
 

 

RADA FUNDACJI 

George Patton Waters (Pat), Przewodniczący (syn byłego jeńca podpułkownika Johna 
K. Watersa). Po odbyciu służby w marynarce Stanów Zjednoczonych Pat założył firmę 
Waters Investments, LLC, która jest właścicielem i operatorem nieruchomości 
komercyjnych i mieszkalnych. Jest aktywny w swojej społeczności i na całym świecie 
działając w zarządach organizacji takich jak Fundacja Medalu Honoru Kongresu czy jako 
członek zespołu organizatorów Festiwalu Wolności w Pilźnie w Czechach. Pat jest 
wnukiem generała George’a S. Pattona. 

G. Thomas (Tom) Cobb (syn byłego jeńca, podporucznika George’a Alva Cobba). Przed 
przejściem na emeryturę pracował w sprzedaży i marketingu w sektorze opieki 
zdrowotnej, specjalizując się w grupie produktów ortopedycznych stosowanych w 
zabiegach chirurgicznych. W ciągu 30 lat pracy w branży zajmował stanowiska 
dyrektorskie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Ukończył Limestone 
College, Gaffney, SC, uzyskując tytuł licencjata w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

Marlene Thompson McAllister (córka byłego jeńca porucznika Roberta T. Thompsona). 
Marlene McAllister jest starszym pracownikiem szczebla kierowniczego sektora opieki 
zdrowotnej z ponad 40 letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Była wiceprezesem 
ds. zasobów ludzkich i planowania strategicznego w ORBIS International, 
międzynarodowej organizacji pozarządowej działającej wraz ze Światową Organizacją 
Zdrowia w rzecz prewencyjnego zmniejszenia ślepoty na całym świecie. Jej 
doświadczenie w zarządzaniu obejmuje opiekę zdrowotną oraz kulturę i sztukę, w tym 
Amerykańskie Stowarzyszenie Praw Pacjenta, Tulsa Opera i Laura Bush Institute for 
Women's Health. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

dr inż. Mariusz Winiecki (prezes) jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowcą na Politechnice 
Poznańskiej. Mieszkaniec Szubina, od 2007 roku bada historię miejscowych obozów 
jenieckich. W roku 2017 za wytrwałą działalność propagującą wiedzę o obozach 
jenieckich w Szubinie został uhonorowany przez Kapitułę Szubińskiego Towarzystwa 
Kulturalnego Honorowym Medalem im. ks. Jana Kleina. Absolwent Politechniki 
Poznańskiej (doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Mechanicznej), ukończył 
studia podyplomowe Biomateriały – materiały dla medycyny (Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie) oraz Organizacja i Zarządzanie (Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu). 



Susanna Bolten Connaughton (wiceprezes i córka byłego jeńca ppor. Seymoura 
Boltena) pisze książkę poświęconą wojennym doświadczeniom ojca. Pracowała w 
sektorze publicznym i prywatnym w marketingu, reklamie i zarządzaniu organizacjami 
non-profit, w Stanach Zjednoczonych i za granicą, w tym w Departamencie Stanu USA 
jako dyrektor wykonawczy amerykańskiej Komisji ds. UNESCO. Jest absolwentką 
Pomona College i uzyskała tytuł Master of Business Administration na Northwestern 
University's Kellog Graduate School of Management. 

dr Jan Daniluk (członek Zarządu) jest historykiem, absolwentem i pracownikiem 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz badaczem historii Gdańska i Sopotu (przełomu XIX i XX 
w.). Zajmuje się głównie historią ziem polskich wcielonych do Rzeszy oraz dziejami Prus 
Wschodnich (1933-1945). W szerszej perspektywie bada policję doby III Rzeszy, SS, SA i 
jeńców wojennych w niewoli niemieckiej. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:  
 
Mariusz Winiecki  
Mariusz.Winiecki@szubinpowcamps.org  
+48 601476866  
 
Susanna Bolten Connaughton  
Susanna.Connaughton@szubinpowcamps.org  
+1 202 256 9285  
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