cenowe będą dla 
wszystkich, którzy w ekstremalnych warunkach pod namiotami lub starej stodole organizowali i bawili 
się wspólnie przez ostatnie 3 lata.   Sołtys ogłosił, że Sylwestry biwakowe w Zatoniu przechodzą do 
historii.  Kolejny raz okazało się, że rzeczy z pozoru trudne lub niemożliwe załatwiamy od ręki. 
Możemy góry przenosić drodzy Zatonianie, pod warunkiem wszakże, że robimy to razem. 

J. Skorulski 

 

 

  

 


