Meerjaren beleid- en activiteitenplan
Sinds de toekenning in 2006 van de Militaire Willemsorde aan de opvolgers van de 1ste Poolse
Onafhankelijke Parachutistenbrigade, de 6th Air Assualt Brigade uit Krakau, en postuum de Bronzen leeuw
aan generaal S.F. Sosabowski is de belangstelling voor de bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke
Parachutistenbrigade aan de Slag om Arnhem toegenomen.
Dit is te constateren aan de hand van:
− het toenemend aantal toeristen / geïnteresseerden dat de monumenten en het graf van Cora Baltussen
bezoekt. Dit wordt geconstateerd door bewoners van Driel woonachtig rondom de monumenten, maar
ook door de bloemen, kaarsen of andere herinneringstekens die bij de monumenten of het graf worden
geplaatst
− de toenemende vraag voor het verstrekken van informatie cq het geven van presentaties aan groepen
die de monumenten in Driel bezoeken
− de aanvragen of reacties die wij via email ontvangen. O.a. van nabestaanden uit Polen die op zoek zijn
naar de laatste rustplaats van gesneuvelde familieleden
− Polen woonachtig in Nederland tonen steeds meer belangstelling en benaderen ons met verschillende
vragen. Veelal zijn zij verbaasd over de relaties die wij vanaf 1945/6 met hun landgenoten hebben
opgebouwd en zijn op zoek naar de achtergronden.
− de toenemende belangstelling voor de herdenking in september
− de wens van de bevolking van Driel de gerelateerde geschiedenis van het dorp zichtbaar te maken
voor de jeugd
In het Airborne Museum in Oosterbeek wordt de bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke
Parachutistenbrigade aan de Slag om Arnhem weergegeven. Dit komt tegemoet aan de wensen van toeristen
en andere belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
In Arnhem is een informatiecentrum bij de John Frostbrug, dat tegemoetkomt aan de informatiebehoefte op
deze locatie en de gewenst aanvullende informatie verstrekt.
Dit alles heeft ertoe geleid om, analoog aan hetgeen o.a. in Arnhem beschikbaar is, een informatiecentrum in
Driel in te richten en in stand te houden. Tegelijkertijd zal ook de website vernieuwd worden en aanvullende
informatie verstrekken die aansluit op de thema's die in het informatiecentrum worden gehanteerd.
In de komende jaren zullen wij ons richten op:
− het in stand houden van de contacten met de veteranen en hun familieleden
− het jaarlijks organiseren van de herdenking
− het verstrekken van informatie over de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en hun
bijdrage aan de Slag om Arnhem
− het verstrekken van informatie over de herdenkingen en de vriendschapsbanden tussen Polen en de
bevolking van Driel
− het verstrekken van de informatie zal plaatsvinden middels het in te richten informatiecentrum, de
website, het aanvullen en verbeteren van de informatie op de website, het ontwikkelen van een
informatie-app waarmee op de relevante punten in Driel en omgeving informatie te verkrijgen is over
de geschiedenis van dat punt.
− het geven van presentaties en het betrekken van de jeugd via de basisscholen in Driel. Zij hebben zich
voor minimaal 5 jaar verbonden aan het lesmateriaal dat door onze Stichting in samenwerking met
Edu-art ontwikkeld is. De basisscholen in de Arnhemse wijk de Schuytgraaf zullen ook benaderd
worden. Het lesmateriaal is gekoppeld aan luisterkei 19, gelegen aan het Polenplein waar ook de
beide Poolse monumenten te vinden zijn
− contacten met o.a. het Airborne Museum, de Liberation Route Europe en regionale initiatieven om de
geschiedenis van de regio in het laatste jaren van WOII meer bekendheid te geven.
De activiteiten die daarop aansluiten zijn:
− jaarlijks organiseren van herdenking in september
− officiële opening informatiecentrum in september 2014
− onderhouden contacten met veteranen, familieleden en organisaties in Polen
− nauwe contacten onderhouden met o.a. het Airborne Museum, de Liberation Route Europe en
regionale initiatieven
− contacten leggen en onderhouden met toeristische organisaties, o.a. via Poolse Ambassade en Polish
Tourist Organisation in Nederland voor promotionele acties
− aanvullen en verbeteren van website
− archief toegankelijk maken
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