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Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy jest ośrodkiem edukacji polonijnej dla studentów; wielo-
płaszczyznowa działalność placówki sprzyja procesowi nauczania historii na mia-
rę XXI wieku. 

Muzeum powstało w 1998 r. dzięki bogatemu zbiorowi cennych archiwaliów, 
dzieł sztuki oraz pamiątek przekazanych przez Konsulową Wandę Poznańską i jej 
córkę Magdalenę Poznańską-Shultz dla obecnego Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. Formalnie jest to naukowo-badawcza i archiwalna jednostka 
ogólnouczelniana  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, która pozyskuje, groma-
dzi, przechowuje i opracowuje, a także udostępnia wszelkie posiadane materiały 
do dziejów uchodźstwa polskiego, wytworzone po 1918 r. W to miejsce polska 
diaspora może przekazywać wszelkie materiały, dowody swojej patriotycznej, za-
wodowej i organizacyjnej działalności1. 

Placówka prowadzi działalność naukową i edukacyjną. Na podstawie materia-
łów źródłowych zgromadzonych w Muzeum napisano już kilka książek2. Zbiory 
archiwalne zostały wykorzystane w pracach habilitacyjnych, doktorskich, magi-
sterskich i licencjackich oraz licznych artykułach naukowych i prasowych3.

Jak już wspomniano, pierwszymi i głównymi donatorami Muzeum, których 
cenne zbiory dały impuls do powołania placówki, była Rodzina Karola, Wandy 

1 Szerzej patrz: A. Sudoł, M. Bierzyńska, M. Horoszczuk, J. Lewandowska, M. Szuszman,
T. Trocikowski, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.

2 T. Kisielewski, T. Kuczur, Archiwum polityczne emigranta. Kolekcja Józefa Rzemieniewskiego 
(1946-1987). Wybór dokumentów. Wybór i opracowanie T. Kisielewski i T. Kuczur, Bydgoszcz 2002; 
A. Sudoł, Karol Poznański – ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz-Toruń 1998.

3 A. Sudoł i in. op. cit. s. 104-107.
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i Magdaleny Poznańskich z Montrealu. Karol Poznański pracował od początku 
swojej drogi zawodowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. 
Jako wyróżniający się pracownik był angażowany przez MSZ do pełnienia funk-
cji doradczych, a także poselskich. Brał udział w wielu misjach prowadzonych 
przez polską dyplomację okresu międzywojennego, a także zaznaczył swój wkład 
w tworzeniu polskich służb konsularnych. Karol Poznański uczestniczył w wielu 
ważnych dla odradzającego się państwa polskiego wydarzeniach jako sekretarz 
komisji negocjacyjnych i delegacji rządowych, pełnomocny delegat MSZ do pro-
wadzenia rozmów z przedstawicielami innych państw itp. W  kwietniu 1927 r. 
otrzymał nominację na konsula generalnego RP w Paryżu4. Od 1934 r. pełnił misję 
konsula generalnego w Londynie.

Zbiór archiwaliów Rodziny Poznańskich zachował się w doskonałym stanie. 
Przechowywane z wielką pieczołowitością pamiątki, utrwalające koleje losu Po-
znańskich, mocno splecione z wydarzeniami toczącymi się w Polsce i na arenie 
międzynarodowej, stanowiły dla rodziny dużą wartość emocjonalną i historyczną. 
Archiwum rodzinne było z biegiem lat systematycznie uzupełniane o kolejne ma-
teriały dokumentujące życie nie tylko Karola Poznańskiego, ale i jego aktywnej 
małżonki. Wanda Poznańska towarzyszyła mężowi podczas pełnienia przez niego 
funkcji konsula generalnego w Paryżu i Londynie. U jego boku promowała spra-
wy Polski poza jej granicami, prowadziła ożywioną działalność społeczną i cha-
rytatywną, jak również brała udział w życiu towarzyskim i kulturalnym, poznając 
wielu interesujących ludzi oraz zawierając liczne serdeczne przyjaźnie5.

