
Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Barlinku w Izbie Pamięci  
Muzeum w Dziedzicach. 

 
W dniu 9 października 2021, na 

zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic 
przyjechała do Dziedzic, miejsca oswobodzenia 
grupy ok. trzech tysięcy Jeńców Oflagu II C, grupa 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku. 
Uczniowie VIII klas zwiedzili muzeum i zapoznali się 
z historią  lokalną ostatnich dni II wojny światowej 
i tragicznych wydarzeń podczas oswobadzania 
Jeńców, opowiedzianych przez niżej podpisaną. 
W uzupełnieniu, Pani Anna Mariańska nauczycielka 
historii, nakreśliła sylwetki Woldenberczyków, 
którzy szczególnie wyróżnili się  swoją działalnością 
w obozie, a w tym: archeologa profesora Kazimierza Michałowskiego, literata Mariana Brandysa, 
architekta Jerzego Hryniewieckiego, muzykologa i geografa Jerzego Młodziejowskiego, okulisty prof. 
Witolda Starkiewicza, artysty rzeźbiarza i pedagoga Stanisława Horno-Popławskiego, aktora 
i pedagoga Kazimierza Rudzkiego oraz poety Stefana Flukowskiego. Wszyscy oni położyli wielkie 
zasługi dla przetrwania pięciu lat niewoli nie ustając w swych działaniach po wyzwoleniu. 

Pobyt uczniów w Dziedzicach przyjął formę warsztatów, których temat brzmiał: 
"Woldenberczycy - jeśli nie pamięć, to co...?". Jednym z zadań grupowych było rozwiązanie 
krzyżówki, której hasło brzmiało "Terapia woldenberska", na rzecz której szczególne zasługi położyli 
właśnie wymienieni Jeńcy. 
Młodzież wyjechała pełna wrażeń i chętna do włączenia się do corocznych obchodów rocznic 
związanych z oflagiem i II Wojną, a w tym i rekonstrukcji ewakuacji obozu Oflag II C Woldenberg. 

 
Opr. Grażyna Leszkiewicz 

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic 
20 października 2021 

 
Zapraszamy Państwa do niewielkiego muzeum we wsi Dziedzice.  

Tutaj, 31 Stycznia 1945 r. prawie trzy tysiące oficerów z Oflagu II C odzyskało wolność. Kilkunastu z nich poległo 
w walce obronnej. Uwolnieni jeńcy - oficerowie postanowili ufundować budynek szkoły pod swoim 
patronatem. Dziś gdy już nie ma wśród nas pokolenia walczącego, Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic utrzymuje 
kontakt z synami Woldenberczyków. Przekazuje historię następnym pokoleniom, przechowuje pamiątki, 

organizuje spotkania i stara się ocalić od zapomnienia to co jeszcze pozostało. 
Kontakt do Muzeum e-mail: spd@dziedzice.org, tel. (48) 661-083-708 
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