Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMZB w 2020 r.
Wszyscy wiemy, że ubiegły rok ze względu na pandemię był
bardzo trudny
i niesprzyjający dla wszystkich organizacji i stowarzyszeń. Także i nasza działalność była
mocno ograniczona. Jednak kilka rzeczy udało nam się wykonać.
1/ Nowy, 2020 rok, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej rozpoczęli
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.
W pierwszej części spotkania członkowie TMZB i zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie
przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Babimoście na podstawie jednej z
legend pt. ” W Babimoście na moście”.
2/ W sobotę 22 lutego 2020 roku 38 członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi
Babimojskiej wybrało się do Teatru Lubuskiego na sztukę „Szczęściarze”.
3/ 01. czerwca ub.r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej ogłosiło konkurs
fotograficzny pt. „UROKI BABIMOJSZCZYZNY”. Celem konkursu była promocja oraz
budzenie zainteresowań regionem Babimojszczyzny, dokumentacja walorów przyrodniczych,
historycznych i architektonicznych gminy Babimost oraz rozpowszechnianie idei
fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Niestety, ze względu na
rozwijającą się pandemię, konkurs nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim
udział tylko trzy osoby
4/ W sobotę 4 lipca 2020 roku, po kilkumiesięcznym oczekiwaniu, znów mieliśmy okazję
spotkać się z gronem członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej i jego
sympatykami. Powodem był zaplanowany na kwiecień, 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/ 26.08.2020 r. w bardzo okrojonym składzie odbył się sejmik TMZB, podczas którego
podsumowano działalność naszego stowarzyszenia w roku 2019. Musiał się on jednak odbyć,
ze względu na nasze obowiązki sprawozdawcze względem Urzędu Skarbowego i Narodowego
Instytutu Wolności.
6/ Jesienią 2020 roku w związku z koniecznością wykorzystania otrzymanej z Gminy dotacji,
wykonaliśmy 200 szt. kubków promocyjnych z okazji przypadającego w tym roku 55-lecia
TMZB.

Kubki zostaną wręczone wszystkim naszym członkom podczas uroczystego spotkania z okazji
tego jubileuszu, które zamierzamy zorganizować w dniu 01 października b.r. Już dziś
wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.
7/ Pandemia nie przeszkodziła nam w prowadzeniu strony internetowej na której staramy się
zamieszczać wiele ciekawych informacji. Dziękuję mojej żonie Ewelinie za prowadzenie tej
strony i jej aktualizację. Dziś będziecie mogli Państwo obejrzeć na żywo kolekcję
historycznych pocztówek przesyłanych przez Feliksa Piweckiego, marynarza urodzonego w
Podmoklach Małych. Kartki wysyłane były w latach 1906-1926. Można je zobaczyć także na
stronie internetowej naszego stowarzyszenia.
8/ W 2019 roku odbyło się 5 spotkań Zarządu. Podjęliśmy na nich cztery uchwały – jedną w
sprawie przystąpienia do „Sieci współpracy organizacji pozarządowych polsko-niemieckiego
pogranicza na rzecz ochrony klimatu” oraz trzy o przyjęciu nowych członków zwyczajnych.
W poczet TMZB wstąpiło w 2020 roku 6 osób. TMZB liczy obecnie 81 członków.
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