informator

województwo
kujawskopomorskie

województwo
kujawsko-pomorskie

miejscowości biorące udział w EDD 2020

Strzelno → 5
Aleksandrów Kujawski → 6
Bydgoszcz → 7-8
Chełmno → 9
Grudziądz → 10
Gruta → 11
Inowrocław → 12-14

Gruta

Kościelec → 15
Milszewy

Kościelna Wieś → 16
Kruszwica → 17

Sicienko

Mileszewy → 18

Bydgoszcz

Mogilno → 19

Solec
Kujawski
Strzelno

Piła-Młyn → 20
Wielka
Nieszewka
Aleksandrów
Kujawski

Sępólno Krajeńskie → 21-23
Sicienko → 24
Solec Kujawski → 25
Toruń → 26-28

Mogilno

Kruszwica

Wąbrzeźno → 29
Wielka Nieszawka → 30
Włocławek→ 31

Wojewódzka
Inauguracja
Europejskich
Dni Dziedzictwa

Szanowni Państwo,
Przed nami kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa

Okazało się, że potrafiliśmy być razem ponad podziałami,

– wspólnej inicjatywy Unii Europejskiej i Rady Europy ma-

aby obrać wspólną drogę ku niepodległości. Przy okazji tak

jącej na celu promocję lokalnych zabytków, kultury i trady-

znakomitego jubileuszu warto pamiętać, że są to ponad-

cji. Polska aktywnie uczestniczy w obchodach już od 1993

czasowe wartości o wielowymiarowym kontekście.

roku, a grono przyłączających się podmiotów sukcesywnie

Wydarzenia przygotowane dla Państwa przez organizato-

wzrasta. Bogatą ofertę kulturalną oferują instytucje pań-

rów przybliżają losy małych ojczyzn, bohaterów tych ziem

stwowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje

i ich postaw. Specjalne wykłady, spacery, ekspozycje, słu-

pozarządowe czy lokalne stowarzyszenia. Przygotowywane

chowiska czy rajdy, umożliwiają świadome współuczest-

wydarzenia z roku na rok cieszą się coraz większą popu-

nictwo w kulturze w nowej atrakcyjnej formie. Zachęcam

larnością, czego wyrazem jest rosnąca liczba uczestników.

do zapoznania się z bogatą ofertą i wybraniem swojej drogi

W 2020 roku Europejskie Dni Dziedzictwa spędzimy nie-

do Europejskich Dni Dziedzictwa.

co inaczej niż w latach poprzednich ze względu na pandemię koronawirusa i konieczność dostosowania się do

Jarosław Sellin

nowej rzeczywistości, część wydarzeń została przygoto-

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wana formie on-line.
Tegoroczne obchody, podobnie jak i w zeszłym roku, wpisują się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, upamiętniającego 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasło przewodnie „Moja Droga” koresponduje ze stuleciem Bitwy Warszawskiej 1920 r., uznawanej za jedną z najważniejszych
bitew świata. Kierunki naszych dróg wyznaczały myśli naszych przodków o wolnej i niepodległej Polsce, którzy nie
szczędzili krwi i trudów, by nasz kraj powrócił na mapę
Europy. Polskie Państwo czci tę rocznicę nieprzypadkowo, to bardzo ważne wydarzenie, które kształtowało polską tożsamość, polską mentalność, nasze myślenie, system
wartości, naszą świadomość historyczną, tożsamościową, kulturową i państwową. Odzyskując niepodległość
po 123 latach musieliśmy stanąć do obrony niepodległości
w starciu cywilizacyjno-ideologicznym było wydarzeniem
wielowymiarowym.

łódzkie

i zdaliśmy egzamin. Wielkie zwycięstwo Narodu Polskiego

STRZELNO
Europejskie Dni Dziedzictwa 2020
„Moja droga”
Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa są świetną okazją do poznania dziedzictwa kulturowedroga”, mam przyjemność zaprosić Państwa
w podróż po województwie kujawsko-pomorskim
poprzez uczestnictwo w przygotowanych specjalnie na tę okazję wystawach, spotkaniach i spacerach z przewodnikiem, przybliżających historię oraz
tradycję regionu.
Tegoroczny temat odwołuje się do drogi, jaką przeszedł naród polski w celu odzyskania niepodległości
oraz biografii naszych przodków, ich życia codziennego i osiągnięć. Obchody te są okazją do wspominania wybitnych historycznych postaci. Hasło „Moja
droga” to również zachęta do poznania korzeni własnej małej ojczyzny.
W tym roku regionalna inauguracja Europejskich Dni
Dziedzictwa odbędzie się w Strzelnie. Jest to miasto o długiej historii, słynące z romańskich zabytków
dawnego zespołu klasztornego Sióstr Norbertanek.
Historię tego miejsca oraz innych pamiątek naszej
przeszłości z różnych czasów poznamy podczas wydarzeń zorganizowanych w ramach Europejskich

12 września

Wojewódzka Inauguracja
Europejskich Dni Dziedzictwa
12:00 inauguracja
Na tegoroczną regionalną inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy
do kujawskiego Strzelna, którego najsłynniejszym zabytkiem jest dawny zespół
klasztorny Norbertanek, wpisany w 2018
roku na listę pomników historii.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 12:00
w Domu Kultury przy ul. Gimnazjalnej 26.
W ramach wydarzenia wysłuchamy prelekcji „Droga miast do nowoczesności na przykładzie Strzelna”, wygłoszonej przez Jacka
Secha z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Następnie uroczystość uświetni występ chóru „Harmonia” ze Strzelna.
Po koncercie odbędzie się rozstrzygnięcie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Fotograficznego „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”. Podczas
uroczystości zostanie też zaprezentowany piąty przewodnik z serii „Kierunek
Kujawsko-Pomorskie” dedykowany pomnikom historii z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.
W ramach inauguracji zapraszamy również
do zwiedzania dawnego zespołu klasztornego Norbertanek. Oprowadzanie z przewodnikiem odbędzie się o godz. 10:15 (zapisy pod adresem email eddteam@kpck.
pl lub nr. telefonu 52 585 15 01 wew. 116).
Liczba miejsc ograniczona. Po uroczystości, od
14:00 do 15:00 będzie możliwość indywidualnego
zwiedzania.

