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Papua Nowa Gwinea – państwo Oceanii - leży we wschodniej części 
Nowej Gwinei oraz na sąsiednich archipelagach (przede wszystkim 
Archipelagu Bismarcka, Triobriandów  i Wyspach Salomona.) To 
kraj wielu rdzennych kultur, które mimo nieuniknionej akultura-
cji, jaka postępuje pod wpływem globalizacji, nadal starają się żyć           
w tradycyjnych wioskach i zachowywać swoje obyczaje. W 85% za-
mieszkują go Papuasi należący do 800 plemion mówiących odręb-
nymi językami. Życie codzienne zwykle koncentruje się na rodzinie 
wielopokoleniowej, której głównym obowiązkiem jest produkcja 
żywności na utrzymanie i wychowywanie dzieci. Niezwykle ważna 
jest wewnętrzna więź i kultywowanie rytuałów.
Każdego roku Papuasi biorą udział w barwnych festiwalach, pre-
zentując plemienne stroje, ozdoby, tańce i śpiewy. Uczestnicy malują 
swe ciała, przystrajają w korony z kolorowych ptasich piór, naszyjni-
ki i skórki zwierząt, aby reprezentować ptaki, drzewa lub duchy gór-
skie. Wydarzenia te od lat ściągają z całego świata zainteresowanych 
etnologów i podróżników, a dziś już coraz częściej zaciekawionych 
turystów. 
Elżbieta Dzikowska w 2019 roku we wrześniu uczestniczyła  w fe-
stiwalu organizowanym w Goroka, w prowincji Eastern Highlands. 
Od lat planowała tę niezwykłą podróż do Papui Nowej Gwinei, aby 
wykonać unikatowe zdjęcia plemion w barwnych strojach i przede 
wszystkim zdobyć eksponaty dla Muzeum Podróżników. Ponad 

W Papui Nowej Gwinei. 
Zdjecia Elzbiety 
Dzikowskiej 
i Dariusza Tulei

Muzeum Podrózników im. Tony’ego Halika                                                                                           Kurator: Magdalena Nierzwicka

wystawy

dziesięć lat temu wzbogaciła kolekcję muzealną o przedmioty kul-
tury materialnej Asmat i Dani – dwóch grup etnicznych zamiesz-
kujących prowincję Irian Jaya w zachodniej części Nowej Gwinei. 
Teraz przyszedł czas na plemiona z Papui Nowej Gwinei.
Na wystawie prezentowanej w Muzeum Podróżników im. Tony’e-
go Halika znajdzie się kilkadziesiąt obiektów, w tym liczne ozdoby 
wykonane z muszelek i kłów dzikiej świni, naszyjniki z nasion, mę-
skie przystroję głowy z piór egzotycznych ptaków (m. in. kazuara                                                
i rajskiego ptaka), spódniczki z włókien, torebki transportowe, 
maski z Sepiku. Interesującymi eksponatami są kina – tradycyjne  
naszyjniki męskie z muszli oszlifowanej w kształcie półksiężyca                                                                             
i pokrytej czerwonym pigmentem. Dopełnieniem ekspozycji są po-
dróżnicze zdjęcia Elżbiety Dzikowskiej oraz Dariusza Tulei, którzy 
razem eksplorowali region Wschodniego Sepiku, Goroka, oraz Tufi.

Magdalena Nierzwicka

23 lipca – 29 listopada

2
Festiwal w Goroka, fot. E. Dzikowska
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28 listopada 1920 roku premier II Rzeczypospolitej Wincenty Wi-
tos wziął udział w inauguracji działalności Teatru Narodowego na 
Pomorzu, pierwszej polskiej zawodowej sceny w Toruniu i pierw-
szego teatru narodowego w odrodzonej Polsce. W ramach obcho-
dów stulecia tego wydarzenia trzy instytucje – Teatr im. Wilama 
Horzycy, Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Wydział Humani-
styczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – przygotowują wspól-
nie wystawę poświęconą życiu teatralnemu w mieście Kopernika 
w trzech epokach: w dwudziestoleciu międzywojennym, w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej oraz współcześnie. Wystawa obejmuje 
najważniejsze wydarzenia i postaci teatru toruńskiego, ukazując 
wagę instytucji teatru w życiu kulturalnym miasta w ostatnich stu 
latach. Kuratorami wystawy są teatrolodzy prof. UMK Artur Duda 
(dwudziestolecie i współczesność) oraz dr Marzenna Wiśniewska 
(PRL i współczesność), koncepcję plastyczną przygotowała Nika 
Tarnowska (Teatr im. W. Horzycy). 

Artur Duda

Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
Wystawa czynna: 31 lipca – wrzesień 

Kuratorzy: Artur Duda, Marzenna Wińniewska

Stulecie Teatru 
Polskiego 
w Toruniu

Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego                                                                              Kuratorzy: Artur Duda, Marzenna Wisniewska

wystawy

31 lipca – wrzesien

3

Aktorzy przed premierą „Zemsty” Aleksandra Fredry
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Tradycyjne zabawki oferują spojrzenie na Japonię, jakiej nie znamy. 
W odróżnieniu bowiem od kimon czy laki, nie stanowią dzieł sztuki, 
lecz część kultury ludowej, odzwierciedlając wierzenia i mentalność 
prostych ludzi. Wiele z nich służyło jako talizmany, zapewniając 
dzieciom ochronę przed chorobami i przynosząc pomyślność oraz 
bogactwo. 
Na wystawie zgromadzono ok. 250 przedmiotów z prywatnej ko-
lekcji, które ukazują bogaty świat tradycyjnych zabawek japońskich. 
Obok pięknych, strojnych lalek znalazły się tutaj lalki z drewna, 
muszli, patyków czy papieru; przeznaczonym dla chłopców bącz-
kom towarzyszą barwne piłki z nici – w kulturze japońskiej zabaw-
ka skierowana dla dziewcząt. Zaskakuje bogactwo tematów figurek 
glinianych, długa, nieraz tysiącletnia tradycja wyobrażeń w drewnie, 
a także pomysłowość, z jaką konstruowano zabawki o ruchomych 
częściach – pierwowzory automatów.
Za inspirację do stworzenia zabawki mogło służyć dosłownie 
wszystko – życie codzienne i lokalne obyczaje, dawni bohaterowie, 
zwierzęta, smoki, demony z miejscowych legend, wielkomiejski 
blichtr, odwzorowywany na prowincji w postaci podobizn luksuso-
wych kurtyzan, a nawet… gry słowne.
Niebanalną rolę pełni tu również symbolika – ponieważ niemal każ-
da zabawka dziecięca stanowiła jednocześnie talizman, odnajdziemy 
tutaj wiele przedmiotów o barwie czerwonej (której przypisywano 
moc chronienia przed czarną ospą). Dzwonki, kołatki i bęben-
ki swym dźwiękiem miały przepędzać demony, gliniane gwizdki 

