
UCZESTNICY PROJEKTU

Plenerowa wystawa ukazująca Żnin w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. Prezentacja procesu 
zmiany władz z pruskich na polskie i kształtowanie się 
polskiej administracji samorządowej. 

Sylwetka pierwszego burmistrza i jego następców, struktura 
urzędu wraz z obiektami gospodarki komunalnej, Rada 
Miejska, prawo miejscowe, najważniejsze zadania, problemy 
i sukcesy żnińskiego samorządu w latach 1919-1939.  

Wystawa w formie plansz 6-10 zostanie usytuowana na 
żnińskim rynku w najbliższym sąsiedztwie zabytkowego 
Magistratu – dawnego urzędu miejskiego, obecnie 
siedziby Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Zostaną na 
niej wyeksponowane archiwalne zdjęcia, dokumenty wraz  
z opisami. Wystawie będzie towarzyszył katalog oraz szerszy 
opis na stronie internetowej oraz facebooku muzeum. 
Obejmie ona czas od momentu wyzwolenia Żnina do napaści 
Polski przez hitlerowskie Niemcy we wrześniu 1939 roku.

MUZEUM  
ZIEMI PAŁUCKIEJ 
W ŻNINIE

ŻNIŃSKI MAGISTRAT 1919-1939 

www.muzeumznin.pl

Wernisaż wystawy 07.06.2019 r., godz. ??? 
Wystawa czynna 07.06-31.08. 2019 r.

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
Plac Wolności 1, 88-402 Żnin
tel. 52 30 20 29, biuro@muzeumznin.pl

 

MUZEUM  
IM. JANA KASPROWICZA  
W INOWROCŁAWIU 
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MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ  
OD WILHELMA DO JANA KASPROWICZA. 
HISTORIE INOWROCŁAWSKICH POMNIKÓW
Wernisaż wystawy   07.06. 2019 r., godz.???? 
Wystawa czynna 07.06-31.08. 2019 r.

www.mjkinowroclaw.ecom.net.pl
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1MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH 
W BYDGOSZCZY

Wystawa czynna 08.11.2018 r. – 11.11.2019 r..

O NIEPODLEGŁOŚĆ, CAŁOŚĆ I WOLNOŚĆ 
OJCZYZNY NASZEJ! PROSIMY CIĘ, PANIE...

Prócz tysięcy wydobytych z ziemi zabytków 
oraz skrupulatnej dokumentacji archeologicznej badacze  
Biskupina pozostawili po sobie wyraźny ślad w postaci 
zdjęć, na których utrwalili swobodne, towarzyskie sytu-
acje uchwycone okiem fotografa w trakcie wykopalisk, po 
zakończonym dniu pracy lub na tle zrekonstruowanych 
pradziejowych budowli. Wystawa ta obejmuje właśnie tę 
drugą, „ludzką” stronę wykopalisk. Prezentowane na niej 
zdjęcia ukazują naukowców, studentów archeologii, robot-
ników, również turystów zwiedzających Biskupin.

Są one dokumentacją chwil i emocji towarzyszą-
cych przebywającym na wykopaliskach ludziom. Widzimy 
pasję badawczą i zaangażowanie naukowców, chłonących 
wiedzę studentów, ciekawość turystów, ekscytację pra-
cowników z odnalezionych zabytków, ale również ich znu-
żenie codzienną pracą, także popołudniowy relaks w lokal-
nej karczmie. Zdjęcia te najbardziej obrazowo opowiadają 
nam o atmosferze badań archeologicznych w Biskupinie 
oraz odkrywają przed nami nigdzie nieopisane historie.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE  
W BISKUPINIE 2

Wernisaż wystawy Pawilon Muzealny, godz. ? 
Wystawa czynna 01.04-31.12.2019 r.

www.biskupin.pl

fot. Prace na wykopaliskach

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa 
tel. 52 30 25 025, sekretariat.muzeum@biskupin.pl

Wernisaż wystawy 31.05.2019 r.,  godz. 18.00 
Wystawa czynna 31.05-14.09.2019 r.

