
Nasze spotkanie opłatkowe 

 

      5 stycznia zebraliśmy się w naszym kościele aby podziękować Bogu za miniony rok. Po Mszy 

Świętej przeszliśmy wspólnie do sali w przedszkolu, na tradycyjny opłatek wspólnotowy dla 
mieszkańców Zatonia i Barcikowic. 

 

Ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej przedstawił najważniejsze wydarzenia minionego roku z 
perspektywy wspólnoty parafialnej. Był to dobry czas, żeby powspominać i ucieszyć się postępem 
prac  konserwatorskich w kościele parafialnym w Ługach i w kościele zatońskim.  Oczywiście 
najdonioślejszym z pośród wydarzeń w 2017 roku było przeniesienie siedziby proboszcza i 
poświęcenie nowej plebanii w Zatoniu 14 października. 

 

We wspólnej opłatkowej agapie przygotowanej przez parafian  uczestniczyło prawie 30 osób.  Na 
stołach zagościły świąteczne potrawy. 



 

W sali unosił się zapach ryb, kapusty i grzybów i ciast, ale największą furorę zrobił przywieziony prosto 
z Niemiec świąteczny grzaniec, przy którym jak w ukropie uwijali się  Krzysztof razem z Tereską i 
Rysiem.  Oczywiście nie zabrakło tego co najważniejsze, czyli  życzeń i wspólnego śpiewania 
kolęd.  Dobrze rozpocząć rok w takiej atmosferze, bo wówczas perspektywa nowych wyzwań jakie 
nas czekają w 2018 roku budzi tylko dobre emocje. 

 

Za rok opłatek już w nowej sali zatońskiej świetlicy. 

J. Skorulski 

 

  



Wizyta Księcia Enrique de Villamor 

 

   13 lutego we Wrocławiu odbyło się spotkanie księcia Enrique de Villamor y Soraluce z dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego nr V w Zielonej Górze Kamillą Witucką oraz Jarosławem Skorulskim 
reprezentującym Urząd Miasta Zielone Góra i Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”. Enrique de Villamor 
przyjechał z Francji na zaproszenie władz naszego miasta i stowarzyszenia  aby nawiązać współpracę 
w dziedzinie projektów międzynarodowych którymi kieruje. Polegają one na budowaniu w Europie 
nowych (nieoczywistych) szlaków turystycznych, którymi wyruszają młodzi ludzie by poznawać 
wspólne europejskie dziedzictwo poprzez małe ojczyzny.  Drugim niezwykle ważnym powodem 
przyjazdu były projekty związane z Zatoniem. Ciotka księcia de Villamor  Pani Beatrice de Andia jest w 
prostej linii potomkinią Księżnej Doroty, jej syna Alexandra i wnuka Archibalda de Talleyrand-Pèrigord 
czyli trzech pokoleń Talleyrandów związanych z naszym Zatoniem. Pani Beatrice de Andia gościła w 
październiku w swoim zamku Chatonniere nad Loarą delegację miasta Zielone Góra. Jest ona 
znanym historykiem kultury i projektantką ogrodów. Zaangażowała się w prace przy projektowaniu 
parku w Zatoniu. Niestety ze względu na stan zdrowia nie mogła osobiście odwiedzić Polski.  Pana 
Villamor, który zna doskonale język polski i pozostaje w bliskich więzach rodzinnych z panią Beatrice 
wydawał się więc idealny do pośredniczeniach w rozmowach na temat parku. Wtorkowa rozmowa we 
Wrocławiu miała przybliżyć obu stronom zakresy wspólnych zainteresowań. Główne jednak rozmowy 
odbyły się w dniu 14 lutego już w Zielonej Górze. Pierwsze ze spotkań prowadziła Pani Kamilla 
Witucka i  dotyczyło ono możliwości współpracy międzynarodowej młodzieży z Zielonej Góry. Kolejne 
spotkanie dotyczyło zatońskiego parku, a prowadziła je pani Agnieszka Kochańska- autorka projektu 
rewitalizacji. Następnie gość udał się do ratusza i rozmawiał z przedstawicielami Urzędu Miasta. Tam 
też udzielił krótkiego wywiadu lokalnej prasie. 

 

Podczas konferencji Enrique de Villamor bardzo ekspresyjnie opowiadał o możliwościach budowania wspólnych 

projektów , które łączą ludzi w oparciu o historię. 

Kolejnym punktem wizyty był spacer i obiad w „Palmiarni”, na którym obecni był również ksiądz 
proboszcz Ireneusz Mastej i sołtys Krzysztof Sadecki.  



 

Architekt Agnieszka Kochańska wraz z sołtysem Krzysztofem Sadeckim pokazują gościowi panoramę  
Zielonej Góry 

 

Enrique de Villamor, Agnieszka Kochańska i dyr LOV Kamilla Witucka oprowadzaja goscia 

po zielonogórskiej Palmiarni 

     Potem nasz gość zawitał w Zatoniu.  Kilku mieszkańców naszej miejscowości, razem z 
proboszczem,  i księciem Enrique de Villamor modliło się wspólnie przed tablicą upamiętniającą 
księżną Dorotę de Taylleyrand – Périgord,  a sołtys Krzysztof Sadecki wręczył gościowi rycinę 
zatońskiego pałacu. Dla mieszkańców to była okazja do zderzenia przeszłości z teraźniejszością. 



 

Chwila zadumy w zatońskim kościele przed tablicą poświęconą księżnej Dorocie   
fot. ze str. Parafii Ługi 

     Po modlitwie w kościele  wszyscy udali się na spotkanie przy kawie na plebanii. Książe okazał się 
bardzo miłym i otwartym człowiekiem, toteż szybko rozmówcy znaleźli wspólne tematy. Okazało się 
też, że jest on świetnie zorientowany w działalności naszego stowarzyszenia. Wielokrotnie podkreślał, 
że Zatonie jest przykładem dla innych, jak można ocalić od zapomnienia własną historię i dbać o 
ochronę tradycji i kultury małej ojczyzny. Na koniec tej krótkiej wizyty pan Villamor serdecznie się ze 
wszystkimi uściskał i przekazał pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Zatonia. Pani architekt 
Agnieszka Kochańska zabrała jeszcze naszego gościa do parku i na miejscu zapoznała z planami 
rewitalizacji.  

      Mamy wszyscy nadzieję, że ten bogaty w  spotkania dzień, to tylko nie kurtuazyjna wizyta 
ale  początek dobrej i owocnej współpracy. Dobrze jest mieć przyjaciół nie tylko wkoło ale i daleko za 
granicami, bo one ubogacają, inspirują i dają poczucie, że mimo odległości tysięcy kilometrów 
jesteśmy tą samą wspólnotą  kulturową. W czasach kiedy historia stała się orężem walki politycznej i 
powodem licznych konfliktów, warto pokazywać, że historia może też w piękny sposób łączyć ludzi z 
daleka i bliska. 

 Teresa Kowala/ Jarosław Skorulski 

 

  



Zatoński park trafił do elity 

 

To było niezwykłe, sobotnie popołudnie 24 lutego 2018 roku. O godzinie 15.00 na zamku w Bad 

Muskau odbyła się uroczystość przyjęcia parku w Zatoniu do elitarnego grona parków pogranicza 
polsko-niemieckiego, które stworzyły siedem lat temu Europejski Związek Parków Łużyckich. Do tej 
współpracującej ze sobą grupy należały do tej pory parki w: Bad Muskau, Branitz, Forst po stronie 
niemieckiej i park w Brodach po stronie polskiej. Teraz na uroczystości zostali przyjęci nowi 
członkowie parki i ogrody : Kromlau, Altdöben, Neschwitz, a po stronie polskiej dwa parki, które 
powstały za czasów księżnej Doroty de Talleyrand-Pèrigord w Żaganiu i Zielonej Górze-Zatoniu. 

 
Do zamku mużakowskiego przybyła ośmioosobowa delegacja mieszkańców  Zatonia,  

a także Z-ca Prezydenta Miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk, Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć, radny Wiesław Kuchta i przewodniczący zarządu dzielnicy Nowe 

Miasto Sebastian Jagiełowicz. Byli też nasi archtekci Agnieszka i Paweł Kochańscy, którzy 
projektowali park i budowle parkowe w Zatoniu. 

 



     W sali balowej, po przywitaniu gości i kilku wystąpieniach koncentrujących się  na tematach 
pogranicza, współpracy oraz Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego obejrzeliśmy 
przygotowany przez młodzież spektakl „Podróż w czasie”, gdzie wywołane zostały osoby, które 
tworzyły parki mające wstąpić do Związku.  

 

Była wśród nich oczywiście i księżna Dorota, która zwierzała się staremu dębowi jak powstawał park w 
Zatoniu.  Po przedstawieniu i muzycznych przerywnikach kwartetu jazzowego przyszedł kulminacyjny 
moment. 

 



 

Przedstawiciele czterech dotychczasowych członków Związku opowiedzieli, co zmieniło się w 
ostatnich siedmiu latach odkąd powstała organizacja. Następnie po kolei prowadzący galę wywoływali 

na scenę przedstawicieli nowych parków. Prezydent Krzysztof Kaliszuk powiedział zebranym o 
planach rewitalizacji parku w Zatoniu, następnie złożył podpis pod deklaracją przystąpienia do 

Związku. 

 

Henryk hrabia von Brühl potomek właścicieli pałacu i parku w Brodach wręczył prezydentowi statuetkę 
symbolizującą przystąpienie do Europejskiego Związku Parków Łużyckich.  



Każdy 
przedstawiciel  starych i nowoprzyjętych parków stawał na scenie za planszą ze zdjęciem parku, który 
reprezentuje.  

 



Po 
przyjęciu nowych członków wszyscy odwrócili plansze, z których wyłonił się wspólny napis. W ten 
symboliczny sposób Zatonie dołączyło do elity parków pogranicza. Po uroczystości w sali balowej 
czekała na nas miła niespodzianka. Na dziedzińcu zamku pojawiły się podświetlane tablice 
pokazujące parki należące do organizacji.  

 

Wśród nich była i ta z Zatoniem. Zatrzymywali się przy niej goście zerówno z Polski jak i z Niemiec, bo 
opisy były w dwóch językach. Potem na przyjęciu zorganizowanym w starej wozowni, był czas na 
rozmowy i snucie planów na przyszłość.  



 

było z kim porozmawiać... 

 

 i z kim  zjeść i wznieść toast dobrym winem... 



 

a wszytko było taaaaakie pyszne. 

Kolejną wielką (dosłownie i w przenośni) niespodzianką okazał sie tort ufundowany przez wójta gminy 
Brody Ryszarda Kowalczuka. Znalazły się na nim zdjęcia wszystkich parków Związku. 