Dzięki licznym darczyńcom z całego świata zbiory Muzeum systematycznie są 
wzbogacane. Po archiwalnym uporządkowaniu, tworzą szereg zespołów. Oprócz 
Archiwum Rodziny Poznańskich z Kanady, szczególne znaczenie posiada Archi-
wum Feliksa Rembiałkowskiego z USA, Archiwum Józefa Rzemieniewskiego
z Belgii, Archiwum Juliusza Szygowskiego z USA oraz pochodzące z innych źró-
deł zbiory sztuki, zbiór mundurów wojskowych i militariów, zbiór medali i odzna-
czeń oraz zbiór sztandarów i chorągwi. Bogaty zespół cennych źródeł archiwal-
nych przekazała Zuzanna Pankanin z Francji. Był on systematycznie wzbogacany 
przez donatorkę do chwili jej śmierci6. 

Na początku stycznia 2002 r. nawiązał z Muzeum kontakt Andrzej Beck ze Sta-
nów Zjednoczonych, syn Józefa Becka, ostatniego ministra spraw zagranicznych 

4 Szerzej zob.: A. Sudoł, Karol Poznański, op. cit.; Polski Słownik Biografi czny, T. XXVIII, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1984–85, s. 297–299; Zaświadczenie na wydanie 
paszportu z ksiąg  ludności stałej domu Nr 17/5633 przy ulicy Foksal, Okręg X. Wyciąg zestawio-
ny 13 września 1920 roku, Archiwum Prywatne Rodziny Poznańskich, Montreal, teczka „Pisma i 
dokumenty”, obecnie MDiUP, wywiad autora z Wandą Poznańską, Montreal, 2 maja 1997 r. (taśma 
magnetofonowa w MDiUP).

5 A. Sudoł, Karol Poznański, op. cit., s. 64-76.
6 MDiUP, Rękopisy, wspomnienia, zapiski, dzienniki, dokumenty Zuzanny Pankanin.
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II Rzeczypospolitej. Efektem rozmów z Andrzejem Beckiem było pozyskanie dla 
Bydgoszczy niezwykle wartościowych pod względem historycznym pamiątek po 
jego ojcu. Są to m.in. fotografi e, karty wizytowe, paszport dyplomatyczny, akty 
nadania francuskich, jugosłowiańskich, perskich i innych wysokich odznaczeń 
państwowych, a także służbowa korespondencja ministra Józefa Becka7. 

Dyrekcja Muzeum Dyplomacji nawiązała kontakt z członkiem rządu II Rze-
czypospolitej na uchodźstwie dr. Romanem Lewickim, który za pośrednictwem 
konsulatu RP w Londynie przekazał do Muzeum część swojego księgozbioru8. 
Natomiast dzięki współpracy ze Światowym Związkiem Bydgoszczan, do pla-
cówki trafi ły książki i czasopisma polonijne, przekazane przez Edmunda Szym-
czaka z Londynu, a także część księgozbioru, karty pocztowe oraz kolekcja me-
dali okolicznościowych Mariana Dąbrowskiego z Londynu oraz dary od innych 
członków Związku9. Jednej z sal Muzeum zostało w czerwcu 2002 r. nadane imię 
Mariana Dąbrowskiego – Dary Światowego Związku Bydgoszczan. 

Biblioteka Muzeum obejmuje księgozbiór składający się z prawie 2000 cen-
nych voluminów, wielu czasopism nadesłanych z całego świata, wideoteki za-
wierającej kasety oraz płyty CD. Dzięki pośrednictwu prof. Andrzeja Dyszaka 
(UKW), Muzeum otrzymało w darze od rodziny zmarłego w USA rodaka komplet 
publikacji paryskiej „Kultury”. W 2010 roku prof. Lidia Smentek z USA przeka-
zała w darze dla Muzeum pierwszy egzemplarz Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, 
wydany po angielsku w USA w 1897 roku10.

W zbiorach Muzeum przechowywane jest cenne wydawnictwo „Orka” – Biu-
letyn Informacyjny Polskiego Stronnictwa Ludowego i Związku Przyjaciół Wsi 
Polskiej w Ameryce11. Komplet wszystkich egzemplarzy ,,Orki” znajduje się
w Polsce tylko w dwóch miejscach: w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Pol-
skiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Zakładzie Hi-
storii Ruchu Ludowego przy NKW PSL w Warszawie. ,,Orka” przekazana została 
do MDiUP przez Feliksa Rembiałkowskiego z USA, w formie roczników este-
tycznie i starannie zszytych, w twardej ciemnozielonej oprawie, opatrzonej napi-
sem ORKA i oznaczeniem kolejnego roku. Należy wyjaśnić, że ,,Orka to organ 
prasowy polskich ludowców w Ameryce, wydawany jako miesięcznik w latach 
1955–1968 w Chicago. ,,Orka” była organem prasowym ,,obozu Mikołajczyka”, 
a celem jej twórców było skupienie wokół osoby Mikołajczyka przebywającego 
w USA Polonii amerykańskiej i obrona jedności oraz  zwartości polskiego ruchu 
ludowego na emigracji. Realizowano ten cel poprzez propagowanie na łamach pi-
sma publicystyki służącej walce z komunizmem w Polsce, walce o Polskę niepod-

