
                                           Podjęte działania TMZB w roku 2020 

W tym specyficznym okresie udało nam się zrealizować  kilka rzeczy.  

1. Nowy, 2020 rok, rozpoczęliśmy tradycyjnym spotkaniem noworocznym. Odbyło się 

ono w piątek 24.01. Jego tematem przewodnim była wydana w ostatnim czasie przez 

Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła, książka autorstwa Eugeniusza Kurzawy pt. 

„Biała dama z pękiem kluczy. 111 podań i legend Regionu Kozła”. Jej autor, poeta, 

dziennikarz, redaktor książek i czasopism, animator kultury, był gościem naszego 

spotkania a towarzyszyli mu Pan Szczepan Sobczak, dyrektor Biura Regionu Kozła oraz 

Pan Aleksander Waberski, którego szereg przekazów i informacji wykorzystanych zostało 

w tej książce. 

2. Członkowie naszego stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu promocyjnym 

publikacji  „Skarb z Nowego Kramska. Analizy. Konteksty”, które miało miejsce 

27.01.2020 r. w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Ważące 

ponad 14 kilogramów znalezisko jest odkryciem na skalę europejską. Inwentarz skarbu 

stanowią siekierki, sierpy, groty i złom brązowy pochodzące z około 800 roku p.n.e. 

Poddane konserwacji oraz szczegółowym badaniom znalezisko można obejrzeć na 

wystawie w muzeum. Naukowcy uzyskali wiele informacji o kramskim skarbie, jednak 

pozostaje tajemnicą kto i dlaczego zakopał tak cenny wówczas majątek.  

3. W sobotę 22 lutego 2020 roku 38 członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Babimojskiej wybrało się do Teatru Lubuskiego na sztukę „Szczęściarze”. 

4. 4 lipca, po kilkumiesięcznej przymusowej kwarantannie i oczekiwaniu, znów mieliśmy 

okazję spotkać się z gronem członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej i 

jego sympatykami. Powodem był zaplanowany na kwiecień br., a ze względów pandemii 

przełożony, rajd rowerowy do Karszyna pn. „Poznajemy historię regionu”. U celu 

podróży czekali na nas Państwo Zofia i Tadeusz Mąkosa. Pan Tadeusz, który jest autorem 

monografii „Karszyn we wspomnieniach i źródłach historycznych”, był naszym 

przewodnikiem i pokazał nam jego najciekawsze miejsca. Opowiedział również o 

tragicznych losach mieszkańców tej miejscowości w pierwszej połowie 1945 roku.  

5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej ogłosiło konkurs fotograficzny pt. 

„UROKI BABIMOJSZCZYZNY”. Celem konkursu jest promocja oraz budzenie 

zainteresowań regionem Babimojszczyzny, dokumentacja walorów przyrodniczych, 

historycznych i architektonicznych gminy Babimost oraz rozpowszechnianie idei 

fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Dla autorów najlepszych 

zdjęć przewidywane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Konkurs trwa do 20 września br. 

6. W związku ze zbliżającym się 55-cio leciem istnienia TMZB, zaplanowaliśmy 

przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych – w tym kalendarze na rok 2021,( 

zdjęcia do kalendarza z lotu ptaka – zlecone  lub z konkursu fotograficznego ) magnesy, 

pocztówki. 

7. Kolejne tegoroczne działania musimy uzależnić od warunków epidemicznych. Jeśli one 

pozwolą, to spotkamy się jeszcze w tym roku. Proszę śledzić naszą stronę internetową 

babimojszczyzna.pl                 
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