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Dnia 18 stycznia 2020 roku przypada 100 rocznica 
wkroczenia wojsk polskich do Torunia. Ekspozycja 
pokaże toruńską drogę do odzyskania Niepodle-
głości. Aby jednak w pełni oddać wagę tego 
wydarzenia, autorzy wystawy zaprezentują  
także ogromne zmiany, jakie zachodziły                
w tym czasie w obrębie samego  pań-
stwa polskiego. Ekspozycja nie bez 
przyczyny znajdzie się w pomieszcze-
niach Ratusza Staromiejskiego – był on 
miejscem przekazania przez władze 
niemieckie kluczy do miasta nowym wła-
dzom polskim. Po powitaniu wojsk polskich 
przy Dworcu Miasto i wojskowej defiladzie,           
ok. godz. 16.30 płk Stanisław Skrzyński – przed-
stawiciel wojsk polskich, Otton Steinborn – burmistrz 
komisaryczny Torunia oraz grupa polskich urzędników 
przejechali do Ratusza Staromiejskiego, gdzie oczeki-
wali na nich od kilku godzin członkowie niemieckich 
władz Torunia. Przejmując władzę nad miastem,                                                                 
płk Skrzyński powiedział: „Historia wydała swój wyrok. 
Uchylmy przed nią czoła. Nie będziemy dziś dotykać 
kwestii wyrządzonych krzywd, gdyż to przynależy sądo-
wi także historii. Przyjmując dziś od panów klucze mia-
sta, zaznaczam, że stoimy na stanowisku prawdziwej 
i szczerej lojalności względem wszystkich, bez różnicy 
stanów i narodowości obywateli państwa polskiego”. 
Władza przejęta przez polskiego pułkownika została 

następnie przekazana w ręce komisarycznego burmi-
strza Torunia – Ottona Steinborna. Płk Skrzyński miał 
powiedzieć, że „Toruń pozostanie w polskich rękach aż 
do końca świata”. 
Wystawa o powrocie Torunia do niepodległej Polski 
będzie przygotowana przez zespół specjalistów 
z najważniejszych instytucji kultury i nauki w Toruniu 
i w oparciu o zbiory tych instytucji.
Ekspozycja wpisuje się w ogólnomiejskie i kilkudniowe 
obchody związane z 100 rocznicą powrotu Torunia do 
wolnej Polski. Towarzyszyć będzie jej jedna z dwóch 
konferencji dotyczących przyłączenia Pomorza i Torunia 
do Polski. W ratuszowej Sali Mieszczańskiej naukowcy 
przedstawią w swych referatach powrót Torunia do 

państwa polskiego. Druga konferencja – dotycząca 
powrotu Pomorza do Polski – odbędzie się           

10 stycznia 2020 roku w Książnicy Koper-
nikańskiej. 

Katarzyna Pietrucka
„Jać radzę, abyś się miał strzec, łakomo 
jako żarłok jeść. Ściągaj twoje wargi 
jedząc, jedz cudnie, nie kląskaj żwiąc. 

Aczkolwiek starzy leżeli, piersi o stół 
podpierali, alić ten to niniejszy czas, prosto 

już siedzieć naucza nas […], Trzema palcami 
jeść masz brać, wielkich sztuk nie masz ukęsać […] 
Dwu w gębę na raz nie masz kłaść, a z obu stron je 
nie żwać”.

Alicja Marika Lubowicka

2 wystawy

Torun 100 lat Niepodległy! 
Z miłosci ku Ojczyznie...
Ratusz Staromiejski
Wystawa czynna: 17 stycznia – 28 czerwca 
Kurator: Katarzyna Pietrucka 



Powitanie wojsk polskich przed Dworcem Miasto w Toruniu, rep. obrazu F. i B. Gęstwickich