MUZEUM FOTOGRAFII PRZY  
WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI  
W BYDGOSZCZY
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www.muzeumfoto.byd.pl

Andrzej Maziec – artysta trwale wpisany w bydgoski krajo-
braz – zawsze w ruchu, zawsze z aparatem, biegał ze spotka-
nia na spotkanie, jednak zawsze znajdował czas na rozmowy 
ze znajomymi i przypadkowymi przechodniami. Traktował 
życie z pewną nonszalancją, zacierając granice między sztu-
ką a codziennością. Niemal każde spotkanie i zdarzenie było 
dla niego pretekstem do fotografowania. W rewolucji tech-
nologicznej znalazł nowe możliwości, technologia cyfrowa 
ułatwiała mu nie tylko dokumentację życia Bydgoszczy,  
ale także zapewniała szerszy krąg odbiorców. Andrzej Maziec 
ocalił przed zapomnieniem, a przede wszystkim przed znisz-
czeniem, kilkuset zdjęć dowodowych, ślubnych, komunij-
nych oraz portretów rodzinnych. Stanowiły one bazę projek-
tu, polegającego na kompozycji trzech plansz o wymiarach 
100 cm x 70 cm, wypełnionych samodzielnie wykonanymi 
odbitkami. Efekt jego pracy, przypominający tableau ano-
nimowych bydgoszczan, żyjących w latach czterdziestych  
XX wieku, znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Fotogra-
fii przy WSG. 

Muzeum Fotografii przy WSG w Bydgoszczy 
ul. Królowej Jadwigi 14, 85-231 Bydgoszcz 
tel. 52 567 00 07, muzeumfoto@byd.pl

Wernisaż wystawy ???????????
Wystawa czynna 04.06-30.09.2019 r.

Muzeum Uniwersyteckie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz 
tel. 52 32 66 448, olga.c@ukw.edu.pl

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ 
IM. ZENONA ERDMANNA 
W SZUBINIE 
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www.muzeum.szubin.net

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin 
tel. 52 384  24  75, muzeum@szubin.net

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ
MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ to druga edycja projektu 
wystawienniczego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 
Stowarzyszenia Muzealników Polskich i muzeów wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt zakłada realizację wystaw (wraz z wydarze-
niami towarzyszącymi i wydawnictwami), prezentują-
cych opowieść o mieście, w którym funkcjonuje dane 
muzeum i którego historię zachowuje, odnoszącą się 
do idei WOLNOŚCI, rozumianej jednak szerokim kon-
tekście, nie tylko historycznym, ale również społecz-
nym, artystycznym czy kulturowym. 

Wystawy (zarówno wewnętrzne – przedstawiają¬ce 
muzealia, jak i zewnętrzne – posterowe) prezentowa-
ne będą w różnych terminach poczynając, tak jednak 
by w okresie od 15 czerwca do 15 września powstał 
kujawsko-pomorski muzealny szlak kulturowy, 
zachęcający do obywania podróży i odkrywania cie-
kawych, czasem mało znanych, a nierzadko wyjątko-
wych miejsc naszego regionu. 

Projektem MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ muzealne 
środowisko województwa kujawsko-pomorskiego 
włącza się w ogólnopolskie obchody 100-lecie Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę.

Partnerzy:

Organizator: Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Muzeum Wojsk Lądowych 
w Bydgoszczy ul Czerkaska 2, 85-636 Bydgoszcz 
tel. 261 41 20 26, sekretariat@muzeumwl.pl 

www.muzeumwl.pl

Wystawa poświęcona setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości stała się dobrą okazją, aby przypomnieć 
niełatwą drogę, jaką przybyli nasi przodkowie, by Polska 
mogła powrócić na mapę Europy. Ukazujemy i składamy 
w niej hołd wszystkim rodakom, którzy niezależnie  
od opcji politycznych czy wyznawanych wartości, wykazali 
się odwagą i wykorzystali szansę, jaką stworzyła im historii.

fot. fragment...

