


Inicjatywa Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego 

Inicjatywa 
Idea Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego to wspólny projekt Urzędu 

Miasta Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, Miejskiego 
Centrum Kultury, przedstawicieli obiektów Szlaku TeH2O oraz Wyższej Szkoły 

Gospodarki. 

Decyzja 
27 września 2017 roku Rada Miasta Bydgoszczy na mocy uchwały NR XLIX/1020/17 

zadecydowała o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego. 

 



Inicjatywa Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego 

Skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku 
Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego: 

 
 
 

1.     Iwona Waszkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy; 
2.     Magdalena Zdończyk - Biuro Kultury Bydgoskiej; 
3.     prof. Michał F. Woźniak - Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego; 
4.     Grzegorz Kotlarz - Muzeum Wojsk Lądowych; 
5.     Marzena Matowska - Miejskie Centrum Kultury; 
6.     Adam Gajewski - Miejskie Centrum Kultury; 
7.     Piotr Drozdowski - Miejskie Centrum Kultury; 
8.     Ewa Stelmachowska - Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna; 
9.     Jakub Mendry - Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady 
Miasta Bydgoszczy; 
10.   dr Marek Chamot - Wyższa Szkoła Gospodarki; 
11.    Agnieszka Wysocka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; 
12.    prof. dr hab. Adam Podhorecki - Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy; 
13.    dr Jan Owedyk - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa; 
14.    Bogna Derkowska-Kostkowska - Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury; 
15.    Katarzyna Delbowska - Bydgoski Park Przemysłowo-
Technologiczny; 
16.    Edyta Wiwatowska - Bydgoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego; 
17.    Łukasz Machała - Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego; 
 
 

18.    Joanna Wójtowicz - Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego; 
19.    Agnieszka Kowalkowska - Kujawsko-Pomorska Organizacja 
Turystyczna; 
20.    Karol Słowiński - BYLOT; 
21.    Barbara Czyżewska - Miejska Pracownia Urbanistyczna; 
22.    Hanna Piechurska - Muzeum Mydła i Historii Brudu; 
23.    Joanna Gajownik - Warzelnia Piwa Bydgoszcz;   
24.    Tomasz Izajasz - Muzeum Kanału Bydgoskiego; 
25.    Paweł Antonkiewicz - Muzeum Wodociągów i Kanalizacji; 
26.    Marek Noniewicz - Muzeum Fotografii; 
27.    Elżbieta Wiewióra - Wydział Edukacji i Sportu; 
28.    Mirela Jaros-Klimińska - Biuro Promocji Miasta i Współpracy z 
Zagranicą; 
29.    Marlena Richert - Wydział Edukacji i Sportu; 
30.    Michał Sztybel - Wydział Komunikacji Społecznej; 
31.    Marta Stachowiak - Rzecznik Prezydenta Miasta; 
32.    Leszek Woźniak - Bydgoskie Centrum Informacji; 
33.    Marek Iwiński - Plastyk Miasta; 
34.    Sławomir Marcysiak - Miejski Konserwator Zabytków 
35.    Marcin Zdanowski - Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego 
36.    Kinga Puchowska - Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego 



Cele Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego: 

1. Waloryzacja i promocja dziedzictwa przemysłowego 

2. Rozwój i promocja Szlaku TeH2O 

3. Tożsamość i identyfikacja bydgoszczan z dziedzictwem przemysłowym  

4. Integracja środowisk kulturalnych i biznesowych 

 



Promocja Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego: 

Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego 
promowany był telewizji, gazetach, internecie, 
w tym w mediach społecznościowych. 
Przygotowane zostały gadżety, 
oraz materiały drukowane i multimedialne. 
Materiały graficzne w formie edytowalnej były 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
podmiotów poprzez dedykowaną zakładkę na 
oficjalnej stronie miasta. 



