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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW 

za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. 
 

1. Stan środków Stowarzyszenia na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił na koncie w BZ 
WBK /dzisiaj Santander, konto w PKO BP zostało zlikwidowane/, 16.579,92 zł. Na 
dzień 31 grudnia 2018 stan ten wynosił 22.008,56, a więc rok 2018 zamknął się 
dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 5.428,64 zł. Pozwoliło to na pokrycie 
ujemnego wyniku lat ubiegłych.  W roku 2018 na działalność statutową 
przeznaczyliśmy kwotę 1.020,07 zł /patrz punkty poniżej/. Koszty administracyjne 
i koszty obsługi bankowej to kwota 2.262,75 zł. Odnotować należy, że zamknięcie 
roku z pozytywnym wynikiem finansowym 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 zapewne i całej naszej społeczności jest dalsza poprawa stanu konta na 
drodze wpłat składek członkowskich w 2019 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 112 osób, 
w tym troje członków honorowych. W roku 2018 przyjęto w szeregi Stowarzyszenia 
19 nowych członków. Z żalem odnotowaliśmy śmierć dwojga naszych członków, 
w tym jednego Członka Honorowego oraz wygaśnięcie członkostwa 15 osób wobec 
nieopłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy licząc od końca roku, 
za który składka winna być wniesiona, tak więc na koniec roku 2018 liczba członków 
Stowarzyszenia to 114 osób, w tym, wobec nadania podczas Zgromadzenia 2018 
członkostwa honorowego, troje członków honorowych. 

3. W dniu 27 stycznia 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział 
w corocznych uroczystościach rocznicowych upamiętniających oswobodzenie 
Jeńców w Dziedzicach. Na mogile poległych złożono wiązankę kwiatów.  
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4. W dniu 17 lipca przeprowadzono w Poznaniu posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, 
poświęcone w głównej mierze przygotowaniu we wrześniu Walnego Zgromadzenia 
członków, zakończeniu kadencji władz Stowarzyszenia oraz wyborom władz na 
nową kadencję. Protokół z posiedzenia jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia. 

5. Walne Zgromadzenie członków odbyło się dnia 22 września 2018 r. w Dobiegniewie.  

− Ustępujące władze Stowarzyszenia uzyskały na drodze głosowania absolutorium 
dla swej działalności.   

− W wyniku przeprowadzonych wyborów Zarząd utworzyli: Wiesław Dembek – 
prezes; Sylwia Łaźniewska – wiceprezes; Andrzej Pazda – wiceprezes; Irena 
Zmaczyńska – sekretarz; Andrzej Grzybowski, Anna Matuchniak-Mystkowska, 
Dariusz Stawicki – członkowie. 

− Komisja Rewizyjna ukształtowała się następująco: Bożena Kurkowiak – 
przewodnicząca; Marta de Mezer, Lech Rytwiński, Grzegorz Stach, Stanisława 
Wyrzykowska – członkowie. 

− Walne Zgromadzenie zdecydowało o nadaniu godności członka honorowego 
Stowarzyszenia Pani Wandzie Pierzchlewicz (wdowie po Jeńcu) oraz Panu 
Leszkowi Walochowi (ustępującemu burmistrzowi Dobiegniewa).  

− Podjęto uchwałę o zmianach w treści Statutu Stowarzyszenia. Wprowadzone 
zmiany mają przede wszystkim charakter redakcyjny oraz aktualizacyjny. 
Ujednoznaczniają ponadto kwestie wygaśnięcia członkostwa oraz uelastyczniają 
skład liczebny władz Stowarzyszenia na wypadek zmian w trakcie trwania 
kadencji.  

6. Po odbyciu się Walnego Zgromadzenia Zarząd przystąpił do przygotowywania 
dokumentacji dla złożenia jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

7. Wskazani przez Zarząd Członkowie Stowarzyszenia uzupełnili skład władz Fundacji 
Woldenberczyków w celu podjęcia procedury jej likwidacji wobec wyczerpania jej 
misji.     

8. 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. W ten sposób w roku sprawozdawczym rozkolportowano ok. 40 
egzemplarzy każdej z książek.   

9. Zasilono sumą 1000 zł fundusz nagród XVI Konkursu Recytatorskiego Poezji 
obozowej Oflagu II C Woldenberg. 

10. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy 
wybuchu II wojny światowej organizowanych w Dobiegniewie.  

11. W dniu 16 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział 
w zorganizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ogólnopolskim 
spotkaniu rodzin jenieckich w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.   

12. Poddawano ciągłej weryfikacji i rozbudowie listę jeńców Oflagu II C opierając się  
o informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym uwiarygodnione zgłoszenia 
potomków jeńców. 



 

 

13. Opracowano listę i dane jeńców zmarłych w obozie i podczas ewakuacji, korzystając  
z pomocy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. 

14. Opracowano listę i dane jeńców – oficerów AK, którzy trafili do obozu po Powstaniu 
Warszawskim. Listę tę opracowano głównie w oparciu o materiały opracowane 
przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. 

15. W porozumieniu ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK opracowano treść tabliczki 
QR poświęconej oficerom Armii Krajowej internowanym w Oflagu II C po Powstaniu 
Warszawskim.  

16. Nawiązano kontakt z Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie wyjaśnienia miejsca 
pochówku ppłk. Karola Strusiewicza, poległego w trakcie potyczki w Dziedzicach 
30 stycznia 1945 r. IPN bada obecnie materiały w tej sprawie.  

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

18. 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 2018 zostało przyjęte na 

posiedzeniu zarządu w dniu 26 stycznia 2019 r. w Dziedzicach i przedłożone pod ocenę 

Komisji Rewizyjnej. Komisja na swym posiedzeniu w dniu 26 lutego w Poznaniu do 

przedłożonych dokumentów uwag nie wniosła. 

 
 

Za Zarząd 

 

Wiesław Dembek             Andrzej Pazda 

prezes Stowarzyszenia            wiceprezes Stowarzyszenia 

 

28 lutego 2019 
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Konto Stowarzyszenia Santander Bank 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  