Talizmany i zabawki 
– ich rola w kulturze 
japonskiej

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazda                                                                Kurator: Katarzyna Paczuska

– uwalniać od pasożytów wewnętrznych, a sympatyczny mnich 
Daruma (zależnie od regionu) chronić przed pożarami, zapewniać 
szczęście w małżeństwie lub spełniać życzenia.
Różnorodność tradycyjnych zabawek japońskich, nawet w obrębie 
jednego typu przedmiotu, wynika z uwarunkowań geograficznych 
Japonii. Znaczny udział gór w ukształtowaniu powierzchni kraju 
sprawiał, że nawet położone niedaleko siebie wioski, oddzielone tą 
naturalną barierą, rozwijały własne tradycje i estetykę. Dzisiaj owo 
zróżnicowanie jest źródłem fascynacji dorosłych Japończyków, 
wśród których nie brakuje kolekcjonerów skłonnych wędrować       
w odległe strony tylko po to, by zdobyć przedmiot, którego nie 
produkuje się w żadnym innym miejscu w kraju. 
Wystawa uzupełniona została eksponatami ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Toruniu.

Adrianna Wosińska

wystawy

7 sierpnia – listopad

4

Księżniczka-daruma z Matsuyamy matsuyama-no hime daruma 
(松山の姫達磨), prefektura Ehime, fot. K. Deczyński
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Plakat będący niemal od zawsze nieodłącznym, podstawowym ele-
mentem reklamy z racji swego promocyjnego charakteru nierzad-
ko bywa lekceważony przez odbiorcę, który zwraca uwagę jedynie 
na zawarte na nim informacje, pomijając przy tym trud włożony           
w jego wykonanie oraz pomysłowość artysty. Nierzadko jednak gra-
fik, malarz, rysownik popisuje się nie lada artyzmem i tworzy małe 
dzieło sztuki, które zasługuje na osobne uznanie. Niniejsza ekspo-
zycja ma na celu zaprezentowanie wyjątkowych plakatów, które na 
przestrzeni ostatnich 70 lat promowały wydarzenia oraz wystawy 
organizowane przez i w murach Muzeum Okręgowego w Toruniu. 
Przygotowano te nietypowe, najbardziej reprezentacyjne dla danego 
okresu, wykonane przeróżnymi technikami prace, które od dekad 
zdobią toruńskie słupy reklamowe oraz gabloty, zachęcając równo-
cześnie do wizyty w muzeum. 
Niniejsza ekspozycja to również podróż przez historię, swoista 
kronika dokumentująca życie kulturalne Torunia. Chronologiczny 
układ plakatów dobrze oddaje zmiany społeczne i polityczne, które 
zaszły na przestrzeni ostatnich lat. 
Z racji lokalnego charakteru prezentowanych dzieł na wystawie 
znalazły się prace osób związanych głównie z toruńskim światkiem 
artystycznym, m.in. Krzysztofa Deczyńskiego, Tomasza Pietrzyka, 
Jacka Nawrockiego, Małgorzaty Sobeckiej czy Stanisława Lackow-
skiego. 

Hubert Smolarek

Sztuka plakatu muze-
alnego na przykładzie 
kolekcji Muzeum Okre-
gowego w Toruniu

Ratusz Staromiejski                                                                                                          Kuratorzy: Justyna Nowak, Hubert Smolarek

wystawy

15 sierpnia – 15 listopada

5
Krzysztof  Deczyński, „Mikołaj Kopernik w grafice 
i malarstwie”, 2009 r.
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Wystawa „Rytuał Oceanu”  powstała z mojej inspiracji Wielką Rafą 
Koralową. Prezentowany na niej zestaw organicznych form cera-
micznych, odnosi się w sposób symboliczny do zagadnień zwią-
zanych z ochroną środowiska naturalnego. Prace swym kształtem 
nawiązują do występujących w warunkach naturalnych organizmów 
żywych (ukwiałów, koralowców itp.). Obiekty pokryte szkliwem        
i angobowane w tonacjach metalicznych szarości, czerni i żelazo-
wych czerwieni, dają poczucie przemijania, jednakże połączenie 
tych barw z kolorowymi szkliwami przywraca nadzieję na odna-
wiające się życie fauny i flory. Multiplikacja form tworzy zestawy 
zwane koloniami. To ta powtarzalność sprawia wrażenie rytuału                                                                                                            
i nawiązuje do powrotu piękna życia jako oceanicznego prapocząt-
ku.

