
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej  

w latach 2015 - 2018 

I. Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej mieści się w Babimoście przy Placu 

Powstańców Wielkopolskich 9.  

Wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.05.2003 r. 

Nr KRS 0000161894. 

Nr regon 978063291 

Obecne władze Stowarzyszenia wybrano  28 kwietnia 2015 roku na sejmiku sprawozdawczo-

wyborczym.   

 

W skład Zarządu TMZB wchodzą  : 

- Prezes Ewelina Wozińska 

- Zastępcaca Prezesa - Stanisław Daszkiewicz 

- Sekretarz Marek Kuc 

- Skarbnik Sławomira Stoll-Scheer 

- Członek Zarządu Maria Waligóra 

- Członek Zarządu Bożena Wołek  

- Członek Zarządu Sabina Kędziora 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą : 

- Stanisław Wieczorek – Przewodniczący 

- Witold Sypniewski – Członek 

- Jolanta Korcz - Członek  

 

Cele statutowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej są następujące:  

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

2) pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, 

3) pobudzenie i pogłębianie zainteresowań oraz popularyzowanie wiedzy o przeszłości, 

tradycjach i kulturze Ziemi Babimojskiej, 

4) kształtowanie zainteresowań środowiskiem geograficznym, przyrodniczym, ekologią Ziemi 

Babimojskiej,  

5) ratowanie dorobku materialnego i duchowego minionych epok i teraźniejszości,  

6) promocja Ziemi Babimojskiej między innymi pod względem turystyki i krajoznawstwa,  

7) ugruntowanie poczucia więzi "Małej ojczyzny" w perspektywie integracji europejskiej, 

8) rozwijanie i kształtowanie zainteresowań demokracją lokalną i ideą społeczeństwa 

obywatelskiego, 

9) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

 

II. Dla realizacji statutowych celów Towarzystwo: 

1) organizuje odczyty, wystawy, imprezy kulturalne, konkursy i inne formy, 

2) gromadzi, udostępnia księgozbiory, zbiory pozostałości kultury materialnej, 

3) współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach szeroko 

rozumianego życia kulturalno-społecznego, 



4) współpracuje z instytucjami i organizacjami naukowymi oraz stowarzyszeniami lokalnymi 

w sprawach stanowiących przedmiot działania Towarzystwa, 

5) inicjuje i prowadzi akcje społeczne na rzecz Ziemi Babimojskiej, 

6) organizuje forum wymiany myśli na temat rozwoju regionu. 

 

Realizując cele statutowe, nasze stowarzyszenie każdego roku podejmuje różnorodne 

działania, mając na uwadze również oczekiwania naszych członków. Podejmowaliśmy 

inicjatywy popularyzujące historię, kulturę, turystykę oraz integrujące członków TMZB i 

naszych mieszkańców. Oto najważniejsze z nich: 

2015 rok 

 

1. 30.01.2015 r. odbyło się spotkanie noworoczne członków naszego stowarzyszenia 

podczas którego wysłuchaliśmy prelekcji genealoga Krzysztofa Raniowskiego, autora 

książek "Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej".  

2. Dnia 28.04.2015 r. odbył się sejmik naszego stowarzyszenia. Przedstawiono na nim 

sprawozdania za minioną czteroletnią kadencję oraz wybrano Zarząd na następne 4 

lata. Prezesem pozostała Ewelina Wozińska, a w skład Zarządu weszli: Stanisław 

Daszkiewicz, Maria Waligóra, Sławomira Stoll-Scheer, Marek Kuc, Bożena Wołek i 

Sabina Kędziora. Ustalono też plan pracy na rok 2015. 

3. Weekend 20/21.06.2015 r. członkowie TMZB spędzili w naszym mieście partnerskim 

- Neuruppin. Zwiedziliśmy to urocze miasto, wspólnie biesiadowaliśmy i wzięliśmy 

udział w "Certaldo-Fest" - świecie włoskiego partnera Neuruppin. Dużą atrakcją był 

rejs statkiem po jeziorze oraz wspinaczka na wieżę kościelną z której roztacza się 

piękny widok na otoczone jeziorami miasto. 

