
 
“Voor uwe en onze vrijheid.”  Met deze wapenspreuk begon de 1e Poolse Pantserdivisie 
onder leiding van generaal Stanisław Maczek aan de bevrijdingsmissie van West-Europa. Zij 
slaagden erin, na Belgische steden, ook Breda en omgeving te bevrijden. Dat mogen wij 
nooit vergeten. 
 
Het Maczek Memorial Breda (MMB) zet aan tot nadenken over vrijheid en vrede, met haar 
wortels in WOII en het hoofd en hart in de 21ste eeuw. Wij zijn relevant, binnen en buiten 
Breda op het van gebied van vrede en vrijheid in de breedste zijn van het woord en dragen 
bij aan de Bredase en Brabantse identiteit.  
 
Wij doen dit door: 

• Het conserveren, beheren en tentoonstellen van een historische collectie gerelateerd 
aan de 1e Poolse Pantserdivisie en de bevrijding van Breda; 

• Het onderhouden van een kennis-, informatie- en documentatiecentrum gericht op 
de 1e Poolse Pantserdivisie; 

• Het verzorgen van een educatie- en scholenprogramma; 

• Het inrichten van tijdelijke exposities gerelateerd aan het brede thema vrijheid; 

• Het exploiteren van het MMB. 
 

 

Wie houdt de herinnering levend? 
 

Medewerker Educatie 
 
Voor het MMB zijn we op zoek naar een Medeweker Educatie die het leuk en uitdagend vindt 
om scholieren en jongvolwassenen te begeleiden tijdens een bezoek aan het memorial. 
 
Wat zijn de taken van de Medewerker Educatie? 
 
Je ondersteunt de presentator/programmaleider tijdens bezoeken van lagere en middelbare 
scholen aan het MMB in het kader van ons scholenprogramma. Scholieren en jong-
volwassenen gaan na de film en het groepsgesprek aan de hand van een werkboekje op drie 
plaatsen in en rondom het memorial opdrachten uitvoeren. Tijdens de uitvoering hiervan 
van de opdrachten sta je op één van de drie plaatsen en bied je scholieren de helpende 
hand.  
 
Wie is onze Medewerker Educatie? 
 
Naast dat je het leuk vindt om met scholieren en jongvolwassenen om te gaan, heb je een 
gezonde kijk op onze maatschappij en de functie van het memorial daarin. 
 
  



Wat biedt het MMB jou? 
 
Samen met ons lever je een bijdrage aan het verspreiden van kennis over de Tweede 
Wereldoorlog en de rol van de 1e Poolse pantserdivisie hierin, door programma’s die het 
belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen 
vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren. Uiteraard krijg je een 
gedegen inwerkprogramma. Daarnaast maak je deel uit van een gezellige groep vrijwilligers 
die samen de schouders eronder zet. Op de dagen dat je wordt ingezet krijg je onbeperkt 
koffie, thee en frisdrank. Daarnaast ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief en organiseren 
wij enkele malen per jaar een gezellige borrel voor onze vrijwilligers. 
 
Interesse? 
Kom een keer kijken tijdens het scholenprogramma. Dat kan op 10, 11, 12, 16, 17, of 18 mei 
tussen 09:30 uur en 11:30 uur. Het is niet nodig om een afspraak te maken. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op maczekmemorialbreda.nl.  
Vind jij het leuk om onze educatie team te versterken, stuur dan een mail met een korte 
motivatie naar info@maczekmemorialbreda.nl. 

https://maczekmemorialbreda.nl/nl/over-ons/over-ons/
mailto:info@maczekmemorialbreda.nl