7 MDiUP, Dokumenty Józefa Becka, album 1/2002.
8 MDiUP, Księgozbiór Romana Lewickiegio.
9 MDiUP, Dary Światowego Związku Bydgoszczan.
10 Szerzej patrz: MDiUP, L. Smentek, Wakacyjne impresje i powrót do szkolnych lektur, s. 1-8.
11 MDiUP, Biuletyn „ORKA” – Chicago 1955-1968.



128 Adam Sudoł, Magdalenia Bierzyńska-Sudoł 

ległą i demokratyczną, eksponowanie idei, które mogły przezwyciężyć rozbicie 
wewnątrz ruchu ludowego12.

Jednym z celów działalności Muzeum jest pozyskiwanie i publikowanie pa-
miętników wybitnych Polaków, również tych, których losy historii rzuciły poza 
granice kraju. Udokumentowanie ich zmagań oraz często trudnego życia na emi-
gracji, a także pozyskiwanie, przechowywanie i opracowywanie efektów i dorob-
ku ich pracy twórczej oraz działalności na polu zawodowym i społecznym, jest 
ważnym zadaniem dla historyka zajmującego się dziejami emigracji i Polonii13.

Gromadzone dzieła sztuki wzbogacają wystrój sal ekspozycyjnych, w których 
przedstawiane są wystawy stałe i czasowe. Wraz z przekazanymi przez konsulową 
Wandę Poznańską archiwaliami, w Muzeum znalazło się:

–  12 prac ze zbioru 101 drzeworytów z portretem poety, autorstwa Stefana 
Mrożewskiego (1894–1975), opartych na motywach ,,Boskiej komedii” 
Dantego. Powstawały one w latach 1938–1969 i uznane zostały za najwy-
bitniejsze dzieło tego artysty. Prace eksponowane w Muzeum sygnowane są 
oryginalnym podpisem wykonanym ołówkiem – Stefan Mrożewski,

–  Rzeźba ,,Hippika”, prezentowana podczas Olimpiady w 1936 r. w Berlinie. 
Wanda Poznańska otrzymała rzeźbę w darze, jako matka chrzestna masowca 
,,Hel” od armatora linii, w których pływał ten statek,

–  Popiersie Wandy z Dmowskich Poznańskiej, po raz pierwszy eksponowane 
w latach 20. w warszawskiej Zachęcie.

–  Osobnym zbiorem jest kolekcja pędzla Mariusza Kałdowskiego14, którą sta-
nowi prawie 40 portretów olejnych, zatytułowanych „Panorama czasu doko-
nanego”. Mieszkający na stałe w Londynie autor sportretował wielu znanych 
Polaków, żyjących od lat w Wielkiej Brytanii. Dzięki staraniom ostatniego 
premiera rządu polskiego na uchodźstwie prof. Edwarda Szczepanika, autor 
przekazał w depozyt do Muzeum swoje obrazy olejne.

Poza gromadzeniem i opracowywaniem archiwaliów rodzinnych Polaków
z różnych stron świata, Muzeum upowszechnia wiedzę historyczną na temat pol-
skiej dyplomacji i uchodźstwa polskiego oraz prowadzi szeroką działalność popu-
laryzatorską poprzez:

–  opracowywanie wydawnictw źródłowych zawierających materiały druko-
wane, rękopisy, mapy, korespondencję itp.,

–  umożliwianie korzystania z zasobów Muzeum wszystkim zainteresowanym, 
a przede wszystkim naukowcom, doktorantom, dziennikarzom, nauczycie-
lom, licealistom i studentom, 

12 Szerzej patrz: T. Kisielewski, T. Kuczur, op. cit.
13 MDiUP, Pamiętniki, wspomnienia, kroniki, Zespoły IX-XIII.
14 Mariusz Kałdowski urodził się w Chełmnie w 1962 r. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w 