ARCHEOLOGIA W BISKUPINIE. JUBILEUSZ 
85-LECIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH  
NA PÓŁWYSPIE JEZIORA BISKUPIŃSKIEGO

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ   
ANDRZEJ MAZIEC – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Studenci i pracownicy bydgoskiej Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej nie byli obojętni wobec wydarzeń politycznych, któ-
rych Polska stała się areną w dekadzie 1980/1990. Organizo-
wali strajki, tworzyli postulaty, zrzeszali się. Ta działalność 
była wyrazem integracji całej społeczności akademickiej  
i wpisała się na stałe w dziedzictwo akademickie Miasta.
„WOLNOŚĆ WOLNYCH LUDZI” to historia wspólnoty, jaką two-
-rzyli w tych niełatwych czasach studenci i pracownicy WSP.  
Uczelnia, zgodnie ze swoją misją, pozwalając pytać 
 i wyrażać własne zdanie, wolnoś niejako gwarantowała.
 Na wystawie „WOLNOŚĆ WOLNYCH LUDZI.  
Dekada 1980/90 w bydgoskiej WSP” znajdą się m.in. zdjęcia  
i dokumenty z działalności stowarzyszeń studenckich i pra-
cowniczych (NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, Związku Akademickiego „Pokolenie”, Samorzą-
du Studenckiego oraz Studenckiego Klubu Pracy Twórczej 
Beanus), protokoły z posiedzeń stowarzyszeń i czasopisma 
studenckie.

Wystawa ukazuje oficjalną stronę życia w Szubinie w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. Szubin, po odzyskaniu 
wolności w wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskie-
go w początkach 1919 r., rozpoczął pracę nad odbudową 
wszystkich sfer życia. Miasto pozostało stolicą powiatu  
w granicach najpierw województwa poznańskiego, a od 
1938 r. pomorskiego. W 1919 r. zamieszkiwało tu 2800 osób, 
a po dwóch dekadach 3521. W mieście były trzy hotele, dwie 
restauracje, kilkanaście sklepów. Poważnym problemem 
społecznym było bezrobocie. Życie społeczno-polityczne to-
czyło się w Domu Polskim i Hotelu Centralnym.
 Obok przynależności do partii politycznych miesz-
kańcy mogli aktywnie działać w licznych organizacjach 
społecznych. W mieście działały lokalne koła stowarzyszeń 
ogólnopolskich. Popularnością cieszyły się organizacje kom-
batanckie na czele z Towarzystwem Powstańców i Wojaków. 
Młodzież wstępowała w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego.
Ważną rolę w życiu Szubina odgrywała parafia rzymskoka-
tolicka z duchownymi ks. radcą Ludwikiem Sołtysińskim,  
a następnie ks. Klemensem Zielińskim.

fot. ?????????????

WOLNOŚĆ WOLNYCH LUDZI  
– DEKADA 1980/90 W BYDGOSKIEJ WSP

fot. ?????????????

DWADZIEŚCIA LAT WOLNOŚCI.  
SZUBIN W LATACH 1919-1939
Wernisaż wystawy 06.06.2019 r., godz. 17.00
Wystawa czynna 06.06-30.09.2019 r.

fot. ?????????????
fot. ?????????????

