SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW
Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2014-2018
Sprawy formalne i porządkowe
W ramach porządkowania spraw Stowarzyszenia, po kilkuletniej przerwie w jego
działalności, przeprowadzono:
− rejestrację nowego Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym;
− weryfikację na drodze korespondencyjnej listy członków Stowarzyszenia;
− nadanie numerów członkowskich oraz zaprojektowanie i wydrukowanie legitymacji;
− organizację atrybutów kancelaryjnych – druków firmowych, pieczątek, wizytówek etc.;
− procedury umożliwiające operowanie kontem bankowym Stowarzyszenia;
− opracowanie projektu zweryfikowanej wersji Statutu Stowarzyszenia (do przedstawienia
na Walnym Zgromadzeniu członków we wrześniu 2018 r.;
− przygotowanie trzech Walnych Zgromadzeń członków Stowarzyszenia – w latach 2014
(nieformalnie, w sytuacji praktycznego braku Zarządu), 2016 oraz 2018;
− opracowanie tez kierunkowych do Planu działania Stowarzyszenia na kadencję 20182022.
Komunikacja
Dla usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Stowarzyszenia:
− pozyskano adresy pocztowe i e-mailowe członków;
− założono i prowadzono na bieżąco stronę internetową Stowarzyszenia
www.woldenberczycy.pl;
− założono skrzynkę e-mailową kontakt@woldenberczycy.pl;
− utrzymywano bieżącą komunikację ze wszystkimi respondentami kontaktującymi się za
pomocą w/w mediów przyjmując zasadę, że żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi w
ciągu tygodnia od jego otrzymania.
Listy jeńców
− Poddawano ciągłej weryfikacji i rozbudowie listę jeńców Oflagu II C opierając się
o informacje pochodzące z różnych źródeł, w tym uwiarygodnione zgłoszenia potomków
jeńców.
− Opracowano listę i dane jeńców zmarłych w obozie i podczas ewakuacji, korzystając
z pomocy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu.
− 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.

Materiały popularyzatorskie i faktograficzne
− Opracowano i wydano nakładem własnym Andrzeja Pazdy obszerną broszurę pt. Oflag II
C Woldenberg wczoraj i dziś.
− Wydano drukiem reprint książki Mariana Brandysa pt. Wyprawa do Oflagu.
− Opracowano i wydano wspólnie z Urzędem Miejskim w Dobiegniewie książkę
pt. Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica, stanowiącą kompendium wiedzy
o obozie.
− Opracowano trasę, mapę i chronologię ewakuacji jeńców Oflagu II C.
− W porozumieniu ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK opracowano treść tabliczki QR
poświęconej oficerom Armii Krajowej internowanym w Oflagu II C po Powstaniu
Warszawskim.
− Przejmowano i przekazywano do Muzeum Woldenberczyków pozyskiwane pamiątki
obozowe lub informacje ich dotyczące.
Działalność reprezentacyjna, promocyjna i edukacyjna
− Przeprowadzono cztery audycje radiowe o Oflagu II C na falach rozgłośni TOK FM.
− Nawiązano kontakt z instytucjami kompetentnymi w zakresie tematyki jeńców
wojennych:
ü Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu,
ü Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu,
ü Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB w Olsztynku,
ü Muzeum Gross Born,
ü Muzeum Powstania Warszawskiego,
ü Muzeum II Wojny Światowej,
ü Zamkiem Królewskim w Warszawie,
ü Światowym Związkiem Żołnierzy AK,
przesyłając do nich nowo wydaną książkę pt. Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak
tajemnica oraz zwracając się z prośbą o umieszczenie na ich portalach linków do stron
Stowarzyszenia oraz Muzeum Woldenberczyków.
− Przyjęto patronat nad wystawą pt. Lagertheater, zorganizowaną przez Muzeum Sztuki
Współczesnej MOCAK w Krakowie i otwartą we wrześniu 2017 r.
− Udzielano listownego poparcia dla wystąpień Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie do
władz o wsparcie finansowe dla Muzeum Woldenberczyków.
− Współpracowano z Urzędem Miejskim w Dobiegniewie w działaniach na rzecz rozwoju
gminy.