Dni Dziedzictwa.
Serdecznie zapraszam.

EDD

Piotr Całbecki

4

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wrzesień 2020 r.

inauguracja

Organizator:
→ Dom Kultury w Strzelnie
→ Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie
→ Muzeum Romańskie Ottona i Bolesława w Strzelnie
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
t 52 585 15 01 wew. 116 @ eddteam@kpck.pl

kujawsko-pomorskie

go naszego kraju. Nawiązując do hasła „Moja

5

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Będzin
BYDGOSZCZ

12 września

XXXIX Przegląd Artystycznego
Ruchu Seniorów „O zegar czasu”

Wydarzenie jest prezentacją wartości kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zespoły, soliści i gawędziarze
biorący udział w przeglądzie nawiązują
w swoich występach do tradycji i zwyczajów kujawskich.
Na scenie będzie można zobaczyć regionalne tańce, usłyszeć muzykę, pieśni, gawędy,
obrzędy, a wszystko to w kujawskich ludowych barwach. Przegląd adresowany jest
do seniorów działających przy miejskich

biesiada, koncert

i wiejskich ośrodkach kultury na Kujawach
oraz do zespołów muzycznych uniwersytetów trzeciego wieku.

Uczestnicy i widzowie każdego roku są
świadkami niezapomnianych występów.
W wydarzeniu biorą udział zespoły z całego województwa, m.in. Włocławka, Brześcia
Kujawskiego, Konecka, Raciążka, Wagańca, Bądkowa, Lubania, Baruchowa, Zakrzewa czy Chełmna. W ubiegłym roku na deskach naszej sceny gościło 20 zespołów i 10
solistów.
W nadchodzącej edycji przegląd wzbogacą pieśni o tematyce podróżniczej, nawiązujące do hasła „Moja droga”.

17 września

Bydgoszcz w latach 1918–1920
18:00–19:00 20 stycznia 1920 roku Bydgoszcz zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego ponownie weszła w skład
państwa polskiego.
W tym roku minęła setna rocznica tego wydarzenia. Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 zapraszamy na prelekcję

EDD

Organizator:
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Organizator:

→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

→ Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

→ Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli

t 668 181 093 @ agnieszka@mckaleksandrowkujawski.pl

t 52 585 15 01 wew. 116 @ eddteam@kpck.pl

wykład/prelekcja

dotyczącą lat 1918–1920 w Bydgoszczy, którą wygłosi Krystian Strauss z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Podczas spotkania goście poznają okoliczności w jakich miasto powróciło do Polski
oraz dowiedzą się jak wyglądało życie codzienne ówczesnych mieszkańców.

kujawsko-pomorskie

10:00–19:00 W sobotę 12 września zapraszamy serdecznie do Aleksandrowa Kujawskiego na XXXIX Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów O zegar czasu.

gawęda/opowieść, festyn/
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Będzin
CHEŁMNO

BYDGOSZCZ

VI Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny: „Portret
z kujawsko–pomorskim
zabytkiem w tle”

stycznie, nadsyłając wiele pięknych zdjęć.
Nie mamy wątpliwości, że w tym roku będzie podobnie.
Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których
należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

EDD

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób
wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki,

8

fontanny, itp. Poszukajcie tego, co znane
i nieznane, a warte odkrycia!
W tym roku, ze względu na panującą epidemię i utrudnioną możliwość wyjazdów,
proponujemy Państwu przejrzenie domowych archiwów (z lat 2018/2019) i przesłanie zdjęć wcześniej.
Prace należy przesłać do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy do
15 sierpnia 2020 roku.
Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Nagrody czekają!
Szczegóły w regulaminie na stronie: www.edd-

13 września

Europejskie Dni Dziedzictwa
w Chełmnie: „Moja droga —
chełmińskie drogi do Wolności”
10.30 W tym roku Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz miejscowe Koło Przewodników
PTTK w ramach obchodów Europejskich
Dni Dziedzictwa zapraszają na Spacerek
po Chełmnie.

zwiedzanie, spacer/
wycieczka

Przewodnik Jadwiga Alaba-Wesołowska
oprowadzi nas szlakiem miejsc związanych
z powrotem Chełmna do Polski w 1920 roku
oraz przemian z lat 1980/1983.
Zbiórka uczestników spaceru o godz. 10.30 przed

13 września | niedziela
Zwiedzanie odbędzie się pod hasłem „Moja
droga – chełmińskie drogi do Wolności”.

-kpck.pl i www.edd.nid.pl
Organizator:

Organizator:

→ Muzeum Ziemi Chełmińskiej

→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

→ Koło Przewodników PTTK w Chełmnie

t 52 585 15 02 @ zabytki@kpck.pl ↗ http://www.edd-kpck.pl

t 693 473 156 @ edukacja@muzeumchelmno.pl

Ratuszem. Udział w zwiedzaniu bezpłatny.
kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji konkursu
fotograficznego Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Wcześniejsze
edycje konkursu przyjęli Państwo entuzja-

konkurs

9

Będzin
GRUTA

GRUDZIĄDZ

15–19 września

Moja Droga to hasło bardzo wieloznaczne. Odwołując się do motywu drogi zapraszamy do podróży po kulturze i historii podczas wydarzeń zorganizowanych
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
15 września | wtorek
W Muzeum w Grudziądzu obchody rozpoczną się od warsztatów archeologicznych online.
18 września | piątek

