Canada-Polish Museum, Heulendonk 21, 9991 Maldegem, Belgia
Telefon: +32 50 71 06 66
Każdego roku w drugą niedzielę września, na Wojskowym Cmentarzu w Adegem / Maldegem
obchodzona jest rocznica wyzwolenia tego miasta i sąsiednich miejscowości przez 1. Polską Dywizję
Pancerną i 4. Kanadyjską Dywizję Pancerną.
Od 2018 roku, w ramach programu „Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka”,
uroczystości na cmentarzu poprzedzać będzie dwudniowy (8-9 września) „Światowy Zlot Fanów
Generała Maczka” organizowany na terenie parku Canada-Poland Muzeum w Adegem.
Zlot stanowić będzie główne wydarzenie na turystyczno-patriotycznej trasie, obejmującej miasta
wyzwolone przez 1. Polską Dywizję Pancerną Generała Maczka, które przez wszystkie miesiące roku
odwiedzać będą Polacy, pragnący osobiście poczuć dumę z bohaterskich czynów swoich rodaków.
Doświadczenie i wnioski wyniesione z obecnego, pierwszego Zlotu, pozwolą na ukształtowanie jego
następnych edycji pod kątem profilu i liczby uczestników, zasad programowych, organizacji i logistyki,
promocji, źródeł finansowania itp.

Program ramowy
Sobota, 8 września 2018
12.00-23.00 Przyjazd i rejestracja uczestników
Rozlokowanie uczestników (z własnymi namiotami / przyczepami i wozami kempingowymi) na terenie
parkowym Muzeum Kanadyjsko-Polskiego (patrz zdjęcie).
Możliwość zamieszkania w pobliskich hotelach / hostelach / BB / airb&b (rezerwacja hoteli i komunikacja we
własnym zakresie).

16.30-17.30 Oficjalne otwarcie Zlotu przez:
Jerzego Samborskiego – autora i organizatora Światowego Zlotu Fanów Generała Maczka
Gilberta Landschoota - twórcę i właściciela Muzeum Kanadyjsko-Polskiego.
Prezentacje i przemówienia przedstawicieli partnerów i gości: Stowarzyszenia Pierwszej Polskiej Dywizji w Belgii
i innych.
Miejsce: dziedziniec Muzeum lub Sala Konferencyjno-Bankietowa w Muzeum - w zależności od pogody (patrz
zdjęcie).

17.30-19.00 Zwiedzanie Muzeum Kanadyjsko-Polskiego
Płatne na miejscu, indywidualnie (7 Euro za każde muzeum) lub w ramach „Pakietu Zlotowego”

19.00-20.00 Kolacja
Oferta restauracji Muzeum: Specjalna "Wielka Zapiekanka Zlotowa” z kawą / herbatą / piwem / lampką wina
(płatna na miejscu, indywidualnie (16 Euro) lub w ramach zamówionego poprzez formularz rejestracyjny
„Pakietu Zlotowego”).
Istnieje również możliwość indywidualnego zamawiania posiłków z karty menu w restauracji. Kuchnia czynna
do godz. 20.00.

20.00-23.00 Ognisko
Kontynuacja prezentacji i przemówień, pokazy filmów, wspólne śpiewanie, tańce.
Bar otwarty do godziny 23:00.

Niedziela, 9 września 2018
07.00 Pobudka
07.00 – 08.00 Śniadanie
We własnym zakresie. Możliwość nabycia w barze kawy lub herbaty; indywidualnie na miejscu (2.70 Euro) lub
w ramach zamówionego poprzez formularz rejestracyjny „Pakietu Zlotowego”,. Restauracja będzie otwarta
dopiero o godzinie 12.00.

08.00 - 09.00 Apel Zlotowy
Przy udziale oficjalnej polskiej delegacji pod przewodnictwem Pani Anny Marii Anders - Senatora, Sekretarza
Stanu, Pełnomocnika ds. Dialogu Międzynarodowego (córki generała Władysława Andersa, dowódcy 2. Korpusu
Polskiego na Zachodzie, ostatniego polskiego bezpośredniego przełożonego Generała Maczka), Pana Artura
Orzechowskiego - Ambasadora Polski w Belgii i innych gości (do potwierdzenia).
Podniesienie flagi polskiej i odśpiewanie hymnu państwowego.

09.00 - 09.30 Przemarsz z Muzeum na teren Cmentarza Wojennego w Maldegem (2 km)

09.30 - 12.00 Oficjalna uroczystość rocznicowa
Uroczystość organizowana jest przez władze miasta Maldegem w hołdzie wyzwolicielom miasta i Flandrii:
żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej oraz formacji kanadyjskich i brytyjskich.Wystąpienia przedstawiciela
króla Belgii Filipa I., minister Anny Marii Anders, ambasadora RP Artura Orzechowskiego, burmistrza Maldegem
Marleen Van den Bussche i innym osobistości skladanie wieńców / kwiatów pod pomnikiem i na grobach
żołnierzy polskich. Wysłuchanie hymnów narodowych Belgii, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii. .
https://www.youtube.com/watch?v=WKXUWuBK51c, https://www.youtube.com/watch?v=NyTJ1bnsEB8

12.00 - 12.30 Powrót do obozu zlotowego

12.30 - 13.30 Lunch
Oferta restauracji Muzeum: "Maczek Jamboree Croque Monsieur" (1 krokiet z warzywami + 1 napój (cola /
herbata / kawa / woda / piwo); płatne indywidualnie na miejscu (13 Euro) lub w ramach zamówionego poprzez
formularz rejestracyjny „Pakietu Zlotowego”.

13:30 - 15:00 Obrady okrągłego stołu
Z udziałem potencjalnych współorganizatorów / przedstawicieli wyzwolonych miast i prowincji / partnerów /
sponsorów / wolontariuszy. Opracowanie planu 2. Światowego Zlotu Fanów Generała Maczka w 2019 roku
(tylko na zaproszenie lub wcześniejsze uzgodnienie z Organizatorem).

15.00 Oficjalne zamknięcie Jamboree

13.30 - 18.00 Możliwość indywidualnego zwiedzania Muzeum, spotkania i rozmowy, indywidualne
wyjazdy.
***

Wszelkie płatności na terenie Muzeum WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ (EURO) (wstęp do muzeów, posiłki,
napoje).
Ceny posiłków I napojów w ramach wcześniej zamówionego „Pakietu zlotowego” poprzez formularz
rejestracyjny-: pakiet 2-dniowy - 40 Euro albo pakiet jednodniowy (sobotni) - 27 Euro.
Muzeum i restauracja czynne są do godziny 18.00 (kuchnia otwarta od 12.00 do 18.00).
Posiłki ciepłe i zimne dostępne w niedzielę w restauracji Muzeum w godzinach 12.00 - 18.00.
Kawa / herbata, miękkie i mocne napoje dostępne w restauracji do 23.00 (można przywieźć własne wszelkiego
rodzaju napoje).
Najbliższy supermarket znajduje się w Maldegem, (2 km od Muzeum).
Mycia i toalety są dostępne wewnątrz budynku Muzeum do 23.00.
Najbliższe hotele / hostele:
https://www.google.com/maps/search/hotels+adegem/@51.227947,3.3870865,12z/data=!3m1!4b1

Dodatkowe informacje: Maria Samborska – mariasamborska@generalmaczek.pl
www.generalmaczek.pl; Facebook/Twitter: @generalmaczek
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