
Spotkanie opłatkowe i jasełka  

 

Piątkowy wieczór 4 stycznia kościół wypełnił się wiernymi aby podziękować za dar wspólnoty 
jaką tworzymy w Zatoniu. Ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej odprawił Mszę Świętą w intencji Sołtysa, 
Rady Sołeckiej, wspólnot jakie działają przy kościele, oraz w intencji i Stowarzyszenia "Nasze 
Zatonie". To bardzo ważny moment koronujący miniony rok, a pokazujący, że bez względu na 
miejsce działania, wszyscy swoją pracą służymy naszej małej społeczności. Po Mszy świętej 
celebrowaliśmy w naszej świetlicy pierwsze tak duże spotkanie opłatkowe w formie agapy. 

 

Świetlica już zza okna wabiła świątecznym wystrojem i zapachami. Spotkanie rozpoczął teatr z 
Zespołu Edukacyjnego nr 4 z Drzonkowa, który wystawił na scenie przedstawienie jasełkowe. 

 



 

Jak zawsze inne, jak zawsze piękne i jak zawsze zaskakujące. Serdeczne podziękowania należą się 
pani Ewie Robak i współpracującym z nią paniom za pracę jaką włożyły w przygotowanie spektaklu i 
za to, że zechciały przyjechać do Zatonia ze swoimi podopiecznymi, aby ubogacić nasze spotkanie.   

 

 



 

Stoły pachniały tradycyjnymi potrawami, wśród których był i kulebiak, i wszelkiej maści pierogi, były 
też  śledzie i barszczyk, świąteczne wypieki no i grzaniec na dobry humor. Wszystko smaczne, bo 
swojskie i domowe. 

 

Na spotkaniu opłatkowym jak zawsze najważniejsze były życzenia i wspólna rozmowa przy 
stołach, za którymi zasiadły 3 pokolenia mieszkańców. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło około 
70 osób. Bardzo cieszy fakt, że coraz częściej w takich  spotkaniach uczestniczą również goście z 
sąsiednich sołectw. 

J. Skorulski 

  

  



Lata 20-te Lata 30-te KARNAWAŁ 

 

W sobotni wieczór  stylowa, przedwojenna sala w Zatoniu wypełniła się szykiem i elegancją. 
Bystre oczy mogły wypatrzeć, Polę Negri i Eugeniusza Bodo. Zupełnie jak gdyby nigdy nic, zasiedli 
przy stole pod oknem Clark Gable i Rudolf Valentino. W kuluarach sali można było nawet dojrzeć,  jak 
swoje etole z wdziękiem poprawiała Marlena Dietrich. Wszystko to oczywiście można był dojrzeć 
uruchamiając, ale tylko lekko, wyobraźnię.  

 

Zatonie za sprawą Marysi Idzikowskiej przeniosło się bowiem w cudowny sposób w piękne lata 
międzywojnia.  

 



 

Panowie przechadzali się z cygarami, a kobiety wabiły lekkim grymasem ust puszczając dymek 
zaciągnięty fifkami.   

 

Był czas na konwersacje i wspólne zdjęcia w gronie przyjaciół. Prawdziwą niespodzianką okazał się 
przepiękny pokaz różnych gatunków tanga w wykonaniu Krzysztofa Kocińskiego i jego córki. 



 

  

Tyle  emocji, ekspresji, seksu i namiętności ile  wybuchło w zatońskiej świetlicy nikt by się nie 
spodziewał. Błyskawicznie i spontanicznie znalazł się hojny sponsor i zaproponował pokryć koszty 
pokazu. Ot magia epoki gdzie szarmanckość odzywa się na zawołanie. 

 

Na parkiecie królował swing i jazz.  



 

Przepięknie grali i śpiewali stare szlagiery, Ewa i Wojciech Jaske, niegdyś właściciele legendarnego 
już dziś zielonogórskiego Jazz Clubu Harlem. I choć, jak powiedzieli, od 15 lat są na emeryturze, to 
bez wahania podjęli się  zadania, aby właśnie w klimatach międzywojnia poprowadzić ten niezwykły 
wieczór i noc. 

 



 

Kolejną niespodzianką był prosię, które wjechało przed scenę, i które z wielką gracją przerobił na 
smakowite kąski Bogdan Idzikowski. 

 

Kiedy na scenę wszedł elegancki, jak przedwojenny amant, Wojtek Żabicki i popłynęły słowa: 
„Brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki…. „ widownia wprost oszalała. 

 

Kobiety podbiegły pod scenę i w histerycznej reakcji krzyczały to o mnie!! To o mnie!! 



 

 

A kiedy swój czerwony szal boa zawinęła Maria Idzikowska i z sobie wiadomym wdziękiem 
uwodzicielsko zaśpiewała „seksapil to nasza broń kobieca”, będące na sali kobiety ruszyły z wielkimi 
pawimi piórami i poczęły nimi smagać mężczyzn pod bródką. Powiało dekadencka atmosferą 
kabaretów Paryża i Berlina lat 30-tych.   



 

Przedwojenna Warszawa ukazała się podczas zawadiackiej interpretacji piosenki Eugeniusza Bodo 
„Już taki jestem zimny drań” w wykonaniu Jarka Skorulskiego. 

 

 



 

Biesiada przy stole ze schabowymi, bigosem, swojskimi wędlinami, jajkami i śledziach  też dodawała 
kolorytu tej przedziwnej nocy. Ten wieczór ujawnił i wyzwolił skrywane talenty.. 

 

Zaprzyjaźnieni z Zatoniem: Agnieszka Kochańska ( projektantka naszego parku) i Jurek Bieleżewski, 
który towarzyszy nam w  polsko-niemieckich kontaktach jako tłumacz, zawładnęli parkietem w 
brawurowej solówce wywołując niekłamaną zazdrość.  

 Poranek dnia następnego, dla 74 osób, pewnie był trudny nie tylko z „niewyspania” ale chyba z żalu, 
że trzeba było obudzić się w naszej, chyba jednak mniej kolorowej rzeczywistości niż ta, wykreowana 
przez organizatorów i uczestników karnawałowej zabawy w Zatoniu.  

Bo jak śpiewała Urszula Sipińska 

To był świat w zupełnie starym stylu……. 

J. Skorulski 

  



O Zatoniu w Żaganiu 

 

  W niedzielę 10 lutego w sali kryształowej żagańskiego pałacu odbyły się trzecie „Imieniny u Doroty”. To impreza, 
która znalazła już trwałe miejsce w kalendarzu imprez kulturalnych Żagania. 

 

Orkiestra wojskowa grała utwory Strausa ojca i syna,  Chaczaturiana,  Vittorio Montiego oraz 
akompaniowała młodym solistom piosenkarzom.   Ale prócz uczty muzycznej podczas imprezy wspomnieniowej o 
księżnej Dorocie pojawiło się sporo akcentów zatońskich.  

 

Przed sceną stał na sztaludze obraz przekazany w depozyt przez stow. „ Nasze Zatonie”.  



 

Prezes spółki Pałac Książęcy Paweł Lóssa wniósł w całkowitym zaciemnieniu przez całą salę złoty 
kandelabr ze świecami stawiając go przed portretem.  Podczas uroczystości rozpoczęcia przywitał delegację z 
Zatonia i podkreślił, że obraz znalazł się w pałacu dzięki współpracy stowarzyszenia „Nasze Zatonie” z 
pałacem.  Podczas wykładu historycznego o Ludwiku- starszym synu Doroty kilkakrotnie prelegentka pani  Halina 
Dobrakowska wspominała o Zatoniu i księciu Alexandrze.  

 

Po koncercie burmistrz Żagania pan  Andrzej Katarzyniec podziękował za współpracę między Żaganiem 
i Zatoniem czego efektem jest możliwość prezentowania obrazów w żagańskiej sali muzealnej.  Przez zupełny 
przypadek dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę Zatonie przyczyniło się do inicjatywy organizowania tej imprezy i 
nawet okrzyknięto nas "ojcem chrzestnym"  „Imienin u Doroty”. Otóż 3 lata temu pani Maria Piątek i nieżyjący już 
Marian Świątek (oboje z Towarzystwa Przyjaciół Żagania) brali udział w uroczystości odsłonięcia wizerunku 
księżnej Doroty na naszym zatońskim rondzie. Nieco zawstydzeni tym,  że o księżnej Dorocie tak dużo mówi się 
w Zatoniu postanowili zorganizować coroczną żagańską  imprezę i nazwali ją „Imieniny u Doroty”.   

