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Jak utworzyć  Izbę Pamięci lub Izbę Regionalną

Pod takim tytułem odbyło się szkolenie 15 lutego w Muzeum Stargardzkim. Uczestnikami 
szkolenia byli przedstawiciele instytucji kultury, urzędów gmin oraz organizacji 
pozarządowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) z  gmin: Chociwel, Kobylanka, 
Marianowo, Stara Dabrowa, Stargard Szczeciński, Suchań. Z analizy przeprowadzonej przez 
organizatora szkolenia Stowarzyszenie „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w 
Stargardzie Szczecińskim wynika, że na ternie Gminy Marianowo jest kilka niewielkich izb 
muzealnych zlokalizowanych w świetlicach wiejskich i w Gimnazjum, ale są one ze względu 
na godziny otwarcia dostępne głównie dla mieszkańców. Obszar LGD  ma niewątpliwie 
unikatowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne, ale  wciąż pakiet atrakcji 
turystycznych w porównaniu do innych regionów jest niewystarczający. Mieszkańcy i 
odwiedzający nasz obszar turyści często pragną w sposób aktywny spędzać wolny czas. 
Liczne jeziora, duża lesistość terenu pozwala na uprawianie sportów wodnych, wycieczek 
rowerowych, pieszych wędrówek. Dobrze jeżeli na naszej trasie znajdują się ciekawe 
atrakcje np. w postaci izb muzealnych. Najłatwiej utworzyć je przy instytucjach kultury ( na  
podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) np. Publicznej 
Bibliotece , Domu Kultury, gdyż wystarczy rozszerzyć działalność instytucji już istniejących. 
Izby mogą być również prowadzone przez  osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, Istotne 
jest pomieszczenie z odpowiednimi warunkami, osoby, które opiekują się zbiorami i same 
eksponaty, które można pozyskać od darczyńców, otrzymać w depozyt lub kupić. Głównym 
źródłem  są jednak darczyńcy, w naszych domach jest wiele sprzętów, urządzeń, 
przedmiotów często zapomnianych,  przechowywanych na strychach w piwnicach, które 
można wykorzystać w powstałej  Izbie. Zebrane eksponaty mogą nawiązywać do wątku 
tożsamościowego np. moja mała ojczyzna, wątku tematycznego np. muzeum PGR, wątku 
chronologicznego np. muzeum PRL. O tym wszystkim opowiedziała nam Kustosz Muzeum 
Pani Jolanta Aniszewska. Podsumowaniem szkolenia było zwiedzenie wystaw 
zorganizowanych w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Każdy z uczestników szkolenia 
otrzymał komplet materiałów . Szkolenie zostało sfinansowane ze środków unijnych z 
działania pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja”, Oś  4 Leader objętej PROW  na lata 2007-2013.    
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