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Tak to się zaczęło
Pomysł urodził się w głowie….

Grupa miłośników  historii ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy   Łysomice  spędziła 
zimowe wieczory nad pracą przy napisaniu projektu unijnego.

Po otrzymaniu dotacji na realizację naszego pomysłu rozpoczęliśmy wykonanie 
zadań od  fotografowania chałup. 

Następnym zadaniem były wystawy eksponatów oraz prowadzenie lekcji historii. 



Nadszedł czas na wystawy …
Z naszymi eksponatami gościliśmy:
- w Papowie Biskupim,
- w  gminie Chełmża,
- w Golubiu Dobrzyniu,
- w Łubiance
- oraz w kilku miejscowościach gminy    

Łysomice



…… i lekcje historii

Lekcje historii miały miejsce:

- w Szkole Podstawowej 
w Ostaszewie i Świerczynkach,

- W Zespole Szkół nr 1
w Łysomicach i nr 2 w Turznie. 



Od pomysłu do realizacji 
Początki były bardzo 
pracowite



Od pomysłu do realizacji 



Uroczyste otwarcie Regionalnej Izby 



Regionalna Izba Historii i Tradycji  
znajduje się w Łysomicach na ul. Wiśniowej 5.

W swoich zbiorach posiada ponad 3 000 eksponatów z dziedziny 
szeroko pojętej kultury ludowej:

➢ maszyny i narzędzia rolnicze, 



➢ artykuły rzemieślnicze 



➢ przedmioty domowego użytku 



➢ przedmioty domowego użytku 



➢ edukacyjne



➢ i inne



➢ inne



Otwarcie pierwszego w kraju historycznego 
Punktu Kasowego Banku Ludowego



Punkt Kasowy Banku Ludowego



Zwiedzanie Regionalnej Izby:                          
przedszkola i szkoły 

Od chwili utworzenia Regionalnej Izby (wrzesień
2012), zwiedziło tę placówkę około 2 000 osób.



Zwiedzanie Regionalnej Izby:                           
zakłady pracy i wycieczki zorganizowane                       



Zwiedzanie Regionalnej Izby:   
wycieczki zagraniczne i grupy indywidualne

Wycieczki 
zagraniczne 

z:   
Francji, 
Niemiec, 
Szwecji, 
Kanady,

Luksemburga
i
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Regionalna Izba, to nie tylko zwiedzanie 

.. ale także degustacja potraw,
- wspólne śpiewanie regionalnych 

i patriotycznych piosenek,
- promocja gminy Łysomice, powiatu   

toruńskiego i woj. kuj. – pom.



Nagrody i wyróżnienia

W 2012 r. 
wyróżnienie 
Marszałka 
Woj. Kuj.-Pom. w                        
dziedzinie turystyka: 
ODKRYWCA 2012, kategorii: 
„Promocja Turystyczna 
Regionu”.   

Za utworzenie pierwszego 
w kraju historycznego Punktu 
Kasowego Banku Ludowego.
Otrzymaliśmy w 2015 r. z 
Urzędu Marszałkowskiego 
nagrodę „RODZYNKI Z 
POZARZĄDÓWKI”



Wycinki prasowe



Wycinki prasowe



Dziękujemy za uwagę
i

zapraszamy do zwiedzania naszej Regionalnej 
Izby Historii  i Tradycji w Łysomicach

Od 9 marca 2021 r. wszystkie eksponaty są własnością Gminy Łysomice. Kustoszem 
Regionalnej Izby jest jej założyciel i dotychczasowy właściciel Adam Kozłowski   
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