Projekt logo Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego – Jarosław 
Jaworski, Bogdan Prus – Miejskie Centrum Kultury 

Hasło przewodnie – Przeszłość dla przyszłości – Joanna Gajownik – 
Warzelnia Piwa Bydgoszcz 



Działania zrealizowane w ramach Roku Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego: 

Propozycje eventów i działań związanych z Rokiem Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego zgłosiły liczne podmioty. Niektóre z nich 

podjęły starania o realizację tematycznych zadań na rok przed ogłoszeniem 
Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego.  

Łącznie zrealizowano blisko 270 inicjatyw w ramach obchodów Roku 
Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Autorskie pomysły przedstawiły 
szkoły, uczelnie wyższe, instytucje publiczne oraz środowiska biznesowe.  

Wśród inicjatyw pojawiły się m.in. konferencje, konkursy, wystawy, 
produkcje filmowe, wydawnictwa poświęcone bydgoskiemu przemysłowi, 

propozycje tras wycieczkowych oraz liczne wydarzenia kulturalne 
(koncerty, pokazy, spektakle). 



 Wystawy w ramach Roku Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego 

(organizator: Muzeum Kanału Bydgoskiego) 

• Wystawa "Śluzy starego Kanału Bydgoskiego”  

Wystawa miała na celu ukazanie starych urządzeń hydrotechnicznych. 

 Śluzy ukazane zostały na archiwalnych planach, mapach oraz pocztówkach 
i zdjęciach. W ramach wystawy można było zobaczyć makietę IV śluzy wraz z 
pobliskimi zabudowaniami. 

• Plenerowa wystawa "Statki Bydgoskiego Obszaru Wodnego" 

Ekspozycja stworzona w ramach Bydgoskiego Festiwalu Wodnego "Ster na 
Bydgoszczy" ukazywała historię żeglugi na Brdzie. Na wielu archiwalnych 
fotografiach ukazano statki i barki na tle niezwykłych wodnych plenerów 
w Bydgoszczy. 

• Wystawa "Mosty Starego Kanału Bydgoskiego"  

Ekspozycja zaprezentowała mosty oraz kładki starego Kanału Bydgoskiego na 
przestrzeni dziejów. Mosty zostały pokazane na pocztówkach, zdjęciach 
oraz planach archiwalnych. Odtworzony w postaci makiety został również 
przepiękny most Władysława IV. 

• Wystawa „Urządzenia hydrotechniczne na drodze wodnej Wisła - 
Odra” 

Wystawa prezentuje urządzenia hydrotechniczne, które można spotkać 
na swojej drodze płynąc od Wisły do Odry, na ekspozycji zaprezentowano 
fotografie archiwalne i współczesne, plany, mapy oraz makiety stopni 
wodnych w skali 1:87. 

 

 



 Wystawa „Rower po bydgosku” 
(organizator: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy) 

Pierwsza wystawa dotycząca bydgoskiego przemysłu 
rowerowego, skupiająca się na okresie od 1945 roku do 
1989 r. W jej ramach zaprezentowana została historia 
bydgoskich zakładów i warsztatów produkujących 
rowery, historie ludzi związanych z zakładami, 
przełomowe rozwiązania i konstrukcje. 
Wystawę uzupełniają eksponaty w postaci rowerów 
ROMET, ZZR oraz PaFaRo, zdjęcia, a także inne eksponaty 
związane głównie z zakładami ROMET.  

Otwarcie wystawy odbyło się w ramach Explo Niedzieli 
27.05.2018 r., uczestniczyło w nim 228 osób. 



"K-dron. Przeoczony kształt" - wystawa Janusza Kapusty 
(organizator: Miejskie Centrum Kultury 

w Bydgoszczy) 

W 2000 r. artysta odkrył nowe, nieznane wcześniej 
zasady złotego podziału i prezentował je na 
matematycznych konferencjach na amerykańskich 
i polskich uniwersytetach. Jego artykuły ukazały się 
w matematycznych periodykach Stanów 
Zjednoczonych i Japonii. W 2010 r. na ASP 
w Warszawie Kapusta uzyskał stopień doktora. 
Jest honorowym członkiem Polish American 
Business Club. 

Wystawę prac można było oglądać w Galerii 
Wspólnej. 