Po koncercie, na zorganizowanym bankiecie wszyscy zapowiadali chęć przyjechania większą grupą do 
Zatonia i zorganizowania wspólnej imprezy. Sporo osób pytało o to, co z pracami w naszym parku i w jakim 
kierunku ruszymy na wycieczkę w tym roku, bo chętnie by pojechali. Kilkugodzinny pobyt w Żaganiu był 
nadzwyczaj miły,  a sympatyczną atmosferę należy odczytywać jako dobrą prognozę  dalszej współpracy. 

Zdjęcia wykorzystane w relacji pochadzą ze zbiorów pana Jana Mazura  
J. Skorulski 

 



Dwie ważne wizyty 

 

Zabezpieczenie ruin oraz szeroko zakrojone prace przy rewitalizacji parku w Zatoniu 
sprawiają, że odwiedza to miejsce coraz więcej ludzi. Wśród osób zainteresowanych były w ostatnim 
czasie dwie ważne osoby z tzw. „branży” konserwatorskiej. W lutym ruiny odwiedził dr Bartosz 
Skaldawski. 

Bartosz Skaldawski 1 stycznia z rąk ministra Roberta Glińskiego odebrał nominację na Dyrektora 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Misją NID jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o 
zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości 
społecznej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Wizyta w 
Zatoniu trwała kilka godzin, a gość bardzo interesował się zarówno historią miejsca jak i zakresem 
prac jakie mają być wykonane w parku.  

 

Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Jerzy Bieleżewski –tłumacz,  
dr Peter Schabe Konserwator landu Brandenburgia 

Kolejna prestiżowa wizyta miała miejsce 18 marca. Wtedy to, do Zatonia przyjechał dr Peter Schabe. 
Ten pan z kolei jest Konserwatorem Zabytków landu Brandenburgia. Również interesowała go 
zarówno historia jak i teraźniejszość naszego zabytku. Zrobił wiele zdjęć i zapowiedział, że chciałby w 
czerwcu przyjechać większa grupą osób związanych z konserwacją zabytków, żeby przejść cały park i 
zapoznać się z postępem prac. Obie wizyty organizowane były wspólnie przez Lubuską Wojewódzką 
Konserwator Zabytków Barbarę BIelinis-Kopeć i  prezesa Stowarzyszenie Nasze Zatonie Jarosława 
Skorulskiego. 

Obaj panowie interesowali się rolą stowarzyszenia w upowszechnianiu wiedzy i promowaniu 
miejsca jak i roli w czynnika społecznego w inspirowaniu władza do podjęcia działań mających za cel 
ochronę dziedzictwa kulturowego.  

red. 

 

 



 Pałac w Zatoniu nagrodzony 

 

24 i 25 kwietnia w Gdyni odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. 
Podczas uroczystej gali Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednocześnie Generalny 
Konserwator Zabytków Magdalena Gawin, wręczyła nagrody w najbardziej prestiżowym 
konkursie  dotyczącym ochrony dziedzictwa "Zabytek zadbany". 

 

Spotkanie kapituły nagrody "Zabytek zadbany"-prezentacja Zatonia. 

W kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu" Miasto Zielona Góra otrzymało 
wyróżnienie za  zabezpieczenie ruin w pałacu w Zatoniu. Przewodniczący kapituły powiedział, że to 
swoiste Oskary dla administratorów  obiektów zabytkowych. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 
100  obiektów zabytkowych z całej Polski, w 4 kategoriach. 

Zabezpieczenie i wyeksponowanie poprzez iluminację ruin pałacu, to jedyny taki przykład na 
skalę Polski w ostatnich latach. Członkowie kapituły wielokrotnie podkreślali aspekt społeczny przy 
realizacji zadania i współpracę  społeczności lokalnej z władzami Miasta.  Ruiny w Zatoniu były 
również częstym tematem rozmów kuluarowych. Uczestników spotkania interesował nie tylko zakres 
wykonanych prac, ale kolejne etapy realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest rewitalizacja 
parku wokół ruin. 



 

Wręczenie nagród. Po lewej stronie nagrodzeni, po prawej  

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski i Minister Magdalena Gawin 

To niezwykłe doświadczenie kiedy wybitni specjaliści od konserwacji zabytków z różnych stron 
Polski interesują się tak żywo zarówno przeszłością jak i przyszłością dziedzictwa kulturowego 
położonego w Zatoniu. Niektórzy z nich znali obiekt sprzed lat, choć większość zaczęła o nim czytać 
dopiero kiedy spłynęły wnioski na konkurs. Specjaliści zastanawiali się nad możliwością całkowitej 
odbudowy obiektu i nad rozwiązaniami dotyczącymi materiałów jakie mogą być użyte do  odtworzenia 
fontann i detali architektury. Nie brakowało deklaracji, w tym wygłoszonej przez panią minister, o chęci 
osobistego  zobaczenia rozmachu prac rewitalizacyjnych w naszym parku. 

W imieniu władz Miasta Zielona Góra nagrodę odebrał prezes Stowarzyszenia „Nasze 
Zatonie” Jarosław Skorulski. Nagroda w formie szklanej tablicy wkrótce zawiśnie na ruinach 
zatońskiego pałacu. 

red. 

  

  

  

 

  



Wycieczka do  Branitz 

 

       Nie każda wycieczka musi trwać długo i być daleka żeby można ją było nazwać przygodą. Myślę, 
że bez chwili namysłu wszyscy uczestnicy sobotniego wyjazdu do parku w Branitz potwierdzą te 
słowa. Chwilę przed godziną dziewiątą 27 kwietnia na przystanku autobusowym zrobiło się gwarno. 
To nietypowy widok, bo aż dwa autokary wycieczkowe stały w zatoczce i mieszały się z sobą dwie 
grupy turystów. Cóż za zbieg okoliczności, krajoznawcy z Łęknicy, ci od księcia Pücklera, mieszają się 
z zatoniakami, którzy jadą z kolei do księcia Pücklera, tyle że do Branitz. Był czas na chwilę 
sympatycznej rozmowy, wymianę kilku zdań i goście ruszyli w zatoński park, a my wsiedliśmy do 
autokaru i obraliśmy kierunek na Cottbus. To właśnie tam na jego przedmieściach rozciągał się 
majątek, do którego przybył po opuszczeniu Bad Muskau książę Hermann Ludwig Heinrich von 
Pückler-Muskau. 

 

To jedna z najbardziej malowniczych postaci niemieckiej elity XIX wieku. Awanturnik, 
hazardzista, kobieciarz, pisarz, podróżnik, ekscentryk i genialny projektant ogrodów w jednej 
osobie.  W kwietniu ubiegłego roku Gerd Streidt Dyrektor Fundacji Muzeum Księcia Pücklera Park i 
Pałac w Branitz podczas wizyty w Zatoniu zaprosił nas do odwiedzin w Branitz. Powody były dwa. 
Zatonie i Branitz realizują wspólny projekt rewitalizacji parków no i fakt, że nasza księżna Dorota i 
książę Hermann byli sąsiadami i dobrymi znajomymi. 

 

Na miejscu przywitała nas pani Jolanta Tenner-Imbierska i Czesław Fiedorowicz, który pomagał przy 
organizacji wyjazdu. Pani Jolanta była naszym opiekunem i towarzyszyła nam przez cały dzień.  



 

Przed samym książęcym pałacem spotkaliśmy się z  grupą niemiecką, która również uczestniczyła we 
wspólnym projekcie. Po krótkim zapoznaniu Niemcy ruszyli w swoją trasę, a my w swoją.  

 



 

Najpierw wizyta w pięknych wnętrzach pałacu księcia Pücklera. Przechodziliśmy po uroczych 
komnatach od jego miejsca pracy, czyli biblioteki, poprzez salonik śniadaniowy, zielona salę 
koncertową ze wspaniałym kominkiem, jadalnię aż po pokoje na piętrze i salę bilardową. 

 



 

 

Pani Jolanta nie tylko pięknie opowiadała ale zaskakiwała nas niespodziankami, na przykład 
możliwością powąchania wody kolońskiej, którą używał sam książę.  



 

 

Po wyjściu z pałacu czekał nas piękny spacer po zadbanych alejkach i pięknie zakomponowanych 
zielonych osiach widokowych, które wyszły spod ręki dawnego właściciela.  

 



 

Jego historia życia księcia i ekstrawagancki pochówek w piramidzie, położonej po środku stawu, 

zrobiła wrażenie na wszystkich uczestnikach.  

 

Po zwiedzaniu Maria Idzikowska - organizatorka naszego wyjazdu, w imieniu grupy 
podziękowała naszej sympatycznej opiekunce i podarowała jej akwarelę z widokiem Zatonia. 

  



 

Jakby atrakcji było mało, to później trafiliśmy do centrum turystycznego, gdzie rozpoczęliśmy 
nasze piknikowanie wspólnie z niemiecką grupą.  Maria nie tylko przyszykowała niespodziankę dla 
opiekunki ale również dla wszystkich uczestników.  

 

Był to występ tancerzy-solistów z Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Pani Anny Obary i 
Michała Kiszowary.  Mini koncert odbył się w trzech odsłonach.  

 



Najpierw tańce dworskie polonez i mazur, później ludowa, kujawiak i oberek, a na koniec 
najbardziej magiczny występ solowy pani Anny pt. „Taniec Słońca”.  

 

Ten ostatni taniec dedykowany naszym niemieckim przyjaciołom był formą podziękowania za 
wspaniały dzień. Wybór tańca nie był przypadkowy Cottbus, to najbardziej nasłonecznione miasto w 
Niemczech Wschodnich.  Jak się okazało nie tylko pogodne niebo ale i pogodni ludzie z Cottbus mogą 
być wizytówką tego miejsca. 

Będziemy z pewnością podtrzymywać kontakt z grupą niemiecką, która zapowiedziała swoją 
rewizytę w Zatoniu w następnym roku. Od opiekuna dowiedziałem się, że nasza wizyta ich na tyle 
zainspirowała, że też przyjadą z niespodzianką. Niech żałują Ci, którzy w ostatniej chwili zrezygnowali 
z wyjazdu, bo wszystko, od pogody po wygody, udało się podczas naszej „branitzkiej” przygody. 

 

  

Dziękujemy Mario za atmosferę, za uśmiechy i dbałość o każdy detal naszej wycieczki.  

J.Skorulski 

 



WRÓCILIŚMY Z TURNUSU REHABILITACYJNEGO 

 

 Wróciliśmy z turnusu rehabilitacyjnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ''Nasze Zatonie'' , dzięki 

dofinansowaniu Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego. 

      Turnus trwał od 11 do 25 maja 2019r , w Centrum Zdrowia i Wypoczynku ''JANTAR'' w Darłówku 

Zachodnim . Sam ośrodek ''JANTAR'' okazał się  miejscem zadbanym, bezpiecznym , bardzo blisko morza, z 

pokojami czystymi i ładnie urządzonymi z bardzo miłą obsługą. Z dofinansowania do turnusu skorzystało 15 

emerytów z Zatonia , a dodatkowo15 osób dołączyło do nas płacąc całą kwotę za turnus, ponieważ zgodnie z 

opracowanym regulaminem tym razem nie mogli już skorzystać z dofinansowania. Tym razem wybraliśmy się 

do jednego z najstarszych kąpielisk morskich - Darłówko, które istnieje już 200 lat. Darłówko Zachodnie i 

Wschodnie stanowi integralną część Darłowa miasta królewskiego , które rozdziela rzeka Wieprza . Dzięki 

naszej animatorce pani Krysi, która starała się uatrakcyjnić nam pobyt  wybraliśmy się na zwiedzanie Darłowa 

ciuchcią i tramwajem wodnym. Dzięki temu zobaczyliśmy jedyny w Polsce nadmorski gotycki Zamek Książąt 

Pomorskich, budowany na planie zbliżonym do kwadratu, za czasów Bogusława VIII w 1352r , z 24m wieżą. Na 

rynku podziwialiśmy barokowy ratusz, oraz pomnik - fontannę rybaka, zaprojektowany w 1919r, przez artystę 

Wilhelma Grossa.  

Odwiedziliśmy również kościół Mariacki z XIV wieku, miejsce pochówku książąt pomorskich, tu znajduje się 

między innymi sarkofag Eryka I, króla Danii, Norwegii i Szwecji a urodzonego właśnie w Darłowie. 

Zobaczyliśmy również Kaplicę św. Gertrudy z XV wieku jest to oryginalne założenie gotyckiej architektury 

cmentarnej na planie sześcioboku, całość nakryta dachem namiotowym z iglicą. A św. Gertruda jest patronką 

rybaków. A w samym Darłówku , ciekawostką jest konstrukcja mostu, ze względu na ruch statków na rzece 

Wieprzy jest rozsuwany co godzinę. Zobaczyliśmy również port, który obecnie pełni funkcję przystani 

rybackiej, a podczas II wojny światowej istniała tu stocznia statków żelbetonowych. Przy wejściu do portu 

znajduje się latarnia morska o wysokości 22m.            W ramach turnusu zaoferowano nam: 

-20 zabiegów rehabilitacyjnych  dla każdego z uczestników, z  bazą zabiegową i fachową obsługą kierownika 

bazy zabiegowej -fizjoterapeuty , który osobiście służył fachową radą i pomocą.  Każdego ranka odbywała sie 

gimnastyka na plaży lub na terenie ośrodka. 
- jedno badanie lekarskie i opiekę pielęgniarską 24h na dobę,  
- 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 spożywaliśmy  w klimatyzowanej i 

ładnej jadalni. 
- zorganizowano dla nas cztery wieczorki taneczne, gdzie nasza grupa świetnie się bawiła przy  muzyce z DJ, 

który tak doskonale dobrał repertuar, ze trudno było usiedzieć na krześle i chcąc nie chcąc trzeba było ruszyć w 

tan. 
- mieliśmy zorganizowane dwa razy ognisko z pieczeniem kiełbasek, ze słojem ogórków i chlebem ze 

smalcem, oczywiście wszystko odbywało się przy muzyce i tańcach. 
- raz w tygodniu odbywały się seanse filmowe na dużym ekranie, z których nasi uczestnicy chętnie 

korzystali. 

       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  zwiedzali uroczy Darłówek, 

drudzy brali kijki i maszerowali wzdłuż plaży, jeszcze inni spędzali czas na opalaniu,  lub na zajęciach w '' 

podgrupach''. 

     Podsumowując nasz już szósty wyjazd na turnus , mam nadzieję ze wszyscy uczestnicy naładowali 

swoje  akumulatory dobrą, pozytywną energią, którą przywiozą również do Zatonia i do swoich domów, a 

pobrane zabiegi przyniosą nam ulgę aż do następnego wyjazdu. Mam też nadzieję że był to dobrze wykorzystany 

czas na poprawę własnego zdrowia i nabrania sił. A pogoda jak to zwykle nad naszym morzem, była w kratkę, 

choć narzekania nie słyszałam. Mam też nadzieję że tu jeszcze wrócimy, gdy w ostatni wieczór stojąc na 

plaży  rzucaliśmy grosik do morza, śpiewając i pijąc szampana. 

     Wszystkim uczestnikom turnusu serdecznie dziękuję  za życzliwość, miłą atmosferę, za wspólnie spędzony 

czas, dzięki któremu mogliśmy się lepiej poznać, zawiązać przyjaźnie.  



     Specjalne podziękowania kieruje do Krzysztofa Sadeckiego jako kierowcy,  za bezpieczną podróż autobusem 

tam i z powrotem, Jarkowi Skorulskiemu i pani dyrektor Jolancie Szlachetce  z Zespołu Edukacyjnego nr4 w 

Drzonkowie za pomoc i  udostępnienie nam szkolnego autobusu. 

A to jak spędzaliśmy czas obejrzyjcie państwo na załączonych fotografiach. 

 

 

 



 

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

 

  



330 lat pałacu w Zatoniu 

 
  W pierwszą letnią noc 21 czerwca 2019 roku do zatońskiego pałacu, tak jak przed laty, 

powróciła muzyka. Okazją do zorganizowania przez stowarzyszenie „Nasze Zatonie” koncertu w 
ruinach była 330 rocznica wybudowania pałacu. Wieczorne spotkanie rozpoczęła podróż w przeszłość 
śladami rodziny von Unruh.  

 

To właśnie przedstawiciel tego sławnego rodu Baltasar von Unruch,  dziedzicząc po swoim 
ojcu Ottonie wieś Zatonie, kazał w roku 1689 wybudować barokowy dwór.  

 

W drugiej części wieczoru muzycy Filharmonii Zielonogórskiej wprowadzili słuchaczy w świat 
muzyki baroku, a koncert poprowadził Sławomir Kozłowski.  



 

Uwieńczeniem koncertu było prawykonanie, specjalnie na tę okazję skomponowanego utworu 
„Suita zatońska”, której kompozytorem jest Jakub Kotowski.  

 

Publiczność owacjami na stojąco pogratulowała kompozytorowi i wykonawcom. Po koncercie 
był czas na rozmowy przy napojach chłodzących w dawnej pałacowej jadalni.   

Koncert był współfinasowany ze środków Miasta Zielona Góra. Szczególne podziękowanie 
organizatorzy kierują w stronę Radnych Miasta Mariusza Rosika i Wisława Kuchty. 

