
78. rocznica wyzwolenia Grupy Wschód Jeńców Oflagu IIC Woldenberg 

Tegoroczne uroczystości w Dziedzicach związane z kolejną rocznicą oswobodzenia Jeńców 
Grupy Wschód Oflagu IIC Woldenberg miały miejsce w dniu 28 stycznia 2023 r., 
a poprzedzone zostały wymarszem w dniu 26 stycznia z Dobiegniewa uczestników Rajdu 
drogą ewakuacji obozu. 

W uroczystości wzięli udział uczestnicy Rajdu, 
którzy właśnie w Dziedzicach, czyli w miejscu 
oswobodzenia Jeńców naznaczyli metę swego 
marszu, przedstawiciele władz miasta Barlinka i 
Dobiegniewa, członkowie Stowarzyszenia 
Woldenberczyków, Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dziedzic oraz harcerze z Hufca ZHP Strzelecko-
Drezdeńskiego.  Na mogile poległych podczas 
oswobadzania Woldenberczyków, delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów, a uczestniczący 
harcerze zaciągnęli warte honorową. 

Po nabożeństwie w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej dalsze uroczystości miały 
miejsce w Muzeum Wojskowości, Szkolnictwa i Wsi w Dziedzicach - filii Muzeum 
Regionalnego w Barlinku. Gospodarzem spotkania była Kustosz Muzeum Pani Grażyna 
Leszkiewicz, która w swym wystąpieniu odczytała m.in. list Prezesa Stowarzyszenia 
Woldenberczyków skierowany do członków uroczystości, a w tym i do młodzieży licznie 
uczestniczącej w Rajdzie. 

Spotkanie było okazją do wspomnień i wypowiedzi członków rodzin woldenberskich, a także 
zaprezentowania nowo wydanej kosztem i staraniem Stowarzyszenia Woldenberczyków 
książki pt. „Woldenberczycy bliscy i znani Żołnierze Września 1939 oraz Powstania 
Warszawskiego” Tej prezentacji i jednocześnie zachęcenia do lektury książki dokonała 
Wiceprezes SW Pani Sylwia Łaźniewska – Burmistrz Dobiegniewa. Książka jest dostępna pod 
adresem kontakt@woldenberczycy.pl. 

Na zakończenie tych wystąpień uczniowie klas ósmych szkół w Barlinku wraz z nauczycielami 
przygotowali spektakl „Odzyskanie przez Polskę nieodległości i trudy pierwszych lat 
wolności”.  

Na koniec uroczystości, druh komendant Waldemar Grzankowski 
podsumował XI Edycję Rajdu „Szlakiem ewakuacji Oflagu IIC” na trasie 
Dobiegniew- Dziedzice w dniach 26-28 stycznia 2023 i wręczył 
dyplomy, plakietki i nagrody wszystkim uczestnikom.  

 

 

 

Poniżej foto migawki z uroczystości oraz meldunek Komendanta Rajdu 

opr. J.b-b 

mailto:kontakt@woldenberczycy.pl


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   pwd. Waldemar Grzankowski 

      

  Meldunek z 11 edycji Rajdu 

Szlakiem Ewakuacji Oflagu II C 

Woldenberg 

25-28 stycznia 2023 

Już 11-sty raz przypadł mi zaszczyt 
doprowadzenia do Dziedzic uczestników 
naszego  Rajdu Szlakiem Ewakuacji Oflagu II 
C. 

Jak co roku staramy się by data naszego marszu była jak najbardziej zbliżona do historycznej 
daty 25 stycznia, kiedy to w 1945 roku niemieckie władze oflagu w obliczu zbliżającego się 
frontu nakazały ewakuację jeńców oflagu w głąb Rzeszy. 
Nie zapomnijmy, że już 29 stycznia 1945 roku nastąpiło pierwsze przełamanie Wału 
Pomorskiego również w rejonie Woldenbergu, w obecnej wsi St.Osieczno. 

Na trasę tegorocznej edycji po nocy 
z 25/26.01 spędzonej na terenie Muzeum, 
poprzedzonej grą i wykładem 
zorganizowanym prze Pana Jarka Palickiego 
z IPN-Szczecin O/Gorzów Wlkp., 
wyruszyliśmy patrolami wielopoko-
leniowymi. Harcerze 1DDHiZ Dobiegniew 
wraz z reprezentantem szczepu z 
Drezdenka i Barlinka, patrolem 
pracowników Urzędu Miejskiego w 
Dobiegniewie i naszymi wspaniałymi 
potomkami Woldenberczyków w osobach: 
Andrzeja Wiro- Kiro, Tadeusza Tymirskiego i Janusza Kornackiego. Najmłodszy uczestnik 
rajdu miał 11 lat, najstarsi po 75. Jak to zauważył później redaktor TVP-Gorzów - kiedy 
pierwszy raz ruszaliśmy na szlak rodził się  najmłodszy uczestnik tegorocznego rajdu. 

Tradycją jest uroczyste złożenie kwiatów i zniczy przy 
płycie pamiątkowej przy udziale Pani Burmistrz 
Dobiegniewa Sylwii Łaźniewskiej, która żegna nas 
przed wyjściem. 

Jak co roku trasa przebiega tym samym szlakiem. 
Niewiadomą jest zawsze pogoda, która w tym roku 
okazała się dla nas bardzo łaskawa. Temperatura 
bliska zeru, bez opadów i wiatru, pozwoliła nam na 
sprawne dotarcie do Ługów, gdzie niezawodna Pani 

Sołtys Ania Wojtaszek, już 11 raz z rzędu, ugościła wspaniałym śniadaniem, które napełniło 
nas energią  do dalszych zmagań z własnymi słabościami. Poprzez tzw. Spalony Most (Most 
Pojednania) idąc po śladach naszych przodków, poprzez Ogardzki Młyn,  dotarliśmy w 
południe do świetlicy wiejskiej w Ogardach. Tam też jak co roku goszczeni przez Panią Martę 
Szpilę mogliśmy odpocząć, napić się czegoś gorącego i ruszyć do ostatniego tego dnia 
odcinka, poprzez Lubicz do Pałacu Sapetów w Tucznie. 