Agata Rissmann – moja ukochana żona – gdyby 
żyła, miałaby dziś 59 lat. Niestety paskudna choroba 
zabrała ją przed dwoma laty. Byliśmy ze sobą 41 lat. 
Najpierw przez 5 lat jako narzeczeni, a następnie 
przez kolejne lata, szczęśliwi małżonkowie. 
W okresie narzeczeństwa Agata była 
studentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK, 
gdzie kształciła się na przyszłego 
muzealnika. Wprawdzie nie zaraz po 
studiach, a gdy nasze dzieci były już 
odchowane, w grudniu 1990 r. podjęła 
swoją pierwszą i jedyną pracę. W Mu-
zeum Okręgowym w Toruniu. W  dziale 
zbiorów grafiki przepracowała prawie 28 
lat. Do ostatnich swoich dni była aktywna i w pełni 
oddana swojej pracy, która była też jej pasją. Przez 
te lata współorganizowała wiele wystaw żyjących                                
i nieżyjących artystów związanych swoją twórczością 
z Toruniem. Wystawom towarzyszyły pięknie wydane 
katalogi – albumy, poświęcone m.in. Stanisławowi 
Borysowskiemu (Borysowi), Tymonowi Niesiołowskiemu, 
Bronisławowi Jamonttowi, Wojciechowi Jakubowskiemu, 
Krystynie Szalewskiej i innym.
Ta wystawa, którą macie Państwo okazję obejrzeć, po-
święcona jest jej pamięci. Pamięci Agaty! Nie twórczo-
ści, bo ta w postaci wystaw była ulotna, a jej drugiej 
pasji, jaką była miłość do morza. Do naszego morza. 

Bałtyku. Stąd nazwa wystawy „Nasz Bałtyk”. 
Żeglarstwo uprawiała wraz ze mną od zawsze. Nasz 
pierwszy wspólny rejs odbyliśmy w 1978 r. spły-
wając w dół Wisły i Nogatu na jeziora Pojezierza 
Iławsko-Ostródzkiego. Na morze ruszyliśmy razem                
w 1999 r. Fotografie, które macie Państwo okazję obej-
rzeć powstawały w latach 2001 – 2019, czyli również 
wtedy, gdy Agaty już nie było. Były za to nasze wnuki. 
Najpierw naszym dzieciom, a potem wnukom stara-
liśmy się zaszczepić miłość do morza. Dzięki temu 
określenie „Nasz Bałtyk” nabrało szerszego wymiaru.
Przed 5 laty ukazała się książka „Mój Bałtyk” mojego 
autorstwa. Tak jak tę wystawę, książkę dedykowałem 

Agacie. Opisałem tam swoją drogę żeglarską, 
od samych początków na jeziorach i rzekach 

do wypraw morskich. Nie we wszystkich 
Agata brała udział. Często żeglował 
ze mną nasz syn Alek. To jednak dzięki 
Agaty zrozumieniu dla mojego zewu mo-
rza, wyprawy te były możliwe. Dlatego 

dziś tym bardziej wiem, że to nie „mój” 
a „Nasz Bałtyk”. 

Zachęcając do obejrzenia wystawy autorzy 
pozwalają sobie wyrazić nadzieję, że pod tym okre-

śleniem „Nasz Bałtyk” również i Państwo, zwiedzający 
wystawę się podpisujecie. A jeżeli tak nie było do tej 
pory, to po obejrzeniu wystawy tak będzie.

Marek Rissmann

4 wystawy

Nasz Bałtyk
Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
Wystawa czynna: 29 lutego – 14 kwietnia  
Kuratorzy: Magdalena Nierzwicka, Marek Rissmann 



Fot. Archiwum prywatne



Okres międzywojenny w Toruniu to czas 
organizacji nowego życia politycznego, 
społecznego i artystycznego. W latach 
20. XX wieku, kiedy Toruń znalazł 
się w granicach administracyjnych 
nowego państwa polskiego, ważną 
rolę odgrywały stowarzyszenia 
kształtujące kulturę miasta w okresie 
międzywojennym – utworzona 16 
grudnia 1920 roku z inicjatywy Juliana 
Fałata Konfraternia Artystów w Toruniu                                                          
z siedzibą w Ratuszu Staromiejskim. Jej 
członkowie byli aktywnymi artystami i działaczami. 
Organizowali wystawy w ramach powstałego 17 
stycznia 1922 roku Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych oraz zabiegali o Pomorski Uniwersytet 
Powszechny i stałą wystawę sztuki pomorskiej.            
W latach 1921–1923 działał, założony m.in. przez 
konfratrów – Felicjana Szczęsnego Kowarskiego           
i Henryka Szczyglińskiego – Zakład Graficzny „Sztuka”. 
Do pensjonatu, prowadzonego przez przybyłą z 
Zakopanego Kazimierę Żuławską, przyjeżdżali m.in. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz i Tymon Niesiołowski, 
którzy także w Toruniu mieli swoje indywidualne 
wystawy. W wielonarodowym, budzącym się do 
nowego życia Toruniu był to czas ogromnych starań 