  

A komu z uczestników przypadł kawałek z Zatoniem? Oczywiście nasz łowca niesamowitych okazji 
Piotr Lewandowski zdobył to cenne trofeum i z dumą prezentował swoją słodką zdobycz. 



 

Ostatnim punktem programu był nocny pokaz iluminacji w parku mużakowskim. Setki osób z 
płonacymi lampionami przechadzało sie po parku, a pałac wraz z drzewami przybrał bajkowe barwy. 

 

         Nie byłoby finansowania rewitalizacji parku, nie byłoby przyjęcia do tej elitarnej organizacji gdyby 
nie starania władz miasta, a zwłaszcza Pana Krzysztofa Kaliszuka Z-cy Prezydenta Miasta Zielona 
Góra oraz Pana Czesława Fiedorowicza Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego i 
Prezes Konwentu Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr". Jest do odpowiedni moment, żeby za to co 
zrobili złożyć serdeczne podziękowania.  To był Panowi dobry czas zabiegów, lobbowania i 
przekonywania partnerów zakończony pełnym sukcesem. Teraz już tylko czekamy na rozpoczęcie 
procedury przetargowej na zabezpieczenie ruin pałacu i rewitalizację parku.  To nasze wspólne i 
niezwykłe dziedzictwo kulturowe jakie znajduje się w naszej małej ojczyźnie. Dziś Zatonie stojące na 
progu wielkich zmian, może wkrótce stać się perłą, do której trafią turyści. Perłą, która przysporzy nie 
tylko dumy ale i korzyści finansowych z dobrze wypromowanego produktu turystycznego. 

Dziękujemy ! 

J. Skorulski 



Książę powraca 

 

      W dniach 22 do 24 kwietnia przebywał w Zatoniu książę Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce. To Już druga 
wizyta w naszym mieście po tej walentynkowej 14 lutego. Coś w tej dacie musi być , bo chyba nasz gość się w 
Zatoniu po prostu zakochał.  Książe realizuje w Europie wielki projekt łączenia różnych regionów. Współpraca 
zawsze bierze początek swój od młodzieży licealnej i studenckiej następnie przechodzi do turystyki  i ekonomii. 
Projekt obecnie rozwija się w woj. małopolskim, w litewskiej Dzuki , Il de France, regionie Centralnym-Dolina 
Loary, Kastylii, Kraju Basków i Kantabrii. Nad działaniami w Lubuskim swój patronat objął Wojewoda Władysław 
Dajczak i Marszałek Elżbieta Anna Polak. 

 

 

        Dzień rozpoczął się od wspólnej kawy z księdzem proboszczem Ireneuszem Mastejem, a potem w napiętym 
programie wizyty znalazły się spotkania z zastępcami  prezydenta miasta Wioletą Haręźlak i Dariuszem Lesickim, 
doradcą wojewody Kazimierzem Łatwińskim, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Czesławem 
Fiedorowiczem, prorektorem UZ prof. Wojciechem Strzyżewskim oraz dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych 
Małgorzatą Ragiel i dyrektorem LO nr V Kamillą Witucką.Podczas większości spotkań książę Enrique de Villamor 
mówił po polsku ale też przechodził na język francuski i wówczas w tłumaczeniu pomagała pani Kamilla 
Witucka.  Potem roboczy obiad i spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Projektów Europejskich Urzędu 



Miasta  Iwoną Skowrońską oraz delegacją jaka towarzyszyła w równoległej wizycie prof. Robero Pirzio-Birolli z 
Włoch.  Wszystkie rozmowy dotyczyły  dwóch kwestii. Pierwsza to  możliwości rozwijania projektu, który nosi 
nazwę „NAGRODA ODRODZENIA”. Projekt zakłada na początek współpracę między młodzieżą z Lubuskiego i z 
Doliny Loary.  Drugi dotyczy bezpośrednio Zatonia i rewitalizacji parku, w którym ma powstać ogród Alexandra 
projektowany przez jego ciotkę księcia Enrique Madam Beatrice de Andia, pra pra prawnuczkę naszej księżnej 
Dino. O postępach w pracach opowiadała mu architekt Agnieszka Kochańska. Prócz oficjalnych rozmów wizyta 
miała też i inny wymiar. 

 

Nasz gość zwiedzał Żagań, po którym oprowadzał go Adam Raciborski i Wioletta Sonowska i spotkał się w 
pałacu żagańskim z Prezesem Spółki Pałac Książęcy Pawłem Lóssa. 

        Jednak najbardziej sympatycznym punktem wizyty było spotkanie w Zatoniu z mieszkańcami, którzy 
przygotowali wspólnie kolację.  

 

Książę nie krył swojego wzruszenia kiedy mógł w tym gronie powiedzieć, że to niesamowite zobaczyć ludzi, 
którzy dbają o dziedzictwo kulturowe w takki sposób jak my.  Nasz gość swoje działania w Europie prowadzi 
poprzez liczące ponad tysiąc członków „Stowarzyszenie Dla Tradycji i Kultury Europejskiej APTCE”.  



 

 

Mimo dysproporcji w licznie członków i zasięgiem działania podpisał porozumienie o współpracy ze 
Stowarzyszeniem Nasze Zatonie.   



 

 

Nasz gość poczęstował wszystkich, podobno najlepszymi na świecie,  anchois, które przywiózł prosto od 
prezydenta Kantabrii Miguel Ángel Revilla Roiz.  



 

My serwowaliśmy pierogi z czosnkiem niedźwiedzim, domowe sery, pesto z czosnkiem niedźwiedzim, ciasta, 
galarety i wszelkie inne cuda, jakie potrafią wykonać tylko zręczne  dłonie Zatonianek.  Już umówieni jesteśmy na 
następne spotkanie prawdopodobnie w październiku i choć znowu większość czasu upłynie w urzędach, to czas 
na odpoczynek i relaks zarezerwował książę w Zatoniu.  

J. Skorulski  

 

  



Mamy świetlicę! 

 

W kultowym filmie Barei „Miś”  jest taki cytat kiedy prezes Ochódzki mówi o misiu: 

"Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest Miś na skalę naszych 
możliwości. Ty wiesz co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie - mówimy - to jest 
nasze, przez nas wykonane, i to nie jest nasze ostatnie słowo! I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś 
społeczny..." 

Dokładnie chciałbym to samo dzisiaj napisać o naszej wymarzonej świetlicy. 

 

20 kwietnia o godz. 18.00 Ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej  pobłogosławił  budynek modląc się, by służył 
godnie wszystkim mieszkańcom.  

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Z-ca Prezydenta Miasta Krzysztof Kaliszuk, Sołtys Krzysztof Sadecki, 
Dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto Mariusz Zalewski i Prezes Stow. „Nasze Zatonie” Jarosław 
Skorulski. Ponad 140 osób przybyłych na uroczystość otwarcia miało okazję po raz pierwszy  zobaczyć w całej 
krasie odrestaurowaną salę i nowy budynek z zapleczem sanitarnym i kuchennym. Licząc z remontem dachu, 



wykupem ziemi i pracami remontowo budowlanymi jej koszt przekroczył 2,5 mln zł. Pieniądze pochodziły najpierw 
z Gminy Zielona Góra, potem z funduszu integracyjnego dla wsi Zatonie, a największa kwota ponad 2 mln z 
funduszu połączeniowego Miasta Zielona Góra. 

 

Podczas uroczystości na widowni wypełnionej po brzegi można było odnaleźć między innymi radnych miasta i 
dzielnicy, sołtysów z zielonogórskich sołectw, przedstawicieli miasta wraz ze wspomnianym Prezydentem 
Krzysztofem Kaliszukiem, Panią dyrektor Zielonogórskiego Domu Kultury Agatę Miedzińską, Dyrektora 
Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze Leszka Klima i wykonawcę prac właściciela 
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego KABET Ryszarda Kaczmarka. Oczywiście najważniejsi tego dnia byli 
jednak mieszkańcy Zatonia.  Gości powitał sołtys Krzysztof Sadecki, a kilka słów na temat historii budynku 
powiedział prezes stow. Jarosław Skorulski.  

 

Prezydent Kaliszuk wspominał czasy przed połączeniem miasta i gminy oraz mówił o inwestycjach jakie 
rozpoczęły się w Zatoniu, a dyrektor Mariusz Zalewski wspominał jak bawił się przed laty na tej sali. Z-ca 
Przewodniczącego Rady Miasta Tomasz Sroczyński jednoznacznie stwierdził ze sceny, że to najpiękniejszy taki 
obiekt w naszym mieście. 



 

Wisienką na torcie był występ kabaretu „CIACH”, który  w prawie półtoragodzinnym programie rozbawił do łez 
uczestników uroczystości.   

 

Po występie sołtys zaprosił wszystkich na obfity poczęstunek.  Mamy więc reprezentacyjną salę ze sceną, 
świetnie wyposażoną kuchnię, eleganckie toalety i wygodną salę spotkań na poddaszu. Czegóż pragnąć 
więcej….. no może tego żebyśmy mieli jak najwięcej powodów by się tu spotykać.  

J. Skorulski  

 

  



Ruszyły prace przy pałacu 

 

Ruszyły długo oczekiwane prace przy ruinach pałacu w Zatoniu. Inwestycja  ma tytuł : 
Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze 
– Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu w ramach zadania pn :” Zachowanie i 
wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”. Inwestycja jest 
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

 

Wartość prac jaka będzie wykonana przekroczyła aż 5 razy kwotę z kosztorysu i 
wyniosła  5.550.000,00 zł. Wykonawcą prac jest sprawdzona i mająca duża renomę firma Zakład 
Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak. Zakończenie prac przewidziane jest na 31 października 
2018 roku. 

 O postępach prac będziemy systematycznie informować. 

 
red. 

 



Sławny profesor w Zatoniu 

 

W dniu 23 kwietnia do Zatonia przyjechał z Włoch prof. Robero Pirzio-Biroli 

R.Pirzio-Biroli - profesor specjalista w dziedzinie architektury, architektury krajobrazu 

oraz urbanistyki. Wykładał na Uniwersytecie w Berkeley, na Uniwersytecie w Poczdamie, na Uniwersytecie w Lubece, 

kolejne trzy lata w ETH-Zurich. Prowadził seminaria na Harvardzie, Darmstadt, Londynie, Monachium, Wiedeń. Obecnie 

wykłada na Uniwersytecie Krems. Trzykrotnie brał udział w Biennale di Architettura w Wenecji jako wystawca i raz jako 

kurator wystawy. Od kilku lat w kręgu jego zainteresowań są  założenia parkowe ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
królewskiego planisty  Petera Lenne, stąd przyjazd do Zatonia projektowanego również przez Lennego. 