 



 Wystawa „Od Alfy do Fotonu” w ramach seminarium 
„Dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy – nadzieje 

i dylematy” 
(organizator: Muzeum Fotografii w Bydgoszczy) 

Wystawa towarzysząca seminarium „Dziedzictwo przemysłowe 
Bydgoszczy – nadzieje i dylematy” organizowanemu przez 
Katedrę Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Gospodarki. 
Tematyka seminarium dotyczyła m.in. nowych form 
interpretacji dziedzictwa kulturowego na przykładzie 
dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy.  

Wystawa „Od Alfy do Fotonu” prezentuje wybór eksponatów, 
które ilustrują rozwój przemysłu fotochemicznego w 
Bydgoszczy, począwszy od założonej w 1926 roku przez 
Mariana Dziatkiewicza Fabryki Płyt Fotograficznych ALFA, 
poprzez okres II wojny światowej, w czasie której zakłady 
funkcjonowały pod zarządem komisarycznym okupantów 
niemieckich jako Fabrik Fotochemischer Erzeugnisse (Fabryka 
Wyrobów Fotochemicznych) OPTA, aż po Bydgoskie Zakłady 
Fotochemiczne FOTON – powołane po zakończeniu działań 
wojennych. Na ekspozycję składają się materiały 
fotochemiczne w oryginalnych opakowaniach (płyty, papiery) 
oraz katalogi reklamowe. 



Powrót Bydgoszczy do Macierzy: Z wizytą w pracowni 
przedwojennych bydgoskich przedsiębiorców 

(organizator: Miejskie Centrum Kultury  w Bydgoszczy) 

Było to wydarzenie otwierające Rok Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego. Podczas imprezy można było 
spotkać: wynalazcę i konstruktora Władysława 
Paciorkiewicza oraz założycielkę Gimnazjum Żeńskiego 
Wandę Rolbieską, Józefa Tomaszewskiego – 
przedwojennego właściciela Bydgoskiej Wytwórni Mydła, 
oraz Jana Maciaszka – adwokata, prezydenta Bydgoszczy. 
Zaakcentowane zostały historie osób przedsiębiorczych 
i twórczych. Tradycyjnie odtworzono uroczyste przekazanie 
zwierzchniej władzy Janowi Maciaszkowi przez Hugona 
Wolffa. 

Atrakcją przyciągającą bydgoszczan na Stary Rynek była 
jedyna w kraju „karuzela wiktoriańska”, która liczy sobie 
ponad sto lat. Słodkim dodatkiem do zabawy były ciasta 
w kształcie kluczyków. 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 600 osób. 



 Obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego 

(organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) 
• Wykład pt. Nieznana gałąź przemysłu bydgoskiego (wytwórczość 

instrumentarska)  
Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – z okazji Roku Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego zaprezentował słuchaczom wykład pt. 
Nieznana gałąź przemysłu bydgoskiego (wytwórczość instrumentarska) 
wygłoszony przez Bognę Derkowską-Kostkowską. W obu wykładach wzięło 
udział około 300 osób. 

• Podczas Jarmarku „Fidrygałki zza winkla” w Salonie Hoffman wyświetlana 
była prezentacja z reklamami i widokami dawnych fabryk bydgoskich 
opracowana przez Bognę Derkowską-Kostkowską, którą oglądało 100 
osób. 

• XXIII „Spotkanie z historią u Hoffmana ” pt. Historia z rowerem w tle” 
Prelekcje wygłosili: Bogna Derkowska-Kostkowska i Dawid Piechowiak. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa unikatowych jednośladów i akcesoriów 
rowerowych (m.in. rowery z firmy W. Jahra oraz motor produkcji firmy 
„Tornedo”). 

• XXV Spotkanie z historią u Hoffmana, referat wygłosiła dr Agnieszka 
Wysocka nt. „Sekrety przemysłu tytoniowego w Bydgoszczy”. 



