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miejscowości biorące udział w EDD 2019

Toruń → 8 

Bydgoszcz → 9 

Aleksandrów Kujawski → 10

Górsk → 11

Grudziądz → 12

Gruta →13

Inowrocław → 14–15

Lubostroń → 16

Lubraniec → 17

Łochowo → 18

Piła-Młyn → 19

Solec Kujawski → 20

Strzelno → 21

Skępe→ 22

Toruń → 23

Wąbrzeźno → 24

Włocławek → 25–27

Konkurs → 28
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Słowo wstępne

Obchodzone w Polsce od ponad 25 lat Europejskie Dni 
Dziedzictwa są ważnym wydarzeniem kulturalnym i spo-
łecznym. Ich znaczenie polega głównie na integrowaniu 
społeczeństw poszczególnych krajów Starego Kontynen-
tu wokół idei ochrony dziedzictwa kulturowego, rozumia-
nego jako wspólne, ponadczasowe dobro wszystkich na-
rodów Europy. Mają one także wymiar edukacyjny, gdyż 
przybliżają obywatelom problematykę ochrony tego dzie-
dzictwa, ułatwiając dostęp do zabytków i tzw. kultury 
wysokiej. W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa 
uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Eu-
ropy. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. jako jeden 
z 50 krajów biorących w niej udział.

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce – organi-
zowane na różnych szczeblach samorządu terytorialnego 
— stwarzają niepowtarzalną okazję do promocji lokalnych 
zasobów dziedzictwa kulturowego. Celem tych obcho-
dów jest bowiem propagowanie zasad ochrony zabytków 
i opieki nad nimi, zwrócenie uwagi na bogactwo i różno-
rodność kultur oraz umacnianie kulturalnych więzi lokal-
nych ponad podziałami społecznymi i administracyjnymi. 
Europejskie Dni Dziedzictwa są najważniejszą imprezą 
o zasięgu ogólnopolskim i imponującym rozmachu (2 
tysiące wydarzeń kulturalnych, blisko 500 miejscowo-
ści, około 300 tysięcy uczestników), propagującą w spo-
łeczeństwie idee ochrony dziedzictwa kulturowego jako 
misji pokoleniowej. W trakcie niezliczonej liczby imprez or-
ganizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 
w sposób niekonwencjonalny i atrakcyjny zarazem, pre-
zentowane są zabytki, będące świadectwem materialnej 
i niematerialnej spuścizny historycznej i kulturowej regio-
nów, której poznanie jest ważnym elementem kształto-
wania tożsamości społeczności lokalnych.

Wydarzenia kulturalne odbywające się w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem i poparciem władz samorządowych, instytucji 
kultury, organizacji społecznych oraz osób prywatnych. 
Z każdym rokiem mocniej wpisują się w świadomość spo-
łeczną Polaków, a przy tym stają się ważnym narzędziem 
edukacji w sferze ochrony dziedzictwa narodowego. 
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Europejskie Dni Dziedzictwa są znakomitą sposobno-
ścią do budowania kapitału społecznego oraz podnosze-
nia poziomu wiedzy na temat wartości lokalnego dzie-
dzictwa, a także rozwoju partycypacji społecznej na rzecz 
dobra wspólnego.

Tegoroczna 27 edycja obchodów Europejskich Dni Dzie-
dzictwa organizowanych w dniach 7–8 i 14–15 września 
2019 roku przebiegać będzie pod hasłem „Polski splot”, 
wpisując się w założenia Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017–2022, upamiętniającego 100 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w na-
wiązaniu do hasła „Niepodległa dla wszystkich”, przy-
świecającego ubiegłorocznym obchodom. Jest to temat 
bardzo szeroki, dający możliwość przygotowania atrak-
cyjnej oferty kulturalnej skierowanej do jak najszerszego 
kręgu odbiorców.
Projekt EDD adresowany jest do wszystkich grup społecz-
nych i wiekowych, niezwiązanych zawodowo z zabytkami. 
Ich naczelną ideą, od początku istnienia, jest wolny wstęp 
na wszystkie wydarzenia, co w naturalny sposób eliminu-
je problem wykluczenia niektórych środowisk z dostępu 
do dóbr kultury, ze względu chociażby na bariery ekono-
miczne. W realizację tego projektu angażują się przedsta-
wiciele wielu profesji, organizacji i instytucji związanych 
z opieką nad zabytkami.