Dariusz Przewięźlikowski

Projekt realizowany w ramach programu  Stypendium Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na rok 2020 dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upo-
wszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Rytuał Oceanu

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazda                        Kuratorzy: Dariusz Przewiezlikowski, Michał Kurkowski

wystawy

wrzesien – grudzien

6 Dariusz Przewięźlikowski, Kolonia III
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Co wiemy o ulicy św. Anny (sensente Annengasse, platea Sancte 
Anne, sante Annengasse), Starotoruńskiej (Aldin Thorunschingas-
si, platea Atiqua Thorunensis, Alden Thorunschingasse, Aldenthor-
nischengasse, Altthorschengasse) i Przy Kościele Św. Jana (kegen 
sunt Johann, by deme Kirchoffe, by synte Johanskirche, bey dem 
Kirche), czyli dzisiejszej ul. Mikołaja Kopernika i jej najbliższych 
okolicach – Rabiańskiej (Rabiansgasse, platea Rabiani, Rabies-
gasse, Rabingsgasse, Rabisgasse, Rabesgasse, Rabensgasse wraz                    
z Finstergasse), Żeglarskiej (Ziglergasse, Segelergasse, Segillergasse, 
Zegelergasse wraz z Hunregasse, Hunnergasse), Św. Ducha (Heili-
gen Geistesgasse, Heiligin Geistisgasse, Heiligengeistgasse, platea 
Sancti Spiritus), a także o Piekarach (Beckergasse wraz z Czegingas-
se, Czegengasse, Zegengasse)? Któż tu żył, jak mieszkał i czym się 
zajmował? Co wynika z historycznych źródeł pisanych? Kiedy rejon 
został zasiedlony i zabudowany, jak się rozwijał?
Według badań historyków w XV wieku funkcjonowało na ul. św. 
Anny 18 samodzielnych ekonomicznie działek mieszkalnych i 5 tzw. 
bud. W 1394 roku było tu 30 właścicieli i 17 lokatorów, w 1450 roku 
już tylko 10 właścicieli. 
Ulica i okolica miały elitarny charakter mieszkalny. Już w 1394 
roku mieszkał tu rajca i ławnik, zaś w 1450 roku 2 rajców i ławnik.           
W XVI wieku charakter ten zaczął się zmieniać, a północne działki 
pierzei dzisiejszej ul. Kopernika połączono z zabudowaniami połu-
dniowej linii Rynku Staromiejskiego. W 1550 roku mieszkało tu 11 

Ład i zgiełk 
Zycie sredniowieczne 
przy ul. sw. Anny 
w Toruniu

Dom Mikołaja Kopernika                                                                                                                   Kurator: Alicja Marika Lubowicka

wystawy

właścicieli i wzrosła liczba lokatorów, a także spichlerzy. Jak mogło 
wyglądać życie ich mieszkańców? Jaki był wpływ umiejscowienia 
katedry i bramy miejskiej w okolicy?
W latach 70. XX wieku pod dzisiejszym poziomem drogi odkry-
to relikty ulicy w postaci średniowiecznych dranic posadowionych 
na legarach, zachowane fragmenty ścieku, a na obrzeżach poziomy 
osadnicze oraz ocembrowaną studnię z XIII wieku.
Jakie grupy zawodowe mieszkały przy ul. Kopernika? Czy pozo-
stały po nich ślady w źródłach pisanych? A może zachowały się 
przedmioty codziennego użytku średniowiecznych mieszkańców 
ul. św. Anny? Czy można skorelować te informacje? 
Na parceli przy ul. Kopernika 11/13 znaleziono glinianą skarbonkę, 
przy ul. Kopernika 15 skórzaną sakiewkę, przy ul. Kopernika 17 
grzebień tkacki. 
A to wciąż nie wszystko, co wiemy o tej ulicy ze średniowiecznym 
rodowodem. Już jesienią zapraszamy na wystawę czasową w Domu 
Mikołaja Kopernika.

Alicja Marika Lubowicka

2 pazdziernika – 31 stycznia 2021

7

.



w
ystaw

y

Toruńska kolekcja piernikarskich klocków jest jednym z najlepiej 
rozpoznanych zbiorów o tej tematyce w Polsce. Doczekała się już 
trzeciego opracowania, a dzięki przygotowanej wystawie wszystkie 
formy do pierników będą eksponowane równocześnie: w Muzeum 
Toruńskiego Piernika, Ratuszu Staromiejskim, Domu Mikołaja 
Kopernika, Muzeum Historii Torunia oraz na wędrującej wystawie 
„Świat toruńskiego piernika”.
Formy do kształtowania pierników, gromadzone od ponad 100 lat 
w Muzeum Okręgowym w Toruniu, stanowią jeden z najcenniej-
szych zbiorów Działu Sztuki Polskiej i Europejskiej oraz Działu Hi-
storii Toruńskiego Piernikarstwa. Kolejno i regularnie pozyskiwane 
nabytki świadczą o planowym i ukierunkowanym zamiarze tworze-
nia przemyślanej kolekcji, prezentującej zarówno szerokie spektrum 
dziejów piernikarstwa w Toruniu i na Pomorzu, jak też bogactwo 
ikonograficzne piernikowych motywów. W skład kolekcji wchodzą 
zarówno klocki jednostronnie rzeźbione, jak i dwustronne, poje-
dyncze, dwuczęściowe oraz kilkuelementowe, służące do tworzenia 
przestrzennych konstrukcji, przepięknie i bogato rzeźbione oraz 
zachwycające prostotą ujęcia tematu. Wśród form zabytkowych 
znajdują się formy doskonale zachowane oraz bardzo zniszczone, 
jednak każda jest niezwykła, zarówno poprzez swoją historię, jak 
też jakość wykonania. 