4. Podczas  kolejnych spotkań Zarządu TMZB dyskutowaliśmy nt. obchodów 50-lecia 

naszego stowarzyszenia. 

5. W sierpniu 2015 r. poddaliśmy renowacji tablice ścieżki dydaktyczno-historycznej w 

Gminie Babimost, które 10 lat temu nasze stowarzyszenie ustawiło przy 

najciekawszych obiektach Babimojszczyzny. Stojaki zostały odmalowane i 

naprawione oraz wstawiono nowe, zaktualizowane tablice informacyjne. Renowacja 

została sfinansowana ze środków TMZB przy wsparciu Gminy Babimost w ramach 

realizacji zadania publicznego pod nazwą "Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

ochrony dóbr kultury i tradycji".  

6. 19.09.2015 r. członkowie TMZB udali się na rajd rowerowy po  części trasy  ścieżki 

dydaktyczno-historycznej. Odwiedziliśmy Babimost, Nowe Kramsko, tereny nad 

jeziorem przy pałacu w Kolesinie, wiatrak w Podmoklach Małych, a wyprawę 

zakończyliśmy ogniskiem przy wigwamie w Laskach Dolnych.  



7. W październiku 2015 r. ogłosiliśmy konkurs na wiersz o Babimoście. Celem konkursu 

było wyłonienie najlepszych utworów poetyckich propagujących walory Babimostu, 

jego historii i współczesności.  

8. Dnia 28.11.2015 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Zielonej Góry. Obejrzeliśmy  film 

"Listy do M 2. 

Ponadto w 2015 roku podejmowaliśmy działania mające na celu pozyskanie oraz rozliczenie 

środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową Towarzystwa:  

1. W lutym 2015 roku złożono wniosek do Gminy Babimost na podtrzymywanie tradycji 

narodowej, ochrony dóbr kultury i tradycji i otrzymaliśmy kwotę 2300 zł, która 

została przeznaczona na renowację ścieżki dydaktyczno-historycznej. Dofinansowanie 

to zostało rozliczone w grudniu 2015 r. 

2. Darowizny z 1 % podatku dochodowego wyniosły 2215,30 zł. 

2016 rok 

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. 



Zapoznaliśmy uczestników uroczystości z historią naszego stowarzyszenia. Uczniowie 

Zespołu Szkół w Babimoście przygotowali przedstawienie pt. „Licho nie śpi”.  

Dla upamiętnienia 50-lecia TMZB posadzona została przez Gminę Babimost aleja 50 

klonów  wzdłuż ul.  Wolsztyńskiej. 

 

 Podczas jubileuszu zaprezentowaliśmy: 

 książkę "50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej" wydaną w 

nakładzie 500 egz. Autorkami książki są: Ewelina Wozińska, Maria 

Waligóra i Katarzyna Rudnicka. 

 pamiątkowy kubek wyprodukowany w ilości 200 szt. Jest on nagrodą w 

konkursach organizowanych przez TMZB. Opracowaniem grafiki kubka 

zajęły się Bożena Wołek, Sabina Kędziora i Ewelina Wozińska.  

 grę planszową „WĘDRÓWKA PO GMINIE BABIMOST. Wydana w 200 

egzemplarzach gra została 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.   

10. Zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną na rzecz renowacji pomnika Powstańców 

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

Wpłynęły też  indywidualne wpłaty na ten cel w łącznej kwocie 2245 zł. 

Założyliśmy lokatę bankową na łączną kwotę 4453 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.  

2017 rok 

1. Wyjazd do teatru  spektakl „Piaf” w Lubuskim Teatrze  w Zielonej Górze 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 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.  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.   

 

5. Rajd rowerowy  

22.07.2017 r. ponad trzydziestoosobowa grupa członków i sympatyków TMZB 

wybrała się na rajd rowerowy śladami bohaterów książki Zofii Mąkosy pt. „Cierpkie 

grona. Na początku wycieczki została odsłonięta tablica informacyjna 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.  

7. Nowa strona internetowa 

Latem powstała nowa witryna internetowa stworzona przez Łukasza Wozińskiego 

oraz przez Ewelinę Wozińską.  

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. 