Wystawa zorganizowana przez Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy 
Oddział w Inowrocławiu oraz szerokim gronem inowro-
cławskich kolekcjonerów. Wystawa zaprezentuje historie 
pomników stojących w Inowrocławiu. Monumenty z czasów 
pruskich, symbole obcego panowania i niewoli, zostały oba-
lone w pierwszych dniach stycznia 1919 r. przez powstań-
ców wyzwalających miasto. W wolnej Polsce powstały nowe 
upamiętnienia, czasem z wykorzystaniem pruskich cokołów. 
Znosi je II wojna światowa. Niektóre odbudowane zostały  
w okresie PRL-u, inne dopiero po 1989 r. Historia inowrocław-
skich pomników to zwierciadło, w którym odbija się dwudzie-
stowieczna historia miasta.
Oto jedna z historii. Pomnik Wilhelma I, odsłonięty w 1899  
i przewrócony przez powstańców dwadzieścia lat później. 
Na jego cokole w 1930 r. stanęła rzeźba Jana Kasprowicza, 
zniszczona 1939 r. i odbudowana w nowej lokalizacji w 1966 r. 
Jedną z wielu opowieści na wystawie zaprezentują m.in.:  
św. Wojciech i marszałek Piłsudski, Spes i kujawska Madonna.

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 
ul. Solankowa 33, 88-100 Inowrocław 
tel. 52 357 58 73, solankowa33@wp.pl

fot. ?????????????
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ww.muzeum-uniwersyteckie.ukw.edu.pl

MUZEUM UNIWERSYTECKIE 
KAZIMIERZA WIELKIEGO

Stowarzyszenie 
Centrum Kultury 
Belle Epoque
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www.muzeum.wloclawek.pl

KRÓLOWIE POLSCY A WOLNOŚĆ  
W TORUNIU! 

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 
ul. Warszawska 20, 87-501 Rypin 
tel. 54 280 2514, muzeum@rypin.eu

Wernisaż wystawy   14.06. 2019 r., godz. 17:00 
Wystawa czynna 14.06-15.09.2019 r.

MUZEUM OKRĘGOWE 
W TORUNIU

www.muzeum.torun.pl

fot. fragment...
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12

fot. fragment...

Wernisaż wystawy 14.06.2019 r. , godz. 00:00
Wystawa czynna 14.06-16.09.2019 r. 

www.kanalbydgoski.pl

MUZEUM SOLCA  
IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA

11

Wernisaż wystawy 12.06.2017 r., godz. 00:00 
Wystawa czynna 12.06-15.09.2019 r.
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Wernisaż wystawy 05.07.2019 r., godz. 00.00 
Wystawa czynna 05.07-06.10.2019 r.

15

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ 
KULISY POLSKIEJ SŁUŻBY 
Wernisaż wystawy 18.06.2019 r.,  godz. 18:30
Wystawa czynna 18.06-15.09.2019 r.

MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ 
W RYPINIE

100. ROCZNICA UTWORZENIA POLICJI 
PAŃSTWOWEJ W RYPINIE
Wernisaż wystawy 01.06.2019 r., godz. 00.00 
Wystawa czynna  01.06-31.10.2019 r.

17
www.muzeum.rypin.eu

10 13MUZEUM WODOCIĄGÓW  
W BYDGOSZCZY 

OD WASSERWERKE DO WODOCIĄGÓW
Wernisaż wystawy 14.06.2019 r., godz. 00:00 
Wystawa czynna 14.06-31.09.2019 r.

www.m

Kanalarze, archiwum Muzeum Wodociągów?

9

Wystawa Za Ojczyznę Wolną i za Cara Imperatora módlmy 
się… opowiada o dziejach diecezji włocławskiej w latach 
niewoli narodowej (1795–1918). Okres ten był jednym z naj-
trudniejszych, zarówno dla naszej Ojczyzny, jak i dla pol-
skiego Kościoła. Władzę nad narodem, prawie wyłącznie 
katolickim, przejęły wówczas rządy niekatolickie: w Pru-
sach protestanckie, a w Rosji prawosławne. Odbiło się to 
na wielu płaszczyznach życia kościelnego. Jednak mimo 
wszystkich przeciwności i szykan Kościół przetrwał, działał 
i to on właśnie w największym stopniu przyczynił się do za-
chowania naszej narodowej tożsamości w czasach zaborów. 
Tytuł wystawy nawiązuje do skomplikowanej sytuacji polskie-
go Kościoła i wiernych w tamtych latach. Wskazuje na konflikt 
między pragnieniami serc polskich patriotów a tym, do czego 
zobowiązywała Kościół zaborcza władza. Z jednej bowiem 
strony, w czasie nabożeństw i nielegalnych manifestacji śpie-
wano pieśni religijno-patriotyczne, modląc się o wolną ojczy-
znę – z drugiej zaś władze zaborcze wymusiły wprowadzenie 
do kalendarza liturgicznego dodatkowych mszy z okazji róż-
nych świąt rządowych, intonowano na nich modlitwy w inten-
cji cara i licznych członków carskiej rodziny.