 ERIH Day – Work-It-Out  
(organizator: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) 

Ogólnoeuropejska impreza odbywająca się 
w obiektach należących do Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH. 
W trakcie eventu udostępniono zwiedzanie 
„III strefy wraz z przewodnikiem”, gry i 
zabawy dla dzieci, przejazd autobusem po 
terenie Zachemu, przedstawienie teatralne 
oraz kluczowy punkt o godzinie 15:00 
pokaz tańca. Identyczny układ  
choreograficzny został zaprezentowany we 
wszystkich 32 obiektach z 10 krajów 
europejskich biorących udział w imprezie. 
Wydarzenie streamowane na kanałach 
Muzeum oraz ERIH. 



 Wille bydgoskich przemysłowców 
(organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) 

Wykład w Muzeum Uchodźctwa i Dyplomacji 
UKW (dr Daria Bręczewska-Kulesza, 
dr Agnieszka Wysocka) 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
zorganizował również II Otwarty Bieg UKW 
Mila Kazimierzowska na terenie Bydgoskiego 
Parku Technologiczno-Przemysłowego 

 



 Obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego 

(organizator: Muzeum Kanału Bydgoskiego) 

• Bydgoski Węzeł Wodny z poziomu kajaka – 
spływy z historią  

Cykl 10 spływów kajakowych po Kanale Bydgoskim, 
Brdzie oraz Wiśle. Udział wzięło 300 osób. 

• Nad Starym Kanałem   

Muzeum Kanału Bydgoskiego włączyło się w 
organizację imprezy plenerowej, której celem była 
promocja starego Kanału Bydgoskiego jako miejsca, 
szczególnego na mapie przemysłowej Bydgoszczy. 

 



 Cykl zwiedzania „Poznaj industrialną Bydgoszcz”  
(organizator: Szlak TeH2O / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy) 

Organizowana co roku w okresie 
wakacyjnym akcja zwiedzania 
obiektów Szlaku TeH2O, która cieszy 
się ogromną popularnością. 
Na sobotnie zwiedzania wejściówki 
można było wygrać wyłącznie 
w bydgoskich mediach. Łącznie 
w wydarzeniu udział wzięło ponad 
200 osób. 



 Noc w Fabryce 
(organizator: Szlak TeH2O / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w 

Bydgoszczy) 

Wydarzenie na wzór 

Europejskiej Nocy Muzeów, 

w którym udział wzięły 

bydgoskie fabryki: FOD, 

Metalbark, Hanplast, PESA. 

Wydarzeniu towarzyszył 

konkurs. 

Frekwencja wynosiła 350 osób. 



Kino i teatr na barce – projekt „Motyw Rzeka” 
(organizator: Miejskie Centrum Kultury  w Bydgoszczy) 

"Motyw Rzeka" to projekt edukacyjno-kulturalny 
organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych „KOD KROWA”. Na wodnym szlaku Wrocław, 
Cigacice, Bydgoszcz zaplanowano szereg warsztatów 
i wydarzeń kulturalnych w zakresie teatru i filmu. 
Inspiracją tematyki zajęć są autentyczne historie 
kapitanów żeglugi śródlądowej. 
W każdej miejscowości odbywały się różne wydarzenia, 
m.in. warsztaty na pokładach dużych jednostek: 
we Wrocławiu jest to barka Irena, z Cigacicach – Statek 
Kultury, a w Bydgoszczy – Barka Lemara. Wydarzenia 
miały miejsce w dniach 27-30 sierpnia 2018 r. 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 
 



TehoFest – Święto Szlaku TeH2O 
(organizator: Miejskie Centrum Kultury  w Bydgoszczy) 

Jedna z najważniejszych imprez 
miejskich, weszła już do kanonu 
bydgoskich eventów i na stałe zapisała 
się w pamięci bydgoszczan. 
Wyjątkowy dzień na Szlaku TeH2O, kiedy 
wszystkie obiekty są udostępnione dla 
zwiedzających. Podczas wydarzenia 
odbyły się koncerty, wernisaż, warsztaty, 
oprowadzania, konkursy. 
Finał odbył się 15 września, a w całym 
wydarzeniu udział wzięło ponad 5 tys. 
osób. 



