Nieuwsbrief Februari 2018
Jaargang 2 nummer 1

Generaal Maczek
Memorial
www.maczekmemorial.nl
E-mail: info@maczekmemorial.nl
Telefoon: 06-11708780
Beste Lezer,
De tweede nieuwsbrief van het Generaal Maczek Memorial is een feit
het is een tijdje stil geweest, maar dat wil niet zeggen dat er niets is
gebeurd. Achter de schermen is er hard doorgewerkt. Met de
Provincie Noord-Brabant en het vfonds is er druk overleg over de
subsidie voor het Generaal Maczek Memorial. De gemeente Breda
heeft inmiddels het tweede deel van de subsidie overgemaakt zodat
we het definitief ontwerp voor het Memorial kunnen maken. Onze
nieuwe bouwprojectmanager, Jaap Uithof, is hierover in goed overleg
met de architecten. Tot slot werkt het comité Fondsewerving onder
leiding van Harrie Nuijten drukdoende het idee voor Ambassadeurs
van het Memorial uit te werken. Kortom genoeg te melden. Wij
wensen u veel leesplezier, zijn benieuwd naar uw reactie. Laat deze
achter bij info@maczekmemorial.nl.
Willem Krzeszewski, voorzitter

SUBSIDIES ZIJN DE DRAGER VAN HET MEMORIAL
Het Generaal Maczek Memorial kan niet zonder subsidies worden
gebouwd. Dat is de stellige overtuiging van het bestuur van het Generaal
Maczek Memorial. “Waar je ook komt in de wereld, of dat nu is bij de
erevelden in Frankrijk of in Amerika, het bijbehorende memorial is altijd
vrij toegankelijk”, aldus Willem Krzeszewski.
De afgelopen periode is er intensief overleg gevoerd tussen ambtenaren
van de Provincie en de besturen van het memorial en het museum. Inzet
het verkrijgen van een investeringssubsidie van €500.000 van zowel de
Provincie als het vfonds. Het verkrijgen van deze subsidies is van cruciaal
belang om het Generaal Maczek Memorial te kunnen bouwen.

In deze nieuwsbrief
Subsidies zijn de drager van het
Memorial
Het Memorial Bestuur stelt zich
voor
Uitbreiding voor het Comité van
Aanbeveling

Crossroads in Brabant

Life Changing Stories 1940-1945

Bij Crossroads Brabant draait het om
mensen en hun verhalen over de
Tweede Wereldoorlog. Het zijn deze
menselijke verhalen die het
oorlogserfgoed beleefbaar en
zichtbaar maken, in het heden en in
de toekomst.
Voor de herdenking van 75 jaar
bevrijding van (een groot deel van)
de provincie Noord-Brabant in 2019
maakt Crossroads Brabant een canon
van 75 verhalen. Voor Breda heeft
men gekozen voor, hoe kan het ook
anders, het verhaal van Generaal
Maczek.
Meer info ga naar:
www.erfgoedbrabant.nl
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Door de investering via subsidies, fondsen en donaties bij elkaar te
brengen kunnen we de kosten voor het gebouw in de toekomst zo laag
mogelijk houden. Zo kunnen we een deel van het Memorial vrij
toegankelijk te laten zijn en het Museum een zo laag mogelijke
vergoeding vragen voor het gebruik van het gebouw voor de
permanente tentoonstelling.
Samenwerkingsverband Crossroads
In het samenwerkingsverband van Crossroads werken de musea in
Brabant samen aan één samenhangend programma voor het 75e
bevrijdingsjaar van onze provincie. Door een goede samenwerking gaan
we ervan uit meer bezoekers naar Brabant te trekken in 2019 en 2020. Het
provinciebestuur ondersteunt Crossroads door geld ter beschikking te
stellen voor activiteiten en voor de museale ontwikkeling. De komende
periode gaat men bepalen hoeveel subsidie de verschillende initiatieven
krijgen. Hierover heeft men ook intensief overleg met het vfonds. Het
vfonds heeft er op aangedrongen dat er een gezamenlijke aanvraag
komt van de verschillende partners in Brabant waarin ook de onderlinge
samenhang wordt aangegeven. Het bestuur van het memorial heeft in
overleg met de provincie onze subsidieaanvraag ook aangeboden aan
het vfonds.
Lange adem

Bestuur Generaal
Maczek Memorial
compleet
Het bestuur van het Generaal
Maczek Memorial is onlangs
aangevuld met de heer Peter
Franken.
Met zijn financiële expertise is
Peter Franken een belangrijke
aanvulling in het bestuur. Hij
neemt de rol van penningmeester
over van Ivo Rigter.
De komende periode stellen de
bestuursleden zichzelf aan u voor.