i nadziei, których zrealizowanie utrudniała sytuacja 
społeczno-gospodarcza połączonego po zaborach 
kraju. Celem Konfraterni było odbudowanie życia 
kulturalnego w Toruniu poprzez m.in. „pobudzanie 
swych członków do pracy w zakresie literackim 
i artystycznym, twórczym, odtwórczym i naukowym; 
przyczynianie się do rozbudzenia w społeczeństwie 
zainteresowania dla spraw z powyższego zakresu; 
pracy nad zachowaniem i rozwojem elementów 
kultury polskiej na Pomorzu”1. Organizowano 
odczyty i dyskusje, prenumeratę czasopism, własną 
bibliotekę oraz wydawano w latach 1936-1938 
„Tekę Pomorską”2. Założycielami Konfraterni byli także: 
Eugeniusz Gros, Felicjan Szczęsny Kowarski, Zenon 

Nowakowski, Eugeniusz Przybył, Józef Ruffer 
i Henryk Szczygliński3. W różnym czasie 

prawie dwudziestoletniej działalności 
stowarzyszenia do jego członków zaliczali 
się także artyści: Wojciech Aleksander 
Durek, Feliks Paweł Gęstwicki, Edward 
Karniej, Feliks Krassowski, Ignacy 
Mazurek, Wojciech Podlaszewski 
i Ignacy Zelek4. Jedną z czołowych 

postaci Konfraterni był dr Otton Steinborn, 
pierwszy komisaryczny burmistrz Torunia 

po odzyskaniu przez miasto niepodległości.
Wystawa w związku z obchodami rocznicy stu lat 
niepodległości, oprócz dzieł sztuki, prezentuje także 
dokumenty związane z promowaniem kultury polskiej 
w Toruniu, które przejawiało się licznymi inicjatywami 
wystawienniczymi, pomnikowymi i publikacjami. 

Anna Kroplewska-Gajewska
1. Bełkot J., Wśród fratrów i konfratrów toruńskich. Z dziejów życia kulturalnego 
Torunia w latach 1920-1939, Toruń 1982, s. 26-27 za: „Nauka Polska” 1924, s. 422.

2. Tamże, s. 26-27 za: „Nauka Polska” 1924, s. 422.

3. Ponadto dokument podpisali: Otton Steinborn, Artur Górski, Karol Popiel, 
Mieczysław Nawrowski i Stanisław Riess. 

4. Ponadto: Janusz  Jarosiewicz, Janina Malessa, Stanisław Miller, Wilk Ossecki, 
Leszek Pindelski, Erika Schultze, Anna Schultze-Koeperowa, Aleksander Sysko, 
Kazimierz Waluk, Stefan Wojciechowski, Stanisław Zalewski i Zofia Woynianka.

6 wystawy

Konfraternia Artystów 
w Toruniu w latach 1920-
1939. W stulecie Niepodle-
głosci
Mała Galeria w Ratuszu
Wystawa czynna: 13 marca – 14 czerwca
Kuratorzy: Anna Kroplewska-Gajewska, Aleksandra 
Mierzejewska



B. Gęstwicki, Panorama Torunia, 1937 r., ze zbiorów MOT, fot. K. Deczyński



Konferencja naukowa „Powrót Torunia do 
Polski”
17 stycznia, Ratusz Staromiejski 

17 stycznia o godzinie 12:00 odbędzie się konferencja za-
tytułowana „Powrót Torunia do Polski” towarzysząca wystawie 
„Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku Ojczyźnie...” ekspo-
nowanej w Muzeum Historii Torunia. Wydarzenia te wpisują 
się w ogólnomiejskie i kilkudniowe obchody związane z 100 
rocznicą powrotu Torunia do wolnej Polski. W ratuszowej Sali 
Mieszczańskiej naukowcy przedstawią w swych referatach 
powrót Torunia do państwa polskiego. Druga konferencja 
– dotycząca powrotu Pomorza do Polski – odbędzie się                
10 stycznia 2020 roku w Książnicy Kopernikańskiej.

Audycja muzyczna „Kto Ty jestes? 
Polak mały!”
19 stycznia, Ratusz Staromiejski

Muzeum Okręgowe w Toruniu wraz z Toruńską 
Orkiestrą Symfoniczną zaprasza na audycję 
muzyczną dla najmłodszych przygotowaną 
z okazji 100 rocznicy powrotu Torunia do 
wolnej Polski. W programie przygotowano 
patriotyczne utwory najwybitniejszych polskich 
kompozytorów, przeplatane opowieściami 
o odzyskaniu niepodległości przez Polskę 
oraz powrocie grodu Kopernika do macierzy. 