      Celem wizyty było spotkanie z władzami miasta i województwa oraz zapoznanie się z projektem rewitalizacji 
parku w Zatoniu.  

 

Spotkanie w gabinecie Przewodniczącego Sejmiku Województwa  

      Po spotkaniu z Z-cą Prezydenta Miasta Zielona Góra Wioletą Haręźlak, Przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Czesławem Fiedorowiczem i doradcą Wojewody Lubuskiego Kazimierzem Łatwińskim profesor 
wraz z delegacją odbyli wizję lokalną w zatońskim parku. Zapoznali się na miejscu ze szczegółami projektu 
opracowanego przez arch. A. Kochańską i obejrzeli postępy w pracach.  



 

prof. R. Pirzio-Biroli w Zatoniu z arch. A. Kochańską (fot. T. Czyżniewski) 

     Podczas obiadu podsumowującego wizytę prof. Roberto Pirzio-Biroli wyraził głębokie uznanie dla poziomu 
przygotowania dokumentacji projektowej i jak sam określił przyjechał żeby pomóc, a okazało się, że praca 
wykonana przez panią architekt jest wzorowa. Również pozostali przedstawiciele delegacji byli pod wrażeniem 
zakresu planowanych prac i udostępnionej im dokumentacji. Wszystkie osoby w delegacji mają doświadczenia z 
projektami Petera Lenne i doceniły dbałość o zachowanie szczegółów przy odtwarzaniu pierwotnego założenia 
planistycznego w Zatoniu.      

 

Delegacja wraz z profesorem i przedstawiciele miasta  arch. A. Kochańska i Jarosław Skorulski 

     Profesor zaproponował, że jest w stanie pomóc przy opracowaniu dużej strategicznej dla miasta koncepcji tzw. 
MASTER PLANU, który urbanistycznie zintegruje Zatonie i inne zielone obrzeża  z centrum miasta i sprawi, że 
park oraz pałac  będą wizytówką turystyczną dla gości i miejscem częstych odwiedzin mieszkańców. 

     Pozostaje pytanie jak do tego odniosą się władze miasta i ile to może kosztować? Profesor Roberto Pirzio-
Biroli jako uznany autorytet realizuje takie plany dla miast europejskich. Jego ostatnim wielkim przedsięwzięciem 
był „MASTER PLAN” dla stolicy Brandenburgii - Poczdamu. 

J.Skorulski 

 

  



Wielka zabawa 

 

20 lat czekała sala, żeby na nowo rozbrzmiewać muzyką i zapełnić się tańczącymi parami. 

 

21 kwietnia 2018r. o godz.20.00 rozpoczęła się zabawa na 42 pary.  

 

Po pysznej obiadokolacji zespół „PARADOX” rozpoczął granie. Ze sceny po wielu latach popłynęła 
muzyka i śpiew. Leciały przeboje ostatnich czterech dekad, przy których bawiły się wspólnie trzy 
pokolenia „Zatoniaków”.  



 

Były tańce, węże i wspólne zabawy animowane przez wokalistkę zespołu Darię.   

                         

Przy stołach głównie wspominano jak to było w dawnych czasach na zabawach.  Gdzie kto siedział, 
gdzie tańczył, kogo poznał na zabawie, gdzie rozstrzygały się honorowe i mniej honorowe  „pojedynki” 
po zabawach. Dodatkowe stoisko z jadłem, które wszyscy zauważyli przy wejściu  do sali jest 
kolejnym wspólnym zakupem z funduszy jakie udało nam się zebrać z biletów  na zabawę i z 
pieniędzy festynowych. Zostanie już na kolejne imprezy do serwowania „Smaków Zatonia”. Było więc 
na zabawie: 

PIĘKNIE           KOLOROWO         SMACZNIE        TANECZNIE           GŁOŚNO (no może ciut za mocno) 

Następna wielka zabawa na Andrzejki. 

Za całość organizacji zabawy odpowiedzialny był Sołtys Krzysztof Sadecki. 

J. Skorulski 



I „Salon Zatoński”  

 

    W czwartkowe popołudnie 24 maja do nowej świetlicy w Zatoniu  zaczęli się schodzić panowie i 
panie w kapeluszach. Tak właśnie określiła bilet wstępu na pierwszy „Salon Zatoński” organizatorka 
wydarzenia Maria Idzikowska. Zapraszamy wszystkich ale z nakryciem głowy. 

 

To historyczna chwila, otwieramy tym spotkaniem cykl imprez kulturalnych pod wspólnym tytułem 
„Salon Zatoński”. Spotkania ze sztuką, literaturą, muzyką ale przede wszystkim z ciekawymi ludźmi, 
którzy chcą się podzielić z nami swoją wrażliwością, mądrością i pasją. To inauguracyjne 
spotkanie  zatytułowane było „Smaki życia” i właśnie wokół smaków wszystko się kręciło. 

 

Głównym gościem salonu była artystka z Wrocławia  Barbara Gulbinowicz. Przyjechała ze swoimi 
obrazami:  martwe natury, sceny rodzajowe, przyroda i portrety.  



 

Ale było też coś więcej pani Barbara zaprezentowała poezję  śpiewaną wokół tematyki smaków. 

 

Barbarze Gulbinowicz akompaniował na gitarze Wiktor Mączyński roztaczając swą gitarą niesamowita 
aurę sielanki. Recital  poprzedził krótki wykład psychologa prof. UZ Tatiany  Rongińskiej, która 
opowiadała o tym co i kto decyduje, o tym czy życie może być słodkie lub gorzkie, kiedy czujemy te 
smaki i jak długo w nas zostają. 



 

Przy stoliku z piwoniami Maria Idzikowska wyciągała na rozmowy o sztuce i Zatoniu różne osoby.  Po 
prawdziwej uczcie duchowej przyszedł czas na walkę, ale nie walkę z czymś tylko dla czegoś, a 
właściwie dla kogoś. Dwa tygodnie temu naszemu sąsiadowi z Zatonia panu Sebastianowi spłonęło 
mieszkanie, a on sam cudem uszedł z życiem uratowany przez strażaków.  Maria Idzikowska 
namówiła kilku artystów do przekazania swoich prac na licytację, z której dochód był przeznaczony na 
rzecz pogorzelca.   

 



 

Maszyna licytacji ruszyła najpierw nieśmiało, a z czasem coraz dynamiczniej i coraz bardziej 
nerwowo.   

 

Pojedynki były niezwykle emocjonujące i zaskakujące. Akryle, pastele, akwarele, a nawet koniak ( 
niezły). Największa bitwa stoczona została jednak o złotego anioła wykonanego przez panią Lidię 
Kurzawę.  



 

Jego cena osiągnęła aż 1000 zł. Były emocje i była zabawa. Łącznie udało się zebrać kwotę 3210 
zł, która wkrótce trafi na konto. 

 

 



 

Po emocjach związanych z licytacją przyszedł  czas na rozmowy przy obrazach z naszymi gośćmi 
panią Barbarą, Tatianą i panem Wiktorem. Snuły się rozmowy przy  wylicytowanym koniaku i 
zielonogórskim winie od pana Mirosława Kuleby. Tak  mijały kolejne kwadranse spotkania, których 
wybiło aż 12. Pierwszy "Salon Zatoński" trwał trzy godziny, a uczestniczyło w nim ponad 60 osób. 

A te kapelusze… 

 



 

 

 

J. Skorulski 



Spotkanie z mistrzem 

 

Po środowym spotkaniu w świetlicy uczestnicy nie mają wątpliwości, że mieli możliwość spotkać, 
posłuchać i podziwiać prace mistrza rysunku i akwareli.  

 

Od małych niepozornych rysunków zwierząt po wielkoformatowe plany Zielonej Góry 
prezentował swoje prace Robert Jurga. To pierwsza z kilku odsłon spotkań z tym artystą. 

 
Uczeń profesora Zina nie tylko pokazywał dziesiątki prac ale okraszał je gawędami o miejscach, które 
malował i odkrywał z archeologami  o ludziach, których spotykał i o tym jak z pięknego Krakowa trafił 

do Zielonej Góry, którą uważa za wspaniałe miejsce do życia i pracy. 



 

Prawie 30 osób trzymając w rękach co rusz inne prace zastanawiało się po cichu, lub zupełnie 
głośno, jak to możliwe, że na rysunkach może być aż tyle detali? Jak można spędzić 10 godzin w 
pracowni z pędzelkiem grubości włosa? Jak stojąc na ziemi można namalować wielki zamek z lotu 
ptaka? 

To było fascynujące spotkanie z człowiekiem, dla którego wykonywana paca jest wielką 
przygodą i pasją.  Książki z rysunkami Roberta Jurgi podbijają rynki księgarskie w Europie, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. 

Wizyta w Zatoniu nie była przypadkowa, bo już wkrótce powstanie cykl prac, które 
zrekonstruują  widoki Zatonia w XIX wieku. Kolejne spotkanie z Robertem Jurgą będzie w Zatoniu 
jesienią. 

 

J. Skorulski  

 

  



 Wróciliśmy z turnusu rehabilitacyjnego 

 

Wróciliśmy z turnusu rehabilitacyjnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ''Nasze Zatonie'' , 
dzięki dofinansowaniu Miasta Zielona Góra.  Turnus trwał od 5 do 19maja w Ośrodku Wypoczynkowo-
Leczniczym ''OPOLE'' w Dżwirzynie.  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 trzeci 
odwiedziliśmy Dżwirzyno, które zachwyca nas jedną 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.  Polubiliśmy także uliczne kramy, szczególnie nasze panie,  które szykując się na Zatońską 
imprezę '' Smaki życia'' wybierały i kupowały kapelusze, który to kapelusz, był biletem wstępu na tą 
imprezę. 

 

Po raz drugi wypoczywaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowo - Leczniczym ''OPOLE'' , który to już w 
ubiegłym roku polubiliśmy ze względu dobrą bazę medyczną z zabiegami leczniczymi, czystością na 
terenie ośrodka i w pokojach oraz dbałością personelu o kuracjusza żeby mógł miło i zdrowo spędzić 
swój pobyt. 

W ramach turnusu zaoferowano nam: 

-30 zabiegów rehabilitacyjnych  dla każdego z uczestników, przygotowano kartę zabiegów , na której 
oznaczono typ zabiegu [określonego przez lekarza] i wyznaczoną godziną .  A wszystko to odbywało 
sie w profesjonalnej bazie zabiegowej z 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,  posiłki były bardzo 
urozmaicone i smaczne. Zadbano również o dietę dla niektórych naszych uczestników. Posiłki 



spożywaliśmy  w klimatyzowanej i ładnej jadalni. Jednym słowem można stwierdzić że przygotowano 
posiłki do wyboru i do koloru. 

