
 
 

Meldunek patrolowy z trasy ewakuacji Oflagu IIC 
 
 

Już po raz 9  zmobilizowaliśmy się by uczcić pamięć żołnierzy - oficerów 

walczących o naszą Ojczyznę w pamiętnych 

dniach września 1939 r., ale również 

odbudowujących  nasz kraj po wojnie.  

Pomimo ograniczeń wywołanych pandemią, dwoma patrolami: 

harcerskim i pracowników Urzędu Miejskiego z Panią Burmistrz 

na czele, ruszyliśmy na trasę ewakuacji Oflagu IIC. Zaczęliśmy od 

złożenia kwiatów pod pomnikiem na terenie gruntownie 

modernizowanego Muzeum Woldenberczyków. Następnie 

udaliśmy się przez Ługi, Ogardy do Pałacu Państwa Sapetów 

w Tucznie. Tu, w tym roku był koniec pierwszego etapu naszego "Marszu Pamięci". Tu też, 

dzięki gościnności  właścicieli mogliśmy przenocować.  

Drugi etap Tuczno - Barlinek był 

bardzo męczący z racji  wydłużenia 

trasy o odcinek Tuczno- Bobrówko, 

który w poprzednich latach 

pokonywaliśmy w ramach 

pierwszego etapu. Dlatego 

zasłużyliśmy na  wygodny nocleg 

zorganizowany przez władze 

Barlinka. Tam dołączyli do nas druhowie z 6.Drużyny 

Harcerskiej - Sokół z Barlinka.  

W sobotę rano, po uprzednim zapaleniu ognia na mogile Woldenberczyków w Barlinku, 

ruszyliśmy do Dziedzic. Tradycyjnie pełniliśmy wartę przy pomniku, uczestniczyliśmy 

w uroczystościach na cmentarzu oraz zamówionej Mszy św. w miejscowym kościele. 



Kolejny czas pamięci za nami. Jestem szczęśliwy, że mogliśmy, pomimo  przeciwności 

wynikających z pandemii w nim uczestniczyć.   

 

Wydarzenia, tradycyjnie już, zakończyliśmy spotkaniem wspominkowym 

w gościnnych progach Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic. Udział w nim wzięli 

przedstawiciele Urzędu Miasta Dobiegniew, Stowarzyszenia Woldenberczyków oraz harcerze 

z 1 Drużyny ZHP w Dobiegniewie i lokalna społeczność. Było to też okazją do przekazania 

przez przedstawiciela Stowarzyszenia Woldenberczyków kalendarzy odnotowujących

 
najważniejsze wydarzenia z okresu II Wojny związane z Oflagiem IIC oraz ciekawej pozycji 

książkowej autorstwa, także jeńca Oflagu Mariana Brandysa, pt. „Wyprawa do Oflagu”   

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pomoc i przychylność wielu 

osób.  W szczególności Pani Burmistrz Dobiegniewa i jej urzędników, ponadto Pani Sołtys 

Ługów, Ogard, Państwa Sapetów z Pałacu w Tucznie i władzom Barlinka.  

Stowarzyszenie Miłośników Dziedzic, z panią Grażynką Leszkiewicz na czele, jak zwykle 

ugościło nas po królewsku.  

 

Dziękuję wszystkim serdecznie i do zobaczenia za rok.  

 

pwd. Waldemar Grzankowski 

 

Dobiegniew 29 stycznia 2021. 

 