Dzien Babci i Dziadka w Muzeum 
22 stycznia, Ratusz Staromiejski 

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na interaktywne spo-
tkania w Ratuszu Staromiejskim (Rynek Staromiejski 1, Piwnica 
Gdańska) „Wyczaruj prezent dla Babci i Dziadka”. Warsztaty 
ceramiczne odbędą się przy wystawie czasowej  „Ceramika 
Hanny i Leszka Nowosielskich”. Spotkania dla grup zorganizo-
wanych (SP, kl. I-VI) będą odbywać się o godz. 10.00 
oraz 12.30.

Chinski Nowy Rok – Rok Szczura 
25 stycznia, Ratusz Staromiejski w Toruniu

Nowy Rok Chiński to najważniejsze święto w kulturze chiń-
skiej, przypadające według zachodniego kalendarza 
w okolicach stycznia i lutego. Każdy Nowy Rok określany jest 
odpowiednio jako: Rok Wołu (początek 26 stycznia 2009), 
Tygrysa (początek 14 lutego 2010), Królika (początek 3 
lutego 2011), Smoka (początek 23 stycznia 2012), Węża 
(początek 10 lutego 2013), Konia (początek 31 stycznia 
2014), Owcy (początek 19 lutego 2015), Małpy (początek 
8 lutego 2016), Koguta (28 stycznia 2017), Psa (16 lutego 
2018) stąd noworoczne obchody otrzymują właściwą oprawę 
odpowiadającą każdemu ze zwierzęcych symboli. W tym roku 
obchodzić będziemy Rok Szczura. Według mitologii chińskiej 
Szczur jest jednym     z najsympatyczniejszych symboli 
zodiaku. 
Szczur jest pierwszym znakiem zodiaku w cyklu chińskiej 
astrologii, co w naturalny sposób czyni go osobowością ob-

darzoną silnymi cechami przywódczymi. Bez problemu                   
i większego wysiłku przejmuje inicjatywę w swoim 

otoczeniu. Ludzie urodzeni pod znakiem Szczura 
są obdarzeni niezwykłym urokiem osobistym, 
który nader często wykorzystują. Odznaczają 
się elegancją i obyciem towarzyskim. 
W kontaktach międzyludzkich są niezwykle 
mili i elokwentni. Dbają o swoje zasoby 
finansowe, co prowadzi często do skąpstwa. 
Niezwykły krytycyzm w stosunku do otocze-

nia sprawia, iż bywają często negatywnie 
postrzegani. Cechuje ich malkontenctwo oraz 

skłonność do narzekania. Z natury Szczur wyróżnia 
się realizmem i trzeźwym spojrzeniem na świat. Jest pracowity 

i inteligentny.

Harmonogram wydarzenia:
25 stycznia 2020 godz. 18:00 – Sala Mieszczańska Ratusza 
Staromiejskiego – wystąpienie podróżnika.
25 stycznia 2020 godz. 19:20 – dziedziniec Ratusza 
Staromiejskiego – pokaz tańca ognia nawiązujący do tradycji 
Chińskiego Nowego Roku w wykonaniu Grupy Cyrkowa. 
Rozdanie ciasteczek z wróżbą.

Białe Wakacje  
27 stycznia – 9  lutego, oddziały MOT

W czasie ferii zimowych zapraszamy do uczestnictwa 
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w zajęciach przygotowanych specjalnie na tę okazję, tj. 
turnusie półkolonii zimowych w Muzeum dla osób indywidu-
alnych oraz zajęciach muzealnych dla grup zorganizowanych. 
Szczegółowy program dostępny będzie na stronie 
www.muzeum.torun.pl. Dodatkowych informacji udziela rów-
nież Dział Edukacji pod numerem (56) 660 56 31. 

I TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH – IV edycja tygodniowych „Ferii 
w Muzeum” – dla dzieci w wieku 7-12 lat – max. 20 osób
Od wtorku do piątku, godz. 10.00-14.00.
Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w różnych oddziałach 
Muzeum. Pomiędzy nimi przerwa na posiłek (Muzeum zapew-
nia herbatę i niewielki słodki poczęstunek, dzieci przynoszą 
swoje kanapki).

