
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMZB w 2021 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.  

 W 2021 roku naszą działalność rozpoczęliśmy tak naprawdę w lipcu. 

1/Pierwszym wspólnym spotkaniem był Sejmik , który odbył się 02 lipca. Podsumowaliśmy 

okres naszej działalności za 2020 rok, zaplanowaliśmy działania na drugą część roku, w tym 

obchody 55. lecia TMZB oraz podjęliśmy uchwałę o wysokości składki członkowskiej, która 

obecnie wynosi 30 zł/rocznie. 

2/W pierwszym półroczu 2021, staraliśmy się wzbogacać ciekawymi zdjęciami naszą galerię 

na stronie internetowej babimojszczyzna.pl. 

Ukazały się m.in. pocztówki od  marynarza urodzonego w Podmoklach Małych. Kartki 

wysyłane były w latach 1906-1926. Zamieściliśmy także ciekawe zdjęcia Babimostu z lat 

sześćdziesiątych. 

3/ W sobotę 10 lipca 2021 r. zorganizowaliśmy kolejny rajd rowerowy z cyklu „Poznajemy 

historie regionu”. Trasa wiodła przez  Podmokle Wielkie, Kosieczyn, Chlastawę do  Nądni. 

Tam zwiedziliśmy kuźnię z 1893 r. O pracy kowala opowiedział nam pan Marian Kwaśny. 

Najmłodsi mieli okazję kuć rozgrzane żelazo. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na słodki 

poczęstunek przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie.- 

4/ W dniach 4-5 września uczestniczyliśmy w bardzo ciekawej imprezie pt. Święto ochrony 

klimatu w Żarach. Ponadto zwiedziliśmy Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, oraz  Park 

Mużakowski w Łęknicy i Bad Muskau. 

5/ Najważniejszym ubiegłorocznym wydarzeniem dla naszego stowarzyszenia był jubileusz    

55-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej. Uroczystość  odbyła się 

1.10.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście. Gościem szczególnym była gwiazda 

teatralna i filmowa – Maja Komorowska. Nastrojowe i refleksyjne spotkanie z aktorką było 

niezapomnianym przeżyciem. Uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację działalności 

TMZB, a potem przy akompaniamencie muzycznym Agnieszki i Miłosza Krawców mieli  czas 

na wspomnienia.  Maja Komorowska z niezwykłą bezpośredniością i serdecznością 

rozmawiała z każdym z uczestników spotkania, niezmordowanie pozowała też do licznych 

fotografii. 



6/ W 2021 roku odbyły się 4 spotkania Zarządu. Podjęliśmy na nich jedną  uchwałę w sprawie 

przyjęcia trzech nowych członków zwyczajnych.  TMZB liczy obecnie 89 członków. 

         Prezes TMZB 

                Zbigniew Woziński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


