Komunikat prasowy.

KOLEJNY, DALSZY KROK W KIERUNKU POWSTANIA MEMORIAŁU GENERAŁA MACZKA.
W poniedziałek 9 lipca podczas wizyty roboczej na Polskim Honorowym Cmentarzu
Wojskowym w Bredzie przedstawiciele Prowincji BrabancjI Północnej i Narodowego
Funduszu na rzecz Pokoju, Wolności i Opieki Weteranów (nazywanej dalej ,,Fundacja V”)
podali do wiadomości, że zarząd Memoriału Generała Maczka otrzyma dotację na
realizację projektu przy Ettensebaan w Bredzie. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota
1.000.000 euro. “Dzięki finansowemu wsparciu Prowincji i Fundacji V. realizacja
Memoriału Generała Maczka zbliżyła się wielkimi krokami"- powiedział Willem
Krzeszewski, prezes zarządu Memoriału.
Członkowie zarządów, Memoriału jak i Muzeum Generała Maczka zareagowali bardzo
pozytywnie. Dla pana Fransa Ruczyńskiego, prezesa Muzeum Generała Maczka to bardzo
ważna chwila, bowiem coraz bardziej zbliża się moment, w którym Muzeum Generała
Maczką będzie miało swoją lokalizację.
Memoriał Generała Maczka powstanie przy Honorowym Cmentarzu Wojska Polskiego w
Bredzie i będzie siedzibą Muzeum Generała Mączka, które będzie tam mogło dalej
kontynuować swoją działalność.
Do realizacji Memoriału Generała Maczka wymagana jest kwota inwestycji w wysokości
ponad 1 500.000,00 EUR (poza wszystkimi kosztami przygotowawczymi).
Gmina Breda udostępniła już w 2017 r. kwotę w wysokości 200 000 EUR, aby móc poczynić
wszystkie czynności przygotowawcze do budowy. W tym celu sporządzono m.in. wstępny i
ostateczny projekt Memoriału. Pod koniec 2017 r. na podstawie projektu Memoriału
Generała Maczka złożono wnioski o dofinansowanie budowy zarówno do władz prowincji
Brabancji Północnej, jak i do Funducji V.. Obie strony poproszono o dotację w wysokości
500.000 EUR.
W poniedziałek 9 lipca delegacja w skład której weszli: panowie Ton Heerts, sekretarz Rady
Zarządu Fundacji V. i pan Michiel van Hattem, dyrektor Biura Funduszy, odbyła wizytę
roboczą w Muzeum Wojennym Overloon, Obozie Pomnika Narodowego Vught oraz w
miejscu przyszłego Memoriału Generała Maczka przy Ettensebaan w Bredzie. Ta wizyta
robocza miała na celu zebranie informacji na temat złożonych wniosków o dotacje w
kontekście wzmocnienia infrastruktury muzealnej na potrzeby utrzymania dziedzictwa II

wojny światowej w Brabancji. W imieniu prowincji Brabancji Północnej obecny był Henri
Swinkels, zastępca przewodniczącego ds. jakości życia i kultury.
Delegację powitał burmistrz Bredy, pan Paul Depla.Po krótkich wyjaśnieniach przedstawicieli
Memoriału Generała Maczka i Muzeum Generała Maczka uczestnicy mieli okazję zapoznania
się z wykonaną makietą Memoriału, oraz obejrzeli krótki film objaśniający projekt Memoriału
Generała Maczek.
Pod koniec wizyty przedstawiciele Prowincji Północnej Brabancji i Fundacji V ogłosili we
wspólnej deklaracji, że Memoriał Generała Maczka otrzyma łącznie 1 000 000 euro na
realizację tego projektu.
Deputowany z prowincji Północna Brabancja Henri Swinkels, chwaląc współpracę partnerów
organizacji Brabanckich”Brabant Remembers” powiedzia ł „Cieszy mnie, że wspólnie z
Fundacją V. możemy udzielić konkretnej pomocy, mam również nadzieję, że to zainspiruje
innych którzy zechcą wesprzeć tę wspaniałą inicjatywę”
W imieniu gminy Breda, pan burmistrz Depla powiedział: "Miło jest odnotować, że Brabancja
Północnai Fundusz V zaakceptowały miejsce budowy tego projektu i pozytywnie rozpatrzyły
wnioski o dofinansowanie złożone przez fundację Memoriał Generała Maczka.
Po ogłoszeniu przyznania dotacji przez zarząd Prowincji Północnej Brabancji i Fundacji V.
zarząd Memoriału Generała Maczka może podjąć kolejne kroki do rozpoczęcia budowy.
Willem Krzeszewski prezes zarządu zapewnił, że celem działań fundacji jest otwarcie
Memoriału w październiku 2019 roku.
Do tego czasu pozostaje jeszcze jednak wiele do zrobienia. Projekt można już realizować i
rozpocząć konsultacje na pozwolenia środowiskowe i co nie jest bez znaczenia, zarząd
Memoriału Generała Maczka natychmiast po wakacjach letnich powinien rozpocząć starania
w zebraniu brakujących funduszy. "Bez wsparcia społeczeństwa, firm i organizacji będzie
trudno zebrać niezbędne zasoby finansowe" - powiedział Krzeszewski.
Wszystkie gminy w Holandii i Belgii, które zostały wyzwolone przez polskich żołnierzy, mogą
spodziewać się prośby o symboliczny finansowy wkład w budowę Memoriału Generała
Maczka.
Działania publiczne zostaną rozpoczęte we wrześniu 2018 r. Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej Memoriału Generała Maczka www.maczekmemorial.nl
.
Memoriał Generała Maczka powstanie obok Honorowego Cmentarza Wojska Polskiego w
Bredzie i będzie siedzibą Muzeum Generała Maczka ze stałą ekspozycją.
Memoriał Generała Maczka to wynik dobrej współpracy fundacji "Memoriał Generała
Mączka" i "Muzeum Generała Mączka" oraz stowarzyszenia "I. Polskiej Dywizji Pancernej
Niderlandy".
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