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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW
za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
1. Stan środków Stowarzyszenia na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił na koncie
w Santander Bank Polska 22.008,56 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 stan ten wynosił
28.988,90 a więc rok 2019 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie
6.980,34 zł. Pozwoliło to na pokrycie ujemnego wyniku lat ubiegłych. W roku 2019
na działalność statutową przeznaczyliśmy kwotę 5.213,29 zł /patrz punkty poniżej/.
Koszty administracyjne i koszty obsługi bankowej to kwota 4.051,90 zł. Odnotować
należy, że zamknięcie roku z pozytywnym wynikiem finansowym było efektem
przekazania na nasze konto salda zlikwidowanej Fundacji Woldenberczyków
w kwocie 7.684,44 zł oraz 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 zapewne i całej naszej społeczności, jest
dalsza poprawa stanu konta na drodze wpłat składek członkowskich w 2020 r.,
zarówno zaległych jak i bieżących.
Wszystkie operacje finansowe realizowane były bezgotówkowo za
pośrednictwem banku BZ WBK /dzisiaj Santander/.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe oraz lista składek znajduje się do wglądu
w siedzibie Stowarzyszenia i udostępniane są jego członkom.
2. Na dzień 1 stycznia 2018 r. lista członków Stowarzyszenia obejmowała 114 osób,
w tym 3 członków honorowych. W roku 2019 przyjęto w szeregi Stowarzyszenia
14 nowych członków. Jedna osoba zmarła (śp. Olgierd Zaleski), jedna zrezygnowała
z członkostwa z powodów zdrowotnych oraz jednej wygasło członkostwo z powodu
nieopłacania składek. Na koniec roku 2019 liczba członków Stowarzyszenia
wyniosła 127 osób, w tym 3 członków honorowych.
3. W dniu 26 stycznia 2019 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział
w corocznych uroczystościach rocznicowych upamiętniających oswobodzenie
Jeńców w Dziedzicach. Na mogile poległych złożono wiązankę kwiatów. Uczestnikom

rajdu harcerskiego szlakiem ewakuacji Obozu Wschód ufundowano prezenty
w postaci skarpet turystycznych oraz wręczono dyplomy pamiątkowe.
4. W trakcie spotkania w Dziedzicach przeprowadzono posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia. Na posiedzeniu omówiono kwestie rozbudowy Muzeum
Woldenberczyków, projekt sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania
finansowego Stowarzyszenia za rok 2018, rejestrację zmian Władz i Statutu
Stowarzyszenia w KRS wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
z dnia 22 września 2018 r., stan osobowy Stowarzyszenia oraz stan uzupełniania
listy jeńców Oflagu II C. Przedmiotem obrad były również plan pracy Stowarzyszenia
na rok 2019 i lata dalsze oraz podział pracy i odpowiedzialności w gronie Zarządu.
Zapadła decyzja o uruchomieniu nowej zakładki na portalu Stowarzyszenia,
zawierającej wspomnienia i notki biograficzne jeńców Oflagu II C. Omówiono
możliwość zaangażowania się Stowarzyszenia w doroczny konkurs recytatorski
poezji oflagowej oraz zawody młodzieżowe w piłce nożnej Dobiegniew CUP.
5. Zgodnie z ustaleniami, przez cały rok 2019 trwały intensywne prace nad notkami
biograficznymi jeńców Oflagu II C, pisanymi przez ich rodziny, członków Zarządu,
a także inne osoby zaangażowane. W rezultacie, na stronie www pojawiło się w 2019
roku 35 biogramów, których liczba nadal rośnie.
6. W ciągu roku 2019 do Stowarzyszenia wpłynęły bardzo ciekawe wspomnienia
jeńców Oflagu II C, dostarczone przez ich rodziny, wydatnie rozszerzające wiedzę
o wydarzeniach Września 1939, realiach obozowych oraz przebiegu ewakuacji. Były
to wspomnienia ppor. Teodora Lamprechta spisane z rękopisu ojca przez jego córkę
Elżbietę Łubińską oraz wspomnienia ppor. Stanisława Bojanowskiego, wydane przez
Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.
