
 

Exploseum, ul. Alfreda Nobla 

Wakacyjne Explo Niedziele 

Spotkania odbędą się 29 lipca oraz 26 sierpnia 2018 roku. 

Explo Niedziele to spotkania edukacyjne dla miłośników nauki i historii połączone z przygodą i 

świetną rozrywką. Wakacyjny program spotkań będzie nawiązywał do Roku Bydgoskiego 

Dziedzictwa Przemysłowego. W programie m.in. pokazy: chemiczne oraz pojazdów militarnych. 

Informacje na stronie internetowej: www.muzeum.bydgoszcz.pl 

Wakacje w MOB 

Podczas wakacji dzieci nie mogą się nudzić! Zapraszamy na cykl wakacyjnych spotkań i warsztatów 

w muzeum. Nasi animatorzy i prowadzący podpowiedzą jak pobudzić do działania swoją 

kreatywność i stworzyć niezwykłe przedmioty.  

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą we wtorki i czwartki od 3 lipca do 30 sierpnia, w godz. 11.00-

12.30. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc ograniczona. Oferta dla osób indywidualnych, do 12 

lat. 

Opłaty: 5 zł od uczestnika. 

ZAPISY: tel. 52 58 59 914, -911, -925 lub edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ: 

„Syrenka, królowie i rycerze. Skarby z Wyspy Młyńskiej” 

Czy wiesz, że w Bydgoszczy znajduje się prawdziwy skarb? Zapraszamy na wakacyjne spotkanie w 

Europejskim Centrum Pieniądza. Poznamy ciekawostki dotyczące słynnego bydgoskiego znaleziska 

i przygotujemy oryginalne ozdoby. 

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4: 

Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6 

3 lipca 2018 – wtorek 

12 lipca 2018 – czwartek 

„100 lat Polsko! Świętowanie w barwach biało-czerwonych ” 



Polska  świętuje w tym roku 100 lat odzyskania Niepodległości. Zapraszamy na zajęcia inspirowane 

czasami, w których żył i tworzył Leon Wyczółkowski. W części warsztatowej uczestnicy samodzielnie 

wykonają patriotyczne pamiątki.  

Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 

Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6 

5 lipca 2018 – czwartek 

31 lipca 2018 – wtorek 

„Gzuby w badejkach” Czyli jak ubierali się dawni bydgoszczanie? 

Zapraszamy na spacer ulicami Bydgoszczy sprzed stu laty! W czasie trwania spotkania nauczymy się 

mówić „gwarą bydgoską”, poznamy elementy ubioru mieszkańców naszego miasta, stworzymy 

wakacyjne albumy i ramki na pamiątkowe zdjęcia! Warsztaty związane z Rokiem Jerzego Sulimy-

Kamińskiego 

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11: 

Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6 

17 lipca 2018 – wtorek   

26 lipca 2018 – czwartek 

„Detektyw Ksyk i tajemnice Wyspy Młyńskiej” 

Budynki muzealne kryją wiele tajemnic i sekretów! Zapraszamy na zajęcia w czasie których 

zmienimy się w detektywów tropiących zagadki i rozwiązujących zadania. Nie zabraknie 

niespodzianek! Spotkanie odbywa się w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. 

Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6 (start) 

24 lipca 2018 – wtorek   

2 sierpnia 2018 – czwartek 

Artystyczne inspiracje z kolekcji Fibaka 

Na wystawie „Sztuka współczesna z  kolekcji Wojciecha Fibaka” znalazły się prace twórców, których 

nazwiska już na trwałe wpisały się w historię najnowszej sztuki.  Jest ona  wzorem polskiego 

kolekcjonerstwa prywatnego. Podczas warsztatów zapoznamy się z działami mistrzów, które 

posłużą nam jako inspiracja do stworzenia rysunku na torbie ekologicznej. 

Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 

Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6 

10 lipca 2018 – wtorek 



19 lipca 2018 – czwartek 

„Mysie Muzeum” 

Jak powstaje muzeum? Zajęcia wprowadzą w zagadnienia muzealnictwa oraz kolekcjonerstwa. Nasi 

uczestnicy zamienią się w kuratorów i stworzą wraz z mysią rodziną własną wystawę. Warsztaty 

odbywają się  przy wystawie „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki.” 