Na szczeblu centralnym koordynatorem Europejskich Dni 
Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który 
co roku wydaje wojewódzkie informatory z programem 
wydarzeń, dostępne zarówno w wersji papierowej, jak 
i elektronicznej, rozpowszechniane w miejscach aktyw-
ności publicznej, anonsujące organizowane w danym 
województwie atrakcje kulturalne, a także popularyzu-
jące polskie zabytki oraz polską historię. Nawet po wie-
lu latach są one swoistym kompendium wiedzy o dzie-
dzictwie kulturowym w poszczególnych regionach kraju.

prof. dr hab. Piotr Gliński
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Warszawa, 27 czerwca 2019 r.
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Europejskie Dni Dziedzictwa to największy i najważniej-
szy społeczny projekt edukacyjny o ogólnoeuropejskim 
zasięgu. Służy przede wszystkim promowaniu regional-
nego dziedzictwa kulturowego, wspiera budowanie regio-
nalnych tożsamości w oparciu o lokalną spuściznę kultu-
rową. Pomagają w tym szeroko otwarte drzwi instytucji 
kultury i ogólnodostępne wydarzenia.  

Tegoroczne hasło przewodnie – „Polski splot” – nawiązu-
je do niełatwego procesu odbudowy państwa polskiego 
z ziem funkcjonujących bardzo długo w trzech różnych 
organizmach państwowych. My w Kujawsko-Pomorskim 
odnosimy je także do wielowątkowej kulturowo i histo-
rycznie przeszłości naszego regionu, który - jak żadne 
inne polskie województwo - łączy wiele krain historycz-
nych i etnograficznych. Jesteśmy dumni z różnorodnego 
dziedzictwa naszej małej ojczyzny. 

Tegoroczne obchody zainaugurujemy w Toruniu, na mo-
tyw przewodni wybraliśmy architekturę dwudziestole-
cia międzywojennego. Niewielu z nas wie, że w Toruniu, 
Bydgoszczy i Włocławku, a także w Grudziądzu i Inowro-
cławiu mamy sporo cennych przykładów architektury 
modernistycznej. 

Zapraszam do udziału w wydarzeniach przygotowanych 
specjalnie na  Europejskie Dni Dziedzictwa 2019.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wrzesień 2019  r.
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Organizator:
→  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
www.kujawsko-pomorskie.pl

Inauguracja Wojewódzkich 
Obchodów EDD.
Urząd Marszałkowski w Toruniu

inauguracja

7 września

10.30 W tym roku wojewódzka inauguracja EDD 
odbędzie się w Toruniu, mieście, którego Zespół 
Staromiejski jest wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. 
 
Na uroczystość rozpoczynającą obchody święta 
dziedzictwa kulturowego województwa kujaw-
sko-pomorskiego zapraszamy do siedziby Urzę-
du Marszałkowskiego, która wpisuje się w szlak 
toruńskiego modernizmu.

W tym dniu wręczone zostaną medale Marszał-
ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Here-
ditas Saeculorum stanowiące honorową nagrodę 

w konkursie Dziedzictwo Wieków.

Natomiast dr hab. Michał Pszczółkowski wygłosi 
prelekcję, która zabierze słuchaczy w podróż przy-
bliżającą architekturę modernizmu Torunia i in-
nych miast województwa kujawsko-pomorskiego.
Na koniec zaprezentowana zostanie idea pieszych 
tras turystycznych prowadzących szlakami zabyt-
ków architektury modernizmu Bydgoszczy, Toru-
nia i Włocławka, która składa się na cenne dzie-
dzictwo województwa kujawsko-pomorskiego.
Druga odsłona wojewódzkiej inauguracji będzie 
miała miejsce następnego dnia w Bydgoszczy.

toruń
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Będzin

Inauguracja Wojewódzkich 
Obchodów EDD.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy

inauguracja

BYDGoSZCZ

12.00  Salon Hofmann Kujawsko-Pomorskie-
go Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

Kolejny rok świętowania odzyskania przez 
Polskę niepodległości chcielibyśmy uczcić 
przypominając ważne dla okresu między-
wojennego zjawiska – odradzającą się archi-
tekturę, z jednej strony szukającą inspiracji 
w przedrozbiorowej tradycji, z drugiej 
śmiało sięgającą po nowoczesne wzorce
i muzykę z czasów II Rzeczypospolitej. Kto 
z nas nie nuci tych niezapomnianych melodii?

Podczas uroczystości zaplanowano:
– finał V Ogólnopolskiego Konkursu Fo-
tograficznego Portret z kujawsko-pomor-
skim zabytkiem w tle i wręczenie nagród 
i wyróżnień ufundowanych przez Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– prezentację Śladami modernizmu byd-
goskiego, przygotowaną przez dr Agniesz-
kę Wysocką
– koncert muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Zapraszamy do Salonu Hoffman KPCK w 
Bydgoszczy na plac Kościeleckich 6.

Organizatorzy:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckiech 6, 85-033  Bydgoszcz 
t 52 5851501 @ eddteam@kpck.pl
→  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
www.kujawsko-pomorskie.pl

8 września
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Organizator:
→  Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim
t 668 18 10 93  @ agnieszka@mckaleksandrowkujawski.pl
Partner:
→  Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura”

Będzin

XXXVIII Artystyczny Przegląd 
Ruchu Seniora „O Zegar Czasu”

konkurs/koncert/pokaz/
rekonstrukcja historyczna

AlekSAnDrów
kujAwSki

14 września

10.00‒17.00  Przegląd Artystycznego Ruchu 
Seniora „O Zegar Czasu”, rozbrzmiewa ku-
jawskimi melodiami, magią sztuki ludowej 
i aromatem regionalnych potraw.

Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 
organizowany jest w Aleksandrowie Kujaw-
skim od 38 lat. Podczas wydarzenia swój 
dorobek artystyczny zaprezentują seniorzy 
działający w amatorskich ruchach seniorów 
przy miejskich i wiejskich ośrodkach kul-
tury na Kujawach oraz zespoły muzyczne 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Występu-
jący zaprezentują kujawskie tańce ludowe, 

muzykę, pieśni, gawędy, obrzędy, a wszyst-
ko to oprawione w kujawskie stroje i barwy 
ludowe. Do śpiewanych na scenie piose-
nek przyłącza się publiczność. Prezenta-
cje są ważnym elementem edukacyjnym 
– utrwalają w pamięci zwyczaje i tradycje 
wcześniejszych pokoleń. Przeglądowi to-
warzyszą pokazy rękodzielnicze i kulinarne.

W wydarzeniu biorą udział zespoły z całego 
województwa m.in. z Aleksandrowa Kujaw-
skiego, Włocławka, Bądkowa, Brześcia Ku-
jawskiego, Konecka, Lubienia Kujawskiego, 
Zakrzewa i Dobrego.
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Polskie sploty w pieśni i sztuce
wykład / prelekcja, warsztaty, 
zwiedzanie/ koncert/ inne

7—8 września

W ramach EDD proponujemy wykład „Pol-
skie sploty – Pomorze zlepek kultur i naro-
dowości” oraz zwiedzanie Muzeum Regio-
nalnego – Muzeum Multimedialnego im. 
ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy też na 
warsztaty wikliniarskie – „Sploty wikliniar-
skie”. Atrakcją EDD będzie koncert – prze-
gląd zespołów śpiewaczych „Pieśń splata 
ludzkie losy”.

7 września

14.00 wykład w Centrum Edukacji Młodzie-
ży w Górsku przy ul. ks. Markiewicza 10, 
„Polskie sploty – Pomorze zlepek kultur

i narodowości”, następnie uczestnicy wy-
słuchają koncertu pieśni różnych naro-
dów pt. „Pieśń splata ludzkie losy”, w trakcie
którego odbywać się będą warsztaty wikli-
niarskie i zwiedzanie muzeum Regionalne-
go i Multimedialnego. Całość zakończy im-
preza integracyjna wykonawców koncertu 
w Domu Kultury Górsk przy ul. Leśnej 13/1.

8 września 

10.00–15.00 zapraszamy na zwiedzanie Mu-
zeum Regionalnego i Multimedialnego przy 
Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

GórSk

Organizatorzy:
→  Dom Kultury w Górsku
t 606 998 523 @ info@domkulturygorsk.pl
Partner: Gmina Zławieś Wielka
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Organizator:
→ Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
t 56 4659063 @ promocja@muzeum.grudziadz.pl

EDD 2019 w Muzeum im. 
ks. dr. Władysława Łęgi 
w Grudziądzu

wykład / prelekcja
/ warsztaty

14 września

10.00–13.00 Muzeum im. ks. dr. W. Łęgi 
w Grudziądzu zaprasza na dwie imprezy 
organizowane w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2019.

10.00 rozpoczną się warsztaty tkackie, pod-
czas których dowiemy się czym jest tkac-
two, jak rozwijało się na przestrzeni wieków 
i jak wygląda współcześnie. Jakie są metody 
i podstawowe pojęcia związane z tym rodza-
jem rzemiosła. W trakcie zajęć uczestnicy 
będą mieli okazję stworzyć własną branso-
letkę przy użyciu małego krosna tkackiego.

1 2.00 wykład „Życia przędza – Losów splo-
ty”. Znajdujące się w kolekcji działu etno-
grafii Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi 
w Grudziądzu stroje ludowe staną się punk-
tem wyjścia do snucia opowieści o szarej 
codzienności i barwach święta trzech re-
gionów etnograficznych. Hucule, Księżacy 
i mieszkańcy opoczyńskiego, choć wyróż-
niający się strojem, spleceni są jedną przę-
dzą życia, której główne wątki i momenty 
graniczne wyznacza strój. O jego częściach, 
roli i funkcjach w kulturze tradycyjnej opo-
wie etnograf Łukasz Ciemiński.

GruDZiąDZ
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→  Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
t 510 266 862  @ biblioteka@gruta.pl
→  Urząd Gminy w Grucie 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Grucie

uroczystość religijna, projekcja / 
prezentacja, wystawa, rzemiosło 
/ kulinaria, festyn / konkurs, 
koncert, zabawa dla dzieci, 
zajęcia edukacyjne

15  września

6.00–18.30 Po raz kolejny zapraszamy na Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa do Gruty. Stały się one 
tradycją naszej miejscowości.