Comité van
Aanbeveling uitgebreid

Het krijgen van zulke omvangrijke subsidies is een kwestie van lange adem.
Zeker als er sprake is van het onderling afstemmen van programma’s en
initiatieven. De bereidheid tot samenwerken van de partners binnen
Crossroads is groot en daarmee ook het geloof in een goede afloop.
Echter de tijd begint te dringen. Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn
of en zo ja hoeveel investeringssubsidie men beschikbaar wil stellen en of
het bouwen van het Generaal Maczek Memorial door kan gaan.
Plannen maken gaat door
Ondertussen zitten we niet stil. De gemeente Breda heeft eind 2017 een
deel van de subsidie voor 2018 al beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen
we het voorlopig ontwerp zoals dat in juni is gepresenteerd verder
afmaken. Voordat we een definitief plan hebben zullen over het gebouw
en de inrichting nog aardig wat keuzes gemaakt moeten worden. Dit
doen we natuurlijk in goed overleg met de toekomstige gebruiker,
namelijk het Generaal Maczek Museum en beide architecten. Het
Bouwteam onder leiding van Ivo Rigter stuurt dit proces. We streven naar
een officiële opening op of rondom 29 oktober 2019.

In oktober 2017 is de
opperbevelhebber van het
Poolse leger, Generaal Jaroslaw
Mika toegetreden tot het comité
van aanbeveling van het
Generaal Maczek Memorial.
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FF voorstellen – FF voorstellen – FF voorstellen
Nu het bestuur van het Generaal Maczek Memorial compleet is, wordt het tijd de leden aan u voor te
stellen. In deze nieuwsbrief zijn dat Peter Haagh, bestuurslid namens het Generaal Maczek Museum, en
Bolek Krzeszewski. Hij is vertegenwoordiger namens de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland.

Bolek Krzeszewski

Peter Haagh

Geboren in Breda als zoon van Pools oud-strijder
Mieczyslaw Krzeszewski. Getrouwd en vader van twee
volwassen kinderen. Sinds 1 januari 2007 voorzitter van
de vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland en in
deze hoedanigheid heb ik zitting in het bestuur van het
Generaal Maczek Memorial.

Ik ben 52 jaar, gehuwd en 2 kinderen en een hond.
Aan de universiteit van Leiden heb ik Geschiedenis
gestudeerd.
Al 10 jaar ben ik vrijwilliger bij het generaal Maczek
museum en even lang bestuurslid. In die tijd heb ik
projecten mogen opzetten zoals de expositie over De
Vlucht en het herdenkingsmonument voor de gevallen
uit Breda.

Ik voel het als een morele plicht om iets te doen voor
de Poolse gemeenschap in Breda. Mijn drijfveer is om
de
herdenkingen
op
de
Poolse
militaire
erebegraafplaatsen in en rond Breda in stand te
houden en dit gevoel over te dragen aan de derde en
latere generaties. Dit uit eerbetoon aan onze bevrijders
en aan hen die bij de bevrijding van Breda en overige
delen van Nederland het leven lieten.
Wat de rol was van de Poolse bevrijders bij de
bevrijding van Breda en Nederland in de Tweede
Wereldoorlog is maar bij weinig mensen bekend. Ik vind
het dan ook belangrijk dat de huidige en volgende
generaties weten wat er in de nadagen van Oktober
1944 gebeurde in Zuidwest en Noordoost Nederland
onder bevel van Generaal Stanislaw Maczek. Daarom
zet ik me nu in om een fantastisch Generaal Maczek
Memorial te ontwikkelen en dit te kunnen openen bij
75-jarige bevrijding van onze Gemeente Breda.

Sinds 2015 ben ik betrokken bij de zoektocht voor de
doorstart van het museum, het schrijven van het
beleidsplan voor het Museum en bij de opstart van het
initiatief
Crossroads.
Naast
de
permanente
tentoonstelling wil het Museum vormgeven aan popups en incidentele tentoonstellingen in stad en regio,
een
scholenprogramma
en
een
onderzoekinformatieprogramma.
Als vertegenwoordigend bestuurslid van het Generaal
Maczek Memorial voor het Generaal Maczek Museum
en lid van het bouwteam ben ik verantwoordelijk voor
de
museale
invulling
van
het
Memorial.
Oh ja, daarnaast ook nog een baan als
programmamanager bij een zorggroep

Het is nu of nooit.
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