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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW 

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. 
 

1. Stan środków Stowarzyszenia na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił na obu kontach, tj. 
w PKOBP i BZWBK łącznie 21.093,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 stan ten wynosił 
17.354,58 zł, a więc rok 2016 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 
3738,93 zł. Było to efektem poniesienia kosztów działalności statutowej (patrz 
punkty poniżej) w kwocie 5.978,- zł oraz kosztów administracyjnych i obsługi 
bankowej, w tym opłaty za utrzymywanie domeny www, w łącznej kwocie 1858,89 
zł., a także zaległościami w regulowaniu składek członkowskich, których łączna 
kwota składek opłaconych wraz zaległościami za lata poprzednie wyniosła 4.076,- zł. 
Oczekiwaniem ze strony Zarządu, a pewnie i całej naszej społeczności  jest poprawa 
stanu konta na drodze wpłat składek członkowskich w 2017 r., zarówno zaległych 
jak i bieżących. Wszystkie operacje finansowe realizowane były bezgotówkowo za 
pośrednictwem Banku PKOBP lub BZWBK. Szczegółowe sprawozdanie finansowe 
oraz lista składek znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia i udostępniane 
jest jego członkom. 

2. Na dzień 31 grudnia 2016 r. lista członków Stowarzyszenia obejmowała 93 osoby, w 
tym troje członków honorowych.  

3. W roku 2016 przyjęto do Stowarzyszenia 16 nowych członków. 
4. Stowarzyszenie ufundowało dwie tablice – pamiątkową i informacyjną dla 

upamiętnienia wyzwolenia w dniu 30 stycznia 1945 r., w miejscowości Deetz, 
połowy Jeńców Oflagu, osadzonych w tzw. Obozie Wschód. W dniach 30-31 stycznia 
2016 r. we wsi Dziedzice (dawne Deetz), gmina Barlinek, woj. zachodniopomorskie 
odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablic upamiętniających 
oswobodzenie 3200 polskich oficerów –jeńców Oflagu II C Woldenberg. Uroczystości 
zgromadziły ok. 100 osób, w tym potomków jeńców, którzy odzyskali wolność w 
Dziedzicach. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, PP.: Dariusz 
Zieliński – burmistrz Barlinka, Leszek Waloch – burmistrz Dobiegniewa, Jan Miduch 
– sołtys wsi Dziedzice. Na mogile poległych, w eskorcie pocztów sztandarowych 
harcerzy dobiegniewskich oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września 
1939 – Woldenberczyków z Dobiegniewa, złożone zostały kwiaty. Wstęgę na płycie 
pamiątkowej, umieszczonej na 5-tonowym głazie, przecięli: burmistrz Barlinka, 
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prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic oraz prezes Stowarzyszenia 
Woldenberczyków. 

5. W dniu 4 marca odbyła się XIV już edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Obozu IIC 
Woldenberg, zorganizowana przez Urząd Miejski w Dobiegniewie oraz Fundację 
Woldenberczyków. Dla naszego Stowarzyszenia impreza ta miała szczególne 
znaczenie, bowiem idee Konkursu odczytujemy nie tylko jako popularyzację poezji 
obozowej powstałej za drutami i odkrywanie nowych talentów wśród młodzieży, ale 
także jako podtrzymywanie pamięci wiezionych w oflagu polskich oficerów. Spośród 
45 uczestników Konkursu 19 młodych ludzi zostało wyróżnionych nagrodami  
i upominkami ufundowanymi także przez nasze Stowarzyszenie. 

6. Zaprojektowano i wykonano w liczbie 500 egz. reprint książki Mariana Brandysa 
„Wyprawa do oflagu” z 1955 roku, odnajdując sukcesorkę jego praw autorskich  
i uzyskując jej bezinteresowną zgodę na przedruk.  

7. W dniu 10 września 2016 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w 
dobiegniewskich uroczystościach obchodów 77. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, połączonych z IV Zjazdem Rodzin Woldenberskich, organizowanym 
tradycyjnie przez Gminę Dobiegniew. Na placu Podchorążego Starca, gdzie odbyły się 
centralne uroczystości, prezes Stowarzyszenia wygłosił okolicznościowe 
przemówienie do zgromadzonych gości.     