Muzeum Torunskiego Piernika                                                   Kuratorzy: Krzysztof Lewandowski, Małgorzata Mikulska-Wernerowicz

Formy piernikarskie 
ze zbiorów 
Muzeum Okregowego 
w Toruniu

Pierwsze obiekty pojawiły się 19 czerwca 1908 roku. Muzeum Miej-
skie w Toruniu zakupiło wówczas 15 form z wytwórni pierników 
Hermana Edwarda Baehra w Koszalinie. W kolejnych latach ko-
lekcja powiększała się systematycznie. Zasób form w toruńskim 
muzeum oszacowany został w 1926 roku przez pierwszego inwen-
taryzatora i badacza toruńskiej kolekcji – Stanisława Dąbrowskiego 
(1889-1969) – na 133 sztuki. W czasie II wojny światowej zbiory 
Muzeum zostały częściowo wywiezione przez niemieckiego oku-
panta i uległy rozproszeniu. Zaginęły inwentarze stanowiące pod-
stawę do odtworzenia zgromadzonej kolekcji. Wielkim nakładem 
pracy, zwłaszcza w pierwszych powojennych latach, udało się od-
zyskać część utraconych eksponatów. W chwili obecnej Muzeum 
Okręgowe w Toruniu, oprócz 274 zabytkowych form, może po-
szczycić się liczącą około 300 sztuk kolekcją form współczesnych. 
Formy te zostały zamówione i zakupione na potrzeby działań edu-
kacyjnych realizowanych w Muzeum Toruńskiego Piernika, a także 
przy okazji wielu przygotowywanych projektów badawczych, wy-
stawienniczych i promocyjnych.
Realizowana ekspozycja to pierwsza od wielu lat monograficzna 
prezentacja form piernikarskich znajdujących się w zbiorach Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu. Wystawa przybliża zarówno historię 
kolekcji, jak i bogactwo ikonograficzne przedstawień snycerskich. 
Autorzy postawili sobie za cel ukazanie piękna kolekcji form z to-
ruńskiego muzeum. Proponują spojrzenie na piernikarskie klocki 
jako odrębne dzieła sztuki – artystyczne, mistrzowskie przedstawie-
nia kunsztu rzeźbiarskiego. 
Wystawie towarzyszy katalog będący dokumentacją posiadanych 
zbiorów: form zabytkowych i wybranej części z bogatej kolekcji 
form współczesnych. 

Małgorzata Mikulska-Wernerowicz

wystawy

17 pazdziernika – 21 stycznia 2021
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Szymon Szuminski 
(1936-1986) 
– malarstwo 

Wystawa pt. „Szymon Szumiński (1936-1986) – Malarstwo” jest 
trzynastą ekspozycją z zapoczątkowanego w 2007 roku cyklu,          
w którym Muzeum Okręgowe w Toruniu prezentowało dorobek 
twórców związanych z naszym miastem. Tym razem eksponujemy 
twórczość wybitnego toruńskiego kolorysty, absolwenta Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK, którego twórczość obfitowała w martwe na-
tury, pejzaże, sceny rodzajowe, portrety i akty. Spośród trzech skład-
ników obrazu – formy, koloru i światła – to kolor jest u toruńskiego 
malarza najistotniejszy. 
Pośród pejzaży na szczególną uwagę zasługują te, które ukazują 
przedmieścia Torunia – proste domy i dobudówki, tak jakby malarz 
wyszukiwał rytmy przez nie tworzone, a nie wyjątkowe kształty. Li-
nie energetyczne stanowiły często porządkujący element kompozy-
cji, a naroża ścian prostych budynków tworzyły razem harmonijny 
układ czasem tylko zachwiany nieregularnie wygiętym drzewem. 
Twórca lubił przedstawiać żywioł wody w licznych marinach. Lubił 
też przedstawiać potoczne życie zwykłych ludzi, których na obrazie 
zatrzymał pomiędzy kupowaniem owoców i warzyw na jarmarku.
Malarz od 1966 roku wynajmował pracownię przy ul. Szerokiej 33, 
którą odwiedzali reprezentanci niemal wszystkich środowisk – od 
kolegów malarzy aż po odwiedzających Toruń gości „zza żelaznej 
kurtyny”. Wszyscy bywalcy pracowni Szymona – jak powszechnie 
był nazywany i jak sygnował swoje obrazy – odnajdywali w niej nie 
tylko atmosferę pracy i sztuki, lecz także wyjątkowe poczucie hu-
moru gospodarza i jego otwartość na drugiego człowieka. 

Prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów muzeów 
w Toruniu, Szczecinie, Bydgoszczy i Grudziądzu oraz ze zbiorów 
prywatnych. Wystawie towarzyszy publikacja współfinansowana             
z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Anna Kroplewska-Gajewska     

21 listopada – 28 lutego 2021

Ratusz Staromiejski                                                                                                                      Kurator: Anna Kroplewska-Gajewska

Szymon Szumiński, Przyjęcie, 1981 r., fot. K. Deczyński
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Wakacje w muzeum
1 lipca – 31 sierpnia

Wakacyjne propozycje działań edukacyjnych Muzeum Okręgowe-
go w Toruniu obejmują zajęcia realizowane przy wystawach stałych       
i czasowych – głównie działania warsztatowe. Proponowane spo-
tkania mają na celu zachęcić do aktywnego spędzenia wolnego cza-
su w muzeum. Zajęcia opracowane w formie warsztatów i pokazów 
przygotowane zostały tak, aby w interaktywny, ciekawy i dostoso-
wany do wieku odbiorcy sposób przybliżyć uczestnikom wiedzę       
z zakresu historii i sztuki, prezentując jednocześnie zbiory muzeum. 
Propozycje skierowane są do uczniów spędzających wakacje w To-
runiu, rodzin, grup zorganizowanych i indywidualnych gości.
W ramach oferty wakacyjnej odbędą się dwa turnusy półkolonii      
w muzeum (dla dzieci w wieku 6-12 lat). Terminy półkolonii to 7-10 
lipca oraz 18-21 sierpnia w godz. 10.00-14.00. Zajęcia odbywać się 
będą w różnych oddziałach muzeum od wtorku do piątku.
Maksymalna ilość uczestników zajęć wynosi 8 osób. Koszt udziału 
we wszystkich zajęciach jednego turnusu półkolonii wynosi 100 zł 
od osoby. Koszt udziału w jednym dniu warsztatów to 25 zł od 
osoby.
Ponadto w ramach „Wakacji w muzeum” odbywać się będą spotka-
nia warsztatowe dla indywidualnych gości (jedno spotkanie – 1,5 h) 
w cenie 9 zł od osoby. Szczegółowy harmonogram spotkań będzie 
dostępny na stronie muzeum www.muzeum.torun.pl.

