
 

Uroczystość poświęcona pamięci Jeńców Oflagu II C Woldenberg 
29 stycznia 2022 r. 

Doroczna uroczystość dedykowana pamięci Żołnierzy Września 1939 oraz Powstania 
Warszawskiego, internowanych w Oflagu II C Woldenberg odbyła się tym razem 29 stycznia 
2022 r., tradycyjnie w Dziedzicach, gdzie po tragicznej potyczce niemal trzy tysiące Jeńców 
odzyskało wolność po pięciu latach niewoli. 

Uroczystość rozpoczęła się na miejscowym cmentarzu, gdzie na mogile 19 polskich Oficerów 
poległych podczas tej tragicznej potyczki w dniu 30 stycznia 1945 roku złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. Tym razem obok warty honorowej zaciągniętej jak co roku przez 
harcerzy z I Dobiegniewskiej Drużyny wartę zaciągnęli także żołnierze ze 141 Batalionu 
Lekkiej Piechoty z Choszczna, a także harcerze ze Szczepu Puszczy Barlineckiej. Po oddaniu 
hołdu poległym Oficerom, w miejscowym Kościele odprawiona została Msza św., po czym 
uroczystość kontynuowana była w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic, gdzie 
wszystkich przybyłych, w tym Burmistrza Gminy Barlinek i przedstawicieli Gminy Dobiegniew 
powitała Prezes Grażyna Leszkiewicz. Spotkanie uświetniono  programem artystycznym 

przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Barlinku. W ramach programu 
artystycznego wystąpił także z bardzo ekspresyjną interpretacją wiersza „Nike zwycięska” 
autorstwa Aleksandra Bema, Bartek Dobrowolski ze Szkoły Podstawowej w Międzychodzie, 
laureat nagrody specjalnej Stowarzyszenia Woldenberczyków wręczonej podczas 
listopadowej edycji Konkursu recytatorskiego w Dobiegniewie. 



 

Spotkanie było także okazją  do prezentacji nowego, 
uzupełnionego wydania książki „Oflag II C Woldenberg – to 
brzmi jak tajemnica”,  której dokonał Prezes Stowarzyszenia 
Woldenberczyków Wiesław Dembek, redaktor tego wydania, 
a także do przekazania słów uznania pod adresem młodych 
ludzi uczestniczących pomimo bardzo złej pogody w długim bo 
ponad 60 kilometrowym pieszym Rajdzie drogą ewakuacji 
Oflagu. Na zakończenie tej części uroczystości Wiceprezes 
Stowarzyszenia Andrzej Pazda przekazał na ręce Komandora 
Rajdu dh. Waldemara Grzankowskiego oraz Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic Grażyny Leszkiewicz grafiki 
autorstwa Zygmunta Pazdy zatytułowane „Ewakuacja” 

 

 

Całość uroczystości zakończyła się wspólnym obiadem przygotowanym przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dziedzic, na który zaprosili organizatorzy spotkania czyli Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dziedzic oraz Stowarzyszenie Woldenberczyków.  
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