
Program zbiorczy Europejska Noc Muzeów 2018 

MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO IM. SEBASTIANA MALINOWSKIEGO W BYDGOSZCZY,  

UL. NOWOGRODZKA 3 

18.00 – 1.00  

Kanał Bydgoski. 240 lat historii - oprowadzanie po wystawie.  

Na ekspozycji zostaną zaprezentowane dzieje budowy oraz funkcjonowanie Kanału Bydgoskiego na 

przestrzeni ponad 240 lat jego istnienia. Będzie można zobaczyć również makiety - śluzy Okole 

wydrukowanej w technologii 3D, kanału i Wyspy Młyńskiej wg planu z 1800 roku i Makietę śluzy 

trapezowej. 

Śluzy starego Kanału Bydgoskiego - oprowadzanie po wystawie.  

Na wystawie będzie można zobaczyć stare urządzenia hydrotechniczne, będące naszym 

największym skarbem. Śluzy ukazane zostaną na archiwalnych planach, mapach oraz pocztówkach i 

zdjęciach. W ramach wystawy będzie można zobaczyć również makietę IV śluzy wraz z pobliskimi 

zabudowaniami. 

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 

Pokaz ewolucji mody damskiej. Pokaz ukaże kilkanaście sukni dziennych oraz wieczorowych, 

zarówno skromnych jak i bogato zdobionych, odzwierciedlających najmodniejsze stroje wybranych 

dekad od XVII do początku XX wieku. Suknie zostaną zaprezentowane tak, jakby zakładano je w 

historycznym buduarze: krok po kroku, poprzez bieliznę zapewniającą modną w danym okresie 

figurę, przez elementy niejednokrotnie wielowarstwowej widocznej sukni, po dodatki takie jak 

kapelusz czy rękawiczki, zmienne w zależności od okazji. 

18:00, 19:30, 21:00 

Oprowadzanie po starym Kanale Bydgoskim w stroju historycznym. W ramach spaceru uczestnikom 

ukazane zostanie życie towarzyskie na plantach na początku XX wieku, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na funkcjonujące w tamtym czasie restauracje i formy spędzania wolnego czasu nad kanałem, 

które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Bydgoszczy jak i 

przyjezdnych. 

MUZEUM DYPLOMACJI I UCHODŹSTWA POLSKIEGO UKW W BYDGOSZCZY, UL. RYSZARDA 

BERWIŃSKIEGO 4 

17:00 – 18:00  Wille bydgoskich przemysłowców na przełomie XIX i XX w. – wykład dr Agnieszki 

Wysockiej i dr Darii Bręczewskiej-Kuleszy. 

18:30 – 1:00 Zapraszamy wystawę prezentującą specjalnie wyselekcjonowane eksponaty z naszych 

zbiorów, w tym zaskakujące dary Polonii! 

 

Wśród atrakcji, m.in.: 



 zabytkowa kabina ciszy z Konsulatu Polskiego w Kolonii, dyplomacja II RP na starej 

fotografii, pamiątki weteranów II wojny światowej, upominki w świecie dyplomacji – 

wystawa ponad 100 prezentów, jakie polscy dyplomaci otrzymali w czasie swoich 

zagranicznych wizyt! 

BIBLIOTEKA UKW, UL. SZYMANOWSKIEGO 3, 18:00 – 0:00 

18:00 – 24:00 W Czytelni Zbiorów Specjalnych (I piętro) zaprezentowane zostaną cenne wydania 

dawnych encyklopedii polskich i obcych ze zbiorów Biblioteki UKW, w tym „Wielka Encyklopedia 

Francuska” i „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego. 

18.00 Leopold Gottlieb - portret Wandy Poznańskiej, między jawą, a snem – historia i konserwacja 

jednego obrazu – wykład Maji Rogowskiej (UMK Toruń). Zaprezentowana zostanie historia obrazu 

oraz kwestia konserwatorskich badań (I piętro, sala Pamięci bydgoszczan i regionu). 