Kulturalna oferta 
Muzeum Historii Torunia 
na wakacje
Lipiec – wrzesien 

Warsztaty rodzinne: 
• „Toruń z lotu ptaka dawniej i dziś” – warsztaty dedykowane dla 
dzieci i młodzieży (od klasy 4 szkoły podstawowej), prowadzenie dr 
Alicja Sumowska
   9 lipca 2020, godz. 12.00
   4 sierpnia 2020, godz. 12.00

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zapoznać się  z historią założenia 
i rozbudowy przestrzennej miasta Torunia. Poznają najważniejsze 
miejskie zabytki, ich historię i usytuowanie. Analizując nowożytny 
plan miasta, będą mogli samodzielnie odnaleźć najstarsze, także te 
już nieistniejące zabytki Torunia. W trakcie zajęć uczestnicy będą 
pracować z planem miasta.

• „O Krzyżakach i innych rycerzach” – warsztaty dedykowane dla 
dzieci (przedszkole, klasy 1-3 szkoły podstawowej), prowadzenie dr 
Alicja Sumowska
   15 lipca 2020, godz. 12.00
   12 sierpnia 2020, godz. 12.00 

Kim byli średniowieczni rycerze? Jak się ubierali i czym zajmowali 
się w czasie pokoju? Na te i inne pytania odpowiedzi odkryją uczest-
nicy zajęć. Będą mieli okazję poznać genezę rycerskich herbów, za-
konów rycerskich i rycerskiego etosu. Dowiedzą się, czy rycerzy 
można było spotkać także w średniowiecznym Toruniu. Zajęcia 
zostaną przeprowadzone z pomocą materiałów dydaktycznych            
w postaci rekwizytów i ilustracji.

wydarzenia
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Film „Średniowieczny Toruń potęgą handlu” – prezentacja filmowa 
w Muzeum Historii Torunia, przygotowanie i prowadzenie Kata-
rzyna Pietrucka
   16 lipca 2020, godz. 14.00
   29 lipca 2020, godz. 14.00 
   7 sierpnia 2020, godz. 14.00
   11 sierpnia 2020, godz. 14.00 

Prelekcje:
• „Jak zbudowano słynne miasto Toruń, czyli o najlepszych cza-
sach grodu Kopernika” – prezentacja multimedialna z wykładem, 
Robert Żytkowicz
    30 czerwca 2020, godz. 14.00
    3 lipca 2020, godz. 14.00

• „Historia toruńskiej mennicy obrazami pisana” – prezentacja mul-
timedialna z wykładem, Robert Żytkowicz
    24 lipca 2020, godz. 14.00
    28 lipca 2020, godz. 14.00

• „Rubinkowo i Skarpa – migawki z przeszłości” – prezentacja fo-
tografii wraz z komentarzem, dr Iwona Markowska
    27 sierpnia 2020, godz. 14.00
    17 września 2020, godz. 16.30

Zapraszamy na pokaz fotografii, które pokazują budowę i rozwój 
toruńskich osiedli „Rubinkowo” i „Na Skarpie” oraz życie ich 
mieszkańców. To historia Torunia opowiedziana przez pryzmat 
zwykłego człowieka. Przydział nowego mieszkania, rodzinne spa-
cery na tle wznoszących się bloków, nowe sklepy, zazielenianie 
osiedla w ramach czynów społecznych, roześmiane dzieci w komu-
nijnych sukienkach na placach zabaw i osiedlowe festyny – życie 
miasta zatrzymane w czasie przez trzask migawki aparatu. 

• „Diabeł, czarny pies i egzorcysta – czyli nadzwyczajne opowieści 
o dawnym Toruniu”, dr Julia Możdżeń, Uniwersytet Gdański. Reali-
zowane w ramach cyklu „Tajemnice toruńskich historii” 
    24 września 2020, godz. 17.00

Tematem wykładu będą nieznane toruńskie opowieści z okresu XV 
i XVI wieku prezentujące świat wyobrażeń mieszkańców naszego 
miasta. Kogo porwały diabły na Rynku Staromiejskim? Dlaczego w 
kościele franciszkanów widziano cudowne światełka? Jakie zwierzę 
czyha w jednej z gospód? Dziś zapomniane, owe historie zaczerp-
nięte z dawnych kronik pruskich dostarczały rozrywki i pouczały 
mieszkańców Torunia i okolic.

• „Z wizytą na plebanii – gospodarstwa domowe duchownych w 
Toruniu i innych miastach pruskich (XIV-XVI w.)”, dr Marcin Su-
mowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Realizowane w ramach 
cyklu „Tajemnice toruńskich historii” 
   30 września 2020, godz. 17.00 

Życie codzienne to przede wszystkim życie domowe. Nie inaczej 
było w przypadku średniowiecznego duchowieństwa. Jak wygląda-
ła ta codzienność w domach kleru? Gdzie mieszkali kapłani? Kim 
byli domownicy i jakie były ich relacje z panem domu? Jakich gości 
przyjmował duchowny? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pyta-
nia, odwiedzimy średniowieczną plebanię i spróbujemy przyjrzeć się 
życiu jej mieszkańców.

wydarzenia
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Lokalne Pradzieje Plus
Lipiec – grudzien 

Naszą ofertę związaną z programem edukacyjnym „Lokalne pra-
dzieje” planowaliśmy poszerzyć już od maja 2020 roku, jednak         
z oczywistych względów wystartujemy w lipcu.

„Lokalne pradzieje plus” to propozycja dla odbiorców indywidual-
nych obejmująca cykl pięciu spotkań. Ich tematyka koncentrować 
się będzie wokół początków działalności Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu i osób, które je tworzyły, ze szczególnym uwypukleniem 
dokonań na polu archeologii. Okazją do tego jest przypadająca         
w tym roku 145. rocznica powołania do istnienia TNT oraz 100. 
rocznica powrotu Torunia do Rzeczpospolitej, gdyż działalność 
członków TNT to znakomity przykład walki na niwie nauki i kultu-
ry o zachowanie polskości.