Krakowie w 1987 r. uzyskując dyplom z projektowania książki i z drzeworytu. Malarstwa uczył się 
w pracowni prof. Maciejewskiego. Mieszka w Londynie.
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–  organizowanie wystaw poświęconych środowiskom polonijnym, emigracyj-
nym politykom, dyplomatom, naukowcom,

–  organizowanie konferencji i spotkań naukowych,
–  organizowanie lekcji muzealnych.
Muzeum współpracuje z następującymi instytucjami: Fundacją Kościuszkow-

ską w USA, Instytutem Polskim i Biblioteką Polską im. Wandy Stachiewiczówny 
w Montrealu, Światową Radą Badań nad Polonią, Kongresem Polonii Amery-
kańskiej, Kongresem Polonii Kanadyjskiej, Zakładem Biografi styki Polonijnej we 
Francji, Muzeum Tradycji Oręża Polskiego w Nowym Jorku, Instytutem Pamię-
ci Narodowej, Stowarzyszeniem ,,Wspólnota Polska”, Towarzystwem Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej, Towarzystwem Polsko-Włoskim, Towarzystwem Polsko-Au-
striackim, Towarzystwem Miłośników Australii i Oceanii, Kujawsko-Pomorskim 
Kuratorium Oświaty (Ogólnopolska Olimpiada ,,Losy Polaków na Wschodzie po 
17 września 1939 roku”, której przewodniczącym na szczeblu regionu bydgoskie-
go w województwie kujawsko-pomorskim jest od samego początku dyrektor Mu-
zeum prof. Adam Sudoł), Kujawsko-Pomorską Chorągwią ZHP, Pałacem Mło-
dzieży w Bydgoszczy. Stały kontakt utrzymywany jest z honorowymi kustoszami 
Muzeum we Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA i Argentynie. 

W Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego prowadzone były przez pięć 
lat  zajęcia kolejnych edycji Podyplomowych Studiów Integracji Europejskiej, 
Kontaktów Międzynarodowych i Dyplomacji. Studia, zorganizowano wspólnie
z Instytutem Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na podstawie programu 
autorskiego przygotowanego przez kierownika Zakładu Historii Najnowszej Po-
wszechnej i Dziejów Migracji UKW.

Przy Muzeum usytuowana jest Kapituła Stypendium im. Marcina Kiszkie-
la, tragicznie zmarłego w górach Kanady studenta polskiego pochodzenia. Sty-
pendium ufundowane zostało przez jego ojca - dr. Krzysztofa Kiszkiela z Kanady 
i jest przeznaczone dla wybitnych studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkie-
go. Corocznie, wybrany przez Kapitułę student, odbywa w miesiącach wakacyj-
nych 6. tygodniową praktykę kierunkową w Kanadzie, zorganizowaną i opłaconą 
przez fundatora. Dotychczas wyjechało na stypendium czworo studentów15. 

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego zorganizowało dotychczas kil-
kadziesiąt wystaw, prezentujących eksponaty przekazane w darze od Rodaków z 
całego świata lub czasowo udostępnione do celów naukowych, dydaktycznych i 
ekspozycyjnych. Organizowane w placówce uniwersyteckiej wystawy są przygo-
towywane we współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami i osobami pry-
watnymi16.

15 Szerzej patrz: A. Sudoł i in., op. cit., s. 81-85.
16 MDiUP, Kronika Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, tom I-III/1998-2010.
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Oto niektóre wystawy:
„Wanda i Karol Poznańscy – życie i działalność” – na wystawie prezento-

wano archiwalne dokumenty oraz fotografi e. 
„Jubileusz 2000. Polacy w historii świata” – wystawa zorganizowana 

wspólnie ze Światowym Związkiem Bydgoszczan17. Ekspozycja ukazywała zgro-
madzone w ciągu wielu lat kolekcjonerskiej działalności Mariana Dąbrowskie-
go z Londynu, materiały dokumentalne, w tym zbiory fi latelistyczne, banknoty 
i fotografi e, a także inne cenne pod względem historycznym źródła do poznania 
dziejów Polski i Polaków. 