Program:
28.01.2020 (wtorek) – Ratusz Staromiejski, Muzeum 
Historii Torunia
- warsztaty plastyczne: Wyczarowane z gliny, 
cz. I 
- zajęcia edukacyjne: Moda z dawnych 
wieków
29.01.2020 (środa) – Muzeum Toruńskiego 
Piernika, Muzeum Podróżników
- zajęcia edukacyjne: W świecie piernikowych 
opowieści
- warsztaty plastyczne: Skrywając twarz pod 
maską
30.01.2020 (czwartek) – Kamienica pod Gwiazdą, 
Dom Mikołaja Kopernika
- warsztaty plastyczne: Malarstwo dalekowschodnie
- zajęcia edukacyjne: Życie codzienne w czasach Kopernika
31.01.2020 (piątek) – Ratusz Staromiejski, Muzeum Historii 
Torunia
- warsztaty plastyczne: Wyczarowane z gliny, cz. II
- zajęcia edukacyjne: Jak zdobywano majątek w średniowie-
czu

II. TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH – zajęcia muzealne dla grup 
zorganizowanych:

04.02.2020 (wtorek), godz. 10.00 – Walizka pełna 
skarbów, warsztaty edukacyjne przy wystawie stałej „Pasja 
podróżowania”, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
06.02.2020 (czwartek), godz. 10.00 – Jak zdobywano 

majątek w średniowieczu, warsztaty edukacyjne przy wystawie 
stałej „Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–
1793”
Koszt: 9 zł – bilet wstępu dla każdego uczestnika
Koszt udziału we wszystkich zajęciach, ze wstępem na Bal 
Karnawałowy – 60 zł od osoby
Koszt udziału w jednym dniu warsztatów – 15 zł od osoby.

Rodzinny bal karnawałowy w Muzeum 
1 lutego, Ratusz Staromiejski w Toruniu

1 lutego (sobota) w godzinach 15:00-17:00 zapraszamy na 
bal kostiumowy dla dzieci, który odbędzie się w reprezentacyj-
nej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, urozmaicony 
poczęstunkiem oraz grami, zabawami i konkursami. Dzieci 

biorące udział w konkursach, grach i zabawach otrzymają 
drobne upominki, a także balony na zakończenie 

wspólnej zabawy. Mile widziane przebranie 
dzieci i rodziców.

Dies Natalis Copernici – 547. 
rocznica urodzin Mikołaja Koper-
nika 
19 lutego, Ratusz Staromiejski

Jak co roku zapraszamy do wspólnego świętowa-
nia kolejnej rocznicy urodzin najsłynniejszego torunia-

nina. Szczegółowy program imprezy dostępny będzie co 
najmniej tydzień przed wydarzeniem na stronie www.muzeum.
torun.pl. 

Przez wieki i kontynenty – Muzeum za 2 zł
25 lutego – 6 marca, oddziały MOT 

Wielka akcja edukacyjna Muzeum Okręgowego w Toruniu 
przygotowana dla grup zorganizowanych. Koszt udziału to 
tylko 2 złote! Szczegółowy program dostępny będzie na 
stronie www.muzeum.torun.pl. Dodatkowych informacji udziela 
również Dział Edukacji pod numerem (56) 660 56 31.

Szczegółowy program imprez dostępny będzie tydzień przed planowanym wyda-
rzeniem na stronie www.muzeum.torun.pl
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Certyfikat Polskiej Organizacji 
Turystycznej dla Domu Mikołaja 
Kopernika!

16 października 2019 roku, podczas uroczystej gali 
Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki 
w toruńskim Dworze Artusa, dyrektor Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu Marek Rubnikowicz odebrał Certyfikat 
Polskiej Organizacji Turystycznej za Najlepszy Produkt 
Turystyczny Regionu 2019, który został przyzna-
ny Domowi Mikołaja Kopernika. 
Przypomnijmy, że w latach 2017-2018 
miejsce narodzin słynnego astronoma 
przeszło gruntowny remont. Pojawiły się 

m.in. zupełnie nowa, interaktywna wystawa stała, kino 
4D czy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Ta 
jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu 
od momentu otwarcia w czerwcu 2018 roku wzbudza 
zachwyt odwiedzających, czego efektem są kolejne 

frekwencyjne rekordy czy szereg prestiżowych 
nagród z wyróżnieniem w konkursie Sybilla 

2018 na czele.  

Hubert Smolarek



Nawiązaliśmy współpracę 
z Toruńską Kolejową Izbą Tradycji

4 listopada 2019 roku w toruńskim Ratuszu Staromiej-
skim podpisano porozumienie o współpracy Muzeum 
Okręgowego z Toruńską Kolejową Izbą Tradycji. 
Największa instytucja kultury w regionie zobowiązała 
się do wsparcia działań merytorycznych, opieki kon-
serwatorskiej zabytków należących do stowa-
rzyszenia oraz fachowej opieki w zakresie 
kultywowania historii kolejnictwa. Dokument 
sygnowali ze strony Muzeum dyrektor 
Marek Rubnikowicz oraz prezes Bogumił 
Niewczas ze strony Izby.   

