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Europejskie Dni Dziedzictwa 2021
„Smaki Dziedzictwa”
Z ogromną przyjemnością zapraszam do skorzystania
z bogatej oferty wydarzeń składających się na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, które są doskonałą okazją do
odkrywania historii i tradycji Europy, Polski i naszego województwa. Tegorocznej odsłonie święta dziedzictwa kulturowego towarzyszy hasło „Smaki Dziedzictwa”. Pozwala ono wyruszyć w podróż do przeszłości, która buduje
naszą regionalną teraźniejszość i przyszłość. Przenosi nas
w świat smaków dawnych, z czasów dzieciństwa, ale i nowo
odkrywanych. Tradycje związane z kulturą rolną, przetwarzania i przechowywania żywności oraz przebogatym dziedzictwem kulinarnym wspaniale odzwierciedlają różnorodność i potencjał, który tkwi w regionach tworzących
województwo kujawsko-pomorskie.
Któż nie rokoszował się aromatem toruńskich pierników,
chleba wypieczonego z mąki, z pszenicznych kujawskich
pól czy owoców z nadwiślańskich sadów?
Warto, w dwa wrześniowe weekendy, przenieść się w cza-

sie i wziąć udział w specjalnie przygotowanych prelekcjach,
warsztatach, wystawach, wycieczkach z przewodnikiem,
biesiadach czy konkursach, i zachwycić się dziejami, zabytkami i smakami regionu kujawsko-pomorskiego.
Zapraszam serdecznie,
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

EDD

kujawsko-pomorskie

wrzesień 2021 r.
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Będzin
Aleksandrów
kujawski

Bydgoszcz

18-19 września

11 września

XL Przegląd Artystycznego
Ruchu Seniorów „O zegar czasu”
13:00–21:30
W sobotę 11 września zapraszamy serdecznie do Aleksandrowa Kujawskiego
na XL Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „O zegar czasu”.
Wydarzenie jest prezentacją wartości kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zespoły, soliści i gawędziarze biorący udział w przeglądzie prezentują bądź
nawiązują w swoich występach do tradycji
i zwyczajów kujawskich.

konkurs/koncert/spotkanie/
rzemiosło/kulinaria

Na scenie będzie można zobaczyć regionalne tańce ludowe, usłyszeć muzykę, pieśni,
gawędy, obrzędy, wszystko oprawione w kujawskie barwy ludowe. Przegląd artystyczny
jest adresowany do seniorów działających
przy miejskich i wiejskich ośrodkach kultury na Kujawach oraz do zespołów muzycznych działających w ramach uniwersytetów
trzeciego wieku.

10.00‒13.00
Zapraszamy do zwiedzenia biblioteki bydgoskiego klasztoru bernardynów przybliżającej najstarszy z zachowanych w mieście księgozbiorów. Jego początki sięgają
XV wieku. Najważniejszą cechą tej biblioteki jest jej przeszłość, która jest częścią
historii Bydgoszczy.
Zabytkowa kolekcja składa się z 1374 wolu-

minów, które zawierają 1555 dzieł (w tym 97
inkunabułów tj. najstarszych druków z XV
w.). Zasób ten jest zróżnicowany treściowo,
choć naturalnie najliczniejsze są dzieła z
zakresu teologii. W skład kolekcji wchodzą
również księgi dotyczące między innymi: filozofii, prawa, fizyki, historii, retoryki, medycyny i literatury pięknej. Biblioteka bernardynów jest chlubą i wizytówką Bydgoszczy,
jej przeszłość nieodłącznie wiąże się z dziejami miasta. Stanowi to największą wartość
opisywanego księgozbioru. Obejmuje on
wiele zabytków sztuki drukarskiej niezwykle
cenionych na dzisiejszym rynku. Do grupy

wystawa/wykład/prezentacja/
koncert

tej z całą pewnością zalicza się między innymi jedyny zachowany na świecie egzemplarz ulotki Hieronima Savonaroli „Reguła
dla wszystkich zakonników”, wydany w 1489
roku we Florencji, czy też pierwsza edycja
słynnego „Młota na czarownice” (Speyer,
ok. 1485 r.). Od 1936 roku kolekcja tworzy
wystawę stałą i eksponowana jest w stylizowanym pomieszczeniu, urządzonym na
wzór wąskiej gotyckiej celi przyklasztornej.
B i b l i o t e kę b ę d z i e m o żn a z o b a c z yć
w dniach 18–19 września 2021. Dla uczestników przygotowano miejsca w 8 grupach
liczących po 10 osób. Zwiedzanie będzie
się rozpoczynać o każdej pełnej godzinie
między 10:00 a 13:00. Zapisy przyjmowane
są przez pracowników Działu Zbiorów Specjalnych WiMBP im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy pod numerem telefonu: 52 339 92
02. Zbiórki grup będą się odbywać przy portierni – ul. Długa 41.