„Dzieje dyplomacji polskiej po 1918 roku” i „Dzieje uchodźstwa polskiego 
po 1918 roku” – wystawy prezentujące najciekawsze i najbardziej cenne mate-
riały archiwalne pochodzące z Archiwum Rodziny Poznańskich, przedstawiające 
drogę życiową, pracę w MSZ i służbę konsularną dr. Karola Poznańskiego na tle 
historii odradzającego się państwa polskiego i polityki międzynarodowej. Ukaza-
ne zostało także życie codzienne Polonii we Francji i Wielkiej Brytanii.

„Sowietyzacja i depolonizacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Jesień 1939” – wystawa autorstwa Adama Sudoła prezentująca reprodukcje uni-
kalnych fotografi i z Archiwum Dokumentacji Filmowej i Fotografi cznej w Kra-
snogorsku (Rosja) oraz kopie dokumentów z archiwów sowieckich, ukraińskich 
i białoruskich. Obrazowały one atmosferę kreowaną na terenie województw 
wschodnich II RP przez propagandę sowieckiego agresora w czasie wyborów
i obrad Zgromadzeń Ludowych tzw. Zachodniej Białorusi i tzw. Zachodniej Ukra-
iny jesienią 1939 r. Uzupełnieniem wystawy była prezentacja najnowszych opra-
cowań dotyczących sowietyzacji i depolonizacji wschodnich województw II RP 
po 17 września 1939 r.

„Walki w Normandii i szlak bojowy generała Stanisława Maczka” – wy-
stawa przygotowana we współpracy z Towarzystwem Przyjaźni Polsko–Francu-
skiej  prezentowała historyczne zdjęcia i dokumenty archiwalne, przywiezione 
przez Zuzannę Pankanin – uczestniczkę Polskiego Ruchu Oporu we Francji, wy-
bitną działaczkę polonijną oraz Stefana Mulę – uczestnika walk w Normandii – 
żołnierza I Dywizji Pancernej generała Maczka. Obydwoje goście z Francji wzięli 
udział w otwarciu wystawy.

„Stanisław Mikołajczyk i Wincenty Witos – życie i działalność” – wystawa 
poświęcona działaczom polskiego PSL na uchodźstwie, prezentowana była jako 
stała ekspozycja od 2005 r. Materiały archiwalne oraz środki fi nansowe na zorga-
nizowanie wystawy pozyskano od Danuty i Feliksa Rembiałkowskich z USA. 

17 Światowy Związek Bydgoszczan – Stowarzyszenie, które prowadzi działalność w celu pod-
trzymania więzi i współpracy Polaków zamieszkałych poza Polską z regionem bydgoskim, mające 
wpływ na ożywienie gospodarcze i kulturalne województwa. Stowarzyszenie współpracuje z insty-
tucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
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„Jerzy Giedroyc i zagubieni romantycy” – wystawa przygotowana przez 
Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Ekspozycja 
przedstawiała kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Instytutu Lite-
rackiego – od jego powstania w 1946 r. w Rzymie do czasów współczesnych, 
obszerny życiorys Jerzego Giedroycia, wybrane fragmenty artykułów z paryskiej 
„Kultury” autorstwa Józefa Czapskiego, Andrzeja Bobkowskiego, Juliusza Mie-
roszewskiego, Czesława Miłosza i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Obszerny 
fragment wystawy poświęcony był Zofi i i Zygmuntowi Hertzom. Założycielka 
paryskiej „Kultury” wspominała lata spędzone w przedwojennej Łodzi, okres 
wojny i pierwsze lata Instytutu Literackiego.

„Rola Kościoła katolickiego w kultywowaniu polskiej tradycji i tożsamo-
ści narodowej”. Na ekspozycję złożyły się dokumenty, zdjęcia, pamiątki i wy-
dawnictwa nawiązujące do pracy męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, 
niosących posługę religijną rodakom w różnych państwach świata. 

„Upominki dyplomatyczne”. Wystawa eksponatów, które jako dary otrzy-
mali polscy dyplomaci podczas wizyt ofi cjalnych w różnych krajach świata. Eks-
ponaty na własność Muzeum przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Wszystkim wystawom towarzyszyły różne formy upowszechniania wiedzy 
historycznej, m.in. wykłady i lekcje muzealne, z których korzystali gimnazjaliści, 
licealiści, studenci, a także mieszkańcy Bydgoszczy i innych regionów Polski oraz 
liczni goście z zagranicy. 

