
 

 

SPRAWOZDANIE SYNTETYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI  

STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW 

za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 

2020 r. 
 

1. Stan środków Stowarzyszenia na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił na koncie  

w Santander Bank Polska 28.988,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan ten wynosił 

39.724,54, a więc rok 2020 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 

10.735,64 zł. W roku 2020 na działalność statutową przeznaczono kwotę 3.759,75 zł. 

Głównie były to: wsparcie finansowe Rajdu szlakiem ewakuacji Oflagu oraz druk 

kalendarzy. Koszty administracyjne i koszty obsługi bankowej to kwota 2.437,67 zł. 

Na tą pozycję składają się opłaty pocztowe i bankowe oraz związane ze stroną 

internetową. Wpływy to składki członkowskie w kwocie 9.377,00 zł oraz darowizny 

osób fizycznych w kwocie 7.550,00 zł. 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe oraz lista składek znajduje się do wglądu  

w siedzibie Stowarzyszenia i udostępniane są jego członkom. 

2. Na dzień 1 stycznia 2020 r. lista członków Stowarzyszenia obejmowała 127 osób,  

w tym 3 członków honorowych. W roku 2020 przyjęto w szeregi Stowarzyszenia  

12 nowych członków. Zmarły dwie osoby – Irena Kazubek, żona Jeńca Oflagu II C 

oraz Tadeusz Napieralski – syn Jeńca Stanisława Napieralskiego. Jedna osoba złożyła 

rezygnację  z członkostwa z powodów osobistych. Na koniec roku 2020 liczba 

członków Stowarzyszenia wyniosła 137 osób, w tym 3 członków honorowych.  

3. W dniu 25 stycznia 2020 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział  

w corocznych uroczystościach rocznicowych upamiętniających oswobodzenie 

Jeńców w Dziedzicach. Na mogile poległych złożono wiązankę kwiatów. Prezes 

Stowarzyszenia wygłosił prelekcję nt. tajemnic mogił w Dziedzicach i Barlinku. Na 

rzecz harcerzy dobiegniewskich uczestniczących w Rajdzie przekazano dotację 

w wysokości 800 zł, a ponadto wszystkim uczestnikom Rajdu przekazano wydany 

staraniem Stowarzyszenia reprint książki M. Brandysa pt. Wyprawa do Oflagu.  

4. Zgodnie z ustaleniami, przez cały rok 2020 trwały prace nad notkami biograficznymi 

jeńców Oflagu II C, pisanymi przez ich rodziny, członków Zarządu, a także inne osoby 

zaangażowane. W rezultacie, na stronie internetowej Stowarzyszenia pojawiło się  

w 2020 roku 15 nowych  biogramów, a ich całkowita liczba wyniosła 50.  

5. Na stronie internetowej Stowarzyszenia umieszczono ponadto kolejne, pozyskane 

pozycje: 

 „Pamięć Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie po roku 1989" – opracowanie to 

powstało na podstawie pracy licencjackiej Eweliny Dynkwald, studentki 
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Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uwag i uzupełnień wniesionych w drodze 

konsultacji z członkiem Zarządu;  

 „Działalność Koła Elektryków w Oflagu II C" - opracowanie, pod redakcją Piotra 

Szymczaka powstało w wyniku współdziałania z Zarządem Głównym SEP  

i naszego Stowarzyszenia w ramach przygotowywanego Sympozjum  

pt. „Elektrycy w czasie II Wojny i w Oflagach". Niezależnie od tego dwóch 

przedstawicieli Zarządu naszego Stowarzyszenia w ramach komitetu 

organizacyjnego zajęło się organizacją części Sympozjum mającej się odbyć 

w Dobiegniewie.  Pozyskali oni dofinansowanie obniżające koszty uczestnictwa, 

a ponadto przygotowali dwa referaty mające być wygłoszone w części 

odbywającej się w Mierzęcinie. 