20.00 Historia encyklopedii – wykład dr Aldony Chlewickiej-Mączyńskiej (I piętro, sala Pamięci 

bydgoszczan i regionu). 

21.00 Nowy świat filozofów w Wielkiej Encyklopedii Francuskiej – wykład dr hab. Macieja 

Chlewickiego, prof. UKW. 

22.00 Tysiąc nagrań na portalu "Pamięć bydgoszczan" – prezentacja i wystawa przygotowana przez 

mgr Joannę Kosmeję, poświęcona portalowi na którym ukazywane są zdjęcia, rozmowy, dokumenty 

mieszkańców Bydgoszczy i osób z nią związanych. 

GALERIA MIEJSKA BWA W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 20 

Zapraszamy w godzinach od 18:00 do 1:00 w nocy, tak aby w wyjątkowej scenerii nocnego miasta 

można było odebrać sztukę współczesną na nowym, innym poziomie. W czasie tej wyjątkowej nocy 

zaprezentujemy dwie wystawy. Na pierwszym piętrze Galerii zobaczymy prace wykładowców 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy i Uniwersytetu Artystycznego z 

Poznania, które pokażą różne techniki i spojrzenia na sztukę, czyli coroczną wystawę Synteza Sztuk. 

Na drugim piętrze można będzie zwiedzać indywidualną wystawę malarstwa Sebastiana Krzywaka 

Flatten Image. Zwiedzanie będzie się odbywać w wyjątkowej atmosferze dodatkowych 

atrakcji/niespodzianek, które przygotujemy dla osób spragnionych sztuki współczesnej. 

20:00 – 21:30 Warsztaty towarzyszące 

18:00 – 22:00 Otwarta dla zwiedzających będzie Galeria Kantorek (ul. Gdańska 3), gdzie zobaczymy 

wystawę Danuty Jamiołkowskiej – DOM? 

W tym roku zamierzamy zwiedzających „puścić z torbami”! No, może nie wszystkich, ale ci, którzy 

wezmą udział w warsztatach, dostaną na pamiątkę wyjątkową plecakotorbę galeryjną z własną 

kompozycją. Torby i worki przydadzą się wszystkim miłośnikom sztuki współczesnej, gdyż 

zamierzamy urządzić wielką wyprzedaż katalogów. 

Będzie to więc prawdziwa okazja, by za niewielkie pieniądze zapełnić półki w biblioteczkach 

domowych. 

BARKA „LEMARA”, RYBI RYNEK 



16:00 – 17:00 Kreatywny Port Dziecięcy – warsztaty dla dzieci 

17:00 – 23:00 Zwiedzanie wystawy stałej powiększonej o pierwszą ładownię – muzeum tradycji 

wodniackich i szyperskich. 

MUZEUM MYDŁA I HISTORII BRUDU – STARA PRALNIA, UL. DŁUGA 19 

18:00 – 1:00, o każdej pełnej godzinie: 

 możliwość poznania zupełnie nowej przestrzeni STAREJ PRALNI 

 konkurs prania na tarze 

 lekcja bydgoskiej gwary 

 ściana zmysłów 

ZAPISY  52 515 70 15 

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY 

19/20 maja 2018 r., godz. 17.00 – 1.00 

Spichrze na Brdą, ul. Grodzka 7-11 

17.00 – 18.30  Wielcy Polacy, wielcy bydgoszczanie – zapraszamy rodziców z dziećmi na 

warsztaty plastyczne, podczas których wspólnie wykonamy prace w technice kolażu (plener). 

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerami telefonów: 52 58 59 910, 11 lub 14. 

