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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
WOLDENBERCZYKÓW
za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
1. Podjęto kroki w celu zapewnienia dostępu do konta bankowego Stowarzyszenia
trzem przedstawicielom Zarządu – prezesowi (W. Dembek), wiceprezesowi (A.
Pazda) i sekretarz (I. Zmaczyńska), z zachowaniem postanowień par. 20 ust. 5
Statutu.
2. Założono drugie konto bankowe Stowarzyszenia w Banku Zachodnim WBK w celu
ułatwienia przeprowadzanych operacji. W Banku tym możliwe jest bowiem
bezpłatne wykonywanie operacji przez Internet. Na konto to przeniesiono kwotę
15 tys. zł.
3. Założono
stronę
internetową
Stowarzyszenia
Woldenberczyków
www.woldenberczycy.pl
4. Uaktualniono, skompletowano i uporządkowano listę członków Stowarzyszenia,
nadając im numery ewidencyjne. Sporządzono także listę osób współpracujących.
5. Przyjęto do Stowarzyszenia 8 nowych członków.
6. Skreślono z listy członków Stowarzyszenia zmarłą w 2015 r. Panią Marię Barbarę
Pietrzak-Kufel.
7. Wystosowano poparcie dla starań Burmistrza Miasta i Gminy Dobiegniew o
uzyskanie wsparcia dla Muzeum Woldenberczyków, skierowane do Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - Małgorzaty Omilanowskiej.
8. Włączono się w akcję identyfikacji grobu oraz poszukiwania rodziny kpt Władysława
Sierko, zmarłego w trakcie ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. Akcja ta zakończyła
się sukcesem i nabrała rozgłosu medialnego.
9. W dniach 2-3 września w Dobiegniewie przeprowadzono posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia Woldenberczyków. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie
Zarządu, zaproszony został także Pan Tomasz Rogoziński – prezes Fundacji
Woldenberczyków.
10. Pierwszego dnia uczestnicy posiedzenia udali się na uroczyste spotkanie do Kosina
przy zidentyfikowanym grobie Jeńca Oflagu II C – Kapitana Władysława Sierko. W
spotkaniu wzięła udział odnaleziona rodzina Kapitana, starosta powiatu
pyrzyckiego, z-ca wójta Gminy Przelewice, miejscowi działacze (inicjatorzy
poszukiwań) oraz mieszkańcy Kosina. Zapewniona była eskorta wojskowa z
jednostki w Stargardzie Szczecińskim. Na grobie złożono kwiaty i zapalono znicze.
Tego samego dnia członkowie Zarządu złożyli kwiaty na zbiorowej mogile Jeńców
poległych 30 stycznia 1945 r. w Dziedzicach w trakcie ewakuacji obozu. Następnie
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odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dziedzic, podtrzymującym
pamięć tych wydarzeń i prowadzącym izbę muzealną z nimi związaną. W toku
posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie roku po
jego powołaniu, w tym kwestie członkowskie i finansowe, oraz przedyskutowano
kierunki najbliższych działań Stowarzyszenia. Motywem przewodnim była
współpraca z władzami miasta i gminy Dobiegniew w zakresie przygotowania
projektów na rzecz poprawy warunków funkcjonowania muzeum i terenu obozu. W
toku obrad podjęto decyzję o zaprojektowaniu i ufundowaniu w Dziedzicach tablicy
upamiętniającej wyzwolenie 3200 jeńców Oflagu II C i tragicznych wypadków z tym
związanych. Postanowiono, że wkładem Stowarzyszenia Miłośników Dziedzic będzie
głaz i praca związana z jego posadowieniem. Podjęto także decyzję o
zaprojektowaniu i ufundowaniu tablicy informacyjnej, obrazującej trasy ewakuacji
Oflagu II C, przewidzianej do ustawienia obok tablicy pamiątkowej. Odsłonięcie
tablic przewidziano na dzień 30 stycznia 2016 – w rocznicę uwolnienia jeńców.
Tablice zaprojektował członek Stowarzyszenia – Pan Zdzisław Izydorczak, który
wykonał także żmudną pracę rekonstrukcji tras ewakuacji na podstawie literatury.
11. Zaprojektowano i wydrukowano legitymacje dla Członków Stowarzyszenia.
12. Zapewniono powtórzenie audycji radiowej na falach Radia TOK FM poświęconej
Oflagowi II C Woldenberg. Audycja została wyemitowana w 1. dzień Świąt Bożego
Narodzenia 25 grudnia 2015 r.
13. Zapewniono udział przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia na otwarciach cyklu
wystaw pt. „Igrzyska za drutami”, poświęconych m.in. Oflagowi IIC Woldenberg, w
Muzeum Sportu i Turystyki, w Muzeum Niepodległości oraz w siedzibie Sejmu RP.
14. Zapewniono udział przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia w XIII Konkursie
Recytatorskim Poezji Oflagu II C Woldenberg oraz zapewniono nagrody laureatom ze
środków prywatnych członków Zarządu.
15. Utrzymywano bieżącą korespondencję e-mailową z członkami. Wraz z Muzeum
Woldenberczyków współpracowano przy przejmowaniu materiałów źródłowych,
dostarczanych przede wszystkim przez nowych członków Stowarzyszenia.
16. Uzupełniano na bieżąco treści informacyjne na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Bardziej szczegółowe dane Członkowie mogą pozyskać w siedzibie Stowarzyszenia.
Za Zarząd
Wiesław Dembek
Prezes Stowarzyszenia
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Konto Stowarzyszenia: Bank Zachodni WBK 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

