
SPRAWOZDANIE SYNTETYCZNE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 

WOLDENBERCZYKÓW 

 Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2019-2022 

 
 Stan środków Stowarzyszenia na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił na koncie  

w  Santander Bank 22.008,56 zł, a na dzień 30 września 2022 r. 2.420,27 zł.  

Poniżej tabela obrazująca sytuację finansową Stowarzyszenia. Szczegóły  

w Sprawozdaniu finansowym za kadencję 2018-2022 - dostępnym w siedzibie 

Stowarzyszenia.   

  

 W dniu 1 stycznia 2019 r. lista członków Stowarzyszenia obejmowała 127 osób,  

w tym troje członków honorowych. W dniu 30 września 2022 r. liczba członków 

wynosiła 155 osób, w tym również troje członków honorowych. Członkami 

honorowymi Stowarzyszenia są obecnie PP.: Jadwiga Bogucka, Leszek Waloch, 

Zbigniew Wilma.  

 W okresie sprawozdawczym przeprowadzano posiedzenia Zarządu w miejscach  

i terminach podyktowanych aktualnymi możliwościami organizacyjnymi. Duże 

utrudnienie stanowiła w tym okresie panująca pandemia.  

 Przez cały okres sprawozdawczy uzupełniano na bieżąco treści informacyjne na 

stronie internetowej Stowarzyszenia. Za każdym razem zmiany te były awizowane 

opracowywanym i wysyłanym drogą elektroniczną newsletter'em. 

 We wszystkich latach sprawozdawczych przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział 

w uroczystościach rocznicowych upamiętniających oswobodzenie Jeńców  

w Dziedzicach. Na mogile poległych zawsze znalazła się nasza wiązanka kwiatów. 

Jednocześnie Stowarzyszenie udzielało rzeczowego lub finansowego wsparcia 

harcerzom biorącym udział w rajdzie, a w roku 2022 także Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Dziedzic jako gospodarzowi spotkań. Harcerzom wręczano również dyplomy 

pamiątkowe, książki oraz kalendarze Stowarzyszenia.  
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 Do końca roku 2021 kontynuowano kolportaż I wydania książki Oflag II C Woldenberg 

– to brzmi jak tajemnica, a od początku roku 2022 drugiego jej wydania oraz reprintu 

książki Mariana Brandysa Wyprawa do oflagu. Książki dostarczane były i są przede 

wszystkim drogą pocztową nowym członkom Stowarzyszenia, zainteresowanym 

obecnym członkom oraz jego sympatykom.   

 Poddawano ciągłej weryfikacji i rozbudowie listę jeńców Oflagu II C opierając się  

na informacjach pochodzących z różnych źródeł, w tym na uwiarygodnionych 

zgłoszeniach potomków jeńców. Ujmowanie na liście „jeńców nieujętych" odbywa się 

na podstawie materiałów dokumentujących w sposób wystarczająco wiarygodny 

pobyt jeńca w Oflagu. Materiały te dostarczane są na ogół przez rodziny jeńców 

nieujętych na liście lubuskiej lub na podstawie materiałów zdobywanych staraniem 

Zarządu.  

 Prowadzono systematyczne prace nad listą jeńców zmarłych w obozie i podczas 

ewakuacji, korzystając z pomocy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Na 

podstawie analizy pozyskanych materiałów źródłowych pracowano nad listami 

zmarłych i poległych jeńców spoczywających w mogiłach w Dziedzicach i Barlinku 

oraz jeńców upamiętnionych tam symbolicznie, zmarłych w innych miejscach  

i okolicznościach. 

 W ciągu roku 2019 do Stowarzyszenia wpłynęły bardzo cenne 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”.  

 W roku 2019 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.    

 W tymże roku dodrukowano 500 egzemplarzy reprintu książki Mariana Brandysa 

Wyprawa do oflagu. 200 egz. przekazano do Muzeum w dniu jego ponownego 

otwarcia. 

 W roku 2019 rozpoczęto prace nad notami biograficznymi jeńców mobilizując do tego 

ich rodziny oraz członków Zarządu. Prace te trwają do dnia dzisiejszego.  

 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 por. Antoniego Paprockiego i por. Zygmunta 

Pazdy. 

 W dniu 21 października 2019 r. członkowie Stowarzyszenia – prof. Anna Matuchniak-

Mystkowska, prof. Wojciech Chlebda oraz prof. Wiesław Dembek czynnie 

uczestniczyli w kolejnym ogólnopolskim zjeździe rodzin jenieckich, zorganizowanym 

w Warszawie przez  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.   
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 W dniu 29 listopada tegoż roku Pani prof. Anna Matuchniak-Mystkowska 

przedstawiła misję i działalność 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.  