 „Pamięć rodzinna w teorii i osobistej praktyce" - opracowanie powstałe jako 

materiał pokonferencyjny seminarium organizowanego przez CMJW. Autorem 

opracowania jest prof. Wojciech Chlebda, członek naszego Stowarzyszenia; 

 „Pomoc Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w czasie wojny" - opracowanie 

autorstwa Członków Stowarzyszenia - Państwa Wyrzykowskich sporządzone na 

podstawie wspomnień ich Ojca Józefa Tokarczyka - jeńca Oflagu II C; 

 „Polscy leśnicy w Obozie Woldenberg" opracowanie to, autorstwa prof. Romana 

Wojtkowiaka udało się pozyskać dzięki współpracy z Uniwersytetem 

Przyrodniczym w Poznaniu. 

6. Opracowano i wydrukowano w liczbie 250 egzemplarzy Kalendarz Woldenberski 

2021, zawierający graficzne i treściowe motywy Oflagu II C. Kalendarz rozesłano 

drogą pocztową do wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia wraz  

z życzeniami świąteczno-noworocznymi.  

7. Kontynuowano kolportaż książki Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica oraz 

reprintu książki Mariana Brandysa Wyprawa do oflagu. Książki dostarczane były 

przede wszystkim drogą pocztową nowym członkom Stowarzyszenia oraz jego 

sympatykom.  

8. Wydrukowano i rozesłano z pomocą Muzeum Woldenberczyków legitymacje dla 20 

nowych członków.  

9. W oparciu o informacje rodziny Wacława Kotańskiego oraz Muzeum 

Woldenberczyków w Dobiegniewie sporządzono zestawienie i ustalono miejsca 

przechowywania Historycznych Zeszytów Woldenberskich, które są cennym 

źródłem informacji o Oflagu II C i będą wykorzystane przy wznowieniu książki Oflag 

II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica.  

10. Na podstawie analizy pozyskanych materiałów źródłowych utworzono listy 

zmarłych i poległych jeńców spoczywających w mogiłach w Dziedzicach i Barlinku 

oraz jeńców upamiętnionych tam symbolicznie, zmarłych w innych miejscach 

i okolicznościach.   

11. Poddawano ciągłej weryfikacji i rozbudowie listę jeńców Oflagu II C opierając się  

o informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym uwiarygodnione zgłoszenia 
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potomków jeńców. Ujmowanie na liście „jeńców nieujętych” odbywa się na 

podstawie materiałów dokumentujących w sposób wystarczająco wiarygodny pobyt 

jeńca w Oflagu. Materiały te dostarczane są na ogół przez rodziny jeńców nieujętych 

na liście lubuskiej lub na podstawie materiałów zdobywanych staraniem naszego 

Zarządu. Na koniec roku 2020 r. lista ta zawiera 183 nazwiska. 

12. Uzupełniano listę i dane jeńców zmarłych w obozie i podczas ewakuacji 

wykorzystując informacje rodzin poległych i pozyskiwane dane źródłowe. Lista ta 

zawiera obecnie 87 nazwisk.  

13. W dniu 12 grudnia 2020 r. przeprowadzono posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, 

które – ze względu na ograniczenia sanitarne – odbyło się w trybie zdalnym.  

Na posiedzeniu podjęto decyzję o wydaniu drugiej edycji książki „Oflag II C 

Woldenberg – to brzmi jak tajemnica”, która ukaże się w roku 2021. Ponadto podjęto 

decyzję o podjęciu redakcji i wydrukowaniu w tym samym roku książki zawierającej 

biogramy jeńców. Zdecydowano również, że wobec członków Stowarzyszenia  

w wieku 90+ nie będzie egzekwowane wygaszenie członkostwa w sytuacji 

nieuiszczania składek, a na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd 

postawi wniosek o wprowadzenie do Statutu zwolnienia tych osób z opłacania 

składek.     

14. Uzupełniano na bieżąco treści informacyjne na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

Za każdym razem zmiany te są awizowane opracowywanym i wysyłanym drogą 

elektroniczną newsletter’em. 

 

Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało przyjęte na 

przez Zarząd w głosowaniu obiegowym w dniu 15 lutego 2021 r. oraz przedłożone pod 

ocenę Komisji Rewizyjnej. Komisja na swym posiedzeniu w trybie telekonferencji w dniu 22 

lutego do przedłożonych dokumentów uwag nie wniosła. 

 

 

Za Zarząd 

 

    Wiesław Dembek                     Andrzej Pazda 

prezes Stowarzyszenia            wiceprezes Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