EDD

Organizator:
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Organizator:
→ Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim
t 696 634 028 @ dyrektor@mckaleksandrowkujawski.pl

→Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
t 52 512 319 077 @ promocja@wimbp.bydgoszcz.pl

kujawsko-pomorskie

Zwiedzanie Biblioteki
Bernardynów
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Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy, ma nadtytuł „Szlakiem architektury militarnej”, a tytuł „Zamki Go-

18 września

Z zabytkiem w tle, wśród zamków
i miejsc chmielem pachnących

spotkanie/konkurs/publikacja/
prezentacja/biesiada

12:00–21:00
Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
(w bieżącym roku pod hasłem „Smaki
Dziedzictwa”) są okazją do spotkania się
na niecodziennej uroczystości, gdzie zaproponujemy zarówno lekcję historii jak
i dobrą zabawę. W programie spotkania:

EDD

• Ogłoszenie wyników VII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret
z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”.
Konkurs przeznaczony był dla fotografów-amatorów, którzy utrwalając na zdjęciu osobę, jednocześnie uchwycili sekretne piękno zabytku. Konkurs odbył się
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pod patronatem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
• Prezentacja kolejnego tomu przewodnika
z serii „Kierunek Kujawsko-Pomorskie” zatytułowanego „Szlakiem architektury militarnej. Zamki gotyckie”. Tę podróż po średniowiecznych zamkach naszego regionu,
podczas której dowiecie się, gdzie pozostały choćby ich ruiny i ile ich było, uatrakcyjni wystawa fotogramów autorstwa Wojciecha Woźniaka. Szósty przewodnik
z serii wydawniczej „Kierunek Kujawsko-Pomorskie”, wydawanej od 2016 roku przez

tyckie”. Uwzględniono w nim 27 warowni,
które można zwiedzać, gdyż są widoczne
w terenie jako obiekty kubaturowe lub istnieją w postaci czytelnej ruiny. Przed wiekami było ich więcej, lecz 18 znanych zamków
nie przetrwało do naszych czasów. Wszystkie wyliczono i pokrótce omówiono, charakteryzując ponadto średniowieczne budownictwo militarne na historycznych ziemiach
współtworzących terytorium naszego województwa, a wchodzących w tamtej epoce w skład Królestwa Polskiego i pruskiego
państwa krzyżackiego. Opisano i zilustrowano zamki z następujących miejsciwości: Bobrowniki, Brodnica, Chełmno, Golub
-Dobrzyń, Grudziądz, Kowalewo Pomorskie,
Kruszwica, Lipienek, Łabiszyn, Nowe, Nowy
Jasiniec, Orle, Pakość, Papowo Biskupie, Pokrzywno, Raciążek, Radziki Duże,
Radzyń Chełmiński, Rogóźno-Zamek, Szubin, Świecie, Toruń, Toruń-Dybów, Wąbrzeźno, Wenecja, Zamek Bierzgłowski, Złotoria.

trunki, którymi niegdyś Bydgoszcz słynęła,
a także biesiadna, ludowa i wesoła muzyka na żywo! Wystąpią: Kapela Podwórkowa

„Ferajna Bydgoska”, Zespół Pieśni i Tańca
„Ziemia Bydgoska”, a także zespół Blaze
Brass! Zapraszamy serdecznie mieszkańców, a przede wszystkim smakoszy i wielbicieli złocistych napojów rzemieślniczych.
Zapraszamy w godzinach 12.00-21.00,
Salon Hoffman KPCK oraz parking instytucji, pl. Kościeleckich 6, w Bydgoszczy.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

• W nawiązaniu do tematu przewodniego Europejskich Dni Dziedzictwa 2021,
odwołamy się do browarniczych tradycji
i zaprosimy na bogato ilustrowaną prezentację „Zmagania z kozłem, czyli gdzie
w XIX-wiecznej Bydgoszczy warzono i serwowano piwo”.
• W kolejnej części spotkania, od godz. 14:00
zapraszamy na “Biesiadę z Kozłem”: parkingiem przy pl. Kościeleckich 6 zawładnie tradycyjna kuchnia regionalna, przedwojenne
smaki miasta, chmielowe rzemieślnicze

Organizatorzy:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
t 52 5851501 @ sekretariat@kpck.pl

kujawsko-pomorskie

Będzin
Bydgoszcz

9

18 września
Bydgoskie opowieści o chlebie
– warsztaty
11:00–12:30

bydgoszcz

Bydgoszcz

W sobotę 18 września 2021 o godzi. 11:00 zapraszamy na warsztaty chlebowe, podczas
których nauczymy Was, jak upiec domowy
chleb na zakwasie.

Bydgoskie opowieści o chlebie

wykład/prelekcja

– prelekcja

11 września
10:00–11:30
11 września 2021 roku o godz. 10:00 zapraszamy na prelekcję „Opowieści o chlebie.
Piekarstwo w Bydgoszczy
i okolicach”.

EDD

Chleb bierzemy na pierwszy ogień! Przybliżymy Wam garść bydgoskich tradycji piekarskich oraz opowiemy o znaczeniu i roli chleba dla lokalnej społeczności. Młyny Rothera
po raz pierwszy włączają się w Europejskie
Dni Dziedzictwa.
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Piekarstwo stanowiło ważną część bydgoskiego rzemiosła i przemysłu. Zapewnienie

mieszkańcom stałego dostępu do chleba
oraz różnego rodzaju pieczywa było przecież niezwykle ważną kwestią. W trakcie
spotkania poznamy dawne i współczesne
bydgoskie piekarnie oraz charakterystyczne
wypieki, między innymi chleb żytni z ziemniakami. Spotkanie w ramach naszej współpracy z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprowadzi
Anna Kornelia Jędrzejewska – kustoszka
z Pracowni Etnografii.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń
sanitarnych wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online. O naszych działaniach będziemy informować Was na bieżąco za pomocą mediów społecznościowych.
Na zajęcia będą obowiązywać zapisy.

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.mlynyrothera.pl.