8. W dniu 10 września 2016 r. zorganizowano Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Woldenberczyków, które poprowadził wiceprezes Stowarzyszenia – 
Andrzej Pazda. Prezes – Wiesław Dembek - złożył sprawozdanie z dwuletniej 
działalności Stowarzyszenia. Przedstawiona została także jego sytuacja finansowa 
oraz członkowska. W głosowaniu zatwierdzono nadanie członkostwa honorowego 
Pani Jadwidze Boguckiej, żonie ostatniego żyjącego Jeńca Oflagu II C Woldenberg – 
Józefa Boguckiego. Przedstawiono założenia przyszłej zmiany Statutu, polegającej na 
rezygnacji z obligatoryjnych posiedzeń Zarządu co najmniej dwa razy w roku. 
Wymóg ten nie jest obecnie niezbędny, ponieważ członkowie Zarządu kontaktują się 
praktycznie niemal codziennie – głównie na drodze e-mailowej, a spotkania osobiste 
mogą być trudne w realizacji wobec zlokalizowania członków Zarządu na terenie 
całego kraju, a ponadto będą generować niepotrzebne koszty. Przedyskutowano plan 
pracy na najbliższą przyszłość. Wręczono legitymacje członkowskie nowoprzyjętym 
członkom Stowarzyszenia. Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się posiedzenie 
Zarządu, w trakcie którego podjęto decyzje o przyjęcie w poczet Stowarzyszenia 
kolejnych sześciorga nowych członków. 

9. Dnia 11 września 2016 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia odwiedzili mogiłę 
poległych Woldenberczyków w Dziedzicach, a następnie wzięli udział w uroczystości 
odsłonięcia nowego pomnika nagrobnego Kapitana Władysława Sierko, który zmarł 
w trakcie ewakuacji oflagu 30 stycznia 1945 roku we wsi Kosin i został 
zidentyfikowany w ubiegłym roku dzięki inicjatywie miejscowych działaczy. 
Podniosłą uroczystość zapoczątkowała msza pogrzebowa, na którą śp. Kapitan 
Sierko czekał ponad 70 długich lat. Na grobie zasłużonego żołnierza, uczestnika 
wojen obronnych 1920 i 1939 roku, zapalono znicze i złożono kwiaty. W 
uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina Kapitana Sierko, przedstawiciele 



 

 

Urzędu Wojewódzkiego oraz władz samorządowych, Wojska Polskiego, fundacji i 
stowarzyszeń patriotycznych, Archiwum Państwowego, jak również weterani 
wojenni, nauczyciele i dziennikarze. 

10. Wystosowano poparcie dla starań Burmistrza Miasta i Gminy Dobiegniew o 
uzyskanie wsparcia dla modernizacji Muzeum Woldenberczyków i jego otoczenia, 
skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra Glińskiego. 

11. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia wzięli udział w dniu 30 września 2016 w 
uroczystościach pogrzebowych śp. Józefa Boguckiego - ostatniego żyjącego Jeńca 
Oflagu IIC Woldenberg.  

12. Podjęto decyzję o opracowaniu książki, która stanowiłaby przystępne kompendium 
wiedzy o Oflagu IIC Woldenberg. Zakończenie prac nad książką siłami Członków 
Stowarzyszenia i jej wydanie planowane jest na początek września 2017 r.  

13. Współdziałając z Muzeum Woldenberczyków przejęto drzeworyty obozowe jeńca 
Oflagu, znanego powojennego grafika Mariana Stępnia. Eksponaty przekazał w darze 
bratanek artysty – prof. Piotr Stępień.  

14. Uzupełniano na bieżąco treści informacyjne na stronie internetowej Stowarzyszenia.  
15. Utrzymywano bieżącą korespondencję e-mailową z członkami wysyłając m.in. 

newslettera nt. bieżących działań Stowarzyszenia. Wraz z Muzeum 
Woldenberczyków współpracowano przy przejmowaniu materiałów źródłowych, 
dostarczanych przede wszystkim przez nowych członków Stowarzyszenia. 
 
 
 
 

Sprawozdanie przyjęto w trybie obiegu elektronicznego oraz przedłożono Komisji Rewizyjnej pod 

ocenę. Komisja uwag nie wniosła. 

 
 
 

 
7 kwietnia 2017. 
 
Za Zarząd 
 
Wiesław Dembek – Prezes   Andrzej Pazda - Wiceprezes 

 

 

 

 

 

 

 

 