 

- zorganizowano dla nas trzy wieczorki taneczne, gdzie nasza grupa świetnie się bawiła przy  muzyce 
i winie. Dodatkowo już na koniec, zorganizowano nam koncert  - tercetu ''TRIO AMOR'' pod tytułem '' 
Rosyjskie romanse i pieśni''. Nie jednemu z nas trudno było usiedzieć spokojnie na krześle słuchając 
tych pieśni, bo nogi same rwały się do tańca, szczególnie przy mistrzowskim wykonaniu czardasza na 
skrzypkach. Oj była to uczta dla ducha. 

 



 

- 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 FITNESS'' , gdzie mogliśmy się 
zapoznać  jak w rytm muzyki można tańczyć i jednocześnie się gimnastykować. 
- codziennie przed śniadaniem odbywała się gimnastyka grupowa na świeżym powietrzu, kto chciał 
mógł z niej skorzystać..  

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 spacerze wzdłuż morza. 

 



 

 



 

 Wybraliśmy się na wycieczkę do Kołobrzegu, który ciągle nas zachwyca, tym razem oprócz pięknego 
molo zachwycił nas park z drzewami kasztana w pięknym rozkwicie. Takich olbrzymich kasztanów nie 
widzieliśmy dotychczas, kilku osób potrzeba żeby w obwodzie je objąć, piękne zdrowe okazy z 
olbrzymimi liśćmi i kwiatostanem. 

Podsumowując nasz już piąty wyjazd na turnus mogę z całą pewnością  stwierdzić, że Ośrodek 
Wypoczynkowo - Leczniczy '' OPOLE'' dobrze nam służy. I co najważniejsze ma dobrze wyposażoną 
dużą bazę zabiegową. Ponad to w 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.  W tym ośrodku naprawdę można nabrać dobrej zdrowej energii, odzyskać siły i spokój. 

Wszystkim uczestnikom turnusu serdecznie dziękuję  za życzliwość, miłą atmosferę, za wspólnie 
spędzony czas, dzięki któremu mogliśmy się lepiej poznać, zawiązać przyjaźnie. Dziękuje za wspólne 
spacery brzegiem morza. Dziękuję Olkowi Skorulskiemu, Stefanowi Irlii,  Jurkowi Sosnowskiemu, 
Rysiowi Rosa i Marcinowi Załuckiemu, za to że użyczyli własnych samochodów żeby nas dowieść tam 
i z powrotem. 

Szczególnie pragnę podziękować Teresie Załuckiej za opiekę i troskę nad panią Anią, która na kilka 
tygodni przed wyjazdem złamała  rękę.         

To był dobrze wykorzystany czas na poprawienie własnego zdrowia ,nabrania sił. Nawet pogoda nam 
dopisała w 100% i nie było powodów do narzekania. 

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

 

  



Alfred Siatecki w „Salonie Zatońskim” 

 

    II „Salon Zatoński” za nami. Tym razem w sali na piętrze gościliśmy pisarza Alfreda Siateckiego. 

 

Na początku spotkała uczestników miła niespodzianka. Autor wszystkim podarował jedną ze swoich 
wcześniejszych publikacji z cyklu „ Klucz do bramy”, w której zawarł wyimaginowany wywiad z księżną Dorotą. 
Następnie opowiadał o swoich ostatnich publikacjach i wspólnym powieściowym bohaterze Danielu Jungu. Nas 
oczywiście interesowała najbardziej powieść POMSTA, której akcja ma swój początek i rozwiązanie w 

Zatoniu.  No właśnie czy powinno się mówić i pisać w Zatoniu? Autor  po konsultacjach z filologami twierdzi, że 
jedyną poprawną formą od momentu połączenie miasta i gminy jest forma na Zatoniu, tak samo jak mówi się na 
Okęciu, na Pradze, na Krzykach czy na Jędrzychowie i Chynowie. Taką właśnie formę znajdziemy w jego 
powieściach.  

 

Wracając jednak do spotkania, autor wprowadził nas w treść czytając fragmenty swojej książki i opowiadał o 
kulisach poszczególnych wątków. Potem przy lampce wina i kawie długo rozmawialiśmy nie tylko o literaturze ale 
też o naszym regionie. Były refleksje nad niszczejącymi pałacami i walorami naszej małej ojczyzny , o 



poszukiwaniach zaginionego serwisu z miśnieńskiej porcelany i braku wykorzystania grodziska w Wicinie, które 
mogłoby stać się hitem turystycznym województwa. Spotkanie zakończyło się podpisywaniem książek, które 
rozeszły się jak świeże bułeczki. 

 

Już za tydzień 20 czerwca okazja do następnego spotkania tym razem Robertem Jurgą. Warto przyjść  zobaczyć 
jego nietypowe prace, które znane są w Europie i Ameryce. 

  

 J. Skorulski 

 

  



 Radosne świętowanie górników 

 
 22.06.2018  PGNiG świętowało  50-lecie górnictwa naftowego w Zielonej Górze. Geolodzy, wiertnicy i 

górnicy naftowi spotkali się w Filharmonii Zielonogórskiej, aby uczcić pół wieku historii górnictwa 
naftowego na zachodzie Polski. 

 

Wcześniej w Zatoniu, gdzie w 1968 r. miał miejsce pierwszy odwiert, odsłonięto głowicę 
eksploatacyjną symbolizującą wydarzenia sprzed pół wieku. Podczas uroczystej Mszy Świętej w 
Zatońskiej świątyni, której przewodniczył ksiądz Biskup Tadeusz Lityński, poświęcono figurę św. 
Barbary. 

 



– Kiedy patrzymy na historię zielonogórskiego oddziału, jesteśmy świadkami imponującej 

drogi, jaką przeszło górnictwo naftowe i gazownictwo w tej części Polski. Pierwsze wiercenie 

w Zatoniu  sprzed pół wieku otworzyło nowy rozdział w historii naszej branży. Dziś Oddział 

w Zielonej Górze obejmuje swoim działaniem między innymi 18 kopalni ropy naftowej i gazu 

ziemnego, wśród których znajdują się najnowocześniejsze w Europie instalacje – powiedział 

Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – W najbliższym czasie planujemy włączenie do 

eksploatacji nowych odwiertów na trzech złożach, co znacznie zwiększy wydobycie 

węglowodorów na Niżu Polskim  

 red. 

 

  



Relacja z wycieczki  cz. I "Śladami Bironów" 

 

Już za nami wyprawa do księstwa Kurlandii i Semigalii, krainy położonej w Inflantach, którymi w XVIII 
w. władał dziadek Doroty de Talleyrand-Perigord - Johan i ojciec księżnej Peter Biron. Ten pierwszy 
zrobił zawrotną karierę na dworze carycy Anny Iwanownej zdobywają olbrzymie wpływy i majątek. To 
właśnie on wybudował dwa wspaniałe pałace, które były celem naszej wycieczki. Pierwszy z nich, to 
położony na wielkiej rzecznej wyspie pałac w dawnej stolicy Mitawie (obecnie Jelgava).  

 
W dniu 29 czerwca wchodząc na wyspę zrobiliśmy sobie zdjęcie  przy pomniku Johana Ernsta von 

Biron i udaliśmy się parkiem w stronę pałac. 

 



    

                           

 

I choć dzisiaj znajduje się tu Łotewski Uniwersytet Rolniczy to mogliśmy podziwiać 
reprezentacyjny dziedziniec, hole, a potem w chwili zadumy zwiedziliśmy krypty, w których pochowani 
są zarówno dziadkowie księżnej jak i jej przedwcześnie zmarłe rodzeństwo Piotr i Karolina. 



 

Pięknie odrestaurowane sarkofagi i trumny kryją w sobie szczątki członków dynastii Keplerów i 
Bironów. Znaczna cześć przedmiotów z trumien została wyeksponowana w gablotach.  

 

Mogliśmy oglądać stroje pogrzebowe, czy poduszkę, na której spoczęła głowa 3-letniego brata 
Doroty - Piotra.   Nasza księżna do końca życia tytułowała się księżniczką kurlandzką i miała wiele 
sentymentu do tych terenów. Odbyła tu wizytę podczas, której zapłonęła wielkim uczuciem do księcia 
Adama Czartoryskiego, który przez dwa tygodnie w 1808 roku gościł w  Mitawie.  



 

Obejrzeliśmy również pierwszą na tych terenach szkołę wyższą założoną przez ojca Doroty 
Piotra ( Akademia Petrina). Po pierwszym rozbiorze Polski kiedy rozpoczął się w Rzeczypospolitej 
okres reform oświeceniowych to właśnie Piotr Biron  w Kurlandii i Semigalii będącej naszym lennem 
wprowadzał idee oświeceniowe w szkolnictwie. 

 

Mieliśmy również okazję zobaczyć klasycystyczny pałacyk należący do wujka księżnej Doroty 
Krzysztofa (Villa von Medem).  Znana rodzina von Medem, z której pochodziła matka Doroty należała 
do najznakomitszych na tych terenach. Wspomniany brat matki Doroty był dyplomatą w służbie Rosji.  



 

Prawdziwy jednak obraz bogactwa, potęgi i gustu mogliśmy podziwiać zwiedzając ogrody i 
pałac  Rundale, który nazywany jest „Wersalem Północy”.  

 

Ta wybudowana w szczerym polu letnia rezydencja dziadka Doroty Johana już kiedy 
stanęliśmy na dziedzińcu zrobiła na nas niebywałe wrażenie.  

 



 

 

 



 

Po pałacowych wnętrzach ozdobionych finezyjnymi sztukateriami i malowidłami oprowadzała 
nas przewodniczka, snując opowieść o czasach świetności rezydencji, o wybitnym architekcie włoskim 
Rastellim i duńskim Jansenie. Prawdziwym zaskoczeniem okazały się siedemdziesięciohektarowe 
ogrody w stylu francuskim, na terenie których odbywał się tego dnia święto kwiatów.  

 



 

 

 

W pięknie utrzymanych ogrodach rośnie ponad 2,5 tys. odmian róż, znajduje się teatr na 
wolnym powietrzu oraz pięknie utrzymane tunele winorośli i wysokie żywopłoty.  



 

Całość otacza fosa odgradzając część francuską od krajobrazowej.  