Proponujemy Państwu następujące tematy spotkań:
    15 lipca – Powstanie i początki działalności Towarzystwa Na-
ukowego w Toruniu.
    5 sierpnia – Zygmunt Działowski i Gotfryd Ossowski – oso-
bowości niezwykłe.
    19 sierpnia – W obliczu śmierci – rzecz o urnach twarzowych.
    9 września – Archeologia w sutannie – rzecz o księżach Kazi-
mierzu Chmielewskim i Władysławie Łędze.
    23 września – Créme de la créme – czyli najcenniejsze zabytki 
z kolekcji archeologicznej Muzeum TNT.

Spotkania odbywać się będą we środy o godzinie 16.00 w Muzeum 
Historii Torunia (Dom Eskenów) – ul. Łazienna 16. Udział w nich 
jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc obo-
wiązują wejściówki, które będą dostępne w kasie Muzeum Historii 
Torunia na tydzień przed każdym ze spotkań. 
Wejściówki warto zachować i poświadczyć na nich swą obecność 

podpisem prowadzącego, gdyż dla najwytrwalszych przygotowali-
śmy nagrodę. Uczestnictwo w przynajmniej czterech spotkaniach 
gwarantuje otrzymanie drukowanej wersji obszernego, bogato 
ilustrowanego wydawnictwa „Kolekcja archeologiczna Muzeum 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okrę-
gowego w Toruniu – Katalog” (wydawnictwo nie jest dostępne 
w sprzedaży). Każdy egzemplarz będzie opatrzony imienną dedy-
kacją. Rozdanie nagród odbędzie się 23 września na zakończenie 
ostatniego ze spotkań.
Zapraszamy serdecznie w imieniu Muzeum i prowadzącego cały 
cykl Piotra Gużyńskiego – redaktora Katalogu, a na co dzień pra-
cownika Działu Archeologii.

Lokalne Pradzieje 
Wrzesien – grudzien 

Od stycznia 2020 roku w naszym Muzeum prowadzimy program 
edukacyjny „Lokalne pradzieje”. Co prawda z powodu pandemii 
musieliśmy zawiesić nasze spotkania, jednak ze względu na duże 
zainteresowanie, jakim cieszyły się one wśród Państwa będziemy je 
kontynuować, a nawet rozszerzamy naszą ofertę o propozycję dla 
uczestników indywidualnych.

Spotkania w ramach grup zorganizowanych (szkoły, kluby, społecz-
ności lokalne) będą odbywały się od września 2020 roku na po-
dobnych zasadach jak dotychczas. Jedyna zmiana może dotyczyć 
liczebności grup, co będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epi-
demicznej i wynikających z niej rekomendacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dla muzeów. Przypominamy, że zajęcia 
będą odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach 12.00-14.00 
(przy odpowiednio wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość 
przesunięcia czasu zajęć w zakresie jednej godziny), a każda szko-
ła czy inna lokalna społeczność otrzyma do biblioteki bezpłatny 

wydarzenia
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egzemplarz katalogu „Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego                 
w Toruniu – Katalog”. Pierwsze zajęcia planujemy na 8 września 
2020 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stro-
nie internetowej – https://muzeum.torun.pl/aktualnosci/zajecia-
-edukacyjne-lokalne-pradzieje/. Zapisów można dokonać drogą 
e-mailową u Piotra Gużyńskiego pod adresem p.guzynski@mu-
zeum.torun.pl bądź telefonicznie – 56 660-56-59 – tu też otrzymają 
Państwo wszelkie interesujące Was informacje.

II Torunska 
Noc Muzealna 
5 wrzesnia

Noc Muzeów organizowana przy okazji obchodów Europejskich 
Dni Dziedzictwa odbędzie się, w zależności od rozwoju pandemii, 
wirtualnie lub w oddziałach muzeum.

Mikołajki w Muzeum 
6 grudnia

Spotkanie edukacyjne związane z postacią św. Mikołaja połączone 
z warsztatami plastycznymi nawiązującymi do świąt Bożego Naro-
dzenia.

wydarzenia
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Kolekcja Archeologiczna 
Muzeum Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu 
w zbiorach Muzeum 
Okregowego w Toruniu

W grudniu 2020 roku mija 145 lat od powołania Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu (TNT). To jedno z pierwszych polskich 
towarzystw naukowych, postawiło sobie za cel najprzód zbieranie                   
i przechowywanie wszelkich pamiątek i zabytków krajowych, mianowicie do 
przeszłości ziemi pruskiej się odnoszących. Aby móc realizować tak na-
kreślone zadania, należało utworzyć muzeum. Do jego otwarcia do-
szło 20 listopada 1876 roku. Mieściło się ono w trzech wynajętych 
pokojach, w budynku przy ul. Łaziennej 6 w Toruniu. Już po dwóch 
latach działalności Muzeum TNT o kolekcji archeologicznej (Zbio-
ry B) pisano: Muzeum nasze, lubo tak młode, posiada skarby, mianowicie                                   
w urnach, jakimi się inne Muzea, od stu lat nawet na ziemiach pruskich istnie-
jące, poszczycić nie mogą. Natomiast ks. Kazimierz Chmielecki w swoim 
„Przewodniku po zbiorach Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 
z 1909 roku, opisując działy, na które podzielono zbiory zauważa: 
Drugi [Dział archeologii przeddziejowej] z nich najliczniej jest reprezen-
towany i zabytki w nim umieszczone bez wątpienia największą mają wartość 
i najwyższe budzą zainteresowanie u zwiedzających. Nie były to opinie 
formułowane na wyrost. Zabytki archeologiczne zgromadzone                                
w Muzeum TNT prezentowane były w końcu XIX wieku na dwóch 
wielkich wystawach: Exposition Universelle de 1878. Sciences Anthropolo-
giques w Paryżu oraz na Ausstellung Prähistorischer und Anthropologischer 
Funde Deutschlands w Berlinie w 1880 roku. 

