STOWARZYSZENIE WOLDENBERCZYKÓW
dla zachowania pamięci o jeńcach Oflagu II C Woldenberg
Dobiegniew 66-520; ul. Gorzowska 11
tel. (+48) 95 76 11 095; (+48) 694 461 445
e-mail: kontakt@woldenberczycy.pl; www.woldenberczycy.pl
KRS 0000059678; Regon 211227559; NIP 599 27 75 817
Adres dla korespondencji: Al. Hrabska 3; 05-090 Falenty
_________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo.
Działając zgodnie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia mam zaszczyt zaprosić
Państwa w imieniu władz Stowarzyszenia Woldenberczyków na:
Walne Zgromadzenie jego członków, które odbędzie się
w dniu 15 października 2022 o godz. 12.00 w pierwszym terminie
oraz o godz. 12.15 w drugim terminie
w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej 67
na terenie Instytutu Przyrodniczo-Technologicznego,
który użycza nam swojej siedziby.
W załączeniu znajduje się proponowany program spotkania oraz apel
do Państwa o zgłaszanie swojej gotowości do zasilenia władz Stowarzyszenia. Bardzo
proszę o zapoznanie się z tym apelem i potraktowanie sprawy „odmłodzenia” władz
jako fundamentalnego warunku dalszego trwania Stowarzyszenia. Ta sprawa nie
może dłużej czekać! Nie wolno nam bowiem dopuścić do powtórzenia się sytuacji
sprzed roku 2014, kiedy to aktywność Stowarzyszenia Woldenberczyków praktycznie
wygasła na skutek odejścia jego członków – w większości byłych jeńców Oflagu. Przez
ostatnich 8 lat zrobiliśmy z Państwa udziałem wszystko co było w naszej mocy, aby
Stowarzyszenie nadal realizowało swoje szczytne cele statutowe.
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w Zgromadzeniu, zarówno z uwagi
na ważność poruszanych tam zagadnień i podejmowanych decyzji, jak i z uwagi
na interesujący program, w tym projekcję filmu z 1979 r., gdzie być może
odnajdziecie Państwo swoich bliskich, oraz prezentację Muzeum po przebudowie.
Przedstawimy i ofiarujemy Państwu II wydanie książki Oflag II C Woldenberg – to
brzmi jak tajemnica oraz dokonamy premiery książki Woldenberczycy – bliscy i znani
Żołnierze Września 1939 i Powstania Warszawskiego z biografiami Państwa ojców
i dziadków.
Bardzo proszę o zgłaszanie swego udziału w Walnym Zgromadzeniu
do 30 sierpnia drogą e-mailową na adres kontakt@woldenberczycy.pl
lub listownie na moje nazwisko i adres: Al. Hrabska 3; 05-090 Falenty,
co pozwoli nam na sprawne przygotowanie spotkania i stosownych materiałów.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i frekwencję.
Serdecznie pozdrawiam

Na odwrocie znajdą Państwo przydatne informacje, dotyczące dojazdu na miejsce
Zgromadzenia.

_______________________________________________________________________
Konto Stowarzyszenia: Santander Bank 02 1090 1362 0000 0001 3060 2304
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na terenie byłego Oflagu II C Woldenberg,
w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie

