
APEL 
Apel niniejszy skierowany jest do wszystkich zaangażowanych w podtrzymywanie pamięci 

żołnierzy Września 1939 i Powstania Warszawskiego,  
w tym szczególnie do młodszego pokolenia członków Stowarzyszenia Woldenberczyków 

 
Szanowni Państwo. 

Podtrzymywanie pamięci żołnierzy Września 1939 i Powstania Warszawskiego, internowanych 
w Oflagu II C Woldenberg, opiera się na osobach skupionych w Stowarzyszeniu Woldenberczyków, 
Gminie Dobiegniew z rozbudowywanym obecnie Muzeum Woldenberczyków w miejscu dawnego 
obozu, a także na historykach, w tym na środowisku naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża  
w Gorzowie Wielkopolskim. 

Duże znaczenie dla podtrzymywania pamięci Jeńców ma Muzeum Woldenberczyków i Wsi 
Dziedzice, funkcjonujące w miejscu, gdzie połowa Jeńców odzyskała wolność.    

Mam głębokie przekonanie o celowości takiego podziału ról.  
Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którym bliska jest pamięć o żołnierzach 

Września 1939 i Powstania Warszawskiego, ale trzeba podkreślić, że jego siłą główną oraz specyfiką 
jest fakt skupiania potomków Jeńców – żołnierzy II Rzeczypospolitej. Nadrzędnym  
i ponadczasowym motywem aktywności członków Stowarzyszenia są przede wszystkim uczucia 
rodzinne oraz poczucie więzi ze swymi przodkami i jest to motywacja niezwykle silna.  

We wrześniu 2013 r. spotkaliśmy się w Dobiegniewie i stwierdziliśmy, że działalność 
Stowarzyszenia praktycznie wygasła na skutek odejścia pokolenia Jeńców Oflagu i ich 
współmałżonków. Przez 9 ostatnich lat reaktywowaliśmy aktywność Stowarzyszenia opierając ją 
głównie na dzieciach Jeńców. Nieuchronnie jednak zbliża się kolejny etap historyczny, ponieważ 
pokolenie dzieci zaczyna niestety także odchodzić. Nie jest to niczym dziwnym, ponieważ prawie 
40% jeńców Oflagu II C miała dzieci jeszcze przed wojną, a i te urodzone po wojnie są już w wieku 
zaawansowanym. Przychodzi więc pora, aby stopniowo Zarząd Stowarzyszenia przejmowało 
pokolenie Ich wnuków i prawnuków. 

W dniu 15 października tego roku odbędzie się kolejne Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Woldenberczyków, którego głównym celem będzie wybór władz,  
tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2022-2026. Kierujemy więc do wszystkich 
Państwa, a w szczególności do pokolenia wnuków i prawnuków, gorący apel o zgłaszanie gotowości 
wejścia w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zakładamy, że we władzach pozostanie 
również część poprzednich członków, aby wprowadzić młodszych w metodykę pracy. Zgodnie ze 
Statutem, w skład Zarządu wejdą także dwie osoby wskazane przez Gminę Dobiegniew, w tym jedna 
w randze Wiceprezesa Stowarzyszenia.   

Zaznaczam, że miejsce zamieszkania w żadnym stopniu nie limituje aktywności, bo i teraz 
członkowie władz rekrutują się z różnych miejsc w Polsce posługując się internetowymi metodami 
komunikacji.  

Bardzo proszę o zgłaszanie swojej gotowości do wejścia w skład władz Stowarzyszenia 
traktując to jako honorowy obowiązek spłacania długu naszym przodkom – obrońcom Ojczyzny, 

dotkniętym wojną, niewolą i represjami powojennymi. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres kontakt@woldenberczycy.pl do 30 sierpnia 2022 r.  

Oczywiście, o wejściu do Władz zadecyduje finalnie głosowanie bezpośrednie  
w trakcie Zgromadzenia Walnego. 

 
Serdecznie pozdrawiam 

 
 
 

prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków   