J. Skorulski 

 

Fotorelacja z koncertu na str. 

http://zielonagora.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/wyjatkowy-koncert-w-ruinach-palacu-w-

zatoniu-zobacz-zdjecia,5178015,artgal,43056283,t,id,tm,zid.html 

 

http://zielonagora.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/wyjatkowy-koncert-w-ruinach-palacu-w-zatoniu-zobacz-zdjecia,5178015,artgal,43056283,t,id,tm,zid.html
http://zielonagora.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/wyjatkowy-koncert-w-ruinach-palacu-w-zatoniu-zobacz-zdjecia,5178015,artgal,43056283,t,id,tm,zid.html


Spotkanie fachowców z Zatonia i Branitz 

 

        18 czerwca 2019 roku w Zatoniu miało odbyć się spotkanie robocze specjalistów zajmujących się 

parkami historycznymi. Spotkanie kilkuosobowej polsko-niemieckiej grupy zainicjowane zostało przez stronę 
niemiecką i finansowane w ramach projektu 

„Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”. Nieoczekiwanie 
tak urosła grupa osób zainteresowanych podzieleniem się doświadczeniem, że na 2 tygodnie przed umówionym 
terminem spotkanie robocze  przekształciło się w konferencję. 

 

Uczestnikami były osoby zajmujące się od strony praktycznej pielęgnacją i rewitalizacją historycznych 
parków.  Prezydent Janusz Kubicki skierował do uczestników spotkania list odczytany przez 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pawła Wysockiego.  

W swoich wystąpieniach niemieccy prelegenci zwracali nam uwagę na rolę dobrze wyprofilowanych alei i 
ścieżek w parku oraz technik jakimi są one odbudowywane w Branitz.  



 

Pokazali również jak 15 osobowa grupa fachowców zatrudnionych w Branitz dba każdego dnia o zieleń i 
jak ważne jest otoczenie parku. 

Konferencja 
tłumaczona była symultanicznie przez dwóch tłumaczy w specjalnie zamontowanej kabinie w naszej świetlicy. 



 

Bardzo miłą niespodzianką przygotowaną przez stronę niemiecką była gazeta pokazująca parki 
wchodzące w skład Związku Parków Łużuckich, w której znajdował się artykuł o Zatoniu oraz drobne paczuszki z 
cukierkami, z podobiznami dawnych właścicieli Branitz i Zatonia 

 

Na koniec spotkania organizatorka Alexandra Zimoląg podziękowała wszystkim prelegentom i 
prowadzącym. Dostrzeżono również wielkie zaangażowanie sołtysa Zatonia Krzysztofa Sadeckiego.  



 

Pani architekt Agnieszka Kochańska podarowała Klaudiusowi Wecke, kierownikowi parku 
Branitz,  omana wielkiego z zatońskiego parku żeby posadził go w Branitz.   

 

Wszystkim wystąpieniom bacznie przysłuchiwał się Gert Streit Dyrektor Fundacji Księcia Pücklera Park i 
Pałac w Branitz. Konferencję prowadził Jarosław Skorulski. 



 

Po przerwie kawowej i części teoretycznej uczestnicy ruszyli ze świetlicy w teren i przyglądali się 
postępowi prac w parku. 

 

Dużą ciekawość uczestników wzbudził sposób odtwarzania stawu z wyspą oraz osie widokowe, do 
których trzeba było dochodzić w wysokiej trawie na łące Joanny. 

 



Każde takie spotkanie, podczas którego można skorzystać z doświadczeń fachowców daje pewność lub 
zasiewa wątpliwości czy to robimy, robimy dobrze. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu nabraliśmy wszyscy 

jednak więcej pewności co do działań prowadzonych w Zatoniu. 

J. Skorulski 

 

  



Fotografie z Zatonia w Cottbus 

 

 

30 lipca już po wyjściu urzędników w ratuszu miejskim w Cottbus zaroiło się w holu od ludzi. 
Przywiódł ich do tego miejsca wernisaż niewielkiej wystawy fotograficznej „Dwa parki dwa 
pałace”.  Wystawa pokazuje oczami czterech fotografów prace jakie zachodzą w parkach Branitz i 
Zatonie w ramach realizacji projektu finansowanego z funduszy INTERREG.  

 



 

Wystawę otworzył swoim przemówieniem Nadburmistrz Cottbus Holger Kelch . Zadziwiająco 
dużo wiedział o pracach w naszym zatońskim parku. Komplementował nasze starania o przywrócenie 
mu pierwotnego kształtu . Pogratulował faktu, że zabezpieczone ruiny pałacu w Zatoniu już otrzymały 
ministerialną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Zabytek zadbany”.  Pracująca w ratuszu w 
Cottbus pani Aleksandra Zimoląg, jako odpowiedzialna za realizacje działań promocyjnych 
związanych z projektem przedstawiła aktualny stan realizacji prac w obu parkach i planowanych 
działaniach na przyszłość. 

 



 

Następnie zaproszeni goście mogli podziwiać fotografie wykonane w różnych porach roku 
oraz  podyskutować  na temat wspólnych działań.  Wystawa będzie czynna w holu ratusza do 23 
sierpnia.  

 



 

Podczas wernisażu poczyniono starania mające na celu zaprezentowanie wystawy w Zielonej 
Górze w miesiącach jesiennych. Miasto Zieloną Górę reprezentowali: Agnieszka Kochańska Jarosław 
Skorulski i Hubert Małyszczyk. Zaproszenie organizatorów otrzymał również reprezentant naszego 
sołectwa Sołtys Krzysztof Sadecki wraz z małżonką. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ODWIEDZENIA WYSTAWY W COTTBUS  

Niestety wystawa jest czynna tylko w dni robocze, w godzinach pracy urzędu. 

 

  



Wiedeńskie ślady Doroty 

 

     Wybór kierunku naszej czwartej zagranicznej wycieczki nie jest przypadkowy. Pierwszy raz hasło 

jedziemy do Wiednia padło w 2015 roku podczas "Wieczoru z księżną" kiedy oglądaliśmy film pod 
tytułem „Królowe kongresu”. Minęły 4 lata i spełniły się nasze plany. Faktycznie wydarzenie, które 
trwało w latach 1814-1815 było dla 21 letniej hrabiny Talleyrand trampoliną do sławy i oficjalnym 
wejściem na największe europejskie salony.  

   

U boku Karola Maurycego de Talleyrand-Périgord prowadziła ambasadę Francji w Wiedniu. 
Jej starsza  siostra Wilhelmina, ówczesna księżna żagańska, prowadziła również salon, do którego 
przybywali najwybitniejsi przedstawiciele elity.  



            

Wilhelmina jako kochanka Metternicha kanclerza Cesarstwa Austriackiego uznawana była za 
jedną z najlepiej poinformowanych kobiet kongresu.   

  

Szykując się do zwiedzania i chcąc lepiej wejść w tematykę kongresową spotkaliśmy się 
pierwszego wieczoru i prawie dwie godziny spędziliśmy na rozszyfrowywaniu tajemnic kongresowych. 

Tych związanych z polityka ale i tych pikantnych, zaglądając politykom do alkowy. 



 

Zapoznaliśmy się z głównymi graczami i priorytetami  poszczególnych państw jakie były 
reprezentowane na kongresie. 

   Naładowani wiedzą ruszyliśmy kolejnego dnia na podbój Wiednia. Niestety miasto od czasu 
kongresu bardzo się zmieniło. Obecny kształt centrum stolicy Austrii został wykreowany przez 
kolejnego z cesarzy Franciszka Józefa w drugiej połowie XIX wieku, co nie oznacza, że kongresowych 
śladów nie znaleźliśmy. 

 

    Zachował się budynek kanclerski,  gdzie dochodziło do licznych kongresowych rozmów.  Kanclerz 
do perfekcji rozwinął system podsłuchów we wszystkich pomieszczeniach, które udostępniał 
dyplomatom do rozmów .  W ukrytych pokojach za ścianami przebywało po trzech podsłuchujących . 
Każdy zapamiętywał co 3 zdanie i zapisywał. Raporty następnie sklejano i wysyłano kanclerzowi. 
Dzisiaj jak przed laty urzęduje tu pani kanclerz Brigitte Bierlein. 



 

   To właśnie pałacu kanclerskiego niemal codziennie koło godz. 11. wymykał się Metternich i podążał 
pospiesznie dwie ulice dalej do ukochanej Wilhelminy. Ta zamieszkiwała jedno ze skrzydeł pałacu 
Palm. Budynek choć w zmienionej formie stoi do dzisiaj, a my oglądaliśmy ścigające się przed nim 
dorożki.   

 

  Pałac Hofburg strzegł generalnie swych tajemnic przed kongresowymi gośćmi. Tylko głowy 
koronowane były zapraszane tu na uroczyste kolekcje przez cesarza.  Ale już letnia cesarska 
rezydencja w Schönbrunn  była świadkiem licznych rozmów dyplomatów. Do historii przeszła przede 
wszystkim jako miejsce wielkich balów wydawanych przez cesarza dla kongresowych gości.  