Spichrze nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7-11 

7 sierpnia 2018 – wtorek 

23 sierpnia 2018 – czwartek 

 „ Magiczna szkatułka” 

Jak naprawić zabytki? Zachęcamy do udziału w spotkaniu poświęconemu konserwacji i na warsztaty 

dekupażu. Zajęcia odbywają się  przy wystawie „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki.” 

Spichrze nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7-11 

14 sierpnia 2018 – wtorek 

30 sierpnia 2018 – czwartek 

„Sznurkowe obrazy”  

Zapraszamy do warsztatu pracy grafika na zajęcia plastyczne robienia stępili ze sznurka. Spotkanie 

odbywa się  przy wystawie „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki.” 

Spichrze nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7-11 

16 sierpnia 2018 – czwartek 

28 sierpnia 2018 – wtorek 

„Odszukane, posklejane, uratowane”  

 Zamień się w archeologa, konserwatora i pomóż odszukać oraz zrekonstruować „zabytkowe” 

naczynia. Zajęcia odbywają się w ramach wystawy „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki.” 

Spichrze nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7-11 

9 sierpnia 2018 – czwartek 

21 sierpnia 2018 – wtorek 

Zakończenie „Wakacji w Muzeum” odbędzie się 2 września 2018 roku (niedziela). 

 W programie m.in. 

 - warsztaty przygotowania urodzinowych laurek i kwiatów 



- przygotowanie okolicznościowych toreb z nadrukami 

- podwórkowe zabawy dawniej i dziś /warsztaty kuglarskie 

/współpraca z „Otwartą Pracownią Sitodruku” okolicznościowych toreb z nadrukami 

Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6 

Amfiteatr przed Muzeum 

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 2 
Wakacyjna Strefa Wolnego Czasu 

Czynna od wtorku do piątku, w terminie 3 lipca – 31 sierpnia, w godz. 10.00 – 16.00, wstęp wolny. 

Od 3 lipca zapraszamy do muzealnej „Strefy wolnego czasu” przy budynku Europejskiego Centrum 

Pieniądza od strony Wyspy Młyńskiej.  

Siadając na leżaku, przy wodnej kaskadzie, będzie można zapoznać się z muzealnymi 

wydawnictwami dla dzieci i dorosłych, zagrać w gry planszowe, a przede wszystkim miło spędzić 

czas w plenerze. W Strefie na dzieci będzie czekał animator. 

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11  

95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki  

Wernisaż 3 sierpnia, o godz. 13.00, wstęp wolny. 

Wystawa czynna od 3 sierpnia do 14 października 2018 roku. 

W tym roku przypada 95. rocznica powstania Muzeum Okręgowego im. Leona 

Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ta instytucja kultury została powołana w mieście nad Brdą tuż po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości i powrocie Bydgoszczy do Macierzy, dnia 5 sierpnia 1923 

roku, jako Muzeum Miejskie z siedzibą w kamienicy na Starym Rynku. Bydgoszcz posiada bogate 

tradycje gromadzenia zabytków sięgające jeszcze czasów pruskich. Utworzenie po 148 latach 

zaboru polskiej placówki muzealnej, gromadzącej i popularyzującej pamiątki związane z historią 

miasta i regionu oraz zabytki o znaczeniu ogólnopolskim i narodowym, było dla ówczesnych 

mieszkańców wydarzeniem o ogromnym znaczeniu. Rola Muzeum w kreowaniu tożsamości 

regionalnej i narodowej bydgoszczan oraz ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego, nie maleje 

do dnia dzisiejszego.  

Z okazji jubileuszu przygotowana została ekspozycja pt. „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. 

Nabytki”. Wystawa stanowi pokaz najcenniejszych i zarazem najciekawszych obiektów pozyskanych 

do zbiorów w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Prezentację tych wyjątkowych eksponatów uzupełniają i 

dodatkowo wzbogacają, specjalnie dobrane artefakty pochodzące z wcześniejszych darowizn, 

przekazów i zakupów, tworzące grupę reprezentatywną zabytków bydgoskiego Muzeum.  

Na wystawie odbiorca może zapoznać się z wszystkimi rodzajami muzealiów, jakie gromadzi 

nasza instytucja, a także ze sposobami ich pozyskiwania. Obok bydgostianów, czyli zabytków 

związanych z miastem nad Brdą, pokazano także dawne fotografie, archiwalia, broń i militaria, 



elementy umundurowania, przedmioty użytkowe, rzemiosło artystyczne, falerystykę, numizmaty, 

zbiory archeologiczne, farmaceutyczne i muzyczne oraz kolekcje dzieł patrona Muzeum Leona 

Wyczółkowskiego, sztuki współczesnej i dizajnu, grafiki i rysunku, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. 