17.00 – 20.00  Szukaj z Sulimą – gra poświęcona postaci Jerzego Sulimy-Kamińskiego w 90. 

rocznicę urodzin pisarza; godz. 20.30 – losowanie nagród dla uczestników gry 

17.00 – 1.00  Przebieralnia – możliwość przymierzenia stroju z okresu dwudziestolecia 

międzywojennego i wykonania pamiątkowej fotografii 

17.00 – 1.00  Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy 

– prezentacja wystawy stałej 

17.00 – 1.00  Bydgoszcz na Starej Fotografii– plenerowa wystawa posterowa  

19.00  Opowieści z krypty, czyli co odkryto w prezbiterium Katedry Bydgoskiej – spotkanie z 

archeologiem Robertem Grochowskim odkrywcą tzw. Skarbu bydgoskiego 

21.00  O drugim nieznanym jeszcze „skarbie bydgoskim” – prelekcja Lesława Cześnika 

poświęcona artefaktom znalezionym w ramach prac remontowych prowadzonych w 

budynku bydgoskiego Muzeum przy ulicy Gdańskiej 4 

 

Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 



18.00 – 20.00  Broń się! – pokaz fechtunku w wykonaniu Klubu Uczniowskiego AZS UKW w 

Bydgoszczy (plener) 

17.00 – 1.00  Od kamiennych narzędzi do warownego grodu – prezentacja stałej wystawy 

archeologicznej 

  

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 

17.00 – 22.00  W klimacie międzywojnia – inscenizacja realiów życia codziennego z okresu 

dwudziestolecia międzywojennego (plener) 

17.00  Być jak mincerz! – skorzystaj ze stanowiska menniczego i wybij swoja własną monetę 

pamiątkową stworzoną dla upamiętnienia odkrycia tzw. Skarbu bydgoskiego!  

17.00 – 22.00  Konserwacja w dużym powiększeniu – pokaz monet i biżuterii z tzw. Skarbu 

bydgoskiego, prezentowanego w Europejskim Centrum Pieniądza, w stanie przed i po 

zabiegach konserwacyjnych, z użyciem mikroskopu zabiegowego 

18.00 – 1.00  Mennica bydgoska – prezentacja wystawy stałej 

18.00 – Dzieje Pieniądza. Między wielkimi wojnami (1918-1939) – wernisaż 

18.00 – 20.00 Moneta jak magnes – warsztaty tworzenia numizmatów w glinie i na bazie 

magnesów, wzorowanych na monetach z tzw. Skarbu bydgoskiego  

19.00 – 22.00  Mali poszukiwacze skarbów – zapraszamy dzieci do samodzielnej zabawy ze 

specjalną „kartą pracy”, przygotowaną do wystawy Dzieje pieniądza 

20.00 Dzieje Pieniądza. Między wielkimi wojnami (1918-1939) – pierwsze kuratorskie 

oprowadzanie po ekspozycji 

  

Galeria  Sztuki  Nowoczesnej, ul. Mennica 8 

17.00 – 18.30  Bydgoszcz moich marzeń – warsztaty plastyczne,  podczas których dzieci wraz z 

rodzicami stworzą makietę Bydgoszczy XXI wieku. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod 

numerami telefonów: 52 58 59 910, 11 lub 14.  

17.00 – 00.30  Muzeum Utracone – prezentacja filmu o utraconych dziełach sztuki. Projekt 

Fundacji Sztuki Ad Artis (czas trwania projekcji: ok. 25 min.) 

17.00 – 1.00   Galeria Sztuki Nowoczesnej  –  prezentacja wystawy stałej 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30   Muzyka w Galerii – prezentacja utworów muzycznych powstałych w 

ramach projektu Muzealne partytury przez studentów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych 

im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy 

 



Dom  Leona  Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 

17.00 – 19.00  Leon i jego kwiaty – warsztaty tworzenia kwiatowych kompozycji nawiązujących 

do motywów z obrazów Leona Wyczółkowskiego (plener) 

17.00 – 20.00  Zgaduj z Leonem – zapraszamy dzieci do rozwiązywania plastycznych zadań 

związanych z życiem i twórczością Leona Wyczółkowskiego, zebranych w książeczce 

edukacyjnej „Pan Wyczółek i tajemnice jego domu”. 

