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Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzeń w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi we wrześniu 2020
r.

do 14 września
prezentacja wystawy plenerowej „Bitwa Warszawska - stulecie zwycięstwa. Grudziądz w dobie wojny polsko-bolszewickiej”,
Rynek Główny
Zadanie realizowane w ramach projektu „Wygrać Polskę czyli „Cud nad Wisłą”. Grudziądz w 1920 roku w dobie wojny o
granice i niepodległość”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

04.09.2020, godz. 17.00
promocja książki Janusza Bonczkowskiego „Kancelaria miejska Grudziądza do początku XVI wieku. Działalność kancelarii i

jej produkty na przykładzie księgi czynszowej z lat 1502-1516”
Książka przedstawia działalność i produkcję jednego z najważniejszych urzędów miasta Grudziądza w okresie od 1291 r. do
początków XVI w. Treść książki uzupełnia pełna edycja księgi czynszowej z lat 1502-1516 oraz ilustracje przedstawiające
wybrane listy, dokumenty i fragmenty wspomnianej księgi czynszowej, dzięki którym czytelnicy zapoznają się z wyglądem i
charakterem działalności grudziądzkiej kancelarii z omawianego okresu.
tytuł referatu w dniu promocji: Działalność kancelarii miejskiej w Grudziądzu do 1516 r.
Gmach Główny Muzeum, wstęp wolny

06.09.2020, godz. 16.00
koncert „Muzyka świadkiem historii” zorganizowany w ramach IV Festiwalu Letniego im. Piotra Janowskiego, Dziedziniec
Muzeum, wstęp wolny

11.09.2020, godz. 17.00
finisaż wystawy „Domasław. Nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII – VI w. p.n.e.)", wstęp wolny

12.09.2020, godz. 10.00
Sobota w Muzeum – rodzinne warsztaty do wystawy „Domasław. Nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII – VI
w. p.n.e.)" pt. „Miecz wojownika”;
płatne wg cennika, obowiązują zapisy – tel. 56 46 590 63 w.18

12.09.2020, godz. 18.00
koncert „Muzyczna podroż ku wolności. Wolność! Śpiewam i rozumiem!”,
zespoły Contrapunkt oraz Sweet Accordion, Dziedziniec Muzeum, wstęp wolny
Zadanie realizowane w ramach projektu „Wygrać Polskę czyli „Cud nad Wisłą”. Grudziądz w 1920 roku w dobie wojny o
granice i niepodległość”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 pod hasłem „MOJA DROGA”
15.09.2020, godz. 12.00
wtorek muzealny z okazji EDD – online – warsztaty o tematyce archeologicznej
wersja zajęć przeprowadzanych w muzeum:
„Egipski papirus” – na warsztatach uczestnicy dowiedzą się, czym są Europejskie Dni Dziedzictwa i co kryje się pod nazwą
dziedzictwa kulturowego, a następnie wykonają własny „papirus egipski” z pomysłowymi, starożytnymi przedstawieniami i
hieroglifami.
obowiązują zapisy – tel. 56 46 590 63 w.18
wersja online (w sytuacji zamknięcia instytucji z powodu pandemii):
„Starożytna mozaika” – film instruktażowy do publikacji na muzealnym facebooku.
Na wstępie prezentacji uczestnicy dowiedzą się, czym są Europejskie Dni Dziedzictwa, a następnie, jak - przy pomocy
prostych materiałów ozdobić papierowy talerz pięknym, mozaikowym motywem.
18.09.2020, godz. 17.00
Piątek w Muzeum z okazji EDD
„Drogi oswojone…” – kapliczki i krzyże przydrożne.
Wykład etnografa z grudziądzkiego Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi – Łukasza Ciemińskiego poświęcony fenomenowi
kapliczek i krzyży przydrożnych w polskim pejzażu kulturowym. Jaka idea przyświecała twórcom kapliczek, gdzie je
lokalizowano? Strach, obietnica, próba oswojenia nieznanego, próby upamiętnienia. Niemi świadkowie historii snują swoje

opowieści po dziś dzień, towarzysząc ludziom na drogach ich życia.
19.09.2020, godz. 10.00
Sobota w Muzeum – rodzinne warsztaty archeologiczne z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa
obowiązują zapisy – tel. 56 46 590 63 w.18, wstęp bezpłatny z okazji EDD/lub spotkanie online
wersja zajęć w muzeum:
„Starożytna mozaika” – uczestnicy dowiedzą się, czym są Europejskie Dni Dziedzictwa, a następnie, zainspirowani
starożytnymi rzymskimi mozaikami, ozdobią techniką mozaikową papierowy talerz.
wersja online:
„Starożytna mozaika - technika decoupage” – film instruktażowy do publikacji na muzealnym facebooku
Na wstępie filmu uczestnicy dowiedzą się, czym są Europejskie Dni Dziedzictwa. W dalszej części prezentacji pokażę, jak
wykonać swoje małe „dzieło sztuki”, zdobiąc papierowy talerz lub okładkę zeszytu metodą decoupage.

25.09.2020, godz. 17.00
wykład Łukasza Ciemińskiego „W obronie Ostrobramskiej, pod sztandar Orła i Pogoni!”
Gmach Główny Muzeum
Istotnym elementem składowym polskiej propagandy w obliczu bitwy warszawskiej, stał się wizerunek Matki Boskiej
Ostrobramskiej, który wespół z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej tworzył parę narodowych świętości.
Silna wymowa ideowa wizerunku, głęboko zakorzeniony kult oraz ludowa pobożność sprzyjała wykorzystaniu go do walki z
nadciągającym najeźdźcą.
O ikonografii obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, początkach kultu, właściwych mu formach i ekspresji, a także
rozmaitych artefaktach związanych z wileńską Madonną opowie Łukasz Ciemiński – historyk sztuki i etnograf z
grudziądzkiego Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi.
Spotkaniu towarzyszyć będzie ekspozycja rozmaitych przedstawień Ostrobramskiej – od akcydensów, przez grafikę
dewocyjną, po sztukę nieprofesjonalną.
wstęp wolny
Zadanie realizowane w ramach projektu „Wygrać Polskę czyli „Cud nad Wisłą”. Grudziądz w 1920 roku w dobie wojny o
granice i niepodległość”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

29.09.2020, godz. 17.00
otwarcie wystawy „Rok 1920 w zbiorach Mariana Sołobodowskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej”
Gmach Główny Muzeum, wstęp wolny
Zadanie realizowane w ramach projektu „Wygrać Polskę czyli „Cud nad Wisłą”. Grudziądz w 1920 roku w dobie wojny o
granice i niepodległość”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

30.09.2020, godz. 17.00
finisaż wystawy „100 lat polskiego lotnictwa wojskowego”; w programie m. in. wykład Pawła Pawłowskiego, Dyrektora
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, wstęp wolny

03.10.2020, godz. 12.00 - 15.30
inscenizacja historyczna „Przyfrontowy szpital w czasie wojny polsko-bolszewickej”,
Błonia Nadwiślańskie, wstęp wolny
Zadanie realizowane w ramach projektu „Wygrać Polskę czyli „Cud nad Wisłą”. Grudziądz w 1920 roku w dobie wojny o
granice i niepodległość”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach obchodów 100. rocznicy
Powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski.
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