 



                          

Oczywiście dla nas szczególnie były ważne „smaczki” związane z księżną Dorotą: kopia 
rzeźby Thorvaldsena i Afingera, zachowany list i portrety, które eksponowane były w kilku wnętrzach. 
To niesamowite jak ważna dla Łotyszy jest pamięć o naszej księżnej jej przodkach i rodzeństwie. 
Dyrektor pałacu Imants Lancmanis otrzymał od władz Żagania prezent, a od nas mieszkańców 
Zatonia, wydane w ubiegłym roku kroniki księżnej Dino oraz  wizerunek naszego zatońskiego pałacu. 
Ten wieloletni dyrektor i współtwórca muzeum pałacowego ze względu na fakt, że jesteśmy z Zatonia i 
Żagania ugościł nas beż żadnych opłat wstępu. Wiedzę o związkach Kurlandii i Semigalii z Zatoniem i 
Żaganiem uzupełniliśmy podczas wieczoru, na którym prezentowane były dzieje tych terenów ze 
szczególnym uwzględnieniem w ich rozwój wkładu rodu Bironów. 

Wycieczka współfinansowana była ze środków Miasta Zielona Góra 

J. Skorulski  

  

  

 

  



Relacja z wycieczki cz. II Dwie stolice 

 

28 czerwca, z samego rana wyruszyliśmy  z pensjonatu w Rulki do Wilna. 

 
Większość Polaków odwiedzających to miasto nie jest w stanie oprzeć się pokusie w myśleniu o tym miejscu w 
kategoriach swoistego żalu za utraconym dziedzictwem. I choć historycznie to jedna ze stolic średniowiecznego 
Księstwa Litewskiego, to jednak, to Wilno oglądane i podziwiane dzisiaj, wybudowane zostało w większości w od 

XVII do XIX wieku przez Polaków. 

 

 Przez 300 lat nawet jeśli ktoś mówił o sobie jestem Litwinem, albo Litwo ojczyzno moja,  to wypowiadał 
te słowa w języku polskim. Wszechobecny w mieście barok i klasycyzm przywołują na pomięć czasy świetności I 
Rzeczypospolitej i jej zmagania o odzyskanie niepodległości.  



My swój 
spacer po mieście rozpoczęliśmy od wizyty na Rossie i zapalenia znicza na grobie matki Józefa Piłsudskiego 
gdzie marszałek kazał złożyć swoje serce. Jego dwie nieprzemijające miłości matka i Wilno połączył już na 

zawsze swoim sercem. 
 Odręcznie spisany tuż przed śmiercią przez Marszałka testament brzmiał: 

 "Nie wiem czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech! Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają 
w Wilnie gdzie leżą moi żołnierze co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili. 
Na kamieniu czy nagrobku wyryć motto wybrane przez mnie dla życia: 
Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu  
Gniazdo na skałach orła, niechaj umie  
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu  
I słychać jęk szatanów w sosen szumie  
Tak żyłem 

A zaklinam wszystkich co mnie kochali sprowadzić zwłoki mojej matki z Sugint Wiłkomirskiego powiatu do Wilna i 
pochować matkę największego rycerza Polski nade mną. Niech dumne serce u stóp dumnej matki spoczywa. 
Matkę pochować z wojskowymi honorami ciało na lawecie i niech wszystkie armaty zagrzmią salwą pożegnalną i 
powitalną tak aby szyby w Wilnie się trzęsły. Matka mnie do tej roli jaka mnie wypadła chowała. Na kamieniu czy 
nagrobku mamy wyryć wiersz z "Wacława" Słowackiego zaczynający się od słów: 
Dumni nieszczęściem nie mogą... 
Przed śmiercią Mama mi kazała to po kilka razy dla niej czytać". 

 
            Z cmentarza na Rossie udaliśmy się na Antokol, do jednego z najpiękniejszych kościołów Wilna św.Piotra i 

Pawła.  Majestatyczna świątynia wybudowana przez Michała Kazimierza Paca jako wotum, ale i przez bogactwo 
w nim zawarte,  symboliczne zaznacczenie swojej pozycji wśród litewskiej arystokracji. A potem już spacer po 
starówce. Wieże kościołów, wąskie uliczki, klimatyczne zaułki i pałace wyznaczające kolejne parcele miasta. 



Opowieść przemiłej przewodniczki pani Lucyny Śliwki (rodowitej wilnianki)co rusz zahaczała o takie nazwiska jak 
Słowacki, Mickiewicz, Miłosz, Domejko, Moniuszko, Piłsudski, Tyszkiewicz, Pac, Radziwiłł, Syrokomla, Lelewel.  

 
Cały panteon postaci towarzyszących nam od najmłodszych lat na kartach podręczników do historii i j. 

polskiego.  I choć upał wszystkim dawał się we znaki, to wrażenia z pobytu były tematem długich wieczornych 
rozmów. 

 
Wilno jak żadne inne miasto, łączy w sobie kresową zaściankowość i wielkomiejski szyk.  I może właśnie 

dlatego prastary gród u zbiegu Wilii i Wilenki, albo się po ludziom prostu nie podoba, albo zakochują się  w nim 
wracają.   



 

W dawnej Polsce mawiano: „Do Rzymu się pielgrzymuje do Berlina  jeździ, a w Paryżu i Wilnie się 
bywa.” 

* * * 

 
Kolejnego dnia 29 czerwca zdobyliśmy kolejną stolicę, tym razem Rygę, jakże inną od Wilna.  



 

Nadmorska stolica Łotwy wzorowana na hanzeatyckich miastach zaskoczyła większość uczestników 
wycieczki.  Wszystko tu było inne.  

 

Ekscentryczny przewodnik Wiaczesław Kapusta snuł opowieści w takim tempie i z takim akcentem, że 
chwila nieuwagi i kompletnie nie wiadomo o co chodzi.  

 



Poza tym  niespodziewanie zimno i wietrznie, jakbyśmy trafili w inną strefę klimatyczną.  Bogate 
kamienice mieszczan, budynki gildii, krzyżacki zamek, mury obronne, mewy na trawnikach i język rosyjski na 
ustach większości spotykanych ludzi.  

 

Co rusz z urokliwych zaułków wyłaniały się protestanckie świątynie, jedne większe od drugich. Tu 
najwyższy na świecie 125 m hełm na wieży, tam największe organy, a na każdej ulicy dawne spichlerze 
świadczące o handlowym charakterze miasta.  

  

 



 

W tym odległym od ojczyzny mieście, bardzo życzliwie wspomina się Polaków. Piłsudskiego, który 
podpisywał tu traktat kończący wojnę polsko-bolszewicką i Rydza Śmigłego autora sukcesu ofensywy 
dyneburskiej, dającej początek niepodległości Łotwy. Karola Chodkiewicza, który przepędził Szwedów pod 
niedalekim Kircholmem, Augusta Mocnego i Stefana Batorego, Emilię Platter i Gabriela Narutowicza. To wszystko 
postacie, goszczące również w łotewskich podręcznikach. 

 

Przemarznięci, ale mimo wszystko zadowoleni trafiliśmy do hotelu. Dla wielu ta ryska noc minęła 
bezsennie, bo w ogóle nie zapadł zmrok. Tam daleko na północy było jedynie szaro.  

 

Kolejnego dnia Ryga  pokazała nam również swoje nowoczesne oblicze. Po drugiej stronie Dźwiny 
podziwialiśmy szklane wieżowce i zaskakujący budynek narodowej biblioteki. 

J. Skorulski 

  

  

 

  



Relacja z wycieczki cz. III  „Śladami J.P. II” 

 

    Podczas naszej wycieczki na Litwę i Łotwę dotykaliśmy również miejsc, których nie sposób 
przecenić jako miejsca, gdzie materialne dziedzictwo tak bardzo łączy się z duchem. Los tak sprawił, 
że każde z tych miejsc kultu, do których dotarliśmy nawiedził podczas swojej piotrowej posługi święty 
Jan Paweł II.  

Po całodniowej podróży z Zatonia pokonując ponad 850 km dotarliśmy na Suwalszczyznę.  

 

Już z daleka, znad lustra jeziora, widoczny był jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych 
w kraju- klasztor na jeziorze Wigry. Pokamedulski zespół  na dawnej wyspie połączonej obecnie z 
lądem groblą, otworzył przed nami swoje podwoje.  

 



 

  

Oprowadzał nas kleryk, który z pięknym wschodnim zaśpiewem opowiadał  historię tego 
niezwykłego miejsca.  

Oczywiście najważniejszym wydarzeniem z kilkusetletniej historii była wizyta papieża, który 
odpoczywał tu przez 3 czerwcowe dni w 1999 roku. Wchodziliśmy do pokoi i kaplicy która została dla 
niego przygotowana.  

 

Ponadto zwiedziliśmy kościół, dom królewski Jana Kazimierza, pokamedulskie eremy 
rozmieszczone na 2 poziomach wzgórza.  

  



 

Duże wrażenie zrobiło na nas również zejście do krypt, gdzie na ścianie widniał fresk 
wyobrażający taniec śmierci. Można było też spojrzeć przez otwory w ścianie i obejrzeć nisze grobowe 
z doczesnymi szczątkami kamedulskich mnichów. 

*** 

Trudno opowiedzieć historię Wilna i uczuć Polaków do tego miejsca nie wymieniając jedynej 
zachowanej do dzisiaj miejskiej bramy.  

 

I choć architektura tego miejsca nie wzbudza specjalnego zachwytu, to przecież nie jest on tu 
najważniejszy. Od setek lat strome schody prowadzące do pomieszczenia nad bramą przemierzane 
były na boso lub na kolanach, aby oddać cześć Tej, która niepodzielnie tu króluje. 



  

Matka Boża Ostrobramska w historii Polski i Wilna  ma szczególne miejsce. Wizerunek Matki Bożej 
Miłosierdzia, Królowej Korony Polskiej powstał prawdopodobnie w XVII wieku. Przez wiernych 
uważany jest  za cudowny, czego świadectwem są niezliczone vota zdobiące wszystkie ściany 
kaplicy. Przed wizerunkiem Madonny 4 września 1993 roku modlił się św. Jan Paweł II tymi słowami: 

Ta Ostrobramska świątynia od wielu już wieków każdego dnia widzi licznych pielgrzymów, 
przynoszących Matce Miłosierdzia swoje radości i troski. Dlatego ta Brama stała się miejscem 
spotkania z Matką Chrystusa i Kościoła, miejscem jedności wszystkich wierzących tego kraju. 
Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów gromadzą się tu, by w obliczu Dziewicy 
Maryi, jak bracia i siostry dzielić się tą samą wiarą, jedną nadzieją i prawdziwą miłością… 

Wizerunek Madonny Miłosierdzia namalowany został na deskach dębowych wymiary 200 na 
165 cm. Jest umieszczony na ścianie zewnętrznej, patrząc od strony miasta, tak jakby Matka Boża 
błogosławiła wszystkim idącym ulicą.  