Poza tym, wyeksponowano mebel, który w ostatnim czasie poddano kompleksowej konserwacji 

oraz publikacje będące w posiadaniu muzealnej Biblioteki.  

Eksponowane obiekty zostały podzielone ze względu na proweniencję, rodzaj zabytku oraz 

wartość historyczną i artystyczną. Największą grupę stanowią zabytki pochodzące z Bydgoszczy i 

regionu. Obok muzealiów związanych z tożsamością lokalną i regionalną, pokazane są również 

zabytki o znaczeniu narodowym, ogólnopolskim. Dwa ostatnie zespoły obiektów reprezentują 

technikę oraz sztukę, dizajn i etnografię. 

Obchodzony jubileusz skłania do zaprezentowania także treści związanych z historią i 

rozwojem, powołanego w odrodzonym Państwie Polskim, Muzeum od założenia tej instytucji  do 

czasów współczesnych. Pokazano wszystkie budynki zajmowane przez Muzeum ze szczególnym 

uwzględnieniem nowych obiektów, a także działy i pracownie oraz gromadzone przez lata zbiory. 

Na szczególną uwagę zasługują ludzie, dyrektorzy i pracownicy Muzeum – ich wiedza, talenty, pasje 

i zaangażowanie, ale również grupa odbiorców, miłośników kultury i sztuki, do których kierowana 

jest oferta muzealna i którzy wspierają oraz współtworzą naszą instytucję. 

Ekspozycja przybliża także szeroką i różnorodną działalność Muzeum w zakresie gromadzenia, 

przechowywania, katalogowania i naukowego opracowywania, zabezpieczania i konserwowania 

oraz udostępniania zbiorów, prowadzenia działalności wydawniczej, a także działalności 

edukacyjnej w obiektach muzealnych. Pokazano wystawy stałe i wybrane ekspozycje czasowe oraz 

wydarzenia kulturalne i naukowe cyklicznie organizowane przez Muzeum. Nie zabrakło również 

projektów i nowych inicjatyw, które obecnie są realizowane przez naszą instytucję. 

Zasygnalizowana jest także współpraca z ośrodkami kultury i nauki w kraju, jak i za granicą oraz 

prowadzenie przez pracowników Muzeum badań naukowych. Jubileusz, to wspaniała okazja do 

przypomnienia szczególnych osiągnięć, jakimi może poszczycić się bydgoskie Muzeum Okręgowe. 

Ważną część ekspozycji stanowią również plany i kierunki rozwoju Muzeum. 

Ewa Sekuła-Tauer, Anna Nadolska 

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego” 

Przed nami kolejna XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona 

Wyczółkowskiego”. W tym roku hasłem przewodnim będzie - martwa natura w twórczości artysty.  

Prace będzie można nadsyłać do 31 grudnia 2018 roku. 

Regulamin i szczegóły dostępne na stronie: www.muzeum.bydgoszcz.pl. 

 

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 

Ptak bez przestrzeni. Georg Johann Tribowski - wczesne obrazy 

Wernisaż wystawy odbędzie się 14 czerwca 2018 roku, o godz. 18.00, wstęp wolny. 



Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie wystawa wskazuje źródła formalne  

i ikonograficzne twórczości Georga Johanna Tribowskiego - malarza urodzonego w niemiecko-

kaszubskiej rodzinie w Gdyni, a po zakończeniu II wojny światowej przesiedlonego tymczasowo do 

Szczecina. Artysta spędził tu młodzieńcze lata, w 1964 r. emigrując do Hamburga.  Szczecin, mimo 

wykluczenia, które go tu spotkało, uformował zasadnicze zainteresowania artystyczne twórcy. W 

okresie tym Tribowski zajmował się wyłącznie sztuką sakralną, odrzucając całkowicie panujący 

wówczas realizm socjalistyczny. W swych pracach podejmował głównie tematy, które pozwalały mu 

symbolicznie wyrazić  ból i cierpienie. Stały się one zapisem emocji twórcy walczącego z brakiem 

przestrzeni dla swobodnego rozwoju. W kompozycjach tych Tribowski odwoływał się do malarstwa 

renesansowych twórców północnoeuropejskich (Matthiasa Grünewalda, Albrechta Dürera), 

niemieckich ekspresjonistów (Ernsta Ludwiga Kirchnera) oraz paryskich „nowoczesnych” (Amadea 

Modiglianiego, Pabla Picassa).  