EDD

Zapraszamy na internetową prelekcję „Drogi oswojone… – kapliczki i krzyże przydrożne”. W ramach spotkania etnograf Łukasz
Ciemiński opowie o fenomenie kapliczek
i krzyży przydrożnych w polskim pejzażu
kulturowym. Dowiemy się m.in. jaka idea

10

Organizator:
→ Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu
t 564 659 063 @ promocja@muzeum.grudziadz.pl

wykład, gawęda/opowieść,
spotkanie, warsztaty,

zwiedzanie, wycieczka/
spacer

przyświecała ich twórcom oraz gdzie je
lokalizowano.
19 września | sobota
10:00 W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w muzeum odbędą się rodzinne warsztaty archeologiczne (obowiązują zapisy – tel.
56 46 590 63 w. 18).
12:00 Przewodnik i historyk Mariusz Żebrowski zabierze nas w podróż trasą
spichrzy Od Bramy Wodnej do Góry Zamkowej (oba wydarzenia mogą zostać przeprowadzone online).
Szczegóły dotyczące obchodów Europejskich Dni
Dziedzictwa organizowanych przez Muzeum im.
ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu można znaleźć na stronie: http://muzeum.grudziadz.pl

12 września

„Bóg, honor i Ojczyzna „
— wirtualny spacer po kościołach
w gminie Gruta
Serdecznie zapraszamy na wirtualne spacery po świątyniach gminy Gruta.
Kościoły w Grucie, Okoninie, Słupie i Dąbrówce Królewskiej to piękne zabytkowe
budowle z wieloma tajemnicami, ciekawą, burzliwą i wartą poznania historią. Kościół odegrał ogromną rolę w zachowaniu polskości w czasie zaborów, miał też
swój udział w jej przetrwaniu podczas II

wojny światowej. To tutaj ludzie modlili się
o wolną Ojczyznę. Dodajmy, że w jednej ze
wspomnianych świątyń wydarzył się ważny epizod walk obronnych w 1939 roku,
a ponadto do dziś są tam ślady po kulach
i wybuchu.
O tych i innych historiach opowiemy podczas trzech wirtualnych spotkań. Będzie
ciekawie oraz zaskakująco!

Organizator:
→ Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
t 56 468 38 48 @ biblioteka@gruta.pl

projekcja / prezentacja

kujawsko-pomorskie

Europejskie Dni Dziedzictwa
w Muzeum im. ks. dr
Władysława Łęgi w Grudziądzu
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Będzin
INOWROCŁAW

INOWROCŁAW

12 września
zwiedzanie, spacer/

10:00–14:00 Biblioteka Miejska im. Jana
Kasprowicza i Archiwum Państwowe
w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu,
w ramach tegorocznej edycji Europejskich
Dni Dziedzictwa, zapraszają na spacer śladami Zygmunta Wilkońskiego, twórcy
inowrocławskiego uzdrowiska.
Okazją do zorganizowania wydarzenia
są, przypadające w roku bieżącym, dwie
rocznice: 145. powstania zdrojowiska i 140.
śmierci jego twórcy.
Zygmunt Wilkoński był znakomitym przedsiębiorcą, wychowanym w duchu patriotycznym. W drugiej połowie XIX wieku odegrał znaczącą rolę w życiu miasta i regionu.
Zajmował stanowisko asesora w Sądzie Powiatowym w Inowrocławiu. Po odmowie
wyjazdu do pracy w głąb Niemiec został
wydalony dyscyplinarnie ze służby państwowej. Od tego momentu poświęcił się
pracy w swoim majątku Rąbinek, położonym pod Inowrocławiem oraz działalności społecznej.

wycieczka, inne

19 września

Warto wspomnieć, że jako pierwszy na Kujawach zastosował pług parowy. Za jego
sprawą zbudowano cukrownię w Janikowie. Największą jednak zasługą Zygmunta
Wilkońskiego było założenie Solanek. Plan
zbudowania zakładu kąpielowego propagował wśród bogatych obywateli i ziemian.
W 1875 roku powstała spółka akcyjna „Solanki Inowrocławskie” i od tej pory Inowrocław zaczął rozwijać się jako miasto
uzdrowiskowe.

Zwiedzanie kościoła Imienia
Najświętszej Maryi Panny
10.00, 10.45 Kościół Imienia Najświętszej
Maryi Panny, czyli tzw. Ruina, jest bodaj
najbardziej znanym zabytkiem Inowrocławia. To najstarsza tutejsza świątynia,
jej budowę rozpoczęto prawdopodobnie
w drugiej połowie XII wieku.

W latach II wojny światowej zamieniono go
na magazyn. Od 1950 do 1952 roku świątynia przeszła renowację zgodnie z projektem
opracowanym przez Stefana Narębskiego.

Podróż śladami naszego bohatera, przez
ulice miasta i alejki Parku Solankowego,
rozpocznie się w Bibliotece Głównej, gdzie
na uczestników będzie czekać ekspozycja
prezentująca unikalne archiwalia i zbiory
biblioteczne tematycznie związane ze spacerem, a zakończy w Rąbinku. W dawnej
wsi, a obecnie dzielnicy miasta, do dziś stoi
dworek, w którym Zygmunt Wilkoński spędził ostatnie lata życia, owocnie pracując
na rzecz Inowrocławia. Nieruchomość jest
własnością prywatną, na co dzień nieudostępnianą turystom.