 

Uczestnicy wycieczki mieli chwilę na modlitwę, a niektórzy również w czasie wolny podeszli tu 
ponownie, by wyszeptać swoje intencje. Był to dla zatońskiej wspólnoty dzień szczególny, gdyż 
przypadało w nim wspomnienie św. Ireneusza patrona naszego ks. Proboszcza. Mamy nadzieję, że 
nasz pasterz odczuł tego dnia w sposób szczególny matczyną opiekę Maryi. 

*** 

Jest na Żmudzi miejsce, które niepodobne jest do znanych nam sanktuariów. Miejsce, którego 
na mapie nie wyznaczył geodeta, nie zaprojektował żaden znany architekt i nie ufundował bogaty 
mecenas.  Świętości tego miejsca większa jest jednak od dziesiątek innych sanktuariów. Tworzą je i 
budują każdego dnia wszyscy, którzy je nawiedzają. Dlatego każdego dnia, a w zasadzie z każdą 
godziną jest ono już inne.  

 

To miejsce stanowią dwa niewielkie pagórki pokryte krzyżami, których ilość liczy się już w 
milionach. Stoją dumnie, te wielkie dębowe typowo litewskie, chylą się z upływu czasu te mniejsze 
pokutne niesione na barkach czasem setki kilometrów. Te ciche niewielkie, mniejsze i zupełnie małe 



leżą, stoją i wiszą kołysząc się na wietrze. Nikt nie jest w stanie ich liczby i wielkości przełożyć na 
wagę modlitw jakie wypowiadane były w chwili ustawiania każdego z nich.  Ile razy na tej górze 
głośno, szeptem czy w skrytości serca padały słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, nigdy już nie 
będę… albo wręcz przeciwnie,  zawsze już będę…   

My jako grupa postawiliśmy również nasz krzyż, przywieziony z wigierskiego klasztoru. To 
kolejna mała cegiełka budowy tego sanktuarium. Podpisany został „Mieszkańcy Zatonia i przyjaciele”.  

 

Zaraz na początku naszej wizyty sołtys Krzysztof Sadecki ustawił go, jako świadectwo naszej 
wiary i wdzięczności za otrzymywane łaski. Potem, aby nic nie uronić z tej przejmującej ciszy, 
rozeszliśmy się po istnym lesie krzyży.  

 



 

Każdy w zadumie sam lub w niewielkich grupkach, chodził tymi chyba najdziwniejszymi na 
świecie alejkami.  O dziwo mnogość krzyży nie robiła wcale przygnębiającego wrażenie, bo  góra w 
Szawle ma w sobie potęgę  zwycięstwa,  nie tylko nad śmiercią, ale i nad złem, kłamstwem, caratem i 
komunizmem, marazmem, strachem, nikczemnością i pychą. To także góra tryumfu nad tymi 
wszystkimi maluczkimi, którym się wydawało, że krzyże wystarczy w nocy usunąć lub podpalić, albo 
innym razem rozjechać buldożerem, żeby zakończyć  coś, co okazuje się ciągle i każdego dnia na 
nowo  jeszcze bardziej nieskończone.  

 

Jan Paweł II 2 IX 1993 r. odprawił na Górze Krzyży w Szawle uroczyste nabożeństwo. Po tej 
wizycie, podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum Ojciec Święty opowiedział o 
Górze Krzyży pielgrzymom przybyłym z całego świata: Byłem wstrząśnięty tamtym litewskim 
Koloseum, nie z czasów dawnego Imperium Rzymskiego, ale współczesnym, Koloseum mijającego 
wieku... Dziś zwracam się myślą w kierunku wielu koloseów: ku "Górom Krzyży" w europejskiej części 
Rosji i na Syberii. 



*** 

W chłodny niedzielny poranek 1 lipca płynęliśmy statkiem po augustowskim jeziorze Necko. 

 

Opatuleni w ciepłe kurtki spoglądaliśmy na wyłaniające się co rusz z nadbrzeżnych zarośli 
pensjonaty i domy letniskowe.  

 

Katamaran ciął taflę jeziora przybliżając nas do jednej z kilku pracujących do dzisiaj śluz. 
Umożliwiają one poruszanie się między jeziorami i kanałami położonymi na różnej wysokości.  



 

Po ponad godzinnym rejsie wysiedliśmy na skrawku lądu, który jeszcze w XVII wieku był 
wyspą.  

Na nim to jeden z wigierskich kamedułów wybudował pierwszą pustelnię. Kolejny pustelnik 
wyjednał od papieże zgodę na udzielanie tu odpustów.  

 

Z czasem powstała niewielka kaplica z obrazem Matki Bożej, a na niedostępną wyspę 
usypano groblę. Obraz w Studzienicznej jest kopią obrazu jasnogórskiego. Niestety mieliśmy pecha, 
bo kaplica była akurat w remoncie. 



 

Nie przeliczyli się jednak Ci, którzy podeszli do pobliskiego drewnianego kościółka na Mszę 
Świętą. Tam właśnie na czas remontu przeniesiono słynący z cudów wizerunek Maryi z Dzieciątkiem.  

 

Jan Paweł II, któremu wystawiono nad brzegiem jeziora pomnik, odwiedził to miejsce w roku 
1999. Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej było ostatnim punktem naszej wycieczki, a chyba 
też można powiedzieć po części pielgrzymki.   

Wszystkie te odwiedzane przez nas miejsca, gdzie piękną materię wypełnia jeszcze 
piękniejszy Duch, pozwalały nam utrzymać równowagę miedzy „mieć” i „być”. Pewnie dzięki temu 
niezwykłemu połączeniu mogliśmy zawdzięczać atmosferę, jaka panowała przez te pięć pięknych 
wakacyjnych dni. 

  

J. Skorulski. 



Relacja z wycieczki cz. IV Dwie byłe stolice  

 

    Relacja z wycieczki podzielona była na mniejsze tematyczne części, ale opis naszej wyprawy byłby niepełny, 
gdyby nie wspomnieć miejsc urokliwych, które na naszym szlaku były, a jednocześnie nie mieściły się w tematyce 
trzech poprzednich relacji. To miejsca, od których rozpoczęliśmy i zakończyliśmy zwiedzanie Litwy. Łączy je fakt, 
że oba pełniły dawniej funkcje stołeczne. 
 

                 

Pierwszym i wyjątkowym miejscem do jakiego dotarliśmy na Litwie był zamek Troki. Położony na 
przepięknej wyspie gotycki zamek odbija swoje oblicze w tafli jeziora. Żeby do niego dojść musieliśmy pokonać 
dwa drewniane mosty. Zamek do lat 70-tych ubiegłego wieku pozostawał jako romantyczna ruina i przyciągał 
swym widokiem odwiedzających pobliskie plaże turystów. Jeszcze wcześniej stanowił piękny widok dla pałacu 
Tyszkiewiczów. Wybudowali oni nad brzegiem jeziora swoją rezydencję, której tarasy wychodziły właśnie na 
jezioro. Władze ZSRR na prośbę Litwinów podjęły decyzję, by podnieść z ruiny budowlę i odtworzyć ją w kształcie 
kiedy zamek przeżywał swój największy rozkwit.  Wyspa z zamkiem w dzisiejszym rozumieniu pełniła rolę stolicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego gdyż rezydowali w nim książęta.  

 

Odbudowany, świeci dzisiaj czerwienią wymuskanych cegieł i dachówek. Przypomina przez to mimo 
wszystko bardziej scenografię z filmu o tematyce rycerskiej niż prawdziwy średniowieczny zabytek. Zamek jest 
największą ale nie jedyną atrakcją Troków. Idąc w kierunku mostu mijaliśmy charakterystyczne drewniane domki 
z 3 oknami wychodzącymi na ulicę. To domy Karaimów, ludu pochodzenia tureckiego, którzy kultywują swoją 
monoteistyczną  religię. Karaimowie odrzucają Talmud, Nowy Testament i Koran pozostając wierni tylko Staremu 
Testamentowi. Między domami Karaimów stoi do dzisiaj również ich świątynia zwana kinesą. Karaimów do tego 



miejsca ściągnął  Książę Witold w XIV w. wyznaczając im rolę przybocznej straży.  Ich potomkowie żyją do dzisiaj 
w Trokach, prowadzą restauracje i kultywują tradycje.  

 

 Z kolei na pożegnanie Litwy zajechaliśmy na 3 godzinną wizytę do Kowna.  Miasto założone w miejscu 
gdzie wpływa Wilia do Niemna, było ostatnim punktem wizyty na Litwie. To drugie co do  wielkości miasto urzeka 
swoim małomiasteczkowym charakterem.  

 

 



Małe kamieniczki i kręte uliczki nie współbrzmią z wielkością gotyckich czy barokowych świątyń.  

 

 Miasto to również miało 20-letni epizod jako stolica, w okresie międzywojnia, kiedy Wilno było w 
granicach Polski. 

 

Litwini ustanowili wówczas tymczasową stolicę kraju właśnie tu w Kownie.   



 

Mieliśmy okazję oglądać pozostałości po zamku, odrestaurowywany klasztor bernardyński, kolegium 
jezuickie gdzie nauczycielem literatury, historii i bibliotekarzem był Adam Mickiewicz. Nasz wieszcz właśnie tutaj 
napisał cykl wierszy Romantyczność oraz Grażynę. Tu powstało też wiele wierszy dedykowanych kobietom, bo 
młody nauczyciel z Wilna, który trafił ze skierowaniem do pracy w Kownie, zabijał nudę wdając się co rusz w 
nowe romanse.  

 

Największy na Litwie kościół  gotycki- archikatedra św. Piotra i Pawła dała wszystkim wytchnienie po 
zwiedzaniu miasta. W pamięci zapadną też pyszne pierożki, bliny i zeppeliny serwowane w restauracjach wokół 
rynku, oraz to ciągle powtarzające się pytanie gastronomiczne: jak można podawać śmietanę ze 
skwarkami?  Można… i w dodatku smakuje! Trzecia zagraniczna wycieczka stowarzyszenia zakończyła się 
życzeniami, które płynęły z głośników w autobusie przez całą drogę powrotną. Każda z intencji wzmacniana była 
przez zamawiających pewnym darem, którym sprawiedliwie obdzielano  wszystkich ( nie licząc kierowców). W 
tym najweselszym autobusie na autostradzie w desperacji wyrzucano ostatnie tabletki z pojemniczków uzyskując 
potrzebne naczynia. Adoptowano zakrętki oraz inne niezidentyfikowane przedmioty, nadając im funkcję 
użytecznych  do nalewania szlachetnych darów dobroczyńców, którzy zamawiali intencje przez mikrofon. 
Wspólnie obchodziliśmy tego dnia rocznice ślubów (aktualne i przyszłe) imieniny, urodziny własne oraz teściowej. 
Padło wówczas wiele deklaracji, w tym również przystąpienia do stowarzyszenia. Były liczne intencje dziękczynne 
za udział w wycieczce. Z różnych powodów dzisiaj trudno nawet je wszystkie odtworzyć. Dobre humory  w drodze 
powrotnej jak pieczęć, certyfikowały naszą wycieczkę jako zdecydowanie udaną. Na koniec warto podziękować 
osobom, które przed i w czasie wycieczki dbały by wszystko dobrze wyszło. 

