
 

 

 

 

„Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków 

                na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej” 

Projekt przewiduje przebudowę i modernizację istniejącego obiektu muzeum oraz 

rozbudowę obiektu o następujące elementy: salę konferencyjno-kinową  

z zapleczem socjalnym i technicznym, archiwum, kotłownię, zakup wyposażenia dla tych 

pomieszczeń, przestrzeń dydaktyczną z zapleczem socjalnym, zakup sprzętu 

wystawienniczego, technicznego i multimedialnego. Przebudowie ulegnie również teren 

wokół muzeum, na którym znajdować się będą: przestrzenna makieta obozu, wieża 

wartownicza, przebudowane parkingi, główna aleja dojazdowa oraz uliczki wewnętrzne, 

oświetlenie, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu, mała infrastruktura, miejsce 

spotkań dla odwiedzających muzeum, kombatantów i mieszkańców gminy, renowacja tablicy 

pamiątkowej i cmentarza obozowego, renowacja i częściowe odtworzenie fontanny, która 

znajduje się w niemieckiej części obozu na placu przed dawnym barakiem kasyna 

niemieckiego. Renowacji zostanie poddany ołtarz z historyczną rzeźbą Matki Bożej 

Woldenberskiej, która w latach 1940-45 znajdowała się w ołtarzu kaplicy obozowej.  

Cała inwestycja będzie uwzględniała dostosowania w zakresie potrzeb dla osób 

z niepełnosprawnościami.  

 

 

 

            

 

 



 

 

W ramach dofinansowania  tego przedsięwzięcia zakłada się realizację  następujących 

projektów: 

 konferencje naukowe (prelegenci i uczestnicy – polsko – niemieccy), 

 konkursy poezji obozowej (projekt adresowany do dzieci i młodzieży), 

 lekcje muzealne – spotkania historyczne (polsko – niemieckie). W trakcie realizacji 

projektu odbędą się dwie lekcje historii – jedna w  Polsce, druga w Niemczech. Do tego 

działania włączamy szkoły po polskiej i niemieckiej stronie. 

 debaty historyczne polsko – niemieckie, jedna w Polsce,  druga  w Niemczech, 

 zjazd Rodzin Woldenberskich (adresatami będą potomkowie i sympatycy byłych 

jeńców oflagu). W trakcie zjazdu odbędą się polsko – niemieckie  spotkania 

integracyjne seniorów.  

 konkursy artystyczne plastyczno – fotograficzne (młodzież polsko - niemiecka).       

Tematyka promująca miejsca pamięci oraz walory turystyczne regionów objętych 

projektem. 

 wystawy czasowe, 

 nakręcenie dwóch filmów dokumentalnych, 

 rajdy harcerskie szlakiem ewakuacji Oflagu IIC Woldenberg, 

 wydanie tomiku poezji obozowej, 

 wydanie albumu zdjęciowego o Oflagu IIC Woldenberg, 

 wydanie materiałów promocyjnych i gadżetów, 

 wydanie folderów o Oflagu IIC Woldenberg i niemieckim  miejscu pamięci oraz   

o polsko – niemieckich regionach turystycznych w trzech językach: polskim, 

niemieckim i angielskim, 

 uroczystości i festyny zamykające projekt,  inaugurujące rozpoczęcie działalności 

Muzeum Woldenberczyków po przebudowie,  rozbudowie i modernizacji oraz  

niemieckiego miejsca pamięci.  

 

W uzupełnieniu powyższej informacji Urzędu Miasta i Gminy Dobiegniew 

Aktualnie trwa przenoszenie eksponatów do budynku Urzędu przy ul. Dembowskiego, gdzie zostaną 

zmagazynowane na czas trwania prac modernizacyjno-remontowych. Tym samym Muzeum jest 

niedostępne dla zwiedzających. Liczymy na to, że planowany czas prowadzenia tych prac określany na 

dwa lata, nie zostanie przekroczony i w czerwcu 2022 roku będziemy mogli cieszyć zmodernizowaną 

pamiątką historii, a powierzchnia wystawiennicza Muzeum umożliwi na eksponowanie zbiorów dziś 

niedostępnych dla zwiedzających. 
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