Hubert Smolarek

11aktualnosci

Zmiana cen 
biletów wstępu

Informujemy, że od 1 lutego 2020 roku zmianie 
ulegną ceny biletów wstępu do wszystkich oddziałów 
Muzeum Okręgowego w Toruniu. Szczegółowy cennik 
będzie dostępny krótko przed tym terminem na stronie 
internetowej www.muzeum.torun.pl. 

Hubert Smolarek



Trwają prace w Muzeum 
Twierdzy Toruń

Rok 2020 upłynie pod znakiem otwarcia Muzeum 
Twierdzy Toruń. To kolejny ważny krok w historii MOT. 
Powstaje nowy, piękny oddział, który w swej ofercie 
będzie miał niezwykłą ekspozycję przybliżającą temat 
fortyfikacji oraz garnizonu toruńskiego. Ta część historii 
naszego miasta jest jeszcze mało rozpowszech-
niona, a przecież nie mniej fascynująca od 
czasów średniowiecza, które jest swoistą 
wizytówką Torunia. Prace w Koszarach 
Bramy Chełmińskiej idą pełną parą, miej-

sce pięknieje z dnia na dzień po to, by w dniu Święta 
Miasta otworzyć swe podwoje dla odwiedzających. 
Porządkowany jest teren wokół budynku, wewnątrz 
trwają prace wykończeniowe i przygotowawcze pod 
montaż ekspozycji. To już naprawdę ostatni etap 

długiego i żmudnego procesu adaptacji.

Justyna Skibińska 



13polecamy

Publikacja będąca podsumowaniem blisko 
trzyletniego projektu mającego na celu 

w możliwie najpełniejszy sposób 
skatalogowanie zaginionych i skradzionych 

przez Niemców dzieł sztuki w czasie II wojny 
światowej, będących własnością ówczesnego 

Muzeum Miejskiego. Wydawnictwo w formie e-booka 
dostępne jest bezpłatnie na stronie www.muzeum.torun.pl. 

Straty wojenne Muzeum Okręgowego 
w Toruniu w świetle dokumentacji 

ikonograficznej i archiwalnej 

Toruń 2019, il. cz.-b., ss. 224 
ISBN: 978-83-66208-05-6

oprac. Piotr Birecki, Iwona Markowska

Katalog towarzyszący wystawie 
przygotowanej z okazji setnej rocznicy 
powrotu Torunia do wolnej Polski. By jednak 
w pełni oddać wagę tego wydarzenia, autorzy 
ekspozycji zaprezentują także ogromne zmiany, 
jakie zachodziły w tym czasie w obrębie samego 
państwa polskiego. Wystawa nie bez przyczyny 
znajdzie się w pomieszczeniach Ratusza Staromiejskiego 
– był on miejscem przekazania przez władze niemieckie 
kluczy do miasta nowym władzom polskim.

Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku 
Ojczyźnie

Toruń 2020, il. kol., cz.-b., ss. 148 
ISBN: 978-83-66208-08-7

oprac. Katarzyna Pietrucka



„Pozdrowienia z Torunia. Pocztówki widokowe 
ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu” 

to katalog przedstawiający bardzo bogatą 
i barwną kolekcję pocztówek widokowych 

zgromadzonych w zbiorach Muzeum. Tom I 
zawiera ponad 1000 not katalogowych (skan i opis) 

widokówek od końca XIX wieku do 1919 roku. Widoki 
pokazują XIX i XX-wieczny Toruń – jego ulice, budowle, 

pomniki, park czy przedmieścia. Zachwycają paletą 
barw i detali. Pokazują nie tylko architekturę, 

ale i ówczesnych mieszkańców. 

Gruss aus Thorn. Pozdrowienia z Torunia. 
Pocztówki widokowe ze zbiorów Muzeum 

Okręgowego w Toruniu. Tom I

Toruń 2019, il. kol., cz.-b., ss. 408 
ISBN: 978-83-66208-10-0

oprac. Katarzyna Pietrucka

14 polecamy

Kilka lat temu pracownicy Działu Archeologii 
Muzeum Okręgowego w Toruniu podjęli 
działania prowadzące do stworzenia 
katalogu dokumentującego obecny stan kolekcji 
archeologicznej Muzeum TNT. Zakres prac 
obejmował konserwację zabytków archeologicznych 
i metryczek Muzeum TNT, badania proweniencyjne, 
kwerendę archiwaliów i weryfikację chronologii. 
Owocem tych prac jest wydawnictwo Kolekcja 
archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego               
w Toruniu. Katalog”. Prezentujemy w nim ponad tysiąc 
zabytków archeologicznych datowanych od neolitu po 
średniowiecze.
Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań 

Muzealnych 2019. 

Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu 
w zbiorach Muzeum Okręgowego w 
Toruniu

Toruń 2019, il. kol., cz.-b., ss. 440
ISBN: 978-83-66208-06-3

praca zbiorowa
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Wydawnictwo, będąc kontynuacją, ale i nie-
rozerwalną częścią wystawy pod tym samym 
tytułem, jest opowieścią o czasie, w którym 
prywatna fabryka, należąca przez wiele lat do 
jednej rodziny – Weese, w wyniku „perturbacji” 
historycznych i sytuacji politycznej stała się fabryką 
państwową – znacjonalizowaną. Książka powstała 
w głównej mierze w oparciu o materiały archiwalne 
z Archiwum Państwowego w Toruniu, z archiwum FC 
„Kopernik” S.A., a także materiały z Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu. 

Z serca fabryki 1939-1951. Historia Fabryki 
Cukierniczej „Kopernik” S.A. w źródłach

Toruń 2019, il. kol., cz.-b., ss. 79 
ISBN: 978-83-66208-09-4

oprac. Aleksandra Kleśta-Nawrocka

Bogato ilustrowana książka prezentująca 
dzieje toruńskiego Ratusza Staromiejskiego 

– z historycznego punktu widzenia 
najważniejszego budynku w mieście, obecnej 

siedziby Muzeum Okręgowego w Toruniu. 

Ludzie i architektura. Historia toruńskiego 
Ratusza Staromiejskiego

Toruń 2019, il. kol., ss. 128 
ISBN: 978-83-66208-07-0

oprac. Maria Magdalena Gessek

polecamy



WeRNISAż WySTAWy „PRZy STOLe 
Z KOPeRNIKIeM. ReALIA KONSuMPCjI 
I PRZyGOTOWyWANIA POSIłKóW NA 
PRZełOMIe XV I XVI WIeKu”

4 października, Dom Mikołaja Kopernika
 fot. K. Decczyński

WyKłAD PROf. DuMANOWSKIeGO 
„KulINARNy ReNeSANS. KucHNIA W cZASAcH 
KOPeRNIKA”

11 października, Dom Mikołaja Kopernika
fot. K. Deczyński



WeRNISAż WySTAWy „FuTAMI SCHOICHI. 
AKWAFORTy” 

11 października, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą
 fot. K. Deczyński

Wystawa prac futamiego Schoichiego była jedną         
z jesiennych propozycji przygotowanych przez Dział 
Kultur Pozaeuropejskich.



GAlA lAuReATóW XlI eDycJI „MOJA 
PRZyGODA W MuZeuM”

25 października, Ratusz Staromiejski
 fot. K. Deczyński

W reprezentacyjnej Sali Mieszczańskiej toruńskie-
go ratusza nagrodziliśmy najzdolniejszą młodzież, 
której prace zdobyły największe uznanie. laureatom 
gratulujemy!



WeRNISAż WySTAWy „eKONOMICZNA 
HISTORIA ZAKONu KRZyżACKIeGO W PRu-
SACH”

25 października, Ratusz Staromiejski
 fot. K. Deczyński

O tym, jak zbudowano potęgę zakonu krzyżackiego 
opowiedzieliśmy na wystawie poświęconej ekono-
micznemu aspektowi jego działalności.



WARSZTATy KALIGRAFICZNe W KAMIeNICy 
POd GWIAZdą

8 listopada, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą
 fot. K. Deczyński
 

WeRNISAż WySTAWy „100 PRAC jAPOńSKICH 
KALIGRAFóW NA STuLeCIe STOSuNKóW 
dyPLOMATyCZNyCH POLSKI Z jAPONIą”

8 listopada, Ratusz Staromiejski
 fot. K. Deczyński 



WeRNISAż WySTAWy „Z SeRCA FAbRyKI… 
HISTORIA FAbRyKI CuKIeRNICZej 
„KOPeRNIK” S.A. Od 1951 dO 1982 ROKu”

22 listopada, Muzeum Toruńskiego Piernika
 fot. K. Deczyński 

To druga ekspozycja z cyklu „Z serca fabryki...” po-
święcona historii fabryki cukierniczej „Kopernik” S.A.



