
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMZB w 2019 r. 

1. Rok ubiegły rozpoczęliśmy tradycyjnym noworocznym spotkaniem 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. Warto podkreślić, że tekst ten był dwukrotnie 

prezentowany w Niemczech – w Neuruppin i w Achim.  

2. 29.03.2019 r. odbył się sejmik TMZB, podczas którego podsumowano różnorodną               

i niezwykle udaną działalność naszego stowarzyszenia w latach 2015-2018. W dalszej 

części obrad wybrano nowego prezesa TMZB, którym został Zbigniew Woziński oraz 

nowy zarząd, w którym znaleźli się: wiceprezes Witold Sypniewski, sekretarz Marek 

Kuc, skarbnik Katarzyna Rudnicka, oraz członkowie - Maria Waligóra, Jarosław 

Doliński i Leszek Łopuszyński. Powołano też komisję rewizyjną, w skład której 

weszli: przewodniczący Stanisław Wieczorek i członkowie - Jolanta Korcz oraz 

Wojciech Jakubiak .Sejmik podjął też uchwałę o zmianach w statucie oraz zatwierdził 

program działania na rok 2019.  

3. Niecały miesiąc później, w niedzielę 28.04.2019 r. zorganizowaliśmy rajd rowerowy 

”Na rybkę do Wojnowa”. Udział w nim wzięło 35 rowerzystów. W większości byli to 

członkowie TMZB, ale, co nas bardzo cieszy, w tej grupie znaleźli się także 

członkowie ich rodzin oraz nasi sympatycy.  

4. 3 maja 2019 roku z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w 

Babimoście doroczne uroczystości, podczas których członkowie TMZB złożyli 

kwiaty pod obeliskiem poświęconym temu wydarzeniu. 

5. W dniu 17.05.odbyło się spotkanie ponad 50 członków i sympatyków TMZB w 

wigwamie w Laskach, Głównym jego punktem był wykład prof. dr. hab. Michała 

Kobusiewicza, emerytowanego pracownika Muzeum Archeologicznego, Polskiej 

Akademii Nauk oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł 

prelekcji brzmiał „Najstarsze pradzieje Regionu Kozła”. Barwna, niezwykle ciekawa 

wyprawa historyczna do epoki paleolitu uświadomiła nam jak ulotny jest czas i jak 

zmienne są koleje życia na Ziemi. Poznaliśmy zwyczaje ludzi mieszkających w 

naszej okolicy tysiące lat temu oraz narzędzia jakimi się posługiwali.   

6. W  sobotę 15 czerwca 2019 roku uczestniczyliśmy w wydarzeniu zatytułowanym 

„Dzień otwartych piwnic winiarskich”. Była to impreza towarzysząca Świętu 

Województwa Lubuskiego, zorganizowana przez zielonogórską Gazetę Wyborczą, 

Fundację Na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa Gloria Monte Verde, Lubuskie Centrum 

Winiarstwa i Urząd Marszałkowski w  Zielonej Górze. Jak podali organizatorzy w 

swojej ulotce  ”w 1800 roku w mieście było aż 2 200 winnic, które zajmowały ponad 

700 hektarów. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej skorzystali 

z jedynej okazji by zajrzeć do tego świata, pamiętając, że przed laty Babimost także 

miał swoją winnicę wraz z zamkiem, co zostało uwiecznione na wielu historycznych 

zdjęciach i pocztówkach. 

7. Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła nam w niedzielę 11 sierpnia 2019 r., kiedy to 

wybraliśmy się na rajd rowerowy nad Jeziorko Koźlarskie w Chlastawie. Wzięło w 

nim udział blisko trzydziestu członków i sympatyków TMZB. Po drodze 

zwiedziliśmy dwa przepiękne zabytki architektury sakralnej – najstarszy w Europie 



drewniany kościółek w Kosieczynie,  który według badaczy i historyków zbudowany 

został w 1345 roku, oraz około 300 lat młodszy kościółek w Chlastawie którego 

budowę określa się na 1637 rok.  

8. Kolejną inicjatywą członków TMZB było odnowienie pomnika Walentego 

Snowadzkiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Babimoście.  

Panowie Witold Sypniewski, Jarosław Kolibowski, Leszek Łopuszyński                               

i ZbigniewWoziński w dniach 14-16.08.2019 r. pomalowali metalowe elementy                     

i oczyścili pomnik, nadając mu świeży, ładny wygląd.  

9. W ostatnim dniu sierpnia ubiegłego roku delegacja członków naszego stowarzyszenia 

wzięła udział w obchodach Święta Lotnictwa, które miały miejsce przy zabytkowym 

samolocie i obelisku na skwerku Wojska Polskiego.  

10. W sobotę 21 września ub. roku wyjechaliśmy do Poznania i zwiedziliśmy m.in. 

Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które mieści się w budynku XVIII-wiecznego 

Odwachu. W muzeum powitał nas Pan Wawrzyniec Wierzejewski, wnuk powstańca, 

Prezes Oddziału Wielkopolskiego oraz członek Prezydium Zarządu Głównego 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W bardzo ciekawy sposób 

przedstawił nam genezę wybuchu powstania i poinformował nas o działalności 

TPPW. 

11. Członkowie i sympatycy naszego Towarzystwa wybrali się 12 października 2019 

roku na rajd rowerowy. do Zbąszynia. Tam pod przewodnictwem pani Urszuli 

Bordych zwiedzono Basztę – pozostałości po pałacu-fortecy z XVII w, którą 

zbudował Abraham Ciświcki. Marek Kuc krótko opowiedział o historii Zbąszynia 

oraz przedstawił legendę o Białej Damie, która ponoć w księżycowe noce spaceruje 

po alejkach zamkowego parku.  

12. W tradycji polskiej „andrzejki” są specjalną okazją do organizowania hucznych 

zabaw przed nadchodzącym adwentem. Postanowiliśmy więc wpisać się w tę tradycję 

i w sobotę 30 listopada 2918 roku zorganizowaliśmy „Biesiadę andrzejkową”, w 

której udział wzięło wielu członków naszego stowarzyszenia i ich przyjaciół. Impreza 

składała się z kilku części. Wysłuchaliśmy gwary krumskiej w wykonaniu Karolinki 

Czulak, uczennicy z Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku, Następnie z 

ogromną przyjemnością wręczyliśmy nagrody laureatom konkursu plastycznego 

„Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami dzieci i młodzieży”. Decyzją jury 

nagrodę główną zdobyła Małgorzata Stasik ze Szkoły Podstawowej w Babimoście. W 

kolejnym punkcie programu wystąpił zespół, który zaśpiewał kilka znanych utworów 

Czerwonych Gitar. Były wróżby i czary. Tradycyjne, smaczne posiłki przygotowało 

dla uczestników biesiady Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Kramska a oprawę 

muzyczną wraz ze śpiewnikiem biesiadnym, który zachęcał do wspólnego 

wykonywania znanych i lubianych piosenek biesiadnych, zapewnił nam zespół 

BOJAN. 

W 2019 roku odbyło się  9 spotkań Zarządu. Podjęliśmy na nich 3 uchwały – jedną w 

sprawie wyboru wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków Zarządu oraz dwie     

o przyjęciu nowych członków zwyczajnych. W poczet TMZB wstąpiło w 2019 roku 9 

osób. TMZB liczy obecnie 81 członków. 