Europejskie Dni Dziedzictwa rozpoczną się rano 
tradycyjnie Konkursem Wędkarskim. Przed po-
łudniem odbędzie się warsztat rękodzielniczy, 
a po południu o 14.00 odprawiona zostanie 
msza łacińska w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Grucie z towarzyszeniem chóru „Ko-
legiata” z Grudziądza. Następnie przejdziemy 
nad jezioro Duże w Grucie, gdzie wysłucha-
my koncertu pieśni patriotycznych z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego w wyko-
naniu wyżej wymienionego chóru. Będzie tam 

można zobaczyć wystawę drobnego inwen-
tarza, wziąć udział w konkursach i zabawach 
przygotowanych przez hodowców. Nadleśnic-
two Jamy zaproponuje z kolei zajęcia edukacyj-
ne i konkursy. Blok zabaw edukacyjno-rozryw-
kowych przygotuje również Gminna Biblioteka 
Publiczna w Grucie. Podczas obchodów ogło-
szone zostaną wyniki Konkursu Wędkarskiego 
oraz Konkursu Plastycznego dokumentującego 
obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej. Przygotujemy okolicznościową broszurkę. 
Na gości czekać będzie poczęstunek.

GrutA
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Organizator:
→  Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
t 52 3551679 @ mjkarcheo@wp.pl
Partnerzy:
→  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

Wiatr od Gdyni czyli o modernistycznej 
architekturze ul. Solankowej 
w Inowrocławiu wycieczka / spacer

7  września

11.00–13.30 Zapraszamy na spacer w prze-
szłość Inowrocławia celem odnalezienia 
w gęstej strukturze architektonicznej miasta 
z przełomu XIX i XX w. „perełek” architektury 
okresu II Rzeczypospolitej.

W tym roku przejdziemy ul. Solankową 
w Inowrocławiu, uchodzącą za najpiękniejszą 
w mieście, której kształt architektoniczny wy-
kształcił się na przełomie XIX i XX w. Archi-
tekturę ulicy zdominowały wille i kamienice 
reprezentujące niemal wszystkie neostyle, tak 
charakterystyczne dla budownictwa przeło-
mu wieków. Jednak i tutaj w latach 20 i 30 XX 

w. powstało kilka interesujących obiektów re-
prezentujących architekturę modernistyczną. 
Spacer zwróci uwagę na to trochę zapomnia-
ne dziedzictwo Inowrocławia.
 
11.00 Zbiórka przed Muzeum im. J. Kasprowi-
cza przy ul. Solankowej 33. 

inowroCŁAw
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Na własne oczy – odkryj przeszłość
 – zwiedzanie inowrocławskiego 
Ratusza

11.00–14.00 Zapraszamy do zwiedzania 
jednego z najbardziej charakterystycznych 
budynków w Inowrocławiu, ratusza miej-
skiego, siedziby Prezydenta Miasta Inowro-
cławia i Rady Miejskiej.
Obiekt kryje wiele ciekawostek i tajemnic, na 
co dzień odwiedzany przez interesantów, tym 
razem zostanie zaprezentowany w nowej od-
słonie. Budynek został zaprojektowany w sty-
lu neogotyckim przez budowniczych z firmy 
Knoch und Kallmayer z Halle. Gmach, licowa-
ny czerwoną cegłą klinkierową, był wzorowany 
na Zamku Średnim w Malborku. Jego budowa 
trwała 15 miesięcy. 24 października 1908 roku 
odbyły się uroczystości związane z otwarciem 

obiektu, w którym swoją siedzibę miał ówcze-
sny landrat.
Dla zwiedzających zostaną udostępnione m.in. 
sala kominkowa, sesyjna (ozdobiona proporcem 
z herbem miasta, sgraffitami Mariana Koko-
szyńskiego i galerią honorowych obywateli mia-
sta Inowrocławia). Będziemy też gościć w gabi-
necie Prezydenta. Uczestnicy poznają historię 
budynku oraz z bliska zobaczą insygnia władzy 
samorządowej w postaci łańcucha ceremonial-
nego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie miniwy-
stawa poświęcona pierwszemu prezydentowi 
miasta dr. Józefowi Krzymińskiemu oraz wy-
branym radnym działającym, w czasach odra-
dzania się polskiej państwowości. Dla odważ-
nych przewidziano wejście na wieżę ratuszową.

inowroCŁAw

14 września

zwiedzanie

Organizatorzy:
→ Miasto Inowrocław, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
t 52 356 77 01 @ regionalna@bmino.pl
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Organizator:
→  Pałac Lubostroń
t 695 929 786 @ kultura@palac-lubostron.pl

XXV Konkurs 
Pojazdów Konnych inne/ konkurs

15 września

11.00–17.00 Celem cieszącej się ogromną 
popularnością imprezy Konkursu Pojazdów 
Konnych w Pałacu w Lubostroniu jest kul-
tywowanie dawnych tradycji międzywojen-
nych oraz prezentacja powozów w pełnym 
zaprzęgu. Wyjątkowy klimat klasycystycznej 
rezydencji sprawia, że pojazdy konne i stylo-
wo ubrani uczestnicy, w naturalny sposób 
wpisują się w scenerię tego miejsca. 

