Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „Nasze Zatonie”
w 2020 roku
1. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie realizowało swoje zadania statutowe na podstawie programu
ustalonego na spotkaniach zarządu i spotkaniach członków stowarzyszenia.
Zarząd stowarzyszenia w 2020 roku spotykał się systematycznie raz w
miesiącu w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 18.00 z odstępstwami
spowodowanymi obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19. Spotkania
zarządu z uwagi na obostrzenia i ograniczoną liczbę osób mogących w nich
uczestniczyć odbywały się bez udziału gości.
W sytuacjach przed dużymi imprezami organizowane były również dodatkowe
spotkania. Zarząd analizował na nich stopień realizacji projektów i wyznaczał
zadania dla osób odpowiedzialnych za ich organizację.
Ze wszystkich spotkań zarządu sporządzane były szczegółowe, obszerne
protokoły, które rozsyłane były pocztą mailową do wszystkich członków, którzy
podali swoje adresy do bazy danych.
2. WYKAZ DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA W 2020 roku:
 STYCZEŃ – spotkanie opłatkowe i koncert kolęd
 LUTY – zabawa karnawałowa
 LUTY – „Kamień, król, książę i baron” – wizyta księcia Enrique de Villamor
oraz Jego Wysokości Dom Filipe de Braganca e Burbon.
 KWIECIEŃ – maseczki dla Zatonia
 CZERWIEC – Uczta u Baltazara – koncert w ruinach pałacu
 SIERPIEŃ – wystawa w Palmiarnii
 WRZESIEŃ – Turnus rehabilitacyjny dla emerytów w Poddąbiu
 WRZESIEŃ – X Jesienny Koncert w kościele w Zatoniu
 PAŹDZIERNIK – „ Jesienne pieczenie ziemniaków” – piknik dla
mieszkańców i członków stowarzyszenia
 PAŹDZIERNIK – „Zatońskie bociany”- projekt
 LISTOPAD – wystawa „Powrót do domu”- oranżeria
 GRUDZIEŃ – „Dbamy o wspólne dobro”- projekt

 GRUDZIEŃ – „Zatoński emeryt w internecie”- projekt
 GRUDZIEŃ – „Świąteczna paczka”
( Szczegółowy opis imprez zorganizowanych przez stowarzyszenie w 2020 roku
znajduje się w zał. nr 1)
Łącznie w zorganizowanych imprezach w 2020 roku uczestniczyło ok. 800 osób.
Z powodu pandemii Covid-19 nie odbyły się:





wycieczka „Śladami Doroty de Talleyrand-Périgord FRANCJA”
„Dzień Zatonia”
„Wielkie Otwarcie Oranżerii”
„Salon Zatoński-Kresowiacy”

3. SPOSOBY POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
Większość organizowanych imprez realizowana była z wykorzystaniem środków
Miasta Zielona Góra w ramach projektów pisanych w trybie konkursowym oraz w
trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie
realizowane projekty były prawidłowo rozliczone.
Przyznane środki w większości wynikały z porozumienia podpisanego między
organizacjami, a Prezydentem Miasta przed połączeniem miasta z gminą oraz
od Radnych Miasta.
W 2020 roku stowarzyszenie wsparli następujący radni:
1. Barczak Piotr
2. Binek Zbigniew
3. Budniak Marek
4. Budziński Jacek
5. Kuchta Wiesław
6. Legutowski Dariusz
7. Rosik Mariusz
8. Sroczyński Tomasz
Wszyscy wspierający stowarzyszenie radni otrzymali imienne podziękowania w
formie ozdobnych dyplomów.
W 2020 roku kontynuowana była akcja promująca wśród mieszkańców Zielonej
Góry przekazywanie 1% z podatku na rzecz stowarzyszenia.
Niewielka część środków pochodziła z darowizn, często spontanicznych przy okazji
organizacji imprez.
Stałym źródłem finansowania działalności były również składki członków.

