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In deze nieuwsbrief
Publiekspresentatie Generaal
Maczek Memorial groot succes.
Stichting Generaal Maczek
Memorial formeel opgericht.
Comité van Aanbeveling
uitgebreid.

Beste Lezer,
De eerste nieuwsbrief van het Generaal Maczek Memorial ligt voor u.
Op deze manier wil het bestuur van de Stichting Generaal Maczek
Memorial u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. We
berichten u over de activiteiten met betrekking tot de
Fondsenwerving. Houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met
betrekking tot het ontwerp en de bouw en besteden aandacht aan
onze samenwerking met het Generaal Maczek Museum en de
Vereniging eerste Poolse Pantserdivisie. Wij wensen u veel leesplezier,
zijn benieuwd naar uw reactie. Laat deze achter bij
info@maczekmemorial.nl.

Eerste donatie is een feit

Willem Krzeszewski, voorzitter

Publiekspresentatie groot succes
De Poolse strijders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de
bevrijding van grote delen van Nederland. Dat feit is maar bij weinigen
bekend. Het Generaal Maczek Memorial wil hier graag verandering in
brengen door in nauwe samenwerking met het Generaal Maczek
Museum ruimte te bieden aan een permanente tentoonstelling over de
inzet van de Poolse strijders en in het bijzonder Generaal Maczek met
zijn 1e Poolse Pantserdivisie. Het museum vindt in het memorial zijn
thuisbasis om van daaruit zijn activiteiten te ontwikkelen.
Dinsdag 27 juni ’17 was het eindelijk zo ver. De presentatie van het
voorlopig ontwerp voor het Generaal Maczek Memorial naast het Pools
Militair ereveld in Breda. Ongeveer 90 gasten kregen tijdens een
gevarieerd programma te zien hoe het Memorial er in de toekomst uit
gaat zien.

De voorzitter van het Comité
Fondsenwerving, de heer Harrie
Nuijten zorgt persoonlijk voor de
eerste donatie door zijn stropdas
van de eerste Poolse
Pantserdivisie te verkopen
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Onder de aanwezigen waren burgemeester Paul Depla en wethouder
Marianne de Bie van Breda, vertegenwoordigers van de Poolse
Ambassade en de Poolse Kamer van Koophandel in Nederland, de
Provincie, gemeenten uit de regio en natuurlijk vele vrijwilligers en
donateurs van het Generaal Maczek Museum.
Frans Ruczynski, voorzitter van het Generaal Maczek Museum, opende de
bijeenkomst. Hij vertelde dat met het Generaal Maczek Memorial een
lang gekoesterde wens in vervulling gaat. Het hebben van een
permanente tentoonstelling met de topstukken van het museum zoals het
originele uniform van Generaal Maczek en het hebben van een goede
thuisbasis van waaruit het Generaal Maczek Museum haar activiteiten
kan ontwikkelen. Dat is wat het memorial gaat bieden.

Publiekspresentatie

Wethouder Marianne de Bie benadrukte de samenwerking met de Poolse
ministeries en de zusterstad Wroclaw alsmede het belang voor stad en
regio. Niet alleen om het verhaal van de Poolse inzet tijdens de bevrijding
te vertellen maar ook om een verbinding te kunnen leggen met de
integratie van de nieuwe Polen in West-Brabant.
“Vrijheid geef je door”. Onder dat motto sprak Harrie Nuijten, voorzitter
van het comité Fondsenwerving, over zijn ervaring met het jaarlijks
herdenken van de opofferingen van de Poolse strijders voor onze vrijheid
van vandaag. Hij daagde de Nederlandse gemeenten, bevrijd door de
Polen, uit om eenmalig een bijdrage per inwoner te doneren om de
realisatie
van
het
memorial
mogelijk
te
maken.
Hou deze nieuwsbrief in de gaten voor de activiteiten die het comité
Fondsenwerving gaat ondernemen om het publiek, bedrijven en
organisaties, en scholen te betrekken. Mocht u nog suggesties hebben
voor activiteiten, neem contact met ons op via info@maczekmemorial.nl
Om het voorlopig ontwerp te presenteren is er een promotiefilm gemaakt.
Deze is te bekijken op de site van het Generaal Maczek Memorial.
www.maczekmemorial.nl
Delen via social media mag natuurlijk!

Stichting Generaal Maczek Memorial opgericht
Op 8 juni is bij notaris Stijn Clercx van CCL Netwerk Notarissen in Breda de
stichting Generaal Maczek Memorial formeel gevestigd en het bestuur
geïnstalleerd. In het bestuur hebben zitting Willem Krzeszewski (voorzitter),
Richard Tieskens (secretaris), Ivo Rigter (penningmeester), Peter Haagh en
Bolek Krzeszewski. In het bestuur is nog plaats voor 2 leden. Wilt u het
bestuur benaderen mail naar: Bestuur@maczekmemorial.nl
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Comité van Aanbeveling uitgebreid met de heer
Frans Timmermans, Eurocommissaris.
Naast de al indrukwekkende namen van de heer Wim van de Donk,
commissaris van de koning in Brabant, mevrouw Helmi Huijbregts –
Schiedon, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de heer Jaap de
Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal Van de NAVO, de heer
Andrew Maczek, zoon van en beheerder van de nalatenschap van
Generaal Stanislaw Maczek, de heer Peter van Uhm, voormalig
Commandant der Nederlandse Strijdkrachten en professor Zbigniew
Wawer, Pools historicus en voormalig directeur van het Pools legermuseum
in Warschau.

Actueel
Website gaat live

Founders
Aan de ontwikkeling van het General Maczek Museum hebben tot op
heden een bijdrage geleverd:

Op zaterdag 1 juli 2017 gaat de
website van het Generaal
Maczek Memorial live. Alle
informatie over de ontwikkeling,
fondsenwerving en bouw kunt u
vinden op onze website.
www.maczekmemorial.nl
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