− Zapewniono udział przedstawicieli Stowarzyszenia w:
ü uroczystościach pogrzebowych dwóch ostatnich jeńców obozu,
ü corocznych obchodach rocznicy Września 1939 w Dobiegniewie,
ü corocznych uroczystościach upamiętniających wyzwolenie jeńców obozu w dniu 30
stycznia 1945 r. w Dziedzicach,
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ü corocznych konkursach recytatorskich poezji Oflagu II C, organizowanych przez Urząd
Miejski w Dobiegniewie,
ü ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w
Polsce. Zapomniane czy odkrywane?, zorganizowanej przez Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,
ü wystawie w gmachu Sejmu RP, zatytułowanej Muzeum w Miejscu Pamięci. Museum
in a Site of Remembrance, zorganizowanej przez Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych w Opolu,
ü kolejnych edycjach wystawy Muzeum Sportu i Turystyki pt. Igrzyska za drutami,
ü odsłonięciu ufundowanych przez Stowarzyszenie tablic w Dziedzicach,
ü uroczystościach przy mogile kpt. Władysława Sierko w Kosinie.
Prace identyfikacyjne
− Wraz z lokalnymi działaczami zaangażowano się w identyfikację kpt. Władysława Sierko
spoczywającego pod zmienionym nazwiskiem w na cmentarzu wiejskim w Kosinie.
− Nawiązano kontakt z Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie wyjaśnienia miejsc
pochówku oficerów polskich poległych w trakcie potyczki w Dziedzicach, która
doprowadziła do wyzwolenia jeńców Dziedzicach.
− Nawiązano współpracę z niemiecką Fundacją „Volksbund” w kwestii żołnierzy
niemieckich poległych w Dziedzicach.
Działalność fundatorska
− Ufundowano nagrody dla laureatów corocznych konkursach recytatorskich poezji Oflagu
II C, organizowanych przez Urząd Miejski w Dobiegniewie.
− Zaprojektowano i ufundowano dwie tablice - pamiątkową oraz informacyjną – w
Dziedzicach, gdzie w dniu 30 stycznia 1945 r. odzyskała wolność połowa jeńców obozu.
Członkowie Stowarzyszenia
Na początku kadencji lista zidentyfikowanych członków liczyła 59 osób. W wyniku
wyjaśniania składu Stowarzyszenia oraz naboru nowych członków aktualna lista zawiera 110
nazwisk. W trakcie kadencji Zarządu do Stowarzyszenia wstąpiło, czy też reaktywowało
swoje członkostwo 55 osób. W tym okresie zmarło czworo członków. W odniesieniu do 8
osób członkostwo wygasło zgodnie ze Statutem - wskutek długotrwałego nieopłacania
składek. Troje członków Stowarzyszenia posiada status członków honorowych.
51 członków to synowie i córki Jeńców, 3 Panie to Małżonki Jeńców, 18 członków to
wnukowie a 12 osób to inni powinowaci. 26 członków to osoby nie powiązane stopniami
pokrewieństwa czy powinowactwa.
Członkowie Stowarzyszenia rekrutują się z terenu całej Polski i spoza jej granic.
Największa liczba członków zamieszkuje w Poznaniu – 24 osoby, następnie w Warszawie – 11
osób, Dobiegniewie – 7 osób, w Łodzi – 5 osób, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku i Olsztynie po 4
osoby. 4 osoby zamieszkują poza granicami Polski – w USA, W. Brytanii i Niemczech.
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Finanse
Na pierwszy dzień kadencji, tj. 3 września 2014 roku, stan środków na koncie
bankowym Stowarzyszenia wynosił 17.795,44 zł. Na dzień 31 sierpnia 2018 r. stan konta
wynosił 21.895,42 zł.
W czasie trwania kadencji założono konto w Banku Zachodnim WBK, rezygnując
z prowadzenia konta w Banku PKO BP.
Wszystkie operacje finansowe prowadzone były poprzez Bank PKO BP oraz BZWBK.
Zestawienie przychodów i kosztów w poszczególnych latach kadencji pozostają do wglądu w
siedzibie Stowarzyszenia

Inne sprawy organizacyjne
Dziesięcioro członków Stowarzyszenia zasiliło władze Fundacji Woldenberczyków –
Zgromadzenie Fundatorów i Radę Nadzorczą – w celu przeprowadzenia procedury jego
likwidacji.
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