Organizator:
→ Park Kultury w Bydgoszczy
t 887 569 747 @sylwia.mularczyk@mlynyrothera.pl

kujawsko-pomorskie

11–18 września

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat procesu przygotowania chleba, poznają akcesoria do jego wykonania, a także rodzaje mąki
odpowiedniej do domowego wypieku. Dowiedzą się również jak samodzielnie przygotować zakwas, wyrobić i upiec ciasto chlebowe. Pokaz przygotowania i wypieku chleba
poprowadzi Justyna Zielińska, doradca żywieniowy, psychodietetyk, wieloletni praktyk warsztatów zdrowotnych.
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Bydgoszcz

CHEŁMNO

19 września

Bydgoska książka kucharska? Dawne
i współczesne przepisy kulinarne
związane z Bydgoszczą i regionem
13:00–14:00
Bydgoszcz to miasto, którego dziedzictwo
kulinarne jest bogate i różnorodne, a także
nieoczywiste i nadal „do odkrycia”. Zapraszamy na spotkanie poświęcone temu co
jadali i jadają mieszkańcy największego
miasta województwa kujawsko-pomorskiego.

pokaz muzealiów związanych z bydgoskim
i regionalnym dziedzictwem kulinarnym
z kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego. Porozmawiamy także
o współczesnych produktach spożywczych i potrawach charakterystycznych
dla Bydgoszczy i okolic. Podsumowaniem
spotkania będzie stworzenie symbolicznej
bydgoskiej książki kucharskiej, złożonej
z dawnych i współczesnych przepisów kulinarnych.

10:30–12:30
Zapraszamy do zwiedzania Chełmna
z przewodnikiem.
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
2021 Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie oraz miejscowe Koło Przewodników
PTTK zapraszają na przechadzkę z cyklu
Spacerek po Chełmnie pt. „Chełmińskie
zakony i ich kuchnie”. Na trasie turyści
poznają między innymi dzieje zakonów

EDD

Wydarzenie będzie miało formę prelekcji
połączonej z pokazem. W pierwszej części
zostanie zaprezentowana krótka historia
kulinarna miasta. Następnie odbędzie się

wykład/prelekcja

Spacerek po Chełmnie
– „Chełmińskie zakony i ich kuchnie”

Organizatorzy:

Organizator:

→ Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
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t 52 58 59 980 @ etnografia@muzeum.bydgoszcz.pl

→ Koło Przewodników PTTK w Chełmnie
→ Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
t 693 473 156 @ edukacja@muzeumchelmno.pl

wycieczka/spacer

franciszkanów, cysterek i benedyktynek

oraz dominikanów. Na zakończenie, dla
chętnych odbędzie się degustacja piwa
chełmińskiego w Browarze Chełmińskim
przy ul. Podmurnej (koszt 9 zł). Spacer poprowadzi przewodnik Jolanta Jaszczak.
Zbiórka uczestników wycieczki o godz.
10:30 przed Ratuszem

kujawsko-pomorskie

19 września
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INOWROCŁAW

Będzin
INOWROCŁAW

11 września

Wystawa
„W drodze na stół”
Jak jadali nasi przodkowie? Jak wyglądała
produkcja czy sprzedaż żywności? Jak wyglądały dawne reklamy? Zapraszamy do
poznania odpowiedzi na te pytania.
Idąc do restauracji, baru czy choćby jedząc
w domu, myślimy o tym co tu i teraz. Nie zadajemy sobie pytań: jak jadali nasi przodkowie?, jak wyglądała produkcja czy sprzedaż
żywności? Oglądając współczesne reklamy dotyczące jedzenia, nie zastanawiamy
się, jak wyglądały one kiedyś. Na te i wiele
innych pytań postara się odpowiedzieć

wystawa

wystawa organizowana w Archiwum w Ino-

wrocławiu. Ukazane na niej zostaną kwestie
związane z żywnością, począwszy od XIX
wieku na połowie XX wieku kończąc. Będą
dotyczyć produkcji żywności, jej dystrybucji
oraz – oczywiście – konsumpcji.

EDD

Organizator:
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→ Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
t . 52 357 64 44 @ dariusz.chyla@bydgoszcz.ap.gov.pl

Smak i zapach dawnego
Inowrocławia
09:00–14:00 Chcesz wiedzieć jakie słodkości polecali miejscowi cukiernicy, co
i gdzie najchętniej jadali inowrocławianie
oraz kto wypiekał najlepszy chleb w mieście? Jeśli tak, zapraszamy Cię w podróż
kulinarną przepełnioną dawnymi smakami i zapachami.
Spacer, organizowany przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
będzie wiódł jedną z najstarszych ulic miasta, potocznie zwaną „Królówką”. Podczas
przechadzki poznamy miejsca, w których
znajdowały się najpopularniejsze restauracje, oferujące lokalne przysmaki, cukiernie,

zwiedzanie/spacer/wycieczka

proponujące swoje specjały, kolonialki, peł-

ne tradycyjnych wyrobów oraz miejscowe
piekarnie. Porozmawiamy o gustach inowrocławian, tradycyjnych frykasach, a także
poznamy historię miasta.
Spacer będzie okazją do skosztowania kujawskich potraw, żurku i chleba ze smalcem oraz przekonania się, że dziedzictwo
kulinarne jest w Inowrocławiu wciąż kultywowane, a tradycyjne wyroby nadal królują
na stołach.
Obowiązuje limit miejsc, w imprezie może
wziąć udział 40 osób. Zapisy przyjmowane
są pod numerem telefonu 52 356 77 01.