TehoFest – Święto Szlaku TeH2O 
Z rodziną Bromberków na Szlaku! 

(organizator: Miejskie Centrum Kultury  w Bydgoszczy) 

Przemysł to nie tylko miejsca, hale 
produkcyjne, technologia, maszyny, 
narzędzia, ale przede wszystkim ludzie 
i historie stojące za nimi. 
Podczas tegorocznej edycji mieszkańcy 
poznali wyjątkowy świat rodziny 
Bromberków, którzy podobnie jak inni 
mieszkańcy związani z bydgoskim 
przemysłem, tworzyli oraz uczestniczyli 
w industrialnej historii miasta Bydgoszczy. 
W programie wydarzenia przewidziano m.in. 
konkursy z nagrodami, zwiedzanie obiektów, 
warsztaty dla dzieci, zabawy, projekcje 
filmowe, spotkania, wykłady 
popularnonaukowe, wystawy. 



 Explo Niedziele 
(organizator: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) 

Zrealizowanych zostało 6 Explo Niedziel 
(od 04-09.2018 r.). Wrześniowe 
wydarzenie poświęcone było bydgoskim 
przemysłowcom. W trakcie eventu 
udostępniono zwiedzającym zakupioną 
przez Muzeum kolekcję motorowerów 
wyprodukowanych w Zakładach 
Rowerowych Romet (nabyta dzięki 
dofinansowaniu ministerialnemu). 
Odbył się również wykład dotyczący 
bydgoskich przemysłowców. 

W Explo Niedzieli udział wzięło 221 
osób! 



 Cykl zwiedzania „Poznaj industrialną Bydgoszcz” 
– edycja zimowa  

(organizator: Szlak TeH2O / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy) 

Ze względu na duże 

zainteresowanie zwiedzaniem 

obiektów Szlaku TeH2O, 

zorganizowana została zimowa 

edycja wydarzenia, w której 

łącznie udział wzięło ponad 100 

osób. 



Przeźrocza - kino mistrzów w Stomilu  
(organizator: Miejskie Centrum Kultury  w Bydgoszczy) 

W ramach jednego z działań z cyklu „Przemysłowa 

Historia Bydgoszczy” przewidziano możliwość 

zwiedzenia prawie 100 letniego zakładu Fabryki Stomil 

SA Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego. Tuż po 

zwiedzaniu w specjalnie przygotowanej salce na 

terenie fabryki, zaprezentowano dwa filmy - krótki film 

dokumentalny mistrza polskiego dokumentu Marcela 

Łozińskiego - "Happy End" oraz kultowy film fabularny 

Jerzego Gruzy "Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy" z 

udziałem Zdzisława Maklakiewicza i Leona Niemczyka. 

Gościem specjalnym wydarzenia był właściciel starego 

sprzętu analogowego do projekcji na taśmie filmowej - 

Pan Kazimierz Baszczyński - kinooperator. 



Przemysłowe miasteczko! – warsztaty 
modelarskie  

(organizator: Miejskie Centrum Kultury  w Bydgoszczy) 

W samym sercu hali dzieci składały modele 
kilkudziesięcioletnich suwnic, traków oraz 
innych maszyn znajdujących się w FOD. 
A to wszystko pod okiem profesjonalnego 
modelarza, który uczył je technik profesji 
budowania makiet. Efektem końcowym pracy 
było „mini” miasteczko fabryczne. 



 VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. 
„Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i 

wyzwania” 
(organizator: Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Muzeum Okręgowe im. Leona 

Wyczółkowskiego, Muzeum Wodociągów, Szlak TeH2O) 

Dwudniowe spotkanie (14-15 czerwca)  
o charakterze konferencji. Uczestnicy 
spotkania, którzy przybyli z całej Polski, 
debatowali o standardach ochrony 
dziedzictwa przemysłowego, przekazywali 
sobie dobre praktyki i poznawali wzorce 
europejskie. Uczestnicy oprócz prezentacji 
referatów, zwiedzili także Halę Pomp, 
Wieżę Ciśnień, Introligatornię przy 
WiMBP, Warzelnię Piwa Bydgoszcz oraz 
Exploseum. 