 

 

 Tu dobijano politycznych targów i tu bawiono się do upadłego na przepięknej sali balowej. Wszak jak 
mówiono "kongres nie posuwa się, kongres tańczy". 



 

    Z tego miejsca wyruszały kuligi z dyplomatami  i wybiegały sfory psów na słynne polowania jakie 
urządzano dla uczestników kongresu.  Przepych cesarskiej rezydencji zrobił na wsytkich wielkie 
wrażenie choć niedosyt lekki pozostał, zwłaszcza jesli chodzi o cesarskie ogrody. Zwiedzaliśmy z 
uczestnikami wycieczki również miejsce szczególne dla Talleyranda i Doroty, gdzie z ministra 
ściągnięto odium królobójcy, czyli górującą nad starówką, katedrę św. Stefana.  

 

To właśnie tam 21 stycznia 1815 roku Talleyrand zorganizował Mszę Św. w intencji ściętego na 
gilotynie Ludwika XVI. Talleyrand popierał rewolucję, a na kongresie, po latach wraz z koronowanymi 
głowami modlił się w jego intencji.   mieliśmy szczęście wysłuchać odbywającego się tam koncertu. 
Niestety z pięknego pałacu Kaunitz gdzie rezydowała Dorota nic nie pozostało. Rozebrano go w 1970 
roku i wybudowano  na jego miejscu nowoczesne gimnazjum. Taki to paradoks, my chcemy 
odbudować zrujnowany pałac, a Austriacy maja ich tak dużo, że stać ich na rozbieranie zachowanych, 
bo zajmują zbyt wiele miejsca. 

Kolejna wyprawa śladami Doroty de Talleyrand-Périgord, dobiegła końca.  Ówczesna hrabina, 
po kongresie otrzymała swój pierwszy tytuł książęcy i od tej pory zaczęli ją wszyscy tytułować księżną 
Dino. Dorota wyjechała z kongresu z krótką wizytą na Śląski wiosną 1815 roku. Odwiedziła wówczas 
Zatonie i wydała dyspozycje co do remontu pałacu. Wtedy zapadła też decyzja budowy wozowni.  My 
wróciliśmy z Wiednia do Zatonia już na dobre. 

J. Skorulski 



 Relacja z „Dnia Zatonia” 

 

 Sierpniowa sobota  upłynęła mieszkańcom Zatonia na świętowaniu. 

 

Rozpoczęliśmy jak przystało, od pokłonu naszej patronce- Matce Bożej Częstochowskiej 
podczas Mszy Świętej odpustowej.  

 

Procesję do kościoła wprowadził delegat kurii  ks. Rafał Tur, który również przewodniczył 
Mszy Świętej.  Na ołtarzu rolnicy z Zatonia złożyli bochen chleba. Po uroczystościach w kościele w 
pochodzie dożynkowym mieszkańcy przeszli na plac festynowy gdzie nastąpił akt pobłogosławienia 
przez ks. Ireneusza Masteja nowej szatni przy boisku .  



 

Rolnicy złożyli wszystkim życzenia i rozpoczęła się zabawa.  

 



 
               Stoły pod  wiatą zapełniły się ludźmi, a stoiska jak zawsze cieszyły się powodzeniem 

           

Pierogi, ciasta, potrawy z kotła i grilla pieściły nasze podniebienia. 

               
Na scenie i na parkiecie przed sceną mieliśmy możliwość podziwiania ludzi, którzy realizowali się 
artystycznie z dużą pasją. 

   

Na boisku stowarzyszenie „Dobry Start” z Drzonkowa zapewniło dla najmłodszych zabawę, a 
strażacy  chłodny prysznic.   



 

Na wprost sceny rozstawiony był namiot stowarzyszenie „Nasze Zatonie”. W tym roku w nieco 
innej odsłonie.   

 

Zaproponowaliśmy mieszkańcom akwarele z Zatonia, eteryczne drobiazgi w stylach shabby 
chic i prowansalskim. To pierwsza odsłona pracowni jaka właśnie powstała w Zatoniu, której 
właścicielką jest Edyta Jurkiewicz.  

              

Siostry Maria i Dorota zachęcały mężczyzn, by otwierali swoje portfele kupując  wybrankom 
piękną, niepowtarzalną  biżuterię, a Piotr  Branczewski proponował gustowne drobiazgi , które ozdobić 
mogą każde wnętrze. 



Tańce, zabawy i rozmowy trwały do późna.  

 

Nad całością czuwał, programu i porządku pilnował i projekt napisał „Szeryf Zatonia” czyli 
nasz sołtys Krzysztof Sadecki. 

Żeby taka impreza mogła się odbyć i żeby setki ludzi mogły się dobrze bawić 
wiele osób, często anonimowych, musiało spędzić wiele godzin na 
przygotowaniach.  Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Zatonia  którzy: 
- zadbali o wystrój kościoła i  oprawę Mszy Świętej; 
- rozstawiali namioty i sprzęt na placu festynowym; 
- sprzątali po imprezie; 
- użyczyli transportu; 
- piekli ciasta, wyrabiali sery i gotowali; 
- lepili pierogi; 
- stali na stoiskach sprzedając pyszności; 
- przynosili i sprzedawali bibeloty;  
- organizowali dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci 

DZIĘKUJEMY 

 Impreza dofinansowana była ze środków Miasta Zielona Góra. 

  

J. Skorulski 

 

  



Zatonie na wystawie w muzeum w Świdnicy 

 

       23 sierpnia w Muzeum Archeologicznym  Środkowego Nadodrza otwarto wystawę prezentująca 

część  znalezisk jakie w dniach 6 i 7 kwietnia tego roku odnaleźli detektoryści z grupy ”Nadodrze”. Po 
uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń, pod nadzorem archeologów, przez dwa kwietniowe dni 
przeczesywano zatoński park.  Ponad sto artefaktów zakwalifikowano do zabrania i opracowania w 
muzeum.  

 

Wystawę w Świdnicy otworzył dyrektor muzeum  dr Arkadiusz Michalak oraz prezes 
stowarzyszenia "Nasze Zatonie" Jarosław Skorulski. Stowarzyszenie było inicjatorem tych 
poszukiwań.  

 

Na otwarciu wystawy było obecnych ponad 50 posób, a wśród nich Lubuska Wojewódzka 
Konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć, Wójt Gminy Świdnica Krzysztof Stefański, Dyrektor 
Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto Mariusz Zalewski oraz  Sołtys Zatonia Krzysztof Sadecki.   



 

 

 

Piątkowe popołudnie w muzeum było okazją do rozmów o przeszłości i przyszłości Zatonia. 
Zdecydowanie najciekawszymi eksponatami wystawy są: pałacowy świecznik, celownik samolotu 
bombowego, monety oraz tłok pieczęci z herbem rodziny von Knobelsdorff, która była właścicielem 
Zatonia w XVI wieku. Zarówno tłok jak i ozdobne okucie od sakiewki z tego samego okresu może 
świadczyć, że datowanie pierwszej siedziby dworskiej na koniec wieku XVII może ulec weryfikacji i 



przesunięciu o ponad sto lat. Potrzebne są jednak do tego bardziej pogłębione badania. Znaleziska 
te  zdecydowanie świadczą o obecności w tym miejscu ludzi nie tylko chłopskiego pochodzenia przed 
1689 rokiem kiedy to Baltazar von Unruh wybudował barokowy dwór. 

                 

Wystawa została uzupełnione o fragmenty ozdób ceramicznych z budynku oranżerii i 
fragmenty zastawy porcelany miśnieńskiej jakie znaleziono podczas porządkowania ruin pałacu.  

relacja TVP Gorzów z otwarcia wystawy 

red. 

 

  

https://gorzow.tvp.pl/44114907/pradawne-monety-sredniowieczna-ceramika-archeolodzy-odkrywaja-historie-zatonia


IX Koncert Kameralny 

 

Po raz dziewiąty w murach zatońskiej świątyni stowarzyszenie Nasze Zatonie wspólnie z 
Parafią św. Wawrzyńca zorganizowało Jesienny Koncert Kameralny. Jak co roku organizatorzy 
zadbali, by wieczór w kościele działał na wiele zmysłów.  

 

 
      W części muzycznej wystąpił młody ale już utytułowany organista Michał Kocot oraz kwartet 

również młodych i niezwykle utalentowanych wiolonczelistek Danczowski Cello Quartet w składzie 
Julia Grzegorzewska, Małgorzata Bleja, Maria Bielewicz, Anna Papierz. W świat epoki utworów i 



kompozytorów wprowadzał uczestników jak zawsze kierownik artystyczny Jerzy Markiewicz prof. UZ.  