Domniemanym fundatorem kościoła był
syn Bolesława Kędzierzawego, książę mazowiecki Leszek. Świątynia została wybudowana w obrębie przedlokacyjnego Inowrocławia. W XIII wieku kościół zyskał dwie
ceglane wieże, a od XVI wieku zaczął popadać kościół w ruinę. Pod koniec XVIII wieku zawaleniu uległo sklepienie, część murów od strony prezbiterium oraz fragment
wieży południowej. W 1834 roku niedługo
po odbudowaniu świątynia spłonęła. Przez
kolejne lata pozostawała w ruinie. W 1900
roku rozpoczęto odbudowę, podczas której
kościół został zreromanizowany.

chitektury romańskiej w Polsce, znanym
przede wszystkim dzięki płaskorzeźbionym
maskom oraz rytom zoomorficznym, które
możemy zobaczyć na ścianie północnej.

EDD

spacer

Dziś kościół w Inowrocławiu jest jednym
z najbardziej interesujących zabytków ar-

Zwiedzanie świątyni z przewodnikiem odbędzie się w 2 grupach.
Zapisy na zwiedzanie przyjmowane są pod adresem email eddteam@kpck.pl lub nr. telefonu
52 585 15 01 wew. 116. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator:

12

zwiedzanie wycieczka /

→ Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Organizator:

Partner:

→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

→ Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

t 52 356 77 01 @ regionalna@bmino.pl

t 52 585 15 01 wew. 116 @ eddteam@kpck.pl

kujawsko-pomorskie

Moja droga... do Solanek
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Będzin
KOŚCIELEC

INOWROCŁAW

12 września

Zwiedzanie kościoła
pw. św. Małgorzaty

Moja droga —
kujawskie dziedzictwo

Kujaw na regionalne dziedzictwo. Zasady
konkursu nie ograniczają i nie narzucają
kanonów kujawskości. Wystawa ukaże, że
sztuka ludowa dawnych Kujaw nadal może
być inspirującą. W ramach wernisażu odbędzie się spotkanie z twórcami prezentowanych prac.

Na ekspozycji zaprezentowane zostanie
współczesne spojrzenie mieszkańców

Wystawa będzie czynna do końca października.

→ Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

EDD

konkurs

12:00–14:00 Moja droga – kujawskie dziedzictwo to wystawa pokonkursowa organizowana przez Muzeum im. Jana Kasprowicza, której celem jest prezentacja
dokonań artystycznych oraz sylwetek
twórców inspirujących się kujawską sztuką ludową.

Organizator:

14

wystawa, festyn / biesiada,

t 505 604 373 @ mjkarcheo@wp.pl
partner:
→ Powiat Inowrocławski

spacer

10:00–11:00 Pomiędzy Inowrocławiem i Pakością znajduje się niewielka wieś Kościelec. Na przełomie XII i XIII wieku powstał
tam romański kościół ufundowany przez

w XVII wieku, został jednak odbudowany
w 1688 roku Kolejne znaczące prace w świątyni prowadzono w XIX wieku. Dobudowano wówczas kaplicę św. Jana Ewangelisty,

W XV wieku świątynia została podniesiona do rangi kolegiaty, wtedy też przebudowano ją w stylu gotyckim. Na początku
drugiej poł. XVI w. do kościoła dostawiono
od południa renesansową kaplicę św. Barbary zaprojektowaną przez Giovanniego
Battistę Quadro. W kaplicy tej znajduje się
nagrobek wojewody łęczyńskiego, Jana Kościeleckiego oraz jego syna Janusza, który
był wojewodą sieradzkim. Kościół spłonął

Pomimo licznych prac, jakie w ciągu wieków prowadzono w kościele, świątynia zachowała wiele ze swego pierwotnego romańskiego charakteru.

księcia Mieszka Starego lub przedstawiciela rodu Awdańców z Izbicy.

a nawę nakryto sklepieniem sieciowym autorstwa Henryka Nostiz-Jackowskiego.

Zapraszamy do zwiedzania kościoła. Liczba
miejsc jest ograniczona. Zapisy na zwiedzanie
przyjmowane są pod adresem email eddteam@
kpck.pl lub nr. telefonu 52 585 15 01 wew. 116.

Organizator:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
t 52 585 15 01 wew. 116 @ eddteam@kpck.pl

kujawsko-pomorskie

19 września

zwiedzanie, wycieczka/
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Będzin
KRUSZWICA

KOŚCIELNA WIEŚ

19 września

Zwiedzanie kościoła pw. św.
Piotra i Pawła w Kruszwicy

Zwiedzanie kościoła pw. św.
Wawrzyńca
11:00–12:00 Na Kujawach, na północ od
Osięcin, znajduje się niewielka, malownicza Kościelna Wieś.
Głównym punktem miejscowości, od którego zresztą bierze ona swoją nazwę, jest romański kościół pw. św. Wawrzyńca. Początki
tej świątyni sięgają XIII wieku, a jej najstarszą częścią jest kamienna nawa. Kościół był
kilkukrotnie rozbudowywany, przybierając
z czasem formę gotycką.

EDD
16

spacer

Świątynię będzie można zwiedzić z przewodnikiem. Podczas spotkania poznamy
też historię miejscowości, pałacu rodu Zielińskich-Kocent (dziś w stanie ruiny) oraz
zobaczymy tutejsze grodzisko.
Zapisy na zwiedzanie przyjmowane są pod adresem email eddteam@kpck.pl lub nr. telefonu
52 585 15 01 wew. 116. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
t 52 585 15 01 wew. 116 @ eddteam@kpck.pl

zwiedzanie, wycieczka/

spacer

10:00–11:00 Kolegiata kruszwicka jest jedną z najstarszych i największych świątyń romańskich w Polsce. Została wzniesiona z fundacji książęcej na początku

W bryle budowli zwracają uwagę cztery
portale wejściowe o skromnej, ale wysmakowanej dekoracji. Nad częścią zachodnią,
w której pomieszczono emporę władcy,

Kolegiata jest kamienną bazyliką z nawą poprzeczną (transeptem), zakończoną dwiema absydami oraz jednoprzęsłowym prezbiterium z dwoma kaplicznymi aneksami,
zakończonymi trzema absydami, co tworzy wyjątkowy widok kościoła od wschodu,
określony przez pięć różnej wielkości absyd.