XXV Konkurs Pojazdów Konnych, jako jed-
no z najstarszych plenerowych wydarzeń 
kulturalnych instytucji, wpływa na wizeru-
nek regionu. Jest najbardziej widowisko-
wą imprezą na terenie województwa, doty-
czącą najpiękniejszych tradycji związanych 

luBoStroń

z końmi. Sprzyja temu szczególna atmosfe-
ra miejsca, w którym rozgrywane są zawody.

Jednodniowy konkurs składa się z dwóch 
konkurencji: pokazu zabytkowych, styli-
zowanych lub współczesnych powozów 
oraz zawodów w powożeniu na parcourze.

W konkursie bierze udział 30–40 zawodni-
ków z województw kujawsko-pomorskie-
go oraz wielkopolskiego. Amatorski konkurs 
oceniany jest przez profesjonalnych sędziów.
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Organizator:
→ Gmina Lubraniec
t 54 2862498 @ promocja@lubraniec.pl

Lubraniec – miasteczko smaków 
i „kulinarne zjednoczenie”

wykład / prelekcja, rzemiosło 
/ kulinaria, festyn / biesiada, 
rekonstrukcja historyczna

14 września

14.00–19.00 Kujawski Lubraniec to miejscowość, 
której charakter przez stulecia kształtowany był 
przez różne, wzajemnie przenikające się trady-
cje kulturowe. Znalazło to swoje odzwierciedle-
nie także w sztuce kulinarnej.

Wydarzenie będzie swoistą podróżą w czasie 
przebiegającą od lokacji Lubrańca (w 1509 roku), 
poprzez czasy hrabiów Dąbskich, okres zabo-
rów (kiedy miasto leżało na pograniczu rosyjsko-
-niemieckim), aż do momentu, odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Każdy okres zilustrowa-
ny będzie ciekawą opowieścią historyczną  prof. 

Jarosława Dumanowskiego i potrawą przygotowa-
ną przez wybitnego szefa kuchni Tomasza Weltera.

Impreza odbędzie się na terenie Zespołu Szkół 
im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie.

luBrAnieC



17

ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

Organizator:
→ Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach
t 668 106 965 @ kontakt@kultura.bialeblota.pl

Drogi wodne splatające Polskę 
z Europą

wykład / prelekcja, wystawa, 
wycieczka / spacer

15 września

14.00–19.00 Na terenie gminy Białe Błota 
znajduje się fragment Kanału Noteckiego, 
będącego elementem dróg wodnych łączą-
cych Polskę z Europą. Kanały na tych tere-
nach były projektowane przez niemieckich 
i holenderskich inżynierów. Drogi wodne 
stanowią sieć funkcjonującą do dzisiaj.

Serdecznie zapraszamy na imprezę Dro-
gi wodne splatające Polskę z Europą. Roz-
poczniemy ją od spływu kajakowego, który 
zakończy się na miejscowej śluzie. Następ-
nie przejdziemy do Gminnego Centrum 

Kultury w Łochowie. Odbędzie się tam 
otwarcie wystawy makiety dróg wodnych 
oraz wykład Tomasza Izajasza – kustosza 
Muzeum Kanału Bydgoskiego. 

Przybyli goście bedą mogli zobaczyć rów-
nież wystawę zdjęć Macieja Kuleszy. Zapro-
simy także dzieci do zabawy, a dorosłych na 
warsztaty „zaplatania” worków.

ŁoCHowo
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Organizator:
→  Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” Gostycyn 
t 602 617 479 @ buko@las.pl

Weekend z zabytkami techniki 
w Górniczej Wiosce

zwiedzanie, gra miejska / 
terenowa / questing, zajęcia 
edukacyjne

14 — 15 września

12.00‒17.00 Podziemna kopalnia węgla 
brunatnego w Borach Tucholskich? Czy 
wiesz, że ponad 100 lat temu w północnej 
części Polski wydobywano węgiel z szybów, 
chodników i sztolni? Jeśli chcesz dowie-
dzieć się więcej to zapraszamy do Górniczej 
Wioski w Borach Tucholskich.
Zapraszamy na „Weekend z zabytkami 
techniki” . W programie m.in.: 
• Gra terenowa typu Quest – Poszukiwa-
nie Skarbu Wilhelma Krugera – poszukaj 
rodzinnie i sprawdź kto w Twoim zespole 
posiada cechy prawdziwego poszukiwa-
cza skarbów
•  Poznaj historię i przyrodę Borów

