Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej w 2017 r.

Realizując cele statutowe, nasze stowarzyszenie każdego roku podejmuje różnorodne
działania, mając na uwadze również oczekiwania naszych członków. W 2017 roku
kontynuowaliśmy prace przygotowujące nas do remontu zbiorowej mogiły 10 poległych na
naszych ziemiach Powstańców Wielkopolskich, a także podejmowaliśmy inicjatywy
popularyzujące historię, kulturę, turystykę oraz integrujące członków TMZB i naszych
mieszkańców. Oto niektóre z nich:
1. Wyjazd do teatru
Spektakl „Piaf” w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze obejrzała liczna grupa członków i
sympatyków TMZB podczas wyjazdu dnia 7.01.2017 r. Przedstawienie było okazją do
przypomnienia legendy francuskiej piosenki – Edith Piaf i jej wzruszających utworów
zaśpiewanych przez aktorkę Annę Habę a także do integracji członków naszego
stowarzyszenia.
2. Wycieczka do Poznania
W sobotę 22.04.2017 r. członkowie oraz sympatycy naszego stowarzyszenia wybrali się na
wycieczkę do stolicy Wielkopolski. Głównym celem było zwiedzenie „Bramy Poznania” –
nowoczesnego muzeum prezentującego początki państwowości polskiej. Następnie
odwiedziliśmy znajdującą się na Ostrowie Tumskim najstarszą w Polsce katedrę. Na koniec
obejrzeliśmy w teatrze muzycznym musical pt. „Jekyll & Hyde".
3. Sejmik TMZB
Podsumowanie ubiegłorocznej pracy naszego stowarzyszenia oraz przygotowanie planów na
rok 2017 było tematem obrad Sejmiku TMZB, który odbył się dnia 6.04.2017 r. Uczestnicy
spotkania wysłuchali też prelekcji p. Łukasza Wieczorka nt. „Wyzwolenie Babimostu”.
Dziękujemy p. Łukaszowi za ciekawe wystąpienie, p. Katarzynie Rudnickiej za odczytanie
wspomnień, a p. Aleksandrze Michalskiej za ich przetłumaczenie.
4. 18.04.2017 r. członkowie zarządu spotkali się z rzeźbiarzem Adamem Wójkiewiczem
w sprawie projektu remontu pomnika Powstańców Wlkp, znajdującego się na naszym
cmentarzu parafialnym. Wykonał on koncepcję przebudowy i zagospodarowania tej
zbiorowej mogiły10 poległych na naszych ziemiach Powstańców Wielkopolskich. Przez cały
czas konsultujemy z nim kolejne poprawki i kosztorys. W tym miejscu chciałabym dodać, że
w styczniu bieżącego roku złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o dofinansowanie tego zadania w ramach programu pn. "Wspieranie opieki nad
miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju na rok 2018". Musieliśmy również
złożyć pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze a także