9. Warsztaty fotograficzne 



W dniach 10 i 17 listopada 2017 r. autorzy najlepszych zdjęć wzięli udział w  warsztatach  

fotograficznych, będących nagrodą dla autorów najlepszych zdjęć. Zajęcia prowadził fotograf 

Lech Kozubal, 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, gdzie 

zwiedziliśmy muzeum misyjne, kościół i podziemia.  

 

2018 rok 

1. 26.01.2018 r. -spotkanie noworoczne podczas którego  wysłuchaliśmy prelekcji p. Izabeli 

Kuzyk pt. „Budynek dawnej gospody i hotelu przy Placu Powstańców Wielkopolskich w 

Babimoście. Historia i problematyka konserwatorska.” 

 2. Podsumowanie pracy naszego stowarzyszenia za rok 2017 i przyjęcie planu działań na rok 

obecny było tematem spotkania członków TMZB dnia 7.03.2018 r. Wszystkie panie 

otrzymały też kwiaty z okazji Dnia Kobiet. W drugiej części sejmiku wysłuchaliśmy ciekawej 

prelekcji nt. lasów i szkodnictwa leśnego przygotowanej przez pracowników Nadleśnictwa 

Babimost p. Leszka Stasika i p. Marka Krotewicza.  

3  Prowadziliśmy działania  związane z uzyskaniem pozwoleń od Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, Urzędu Wojewódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. 

4.  W listopadzie 2018 r. tuż przed 100-rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

wspólna mogiła powstańców na cmentarzu w Babimoście odzyskała blask i godny wygląd. 

Firma kamieniarska naprawiła uszkodzone elementy, wyprostowała przechyloną tablicę, 

starannie odmalowała napisy oraz oczyściła kamień i elementy z lastrico. Koszt w wysokości 

6150 zł został pokryty ze zbiórki publicznej oraz dotacji Gminy Babimost. 

5. Wycieczka do Berlina dnia 8.12.2018 r. Członkowie i sympatycy Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Babimojskiej wybrali się 8.12.2018 r. do stolicy Niemiec. Nasz 

przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o przeszłości miasta i pokazał nam kilka ciekawych 

miejsc – m.in. Reichstag, kościół Pamięci, Kudamm, bramę Brandenburską. Zobaczyliśmy 

też  Alexanderplatz, ratusz, katedrę protestancką, aleję Unter der Linden oraz Wyspę 

Muzeów. Wycieczkę zakończyliśmy na słynnym Jarmarku Bożonarodzeniowym na 

Kudammie. 

6. Noworoczne życzenia rozpoczęły kolejne spotkanie członków TMZB, które odbyło się 

1.02.2019 r. w GOSPODArczym GOŚCIńcu Państwa Weimann w Babimoście. Gośćmi 

specjalnymi byli Państwo Zofia i Tadeusz Mąkosa. Pani Zofia odczytała tekst pt. „Obcy w 

Waszych domach”, który poruszał temat przesiedleń podczas II Wojny Światowej i po niej. 
W drugiej części spotkania Pani Zofia Mąkosa zaprezentowała, w zaledwie dwa dni po 

premierze, drugą część powieści „Wendyjska winnica. Winne miasto”. 

http://babimojszczyzna.pl/2018/12/12/wycieczka-do-berlina/


Przez cały czas przedstawiciele TMZB brali udział  w uroczystościach patriotycznych i 

lokalnych jubileuszach składając kwiaty  podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3-Maja,  Święta Lotnictwa oraz  rocznic odzyskania niepodległości. 

Członkowie naszego stowarzyszenia opiekowali się grobem Walentego Snowadzkiego.  

Przez całą kadencję prowadzona była kronika, strona internetowa i profil na Facebook’u 

promujące działalność TMZB oraz propagujące wiedzę o naszym regionie. 

Dzięki realizacji wyżej wymienionych zadań pogłębiło się zainteresowanie przeszłością, 

tradycją i kulturą Ziemi Babimojskiej. Nasze publikacje oraz gra cieszyły się dużym 

zainteresowaniem i spotkały się z przychylnymi ocenami. W czasie ostatnich lat przybyło 

nam nowych członków, co nas bardzo cieszy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej 

za zaangażowanie w działania naszego stowarzyszenia i pomoc w realizacji wymienionych 

zadań - Zarząd. 