piŁA-mŁYn

Tucholskich z  wykorzystaniem urządzeń 
audioprzewodnika
• U nas spotkasz ducha kopalni – Skarbnika 
– to konieczny element wizyty :)
• Stare gry i zabawy na Polu dla Gzubów 
– jak bawili się nasi dziadkowie – spróbuj 
koniecznie
• Pokaz pieczenia gofrów (a właściwie wa-
fli) – pysznie i tradycyjnie
• Interaktywna Przygoda w Starej Maszy-
nowni – zobacz model kopalni z okresu 
1900–1921
•  Zwierzęta domowe Górniczej Wioski – po-
znaj Dankę i Irenkę… i wiele innych atrakcji.

Zapraszamy serdecznie!
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Organizator:
→  Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
t 660 705 375 @ muzeum@soleckujawski.pl

Wyszynk po solecku wykład / prelekcja, wystawa, 
wycieczka / spacer

15 września

15.00–17.00 Zapraszamy do dawnych 
soleckich restauracji, knajp, gospód i ka-
wiarni – miejsc spotkań solecczan w mi-
nionych latach.

Ile restauracji było niegdyś w Solcu? Kto 
je odwiedzał? Co oferowały swoim klien-
tom? Na te i wiele innych pytań spróbują 
odpowiedzieć pracownicy Muzeum Solca 
w prezentacji poświęconej soleckim loka-
lom gastronomicznym, ich właścicielom 
i specyficznej klienteli. 

Opowiemy o czasach od schyłku XIX wieku 
aż po czasy PRL, kiedy pojawiły się pierwsze 
soleckie kawiarnie.

Kontynuacją prezentacji będzie spacer 
z przewodnikiem po wybranych miejscach, 
w których niegdyś znajdowały się lokale ga-
stronomiczne, a które dziś pełnią zupełnie 
inne funkcje.

SoleC
kujAwSki
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Organizator:
→ Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie
t  510 183 254  @ jaceksech@gmail.com
Partnerzy: 
→ Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, 
→ Szkoła Podstawowa im. A A. Michelsona w Strzelnie

Wielokulturowe Strzelno 
w dwudziestoleciu międzywojennym wykład / prelekcja/ wystawa

7 września

10.00–12.00 zapraszamy do Izby Kujaw-
skiej im. Jerzego Wojciecha Szulczewskiego 
w Szkole Podstawowej im. Alberta Abrahama 
Michelsona w Strzelnie na prelekcję oraz wy-
stawę pod hasłem: „Wielokulturowe Strzel-
no w dwudziestoleciu międzywojennym”.

Strzelno, wyzwolone podczas Powstania Wiel-
kopolskiego, 2 stycznia 1919 roku, pozostało 
w II Rzeczpospolitej miastem powiatowym 

z mieszkańcami o różnym pochodzeniu, 
mowie i religii, którzy wspólnie przywraca-
li tę miejscowość odradzającej się Polsce.

StrZelno
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Organizator:
→ Fundacja Ari Ari
t 668289915  @ ariari@ariari.org  www. ariari.org.pl
Partnerzy:
→  Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla Dziedzictwa 2019
→  Fundacja Ładowarka
→  Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku
→  Miasto i Gmina Skępe

Zatopione wsie wystawa

12 września

W malowniczej gminie Skępe odbędzie się pod-
sumowanie pracy dokumentacyjnych i porząd-
kowych cmentarzy ewangelicko-augsburskich 
w miejscowościach Boguchwała, Franciszkowo, 
Łąkie oraz Skępe. Wspólnie z mieszkańcami gminy 
udokumentujemy zachowane do dziś materialne 
świadectwa obecności społeczności żydowskiej, 
olęderskiej i ewangelickiej. Wraz ze specjalistami 
od konserwacji zabytków, młodzież i mieszkańcy 
dokonają inwentaryzacji, opracują dokumentację, 

uporządkują zabytkowe obiekty i dokonają ozna-
czeń, według przygotowanych przez siebie infor-
macji. W ramach podsumowania powstanie mul-
timedialna wystawa i prezentacje dokumentujące 
wszystkie działania.

Wystawa odbędzie się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Skępem przy ul. Kolejowej 8

Skępe
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Organizator:
→ Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
t 56 622 59 19  @ beata.sabala@gmail.com
Partnerzy:
→  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Toruński modernizm. 
Mobilna gra miejska

gra miejska / terenowa 
/ questing

7 września

12.00–16.00 Książnica Kopernikańska serdecznie 
zaprasza do udziału w mobilnej grze miejskiej. 
Zostanie ona przeprowadzona z okazji Europej-
skich Dni Dziedzictwa i ma na celu promowanie 
zabytków Torunia, w szczególności architektury 
modernistycznej. 