Ekspozycja w Spichrzach nad Brdą, Muzeum Okręgowego będzie czynna do 15 lipca 2018 roku. 

Inga Kopciewicz 

Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 

Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka 

Wernisaż wystawy odbędzie się 23 czerwca 2018 roku, o godz. 16.00, podczas Steru na Bydgoszcz, 

wstęp wolny. 

 
Wojciech Fibak to nie tylko utytułowany sportowiec, ale i znany kolekcjoner sztuki. Budowanie 
swoich zbiorów rozpoczął od kolekcjonowania grafiki zachodnioeuropejskiej z przełomu XIX i XX 
wieku. Później zainteresował się polskim malarstwem XIX wieku, m.in. twórczością Piotra 
Michałowskiego. Z czasem do jego kolekcji zaczęły trafiać obrazy z przełomu wieków i okresu 
międzywojennego. Obok Olgi Boznańskiej pojawiły się w niej obrazy m. in. Tadeusza Makowskiego, 
Zygmunta Menkesa, Eugeniusza Zaka i Mojżesza Kislinga. Powstał wówczas największy zespół 
obrazów polskich malarzy z kręgu École de Paris, kilkakrotnie prezentowany w polskich muzeach i 
galeriach.  
Obecnie kolekcjoner profiluje swój zbiór w kierunku polskiej sztuki współczesnej. Stąd główny nacisk 
kładziony jest na gromadzenie wybitnych dzieł artystów tworzących od II połowy XX wieku do 
czasów nam współczesnych. W kolekcji znalazły się prace twórców, których nazwiska już na trwałe 
wpisały się w historię najnowszej sztuki, nie tylko polskiej, ale europejskiej i światowej. Są to 
absolwenci, często późniejsi pedagodzy - profesorowie, wyższych uczelni artystycznych w 
Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Poznaniu. W kolekcji obowiązkowo znaleźli się zatem: Magdalena 
Abakanowicz, Jan Berdyszak, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Wojciech Fangor, Stanisław 
Fijałkowski, Stefan Gierowski, Izabella Gustowska, Jan Lebenstein, Jerzy Kałucki, Tadeusz Kantor, 
Bronisław Kierzkowski, Aleksander Kobzdej, Marcin Maciejowski, Jerzy Nowosielski, Teresa 
Pągowska, Wilhelm Sasnal, Kajetan Sosnowski, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski, 
Teresa Tyszkiewicz, Ryszard Winiarski, Andrzej Wróblewski, Jan Ziemski i wielu innych. Dzieła tych 
twórców należą do kanonu polskiej sztuki współczesnej, odzwierciedlając różne kierunki, nurty i 
tendencje w jej rozwoju: koloryzm, abstrakcję ekspresyjną i geometryczną, malarstwo materii, nową 
figurację, konceptualizm, konstruktywizm, nurt surrealistyczno-metaforyczny, a także przybliżając 
wybitne indywidualności, które wypracowały własną formułę artystyczną. Kolekcja sztuki Wojciecha 
Fibaka, dzięki ogromnej pasji właściciela i jego znawstwu tematu, stała się wzorem polskiego 
kolekcjonerstwa prywatnego.  



 
Zapraszamy na  spotkanie z Wojciechem Fibakiem podczas otwarcia wystawy.  

Kuratorskie oprowadzanie przez Kolekcjonera odbędzie się 24 czerwca br., godz. 12.00, wstęp 

wolny. 

 
Inga Kopciewicz 

Exploseum, ul. Alfreda Nobla 

Explo Niedziela 

Spotkanie odbędzie się 24 czerwca 2018 roku, w godz. 10.00 – 16.00,wstęp wolny. 

W programie imprezy m.in.: 

- Klasyki na starych konsolach – jeden budynków (1115) zmieni się w salon gier z legendarnymi 

konsolami, takimi jak Atari, Nintendo, Pegasus, PS. A jak stare konsole, to i klasyczne gry. Zabawę 

nakręci Wirtualne Muzeum Konsol PreHistoria.pl! 