 Dziękujemy wszystkim gościom i przyjaciołom Zatonia za to, że postanowili zaryzykować wyjazd z naszym 
stowarzyszeniem, a zwłaszcza tym, którzy byli z nami po raz pierwszy. 

W sposób szczególny dziękujemy: 



 

Panu Jackowi Daniszewskiemu z biura podróży Mega-Tours, który jako pilot starał się zaspokoić nasze 
wszystkie oczekiwania;  

 

Panu Adamowi Raciborskiemu z Żagania, który korespondując z pracownikami pałacu Rundale załatwił nam 

wejście za darmo do pałacu i parku; 

 

Panu Jerzemu Bieleżewskiemu za, to że wspomógł nas świetnym tłumaczeniem z niemieckiego podczas 
oprowadzania po pałacu Rundale; 

 

Krzysztofowi Sadeckiemu, który prócz ważnej funkcji sołtysa, był również naszym kierowcą; 



 

No i oczywiście głównemu organizatorowi odpowiedzialnemu za cały projekt wycieczki na Litwę i Łotwę Piotrowi 
Lewandowskiemu. 

DZIĘKUJEMY  WSZYSTKIM  ZA  WSPANIAŁĄ  ATMOSFERĘ! 
DO  ZOBACZENIA  NA  KOLEJNYM  WYJEŹDZIE! 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA ZIELONA GÓRA 

 J. Skorulski 

  



Dzień Zatonia 

 

 Sierpniowe święto Zatonia przeszło do historii. Zostaną wspomnienia miłych chwil i dobrze wykonanej 

pracy. W tym roku nieco bardziej kameralnie i głównie w oparciu o możliwości sprzętowe sołectwa i naszych 
przyjaciół z Drzonkowa. Obchody dożynek i odpustu w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęły się 
od słów skierowanych do mieszkańców i gości sołectwa wypowiedzianych ze sceny przez sołtysa Krzysztofa 
Sadeckiego proboszcza Ireneusza Masteja i prezydenta Miasta Zielonej Góry Janusza Kubickiego.  

 

 

Potem nastąpił obrzęd poświęcenia nowej wiaty na placu festynowym i tradycyjne łamanie chleba. W 
tym roku nie zapraszaliśmy zewnętrznych podmiotów(prócz stoiska z zabawkami) i postanowiliśmy obstawić całą 
imprezę tylko naszymi ludźmi.  Od sprzedaży piwa z własnych dystrybutorów po ciasta, napoje i ciepłe posiłki. 



 

Radny Wiesław Kuchta ze swoim stowarzyszeniem „Dobry Start” zapewnił cukrową watę i „dmuchańce” 
dla dzieci.     

 



 

Może było trochę skromniej ale za to więcej pieniędzy wpłynie do naszej kasy na następne zakupy. Z 
roku na rok jesteśmy coraz bogatsi w sprzęt i coraz bardziej niezależni. To efekt wspólnych działań Rady 
Sołeckiej i Stowarzyszenia „Nasze Zatonie”.  

 



 

Wspólna zabawa i niekończące się rozmowy trwały niemal do świtu. I choć na niebie co rusz zbierały się 
ciemne burzowe chmury, to szczęśliwie nic nie zakłóciło dobrej zabawy. Wielką atrakcją festynu był pieczony dzik 
ufundowany przez firmę „BM BUD” czyli Bartosza Klimkowskiego i Mateusza Irlę . Całość dożynek zwieńczyła 
niedzielna Msza Święta Odpustowa w intencji rolników, hodowców i mieszkańców Zatonia, którą odprawił ks. 
Grzegorz Mikołajczyk. 

                Serdeczne podziękowania należą tym wszystkim osobom, które zamiast wspólnie się bawić służyły 
innym prowadząc  stoiska oraz raz całej ekipie, która przygotowywała plac i kościół, lepiła pyszne pierogi, piekła 
wspaniałe ciasta, wyrabiała sery oraz sprzątała po festynie.  

  

DO ZOBACZENIA ZA ROK NA WSPÓLNYM ŚWIĘCIE I ODPUSCIE! 

J. Skorulski 

 

  



  

Wspomnienie koncertu 

 

 Wracamy  w tej relacji wspomnieniem do pięknych chwil spędzonych w niedzielne popołudnie w kościele. Po raz 
ósmy zatońska świątynia wypełniła ludźmi, ale przede wszystkim dźwiękami cudownej muzyki. 

 

Po niezwykle dynamicznym koncercie z ubiegłego roku, wielu zadawało sobie pytanie: jak wypadną Ci, 
którzy wystąpią w tym roku? 

 

To pytanie padło również z ust kierownika artystycznego zatońskich koncertów Jerzego Markiewicza, 
który wprowadzał nas słowem w meandry XIX wiecznych salonów. Po pierwszych dźwiękach wszytko było już 
jasne. Po prostu było wybornie, choć znacznie ciszej i subtelniej.   



 

 

Aksamitny głos Sylwii Olszyńskiej, czarowny flet Magdaleny Pilch i fortepian stołowy Marka Pilcha 
zabrały nas w podróż po XIX wiecznych salonach, nad którymi unosił się duch księżnej Dino.  W pięknie 
zaaranżowanym wnętrzu salonu wspaniale prezentował się oryginalny fortepian z 1850 roku. 



 

             

To on wzbudzał najwięcej sensacji. Pan Marek w trakcie koncertu opowiedział o jego budowie i o tym jak 
go wyciągnął z kompletnej ruiny do  stanu, w którym można na nim koncertować.  Zainteresowanie było tak duże, 
że po koncercie wiele minut w wianuszku gromadziły się osoby, które wypytywały pana Marka o szczegóły. 



 

Znalazła się też grupa, która zmierzyła się z instrumentem w sposób bezpośredni. Organizatorka koncertu Dorota 
Politowska przypomniała wszystkim, że pretekstem jesiennych spotkań z muzyką klasyczną  jest idea renowacji 
najstarszych dwumanuałowych organów na Ziemi Lubuskiej, jakie znajdują się w zatońskim kościele.  Po uczcie 
muzycznej Maria Idzikowska zaprosiła wszystkich  na świeżo wyremontowane kościelne empory, na których 
zorganizowała wystawę  obrazów Ałły Trofimienko-Herrmann  i Aleksandry Gulbinowicz-Gembackiej. 

 



 

To była prawdziwa próba  wytrzymałości dla balkonów, bo ponad 150 ludzi oglądało zgromadzone  prace. Czas 
płynął, a ludzie   celebrowali to spotkanie z muzyką i sztuką bawiąc się rozmową i delektując wypiekami. I chyba 
każdy znalazł tego wieczoru coś dla siebie.  Ostatni uczestnicy wychodzili z kościoła po godzinie 21.   Łącznie do 
puszek na renowację organów trafiło 1440 zł., które przeliczono komisyjnie i przekazano księdzu proboszczowi 
Ireneuszowi Mastejowi.  

 VIII Jesienny Koncert Kameralny  zorganizowany został dzięki z dotacji Miasta Zielona Góra w ramach projektu 
Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” 

J. Skorulski 

Organizatorka koncert Dorota Politowska prosiła o zamieszczenie szczególnych podziękowań 
PODZIĘKOWANIE 

         W imieniu stowarzyszenia „Nasze Zatonie” składam serdeczne podziękowania za pomoc przy realizacji VIII 
Jesiennego Koncertu Kameralnego następującym osobom: 

1.                  Maria Idzikowska,  
2.                  Ryszard Rosa, 
3.                  Jarosław Skorulski,  
4.                  Jolanta Konopka, 
5.                  Bożena Fuchs, 
6.                  Teresa Kowala, 
7.                  Anna Mroczek 

8.                  Danuta Połońska, 
9.                  Urszula Tabor, 
10.               Małgorzata Torenc, 
11.               Elżbieta Gołdyka, 
12.               Beata Sałasińska, 
13.               Wanda Rosa.  

         Państwa zaangażowanie było mi wielce pomocne i potwierdziło moje przekonanie, że na ludzi z Zatonia 
zawsze można liczyć. Wypieki Pań rozeszły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki.  Życzę Państwu dobrego 
zdrowia i dalszych sukcesów w integrowaniu się społeczności naszej małej ojczyzny. 



 

                                                                         Dorota Politowska – organizator koncertu. 

  

  

  

 

  



Pałac w Zatoniu rozbłysnął ponad 200 światłami. 

 

Czwartek 18 października nastąpił oczekiwany przez wszystkich moment udostępnienia 
zwiedzającym ruin pałacu książęcego w Zielonej Górze-Zatoniu. Na uroczystość przybyło około 
tysiąca mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Pałac ukazał się w pięknej iluminacji, która uwypukla 
architektoniczne detale. To zasługa władz Miasta Zielona Góra, społeczników i wzorowej współpracy 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbary Bielinis-Kopeć i wykonawcy 
zabezpieczeń Macieja Jakuboszczaka. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5,5 mln złotych.  
Zapraszamy do obejrzenia relacji jaka ukazała się w Telewizji Zielona Góra. 

 

zdjęcie publikowane za zgodą redakcji Łącznika Zielonogórskiego 

  

 red. 

 

  



Pieczenie ziemniaków- relacja 

 

     Powitanie jesieni miało w tym roku nieco inny przebieg. Spotkaliśmy się przy plebanii po roku od 
posadzenia tam lipy i umocowaliśmy kamień upamiętniający uroczystość.  

 

Zarówno lipa jak i kamień zostały ufundowane ze składek mieszkańców Barcikowic i Zatonia. Brakującą 
kwotę dołożyło jeszcze stowarzyszenie „Nasze Zatonie” .  

 



 

Tak więc lipa nazwana  "Semper Fidelis", czyli "Zawsze Wierni", niech zdrowo  rośnie, a kamień niech 
przyszłym pokoleniom przypomina radość mieszkańców z tego, że katolicki proboszcz po kilku wiekach znowu 
zamieszkał w Zatoniu. 

 

Po wmurowaniu kamienia przeszliśmy wszyscy na plac festynowy, by raczyć się swoim towarzystwem 
oraz smakołykami.  