MUZEUM DIECEZJALNE 
WE WŁOCŁAWKU

Wernisaż wystawy 10.06.2019 r., godz. 00:00
Wystawa czynna 10.06-10.09.2019 r.

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim 
ul. Toruńska 8, tel. 52 387 31 20 
muzeum@soleckujawski.pl

muzeum.diecezja.wloclawek.pl

KONKURS!  
Zbieraj pieczątki i wygrywaj nagrody!

Weź udział w KONKURSIE, odwiedź Muzea biorące udział  
w projekcie i zbierz minimum 5 pieczątek, które otrzymasz  
w kasach muzealnych. Wypełniony kupon wraz z danymi  
kontaktowymi przekaż obsłudze w kasie dowolnego muzeum.

Konkurs trwa do 30.09.2019 roku. Oficjalne losowanie  
nagród odbędzie się w październiku 2019 roku.

Nagrodzimy 10 wylosowanych osób, z którymi skontaktujemy się 
w celu ustalenia formy odebrania nagrody.

Regulamin dostępny: www.muzeum.bydgoszcz.pl

MUZEUM OKRĘGOWE 
IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO  
W BYDGOSZCZY

www.muzeum.bydgoszcz.pl
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WOLNOŚĆ JEST W NAS.  
KOŚCIÓŁ KATOLICKI W PRL 

Wernisaż wystawy   16.06. 2019 r., godz. 15:00 
Wystawa czynna 16.06-15.09.2019 r.

fot. fragment...

Wystawa poświęcona stosunkom między polskim 
Kościołem katolickim a władzami PRL oraz jego roli  
w walce o zachowanie podstawowych swobód obywatelskich  
i wolności wyznania. Na ekspozycji została ukazana polityka 
komunistycznych władz dążących do zniszczenia Kościoła 
i całkowitego wyrugowania jego obecności ze sfery życia 
publicznego, poprzez szeroko zakrojoną propagandę 
antykościelną i brutalne prześladowania duchowieństwa. 
Z drugiej strony ukazane zostanie zaangażowanie władz 
kościelnych oraz indywidualnych kapłanów w działania 
opozycjonistów oraz rola uroczystości kościelnych  
w budowaniu narodowej jedności i społecznej konsolidacji 
w walce o wolność.
W ramach wystawy przed budynkiem Zbiorów Archeologicznych 
zaprezentowanie zostana ekspozycja plenerowa: 

„MIASTO-LUDZIE-WOLNOŚĆ. PLAKAT 
SOLIDARNOŚCI 1980-1989”. 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl 
Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2, tel. 52 585 99 05

Włocławskie Muzeum Diecezjalne 
Pl. Mikołaja Kopernika 3, 87-800 Włocławek 
tel. 54 231 10 46, muzeum@diecezja.wloclawek.pl

Przestrzeń miasta ulega ciągłym przeobrażeniom. Dużym 
– gdy budynki, które niegdyś były wystarczające dla ich 
właścicieli były rozbudowywane przez kolejne pokolenia.  
Małym – poprzez zmianę właścicieli lub najemców skle-
pów, którzy swoją tożsamość podkreślali nowymi szylda-
mi. Wystawa przybliży przemiany architektoniczne miasta, 
które zaszły na przestrzeni minionych 120 lat Zaprezento-
wane zostaną widoki miasta z pierwszych czterech dekad 
XX wieku, ich uzupełnieniem będą fotografie wykonane 
na przestrzeni ostatnich 30 lat, gdy mieszkańcy odzyskali 
wolność gospodarczą.  Autorami najnowszych fotografii są: 
Zbigniew Kubisz, Tomasz Pasieka, Anna Sergott, Krzysztof 
Kamil Przygoda. 