Organizator:
→ Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
t 52 356 77 01 @ regionalna@bmino.pl

kujawsko-pomorskie

11–18 września
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LUBRANIEC

INOWROCŁAW

Kujawska kuchnia
w 5 smakach
11.00‒14.00
W przeszłości nigdy nie było jednej kuchni
kujawskiej! Zapraszamy na prezentację kujawskiej kuchni regionalnej ukazującej jej
pięć zasadniczych historycznych składników – pięć smaków. Smak regionu tworzyły polskie kuchnie: dworska, mieszczańska i
chłopska oraz kuchnie mniejszości niemieckiej i żydowskiej.
Prezentacja „Kujawska kuchnia w 5 smakach”
odbędzie się w formie plenerowej, w ogrodzie

EDD

Organizator:
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→ Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
t 505 604 373, @ mjkarcheo@wp.p
Partner: Powiat Inowrocławski

11 września

rzemiosło / kulinaria, festyn /

biesiada, inscenizacja / pokaz

Muzeum im. Jana Kasprowicza. Pokazy kulinarne oraz warsztaty połączone z degustacją przygotują zaproszone do udziału w wydarzeniu szkoły o profilu gastronomicznym,
prowadzone przez powiat inowrocławski oraz
kujawskie koła gospodyń. Wydarzenie będzie
dostępne w ramach obowiązującego reżimu
sanitarnego. W przypadku wprowadzenia radykalnych obostrzeń, w związku z epidemią
COVID 19, prezentacja będzie miała charakter
online, a degustację umożliwią przygotowane
zestawy na wynos.

Festiwal Kuchni Kujawskiej
– Święto czarniny
14.00‒21.00
Festiwal Kuchni Kujawskiej – Święto czarniny
w Lubrańcu to jedno z największych na Kujawach wydarzeń kulinarno-rozrywkowo-kulturalnych. Corocznie naszym gościom proponujemy niezapomniane doznania smakowe
i doskonałą zabawę.
Festiwal Kuchni Kujawskiej – Święto czarniny to
jedyne w swoim rodzaju połączenie dobrej zabawy, smacznego jedzenia i zdrowej rywalizacji. Corocznie proponujemy naszym gościom
szereg atrakcji, w tym: pokazy kulinarne z degustacjami, warsztaty oraz konkursy z nagrodami,

Organizator:
→ Gmina Lubraniec
t 784282182 @ sylwesterroszak@interia.pl

rzemiosło/kulinaria/
festyn/biesiada

na najlepszą tradycyjną kujawską czarninę oraz
tradycyjny produkt spożywczy. Współpracujemy
z wieloma instytucjami branżowymi i naukowymi, a naszymi gośćmi są uznani szefowie kuchni,
popularyzatorzy zdrowego i tradycyjnego jedzenia oraz naukowcy zajmujący się ww. tematem.
W naszych konkursach rokrocznie bierze udział
kilkunastu wystawców z całej Polski. Jeśli chcecie
przeżyć niesamowitą, pełną bogatych doświadczeń smakowych przygodę, serdecznie zapraszamy 11 września 2021 roku do Lubrańca.
kujawsko-pomorskie

18 września
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MILESZEWY

PIŁA-MŁYN

19 września

201. rocznica urodzin
Ignacego Łyskowskiego
16:00–18:00 W Mileszewach, w starym par-

ku tuż przy drodze Brodnica–Grudziądz,
znajduje się pałac, który należał w przeszłości do Ignacego Łyskowskiego, patrioty, gospodarza, pisarza, poety i etnografa tych ziem. Po raz drugi chcemy uczcić
rocznicę Jego urodzin, przypominając lokalnej społeczności nie tylko wybitną postać, ale także historię Polski.
Naprzeciw pałacu mieści się obecnie Osada Milewita – zrekonstruowana osada
wczesnośredniowieczna, która jest także
miejscem spotkań i edukacji. Tuż za nią znajduje się grodzisko, a wokół przepiękne zielone tereny. Nieopodal leży z kolei Lembarg

gawęda/opowieść/warsztaty

z gotyckim kościołem, w którego kryptach

pochowany jest wraz z żoną Ignacy Łyskowski. Miejsce to jest na wskroś przesiąknięte historią. Obchody rozpoczną się od części oficjalnej z mszą świętą w Lembargu
oraz złożeniem kwiatów przy pamiątkowym monumencie, ustawionym rok temu
na terenie mileszewskiego osiedla. Następnie zaprosimy gości na warsztaty i spotkanie ze smakami dzieciństwa.
Nawiązując do tematyki tegorocznych
Europejskich Dni Dziedzictwa, będziemy
szukać tradycyjnych przepisów, dawnych
odmian owoców czy smaków, tworząc międzypokoleniowe, symboliczne spotkanie.

EDD

Organizator:
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→ Fundacja Brama Epok, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,
→ Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim,
→ Sołectwo Mileszewy, Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu,
→ Krystyna Warachowska
t 513 169 739 @ fundacjabramaepok@o2.pl