 Konferencja „Znaki-Bydgoszcz Przemysłowa” 
(organizator: Muzeum Wodociągów, UTP, UKW BYDGOSZCZ, KPCK, WSG) 

Konferencja stanowiła przyczynek do rozważań nad historią 
rozwoju Bydgoszczy jako miasta przemysłowego oraz związanych 
z tą tematyką możliwości promowania kultury przemysłowej 
i sztuki inżynieryjnej. Zróżnicowane podejście do tematyki 
konferencji (techniczne, społeczne, gospodarcze, artystyczne, 
historyczne) pozwoliło otworzyć dyskusję nad rolą przemysłu 
bydgoskiego w życiu miasta, rozważyć dziedzictwo 
poprzemysłowe Bydgoszczy także w kontekście produktu 
kulturalnego, przemysłów kreatywnych oraz tożsamości 
mieszkańców. Konferencja miała w swych założeniach stworzyć 
nić dialogu między środowiskami naukowymi, uczniami szkół 
średnich oraz studentami kierunków związanych 
z promowaniem i popularyzowaniem historii Bydgoszczy 
i regionu. Konferencja odbyła się w dniach 28-29 listopada 
i uczestniczyło w niej 180 osób. 

 



 Obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego 

(organizator: Muzeum Kanału Bydgoskiego) 

Publikacja albumowa "Bydgoszcz - miasto 
wody i przemysłu"  

Publikacja przybliża historię nadwodnej 
Bydgoszczy z uwzględnieniem zakładów 
przemysłowych znajdujących się nad 
kanałem i rzeką na przestrzeni dziejów. 



 Obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego 

(organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) 

„Bydgoszcz przemysłowa. Retro przewodnik - od 
warsztatu do fabryki” wydawnictwo prezentujące 
subiektywny wybór warsztatów i fabryk, które 
zapisały się w dziejach industrializacji Bydgoszczy, 
bogato ilustrowane archiwalnymi materiałami 
ikonograficznymi. Publikacja została  dofinansowana 
przez Miasto Bydgoszcz i Województwo Kujawsko-
Pomorskie. Prezentacji wydawnictwa towarzyszył 
wykład dr Gabrieli Klause z Politechniki Poznańskiej 
na temat znaczenia dziedzictwa przemysłowego 
na przykładzie Poznania. 



„Industrial”  
(organizator: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) 

Album „Industrial” autorstwa Dariusza 
Gackowskiego przedstawia zdjęcia przemysłowej 
Bydgoszczy. Publikacja ukazuje wnętrza fabryk 
i zakładów, m.in. Stomilu, Wieży Ciśnień, DAG Fabrik 
Bromberg czy Pasamonu. Album został wydany 
w ramach Bydgoskiego Roku Dziedzictwa 
Przemysłowego, a okazją do promocji był wernisaż 
wystawy "(Nie)widzialność pisma". 

 



Okładka i artykuły Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego w Bydgoskim Informatorze 

Kulturalnym 
(organizator: Miejskie Centrum Kultury  w Bydgoszczy) 

W 2018 r. metamorfozie uległ Bydgoski Informator Kulturalny. Każda 
okładka tego roku oraz dedykowany artykuł nawiązują do przemysłowych 
tradycji miasta. 

Styczeń: Adam Gajewski. Przemysłowe historie, przemysłowe życiorysy.  

Luty: Kinga Puchowska. Po co Bydgoszczy szlak kulturowy? 

Marzec: Martyna Neweluk. Po mydła i proszki do Bydgoszczy będę jeździł! 

Kwiecień: Tomasz Izajasz. Cud osiemnastowiecznej techniki.  

Maj: Marek Chamot. Historia w pigułce. I co dalej?  

Czerwiec: Bogna Derkowska-Kostkowska. Przemysł metalowy w 
Bydgoszczy.  

Lipiec-sierpień: Lidia Kłosowska. Stomil – miasto w mieście 

Wrzesień: Włodzimierz Sobecki. Zakłady naprawcze taboru kolejowego 
wczoraj i dziś.  