7. Zarząd Stowarzyszenia nawiązał kontakt z Panią Barbarą Kozłowską – córką
wieloletniego przewodniczącego Krajowej Komisji Woldenberczyków – Wacława
Kotańskiego. Pani Kozłowska przekazała latem 2019 r. do Muzeum
Woldenberczyków obszerne i bardzo cenne archiwum ojca, które skupia materiały
z okresu największej aktywności środowiska byłych jeńców Oflagu II C.
8. Na podstawie nieznanych dotąd dokumentów z archiwum Wacława Kotańskiego,
traktujących o poległych, zmarłych i represjonowanych po wojnie jeńcach Oflagu
II C, sporządzono raport analityczny nt. wydarzeń w Dziedzicach, który wraz z listą
jeńców represjonowanych przekazano Instytutowi Pamięci Narodowej.
Jednocześnie, przy pomocy IPN, nawiązano kontakt z rodziną poległego
w Dziedzicach ppłk. Karola Strusiewicza, która dostarczyła nowych, cennych
informacji.
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. Dodrukowano 500 egzemplarzy reprintu książki Mariana Brandysa „Wyprawa do
oflagu”.
11. W marcu 2019 r. przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli jako
współorganizatorzy w XVII Konkursie Poezji Obozowej w Dobiegniewie. Członkowie
Zarządu ufundowali dla laureatów 4 nagrody specjalne: dwie nagrody imienia
kpt. Konrada Majcherskiego oraz imienia Antoniego Paprockiego i Zygmunta Pazdy
12. W dniu 2 września, na uroczystościach rocznicowych wybuchu II wojny światowej
w Dobiegniewie Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska – Wiceprezes Stowarzyszenia –
odczytała orędzie Prezesa Stowarzyszenia, prof. Wiesława Dembka skierowane do
zgromadzonych uczniów.
13. W dniu 4 października w Poznaniu przeprowadzono posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia. Omówiono aktualny stan osobowy i finansowy Stowarzyszenia, stan
uzupełniania list jeńców, stan projektu rozbudowy Muzeum Woldenberczyków
i kwestię porządkowania jego zbiorów, postępy prac nad biogramami jeńców,
kwestie wznowień i dodruków książek o obozie, przebieg kontaktów ze
stowarzyszeniem „Nasz Dobiegniew” oraz plan wydatków na lata 2019-2020.
14. W dniu 21 października członkowie Stowarzyszenia - prof. Anna MatuchniakMystkowska, prof. Wojciech Chlebda oraz prof. Wiesław Dembek czynnie
uczestniczyli w kolejnym ogólnopolskim zjeździe rodzin jenieckich, zorganizowanym
w Warszawie przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.
15. W dniu 29 listopada Pani prof. Anna Matuchniak-Mystkowska przedstawiła misję
i działalność naszego Stowarzyszenia na II ogólnopolskiej konferencji naukowej nt.
„Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane”,
zorganizowanej przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu.
16. 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.
17. Poddawano ciągłej weryfikacji i rozbudowie listę jeńców Oflagu II C opierając się
o informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym uwiarygodnione zgłoszenia
potomków jeńców.
18. Uzupełniano listę i dane jeńców zmarłych w obozie i podczas ewakuacji
wykorzystując informacje rodzin poległych.
19. Uzupełniano na bieżąco treści informacyjne na stronie internetowej Stowarzyszenia.
20. 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 z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało przyjęte na
przez Zarząd w głosowaniu obiegowym w dniu 21 lutego 2020 r. oraz przedłożone pod
ocenę Komisji Rewizyjnej. Komisja na swym posiedzeniu w trybie telekonferencji w dniu
31 marca do przedłożonych dokumentów uwag nie wniosła.
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