Podziemna kopalnia węgla
brunatnego w Borach Tucholskich
– borowiacko-śląskie smaki
dziedzictwa

rzemiosło/kulinaria/warsztaty/
zwiedzanie

12:00–18:00
Podziemna kopalnia węgla brunatnego w Borach Tucholskich? Czy wiesz, że ponad 100 lat
temu w północnej części Polski wydobywano
węgiel? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do Górniczej Wioski w dniu 19 września 2021 roku od 12:00 do 18:00.
W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa we wsi tematycznej Górnicza Wioska
odkryjemy tajemnice i smaki jedynych podziemnych kopalń węgla brunatnego w Polsce północnej. W trakcie weekendu z zabytkami techniki

odkryjesz wiele tajemnic Górniczej Wioski i jej
mieszkańców. W programie między innymi:
1. Gra terenowa typu Quest: „Poszukiwanie skarbu Wilhelma Krugera” – poszukaj rodzinnie
i sprawdź, kto w Twoim zespole posiada cechy
prawdziwego poszukiwacza skarbów;
2. Historia kopalń i przyroda Borów Tucholskich
– posłuchaj dźwięków przeszłości z wykorzystaniem audioprzewodnika;

kujawsko-pomorskie

16 września

19

skępe
3. Spotkanie z duchem kopalni – Skarbnikiem;
4. Stare gry i zabawy na „Polu dla Gzubów” – jak
bawili się nasi dziadkowie;
5. Pokaz pieczenia wafli na węglu – 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;
8. Pokaz odpalania starych lamp górniczych;

10. Warsztaty ogrodnicze z pielęgnacji roślin,
uprawy i szczepienia roślin miododajnych;
11. Spotkanie z pszczelarzem i opowieść
o miodzie;
12. Uroczyste otwarcie szybu górniczego i wieży
wydobywczej kopalni Montania z lat 1917–1921.

11–18 września

Skępska książka kucharska
– „Smaki dziedzictwa – smacznie
jak u babci”
Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa
Biblioteka w Skępem ogłasza konkurs
pt. Skępska książka kucharska – „Smaki dziedzictwa – smacznie jak u babci”.
W oparciu o przepisy nadsyłane przez
mieszkańców, na stronie internetowej
Biblioteki powstanie wirtualna książka
kucharska.
Nadesłane przepisy oceniać będą mieszkańcy w drodze głosowania. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci książki kucharskiej. Przepisy nadsyłane przez

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

Organizator:
→ Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
t 542 877 015 @ biblioteka@skepe.pl

wycieczka/spacer

mieszkańców będą również eksponowane
na terenie Skępego w ramach specjalnie
przygotowanej wystawy.

kujawsko-pomorskie

9. Warsztaty kulinarno-przyrodnicze z wykorzystaniem ziół i kwiatów Górniczej Wioski;

21

solec
kujawski

strzelno

18 września

Solecki chleb powszedni
- czyli o piekarzach i piekarniach
w Solcu Kujawskim
16:00–18:00
Serdecznie zapraszamy na opowieść o soleckich piekarzach. Brzmi to bardzo smutno i wręcz niewiarygodnie, ale od kilku lat
w Solcu Kujawskim nie ma już żadnej piekarni. A przecież pod koniec XX w. były
jeszcze trzy.
Uczestnicy spotkania poznają historyczne
wzmianki na temat soleckich piekarzy (najstarsze jeszcze z XVI w.), będą mogli zobaczyć sprzęty pochodzące z ostatniej soleckiej piekarni prowadzonej przez PSS

EDD
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→ Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
t 52 387 31 20@ muzeum@soleckujawski.pl

projekcja/prezentacja/
wycieczka/spacer

Społem oraz zdjęcia dawnych soleckich piekarni i ich pracowników. Na koniec uczestnicy odwiedzą miejsca i budynki, w których
kiedyś znajdowały się piekarnie.
Czy historia soleckiego piekarstwa skończyła się definitywnie? A może tylko uległa zawieszeniu? Oby…

Przemysł spożywczy
w powiecie strzelińskim
11:00–13:00
W istniejącym od 1886 do 1932 roku powiecie strzelińskim przemysł spożywczy był,
obok rolnictwa i rzemiosła, podstawową
formą wytwórczości.

wykład/prelekcja/wystawa

i znaczeniu przetwórstwa rolno-spożywczego, które od wieków dominowało na ziemi
strzeleńskiej, a jego wyraźny rozwój nastąpił
w okresie istnienia powiatu strzelińskiego,
czyli w latach 1886–1932.

Wernisaż wystawy pod tytułem „Przemysł
spożywczy w powiecie strzelińskim”, połączony z prelekcją, przypomni nam o roli

Organizator:
→ Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie
Partnerzy:
→ Dom Kultury w Strzelnie, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Oddział w Inowrocławiu

kujawsko-pomorskie

12 września
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toruń

toruń

20 września

Medal Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Hereditas Saeculorum

EDD

wojewódzkie obchody Europejskich Dni
Dziedzictwa 2021, honorowe wyróżnienia
otrzymają laureaci wyłonieni przez kapitułę dziesiątej edycji konkursu „Dziedzictwo wieków”.
Konkurs ustanowiono, aby nagrodzić osoby i instytucje, które:
• wyróżniają się pracami konserwatorskimi
i restauratorskimi przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego, cechują się wysoką jakością oraz szczególną
dbałością o kompleksowe przywrócenie

24

im świetności i utrwalenie ich kulturowej
wartości,
• promują dobre wzory realizacji prac przy
zabytkach,
• są autorami szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami i ochroną
zabytków.
Wnioski w konkursie do końca kwietnia 2021
roku mogli składać właściciele, posiadacze
i zarządcy obiektów zabytkowych, jednost-

ki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje działające na polu ochrony
i opieki nad zabytkami, służby konserwatorskie, muzea oraz osoby fizyczne, instytucje i organizacje.
W Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu
poznamy tych, którzy z wielkim zaangażowaniem troszczą się o dziedzictwo materialne województwa kujawsko-pomorskiego.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują
zaproszenia.