4. PROMOCJA STOWARZYSZENIA
W całym 2020 roku lokalne mediach prasa, radio i telewizja komentowały działania
Stowarzyszenia. Dziennikarze chętnie promowali imprezy organizowane przez
stowarzyszenie, przedstawiali relacje i swoje opinie, zapraszali na wywiady
dotyczące działań jakie podejmowane były w Zatoniu. Wszystkie doniesienia
medialne o stowarzyszeniu i działaniach na terenie Zatonia były bardzo pozytywne.
W 2019 roku nastąpiły kilkakrotne blokady strony internetowej wraz z jej
wyłączeniem. Było to skutkiem starego nieefektywnego systemu, który był podatny
na wirusy. Zarząd podjął decyzję o zbudowaniu zupełnie nowej witryny internetowej
stowarzyszenia opartej o system zarządzania treścią z nowoczesną szatą graficzną.
W 2020 roku powstała nowa strona internetowa stowarzyszenia Nasze Zatonie, na
której na bieżąco przekazywane były informacje o działaniach stowarzyszenia.
.
5. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
W 2020 roku do stowarzyszenia wstąpiło 6 osób.
W 2020 roku
odbyło się Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia. Podczas zebrania ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Na
Zgromadzeniu Walnym został zmieniony również statut stowarzyszenia. Według
nowych zapisów został wybrany skład zarządu, bez wskazania funkcji, oraz komisja
rewizyjna. Zarząd po ukonstytuowaniu się 2 września 2020 roku wybrał nowego
prezesa stowarzyszenia, którym została Aldona Karwacka i określił funkcje dla
członków.

WNIOSKI KOŃCOWE
Podsumowując działalność stowarzyszenia w 2020 roku należy stwierdzić, że :
1. Stowarzyszenie rozwinęło dalszą współpracę z innymi organizacjami zarówno
w Polsce jak i za granicą. (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej,
Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich
- Żagań, Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Europejskiej APTCE Hiszpania)
2. Harmonijna współpraca Stowarzyszenia z Sołtysem, Radą Sołecką i Parafią
św. Wawrzyńca w Ługach wpłynęła na integrację społeczności.
3. Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy integracyjne, kulturalne i
prozdrowotne były na wysokim poziomie, (koncerty, turnusy rehabilitacyjne,
festyny).

4. Poprzez działania stowarzyszenia wzrosła popularność Zatonia jako miejsca, w
którym można odpocząć i skorzystać z ciekawej oferty imprez o różnorodnym
charakterze.
5. Otwarta formuła większości imprez oraz ich wysoka jakość budowały w
społeczeństwie lokalnym wysoką markę zarówno stowarzyszenia i całego
Zatonia, przyciągając niezmiennie zarówno stałych bywalców jak i nowe
osoby.
6. Poprzez działania projektowe powiększona została baza sprzętowa jaką
dysponuje Stowarzyszenie (komputery, drukarki, meble, kamera).
7. Zatonie wzbogaciło się o nową atrakcję - ”Tablice przylotów zatońskich
bocianów”
8. Stowarzyszeni kontynuowało działania charytatywne polegające na zbiórce
pieniędzy dla potrzebujących mieszkańców Zatonia oraz zorganizowało po raz
pierwszy świąteczną zbiórką darów.

Zarząd stowarzyszenia Nasze Zatonie

Imprezy zorganizowane w 2020 roku
(zał. nr 1 do sparwozdania z działalności stowarzyszenia)

1. Koncert kolęd i spotkanie opłatkowe - 24 stycznia
Mieszkańcy Zatonia i Barcikowic zgromadzili się na tradycyjnym spotkaniu
opłatkowym, w który uczestniczyło ok.70 osób. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą
św. w intencji mieszkańców Zatonia i Barcikowic. Po tej ważnej części pierwszej
wszyscy przeszli do świetlicy, by raczyć się duchową ucztą w postaci występu chóru
kameralnego Uniwersytety Zielonogórskiego „Cantus humanus” pod batutą
Bartłomieja Stankowiaka.

2. Zabawa karnawałowa
Zabawa karnawałowa była ostatnią imprezą jaką udało się zorganizować przed
pandemią COVID-19 w której mogliśmy wszyscy uczestniczyć i dobrze się bawić.
3. Kamień, król, książę i baron - 15 lutego
15 lutego 2020 roku kilkugodzinną wizytę w Zielonej Górze złożył książę Enrique de
Villamor oraz Jego Wysokość Dom Filipe de Braganca e Burbon. Pretekstem wizyty
było odkrycie dokonane w zatońskim parku, a w zasadzie na jego obrzeżach. Podczas
prac przy ścieżce rowerowej przy ul. Księżnej Doroty u zbiegu z ul. Lipową
odsłonięto głaz z napisem „Allee Renduffe”. To kamień poświęcony XIX–to
wiecznemu dyplomacie portugalskiemu w służbie Jana VI i Marii II.

4. Maseczki dla Zatonia

Stowarzyszenie Nasze Zatonie postanowiło uzbroić mieszkańców Zatonia i członków
stowarzyszenia niebędących mieszkańcami w maseczki ochronne. Staraliśmy się w
tym trudnym czasie chociaż w drobny sposób służyć naszej małej społeczności.
Maseczki szyła nieoceniona Bożenka Fuchs, a sołtys Krzysztof Sadecki rowerem
rozwiózł pierwszą partię maseczek dla najstarszych mieszkańców Zatonia.