Październik: Anita Depka-Prądzyńska, Agnieszka Kuca. 150 lat historii 
Makrum 

Listopad: Bartłomiej Bromberek. Historia bydgoskich wodociągów w 
pigułce. 

Grudzień: Emilia Filipek. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny – 
miejsce, które przyciąga biznes. 



 Gry rowerowe, miejskie i turystyczne 
(organizator: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) 

• Gra rowerowa „Fabrykon” poświęcona 10 

obiektom przemysłowymi i poprzemysłowymi 

zlokalizowanym w całej Bydgoszczy. 

• Gra miejska „Przemysłowa Bydgoszcz. Firtel 

Jerzego Sulimy-Kamińskiego”  zorganizowana w 

ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 

Przemysłowego oraz Święta Szlaku Wody, 

Rzemiosła i Przemysłu TeH2O TehoFest 2018, a 

także 90. Rocznicy śmierci Jerzego Sulimy-

Kamińskiego. Podczas poszukiwań, uczestnicy 

zapoznali się z miejscami związanymi 

z przemysłowymi lub poprzemysłowymi dziejami 

miasta. 

• Gra turystyczna „Przemysłowa Bydgoszcz”. 



 Szyprowie 
(organizator: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) 

W nawiązaniu do wodnej historii Bydgoszczy, 

wydana została płyta Rafała Kołackiego 

„Szyprowie”, która przypomina nam 

o tożsamości miasta, transporcie, handlu, 

przenikaniu kultur. Pomysłodawcami płyty są 

Piotr Drozdowski oraz Dominika Kiss-Orska.   



Archiwum B." na Szlaku TeH2O  
(organizator: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) 

"Archiwum B." to cykl audycji telewizyjnych 
produkowanych przez MCK, emitowanych na 
antenie TVP Bydgoszcz, prezentujący 
historyczną i kulturalną spuściznę Bydgoszczy. 
Każdy odcinek tej 15-minutowej audycji był 
i jest wykorzystywany również jako materiał 
promocyjno-edukacyjny miasta w regionie. 

 

- Fortepianu żywot wtóry... 

- Złota Legenda Bydgoskiej Mennicy 

- Rower po bydgosku, czyli podróż na dwóch 
kółkach przez trzy etapy dziejowe  

- Z perspektywy Architekta 

 



 Interdyscyplinarne zajęcia terenowe "Szlakiem 
Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O" 

(organizator: Muzeum Kanału Bydgoskiego, Szlak TeH2O) 

Spotkanie dla nauczycieli historii i geografii bydgoskich szkół 
połączone z wycieczką po obiektach szlakowych: Barka 
Lemara, Introligatornia, Wyspa Młyńska, Europejskie 
Centrum Pieniądza, Zbiory Archeologiczne, Wieża Ciśnień, 
Muzeum Kanału Bydgoskiego. 

 

Lekcje inne niż wszystkie - historia Kanału Bydgoskiego  

Całoroczna oferta zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w ramach których  
odbywały się lekcje muzealne, gry miejskie oraz prelekcje nie 
tylko w Muzeum Kanału Bydgoskiego, ale również w plenerze 
oraz w bydgoskich szkołach. 
 



Międzyszkolny konkurs Wyspa Młyńska na Szlaku 
Wody, Przemysłu i Rzemiosła 

(organizator: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Specjalna) 

W ramach obchodów Roku Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego odbyło się 
spotkanie integracyjne oraz „Międzyszkolny 
Konkurs Wyspa Młyńska na Szlaku Wody, 
Przemysłu i Rzemiosła”. Uczestnicy mieli 
okazję wymienić się doświadczeniami i 
spostrzeżeniami dotyczącymi przemysłowej 
Bydgoszczy. Zgodnie z programem odbył się 
konkurs fotograficzny oraz konkurs na hasło 
reklamowe. Spotkanie zakończyło się 
uroczystym wręczeniem nagród.  