Ta cenna kolekcja została włączona do zbiorów Muzeum Miejskie-
go w Toruniu w 1930 roku jako depozyt. Mimo że zarówno przed 
tą datą, jak i w okresie międzywojennym podejmowano próby stwo-
rzenia inwentarzy Muzeum TNT, to do naszych czasów nie zacho-
wały się żadne ich kompletne egzemplarze. 
Kilka lat temu pracownicy Działu Archeologii Muzeum Okręgowe-
go w Toruniu podjęli działania prowadzące do stworzenia katalogu 
dokumentującego obecny stan kolekcji archeologicznej Muzeum 
TNT. Zakres prac obejmował konserwację zabytków archeologicz-
nych i metryczek Muzeum TNT, badania proweniencyjne, kweren-
dę archiwaliów i weryfikację chronologii. Owocem tych prac jest 
wydawnictwo „Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa Na-
ukowego   w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. 
Katalog”. Prezentujemy w nim ponad tysiąc zabytków archeolo-
gicznych datowanych od neolitu po średniowiecze. Pochodzą one 
z ponad 120 miejscowości zlokalizowanych głównie na terenie by-
łych Prus Królewskich (obecnie województwa kujawsko-pomorskie 
i pomorskie). Pojedyncze zabytki pochodzą z terenów województw: 
wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego, a także z Łotwy. Kata-
log jest bogato ilustrowany fotografiami znakomitej większości 
zabytków, w tym urn twarzowych będących niewątpliwie ozdobą 
kolekcji. Dodatkową atrakcję stanowią archiwalne metryczki Mu-
zeum TNT pochodzące z końca XIX i początków XX wieku, które 
pieczołowicie odrestaurowane, są w taki sposób publikowane po 
raz pierwszy. Udało się nam również w dużym stopniu przyporząd-
kować do zabytków numery inwentarzowe Muzeum TNT. Wartą 
zauważenia jest też grupa zabytków nosząca ślady działań konser-
watorskich podejmowanych w XIX wieku, jak też gipsowe kopie 
narzędzi kamiennych i krzemiennych, których oryginały znajdowa-
ły się w innych kolekcjach muzealnych bądź prywatnych zbiorach. 
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Oprócz wersji drukowanej, która nie jest przeznaczona do sprzeda-
ży, na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu (www.
muzeum.torun.pl) publikujemy bezpłatną wersję PDF – zaprasza-
my do pobierania.
Wydaniu Katalogu towarzyszy program edukacyjny „Lokalne pra-
dzieje”. Jest to propozycja kierowana do młodzieży szkół wszyst-
kich szczebli oraz do społeczności lokalnych skupiających osoby 
w każdym wieku. Program jest bezpłatny i trwać będzie przez 
cały 2020 rok. Poprzez „Lokalne pradzieje” chcemy przybliżyć 
społecznościom lokalnym znaczenie dziedzictwa kulturowego, za-
równo pradziejowego, jak i dziewiętnastowiecznego. Założyciele                    
i pierwsi działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu, wywodzą-
cy się z polskiego ziemiaństwa, realizowali swój patriotyzm przede 
wszystkim przez wysiłek materialny i intelektualny nakierowany na 
zachowanie polskości. Na ich przykładzie chcemy zaprezentować 
wzorzec lokalnego patrioty dbającego o swoją „małą ojczyznę”      
w perspektywie dobra ogólnego. 
Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkim do społeczności 
gmin, z których pochodzą zabytki prezentowane we wspomnianym 
wydawnictwie. Daje to wyjątkową możliwość, aby w ramach zajęć 
„dotknąć” lokalnego dziedzictwa pradziejowego oraz poznać po-
stacie historyczne związane z dbałością o poszanowanie i zacho-
wanie świadectw przeszłości. Szczególną pamiątką, która pozwoli 
utrwalić wiedzę wyniesioną z zajęć będzie drukowany, bezpłatny eg-
zemplarz katalogu „Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toru-
niu”, który otrzyma każda szkoła czy instytucja społeczna biorąca 
udział w programie „Lokalne pradzieje”. 
Zajęcia w ramach programu odbywać się będą we wtorki i czwartki 
w godzinach 12.00–14.00 począwszy od 7 stycznia i potrwają do 22 
grudnia 2020 roku, w jednym z Oddziałów MOT – Muzeum Hi-
storii Torunia (Dom Eskenów), ul. Łazienna 16. Obowiązują zapisy 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wielkość jednej grupy może 
liczyć do 30 osób. Zapisów można dokonywać telefonicznie u p. 
Piotra Gużyńskiego – tel. 56-660-56-59 lub poprzez e-mail: p.gu-
zynski@muzeum.torun.pl w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 

15.00. Ze względu na to, że czas realizacji programu „Lokalne pra-
dzieje” obejmuje dwa lata szkolne, zapisy dla szkół podzieliliśmy na 
dwa etapy. Od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2020 
roku. Inne instytucje mogą dokonywać zapisów na cały 2020 rok.
Nasze wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspiera-
nie działań muzealnych 2019.

Piotr Gużyński
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Katalog towarzyszący wystawie przygotowanej             
z okazji setnej rocznicy powrotu Torunia do wol-
nej 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. Wy-
stawa nie bez przyczyny znajdzie się w pomiesz-
czeniach Ratusza Staromiejskiego – był on miej-
scem przekazania przez władze niemieckie kluczy 
do miasta nowym władzom polskim.

Torun 100 lat Niepodległy! 
Z miłosci ku Ojczyznie...

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

oprac. Katarzyna Pietrucka

Bogato ilustrowana książka prezentująca dzieje 
toruńskiego Ratusza Staromiejskiego – z hi-
storycznego punktu widzenia najważniejszego 
budynku w mieście, obecnej siedziby Muzeum 
Okręgowego w Toruniu. 