 

 
     W przerwach między utworami organmistrz Adam Olejnik z pracowni Ars Organum opowiadał o 
zatońskich organach. Była to kwiecista i pełna emocji opowieść o prawdziwym skarbie jaki podlega 

obecnie renowacji. 

               
Wszyscy uczestnicy mieli okazje zobaczyć odnowioną skrzynię organową oraz wykonany przez pana 

Olejnika pierwszy z 3 miechów, jaki zostanie zamontowany w kościelnej wieży.  

 
Uczestnicy mogli nie tylko obejrzeć miech ale i zapoznać się z materiałami jakie zostały wykorzystane 

przy jego wykonaniu. Dotykali owczych skór i suszonych wołowych jelit.  



 
       Organizatorki wydarzenia Dorota Politowska i Maria Idzikowska w koncertowej scenografii 

umieściły wyjątkowe obrazy z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego, które przedstawiają pejzaże. 
Autorem wszystkich prac był Karl Friedrich Seiffert, który należy do grona cenionych malarzy 

związanych z XIX-wieczną Zieloną Górą. Artysta kształcił się w Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Inspiracją jego twórczości były podróże w Karkonosze, do Włoch, Szwajcarii i Tyrolu oraz na Sycylię i 

Koryntię. Ta wyjątkowa kolekcja wzbudziła wśród uczestników bardzo ożywioną reakcję.  

 

 
Słowo wprowadzające wygłosił zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej dr Longin Dzieżyc.  

 



 
      Tradycją jesiennych, wieczorów w Zatoniu jest to, że po zakończeniu prelekcji i części koncertowej 

nie rozchodzimy się do domów, a spotykamy się na rozmowach i dyskusjach przy domowych 
wypiekach. Tak było i tym razem. Wieczór, choć długi, okazał się wyjątkowy pod względem atrakcji 

jakie przygotowali dla publiczności organizatorzy. 

Znowu 
odnotowaliśmy znakomitą frekwencję, która wymusiła na spóźnialskich stojące miejsca. Kościół MB 
Częstochowskiej w Zatoniu dawno nie był tak pełny. 

        



 

Po raz dziewiąty podczas koncertu kwestowaliśmy na rzecz remontu naszych zabytkowych organów. 
Tym razem w naszych puszkach znalazło się aż 1750 złotych.  

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 

J. Skorulski  

 Organizatorki wydarzenia pragną w sposób szczególny podziękować za pomoc przy realizacji IX 
Jesiennego Koncertu Kameralnego i wystawy malarstwa  Carla Friedricha Seifferta: 

1.            Ryszard, Wanda i Mirosław Rosa 
2.            Bożena Fuchs| 
3.            Piotr Barszczewski 
4.            Jolanta i Krzysztof Konopka 
5.            Jarosław Skorulski 
6.            Jadwiga Grzegórzko 
7.            Elżbieta Lubin 
8.            Anna Mroczek 
9.            Krystyna Wojtczak 
10.          Urszula Tabor 
11.          Anna Barwińska 
12.          Teresa Kowala 
13.          Zofia Pelechacz 
14.          Halina Kuśnierewicz 
15.          Beata Sałasińska 
16.          Zbigniew Kokoszka 
17.          Bogdan Idzikowski 
18.          Zofia Bieniewska-Dobrzyńska 
19.          Maria Kosidło 

  

                                                                                                                    Dorota 

Politowska i Maria Idzikowska 

 

  



Koncert  „Arete” w ruinach 

 

Kolejny „Salon zatoński” za nami. Kto wśród winobraniowych imprez chciał wybrać aksamitną muzykę, 
poezję i blask świec zjawił się w środę o zmroku w zatońskich ruinach pałacu. 

            

Tłum szczelnie wypełnił salę, a kilkadziesiąt osób stało jeszcze w bocznych pomieszczeniach, by 
wsłuchać się w eteryczne teksty Jerzego Srtruka poety i lidera zespołu „Arete”.  

 



 

 

Łagodne dźwięki skrzypiec i charakterne brzmienie gitary andaluzyjskiej odbijały się od surowych 
ceglanych murów. 

 



 

Prowadząca koncert Maria Idzikowska jak zawsze przygotowała niespodziankę w postaci loterii, gdzie 
każdy mógł wygrać nastrojowe akwarele z Zatonia  lub płyty zespołu „Arete”. 

 

Na wszystkich gości w przerwie i po koncercie czekały napoje i słodki poczęstunek. 



 

 

W pałacowym holu przycupnęły przy świecach anioły z pracowni Lidii Kurzawy dodając całemu 
przedsięwzięciu dodatkowy urok. 



 

Gościem koncertu był Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk, który obiecał 
zebranym , że  w przyszłości kolejnym etapem działań w ruinach pałacu będzie jego zadaszenie, żeby 
takie imprezy jak ta mogły odbywać się bez obawy o pogodę. 

Po raz drugi udało  się wypełnić gośćmi wnętrza dawnych salonów. Pałac zatoński znowu 
żyje, choć teraz już nieco innym życiem niż dawniej.  Zespół  Arete zakończył koncert utworem pt. 
„Póki żyjemy zróbmy coś, cokolwiek ale wspólnie” i myślę, że było to piękna puenta, która opisuje nie 
tylko tą imprezę ale i inne działania jakie w stowarzyszeniu realizujemy od lat. Szczególne 
podziękowania należą się wszystkim osobom, które woziły i nosiły sprzęty, sprzątały, przygotowywały 
słodki poczęstunek i wystrój wnętrz, prowadziły loterię i słodki barek.  I jak w piosence "Arete" 
zrobiliśmy wszystko „Żeby było przepięknie, zdrowo i przytulnie…” 

Impreza była dofinansowana ze środków Miasta Zielona Góra. 

J. Skorulski 

  

  

 

  



Prestiżowe wyróżnienie dla Zatonia 

 
 Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki  5 września, podczas uroczystej gali na Zamku 

Królewskim w Warszawie, odebrał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja & Budowa 
Roku XXI w.” To prestiżowe wyróżnienie prezydent otrzymał za pałac w Kisielinie, budynek Domu 
Harcerza i oczywiście ruiny w Zatoniu 

  

Fotorelacja i szczegółowe informacje pod linkiem: 

http://www.modernizacjaroku.org.pl/index.php/pl/edition/1104/object/1183/remont-palacu-w-
zatoniu 

red. 

 

  

http://www.modernizacjaroku.org.pl/index.php/pl/edition/1104/object/1183/remont-palacu-w-zatoniu
http://www.modernizacjaroku.org.pl/index.php/pl/edition/1104/object/1183/remont-palacu-w-zatoniu


Andrzejki czyli hipisi w świetlicy  

 

 NO I STAŁO SIE BRACIA I SIOSTRY! 

Pierwszy od dawna zlot hipisów w zatońskiej świetlicy przeszedł do historii. Oj działo się 
działo! 

 
Siostra DJ Ola puszczała smakowite kąski rodem z lat 70-tych. 

 

 



 

Choć i te wcześniejsze, i te lekko późniejsze też bawiły miłośników wygibasów na parkiecie.  

 

Siostra Przełożona Mary wprowadzała swymi animacjami w trans pełen luzu i dystansu do 
otaczającej nas rzeczywistości. W powietrzu nie tylko unosiła się muzyka, ale i wspomnienia w 
oparach wonności z tamtych lat. 



 

Bracia i Siostry na ten jedyny i niepowtarzalny wieczór porzucili swoje ciasne urzędnicze i 
korporacyjne wdzianka, zamieniając je na szerokie dzwony i luźne koszule. Oficjalne kolory: czerń, 

granat i biel zamienili na wszystkie odcienie tęczy. 

 

Uczestnicy tej imprezy pozdrawiali się tradycyjnym pace & love, a sztywne uściski dłoni 
zastąpili czułymi misiaczkami. Morze męskich peruk przypomniało czasy kiedy baty i loki wabiły 
kobiety z okolicy. Nie jednemu zakręciła się łza w oku, na wspomnienie wielkiego grzebienia 
trzymanego w tylnej kieszeni. Było czym czesać, a przede wszystkim było co czesać. W czasie 
wieczoru zdarzył się również pokaz slajdów ze zdjęciami uczestników zabawy sprzed 40-tu nawet 50-
ciu lat. Jakie miny, jakie pozy, no i oczywiście  cudowna moda lat 70-tych wywołująca salwy śmiechu. 
Z niektórymi postaciami naprawdę był poważny kłopot, by rozpoznać twarz po latach. Była też i gitara 
oraz wspólnie wykonany hymn hipisów „Grosza nie mam”.  



 

Hipisowskie pary odnawiały swoje przyrzeczenia sprzed lat. 