 Bydgoszcz Industrialna 
(organizator: Bursa nr 3) 

Wychowankowie w czasie terenowej zabawy w odkrywców 
industrialnej historii Bydgoszczy, wyposażeni w mapy, 
prowiant oraz przygotowane wcześniej instrukcje, poznali 
dziedzictwo przemysłowe miasta i bliskie związki rozwoju 
jego przemysłu z wodą (rzeką, kanałem). 

Grupy uczestników poszukiwały miejsc związanych 
z przemysłową historią Bydgoszczy rozwiązując kolejne, 
pozostawione na ich drodze zadania i zdobywając bonusy. 
Podsumowaniem zabawy był  quiz. Wręczono nagrody dla 
najlepszych i upominki oraz przygotowane wcześniej 
foldery dla wszystkich uczestników.  

W ramach wydarzenia przygotowana została pieczątka 
industrialna, foldery  dla uczestników ilustrujące poznane 
w trakcie zabawy obiekty i ich historię. 

 



 "Dziedzictwo poprzemysłowe Bydgoszczy - 
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" 

(organizator: ZSO nr 5) 

Podczas realizacji projektu przeprowadzone zostały  
warsztaty stanowiące kompendium wiedzy na temat 
dziedzictwa poprzemysłowego Bydgoszczy, roli jaką 
odgrywał w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Program cyklicznych warsztatów łączył interdyscyplinarną 
wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury, urbanistyki, 
architektury, techniki i turystyki, ze szczególnym 
uwzględnieniem walorów i potencjału środowiska 
lokalnego - miasta Bydgoszczy. Uczniowie podczas 
przewidzianych w ramach projektu etapów mieli okazję 
poznać obiekty dziedzictwa  poprzemysłowego miasta 
Bydgoszczy, poszczególne etapy tworzenia markowego 
produktu turystycznego związanego z dziedzictwem 
poprzemysłowym miasta oraz zagadnienia związane z 
rewitalizacją terenów postindustrialnych. 



Wspomnienie o Wielkiej Fabryce Motorowerów 
ROMET 

(organizator: Zespół Szkół Samochodowych) 

Wydarzenie o charakterze 
festynu, połączone z rajdem, 
odbyło się 15 września 2018 
roku i wzięło w nim udział 
kilkaset osób. 



VI Bydgoskie Dni Architektury 
(organizator: Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy) 

W dniu 22 listopada, drugiego dnia VI 
Bydgoskich Dni Architektury, w Zespole 
Szkół Budowlanych odbyło się 
sympozjum na temat architektury 
przemysłowej. Prelegentami byli: Adam 
Popielewski, Kinga Puchowska 
oraz Ewelina Żuchowska. 
Wykłady, swoją obecnością uświetnili: 
Prezes Stowarzyszenia Architektów 
Rzeczypospolitej Polskiej, Plastyk 
Miejski, Przedstawiciel Muzeum Kanału 
Bydgoskiego oraz pracownicy Urzędu 
Miasta. 



"Ocalić od zapomnienia - industrialna przeszłość Bydgoszczy." 
(organizator: SP nr 57 

SP nr 17, SP 13, SP 46, SP 61, SP 30,  SP 31 ,SP 32, SP 65, SPZSiP1, SP 2, SP 41,  
ZS 19, SP 26, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, Introligatornia, Stara 

Gazownia Miejska, Miejskie Centrum Kultury – Barka Lemara, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy) 

Projekt zakładał promowanie dziedzictwa 
przemysłowego oraz poszerzanie wiedzy  o losach 
mieszkańców Bydgoszczy, którzy mieli wpływ na 
rozwój społeczny i gospodarczy naszego miasta. 

Projekt miał na celu ukazanie uczniom, że 
Bydgoszcz jest miastem mogącym poszczycić się 
bogatą historią, które prężnie rozwijało się dzięki 
lokalizacji nad Brdą. W ramach projektu 
zrealizowanych zostało wiele zadań, które dały 
uczniom szansę na rozwijanie swoich 
zainteresowań przeszłością, teraźniejszością 
i przyszłością ich rodzinnego miasta. 

W projekcie udział wzięło 200 osób. 



 
 
 