Ekspozycja jest jednym z elementów obchodów 720-lecia 
nadania Nakłu nad Notecią praw miejskich.

W momencie powrotu do Polski, na początku 1920 r., Solec   
Kujawski był jednym z najbardziej zgermanizowanych miast 
polskich. Niemcy stanowili tu ponad 90% mieszkańców. Rozpo-
czynał się proces repolonizacji miasta, w którym kluczową rolę 
odegrał ksiądz Jan Mąkowski. Urodził się 21 kwietnia 1878 r.  
w Witten (Niemcy). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
postanowił przyjechać do kraju. Tak trafił do Solca, sprowadza-
jąc ze sobą część swoich parafian, zwanych tu „Westfalakami”. 
Znaczenie przybycia księdza Jana Mąkowskiego i jego parafian 
nie ograniczało się tylko do zwiększenia ilości polskich miesz-
kańców w Solcu Kujawskim. Trwałym i do dziś widocznym  
w krajobrazie Solca Kujawskiego śladem działalności księdza 
Mąkowskiego jest kościół św. Stanisława, znacznie rozbudowa-
ny w latach 1930-1931 dzięki jego inicjatywie i uporowi. 
Wystawa Ksiądz Jan Mąkowski i jego Ziemia Obiecana ma na 
celu przypomnienie wszechstronnej działalności tego kapła-
na, nie tylko tej religijnej, ale także społecznej, kulturalnej 
i wychowawczej. Jest to także okazja do pokazania środo-
wiska reemigrantów, którzy znacząco wpłynęli na charakter 
międzywojennego Solca. 

„Pokażcie mi śluzy” –  tak miał powiedzieć Józef Piłsudski 
po przybyciu w 6 lipca 1921 roku do naszego miasta. W tych 
słowach wyrażał się podziw dla niezwykłej atrakcji Bydgosz-
czy. Stary Kanał Bydgoski, nad którym jak grzyby po deszczu 
wyrastały kolejne restauracje był nie tylko „centrum” rekre-
acji i wypoczynku dla mieszkańców Bydgoszczy, ale stał się 
również miejscem plenerów malarskich i fotograficznych. 
Wystawa składająca się ze skanów fotografii wykonanych 
nad starym kanałem w czasie XX - lecia międzywojenne-
go ukazuje piękno wspaniałego zakątka widziane oczyma 
mieszkańców Bydgoszczy.

W 1920 r. zakończył się długi, bo trwający od 1772 roku, z kilku-
letnią przerwą na lata Księstwa Warszawskiego, czas pruskiego 
panowania w Bydgoszczy, która wróciła w granice Polski. Brom-
berg znowu stał się Bydgoszczą. Na wystawie pokazujemy w jaki 
sposób ten proces przebiegał, jakim problemem było zapew-
nienie fachowego kierownictwa firmy,  jak się zmieniała razem 
z rozwijającym się miastem, oraz jak zmieniały się technologie 
wykorzystywane w bydgoskich wodociągach. Odpowiedzi na 
te i inne pytania w trudnym gospodarczo dla całego państwa 
okresie znaleźliśmy w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy  
i archiwum dzisiejszych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Z ich 
zbiorów pochodzą, między innymi: spis spółek miejskich wraz  
z ich majątkiem, które zostały przejęte przez polski zarząd mia-
sta w 1920 r., dokumenty dotyczące rozbudowy sieci wodno-ka-
nalizacyjnej w latach 1918-1920, teczki osobowe pracowników 
wodociągów z okresu 1918-1922, wykazy płac w wodociągach 
około 1920 r., druki reklamowe firm produkujących elementy 
instalacji wodno-kanalizacyjnej z okresu 1918-1920. Na wysta-
wie pokażemy mapy sieci wodno-kanalizacyjnej Bydgoszczy  
z okresu 1920-1930, schematy techniczne maszyn i pomp używa-
nych w wodociągach bydgoskich w latach 20. XX wieku, rachunki  
i odczyty wodomierzy z nieruchomości bydgoskich z lat 20. XX w. 
oraz fotografie budynków wodociągów, pocztówki.

