73 ROCZNICA UWOLNIENIA JEŃCÓW OFLAGU II C WOLDENBERG
W DZIEDZICACH
Jak co roku, w Dziedzicach odbyła się – zorganizowana przez miejscowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic – uroczystość upamiętniająca wyzwolenie w dniu 30
stycznia 1945 roku 3200 Jeńców Oflagu II C Woldenberg. Tym razem spotkanie wypadło na
dzień 27 stycznia 2018.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele, podczas której
ksiądz proboszcz Adam Polanowski wygłosił piękną, patriotyczną homilię. Po mszy wszyscy
udali się do mogiły poległych Woldenberczyków, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Następnie, w siedzibie Stowarzyszenia – byłej szkole podstawowej im. Podchorążego
Tadeusza Starca – odbyła się kameralna część uroczystości. Wzięło w niej udział ok. 150
osób. Uroczystość odbyła się w pięknie odnowionej siłami członków SPD sali konferencyjnej,
ozdobionej oryginalnymi, iluzjonistycznymi freskami. Z okolicznościowymi przemówieniami
wystąpili kolejno: Grażyna Leszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic, Wiesław
Dembek – prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków, Sylwia Łaźniewska – wiceburmistrz
Dobiegniewa, Tomasz Rogoziński – prezes Fundacji Woldenberczyków, Pani Meike MoogSteffens – burmistrz niemieckiego miasta Schneverdingen, Waldemar Grzankowski –
przywódca rajdu harcerzy dobiegniewskich, Dariusz Zieliński – burmistrz Barlinka.
Obecni byli m.in.: Irena Zmaczyńska – dyrektor Muzeum Woldenberczyków w
Dobiegniewie, Pan A. Gniazdowski – bliski krewny poległego w Dziedzicach ppor. Jana
Strupczewskiego, Mariusz Maciejewski - przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku wraz
z radnymi, działacze społeczni oraz mieszkańcy Dziedzic, Barlinka i okolic.
Uroczystość uświetnili swą czynną obecnością przedstawiciele organizacji:
− Związku Strzeleckiego w Szczecinie, którzy przygotowali ekspozycję broni wojskowej,
− Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, trzymający warty honorowe.

W patriotycznym montażu słowno–muzycznym „Nareszcie u siebie” wystąpili uczniowie
klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku.

Jak co roku, tego dnia w Dziedzicach zakończył się uroczyście ostatni etap corocznego
65-kilometrowego rajdu harcerzy dobiegniewskich szlakiem ewakuacji Oflagu II C
Woldenberg, odbywanego pod dowództwem druha Waldemara Grzankowskiego.
W swoim wystąpieniu prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków –
biorąc pod uwagę różny poziom orientacji uczestników – skupił się na
obiektywnej faktografii związanej z ewakuacją obozu oraz
dramatycznymi wydarzeniami, które rozegrały się 30 stycznia 1945 roku
w Dziedzicach. Relacja spotkała się z dużym zainteresowaniem
zebranych, w tym gości niemieckich. Jak wiadomo bowiem, w bitwie
zginęli oprócz Polaków także żołnierze niemieccy, którzy zostali
bezimiennie pochowani we wspólnej z Polakami mogile.
Na ogromne podkreślenie zasługuje wielki wkład społecznej pracy członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic w organizację uroczystości, w tym przygotowanie
znakomitego jak zwykle poczęstunku dla 150 gości. Tą drogą wyrażamy Organizatorom
serdeczne podziękowania i gratulacje.
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