18–19 września

„Z kurą każdy kucharz dobry”. Kulinaria
w zasobie Archiwum Państwowego
w Toruniu
11:00
Zapraszamy na kulinarną ucztę! Toruńskie
archiwalia zaserwują nam wyśmienite potrawy i trunki.
Zwiedzając wystawę, dowiemy się jak torunianie ugościli wielkiego mistrza Ulricha
von Jungingen w 1407 roku, poznamy początki toruńskiego piernikarstwa, a także
późniejsze dzieje symbolizującego Toruń
wypieku. Skosztujemy także przysmaków
kuchni staropolskiej. Menu będzie naprawdę bogate. Królować będą kapłony, kuropatwy, gęsi, pstrągi, dorsze i łososie. Odwiedzimy toruńskie restauracje z okresu

Organizator:

Organizator:

→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

→ Archiwum Państwowe w Toruniu
t 56 622 47 54 @ edukacja@torun.ap.gov.pl

wystawa

międzywojennego, skosztujemy podgórskiego piwa, zasiądziemy do stołu z rodziną Steinbornów, weźmiemy także udział
w oficjalnych i nieco mniej formalnych spotkaniach z okresu PRL.
Wystawa podzielona będzie na kilka działów tematycznych. Pierwszy poświęcony
dawnym ucztom i biesiadom, kolejny – toruńskim piernikom. Następny dział zatytułowany „Toruński spichlerz” będzie prezentował rolnicze zaplecze miasta. Ponadto na
wystawie pojawią się materiały na temat
piwa i innych trunków, toruńskich restauracji, spotkań i sklepów w PRL.

kujawsko-pomorskie

18.00 ‒ Medale Hereditas Saeculorum to
wyraz uznania dla osób zaangażowanych
w działania na rzecz ochrony naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Przyznając te wyróżnienia promujemy dobre
praktyki i osiągnięcia w tej dziedzinie –
mówi marszałek Piotr Całbecki.
W naszym regionie doceniamy i nagradzamy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
konserwacji, restauracji i opieki nad zabytkami. Podczas uroczystej gali, zamykającej

wykład/prezentacja/wystawa

25

toruń

toruń

„Toruń słodki
od pokoleń”
11:00–14:00 Zapraszamy wszystkich na
piknik rodzinny „Toruń słodki od pokoleń” do Książnicy Kopernikańskiej.
Sobotnie popołudnie 18 września spędź
koniecznie w Książnicy Kopernikańskiej,
gdzie czas będzie płynął słodko i wesoło.
Tego dnia zaproponujemy torunianom piknikową zabawę. Dzieci z pewnością ucieszą zabawy ruchowe, gry, konkursy i pyszne
toruńskie łakocie. Dorośli będą mogli posłuchać ciekawych opowieści o kulinarnej
historii Torunia, z którą zapozna nas znana

EDD
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→ Książnica Kopernikańska w Toruniu
t 56 622 59 19 @ b.antczak@ksiaznica.torun.pl

18 -19 września
spotkanie (z twórcą,

podróżnikiem, regionalistą)/

festyn/biesiada/konkurs/zabawa
dla dzieci/wydarzenie online

regionalistka pani Katarzyna Kluczwajd.
Poznamy miejsca, w których znajdowały
się najpopularniejsze kawiarnie i cukiernie
oferujące lokalne rarytasy. Porozmawiamy
też o kulinarnych gustach torunian oraz tradycyjnych słodkościach, które nadal goszczą na ich stołach.
Poznamy i nagrodzimy zwycięzców facebookowego konkursu o tematyce kulinarnej. Piknik umili nam Cukiernia-Lodziarnia
Lenkiewicz, dzięki której spędzimy czas nie
tylko rodzinnie, ale i na słodko.

Pierniki w kujawsko-pomorskim.
Regionalny szlak piernikarski?
18 września
12:00–13:15

Zapraszamy na spotkanie poświęcone
tradycjom piernikarskim w województwie kujawsko-pomorskim. W trakcie
prelekcji połączonej z pokazem nie zabraknie historycznych anegdot, ciekawostek, archiwaliów, zabytków oraz przepisów związanych z wypiekiem pierników
w naszym regionie.
Niewątpliwie piernikarską stolicą regionu i Polski jest Toruń. Czy jednak w innych
miejscowościach znajdujemy materialne
i niematerialne ślady związane z wypiekiem korzennych specjałów? Czy możliwe jest utworzenie regionalnego szlaku

warsztaty/wykład/prelekcja

piernikarskiego? Jakie zabytki, archiwalia,
zwyczaje i przepisy związane z piernikami
znajdujemy w zbiorach muzealnych i prywatnych? Prelekcji będzie towarzyszył pokaz. Spotkanie poprowadzi Anna Kornelia Jędrzejewska – stypendystka Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizująca zadanie pn.: „Pierniki w kujawsko
-pomorskim. Regionalny szlak kulturowy
zabytków oraz dawnych i współczesnych
zwyczajów związanych z piernikarstwem”.
Prelekcja rozpocznie się o godzinie 12:00
w Muzeum Toruńskiego Piernika przy
ul. Strumykowej 4.

kujawsko-pomorskie

18 września
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19 września
12:00–14:00

toruń

Nasze warsztaty to propozycja dla miło-

śników eksperymentów kulinarnych. W
ich trakcie uczestnicy przygotują ciasto
według jednego z historycznych przepisów na toruńskie pierniki, a także posłuchają opowieści o dawnych tradycjach
piernikarskich, procesie przygotowania
ciasta i historii składników, takich jak
mąka i miód.

dyś piernik? Możesz się tego dowiedzieć
podczas naszego spotkania. Muzeum Toruńskiego Piernika to miejsce gdzie historia
ma smak i zapach. Spotkanie poprowadzi
Krzysztof Lewandowski z Działu Historii Toruńskiego Piernikarstwa w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12:00
w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ul.
Strumykowej 4.