Przed północą zaczęły się dziać rzeczy dziwne i nie wyobrażalne. Trudne do potwierdzenia 
ale i zaprzeczenia. Wersji wydarzeń było kilka, a ja jedynie mogę stwierdzić, że w zasadzie z grubsza 
pamiętam.  

 

Siostra Mary znalazła w szatni pozostawioną koszulę Joe Cockera, którego ktoś chwilę 
wcześnie widział w toalecie. Nie czekając długo zlicytowała ją na scenie, a wniebowzięty szczęśliwiec, 
który za niewiarygodna kwotę ją kupił, nie ściągnął jej do końca.  



 

Pierścionek Jains Joplin pozostawiony przy lustrze poszedł również za niezłą kwotę. Apogeum 

było  jednak wtedy, gdy na scenę wkroczył wyczekiwany lokalny zespół.  

 

Dziewczyny wprost oszalały i z obłędem w oczach forsowały ochroniarzy  porzucając  bez 
zastanawiania swoich meżów. 



 

The Zatonie Blues Band   doprowadził do szczerych łez nie tylko kobiety. Ale gdy 

zaczęli grać „Hej Joe”, nagle z zaplecza wyskoczył sam Jimi Henrix, by podegrać chłopakom solówkę. 
Oj działo się działo. 

 





 

DZIECI KWIATY bawiły się do pierwszej w nocy, a następnie jak to dzieci poszły grze(s/c)znie 
spać, by następnego dnia posprzątać świetlicę  ze zwykłych i niezwykłych pozostałości. Każdy przy 
sprzątaniu przedstawiał swoją wersję tego co się wydarzyło. No i jedności już nie było. Oj Bracia i 
Siostry działo się działo, jakbyśmy byli tej nocy w światach równoległych. Dobrze, że adwent blisko, bo 
długo się  będzie trzeba wyciszać po tym zatońskim Woodstocku.  

Organizatorka zabawy Siostra Mary składa podziękowania wszystkim hipisom, którzy 
bezinteresownie włączyli się w organizację przygotowując wystrój, program i sprzątając po imprezie. 
Kłaniamy się nisko hojnym uczestnikom licytacji, dochód której w ramach pokuty zasili fundusz 
przeznaczony na styczniowy wieczór kolęd. 



 

BRACIA I SIOSTRY DO ZOBACZENIA W INNEJ ODSŁONIE,  
ALE PAMIĘTAJCIE ZAWSZE W DOBRYCH HUMORACH    

I Z DYSTANCEM DO SIEBIE.  
NAPRAWDĘ WARTO OD CZASU DO CZASU  

POCZUĆ TOTALNE FLOW 

brat Jaro 

 

  



Dzień Seniora w Zatoniu 

 

Po raz pierwszy stowarzyszenie ''Nasze Zatonie'' zaprosiło mieszkańców w wieku 50+ na Dzień 
Seniora do naszej świetlicy. Z zaproszenia skorzystało ponad 40 osób, miło nam było gościć 
najstarszą mieszkankę Zatonia liczącą sobie 96 wiosen. 

 
Wieczór rozpoczął się od występu aktora Artura Belinga z Teatru Rozrywki Trójkąt. 

 
Było śpiewanie i granie na gitarze, ukulele, plastikowej torbie oraz na instrumentach o bliżej 

nieokreślonej nazwie. Były dowcipy, limeryki i wierszyki często z morałem. A wszystko to w wykonaniu 
jednego aktora. 



 

 

Po występie rozpoczęliśmy biesiadowanie przy pięknie nakrytych stołach, a stół szwedzki uginał się 
pod ciężarem smakowitych potraw. 

 



Były gołąbki pieczone i gotowane, były pierogi ruskie i z kaszą, dwa rodzaje sałatek, śledzie po 
litewsku i w oleju, mięsa pieczone, jaja z łososiem i wiele innych. Oczywiście nie zabrakło pysznych 
ciast, kawy i herbaty. Nawet samozwańczy DJ z dozą wielkiej nieśmiałości, bo robił to po raz pierwszy, 
dał radę i włączał nam muzykę z lat naszej młodości i tak towarzystwo ruszyło w tan. Zabawa trwała 
do 24 

00
. 

 

Ekipa na zdjęciu, która przygotowała całą uroczystość zbierała od gości podziękowania za smaczne 
potrawy, za miłą atmosferę. Ochom i achom nie było końca.  Ja ze swej strony chciałam się nisko 
pokłonić i serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli wiele pracy w przygotowaniu tej 
uroczystości. Dziękuję również za przyniesione ciasta. A wszyscy ci co nie przyszli razem z nami 
świętować, po prostu niech żałują. 

Impreza mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu Miasta Zielona Góra. 

  

 Teresa Ambroziak - Kowala 

  

 

  



Goście z Kraju Basków 

 

 Projekt „Szlak Romański XXI wieku” rozwija się w całej Europie. Młodzież z różnych krajów rusza 

odwiedzając miejsca naszego kontynentu, które nie zawsze leżą na głównych szlakach turystycznych. 

 
44 osobowa grupa młodzieży z Kraju Basków poznawała historię XIX i XX wieku z perspektywy 
Polaków. Dwa ostatnie dni z dziesięciodniowej  podróży do Polskie spędzili w naszym regionie. 

 
Poznawali nasze tradycje winiarskie, historię wielkiej ucieczki z obozu jenieckiego w Żaganiu i 
poznawali historię księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord. Spotkali się też z rówieśnikami w 

zielonogórskim Liceum Ogólnokształcącym nr V. 



 

 



 
Wizyta w żagańskim pałacu i spontaniczny koncert jaki wykonali z jednej z pałacowych sal na długo 
pewnie zapadną w pamięci. Młodzież była pod opieką zaprzyjaźnionego ze stowarzyszeniem Nasze 

Zatonie księcia Enrique de Villamor. Od kilku lat łączy on młodych ludzi i miejsca w całej Europie 
pokazując, że mimo różnic mamy ze sobą wiele wspólnego. Organizacja APTCE jaką 

kieruje  rozbudza wśród młodzieży potrzebę sięgania do wspólnych tradycji i wartości europejskich. W 
czerwcu książę opiekował się grupą młodzieży z V LO w Zielonej Górze, która poznawała historię 

naszej księżnej z perspektywy jej potomków żyjących do dzisiaj we Francji i oprowadzał Polaków po 
francuskich zamkach nad Loarą. Teraz przywiózł młodzież z hiszpańskiego Kraju Basków do nas. 

W czwartkowy wieczór 31 października w zatońskiej świetlicy odbyło się spotkanie  gości z 
mieszkańcami. 



 
Podczas spotkania zostały zaprezentowane kolejne obrazy do naszej galerii jaka powstanie w 

przyszłym roku w oranżerii pałacowej. Pokazaliśmy młodym Hiszpanom jak mieszkańcy Zatonia i 
Zielonej Góry dbają o dziedzictwo kulturowe jakie pozostało tu po księżnej Dorocie i jej potomkach. 

 
Ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej odebrał certyfikat orderu św. Sebastiana jaki został nadany figurze 

znajdującej się w kościele w Ługach. To pierwsze takie wyróżnienie w Polsce, a trzecie w Europie 
zostało nadane rok temu przez Jego Wysokość Dom Filipe Folque de Braganca e Bourbon de 
Mendoca hrabiego Rio Grande, który jest przewodniczącym konstytucyjnej linii dynastycznej 

królewskiego domu Portugalii i wnukiem ostatniego króla Portugalii. 



 
Młodzi goście  poznali czym jest polska gościnność podczas kolacji jaką przygotowali im mieszkańcy 

Zatonia. Uczyli się jeść bigos i gołąbku, ale największą furorę zrobiły pierogi ruskie, które znikały 
prosto z tac wnoszonych na salę. Wypieki naszych gospodyń również znikały błyskawicznie z suto 

zastawianych stołów. 

 
1 listopada młodzi Baskowie złożyli wizytę na zielonogórskim cmentarzu, zapoznając się z naszymi 

tradycjami związanymi z pamięcią o zmarłych. Już w kwietniu następnego roku kolejna grupa wyraziła 
chęć przyjazdu do Zatonia i Zielonej Góry. 



 
Książę Enrique de Villamor podziękował wszystkim  mieszkańcom za wzruszające przyjęcie w 

Zatoniu. Po raz kolejny doświadczył z naszej strony nie tylko pysznych potraw ale i życzliwości, o 
której trudno zapomnieć. 

DO ZOBACZENIA!  