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o wyrażenie zgody
na remont tego pomnika. Koszt remontu wynosił będzie około 50 000 zł. Ze środków
Ministra Kultury możemy otrzymać ok. 20 000 zł. Finanse, którymi my dysponujemy to
kwota około 14 000 zł. We wrześniu ubiegłego roku złożyliśmy również pismo do burmistrza
Babimostu Pana Bernarda Radnego z prośbą o pomoc gminy w realizacji tego zadania.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wyremontować tę zbiorową mogiłę przed
obchodami 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które rozpoczęło się 27 grudnia
1918 roku. Jest to trudne zadanie, które wymaga udziału wielu instytucji, więc nie chcę dziś
przesądzać, czy nam się to uda. Spróbujemy to zrobić.
5. Rajd rowerowy
W upalną sobotę 22.07.2017 r. ponad trzydziestoosobowa grupa członków i sympatyków
TMZB wybrała się na rajd rowerowy śladami bohaterów książki Zofii Mąkosy pt. „Cierpkie
grona”. Książka została nagrodzona Lubuskim Wawrzynem Literackim za rok 2017. Na
początku wycieczki została odsłonięta tablica informacyjne o alei drzew posadzonej przy ul.
Wolsztyńskiej dla upamiętnienia 50-lecia działalności naszego stowarzyszenia. Wstęgę
przecinali – Burmistrz Babimostu – Bernard Radny oraz członkowie zarządu TMZB –
Ewelina Wozińska i Stanisław Daszkiewicz. Trasa rajdu biegła przez Małe Liny, Kargowę,
Chwalim, jeziorko Zacisze do Wojnowa i dalej do Babimostu. Łącznie przejechaliśmy 31
km. Dziękujemy p. Jarosławowi Dolińskiemu z synem Jakubem za przygotowanie trasy i
szczególną dbałość o bezpieczeństwo uczestników wycieczki.
6. 620 lat Babimostu
Włączyliśmy się w obchody 620-lecia miasta. Z okazji jubileuszu zaprosiliśmy mieszkańców
naszej gminy na prelekcję prof. Wojciecha Strzyżewskiego na temat „Obrazy z dziejów
Babimostu”. Z dużym zainteresowaniem spotkał się też film „Mięsopusty w Podmoklach” z
1971 r. zaprezentowany przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. Dodatkową atrakcją
była ciekawa wystawa fotografii dawnego i współczesnego Babimostu przygotowana przez
Bibliotekę Publiczną w Babimoście.
7. Nowa strona internetowa
Latem powstała nowa witryna internetowa stworzona bezpłatnie przez Łukasza Wozińskiego
oraz przez Ewelinę Wozińską. Poprzednia witryna nie spełniała współczesnych wymogów
technicznych, więc wymagała zmiany.
8. Konkurs fotograficzny „Jak spędzam czas wolny na Babimojszczyźnie”
Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży ciekawych sposobów spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu, w gronie przyjaciół, korzystając z możliwości jakie
oferuje nasz region. W konkursie wzięło udział 18 młodych ludzi zgłaszając bardzo ciekawe
zdjęcia. Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Jak spędzam czas wolny na
Babimojszczyźnie” podczas apeli szkolnych w Babimoście i w Nowym Kramsku w dniu
10.11.2017 r. otrzymali dyplomy i upominki od przedstawicieli TMZB – Marii Waligóry i

Stanisława Daszkiewicza w szkole w Nowym Kramsku oraz E. Wozińskiej i Bożeny Wołek
w szkole w Babimoście.
9. Warsztaty fotograficzne
W dniach 10 i 17 listopada 2017 r. zorganizowaliśmy warsztaty fotograficzne, będące
nagrodą dla autorów najlepszych zdjęć. Zajęcia prowadził Lech Kozubal – młody, ale
doświadczony fotograf, który w przystępny i ciekawy sposób dzielił się swoja wiedzą m.in.
na temat kompozycji zdjęcia, operowania światłem oraz umiejętnego stosowania różnych
trików fotograficznych.
10. Wycieczka do Rostarzewa i Obry
W dniu 18.11.2017 r. udaliśmy się na wycieczkę do wytwórni bombek choinkowych w
Stodolsku k. Rostarzewa. Obejrzeliśmy proces powstawania barwnych cacek od
wydmuchiwania kształtu ze szklanej rurki, poprzez posrebrzanie i dekorowanie. Kolejnym
celem wycieczki było Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów w Obrze. Dzięki
naszemu przewodnikowi, bratu Dawidowi, zwiedziliśmy muzeum misyjne, kościół i
podziemia. Dziękuję p. St. Daszkiewiczowi z zorganizowanie zwiedzania klasztoru w Obrze.
11. Członkowie TMZB brali udział w uroczystościach patriotycznych i lokalnych
jubileuszach składając kwiaty podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja,
Święta Lotnictwa oraz 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
12. Przez cały rok dbaliśmy o grób Walentego Snowadzkiego.
13. Przez cały rok prowadzona była kronika stowarzyszenia.
14. Przez cały rok prowadzona była strona internetowa i profil na Facebook’u.
15. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.
Szczególnie członkom Zarządu – Stanisławowi Daszkiewiczowi za wsparcie na każdym
polu, Sławomirze Stoll - za zarządzanie kasą stowarzyszenia, Markowi Kucowi za
protokołowanie zebrań oraz prowadzenie kroniki, Marii Waligórze, Bożenie Wołek i Sabinie
Kędziorze za wsparcie wszystkich inicjatyw swoją kreatywnością i zaangażowaniem.
Dziękuję p. Wojciechowi Jakubiakowi zapewnienie oprawy fotograficznej. Panu Jarosławowi
Kolibowskiemu za sprzątanie grobu Walentego Snowadzkiego. Dziękuję członkom komisji
rewizyjnej za profesjonalne sprawdzanie księgowości TMZB oraz wszystkim członkom
naszego stowarzyszenia za pomoc i udział w podejmowanych przez nas w działaniach.
Szczególnie gorąco dziękuję Zbigniewowi Wozińskiemu za inicjatywę oraz
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie do różnych instytucji.