EDD
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→ Muzeum Okręgowe w Toruniu
t 56 660 56 98 @ h.smolarek@muzeum.torun.pl

18 września 2021

MĄKA ZIARNO CHLEB.
MŁYNY WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

wystawa

godz. 16:00
Sześćdziesiąt fotogramów pokazywanych
w formie odbitek w Galerii Spotkań WOAK
wToruniu oraz w wersji elektronicznej
zostanie uzupełnionych ponad stu zdjęciami pokazywanymi w formie prezentacji multimedialnej. Zdjęcia wykonywane były podczas wyjazdowych sesji
fotograficznych od maja do lipca 2021 r.
Wernisaż odbędzie się dnia
18września 2021 r. o godz. 16:00
w Galerii Spotkań WOAK.

Fotografie eksponowane na wystawie pokażą obiekty z zewnątrz i od wnętrza. Zdjęcia
zobrazują wygląd, konstrukcję i mechanikę
różnych typów młynów. Pokażą działające
młyny rzemieślnicze oraz pracę młynarzy.
Liczne młyny zostały w ostatnich dziesięcioleciach zastąpione przez przemysłowe
zakłady młynarskie. Wciąż działają jednak
niewielkie młyny rzemieślnicze, np. w gospodarstwie ekologicznym Mieczysława Babalskiego w Pokrzydowie koło Brodnicy lub
większe zakłady, np. założone w 1992 roku
przez Tadeusza Michalczyka rodzinne Młyny

kujawsko-pomorskie

Pierniki są ściśle związane z tradycją i dziejami Torunia. Ich historia sięga XIV wieku,
a nazwę wiąże się ze staropolskim określeniem „pierny”, czyli „pieprzny”. Do wypieku
pierników używano między innymi mąki,
miodu i przypraw korzennych. Pierniki to
nasze materialne i niematerialne dziedzictwo, które jest częścią wspólnej europejskiej
historii. Dlatego Muzeum Okręgowe w Toruniu przygotowało wyjątkowe warsztaty,
które przybliżą dawne receptury na toruńskie pierniki. Czy wiesz jak smakował kie-
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WĄBRZEŹNO
i wodne, jeszcze niedawno pięknie zaznaczały się w polskim krajobrazie. Obecnie
niszczeją i są rozbierane. Niekiedy jednak
restauruje się je z przeznaczeniem na hotele, restauracje, siedziby organizacji czy instytucji kultury.
Na wystawie ukazany zostanie bezpośredni
związek młynów i kultury stołu: kiedy mówimy o stole, o jedzeniu, mówimy przede
wszystkim o chlebie. Nie byłoby chleba bez
mąki. Nie byłoby mąki, gdyby w młynie nie
zostały zmielone ziarna zbóż.
Zdjęcia pokażą również jak do tradycji młynarskich nawiązują gospodarze obiektów
młyńskich zaadaptowanych na inne cele.
W nazwach restauracji, hoteli, różnorakich
instytucji zachowują słowo młyn. We wnętrzach urządzają ekspozycje nawiązujące do dawnych funkcji budynków, na zewnątrz umieszczają elementy wyposażenia
młynów.
Wystawa będzie miała znaczącą rangę ar-

EDD

tystyczną. Złożą się na nią wybrane fotografie, których autorami będą utalentowani
uczestnicy zajęć i warsztatów fotograficznych odbywających się w Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, uprawiający fotografię amatorsko.
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Organizator:
→ Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
t 609 809 476 @ jerzy.rochowiak@woak.torun.pl

Czterdzieści fotogramów pokazywanych
w formie odbitek w Galerii Spotkań WOAK
w Toruniu oraz w wersji elektronicznej zostanie uzupełnionych ponad stu zdjęciami
pokazywanymi w formie prezentacji multimedialnej. Zdjęcia były wykonywane podczas wyjazdowych sesji fotograficznych od
maja do lipca 2021 roku.

19 września

Od spiżarni Rzepichy do kuchennych
rewolucji – dzieje kuchni polskiej

wykład/prelekcja

15:00–17:00
Dzieje polskiej kuchni są fascynujące – już na
samym początku stajemy przed pytaniem:
jak ją scharakteryzować?
Czy kuchnia polska to kuchnia oparta o spiżarnię
z czasów Piasta, bogata kuchnia sarmackiej
szlachty, mickiewiczowski arcyserwis, czy też przepisy autorstwa Lucyny Ćwierczakowiczowej? Podczas spotkania poznamy kuchnię chłopów, mieszczan, szlachty i królów. Dowiemy się jak na polską
kuchnię wpłynęła królowa Bona, gospodarka PRL,
literatura i współczesne media.
Organizator:
→ Wąbrzeski Dom Kultury
t 668 641 198 @ tywanek@wdkwabrzezno.pl

Czy to prawda, że ziemniaki, sprowadzone jako roślina ozdobna, jako dar dla polskiej królowej, były
wyklinane z ambony jako jabłka szatana? Czy można ugotować obiad za 5 zł i jak oberwać śledziom
uszy? Zapraszamy do Wąbrzeskiego Domu Kultury na niezwykłą opowieść o smakach, zapachach,
zastawach stołowych, w ramach podróży po dziejach polskiej gastronomii.