 

Trasa zwiedzania podczas wydarzenia obejmie budynki 1133 (Sala Alfreda Nobla), 1137 (produkcja 

nitrogliceryny), 1115 (Historia broni i uzbrojenia). 

Na najlepszych graczy czekają nagrody, a dla uczestników niespodzianki na trasie zwiedzania. 

 

Bydgoska Noc Muzealna  

23 czerwca 2018 roku, godz. 16.00 – 22.30 (Exploseum godz. 15.00 - 20.00), wstęp wolny. 

W ramach Bydgoskiej Nocy Muzealnej promowane będą wszystkie stałe ekspozycje oraz obiekty 
Muzeum należące do 

Szlaku TeH2O. 

W programie: 

Zbiory Archeologiczne 16.00-22.30 

 19.00 i 20.30 - Zwiedzanie wystaw wraz z kuratorami 
 17.00-19.00 -„Wyspa maluchów” –  zabawy z piaskiem kinetycznym (warsztaty dla 

najmłodszych) 
 17.30 -19.30  - „Gdzie zboże mieszkało” – warsztaty rodzinne z użyciem klocków LEGO 

Europejskie Centrum Pieniądza 16.00-22.30 

 19.15 i 21.00 – Zwiedzanie wystaw wraz z kuratorami 



 17.00-19.00  – „Wodne historie” -  eksperymentuj i poznawaj historię Bydgoszczy (warsztaty 
rodzinne) [Wydarzenie w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego] 

 17.00 – 19.00 – „Zakręć Szlakiem” – sprawdź  swoją wiedzę o  Szlaku TeH2O i wygrywaj 
nagrody! [Wydarzenie w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego] 

 18.30  i 20.00 – „W dawnej kuchni” – warsztaty rodzinne z dekorowania złotem 
 19.00 –22.00 – „Skarby Szlaku TeH2O” – Klubu Fanów Szlaku zaprasza na interaktywną 

prezentację artefaktów ze szlakowej skrzyni [Wydarzenie w ramach Roku Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego] 

Galeria  Sztuki  Nowoczesnej  16.00-22.30 

 16.00 – SZTUKA WSPÓŁCZESNA Z KOLEKCJI WOJCIECHA FIBAKA – uroczyste otwarcie 
wystawy. Gość specjalny Wojciech Fibak. 

 18.30 – 20.30  – „Mechaniczne rzeźby” – weź udział w rodzinnych warsztatach tworzenia 
modeli kół wodnych z bydgoskiej mennicy  [Wydarzenie w ramach Roku Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego] 

Dom  Leona  Wyczółkowskiego  16.00 -22.30 

 17.00 -22.00 - Zwiedzanie wraz z kuratorem wystawy stałej 

 17.00 – 19.00  – „Układanka dla malucha” – wielkoformatowe puzzle z obrazem Leona 
Wyczółkowskiego  

 18.00-20.00  – „Zygzakiem ze szlakiem” – graficzne warsztaty rodzinne 

Spichrze na Brdą  16.00 – 22.30 

 17.00-22.00- Zwiedzanie wystawy wraz z kuratorem 

 17.00 – 20.00  –„Muzealne zgadywanki” – zobacz jak wiele wiesz - interaktywne zabawy i 
zgadywanki o historii bydgoskich Spichlerzy i Muzeum  [Wydarzenie w ramach jubileuszu 
95 lat MOB] 

 17.00 – 20.00 – „Moja Niepodległość”  – pokaż czym jest dla Ciebie Niepodległość, rozwiąż 
rebus 
i wygraj nagrodę (warsztaty rodzinne)  [Wydarzenie w ramach 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości]. Przygotowaliśmy 150 toreb do samodzielnego ozdobienia. 

Exploseum 15.00 – 20.00 

 15.00 - 20.00 –  Odkrywaj Exploseum i weź udział w muzealnej grze z nagrodami –  
samodzielne zwiedzanie ekspozycji stałej 

  

Różne lokalizacje – start ul. Mennica 2 

  20.00-21.00 – „Poszukiwacze skarbu” – odkryj, gdzie ukryty jest legendarny skarb (rodzinna 
gra terenowa) [Wydarzenie w ramach jubileuszu 95 lat MOB] 



 