 

Były wśród nich zarówno te przyniesione w koszyczkach jak i te serwowanymi przez Józia i Tereskę. 
Potrawy z grila, pieczone ziemniak z gzikiem i gulasz cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Pod wiatami i przy 
ognisku bawiło się ponad 100 osób. W jesiennym pieczeniu ziemniaków wzięli udział nie tylko członkowie i 
sympatycy stowarzyszenia ale również uczestnicy pikniku zorganizowanego przez fundację „Gramy w Zielone” z 
Zatonia.  W trakcie imprezy przyjęliśmy do stowarzyszenia "Nasze Zatonie" 7 nowych członków. 

red. 

 

  



100 LAT NIEPODLEGŁEJ W ZATONIU 

 

    Wolni od wszelkich kłótni, waśni i kontrowersji zorganizowaliśmy nasze obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Świętowanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, 9 listopada o godz. 
18.00. Jeszcze przed Mszą w kruchcie rozdawane były wszystkim biało-czerwone kotyliony. Potem wybrzmiały 
cztery zwrotki hymnu narodowego. Ksiądz Proboszcz Ireneusz Mastej podkreślił swoim słowem wymiar tego 
święta, które jednoczy nasze myśli wokół ukochanej ojczyzny. Wiele osób przyszło z flagami i chorągiewkami. Po 
Mszy Św. Uformował się pochód i uczestnicy przeszli do naszej świetlicy. Tam po raz pierwszy obchodziliśmy 
nasze narodowe święto. Sołtys Zatonia Krzysztof Sadecki witając wszystkich złożył życzenia Polsce z okazji jej 
setnych urodzin.  

 

Uczniowie z Zespołu Edukacyjnego nr 4 z Drzonkowa, pod okiem pani Ewy Robak, przygotowali 
wzruszające przedstawienie, podczas którego na ekranie wyświetlano obrazy wielkich mistrzów, pokazujące 
ważne wydarzenia z naszej historii. Uczniowie odgrywali na ich podstawie krótkie scenki okraszając je  pieśniami 
patriotycznymi. 



 

Po przedstawieniu władzę nad ponad setką przybyłych mieszkańców i gości przejął duet małżeński 
Mariola i Wojciech Żabiccy.  

 

Cała sala rozpoczęła raut niepodległościowy ze wspólnym śpiewem patriotycznych pieśni. I niby każdy z 
nas je zna , bo już nie raz słyszał, ale wyśpiewać coś więcej niż pierwszą zwrotkę i refren … 



 

I tu  pomocą były przygotowane przez Mariolę i Wojtka pięknie wydane, specjalnie na tę okazję, 
śpiewniki patriotyczne.  

 

Bez wyjątku wszyscy, i mali i duzi, pokazywali swoje uczucia wobec Polski wyśpiewując jej historię 
zawartą w strofach każdej z pieśni. Byli w nich powstańcy, legioniści, ułani, partyzanci i zdobywcy Monte Cassino. 
Były tęskne wspomnienia dziewcząt żegnających swoich chłopców idących na wojnę, radość powrotów i żal po 
tych co złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny.  Cała nasza trudna i ofiarna historia wielu pokoleń Polaków. 



 

Po raz pierwszy na raucie zostało zaprezentowane votum mieszkańców z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości.  

 

To replika szabli Józefa Piłsudskiego tak zwana „radziwiłłówka” wzór 1917- pierwsza oficjalna szabla 
polska, po odzyskaniu niepodległości.  Każdy mógł jej dotknąć i zmierzyć się z jej ciężarem. 



 

 

 Cóż byłby to za raut, jeśli na stoły nie wjechałoby jedzenie. I tu z pomocą jak zwykle pospieszyła Teresa 

Kowala i Józef Załucki. Zapach bigosu i grochówki wypełnił całą salę. To był pierwszy i mamy nadzieję nie ostatni 
taki patriotyczny wieczór w zatońskiej świetlicy. Ostatnie toasty za Niepodległą wznoszono jeszcze o 23 godzinie. 
Na to wszystko spoglądał z wysokości sceny, wsparty na swej ukochanej, szabli marszałek Józef Piłsudski. 



 

11 Listopada  podczas niedzielnej Mszy Św. w imieniu społeczności Sołtys Zatonia wraz z małżonką 
złożyli kopię szabli Józefa Piłsudskiego w kościele.  

 

Nad szablą dumnie wisi tablica z pierwszą zwrotka naszego hymnu. 

 Uroczystości zrealizowane zostały w ramach projektu Stowarzyszenia ”Nasze Zatonie” przy udziale środków 
finansowych Miasta Zielona Góra. 

J. Skorulski 

  

  

 



Pędzlem i smyczkiem- relacja 

 

6 listopada 2018r uczestniczyliśmy w wieczorze pamięci o wielkich postaciach związanych z 
Zatoniem.  W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych wspominaliśmy tych, którzy tworzyli 
dziedzictwo kulturowe znajdujące się w naszej małej ojczyźnie.  

 

 



 

 

Prezentowane były sylwetki księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord, jej syna Alexandra 
księcia de Dino, królewskiego architekta Petera Lenne- autora projektu naszego parku oraz ostatniej 
właścicielki Zatonia baronowej Reny von der Lancken-Wakenitz. Każda z tych postaci została 
ukazana na portretach, które w ramach projektu zostały namalowane przez artystkę Danutę Streb-
Drążkowską.  Obrazy ostatecznie zawisną w pałacowej oranżerii, która będzie odbudowana w 2019 
roku.   



 

Na wieczorze nazwanym „Pędzlem i smyczkiem” słuchaliśmy muzyki z XIX wieku, która 
płynęła ze sceny, za sprawą Jakuba Kotowskiego i Bartłomieja Stankowiaka – muzyków 
Zielonogórskiej Filharmonii.  

 

Na spotkaniu obecni byli między innymi: Prezes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr 
Czesław Fiedorowicz, ks. Prałat Jan Pawlak, ks. Kanonik Roman Litwińczuk oraz goście honorowi 
książę Enrique de Villamor oraz Jego Wysokość Dom Filipe Foquel, de Braganca e Burbon hrabia Rio 
Grande, przewodniczący linii konstytucyjnej domu królewskiego Portugalii.  Wieczór zakończył się 
poczęstunkiem i rozmowami przy kawie.  



 

 

Dom Filipe i książę Villamor pracują w kierownictwie organizacji APTCE Stowarzyszenie 
dla Tradycji i Kultury  Europejskiej, która realizuje projekt edukacyjny wraz z zielonogórskimi szkołami. 
W ramach międzynarodowego projektu będzie między innymi budowany szlak turystyczny, na którym 
ważnym miejscem będzie Zatonie wraz z jego historią. 

  

J. Skorulski 

  



100 LAT NIEPODLEGŁEJ W ZATONIU 

 

  

Wolni od wszelkich kłótni, waśni i kontrowersji zorganizowaliśmy nasze obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Świętowanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w intencji 
Ojczyzny, 9 listopada o godz. 18.00. Jeszcze przed Mszą w kruchcie rozdawane były wszystkim biało-
czerwone kotyliony. Potem wybrzmiały cztery zwrotki hymnu narodowego. Ksiądz Proboszcz Ireneusz 
Mastej podkreślił swoim słowem wymiar tego święta, które jednoczy nasze myśli wokół ukochanej 
ojczyzny. Wiele osób przyszło z flagami i chorągiewkami. Po Mszy Św. Uformował się pochód i 
uczestnicy przeszli do naszej świetlicy. Tam po raz pierwszy obchodziliśmy nasze narodowe święto. 
Sołtys Zatonia Krzysztof Sadecki witając wszystkich złożył życzenia Polsce z okazji jej setnych 
urodzin.  

 

Uczniowie z Zespołu Edukacyjnego nr 4 z Drzonkowa, pod okiem pani Ewy Robak, 
przygotowali wzruszające przedstawienie, podczas którego na ekranie wyświetlano obrazy wielkich 
mistrzów, pokazujące ważne wydarzenia z naszej historii. Uczniowie odgrywali na ich podstawie 
krótkie scenki okraszając je  pieśniami patriotycznymi. 



 

Po przedstawieniu władzę nad ponad setką przybyłych mieszkańców i gości przejął duet 
małżeński Mariola i Wojciech Żabiccy.  

 

Cała sala rozpoczęła raut niepodległościowy ze wspólnym śpiewem patriotycznych pieśni. I 
niby każdy z nas je zna , bo już nie raz słyszał, ale wyśpiewać coś więcej niż pierwszą zwrotkę i refren 
… 



 

I tu  pomocą były przygotowane przez Mariolę i Wojtka pięknie wydane, specjalnie na tę 
okazję, śpiewniki patriotyczne.  

 

Bez wyjątku wszyscy, i mali i duzi, pokazywali swoje uczucia wobec Polski wyśpiewując jej 
historię zawartą w strofach każdej z pieśni. Byli w nich powstańcy, legioniści, ułani, partyzanci i 
zdobywcy Monte Cassino. Były tęskne wspomnienia dziewcząt żegnających swoich chłopców idących 
na wojnę, radość powrotów i żal po tych co złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny.  Cała nasza trudna 
i ofiarna historia wielu pokoleń Polaków. 



 

Po raz pierwszy na raucie zostało zaprezentowane votum mieszkańców z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości.  

 

To replika szabli Józefa Piłsudskiego tak zwana „radziwiłłówka” wzór 1917- pierwsza oficjalna 
szabla polska, po odzyskaniu niepodległości.  Każdy mógł jej dotknąć i zmierzyć się z jej ciężarem. 



 

 

  

Cóż byłby to za raut, jeśli na stoły nie wjechałoby jedzenie. I tu z pomocą jak zwykle pospieszyła 
Teresa Kowala i Józef Załucki. Zapach bigosu i grochówki wypełnił całą salę.  

To był pierwszy i mamy nadzieję nie ostatni taki patriotyczny wieczór w zatońskiej świetlicy. Ostatnie 
toasty za Niepodległą wznoszono jeszcze o 23 godzinie. Na to wszystko spoglądał z wysokości sceny, 
wsparty na swej ukochanej, szabli marszałek Józef Piłsudski. 



 

11 Listopada  podczas niedzielnej Mszy Św. w imieniu społeczności Sołtys Zatonia wraz z 
małżonką złożyli kopię szabli Józefa Piłsudskiego w kościele.  

 

Nad szablą dumnie wisi tablica z pierwszą zwrotka naszego hymnu. 

 Uroczystości zrealizowane zostały w ramach projektu Stowarzyszenia ”Nasze Zatonie” przy udziale 
środków finansowych Miasta Zielona Góra. 

J. Skorulski 