Zapisy na zwiedzanie przyjmowane są pod ad-

XII wieku. Od lat dwudziestych tego stulecia przez prawie sto lat pełniła rolę katedry kujawsko-pomorskiej diecezji włocławskiej, później zaś przez kilkaset lat
była jedyną świątynią kolegiacką w granicach tejże diecezji.

piętrzy się od XVI wieku czworoboczna wieża ceglana zastąpiła dwie rozebrane wieże
romańskie z kamienia. Wewnątrz świątyni, nakrytej drewnianym stropem zwracają
uwagę zabytki romańskie wyjątkowej rangi:
dwie chrzcielnice oraz dwa stoły ołtarzowe,
usytuowane w nawie poprzecznej. Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia niezwykłej
kruszwickiej kolegiaty.

resem email eddteam@kpck.pl lub nr. telefonu
52 585 15 01 wew. 116. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
t 52 585 15 01 wew. 116 @ eddteam@kpck.pl

kujawsko-pomorskie

19 września

zwiedzanie, wycieczka/
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MILESZEWY

MOGILNO

12 września

Zwiedzanie zespołu
klasztornego Benedyktynów
12:00–15:00 Zespół klasztorny opactwa
benedyktyńskiego z początku drugiej
połowy XI stulecia został ufundowany
najprawdopodobniej przez księcia Kazimierza Odnowiciela. Leży przy południowej granicy miasta, nad Jeziorem
Mogileńskim.

200 rocznica urodzin Ignacego
Łyskowskiego
14:00 Zapraszamy do Mileszew na wspólne świętowanie 200. rocznicy urodzin wybitnego polskiego działacza narodowego
i patrioty, Ignacego Łyskowskiego.
Był on dziennikarzem oraz posłem do parlamentu pruskiego. W ramach wydarzenia

Organizator:

zwiedzanie, wycieczka/

spacer, wykład / prelekcja,
warsztaty, zajęcia
edukacyjne

odbędą się warsztaty śpiewu białym głosem, spacer historyczno–fotograficzny śladami naszego bohatera oraz uroczyste złożenie kwiatów na jego grobie w kościele
parafialnym w Lembargu.

Zakonnicy zostali tu sprowadzeni z Niemiec i bogato uposażeni. Budowa romańskich zabudowań kościelnych i klasztornych
rozpoczęła się niebawem po przyjeździe
mnichów.
W 1833 roku klasztor został zamknięty
i przeznaczony na cele świeckie, przy czym
kościół oddano na świątynię parafialną.
W 2014 roku cały obiekt przejęli kapucyni.

wreszcie w XVIII stuleciu – w stylu barokowym. Z pierwotnej świątyni klasztornej zachowały się do dziś jedynie fundamenty
oraz ciąg podziemi nakrytych sklepieniem
kolebkowym, z dwiema kryptami, wschodnią pod prezbiterium oraz zachodnią pod
masywem wieżowym. Z czasów przebudowy późnoromańskiej pochodzi kościelna
absyda wschodnia. Na klasztornym wirydarzu znajduje się XI wieczna studnia kamienna o pierwotnej głębokości mniej więcej 14
m, zasypana około XV w.
Zwiedzanie kościoła, krypt, krużganków
i wirydarza odbędzie się w dwóch grupach,
o godz. 12.00 i 13.30.
Zapisy na zwiedzanie przyjmowane są pod adresem email eddteam@kpck.pl lub nr. telefonu

Kamienny kościół i klasztor kilkakrotnie
przebudowano: w XIII wieku w stylu późnoromańskim, w XV wieku – w stylu gotyckim,

52 585 15 01 wew. 116. Liczba miejsc ograniczona.

→ Fundacja Brama Epok,

EDD

→ Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,

18

→ Osada Milewita,
→ Sołectwo Mileszewy
t 513 169 739 @ fundacjabramaepok@o2.pl

spacer

Organizator:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
t 52 585 15 01 wew. 116 @ eddteam@kpck.pl

kujawsko-pomorskie

12 września

zwiedzanie, wycieczka/

19

PIŁA-MŁYN

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

19–20 września

12:00–17:00 Podziemna kopalnia węgla
brunatnego w Borach Tucholskich?
Czy wiesz, że ponad 100 lat temu w pół-

nocnej części Polski wydobywano węgiel z szybów, chodników i sztolni? Jeśli
chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na Weekend z zabytkami techniki do
Górniczej Wioski w Borach Tucholskich
W programie między innymi:
1. Gra terenowa typu Quest: Poszukiwanie
skarbu Wilhelma KrÜgera – poszukaj rodzinnie i sprawdź, kto w Twoim zespole posiada
cechy prawdziwego poszukiwacza skarbów.
2. Poznanie historii i przyrody Borów
Tucholskich z wykorzystaniem urządzeń
audioprzewodnika

EDD

spacer

3. Spotkanie z duchem kopalni – Skarbnikiem (to konieczny element wizyty).
4. Stare gry i zabawy na Polu dla Gzubów
– jak bawili się nasi dziadkowie (spróbuj

koniecznie).
5. Pokaz pieczenia gofrów (a właściwie wafli) – pysznie i tradycyjnie.
6. Interaktywna Przygoda w Starej Maszynowni – zobacz model kopalni z lat
1900–1921.
7. Spotkanie ze zwierzętami domowymi
Górniczej Wioski – poznaj Dankę i Irenkę…
i wiele innych atrakcji.
Zapraszamy serdecznie!

Organizator:

20

zwiedzanie, wycieczka /

→ Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”
t 602 617 479 @ buko@las.pl
→ Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o.