kujawsko-pomorskie

Produkcyjno-Handlowe w Szczepankach
koło Łasina. Młyny, zwłaszcza wiatrowe
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WIELKA
NIESZAWKA

WĄPIELSK

18 września

Piknik kulinarny
w Gminie Wąpielsk
11:00–15:00 W sobotę 18 września zapraszamy na piknik kulinarny w Wąpielsku
połączony z rodzinną grą terenową.
Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpiecznej zabawie połączonej z lekkostrawną edukacją w formie pikniku. Do rywalizacji o atrakcyjne nagrody
zapraszamy rodzinne drużyny. Gra rozpocznie się
o 11:00 przy budynku byłego Gminnego Ośrodka
Kultury w Wąpielsku. Każda rodzina otrzyma kartę
gry, nada swojej drużynie nazwę i rozpocznie przygodę. Rodzinne zespoły będą miały do wykonania
punktowane zadania obowiązkowe i dodatkowe,
które można wykonać w dowolnej kolejności oraz
własnym tempie. Bonusowe punkty otrzymają zespoły posiadające wyróżniający się element stroju,

festyn/biesiada

podkreślający rodzinne pasje. Zadania będą urozmaicone i atrakcyjne, w szczególności dla najmłodszych uczestników. Koniec gry przewidziany jest około godz. 15:00, wówczas nastąpi ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród.
Do udziału zapraszamy rodziny z dziećmi (1 lub
2 rodziców/opiekunów + dzieci do 13 roku życia, od
2 do 6 osób w jednym zespole). Na wydarzenie obowiązują zapisy. W grze może uczestniczyć nie więcej niż 80 osób.

Gra rodzinna odbędzie się dzięki dofinansowaniu Samorządu Gminy Wąpielsk oraz
wsparciu Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Gminy Wąpielsk.

Organizator:

11–12 września

Smakami
Olendrów

zwiedzanie

10:00–18:00
Smakami Olendrów – zapraszamy na spacer tematyczny śladami dawnej kuchni w Olenderskim Parku Etnograficznym.
Pokażemy między innymi miejsca przygotowywania posiłków, sprzęty kuchenne czy uprawy warzyw
z przełomu XIX i XX wieku. Zwiedzanie odbędzie się
w dniach 11–12 września, od godziny 10:00 do godziny 18:00. Wstęp za symboliczną opłatą 2 zł.

t 730 802 757 @ biblioteka@wapielsk.pl
Partnerzy:
→ Gmina Wąpielsk,
→ Koło Gospodyń Wiejskich w Wąpielsku,

EDD

→ Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie,
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→ Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpinach,
→ Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem,
→ Koło Gospodyń Wiejskich w Półwiesku Małym,
→ Koło Gospodyń Wiejskich w Radzikach Dużych

Organizator:
→ Muzeum Etnograficzne w Toruniu, oddział – Olenderski
Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
t 507 190 306 @ ope@etnomuzeum.pl

kujawsko-pomorskie

→ Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku zs. w Radzikach Dużych
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WENECJA

konkurs

18 września

13:00–16:00
Zapraszamy do pałuckiej Wenecji na pokaz średniowiecznej kuchni książęcej.
W sobotę 18 września członkowie Bractwa Jantar
przygotują w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa prezentację stanowiska książęcej kuchni. W
jej centralnym punkcie, składającym się z czterech
palenisk, wypiekane będą starosłowiańskie chlebki
(podpłomyki) z grzybami, żebra w kapuście, świńskie ogony w miodzie, ptactwo, kiełbasy i mięsiwo.

EDD

Organizator:
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festyn/biesiada

Oprócz tego, w żelaznym kotle warzyć się będzie
kasza ze skwarkami. Scenografię dopełnią sprzęty
gospodarskie, używane przez dawnych kucharzy.
Podczas pokazu goście będą mogli degustować
średniowieczne przysmaki.

KONKURS FOTOGRAFICZNY PORTRET
Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem
w tle Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra
Całbeckiego.
Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu
Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których można sfotografować jedną
osobę lub grupę osób.
Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku,

→ Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
t 518 295 983 @ j.malecki@gminaznin.pl

Organizatorzy:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
t 52 5851501 @ sekretariat@kpck.pl

możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem.
Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody,
pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co znane
i nieznane, a warte odkrycia! Wakacje to okazja do
wykonania takich fotografii i przesłania ich do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. A nagrody czekają!
Macie więc Państwo okazję pokazania nam urody
odwiedzanych przez Was miejsc w miłym towarzystwie osób portretowanych „na tle…”.
Szczegółowy regulamin konkursu:
www.edd-kpck.pl

kujawsko-pomorskie

Pachnący świat
średniowiecznej kuchni…
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Stopka redakcyjna
koordynator wojewódzki:
→ Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
t 52 5851501 @ sekretariat@kpck.pl @ edd-team@kpck.pl
teksty:
→ materiały organizatorów i koordynatora,
KOREKTA:
→ Barbara Laskowska
fotografie:
→ ze zbiorów organizatorów i koordynatora
projekt identyfikacji wizualnej edd:
→ Waldemar Węgrzyn, Zofia Oslislo / Printscreen
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD:
→ Daria Wojnicka
©wszelkie prawa zastrzeżone
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Bydgoszcz 2021
NUMER ISBN 978-83-66160-50-7

Konkurs objęty honorowym patronatem

EDD

kujawsko-pomorskie

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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