J. Skorulski 

 

  



  Kresowiacy w świetlicy 

 

 

W przeddzień Święta Niepodległości do zatońskiej świetlicy przybyło 52 mieszkańców Zatonia, Otynia, 
Barcikowic i m. Zielona Góra. Byli wśród nich: p. Stefania Klimkowska i Jerzy Poźniak - Kresowianie. Z 
powodów zdrowotnych nie było p. Reginy Aleksandrowicz. Wymieniam te osoby, ponieważ to one 
znosiły moją obecność w swoich domach i cierpliwie odpowiadały na pytania o rodzinny exodus z 
Kresów do Zatonia. 

 

Na spotkaniu obecny był redaktor GL – Dariusz Chajewski, który pokazał zrealizowany przez gazetę 
film Kresy. W sumie 12 osób opowiada o swoim życiu, tragediach, radościach, wzlotach i upadkach. 

Te rozmowy rejestrowane są z myślą o ciągu dalszym naszego filmu, ale i dla archiwum Instytutu 
Pileckiego, który realizuje projekt "Świadkowie epoki" – pisał na FB red. Decha. Przyznał po projekcji, 
że żałuje zapóźnień związanych z realizacją tematu Kresów, bowiem tak wielu wspomnień nie będzie 
dane już usłyszeć. Zmarła p. Jadwiga Korcz-Dziadosz i p. Władysław Kopaczyński, którzy na filmie 

wspominali swoje kresy i przyjazd na ziemię lubuską. Po projekcji odpowiadał na pytania z sali, 
których początkowo było niewiele (wzruszenie towarzyszyło oglądającym), za to na koniec grupa 

zainteresowanych jeszcze długo nie odstępowała redaktora. Drugą część spotkania wypełniły  



i 

fragmenty wspomnień p. Reginy Aleksandrowicz, Jerzego  Poźniaka i Stefanii Klimkowskiej, która  z 
wielkim zaangażowaniem dała świadectwo wspomnieniom spisanym wspólnie z córką Anią 
Kwaśniewską i wnuczką Dagmarą Kłosowską. Na spotkaniu mówiła o 6-letniej wędrówce z rodzinnego 
Cebrowa w województwie tarnopolskim (ob. Ukraina) do Zatonia w 1946r. Mówiła w wielkim skrócie o 
tragicznych, ciężkich przeżyciach tamtych lat, że było głodno, chłodno i do domu daleko. 

      Z czytanych fragmentów wspomnień p. Jerzego Poźniaka dowiedzieliśmy się m.in., że przybył do 
Zatonia z Berezy Kartuskiej (ob. Białoruś) jako dwuletnie dziecko. Z opowiadań ojca dowiedział się, iż 
docelowym miejscem ich transportu (wiosną 1945r) było Zatonie ale to koło Bogatyni – wówczas 
wioska, a dzisiaj osiedle miasta Bogatynia. Ze wspomnień p. Reginy Aleksandrowicz pochodzącej z 
Krzywobłotów (gm. Sielec, pow. prużański woj. poleskie - Białoruś) prowadząca odczytała fragmenty 
pokazujące, że kresowiacy zachowali po dziś dzień, pogodę ducha mimo trudnych warunków. Jedna 
anegdota dotyczyła babci i pieczenia muchomorów w celu likwidacji much w izbach, a druga dziadka - 
niestety już jako nieboszczyka wiezionego przez wujków z lecznicy w Prużanie do domu. Szczegółowy 
opis wspomnień zostanie opublikowany po zakończeniu projektu Spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Bardzo gorąco chcę podziękować: pomagającym w realizacji domowych spotkań u Kresowiaków - 
Marysi Sosnowskiej i Zosi Pelechacz pomagającym w organizacji spotkania w świetlicy – Marysi i 
Bogdanowi Idzikowskim, Wandzi i Rysiowi Rosa, Janowi Madej i oczywiście – sołtysowi, bez którego 
konsultacji telefonicznych, spotkanie byłoby utrudnione uczestnikom spotkania i zaproszonym 
gościom, wśród których był Sławomir Kotylak – radny z miasta oraz Paweł Towpik i Marek Karwacki – 
radni dzielnicy. 

 PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA  

  

                                                                  Dorota Politowska i Maria Idzikowska  



Otyńska konferencja i „Trójporozumienie” 

 

    W piątkowy wieczór 15 listopada w „Zajeździe u Prezesa”,  w Otyniu miła miejsce ciekawa 

konferencja połączona z wystawą „Otyń odkryj historię” . 

 
Duża frekwencja, która przeszła oczekiwania organizatorów jest najlepszą recenzją i dowodem na 

zapotrzebowanie  na takie imprezy.  

 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej Sylwester Filipiak prowadzący konferencję  nie krył 

zaskoczenia tym z jaką reakcją mieszkańców się spotkał ten pomysł. Niezwykle bogaty program i 
grono historyków z  prof. Małgorzatą Konopnicką, prof. Łukaszem Młyńczykiem, dr. Stanisławem 
Kowalskim  i dr. Tomaszem Andrzejewskim świadczyło o randze wydarzenia. Obecni byli również 

radni i działacze społeczni. 



 
Oprawę muzyczną wydarzenia  zagwarantowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowej 

Soli i uczniowie otyńskiej podstawówki. Podczas wieczoru miała również miejsce premiera filmu 
pokazującego wybory do parlamentu w 1989 roku w 30-tą rocznicę. 

 
Niewątpliwie cennym akcentem tej konferencji było podpisanie trójporozumienia między 
Stowarzyszeniem na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich, które reprezentował Adam 
Raciborski, Stowarzyszeniem Nasze Zatonie – reprezentowanym przez Jarosława Skorulskiego. I 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Otyńskiej - reprezentowanym przez Sylwestra Filipiaka. Podpisane 
porozumienie ma na celu wsparcie organizacyjne i intensyfikację wspólnych działań na rzecz 
dziedzictwa kulturowego łączącego Żagań, Zatonie i Otyń. Ze szczególnym uwzględnieniem księżnej 
Doroty de Talleyrand-Périgord. Inicjatywa podpisania porozumienia wyszła podczas rozmów jakie 
prezesi prowadzili po jesiennym koncercie  i spotkaniu w świetlicy  zatońskiej 31 października.  Prócz 
wymiany doświadczeń  w ramach działań będzie raz do roku organizowana wspólna  impreza, co roku 
w innym miejscu. Wstępnie umówiliśmy się na 2020 rok w Żaganiu. Na konferencji w Otyniu obecni 
byli Krzysztof Sadecki, Dorota Politowska, Piotr i Teresa Lewandowscy oraz Jarosław Skorulski. 
Prezesi z Otynia i Żagania otrzymali w prezencie flagi Stowarzyszenia Nasze Zatonie. Panu prezesowi 
z Otynia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia należą się szczere 
gratulacje. Trzymamy kciuki, by jak najwięcej takich inicjatyw realizowanych było w Otyniu. 

J. Skorulski 



Relacja z jesiennego ogniska 

 

Przyszła jesień jak co roku kapryśna i nieprzewidywalna. Nam jednak ukazała się w tej najpiękniejszej 
swojej postaci, kiedy postanowiliśmy celebrować nasze tradycyjne spotkanie przy ognisku. Ponad 70 
osób przyjęło zaproszenie i wspólnie bawiło się pod wiatą w sobotnie popołudnie 12 października. 

 

 
Jak co roku ziemniaki z parnika i ogniska, ciepły gulasz, kiełbasy i zupa, czyniona przez Józka i jak co 

roku niezapomniany gzik Tereski. 



 

W tym roku nowością były smażone na prowizorycznym palenisku placki ziemniaczane. Najpierw w 
formie konkursu, a potem już dla czystej frajdy.  

 

 Surowa komisja oceniała pracę i ostatecznie zadecydowała ,że zwyciężyła 

 



Pani Bożenka drugie miejsce dla Pani Marysi, a trzecie miejsce przypadło dla Pani Teresy. Wszystkie 
placki były smaczne, ale te z kiełbasianą wkładką najlepsze.

 

Jadła starczyło dla wszystkich, a humorem moglibyśmy obdzielić kilka sołectw. 

 

Sołtys najgrzeczniejszym rozdawał hojnie lody  i Grześki. 

      To ognisko jest jak co roku też formą podziękowania dla wszystkich, którzy angażowali się w prace 
przy organizacji Dnia Zatonia i wielu innych imprez plenerowych jakie odbywały się z inicjatywy 
stowarzyszenia w mijającym roku. Zakończyliśmy sezon na powietrzu co nie oznacza, że nie będzie 
jeszcze kilku okazji do wspólnych spotkań w świetlicy. 

Dobrze siedzieć przy stole wśród znajomych i przyjaciół. To nie tylko polska tradycja ale i bez względu 
na szerokość geograficzną po prostu przyjemność.  

 

Do zobaczenia za rok przy wspólnym ognisku!  

J. Skorulski 

 