Impreza rozpocznie się spotkaniem na Placu Te-
atralnym w pobliżu Urzędu Marszałkowskiego. Na-
stępnie uczestnicy rozpoczną grę w aplikacji Ac-
tionTrack na smartfony i będą mieli do wykonania 
określone zadania. Poszukując na nie rozwiązania, 
w aktywny i nowoczesny sposób poznają historię 
architektury modernistycznej Torunia. 

Gra zakończy się w budynku Książnicy Koperni-
kańskiej przy ul. Słowackiego 8.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody – warto 
o nie zawalczyć! Wśród pozostałych graczy zosta-
ną rozlosowane upominki.

Równolegle w budynku głównym Książnicy Ko-
pernikańskiej będą trwały warsztaty dla najmłod-
szych, podczas których powstanie niepowtarzalna 
kolekcja pamiątek związanych z modernizmem. 
Zostaną one stworzone na bazie zaprojektowa-
nych wcześniej pocztówek i modeli do składania. 
Otrzyma je każdy uczestnik. Na wszystkie dzieci 
będą czekać upominki!

toruń
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Organizator:
→ Wąbrzeski Dom Kultury
t 56 668 641 198  @ animacja@wdkwabrzezno.pl

Spacer historyczny 
– Polski splot

zwiedzanie/wycieczka
 / spacer

14 września

16.00–18.00  W ramach 27. edycji Europejskich Dni 
Dziedzictwa zapraszamy  14 września o godz. 16.00 
na spacer historyczny, którego hasłem przewod-
nim będzie „Polski splot” .

Okres po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
to czas gdy należało spleść z trzech części jedno 
wolne państwo. Jak wyglądał czas budowania zrę-
bów niepodległości w Wąbrzeźnie, opowie histo-
ryk Paweł Becker.

Podczas spaceru zobaczymy kamienice należą-
ce do pierwszego starosty i pierwszego burmi-
strza. Dowiemy się którędy do miasta wkroczyło 

Wojsko Polskie, a także odwiedzimy groby boha-
terów tamtych dni. Wysłuchamy wspomnień. Wy-
darzenie będzie przygotowaniem do 100-lecia po-
wrotu Wąbrzeźna do Polski, które przypadnie 20 
stycznia 2020 roku.

Początek wydarzenia w Wąbrzeskim Domu 
Kultury.

wąBrZeŹno
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Niedziela z kustoszem na 
wystawie czasowej 
„W kuźni Andrzeja Schmidta”

rzemiosło / kulinaria
/ zwiedzanie

15 września

12.00–13.00 Kowalstwo Andrzeja Schmidta, rze-
mieślnika z Piotrkowa Kujawskiego, wyrasta z tra-
dycyjnych wzorów. Podczas spotkania, które od-
będzie się 15 września w Muzeum Etnograficznym 
we Włocławku uczestnicy obejrzą ekspozycję zło-
żoną z dekorowanych przedmiotów użytkowych 
wykonanych przez kujawskiego kowala, poznają 
tajemnice dawnego i współczesnego warsztatu 
kowalskiego oraz sferę ludowych wierzeń zwią-
zanych z tym rzemiosłem.

Ekspozycja monograficzna „W kuźni Andrzeja 
Schmidta” poświęcona jest twórczości jednego 
z najznamienitszych, czynnych zawodowo kujaw-
skich kowali. 

Andrzej Schmidt urodził się 2 sierpnia 1960 r. 
w Piotrkowie Kujawskim. Od wczesnej młodości 
fascynowała go historia, zabytki, a szczególnie wy-
roby kowalstwa artystycznego. Naukę zawodu roz-
począł w 1979 r. w słynnej kuźni Jędrzejewskich 
w Osięcinach. W 1986 r. zdobył tytuł mistrza kowal-
skiego. Od 1987 r. w rodzinnym mieście prowadzi 
własną kuźnię. Jest laureatem licznych konkursów 
i zdobywcą wielu nagród. Od wielu lat współpra-
cuje z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku. Swoje prace Andrzej Schmidt ozda-
bia tradycyjnymi esownicami, małżowinami, śli-
macznicami, spiralne skręconymi prętami, nacię-
ciami klinowymi. Rzadziej stosuje stemplowanie. 



25

ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

Organizator:
→  Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
t 883 374 664  @ m.kwiatkowski@muzeum.wloclawek.pl

Przedmioty wykonane z płaskowników, często 
zakończone są rozcięciami, a inne ozdobnymi 
tarczkami o rożnych kształtach. Wśród moty-
wów zdobniczych odnaleźć można dekoracyjne 
sploty metalowych elementów, które są częścią 
artystycznej wizji autora, ale też jednym z naj-
prostszych i efektownych sposobów zdobienia.

