
Wydarzenia  październik 2019 r.  

� Posiedzenie Zarządu,  

� Przystanek Historia 

 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków 

Posiedzenie miało miejsce w dniu 4 października w Poznaniu, obradom przewodniczył Prezes 

Wiesław Dembek. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. następujące sprawy i podjęto 

w wyniku tego działania: 

� Omówiono stan osobowy i finansowy Stowarzyszenia. Szczegóły w tym zakresie 

znajdą się w sprawozdaniu rocznym, które będzie opublikowane w lutym 2020 r. 

Pewien niepokój budzi dzisiaj stan opłacania składek. Zaległości sięgają roku 2018 

i 2019. Mogą one, niestety skutkować wygaśnięciem członkostwa. 

� Trwają prace nad uzupełnianiem listy jeńców Oflagu IIC Woldenberg. Na koniec 

września ujawniono 180 nazwisk jeńców nieujętych na liście tzw. „lubuskiej” 

� Projekt "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Muzeum Woldenberczyków" 

wchodzi w fazę realizacji. Zakończenie przewidywane jest na wiosnę 2022 r. Tym 

samym zwiedzanie Muzeum będzie utrudnione. Proponujemy tutaj przed 

planowanym przyjazdem wcześniejszy kontakt telefoniczny z Muzeum pod numerem: 

+95-761-10-95 

� Trwają prace nad opracowywaniem notek biograficznych Jeńców Oflagu IIC. 

Planowane jest, oprócz zamieszczania ich na stronie internetowej Stowarzyszenia, 

wydanie także ich w formie książkowej 

� Przygotowywany jest dodruk książki Mariana Brandysa „Wyprawa do Oflagu” 

� Na szczeblu Urzędu Miasta i Stowarzyszenia „Nasz Dobiegniew” trwają uzgodnienia 

związane z 80. rocznicą przybycia pierwszych jeńców do Woldenbergu. 

Przebieg dyskusji i szczegóły dotyczące podjętych działań zostały zawarte w protokole z 

posiedzenia, dostępnym w siedzibie Stowarzyszenia. 
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Seminarium „Przystanek Historia” 

21 października odbył się kolejny ogólnopolski zjazd rodzin jenieckich, organizowany 

przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu. Tym razem spotkanie odbyło się 

w murach Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki 

w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięło troje członków naszego Stowarzyszenia: 

prof. Wiesław Dembek, prof. Anna Matuchniak-Mystkowska oraz prof. Wojciech Chlebda.  

Na zaproszenie Organizatorów Prof. Anna Matuchniak-Mystkowska poprowadziła plenarną 

dyskusję, a Prof. Wojciech Chlebda wygłosił wykład nt. „Pamięć rodzinna w teorii i osobistej 

praktyce”. Pełny tekst wygłoszonego referatu zamieszczony jest w zakładce „Forum 

dyskusyjne – wypowiedzi”. 

 Ze względu na ograniczoność miejsca zaproszenia na spotkanie miały charakter imienny.  

Więcej na ten temat można znaleźć portalu internetowym CMJW: www.cmjw.pl   
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