Toruń w czasach nowożytnych był miastem wyjątkowo sa-
morządnym, niemal autonomicznym i z dużymi przywileja-
mi. Nie oznaczało to jednak niezależności i samodzielności. 
Wszystkie wydarzenia prezentowane na wystawie pokaza-
ne zatem zostaną przez pryzmat „walki o wolność” każdej  
ze stron i w różnych kontekstach, by w ten sposób przybli-
żyć odbiorcy szeroko pojętą wolność obywatelską w Toru-
niu. Do ekspozycji wybrano czterech królów. I tak: Kazimierz  
Jagiellończyk, wyswobodził Toruń spod rządów krzyżackich 
i nadał mu przywileje w 1457 r.; Zygmunt Stary zatwierdził 
modyfikację ustroju Torunia w 1523 r. (24 sierpnia) Refor-
macją Zygmuntowską (Reformatio Sigismundi). Zygmunt  
August bezdyskusyjnie udzielił wolności wyznania Torunio-
wi w 1558 r. Stefan Batory, powołując sejm walny w 1576 r. 
do Torunia, liczył na poparcie szlachty w konflikcie z Gdań-
skiem. Zupełnie rozczarowany miał powiedzieć: „Złymi  
jesteście stróżami swojej wolności, ja własnej również bronić 
będę. Nie myślę być królem malowanym, ani się dam komu-
kolwiek powodować”.

Wystawa przybliża mało znane aspekty działalności polskiej 
dyplomacji początku lat dwudziestych XX w. Dyplomacji wi-
dzianej z perspektywy Wandy Dmowskiej – ówczesnej steno-
typistki Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, osobistej se-
kretarki Prezydenta Gabriela Narutowicza. Wanda Dmowska 
spisywała każde słowo długich i ożywionych obrad międzyna-
rodowych konferencji oraz spotkań bilateralnych. Uczestniczy-
ła m.in. w wielomiesięcznych polsko-sowieckich rokowaniach 
w Rydze, zakończonych podpisaniem Traktatu Ryskiego. Tam 
też poznała swojego przyszłego męża – dra Karola Poznańskie-
go – Konsula Generalnego RP w Paryżu (1927-1934) oraz Londy-
nie (1934-1945). Była cichym, ale jakże świadomym świadkiem 
historii, świadkiem znającym wagę wydarzeń,  w których przy-
szło jej brać udział. Kolekcjonowała wejściówki, przepustki, 
zaproszenia, kartki, korespondencję, programy wizyt, wycinki 
prasowe – wszystko do swojego domowego archiwum. Dla 
przyszłości, z myślą o przeszłości. By nie zapomnieć tych emo-
cji, tej niepowtarzalnej atmosfery, tego wszystkiego co stało się 
początkiem dziejów, genezą, legendą. Na wystawie zobaczyć 
można archiwalne fotografie oraz pamiątki przekazane do Mu-
zeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW przez Wandę 
z Dmowskich Poznańską. Unikatowe materiały tworzą obraz 
żmudnej pracy urzędników i dyplomatów, a także ich codzien-
ności w niecodziennych oraz przełomowych wydarzeniach 
historii Polski i Europy. Prezentowane artefakty po 100 latach 
mają niezwykłą siłę oddziaływania. 