Zgodnie z programem działalności, Muzeum zorganizowało szereg spotkań, 
olimpiad, konkursów dla studentów i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Byd-
goszczy, zainteresowanych historią dyplomacji i uchodźstwa polskiego. W 2008 
r. odbyły się – obchody Europejskiego Dnia Języków, w których wzięli udział 
przebywający w Bydgoszczy studenci z Chin, Japonii, Czadu, Sudanu, Kameru-
nu, Kirgistanu i Rosji. Zaprezentowali oni w 40 językach świata dorobek swych 
państw i narodów. Celem zainicjowanego przez Unię Europejską Dnia Języków 
Obcych jest propagowanie nauki języków i umiejętności porozumiewania się. 
Umiejętność ta otwiera na świat, na odmienne kultury i poglądy, rozwija także 
zdolności poznawcze i sprawność językową. Europejski Dzień Języków jest świę-
tem bogatego dziedzictwa kulturowego oraz wszystkich tradycji, które znajdu-
ją odzwierciedlenie w 23 językach urzędowych UE, jak również w pozostałych 
językach europejskich. Poszanowanie różnorodności językowej w ramach Unii 
Europejskiej jest – wraz z poszanowaniem jednostki, otwartością na inne kultury, 
tolerancją i akceptacją innych – podstawową wartością Unii. 

Corocznie w Muzeum odbywa się Regionalny Finał Ogólnopolskiej Olim-
piady Historycznej „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku”, 
organizowany dla licealistów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Kujawsko-Po-
morskim Kuratorium Oświaty. W 2010 roku Finał Olimpiady, po raz pierwszy
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w jej dziejach, odbył się poza Warszawą – na Zamku Anny Wazówny w Golubiu 
– Dobrzyniu. Historycy z UKW brali udział w pracach komisji oceniającej wiedzę 
olimpijczyków.

Działalność placówki programuje i ocenia Rada Naukowa Muzeum. Jest ona 
organem inicjującym, opiniodawczym oraz doradczym w zakresie działalności 
naukowej, badawczej, edukacyjnej i organizacyjnej. 

Przy Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego powołano Interdyscypli-
narny Zespół Naukowo-Badawczy. Zespół składa się z młodych badaczy proble-
matyki związanej z życiem społecznym, kulturalnym, politycznym i religijnym 
Polonii i Polaków zamieszkałych w różnych zakątkach świata, a także zagadnie-
niami dyplomacji polskiej i stosunków międzynarodowych. Członkami Zespołu 
są wypromowanymi przez Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów 
Migracji UKW doktorzy, a także doktoranci zainteresowani problematyką badaw-
czą Muzeum.

Współpraca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ze Światową 
Radą Badań nad Polonią zaowocowała inicjatywą wydania „Rocznika Polonii”. 

„Rocznik Polonii” to periodyk naukowy poświęcony skupiskom polskim
i polonijnym w świecie. Zamierzeniem redaktorów jest, aby pismo to uzupełniało 
treści tyczące problematyki polonijnej, prezentowane w dotychczasowych opra-
cowaniach na polskim i światowym rynku polonijnym.

Muzeum zorganizowało lub współorganizowało wiele konferencji nauko-
wych. W dniach 11-12 września 2000 r. odbyła się VI Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa ,,Polonia wobec wyzwań przyszłości”. Konferencji przewod-
niczył premier ostatniego rządu RP na uchodźstwie – prof. Edward Szczepanik, 
który był honorowym prezesem Światowej Rady Badań nad Polonią18. Na trzy-
dniowe obrady przybyło wielu ministrów z jego rządu, na czele z ministrem spraw 
zagranicznych prof. Zygmuntem Szkopiakiem. W czasie inauguracji konferencji 
po raz pierwszy zostały przyznane i uroczyście wręczone nagrody Rady Porozu-
miewawczej Badań nad Polonią – statuetki ,,Za osiągnięcia w badaniach polo-
nijnych”19. Ważnym elementem konferencji były nieformalne spotkania Edwarda 
Szczepanika z licznie przybyłymi na to forum uczonych i działaczy polonijnych 
z kraju i z zagranicy przedstawicielami Polonii litewskiej (na czele z prezesem 
Związku Polaków na Litwie Ryszardem Maciejkiańcem), Polonii chorwackiej, 
rumuńskiej oraz czeskiej.