11–20 września

Moja droga – Europejskie Dni
Dziedzictwa 2020 w gminie
Sępólno Krajeńskie
W ramach tegorocznych Europejskich Dni
Dziedzictwa w Sępólnie Krajeńskim oraz
innych miejscowościach naszej gminy odbędzie się szereg różnych wydarzeń.
11 września | piątek
Sępólno Krajeńskie – Centrum Kultury
i Sztuki
12:00 Gminna inauguracja Europejskich
Dni Dziedzictwa 2020 – „Zatrzymani w drodze” – pamiętniki z okresu kwarantanny
społecznej.

publikacja, gawęda /

opowieść, projekcja /

prezentacja, wystawa

12 września | sobota
Teklanowo
14:00 Droga pachnąca ziołami spotkanie
z zielarką Zielichą – warsztaty zielarskie
w plenerze dla dzieci i dorosłych.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają
różne gatunki ziół ich właściwości oraz zastosowanie do celów leczniczych. Spotkanie będzie również okazją do degustacji
naparów ziołowych. Podczas zajęć dorośli
będą mogli skomponować własne bukiety

kujawsko-pomorskie

Weekend z zabytkami techniki
w Górniczej Wiosce
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13 września | niedziela

20 września | niedziela

Komierowo

16:00 Droga tradycji – ocalić wieś od
zapomnienia

Wilkowo

Kawle

15:00 Wędrówka do spiżarni Wilkowa”–
Przegląd przetworów na zimę oraz warsztaty kulinarne Domowe Kiszenia Kapusty

12:30 warsztaty Droga – fotograficzne opowieści oraz konkurs Selfie przyrodnicze.

14:00 Zagubione wspomnienia – kręta
droga Komierowa – happening plenerowy
W ramach wydarzenia odnajdziemy obszary przyrodnicze wokół Komierowa zniszczone przez katastrofalną nawałnicę w sierpniu
2017 roku Rozmieścimy w tych miejscach
tabliczki, przypominające o nieistniejącym
już krajobrazie.
Skarpa
15:00 Moja droga do sukcesu – spotkanie
z Martą Becker, srebrną medalistką mistrzostw Polski kadetek w siatkówce, reprezentantką Pałacu Bydgoszcz
Podczas wydarzenia dzieci i młodzież przeprowadzą wywiad z Martą Becker oraz obejrzą jej medale sportowe. Następnie odbędzie się pokaz podstawowych technik gry

w siatkówkę, a po nim mecz towarzyski.
Spotkanie zakończy piknik rodzinny przy
ognisku.
Lutówko

EDD

15:00 Odnajdę drogę dla siebie – wielopokoleniowe spotkanie pielgrzymów

22

Wydarzenie będzie poświęcone Janowi
Pawłowi II. W ramach spotkania poznamy historie i anegdoty z życia papieża.
Później opracowany zostanie kolaż artystyczny „Droga wspomnień” – zaznaczenie ważnych wydarzeń z życia Jana Pawła II. Całość zakończy mini recital pieśni
pielgrzymkowych.

Przez wieki Polskę zamieszkiwała przede
wszystkim ludność wiejska. Nasz kraj żył
dzięki jej pracy. Dawna wieś to nie tylko
ludzie mówiący gwarą. To pełen kolorytu
i bogaty pejzaż charakterów ludzi ciężkiej
pracy, ich ogromna miłość i przywiązanie do ziemi i natury. Nasza wieś od wieków jest silnie związana z wiarą w Boską
opatrzność i opiekę Matki Bożej. Bazując
na tradycji, zapraszamy na inscenizację
teatru obrzędu ludowego, która będzie
artystycznym wyobrażeniem dawnej wsi.
Autorką scenariusza przedstawienia jest
instruktorka animacji społecznej, Irena
Mierzejewska.
Lutowo
Wiejski Ośrodek Kultury
16:00 Kultura ludowa krąg zatacza –
Biesiada po Lutowsku

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
zapraszamy na spotkanie z zespołami ludowymi, gawędziarzami oraz twórcami regionalnymi. Podczas wydarzenia wystąpi
Zespół Śląski Mirosława Jędrowskiego, zespół Lutowianie, obchodzący w tym roku
35. rocznicę istnienia oraz zespół taneczny
Modraki. Zebrani będą mogli wziąć udział
w degustacji regionalnych krajeńskich potraw, a dla dzieci przygotowane zostaną
zabawy i konkursy.

Wysoka Krajeńska
15:00 Tylko mnie prowadź – śladami Jana
Pawła II – spotkanie wielopokoleniowe oraz
happening artystyczny: „Jeszcze będzie
pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie…” (Jan Paweł II).
19 września | sobota
Wałdówko
14:00 Refleksja nad przeszłością – spotkanie wielopokoleniowe – odkrywanie kart
historii Wałdówka na podstawie zapisów
w Kronice oraz happening edukacyjny Zioła i inne skarby natury mojej wsi.

Wiejski Ośrodek Kultury w Wałdowie
15:00 Droga z historią w tle – piknik edukacyjno-historyczny ukazujący historię Wałdowa i okolic
W ramach wydarzenia zapraszamy na wystawę „Zagubione wspomnienia” – dzieje rodu Komierowskich, prelekcję multimedialną Łukasza Jakubowskiego oraz
spotkanie z Leszkiem Skazą „Opowieści
z historią w tle”. Ponadto podczas pikniku
odbędzie się występ zespołu Lutowianie.
Dla dzieci zorganizowane zostaną warsztaty wyplatania wianków, a wszyscy zebrani
będą mieli okazję spróbować potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wałdowa.

