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Armia Krajowa w zakładach  
DAG Fabrik Bromberg 

Historia jednego z największych oddziałów Ar-
mii Krajowej, działającego na terenie obecnego wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego oraz opowieść 
o jego sukcesach, meldunkach i akcjach sabotażo-
wych. Ale przede wszystkim jest to historia bohater-
skich Bydgoszczan, którzy z narażeniem życia wal-
czyli z okupantem. Dodatkowo wystawa ukazuje los 
Leszka Białego PS. „Jakub”, „Radius”, który w czasie 
wojny pełnił funkcję szefa łączności AK na Pomorzu, 
a po wojnie schwytany przez Urząd Bezpieczeństwa 
został stracony po ciężkich torturach.   

Armia Czerwona 

Ekspozycja ta jest próbą  ukazania udziału wkła-
du Armii Czerwonej w zwycięstwie nad hitlerowcami. 
Prezentuje z jednej strony zdjęcia propagandowe Ar-
mii Czerwonej, z drugiej jej zbrodnie popełnione na 
narodzie polskim. Dodatkowo można obejrzeć orygi-
nalne zdjęcia z wyzwolenia Bydgoszczy, standardowe 
wyposażenie żołnierza Armii Czerwonej oraz mapę 
świata z 1942 roku, na której Amerykanie wraz z Ro-
sjanami planowali nowy, powojenny ład. Znajdziemy 
tu również oryginalne rysunki i napisy pozostawione 
na ścianach budynku przez pracowników przymuso-
wych, żołnierzy polskich i radzieckich. 

Maciej Czechowski

Wystawa czynna od środy do niedzieli 
w godzinach od 9-17.
Zwiedzanie trwa około 2 godzin, odbywa się 
w grupach po uprzedniej rezerwacji telefonicznej 
pod numerem 883 366 056.

© Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
fot. Łukasz Maklakiewicz
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W latach 1939-1945 w Puszczy Bydgoskiej wybudo-
wano jedną z największych fabryk zbrojeniowych, prze-
znaczonych do zadań militarnych III Rzeszy. Kombinat 
tajnej produkcji prochu i wypełniania amunicji, wznie-
siony rękoma robotników przymusowych należał do 
przedsiębiorstwa Dynamit-Aktien Gesellschaft (DAG), 
którego korzenie sięgają lat 60. XIX wieku. Wówczas Al-
fred Nobel, wynalazca dynamitu i prochu bezdymnego, 
późniejszy fundator słynnej Nagrody założył firmę, która 
urosła do rangi największego producenta materiałów 
wybuchowych na gruncie niemieckim, zaś szczególny 
rozwój przedsiębiorstwa przypadł na lata reżimu hitle-
rowskiego. Produkowano tam m.in.: nitrocelulozę, pro-
chy bezdymne, di nitrobenzen, tri nitrotoluen oraz – na 
terenie Strefy NGL – nitroglicerynę. 

Działające na tym terenie od 2 lipca 2011 roku Explo-
seum prezentuje technologię materiałów wybucho-
wych, historię miejsca, klimat tamtych czasów, a przede 
wszystkim dokumentuje niewolniczą pracę tysięcy ludzi, 
heroiczną walkę konspiracyjną oraz akty sabotażu. 

Exploseum to nowoczesne połączenie muzeum typu 
narracyjnego, w którym multimedia współgrają z trady-
cyjnymi formami ekspozycyjnymi. To unikalny na skalę 
światową przykład architektury przemysłowej zachowa-
nej praktycznie w niezmienionym kształcie od czasów 
II wojny światowej. Zwiedzający prowadzony jest trasą 
zaskakującą różnymi kontekstami historycznymi, prze-
mierza sale i tajemnicze tunele, wypełnione ekspona-
tami i „Explonatami”, poruszając się po wielowątkowej 
wystawie podzielonej na następujące tematy:

Alfred Nobel

Opowieść o dziejach 
przedsiębiorstwa DAG 
rozpoczyna prezentacja 
sylwetki założyciela fir-
my. W skład ekspozycji 
wchodzą m.in. portrety 
rodzinne oraz multime-
dialne drzewo gene-
alogiczne poświęcone 
dynastii Noblów i ich 
współczesnym potom-
kom. Istotnym elemen-
tem tej części ekspozycji 
jest historia Nagrody Nobla, a w ramach prezentowa-
nych wątków poznajemy treść testamentu wynalazcy 
oraz mało znane polonica związane z tym najważniej-
szym wyróżnieniem w nauce.

Koncern Dynamit Aktien-Gesellschaft

Historia powstania, ekspansji i rozwoju firmy. Na wy-
stawie można prześledzić historię koncernu od jego po-
wstania poprzez przejęcie przez III Rzeszę i rozwój pod 
kuratelą IG Farben oraz wpływ jaki koncern DAG miał 
na II wojnę światową. Na ekspozycji zapoznać się można 
z informacjami na temat poszczególnych zakładów DAG, 
ich wydajności i usytuowania.

DAG Fabrik Bromberg

Opowieść o ludziach, którzy tu pracowali, przezna-
czeniu poszczególnych budynków oraz ciekawostkach 
związanych z fabryką. Na wystawie znajdują się repro-
dukcje oryginalnych dokumentów dotyczących DAG Fa-
brik Bromberg, zdjęcia lotnicze z 1944 roku ukazujące 
ogrom fabryki oraz „Explonaty” czyli oryginalne przed-
mioty znalezione podczas prac archeologicznych prowa-
dzonych na terenie DAG.

Historia uzbrojenia

Największy budynek II strefy NGL pozwala na 
szerokie omówienie ewolucji oręża od broni białej 
i oblężniczej poprzez palną i wybuchową aż do naj-
potężniejszej i najbardziej zabójczej broni typu ABC 
(atomowej, biologicznej i chemicznej). Dodatkowo 
można obejrzeć makiety historycznych machin ob-
lężniczych, film z testów broni atomowej oraz pre-
zentację najważniejszych bitew XIX i XX wieku wraz 
ciekawostkami związanymi z II wojną światową. Wy-
stawa ma charakter interaktywny – istnieje możli-
wość bezpośredniego zapoznania się poprzez repliki 
z bronią białą oraz strzelecką (od lontowej do nowo-
czesnej broni palnej).

Historia materiałów wybuchowych

Rozwój materiałów wybuchowych w XIX i XX wie-
ku zobrazowany został poprzez ukazanie najważ-
niejszych osiągnięć w tej dziedzinie – od wykorzy-
stania prochu czarnego, wynalezienia nitrogliceryny 
i nitrocelulozy aż do współczesnych materiałów wy-
buchowych, jakimi są heksogen i oktogen.  

Praca przymusowa w III Rzeszy

Wstrząsająca historia ludzi, którzy pracowali w hi-
tlerowskich zakładach przemysłowych fabryk kon-
cernu DAG. Jest to próba ukazania skali zjawiska, wa-
runków pracy, systemu kar oraz żywienia robotników 
pracujących na rzecz III Rzeszy. Na wystawie można 
obejrzeć reprodukcje oryginalnych dokumentów 
związanych z pracą przymusową (np. ausweisy pra-
cownicze, karty osobowe bydgoszczan pracujących 
w DAG Allendorf, zestaw kar dla robotników przymu-
sowych czy mandat za mówienie w języku polskim), 
zdjęcia z łapanki na terenie Bydgoszczy oraz infor-
macje i materiały propagandowe kolportowane przez 
III Rzeszę. Multimedialna prezentacja towarzysząca 
ekspozycji składa się m.in. ze wspomnień byłych 
pracowników DAG.

Alfred Nobel (1833-1896), 
fot. Gösta Florman, fragment zdjęcia
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