Oglądanie ekspozycji połączone będzie z opo-
wieścią o kowalstwie – jego znaczeniu w kultu-
rze ludowej, o przemianach jakim podlegało ono 
na przestrzeni wieków.
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Gra miejska „Architektura Włocławka 
w dwudziestoleciu międzywojennym”

zwiedzanie / gra miejska / 
terenowa / questing

7 września

10:00–12:00 Serdecznie zapraszamy do gry miej-
skiej „Architektura Włocławka w dwudziestoleciu 
międzywojennym”.

Uczestnicy będą przemieszczać się po wyzna-
czonej trasie i rozwiązywać czekające na nich za-
dania. Gra skierowana jest do dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz rodzin. Rejestracja uczestników bę-
dzie prowadzona w dniach od 2 do 5 września br. 
w Muzeum Historii Włocławka pod numerem 
telefonu 54 232 67 43.

wŁoCŁAwek

Organizator:
→  Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
t 883 374 664  @ m.kwiatkowski@muzeum.wloclawek.pl
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Będzin

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: 
Portret z kujawsko-pomorskim 
zabytkiem w tle

konkurs

konkurS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza 
do udziału w V edycji konkursu fotograficz-
nego „Portret z kujawsko-pomorskim zabyt-
kiem w tle”. Wcześniejsze edycje konkursu 
przyjęli Państwo entuzjastycznie, nadsyłając 
wiele pięknych zdjęć. Nie mamy wątpliwo-
ści, że w tym roku będzie podobnie.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Por-
tret z kujawsko-pomorskim zabytkiem 
w tle” ma na celu popularyzację dziedzic-
twa kulturowego województwa kujawsko
-pomorskiego. Konkurs adresowany jest do 

wszystkich amatorów fotografii niezależ-
nie od wieku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go Piotra Całbeckiego. Towarzyszy obcho-
dzonym we wrześniu Europejskim Dniom 
Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabyt-
ki województwa kujawsko-pomorskiego, na 
tle których należy sfotografować jedną oso-
bę lub grupę osób. Prace należy przesyłać 
do KPCK do 15 sierpnia.
Nagrody czekają! Szczegóły w regulaminie 
na stronie: www.edd-kpck.pl i www.edd.
nid.pl

Organizatorzy:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckiech 6, 85-033  Bydgoszcz
t 52 5851501 @ eddteam@kpck.pl
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Organizator:
→  Muzeum Diecezjalne w Toruniu
t 505507044 @ promocja@muzeumdiecezjalne.torun.pl

ogólnopolski konkurs filmowy / nid.pl

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NIEPODLEGŁA NA LATA 2017-2022

droga
do wolności

informacje o konkursie na stronie 
   www.zabytkomania.pl

na twoje zgłoszenie czekamy do 31 października 2019 roku

Zeskanuj kod
SNAP CHAT
i oglądaj na żywo 
 radio RMF
od kuchni.
SNAPCHAT: radio.rmffm

www.rmfon.pl

Dzięki aplikacji RMF ON posłuchasz w swoim 
 telefonie i tablecie radia RMF FM 
oraz 100 innych stacji radiowych   
z portalu RMF ON. 
Pobierz!

NAJLEPSZA MUZYKA

RMF-FM_aplikacja-RMF-ON_148x210.indd   1 17.07.2019   10:00
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ogólnopolski konkurs filmowy / nid.pl

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NIEPODLEGŁA NA LATA 2017-2022

droga
do wolności

informacje o konkursie na stronie 
   www.zabytkomania.pl

na twoje zgłoszenie czekamy do 31 października 2019 roku

Zeskanuj kod
SNAP CHAT
i oglądaj na żywo 
 radio RMF
od kuchni.
SNAPCHAT: radio.rmffm

www.rmfon.pl

Dzięki aplikacji RMF ON posłuchasz w swoim 
 telefonie i tablecie radia RMF FM 
oraz 100 innych stacji radiowych   
z portalu RMF ON. 
Pobierz!

NAJLEPSZA MUZYKA

RMF-FM_aplikacja-RMF-ON_148x210.indd   1 17.07.2019   10:00



koordynator wojewódzki:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
t 525851501 @ sekretariat@kpck.pl @ edd-team@kpck.pl

teksty:
→ materiały organizatorów i koordynatora, oprac. Agnieszka Wysocka

korekta:
→ Barbara Laskowska

fotografie:
→ na okładce Elektrownia Miejska w Bydgoszczy, za: 
Polska Bydgoszcz 1920-1930, wydawnictwo jubileuszowe, Bydgoszcz 1930
→ ze zbiorów organizatorów i koordynatora

projekt identyfikacji wizualnej edd:
→ Waldemar Węgrzyn, Zofia Oslislo / Printscreen

projekt graficzny i skŁad:
→ Daria Wojnicka

druk:

©wszelkie prawa zastrzeżone
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-66160-30-9
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 Dofinansowano ze środków  Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

Stopka redakcyjna 
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