Folwark w Tucznie, w skład którego wchodził w 1945 
r. pałac, to historyczne miejsce noclegu naszych 
oficerów. To  miejsce, gdzie dzięki sponsorom, a w 
tym roku był to IPN- Szczecin, reprezentowany przez 
Panią dyr. Kingę Macierzyńską i Annę Zarzycką, który 
opłacił nam nocleg i wyżywienie, dzięki czemu 
mogliśmy wygodnie odpocząć i najeść się do syta. 
W Tucznie nasz dobry duch z IPN Pan Jarek Palicki 
przeprowadził kolejną lekcję historii. Uczył nas 
piosenki  ,,Ania” i wyświetlił film o tematyce 

oflagowej ,,Wielka Ucieczka”. W Tucznie po obiedzie opuścił nas patrol ,,urzędników”. 
Musieli wracać do obowiązków służbowych. Bardzo dziękuję za to, że byli z nami. 

Rano po śniadaniu i apelu, już 
w towarzystwie Jarka Palickiego 
ruszyliśmy na drugi etap poprzez 
Żabicko, (gdzie w folwarku nocowali 
oficerowie) do Dankowa. Tam 
niezawodny pan Kazimierz 
Grzybowski, wielki przyjaciel 
Woldenberczyków i harcerzy, czeka 
na nas już z ogniskiem i kiełbaskami, 
a Pani Maria Chmielewska gości nas 
w świetlicy wiejskiej. Czyni to od 
pierwszej edycji naszego rajdu. Po odpoczynku ruszamy dalej i poprzez Niesporowice, 
(kolejny folwark związany z ewakuacją) docieramy do Barlinka. Tam jak co roku goszczeni 
przez burmistrza Barlinka reprezentowanego przez Pana Kik nocujemy w szkole  
i uczestniczymy w konkursie poezji obozowej zorganizowanym wśród wszystkich 
uczestników przez Jarka Palickiego. Dużą pomoc na noclegu udziela nam pan Andrzej 
Majkucewicz - pracownik szkoły. Rano docierają do nas młodsze harcerki z Dobiegniewa 
wraz z mamami, by choć w tym jednym etapie oddać szacunek naszym oficerom. 

Ostatni trzeci etap rozpoczynamy apelem na cmentarzu w Barlinku, gdzie zapalamy znicz 
i ruszamy do Dziedzic. Pomimo, że to najkrótszy etap, to dla niektórych już zmęczonych etap 
morderczy. Musimy zdążyć na czas. Mamy zawsze krótką przerwę w Strąpiu. Tam w stopniu 
prawie nie naruszonym, jakimś cudem, uchował się poniemiecki folwark, który swoją 
architekturą daje uczestnikom obraz jak mógł wyglądać majątek w Dziedzicach, w dniu 
odbicia jeńców przez odziały sowieckie. W Strąpiu dogania nas TVP-Gorzów oraz TVN-24 
Barlinek i nakręca krótki wywiad. 

Wkraczamy do Dziedzic witani przez naszą panią Burmistrz Sylwię Łaźniewską.  Tutaj dołącza 
do nas patrol z Barlinka. Składając przed mogiłą Woldenberczyków w Dziedzicach meldunek 



burmistrzowi Barlinka Panu Dariuszowi Zielińskiemu, wystawiamy warty. Dalej 
uczestniczymy  w uroczystościach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic 
i Stowarzyszenie Woldenberczyków z Panią Grażynką Leszkiewicz na czele. Jesteśmy jak 
zwykle bardzo ciepło i serdecznie ugoszczeni. Dodatkowo IPN obdarowuje nas prezentami. 
Wręczamy uczestnikom i darczyńcom okolicznościowe plakietki, na których w tym roku dla 
upamiętnienia nowego otwarcia naszego muzeum Oflagu IIC w Dobiegniewie utrwaliliśmy 
jego widok. 

Kończąc chciałbym serdecznie podziękować wszystkim , którzy przyczynili się do realizacji 
11 edycji rajdu. W pierwszej kolejności jej uczestnikom, bez których żadne inne działanie nie 
miało by sensu. Dziękuję za podjęcie trudu wędrówki zwłaszcza tym, którzy zrobili to 
pierwszy raz, pomimo urazów nie zawrócili do domów i dokończyli rajd. Dziękuję potomkom 
Woldenberczyków chyląc głowę dla ich wysiłku i Stowarzyszeniu Woldenberczyków za 
wsparcie finansowe na działalność 1DDHiZ. Dziękuję Pani burmistrz Dobiegniewa Sylwii 
Łaźniewskiej, Pani Sabinie Jóźwiak kierowniczce Centrum Kultury w Dobiegniewie, która 
ugościła nas podczas noclegu w Oflagu i wsparła finansowo, Panu Hubertowi Kowalskiemu 
i Leszkowi Wiejasowi z OC za organizację transportu i logistyki. IPN O/Szczecin za potężne 
wsparcie finansowe, a także wszystkim wcześniej wymienionym, których spotkaliśmy na 
trasie naszego Rajdu. 

 

 

,, Człowiek żyje tak długo, jak żyje o nim pamięć” 

Czuwaj ! Do zobaczenia za rok 

                                                                           Komendant rajdu 
                                                                 pwd. Waldemar Grzankowski 

 

 