5. Uczta u Baltazara- 26 czerwca

Rembrandt Uczta Baltazara
Przy ograniczonej liczbie miejsc, w maseczkach lub przyłbicach, bez naszych
tradycyjnych spotkań przy kawie po koncertach i wernisażach, Stowarzyszenie Nasze
Zatonie zaprosiło na drugi kameralny koncert w ruinach pałacu.
6. X Koncert Jesienny – 20 września

Godnie i uroczyście choć w maseczkach i przy obostrzeniach pandemicznych
wypadł jubileuszowy X Koncert Kameralny. To jedyna impreza organizowana przez
stowarzyszenie, które niezmiennie, bez względu na okoliczności odbywała się przez
wszystkie lata działania organizacji. Od 10 lat prof. Jerzy Markiewicz kierownik
artystyczny koncertów wprowadza nas w arkana epoki i tajemnice mistrzów których
utwory są prezentowane.

Organizatorką wszystkich dziesięciu koncertów była z ramienia stowarzyszenia
Nasze Zatonie Dorota Politowska. To dzięki jej determinacji i zaangażowaniu
każdego roku zatoński kościół wypełnia się ludźmi i wybornymi muzykami
z różnych stron.
7. Turnus rehabilitacyjny- 6 września

Turnus trwał od 6 do 20 września w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym
” PODDĄBEK” w Poddąbiu. Z dofinansowania do turnusu skorzystało 20 emerytów
z Zatonia , a dodatkowo 2 osoby dołączyły płacąc całą kwotę za turnus, ponieważ
zgodnie z regulaminem z dofinansowania mogło tym razem skorzystać 20 osób. Ten
turnus ze względu na panującą pandemię, bardzo różnił się od wszystkich
poprzednich, po pierwsze nie mógł się odbyć w zaplanowanym majowym terminie,
żyliśmy w niepewności czy drugi wrześniowy termin dojdzie do skutku. Sam pobyt
w
ośrodku
”Poddąbek”
odbywał
się
w
reżimie
sanitarnym.
Organizatorką turnusu rehabilitacyjnego z ramienia stowarzyszenia Nasze Zatonie
była Teresa Kowala.

8. Wystawa w Palmiarnii - 28 sierpnia
W obecności licznej delegacji z Niemiec otwarta została wystawa poświęcona
parkowi w Branitz i w Zatoniu. Wystawę poprzedziło wystąpienie Z-cy Prezydenta
Miasta Krzysztofa Kaliszuka, Kamila Jągowskiego i prezesa Stowarzyszenia Nasze
Zatonie Jarosława Skorulskiego. Podczas wystawy można było nie tylko oglądać
fotografie, ale też gadżety promujące park w Zatoniu jakie będą rozdawane turystom.

9. Jesienny piknik pieczonego ziemniaka - 10 października

W Pikniku Pieczonego Ziemniaka uczestniczło wielu mieszkańców Zatonia,
członków stowarzyszenia, ich sympatyków i gości, którzy pomimo zapowiedzi
deszczowej
pogody
licznie
przybyli
na
to
wydarzenie.
Podziękowania należą się Józefowi Załuckiemu i Teresie Kowali za organizację
i przygotowanie poczęstunku.

10. Powrót do domu – wystawa- 6 listopada
Fundacja Ogrody Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasze Zatonie
zorganizowała wystawę w budynku Orażerii, która przywraca pamięć o postaciach
żyjących w tym miejscu przed laty, trzy pokolenia Talleyrandów, związane
z zatońskim pałacem, oraz ostatni właściciele Rudolf Friedenthal i baronowa Renata
von der Lancken-Wakenitz. Eksponowanych w oranżerii było 8 obrazów olejnych,
w formie kopii XIX wiecznych dzieł, oraz portrety wykonane na podstawie starych
fotografii. Namalowała je zielonogórska konserwatorka sztuki i malarka Danuta
Streb-Drążkowska.

11. Świąteczna paczka – 10 grudnia

Na wspólny apel księdza proboszcza i stowarzyszenia Nasze Zatonie do oranżerii
przy pałacu można było przynosić produkty na paczki dla osób samotnych
i potrzebujących z Zatonia i okolic. Paczki trafiły do najbardziej potrzebujących
rozwiezione przez księdza Ireneusza oraz Teresę Kawalę. Zbiórka pozytywnie
zaskoczyła nas frekwencją ofiarodawców i ilością produktów jakie udało się zebrać!
Stowarzyszenie postanowiło aby podobne incjatywy zagościły na stałe w działalności
na rzecz lokalnej społeczności.