17.00 – 21.00 – Układanka dla malucha – wielkoformatowe puzzle z obrazami Leona 

Wyczółkowskiego  (plener) 

17.00 – 1.00 Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936) – prezentacja wystawy stałej 

18.00 – 22.00  Wehikuł czasu – atelier fotograficzne, w którym będzie można zrobić sobie 

zdjęcie w stylizacji nawiązującej do dwudziestolecia międzywojennego – Muzeum Fotografii 

przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (plener) 

 

Exploseum 15.00 – 20.00 

15.00 – 20.00 – Tajniki Explozycji  – gra na wystawie dla indywidualnych zwiedzających 

15.00 – 20.00 – Poznaj Exploseum – udostępnienie części budynków (nr 1133, 1137, 1115, 1145, 

1153) do samodzielnego zwiedzania (tematyka prezentowanych ekspozycji: Alfred Nobel, 

historia koncernu DAG i DAG Bromberg oraz proces produkcji nitrogliceryny i prochu 

bezdymnego, historia broni i uzbrojenia, praca przymusowa)  

16.00 - 20.00  Bydgoski przemysł i rzemiosło - prezentacja obiektów Szlaku TeH2O 

Wybrane wydawnictwa MOB w promocji – 50% 

Uwaga! 

Ze względu na duże zainteresowanie zwiedzających ekspozycjami prezentowanymi w Muzeum 

Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy podczas Europejskiej Nocy Muzeów dla 

Państwa komfortu w obcowaniu ze sztuką i historią, organizator wprowadza limitowanie wejść, 

które umożliwi przebywanie na ekspozycji określonej ilości osób.  

MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY, UL. CZERKASKA 2 

17:00 1:00 

utworzenia Błękitnej Armii gen. J. Hallera.  

Konkurs wiedzy historycznej – do wygrania atrakcyjne nagrody. 

Eksponaty na wyciągnięcie ręki: 

 możliwość przebrania się w historyczne mundury i obejrzenia broni używanej przez 

Wojsko Polskie, 



 zwiedzanie wnętrza czołgu T-72 i 122 mm haubicy samobieżnej 2S1 Goździk, 

 prezentacja pojazdów historycznych. 

Zwiedzenie ekspozycji stałej Wojska Lądowe. Od Cedyni do Karbali oraz wystaw czasowych 

Nabytki Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Ze świata czterech stron…100 lecie  

Pokaz eksponatów z kolekcji Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Retro-

Traktor. 

MUZEUM FOTOGRAFII W BYDGOSZCZY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI, UL. 

KRÓLOWEJ JADWIGI 14 

17:00 0:00 

Wystawa autochromów Tadeusza Rzący – kolekcja reprintów prac artysty, który jako pierwszy 

posługiwał się tą wyjątkową techniką wykonywania barwnych diapozytywów, dokumentując między 

innymi XIX wieczny Kraków. Ekspozycja zasili kolekcję Muzeum Fotografii dzięki współpracy z 

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. 

Wystawa pokonkursowa uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i uczestników kursu A.20 „Barwy 

Świata – Światłem Malowane” - Organizatorzy projektu, nauczyciele przedmiotów zawodowych 

fototechnicznych, stawiają za główny cel kształcenie wśród zainteresowanych wrażliwości na 

światło i barwę. Konkurs ma formułę otwartą, dlatego różnorodność tematyki i form prac zachwyca 

wolnością i swobodą twórczą debiutujących fotografików. W czasach, kiedy każdy robi zdjęcia i 

każdy ma aparat, szkolny konkurs ma uświadomić uczestnikom, że fotografia ma stać się 

niepowtarzalnym, jednostkowym zatrzymanym w kadrze obrazem. 

MUZEUM OŚWIATY UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 4 

17:00 - 1:00 

Szkoła naszych dziadków i pradziadków – zapraszamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu 

dwudziestolecia międzywojennego. 

Szkolnictwo w okresie PRL – wystawa wspomnień dla wszystkich, którzy w tym okresie z tornistrem 

na plecach wędrowali do szkoły. 

