
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMZB w 2016 r. 

1. Spotkanie noworoczne członków TMZB 12.02.2016 r. Wysłuchaliśmy  prelekcji p. 

Dariusza Poszwińskiego na temat  Powstania Wielkopolskiego.  

2. Rozstrzygnęliśmy konkurs na wiersz o Babimoście. Konkurs wygrał Krzysztof 

Ziemski wierszem pt. „Nocny spacer”. 

3. Sejmik TMZB - 8.04.2016 r. Wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia za wiersze 

zgłoszone na konkurs poetycki.  

4. Wyjechaliśmy na wycieczkę do Łagowa w dniach 4-5.06.2016 r.  

5. Przedstawiciele Zarządu TMZB wzięli udział w  Pierwszym Powiatowym Dniu 

Organizacji Pożytku Publicznego Powiatu Zielonogórskiego, który miał miejsce 

23.08.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze. Była to okazja do 

wymiany doświadczeń. My zaprezentowaliśmy nasze publikacje oraz 

przygotowywaną grę planszową dla dzieci.  

6. Otrzymaliśmy wyróżnienie  „Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego”. 

Konkurs na lidera zorganizowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 

w celu uhonorowania osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla powiatu 

zielonogórskiego. Statuetki zostały wręczone podczas dożynek Powiatu 

Zielonogórskiego, które odbyły się 28.08.2016 r. w Zaborze.  

7. Dnia 3.09.2016 r. zorganizowaliśmy rajd rowerowy. Trasa wiodła szlakiem 

zapomnianych miejsc Babimojszczyzny. Odwiedziliśmy wzgórze zamkowe w 

Babimoście, stary tor kolejowy nieopodal Podmokli Wielkich. Rajd zakończyliśmy 

ogniskiem w Laskach Dolnych.  

8. Przedstawiciele TMZB mieli przyjemność podejmować dnia 17.09.2016 r. członków 

Klubu Regionalistów działającego przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Hasłem przewodnim wizyty było: 

„Znaczenie Babimojszczyzny w procesie szukania tożsamości Ziemi Lubuskiej. 

Relacje polsko-niemieckie dzisiaj”.  

Goście z dużym zainteresowaniem zwiedzali naszą gminę. 

9. Jubileusz 50-lecia TMZB  
W piątek 21 października 2016 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury zebrali się byli i obecni członkowie TMZB oraz wielu znakomitych gości. 

Podczas jubileuszu zaprezentowane zostały: 

 książka "50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej" wydanej w 

nakładzie 500 egz.  .  Kubek TMZB 

 pamiątkowy kubek. Jest on nagrodą w konkursach organizowanych przez 

TMZB. Opracowaniem grafiki kubka zajęły się Bożena Wołek, Sabina 

Kędziora i Ewelina Wozińska.  

 gra planszowa „WĘDRÓWKA PO GMINIE BABIMOST Wydana w 200 

egzemplarzach gra zostanie rozdana młodszym klasom szkół w naszej 

gminie, bibliotekom oraz świetlicom we wszystkich placówkach 

oświatowych. Koncepcja gry została przygotowana przez członków TMZB, a 

projekt graficzny opracował Zbigniew Wołek 

 nowa piosenka o Babimoście pt. „Nocny spacer”. Tekst - Krzysztof Ziemski, 

muzyka - Jolanta Reimann, aranżacja - Miłosz Krawiec.   

 Posadzona została aleja drzew wzdłuż ul.  Wolsztyńskiej 

10. Zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną na rzecz renowacji pomnika Powstańców 

Wielkopolskich na cmentarzu w Babimoście zasiliła tę inicjatywę kwotą 2208 zł. 



 

11. Dnia 2.12.2016 r. wysłuchaliśmy wykładu dr Anitty Maksymowicz z Muzeum Ziemi 

Lubuskiej o emigracji do Australii pt. "Emigracja ze Środkowego Nadodrza do 

Australii Południowej w XIX wieku".  

12. Nasze stowarzyszenie zostało wyróżnione "Złotym Dukatem Lubuskim 2016" za 

wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu. Piękną statuetkę otrzymaliśmy 

z rąk p. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak podczas 

uroczystości, które odbyła się 22.12.2016 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 

Górze.  

 


