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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

1. Stan środków Stowarzyszenia na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił na obu
kontach, tj. w PKO BP i BZ WBK, łącznie 17.354,58 zł. Na dzień 31 grudnia
2017 stan ten wynosił 16.579,92, a więc rok 2017 zamknął się ujemnym
wynikiem finansowym w kwocie 774,66 zł. Rok 2016 zamknął się znacznie
głębszym ujemnym wynikiem finansowym - w kwocie 3738,93 zł. W roku
2017 na działalność statutową przeznaczyliśmy kwotę 5.581,99 zł /patrz
punkty poniżej/, czyli na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym /5.978,00
zł/. Koszty administracyjne i koszty obsługi bankowej to kwota 1.445,13 zł.
Odnotować należy, że zamknięcie roku ze znacznie lepszym wynikiem
finansowym, przy podobnych nakładach było efektem podjętych działań
związanych z podniesieniem dyscypliny opłacania składek członkowskich.
Należą się tutaj słowa uznania i podziękowania pod adresem wszystkich
członków, którzy z tego honorowego zobowiązania się wywiązali.
Oczekiwaniem jednak ze strony Zarządu, a pewnie i całej naszej społeczności
jest dalsza poprawa stanu konta na drodze wpłat składek członkowskich
w 2018 r., zarówno zaległych jak i bieżących.
Wszystkie operacje finansowe realizowane były bezgotówkowo za
pośrednictwem Banku PKO BP lub BZ WBK.
W dniu 23 grudnia 2017 r., mając na względzie warunki i koszty korzystania
z rachunków bankowych, zlikwidowano rachunek w PKO BP, a całość
środków została przelana na rachunek w BZ WBK.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe oraz lista składek znajduje się do
wglądu w siedzibie Stowarzyszenia i udostępniane jest jego członkom.

2. Na dzień 31 grudnia 2017 r. lista członków Stowarzyszenia obejmowała 112
osób, w tym troje członków honorowych.
3. W roku 2017 przyjęto do Stowarzyszenia 19 nowych członków.
4. Rok 2017 upłynął pod znakiem prac nad książką pt. „Oflag II C Woldenberg –
to brzmi jak tajemnica”, która napisali w większości członkowie
Stowarzyszenia Woldenberczyków: Edward Cadler, Wiesław Dembek
(redakcja), Andrzej Grzybowski, Zdzisław Izydorczak, Dariusz Jałoszyński,
Andrzej Kuczyński, Michał Listkiewicz, Anna Matuchniak-Krasuska, Witold
Młodziejowski, Andrzej Pazda, Tomasz Rogoziński, Dariusz Stawicki, Piotr
Szymczak, Leszek Waloch. Druk 500 egzemplarzy sfinansował Urząd Miasta
i Gminy Dobiegniew, 200 egzemplarzy – Stowarzyszenie Woldenberczyków.
Książka ukazała się 8 września 2017 r.
Książki z nakładu Stowarzyszenia były dostarczane bezpośrednio lub drogą
pocztową członkom Stowarzyszenia opłacającym składki oraz jego
sympatykom. W ten sposób w roku sprawozdawczym rozkolportowano ok. 90
egzemplarzy.
5. Dnia 10 marca 2017 r. w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie odbył
się XV Konkurs Recytatorski Poezji obozowej Oflagu II C Woldenberg. 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 60 uczestników Konkursu 15 młodych ludzi zostało wyróżnionych
nagrodami i upominkami ufundowanymi także przez nasze Stowarzyszenie.
6. W dniach 8-9 września przeprowadzono posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
Woldenberczyków – protokół w załączeniu.
7. Dnia 9 września przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli czynny udział
w uroczystych
obchodach
30-lecia
Muzeum
Woldenberczyków,
zorganizowanych przez gminę Dobiegniew.
8. Realizując postanowienia posiedzenia Zarządu nawiązano kontakt
z instytucjami kompetentnymi w zakresie tematyki jeńców wojennych (patrz
protokół), przesyłając do nich nowo wydaną książkę oraz zwracając się
z prośbą o umieszczenie na ich portalach linków do stron Stowarzyszenia oraz
Muzeum Woldenberczyków. Nawiązano ponadto kontakt z Izbą Muzealną
w Bornem Sulimowie.
9. W dniu 27 września przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w otwarciu
wystawy w gmachu Sejmu RP, zatytułowanej „Muzeum w Miejscu Pamięci.
Museum in a Site of Remembrance”, zorganizowanej przez Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

10. W dniu 17 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Miejsca po niemieckich obozach
jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?”, zorganizowanej przez
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
11. W ciągu całego roku prowadzono żmudne prace nad zestawieniem listy
i danych Jeńców zmarłych w obozie oraz podczas jego ewakuacji. Prace
prowadzono wspólnie z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu. Lista ta, wraz z podstawowymi danymi, zostanie
opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia w roku 2018.
12. Rozpoczęto systematyczne prace nad weryfikacją i uzupełnianiem listy
Jeńców Oflagu II C Woldenberg.
13. Uzupełniano na bieżąco treści informacyjne na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
14. 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.
15. Oryginały wszystkich
Stowarzyszenia.
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Sprawozdanie przyjęto w trybie obiegu elektronicznego oraz przedłożono Komisji
Rewizyjnej pod ocenę. Komisja uwag nie wniosła.

Za Zarząd
Wiesław Dembek - prezes

Andrzej Pazda – wiceprezes
5 kwietnia 2018
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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