Drogi zdobywania zawodu nauczyciela – wystawa przeznaczona w szczególności dla nauczycieli i 

osób związanych z oświatą. 

Losy bydgoskich nauczycieli w latach 1939 – 1945 - zachęcamy do zwiedzenia wystawy dotyczącej 

życia bydgoszczan w tym okresie. 

Marian Rejewski – genialny bydgoszczanin, matematyk i kryptolog – każda z odwiedzających osób 

będzie miała możliwość wykorzystać w praktyce symulator Enigmy. 

Wernisaż wystawy Grupy Plama’s z Szubina, która istnieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy 

profesjonalni i amatorzy, uprawiający różne dziedziny sztuk wizualnych: malarstwo, grafikę, rzeźbę, 



tkaninę artystyczną. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabiszyna, Rynarzewa, Barcina, Żnina, 

Gąsawy, Nakła nad Notecią, Bydgoszczy, Strzelna, Torunia. 

Wernisaż poprzedzi prelekcja pt. Józef Piłsudski postać niezwykła dla niektórych kontrowersyjna. 

Wykład wygłosi dr Katarzyna Grysińska – Jarmuła z UKW w Bydgoszczy. 

Akcentem kończącym prelekcję będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” z Bydgoszczy 

(początek godz. 17.00). 

MUZEUM WODOCIĄGÓW, 18:00 – 1:00 

STARA HALA POMP, UL. GDAŃSKA 242 

18:00 – 20:00  (o pełnych godzinach) - Jak szukamy wody? Pokaz działania wiertnicy samochodowej 

- wykonanie otworu badawczego przed ewentualną budowa studni połączony z objaśnieniami 

fachowców, 

18:00 – 1:00 zwiedzanie ekspozycji stałej 

WIEŻA CIŚNIEŃ, UL. FILARECKA 1 

18:00 – 1:00  zwiedzanie ekspozycji stałej; taras widokowy na wysokości 38 metrów 

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. DR. W. BEŁZY W BYDGOSZCZY: 

Biblioteka Bernardynów (ul. Długa 41)-Kolekcja jest najstarszym i największym z zachowanych w 
Bydgoszczy księgozbiorów, składa się z ponad 1,5 tys. starych druków, a jej początki sięgają schyłku 
XV w. Ekspozycja znajduje się w pomieszczeniu stylizowanym na wzór wąskiej gotyckiej celi 
bibliotecznej. Wystawie towarzyszy profesjonalny wykład na temat losów bydgoskich bernardynów 
i historii ich kolekcji. 

Izba Pamięci Adam Grzymały-Siedleckiego (ul. Libelta 5) – ekspozycja mieści się w dawnym 
mieszkaniu pisarza. W Izbie Pamięci obecnie znajduje się Pracownia Teatrologiczna udostępniająca 
materiały dotyczące historii teatru w Bydgoszcz oraz muzeum, które wyposażone jest w meble i 
pamiątki należące niegdyś do Adama Grzymały – Siedleckiego. 

Introligatornia (ul. Długa 39) – działa od 1923 roku do dziś przy WiMBP w Bydgoszczy i jest jedną z 
atrakcji Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH₂O. Zwiedzający będą mogli zobaczyć zabytkową 
prasę introligatorską, gilotynę do obcinania książek, nożyce introligatorskie, prasę żelazną, a także 
będą świadkami pokazu introligatorskiego. 

NOC KONKURSÓW. Zbieraj pieczątki i wygrywaj nagrody! 

Weź udział w KONKURSIE, odwiedź bydgoskie Muzea podczas Europejskiej Nocy Muzeów i zbierz 

minimum 8 stempli, które otrzymasz w kasach muzealnych. Wypełniony kupon wrzuć do SKRZYNKI 

w kasie MOB w Europejskim Centrum Pieniądza (ECP) przy ul. Mennica 4. Losowanie nagród 

odbędzie się 19 maja, o godz. 21.30, 22.00, 22.30 przed budynkiem ECP. Więcej informacji na stronie 

www.muzeum.bydgoszcz.pl. 

 