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Iłowo

Radońsk
14:00 Ptasi koncert – warsztaty rozpoznawania ptaków naszych ogrodów i lasów oraz wystawa zdjęć ptaków z naszego regionu.
Gdzie znajdziesz ciszę? – gra terenowa polegająca na odnalezieniu stref ciszy i relaksu w Radońsku

Organizator:
→ Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
t 606 455 139 @ bzgrzeba@ckissepolno.com.pl

kujawsko-pomorskie

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

z ziół, a dzieci, wspólnie z rodzicami, uszyją
tzw. lalki motanki.
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SICIENKO

SOLEC KUJAWSKI

20 września

Ulice Solca — metamorfozy

Drogami historii po gminie
Sicienko
16:00–18:00 Gmina Sicienko to wiele historycznych miejsc, wspaniali ludzie z pasją
oraz nieograniczone możliwości. O tym
wszystkim będzie można przekonać się
podczas wydarzania organizowanego
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
2020.
Najpierw, od 1 września zaprosimy Państwa na grę terenową „Drogami historii po gminie Sicienko”, która przybliży
Organizator:

wykład / prelekcja, gra

miejska / terenowa / questing

historyczne miejsca i obiekty na terenie
naszej gminy. Następnie, w piątek 18 września odbędzie się podsumowanie zmagań. Wysłuchamy wówczas prelekcji dr
Agnieszki Wysockiej z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
,,One budowały niepodległą. (Nie) zwykłe kobiety z terenu województwa kujawsko pomorskiego”. Całości dopełni zlot
zabytkowych pojazdów na terenie parku
przy Izbie Tradycji Kulturalnej.

16:00–17:00 100 lat temu Solec wrócił do
Polski. Jedną z pierwszych zewnętrznych
zmian, jakie wówczas nastąpiły, była polonizacja nazw ulic. Jakie nazwy nosiły soleckie ulice przed 19 stycznia 1920 roku?

Jak zmieniały się w okresie międzywojennym i w latach późniejszych? Między
innymi na te pytania odpowiedzą pracownicy Muzeum Solca w czasie wspólnego
spaceru.
Przechadzając się ulicami centralnej części miasta, uczestnicy wycieczki będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko tego jak
zmieniały się nazwy ulic, ale także dlaczego dana ulica miała właśnie taką, a nie inną
nazwę.
Spacer będzie również okazją do poznania ciekawostek związanych z dawnym

Solcem Kujawskim oraz jego mieszkańcami. Uczestnicy dowiedzą się też, które z soleckich ulic są najstarsze, której z nich najczęściej zmieniano nazwę, a także gdzie na
przykład organizowano pierwsze w mieście
seanse kinowe oraz kto był właścicielem
najbardziej okazałej kamienicy przy Rynku.

Spacer rozpocznie się przy budynku Muzeum Solca (ul. Toruńska 8), następnie wycieczka przejdzie ulicami najstarszej części
miasta (Toruńska – Wolności – Pl. Jana Pawła II – Kościuszki – św. Stanisława – Bydgoska
– 23 Stycznia – Dworcowa – 29 Listopada).
Zwiedzanie zakończymy przy kościele pw.
św. Stanisława.
Mamy nadzieję, że pytań od uczestników
nie zabraknie.

EDD

→ Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku

24

zwiedzanie

t 695 481 425 @ dyrektor@gok-sicienko.pl

Organizator:

Partner:

→ Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim

→ Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku

t 600 705 375 @ muzeum@soleckujawski.pl

kujawsko-pomorskie

1-18 września

wycieczka / spacer,
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TORUŃ

TORUŃ

12–19 września

Helena Piskorska — od zbiórki
ubrań dla bezdomnych do
odzyskiwania zrabowanych
dóbr kultury

wystawa

12 września

Życie oraz działalność Heleny Piskorskiej
zostanie zaprezentowane na wystawie zorganizowanej przez Archiwum Państwowe
w Toruniu.

EDD

Ekspozycja będzie podzielona na kilka działów. Pierwszy zostanie dedykowany latom
młodości Heleny Piskorskiej – jej wychowaniu, kształceniu oraz życiu w czasie I wojny
światowej, kiedy to mając 20 lat podjęła

26

się działalności charytatywnej dla osób poszkodowanych podczas działań wojennych.
Następny dział wystawy poświęcony zostanie działalności Heleny Piskorskiej w okresie międzywojennym. Uczyła ona wówczas
w szkołach średnich oraz pracowała w archiwum miejskim, które z czasem stało się
jej największą pasją.
II wojna światowa zastała ją na stanowisku kierownika Archiwum Miejskiego. Helena Piskorska została wówczas aresztowana
i osadzona w cieszącym się złą sławą Forcie
VII. Po zwolnieniu skierowano ją do dalszej
pracy w Archiwum pod nadzorem Niemców, a w 1940 roku przesiedlono do Generalnego Gubernatorstwa. Po zakończeniu
wojny Helena Piskorska powróciła do Torunia. Jako kierownik Archiwum walczyła
wówczas o sprowadzenie zbiorów instytucji
zagrabionych w czasie II wojny światowej.

Dłutem, pędzlem czy piórem?
Wiele dróg — jeden sukces
12:00 Zapraszamy na rodzinną grę miej-

ską, mającą na celu przybliżenie wybitnych postaci związanych z Toruniem, które odniosły sukces w różnych dziedzinach.
Będzie to dobra zabawa połączona z lekkostrawną edukacją w formie spaceru.
Gra rozpocznie się spotkaniem uczestników
w Książnicy Kopernikańskiej. Każda rodzina otrzyma kartę gry, nada nazwę swojemu
zespołowi i rozpocznie przygodę.
Rodzinne grupy będą miały do wykonania do 6 zadań obowiązkowych i kilka zadań dodatkowych, w tym także dostosowane do możliwości dzieci. Każdy punkt

gra miejska / terenowa /
questing

gry poświęcony będzie innemu bohaterowi oraz dziedzinie jego działalności. Zadania będą bardzo urozmaicone i atrakcyjne,

szczególnie dla najmłodszych uczestników.
Kolejność wykonywania zadań (i zaliczania
punktów) będzie dowolna. Czas udziału
w grze nie będzie punktowany, każda grupa pokona go własnym tempem.
Gra zakończy się emocjonującą zabawą animacyjną, podczas której na wesoło sprawdzimy nowo pozyskaną wiedzę uczestników. Na koniec ogłosimy i nagrodzimy
zwycięzców gry.
Zapraszamy!

Organizator:

Organizator:

→ Archiwum Państwowe w Toruniu

→ Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

t 56 622 47 54 w. 29 @ edukacja@torun.ap.gov.pl

t 566 225 919 @ b.antczak@ksiaznica.torun.pl

kujawsko-pomorskie

11:00 Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy. Helena Piskorska była
jedną z cichych bohaterek wojen światowych. Wychowano ją w patriotycznej
rodzinie. W czasie I wojny światowej
wspierała ofiary konfliktu, a od 1939 roku
sama cierpiała. Jako kierowniczkę Archiwum Miejskiego osadzono ją w Forcie
VII, a później przesiedlono do Puław. Po
wojnie odzyskiwała toruńskie archiwalia
wywiezione do Niemiec.
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12 września
12 września

12:00-18:00 Zapraszamy do Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu
(ul. Franciszkańska 9/11) na festiwal podróżniczy „Tu byłem”.

EDD
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podróżnikiem, regionalistą)

podróżnikiem, regionalistą)

stałej „Pasja podróżowania” oraz czasowej
„W Papui Nowej Gwinei. Wystawa fotografii i darów Elżbiety Dzikowskiej”.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłat-

W programie przewidziano m. in. warsztaty edukacyjne dla dzieci, kiermasz książki
podróżniczej, oprowadzanie po wystawie

spotkanie (z twórcą,

ny. Szczegółowy program dostępny będzie na
stronie www.muzeum.torun.pl

16.00 W tym roku w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa Wąbrzeski Dom Kultury
zaprasza wszystkich pasjonatów historii
lokalnej na spotkanie pod hasłem „Moja
droga – drogi wąbrzeźnian”.
"Drogi mieszkańców regionu wąbrzeskiego nie zawsze zamykały się w najbliższej
okolicy. Czasem wichry historii rzucały ich
daleko, poza kraj, poza kontynent…" – mówi

Organizator:

Organizator:

→ Muzeum Okręgowe w Toruniu

→ Wąbrzeski Dom Kultury

t 56 660 56 98 @ h.smolarek@muzeum.torun.pl

t 668 641 198 @ tywanek@wdkwabrzezno.pl

historyk Paweł Becker, który opowie jak
potoczyły się emigracyjne losy ks. Witolda Kiedrowskiego we Francji, poety Józefa
Stańczewskiego w Brazylii, kapitana Hiacynta Owidzkiego w Hiszpanii oraz arystokratów z rodów Działowskich i Donimirskich we Francji, Włoszech i Turcji.
Serdecznie zapraszamy.

kujawsko-pomorskie

Festiwal podróżniczy „Tu byłem”

spotkanie (z twórcą,

Moja droga — drogi wąbrzeźnian
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WIELKA NIESZAWKA

WŁOCŁAWEK

12 września

Droga wzdłuż Wisły —
zwiedzanie Olenderskiego
Parku Etnograficznego
10.30-17.00 W historii Doliny Dolnej Wisły bardzo ważną rolę odegrało osadnictwo olenderskie. To właśnie olendrom
zawdzięczamy krajobraz kulturowy tego
regionu.

EDD

W ramach zwiedzania Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce dowiemy się, kim
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spacer

byli olendrzy oraz jaką drogę musieli przebyć, by osiedlić się na tych terenach.
Na spacery z przewodnikiem zapraszamy
w godzinach: 10:30; 11:30; 12:30; 13:30, 14:30;
15:30; 16:30, w cenie 2 zł od osoby.

Organizator:
→ Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
t 690 635 561 @ ope@etnomuzeum.pl

zwiedzanie, wycieczka /

Wystawa „Gromczyński
kontra Gaj. Bój o Włocławek
w sierpniu 1920 roku” —
oprowadzanie kuratorskie
11:00 W siedzibie Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 odbędzie
się oprowadzenie kuratorskie po wystawie czasowej Gromczyński kontra Gaj.
Bój o Włocławek w sierpniu 1920 roku
Ekspozycja przygotowywana została
w ramach tegorocznych obchodów 100.

rocznicy bitwy warszawskiej. Na wystawie
udostępnione będą liczne fotografie, dokumenty archiwalne, mapy i opisy walk, które toczyły się pod Włocławkiem w dniach
14–19 sierpnia 1920 roku. Zwiedzający będą
mieli też możliwość obejrzenia pamiątek
związanych z wojną polsko-bolszewicką,
prezentowanych na ekspozycji stałej.

Organizator:
→ Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
t 883 374 665 @ historia@muzeum.wloclawek.pl

wystawa, zwiedzanie

kujawsko-pomorskie

19–20 września
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Koordynator wojewódzki
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
Teksty:
→ materiały organizatorów i koordynatora
Fotografie:
→ ze zbiorów organizatorów, koordynatora, parafii pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi
oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego
Projekt identyfikacji wizualnej EDD:
→ Waldemar Węgrzyn, Zofia Oslislo / Printscreen
Skład i łamanie:
→ Ewa Chrapan
Druk:
→ Drukarnia Internetowa – CHROMA
©wszelkie prawa zastrzeżone
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Bydgoszcz 2020

NUMER ISBN 978-83-66160-50-7

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PATRONAT HONOROWY:
→ Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
jest Instytucją Kultury Samorządu

kujawsko-pomorskie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Patronat medialny:
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