Galeria wolności to tytuł wystawy czasowej, na 
którą składają się prace artystów związanych z Pomorzem 
po 1945 roku. Główną oś ekspozycji stanowią obrazy po-
chodzące z Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego, 
budowanej od lat 60. ubiegłego wieku, jako jedyną w ów-
czesnym województwie bydgoskim stałą galerię malarzy 
pomorskich. Kolekcja sztuki współczesnej zgromadzona 
przez grudziądzkie muzeum przeszła pomyślnie próbę cza-
su: obrazy wciąż cieszą się zainteresowaniem publiczności, 
są chętnie użyczane przez inne muzea i instytucje kultury. 
Z całą pewnością przyczynia się do tego wieloaspektowy 
charakter zbioru, który odzwierciedla rozmaite tendencje 
artystyczne, od sztuki figuratywnej aż po różne odmiany 
sztuki abstrakcyjnej.     
 Dziś, niespełna 60 lat od momentu powstania Gale-
rii, należy przyjrzeć się jej z punktu przemian społeczno-kultu-
rowych, które na przestrzeni kilku dziesięcioleci dokonały się 
w naszym kraju. Galeria wolności jest próbą przeanalizowania 
prac w kontekście historycznym, który sprzyja redefiniowa-
niu pojęć takich jak ojczyzna czy wolność – również rozu-
miana jako wolność artystyczna. Powojenna rzeczywistość, 
kształtowanie się nowej państwowości, poczucie swobody 
obywatelskiej to zagadnienia, przez pryzmat których chcemy 
spojrzeć na malarstwo pomorskie i udowodnić, że pozornie 
lokalny charakter zbioru odzwierciedla całokształt zmian do-
tyczących społeczeństwa polskiego II połowy XX wieku.  

Z okazji 100-lecia Policji Państwowej w Polsce we współpra-
cy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Komendą 
Powiatową Policji w Rypinie została przygotowana specjal-
na ekspozycja. Ciekawe fotografie, oryginalne elementy wy-
posażenia policji na przestrzenie wieku. Biogramy policjan-
tów, a także rys historyczny policji w powiecie rypińskim, 
uwzględniający ciekawostki z funkcjonowania komendy 
policji w Rypinie. Do tego diorama przedstawiająca wnętrze 
komisariatu i dla ciekawskich zagadki tematyczne. Wciel się 
w rolę inspektora i ustal kto był sprawcą przestępstwa. 

Tematem wystawy jest architektura Włocławka w latach II Rze-
czypospolitej (1918-1939). W latach międzywojennych Włocła-
wek był największym miastem powiatowym ówczesnego wo-
jewództwa warszawskiego. Prowincjonalne miasto, położone 
na rubieżach Imperium Rosyjskiego, wkroczyło na drogę ku 
nowoczesności. Celem wystawy jest popularyzacja tej tematy-
ki i upowszechnienie społecznej świadomości co do wartości 
architektury tego okresu. To właśnie lata międzywojenne osta-
tecznie ukształtowały obraz centralnej części miasta, w tym 
okresie powstało sporo interesujących realizacji, które w pro-
wincjonalnej mikroskali były odzwierciedleniem zjawisk w ar-
chitekturze polskiej i europejskiej. Zajmują one znaczące miej-
sce w zabudowie miejskiej pod względem liczby obiektów, ale 
także jako mocny znak plastyczny, kontrastujący zarówno z de-
koracyjnymi formami sprzed I wojny światowej, jak też z powo-
jennymi blokami i niejednoznaczną architekturą współczesną. 
Brak należytego rozpoznania architektury międzywojennej 
pod względem naukowym i artystycznym, a w konsekwencji 
brak świadomości co do jej znaczenia i wartości jest przyczyną 
postępującej deprecjacji: z przestrzeni miejskiej od dłuższego 
już czasu znikają kolejne, wartościowe realizacje tego okresu.
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