 W roku 2020 na stronie internetowej Stowarzyszenia umieszczono kolejne, 

pozyskane pozycje: 

o Pamięć Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie po roku 1989 – opracowanie na 

podstawie pracy licencjackiej Eweliny Dynkwald, studentki Uniwersytetu 

Szczecińskiego; 

o Działalność Koła Elektryków w Oflagu II C – opracowanie, pod redakcją Piotra 

Szymczaka powstało w wyniku współdziałania z Zarządem Głównym SEP  

i naszego Stowarzyszenia w ramach przygotowywanego Sympozjum pt. „Elektrycy 

w czasie II Wojny i w Oflagach";  

o Pamięć rodzinna w teorii i osobistej praktyce – opracowanie powstałe jako materiał 

pokonferencyjny seminarium organizowanego przez CMJW. Autorem 

opracowania jest prof. Wojciech Chlebda, członek Stowarzyszenia; 

o Pomoc Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w czasie wojny – opracowanie 

autorstwa Członków Stowarzyszenia - Państwa Wyrzykowskich sporządzone na 

podstawie wspomnień ich Ojca Józefa Tokarczyka – jeńca Oflagu II C; 

o Polscy leśnicy w Obozie Woldenberg; opracowanie to, autorstwa prof. Romana 

Wojtkowiaka udało się pozyskać dzięki współpracy z Uniwersytetem 

Przyrodniczym w Poznaniu. 

o A także jeszcze wiele innych, które można znaleźć na stronie internetowej SW pod 

zakładkami „Opracowania” oraz „Forum dyskusyjne wypowiedzi” 

 W 2020 r. opracowano i wydrukowano w liczbie 250 egzemplarzy Kalendarz 

Woldenberski 2021, zawierający graficzne i treściowe motywy Oflagu II C. Kalendarz 

rozesłano drogą pocztową do wszystkich członków i zainteresowanych sympatyków 

Stowarzyszenia. 

 W dniu 12 grudnia 2020 r. przeprowadzono posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, 

które – ze względu na ograniczenia sanitarne – odbyło się w trybie zdalnym. Podjęto 

wówczas decyzję o redakcji i wydrukowaniu książki zawierającej biogramy jeńców.  

 W dniu 19 listopada 2021 przedstawiciel Stowarzyszenia – prez. Andrzej Pazda wziął 

udział w pracach jury XVIII edycji konkursu recytatorskiego poezji oflagowej.  Dwóch 

przedstawicieli Stowarzyszenia ufundowało nagrody specjalne dla uczestników 

konkursu. 

 W grudniu 2021 r. wydano w nakładzie 750 egzemplarzy drugą – poprawioną  

i rozszerzoną edycję książki Oflag II C Woldenberg - to brzmi jak tajemnica. Prezentację 

książki przeprowadzono 29 stycznia 2022 r. w czasie corocznej uroczystości  

w Dziedzicach. Książka zawiera m.in. dane 187 jeńców nieujętych na liście „lubuskiej” 

oraz 103 jeńców zmarłych w czasie pobytu w obozie lub w trakcie ewakuacji. 

Wykorzystano w niej także wspomniane wyżej wspomnienia T. Lamprechta  

i S. Bojanowskiego.   
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 Także w grudniu 2021 r. opracowano i wydrukowano w liczbie 250 egzemplarzy 

Kalendarz Woldenberski 2022. 

 W roku 2021 na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Opracowania” 

zamieszczono Listy miłosne pisane przez jednego z Jeńców oraz Album konspiracyjnej 

twórczości Jeńców Oflagu IIC. 

 W roku 2022 udało się skompletować na nośniku elektronicznym w formacie DVD 

zestaw siedmiu filmów dotyczących Oflagu i uroczystości związanych z Oflagiem. 

 W tymże roku trwały intensywne prace nad książką pt. Woldenberczycy – bliscy i znani. 

Żołnierze Września 1939 i Powstania Warszawskiego. Ta praca zbiorowa pod redakcją 

A. Pazdy opuściła drukarnię we wrześniu i zostanie zaprezentowana 15 października 

w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Woldenberczyków.   

Szczegółowe sprawozdania finansowe oraz listy składek znajdują się do wglądu  

w siedzibie Stowarzyszenia i udostępniane są jego członkom. 

 Niniejsze sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia  

i przedstawione do oceny Komisji Rewizyjnej.    

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia 

 

 

 

 

Poniżej konkluzja Komisji Rewizyjnej przyjęta podczas Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia w dniu 15 października 2022 r. 

 

Komisja Rewizyjna przyjmuje Sprawozdanie z działalności w  kadencji 2018-2022 zarówno  
w części  merytorycznej jak i finansowej, rekomendując jednocześnie opublikowanie na stronie 
internetowej sprawozdania merytorycznego, natomiast sprawozdanie finansowe winno być 
udostępniane do wglądu członkom Stowarzyszenia w jego siedzibie.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

W porozumieniu z członkami Komisji Rewizyjnej: 

Bożena Kurkowiak - przewodnicząca 

 


