Muzeum Miasta Malborka

Muzeum
Muzeum Miasta Malborka rozpoczęło swoją działalność z początkiem 2018 roku. Jego powstanie to wynik wieloletniej pracy,
rozmów i planów wielu osób związanych z naszym miastem. Na siedzibę Muzeum przeznaczona została przepiękna willa z
końca XIX wieku, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 54.
Muzeum powołane zostało jako samorządowa instytucja kultury z wyraźnie określonymi celami ochrony oraz
rozpowszechniania historii i kultury miasta i regionu, zabezpieczania i opracowywania zbiorów muzealnych, edukacji
historycznej oraz promocji Malborka. Pierwszym dużym zadaniem realizowanym przez Muzeum jest opracowywanie
archiwum przekazanego miastu przez Heimatkreisarchiv Marienburg/Westpreußen in Hamburg. Dzięki współpracy z
archiwum prowadzonym przez byłych mieszkańców Malborka, do miasta wrócił bogaty zasób pamiątek, fotograﬁi,
dokumentów i książek, które pozwalają w szeroki sposób spojrzeć na naszą wspólną historię. Wszystkie zbiory muzealne są
opracowywane przez społecznie współpracujące z nami osoby i stowarzyszenia, i to dzięki ich zaangażowaniu możemy
poszerzać wiedzę o mieście i pracować nad stworzeniem pierwszej stałej wystawy.
Oprócz katalogowania i opracowywania pamiątek z dawnego Marienburga, Muzeum realizuje akcję „Robimy Muzeum
Razem”, która ma na celu pozyskanie zabytków oraz dokumentów i pamiątek od obecnych mieszkańców Malborka.
Właściwie nie ma dnia, by ktoś nie zdecydował się na przekazanie przedmiotów cennych ze względu nie tylko na wartość
sentymentalną.
Muzeum prowadzi także akcje edukacyjne dla uczestników w rożnym wieku. Są to cykliczne spotkania pod nazwą „Niedziela
w Muzeum”, dedykowane rodzinom z dziećmi, spotkania w ramach realizacji projektu doﬁnansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mistrz Tradycji”, który przypomina o tym, że Malbork przez stulecia był
jednym z najważniejszych ośrodków ceramicznych na Żuławach, oraz wydarzenia okolicznościowe, min. „Nasza Flaga – 2
Maja”. Od września 2018 roku ruszą lekcje muzealne dla grup szkolnych i przedszkolnych.
Początki organizacji tak wyczekiwanego Muzeum są bardzo trudne, spotykają się z krytyką, niedowierzaniem wielu
środowisk, borykają się z brakiem zaufania społecznego. Pomimo to każdego dnia udaje nam się docierać coraz szerszej do
świadomości mieszkańców. Każdego dnia osoby żywo zainteresowane historią Malborka dorzucają swoja cegiełkę do
budowania naszej tożsamości. Są chwile, które pokazują jak bardzo wyczekiwane było Muzeum, które staje się częścią
społecznej przestrzeni, dialogu, zrozumienia.
Wszystkim, którzy do budowania nowego Muzeum Miasta Malborka dorzucili choćby małą cegiełkę składam serdeczne
podziękowania i liczę na to, że Państwa zaufanie wobec tej instytucji nie przeminie.
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