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Mieszkańcy Bydgoszczy za sprawą ludzi oddanych Polsce, mają okazję poznać
ważne wydarzenia ze sfery dyplomacji. Rąbka tajemnicy zabiegów dyplomatycznych
pozycjonujących  nasz  kraj  na  mapie  Europy  uchylają  młodzi  kustosze  Muzeum
Dyplomacji  i  Uchodźstwa.  Prezentują  zasoby  muzealne  w  sposób  przybliżający
klimat  omawianych zdarzeń tak,  by każdego słuchacza przenieść w realia historii
odpowiednio  do  omawianej  epoki.  Ojczyzna  na  przestrzeni  zapomnianych  wielu
tragicznych lat, targana i dziś waśniami rodaków bezrefleksyjnie budzących demony,
z mozołem kształtuje oblicze państwa w hierarchii wolnych narodów, zjednoczonej
wspólnymi celami Unii Europejskiej. Wielkie słowa uznania dla inicjatora i twórców
wyjątkowego  w  skali  kraju  Muzeum.  Jedynego,  niepowtarzalnego  z  licznymi
zasobami  muzealiów,  zwłaszcza  ze  szczególnie  pieczołowicie  pielęgnowanymi
walorami dostępnymi dla zwiedzających dosłownie na wyciągnięcie ręki.    

Poza stałą ekspozycją stanowiącą własność Muzeum Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, organizowane są wystawy czasowe. I na jedną z takich wystaw trafił Klub
Turystyki Lotniczej „IKAR” z chwilą poluzowania społecznych obostrzeń uciążliwej
epidemii COVID-19. Wystawa związana tematycznie z dążeniem do niepodległości,



charakteryzowana czynem zbrojnym z bogactwem licznych militariów, stanowiących
prywatną  własność wielu osób m.in.  z  grup rekonstrukcji  historycznej,  wzbudziła
wyjątkowo szczególne zainteresowanie u płci pięknej. Za mundurem...
 

  
Tablica upamiętniająca patriotyczne zasługi  ostatniego Konsula Generalnego

II RP dra Karola Poznańskiego i szczodrej małżonki. Z ofiarowanych przez małżonkę
rodzinnych pamiątek i licznych darów przekazanych Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Bydgoszczy utworzono Muzeum UKW. 



     Znawca historii, muzealny erudyta ożywił zwiedzających, wyzwalając dyskusję
o wpływie sąsiadów na  losy  Polski.  Wizyta  trafiona.  Polecamy dla  różnych grup
wiekowych. Cenne nabytki zainteresują wszystkich.  



Panie zgodnie z duchem czasu testowały broń strzelecką. Czy z myślą o armii?

Kabina ciszy z Konsulatu Polskiego w Kolonii  do prowadzenia rozmów objętych
szczególną ochroną. Lata 70. XX wieku. Produkcja radziecka z pleksi i aluminium.



    
Pamiątki, dary dyplomatów wymownym źródłem intencji przekazu ofiarodawcy. 

Od pierwszych chwil pobytu w muzeum z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwano
się w słowa pani kustosz z lekkością i wdziękiem przybliżającej tajniki dyplomacji. 



Podświetlane witryny gabloty szklane pełne cennych nabytków w postaci  prezentów
pochodzących od dyplomatów z wielu krajów świata. Wartość pamiątek specyficznie
rozumiana. 

Muzeum UKW  zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00