ŚWIęTA KATARZyNA WyPIeK ROZPOCZyNA…

23 listopada, Muzeum Toruńskiego Piernika
 fot. K. Deczyński

Podczas piernikowego święta goście mogli samo-
dzielnie wypiec toruński przysmak, wziąć udział 
w inspirujących warsztatach oraz wysłuchać 
ciekawych wykładów. 
Prelekcje i warsztaty snycerskie zrealizowane zostały 
w ramach projektu badawczego „Od katalogu 
do wystawy o formach piernikarskich z Muzeum 
Okręgowego w Toruniu. Badania toruńskiego 
piernikarstwa.” dofinansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z funduszu Promocji Kultury.



WeRNISAż WySTAWy „W POSZuKIWANIu 
CISZy. GóRy euROPy W ObIeKTyWIe 
ARKAdIuSZA PALASIńSKIeGO”

29 listopada, Muzeum Podróżników im. Tony’ego 
Halika
 fot. K. Deczyński 

SPOTKANIe PROMOCyjNe KSIążKI 
„SZCZęŚCIe Z PIeRNIKA”

23 listopada, Muzeum Toruńskiego Piernika
 fot. K. Deczyński

Jeden z tegorocznych bestsellerów, którego akcja 
rozgrywa się w Toruniu zabiera czytelników m.in. do 
Muzeum Toruńskiego Piernika. 



SPOTKANIe Z MISTRZyNIą ŚWIATA 
W deKOROWANIu TORTóW jOWITą 
WOSZCZyńSKą

29 listopada, Muzeum Toruńskiego Piernika
 fot. K. Deczyński

Na mistrzowskim torcie znalazły się m.in. Mikołaj Ko-
pernik czy oddziały toruńskiego Muzeum - Kamienica 
pod Gwiazdą oraz Dom Mikołaja Kopernika.

MIKOłAjKOWy KIeRMASZ KSIążeK

3-8 grudnia, Ratusz Staromiejski
 fot. H. Smolarek



WeRNISAż WySTAWy „AuGuST II I jeGO 
KAMIeń FILOZOFICZNy. PORCeLANA 

MIŚNIeńSKA W ZbIORACH POLSKICH”

6 grudnia, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą
 fot. K. Deczyński



MIKOłAjKOWe deKOROWANIe PIeRNIKóW 
Z MISTRZyNIą ŚWIATA

6 grudnia, Muzeum Toruńskiego Piernika
 fot. K. Deczyński

Mistrzyni świata w dekorowaniu - Jowita Woszczyń-
ska - zdradziła tajniki swej pracy i dała prawdziwy 
pokaz sztuki cukierniczej.



WeRNISAż WySTAWy „bIAłO-CZARNe. 
TORuń W CIeNIu SWASTyKI (1939-1945)”

13 grudnia, Muzeum Historii Torunia
 fot. K. Deczyński

bOże NAROdZeNIe PIeRNIKIeM PACHNąCe

17-31 grudnia, Muzeum Toruńskiego Piernika
 fot. M. Mikulska-Wernerowicz

Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia 
bez piernika, dlatego w naszym oddziale przygoto-
waliśmy mnóstwo okołoświątecznych atrakcji!



Wystawy

Ratusz Staromiejski

Cnoty i przywary mieszczan w ikonografii nowożytnej 
i w rycinach Mikołaja Daniela Chodowieckiego
czerwiec

Stulecie Teatru Polskiego w Toruniu
czerwiec

Muzeum Podrózników im. Tony’ego 
Halika

Meksykańska sztuka ludowa. Malarstwo na 
papierze „amate”
kwiecień

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów

Torunianie oczami pierwszych fotografów – w atelier 
fotograficznym XIX/XX w.
kwiecień

Imprezy

Niedziela w Muzeum
kwiecień

Dzień Wolnej Sztuki
kwiecień

Majówka z kulturą i sztuką
maj

Majówka w Muzeum Okręgowym w Toruniu
maj

I Toruńska Noc Muzealna
16 maja

Kiermasz książek muzealnych
16 maja

Kodomo No Hi – Japoński Dzień Dziecka
czerwiec

II Toruńska noc Muzealna
20 czerwca

Kiermasz książek muzealnych 
20 czerwca

KALENDARIUM WYDARZEN: 
WIOSNA 2020 r.

28 kalendarium wydarzen