18 października 2004 r. – w Międzynarodowej Konferencji „Funkcje i za-
dania elit w środowiskach polonijnych” zorganizowanej w Muzeum Dyplomacji 

18 A. Sudoł, Edward Franciszek Szczepanik ostatni premier rządu RP na uchodźstwie, Byd-
goszcz 2009.

19 Szerzej patrz: R. Sudziński, Sprawozdanie z wręczenia nagród laureatom III edycji konkursu 
„Za osiągnięcia w badaniach nad Polonią i Emigracją [w:] Rocznik Polonii, Nr 2/2006, Bydgoszcz 
2006, s. 156-158.
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i Uchodźstwa Polskiego wziął udział między innymi prof. Andrzej Targowski z 
Western Michigan University w Stanach Zjednoczonych. 

15 września 2006 r. rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na  XXI wiek” (wrze-
sień 2006 r.)20.

12–14 października 2006 r. w Pałacu Polonii w Lubostroniu odbyła się Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa „Kongres Polonii Amerykańskiej i jego 
przywódcy (1944 – 2006). Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego było 
współorganizatorem tego spotkania naukowców i znawców problematyki polo-
nijnej. Materiały opublikowano w tomie pokonferencyjnym pod red. Ryszarda 
Sudzińskiego i Adama Sudoła21. 

21 listopada 2008 r. odbyła się w Muzeum Międzynarodowa Konferencja pod 
patronatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych pt. Bydgoszcz mia-
sto wielu kultur i narodowości.

14 kwietnia 2010 roku odbyło się w Muzeum sympozjum naukowe poświęco-
ne 70. rocznicy zbrodni katyńskiej22. 

3 listopada 2010 r. w Muzeum odbyła się konferencja naukowa „Wkład Edwar-
da Raczyńskiego do polskiej kultury politycznej”. 

31 października 2008 r. nastąpiło otwarcie Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Polskich Służb Konsularnych. Patronat nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które doceniając dotychczasowe dokonania 
naukowo-badawcze, edukacyjne oraz organizacyjne Muzeum, przychyliło się do 
decyzji o utworzeniu takiej jednostki na terenie Uniwersytetu w Bydgoszczy. Pra-
cę Ośrodka programować i prowadzić będzie Rada Naukowa, w ścisłym współ-
działaniu z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, a szcze-
gólnie z Zakładem Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji. 

W dniu 21 listopada 2008 r. odbyło się w Muzeum zebranie założycielskie 
Stowarzyszenia Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji „PRO DIPLO-
MATIO”. Podczas spotkania został zatwierdzony Statut oraz wybrano Zarząd 
Stowarzyszenia. 

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego sprawuje patronat naukowy nad 
działalnością Akademii Młodych Dyplomatów Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. 

20 Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek. Materiały z konferen-
cji naukowej 15-17 września 2006 r. K. Dopierała i A. Sudoł, Suwałki 2008 r.; M. Bierzyńska-Sudoł, 
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polacy i Polonia na świecie. Stan badań
i ich perspektywy na XXI wiek, [w:] Rocznik Polonii Nr 2, Bydgoszcz 2006, s. 175-178.

21 Z życia Kongresu Polonii Amerykańskiej. Szkice pod red. Ryszarda Sudzińskiego i Adama 
Sudoła, Bydgoszcz–Toruń 2006.

22 Szerzej patrz: A. Sudoł, Losy Polaków na Wschodzie w badaniach historyków Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
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Akademia powstała jako forma warsztatowa dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych we wrześniu 2006 roku (jest to jedyna taka forma w województwie kujaw-
sko- pomorskim). Podczas cotygodniowych spotkań młodzież poznaje zasady sa-
voir vivre’u, protokołu dyplomatycznego, historii polskiej dyplomacji, elementów 
prawa konsularnego i dyplomatycznego, polskiej kultury, historii i działalności or-
ganizacji oraz instytucji międzynarodowych. Co kilka tygodni młodzież spotyka 
się z zaproszonymi gośćmi- pracownikami nauki, przedstawicielami administracji 
państwowej i samorządowej. Uczniowie uczestniczą również w specjalnych spo-
tkaniach lub wykładach organizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkie-
go w Bydgoszczy23. 

Jak widać z powyższych informacji, Muzeum uzupełnia lukę, jaka widocz-
na była wśród placówek, których zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie materiałów na temat polskiej diaspory oraz polskiej dyplomacji.  
Należy podkreślić silny związek placówki z regionem oraz jego instytucjami. 

23 Szerzej patrz: A. Sudoł i in., op. cit., s. 100-102.


