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Województwa Lubuskiego zaprasza!

Muzeum Woldenberczyków powsta-
ło w 1987 r. i upamiętnia znajdujący 
się w tym miejscu w trakcie II wojny 
światowej obóz jeniecki dla polskich 
ofi cerów. W szczytowym momencie 
przebywało tu prawie 7 tysięcy żoł-
nierzy. Po wyzwoleniu w roku 1945 
osadzono tu jeńców niemieckich. 

Polsko-niemiecka historia składa 
się z wielu trudnych momentów. 
Ofl ag w Dobiegniewie jest tego 
symbolem. Modernizacja Muzeum 
to jedna z największych inwesty-
cji w sferze kulturalno-historycz-
nej w naszym regionie. To zarazem 
atrakcja turystyczna, jak i żywa 
lekcja historii. I tak traktujemy ten 
projekt – wyjaśnia Tadeusz Jędrzej-

czak, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Lubuskiego.

Założone ponad 30 lat temu mu-
zeum jest dziś, w dobie mul� me-
dialnych ekspozycji, mocno prze-
starzałe. Nie ma też wystarczającej 
powierzchni ani warunków, by wy-
eksponować zbiory. Dlatego pla-
cówka w Dobiegniewie zostanie 
przebudowana i zmodernizowana, 
m. in. zostanie wybudowana sala 
kinowa i archiwum. W nowym pa-
wilonie zostaną otwarte dodatkowe 
sale dydaktyczne z nie wystawiany-
mi do tej pory eksponatami i mul� -
mediami. Zaś przed muzeum stanie 
przestrzenna makieta obozu oraz 
wieża wartownicza.

W Dobiegniewie i Berlinie odbędą 
się podsumowujące konferencje 
poświęcone Ofl agowi 2c, drugiej 
wojnie światowej i współpracy pol-
sko-niemieckiej. Zaplanowano też 
szeroko zakrojone działania wokół 
muzeum: konkursy poezji obozo-
wej (dla dzieci i młodzieży z Polski 
i Niemiec), lekcje muzealne, debaty 
historyczne, zjazd Rodzin Wolden-
berskich, konkursy artystyczne, na-
kręcenie dwóch fi lmów dokumen-
talnych, rajdy harcerskie szlakiem 
ewakuacji obozu, wydanie tomiku 
poezji obozowej oraz albumu zdjęć. 
Przewidziano również bogate ma-
teriały promocyjne, w tym stronę 
na Facebooku i aplikację mobilną.

Prawdziwą rewolucję przechodzi Muzeum 
Woldenberczyków w Dobiegniewie. Dzięki 
1,5 mln euro dofi nansowania z Programu 
Programu Współpracy Interreg VA BB-PL
 2014-2020 placówka zostanie przebudowana. 

Modernizacja Muzeum Wolden-
berczyków to z jednej strony in-
westycja w nowoczesną turystykę 
historyczną. Z drugiej zaś wspól-
na lekcja o przeszłości, bo chce-
my by to miejsce służyło polskim 
i niemieckim naukowcom do pra-
cy, a wszystkim mieszkańcom i tu-
rystom po obu stronach granicy do 
lepszego poznawania historii, łą-
czącej oba kraje.
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