Ludzie i architektura 
Historia torunskiego Ratusza 
Staromiejskiego

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

oprac. Maria Magdalena Gessek

„Pozdrowienia z Torunia. Pocztówki widokowe 
ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu” to 
katalog przedstawiający bardzo bogatą i barwną 
kolekcję pocztówek widokowych zgromadzo-
nych w zbiorach muzeum. Tom I zawiera ponad 
1000 not katalogowych (skan i opis) widokówek 
od końca XIX wieku do 1919 roku. Widoki po-
kazują XIX- i XX-wieczny Toruń – jego ulice, 
budowle, pomniki, park czy przedmieścia. Za-
chwycają paletą barw i detali. Pokazują nie tylko 
architekturę, ale i ówczesnych mieszkańców. 

Pozdrowienia z Torunia 
Pocztówki widokowe ze zbiorów 
Muzeum Okregowego 
w Toruniu. Tom I

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

oprac. Katarzyna Pietrucka

wydawnictwa
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Niniejszy raport podsumowuje ostatnie 
czternaście lat działalności Muzeum Okręgowego 
w Toruniu. W poszczególnych segmentach 
przedstawiono kierunki oraz skalę aktywności 
instytucji, jak również poczynione postępy. 
Zaprezentowano m.in. wykaz najważniejszych 
remontów i inwestycji, podsumowano wszystkie 
wystawy stałe i czasowe, wydane publikacje, 
działania konserwatorskie, działalność naukową 
kadry pracowniczej czy osiągnięte sukcesy. 
Publikacja ta dostępna będzie bezpłatnie w dru-
giej połowie sierpnia na stronie muzeum. 

Raport z działalnosci Muzeum 
Okregowego w Toruniu w latach 
2007-2020

Torun 2020, il. kol., cz.-b., ss. 120
ISBN: 978-83-66208-11-7

oprac. Hubert Smolarek

Publikacja prezentuje zabytki ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Kolekcja form piernikarskich należy do jednego 
z najstarszych i świetnie rozpoznanych zbiorów 
o tej tematyce w Polsce. Katalog obejmuje 274 
formy pochodzące z okresu od XVII do XX wie-
ku oraz grupę form wykonanych współcześnie. 
Zbiór klocków stanowi pozostałość po działal-
ności warsztatów piernikarskich zlokalizowanych 
w Toruniu i innych miastach dzisiejszej Polski. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury

Formy piernikarskie ze zbiorów 
Muzeum Okregowego w Toruniu

Torun 2020, il. kol., ss. 384 
ISBN: 978-83-66208-13-1

oprac. Małgorzata Mikulska-Wernero-
wicz, Krzysztof Lewandowski

Bogato ilustrowany folder towarzyszący wystawie 
pod tym samym tytułem eksponowanej w Mu-
zeum Podróżników im. Tony’ego Halika w 2020 
roku. 

W Papui Nowej Gwinei. 
Wystawa fotografii i darów 
Elzbiety Dzikowskiej

Torun 2020, il. kol., ss. 16 
ISBN: 978-83-66208-12-4

oprac. Magdalena Nierzwicka

wydawnictwa
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aktualnosci

Muzeum powraca! 

9 maja 2020 roku, po blisko dwumiesięcznej przerwie spowodo-
wanej wprowadzeniem zakazów mających na celu ograniczenie 
szerzenia się pandemii COVID-19 otworzyliśmy pierwszy oddział 
naszego muzeum – Ratusz Staromiejski. Wcześniej, bo 6 maja na 
dziedzińcu udostępniliśmy planszową wystawę pt. „Toruń 100 lat 
Niepodległy! Z miłościku ku Ojczyźnie...” wpisującą się w obchody 
setnej rocznicy powrotu Torunia do macierzy.

13 maja otworzyliśmy dwa kolejne oddziały – Dom Mikołaja Ko-
pernika oraz Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, a 19 
maja – Muzeum Toruńskiego Piernika. Ze względów bezpieczeń-
stwa, przez pierwsze tygodnie w wymienionych obiektach obowią-
zywały obostrzenia dotyczące m.in. obowiązku noszenia maseczek, 
limitu osób przebywających jednocześnie w budynku, wyłączone 
zostały również multimedia obsługiwane przez zwiedzających 
oraz kina.  20 czerwca, przy okazji Nocy Muzeów otworzyliśmy 
dwa ostatnie oddziały – Muzeum Podróżników im. Tony’ego Ha-
lika oraz Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod 
Gwiazdą.   

Na czas zamknięcia Muzeum Okręgowe w Toruniu przeniosło 
swoją działalność do Internetu. Zespół pracowników przygotowy-
wał artykuły, prezentacje, realizował filmy publikowane na portalu 
Facebook, stronie internetowej muzeum oraz w serwisie YouTube. 
Materiały te cieszyły się dużą popularnością, a okoliczności sprawi-
ły, że zgodnie uznano, iż taka forma promocji winna być zachowana 
bądź częściej wykorzystywana. Łączna liczba odbiorców tychże tre-
ści w okresie od 15 marca do 15 maja sięgnęła prawie pół miliona! 

Niestety tak długi okres wyłączenia oraz ograniczenia, które do-
tknęły niemal wszystkich dziedzin życia społecznego sprawiły, że 
zmuszeni zostaliśmy do odwołania bądź przełożenia wielu wystaw  
i imprez oraz rezygnacji z druków kilku publikacji, które znalazły się 

w harmonogramie na 2020 rok. Zapewne powrót do normalnego 
funkcjonowania muzeum zajmie kilka miesięcy, ale jesteśmy pełni 
nadziei, że już w 2021 roku będziemy mogli bić kolejne rekordy 
frekwencyjne. 

Hubert Smolarek 

Prawie 400 tysiecy 
gosci odwiedziło nasze 
muzeum w 2019 roku!

Dokładnie 397 528 gości odwiedziło w 2019 roku sześć oddziałów 
toruńskiego Muzeum Okręgowego. Oznacza to wzrost o ponad    
30 tysięcy w porównaniu z rokiem 2018, gdy ich liczba wyniosła  
366 379. Największą popularnością cieszyły się Dom Mikołaja Ko-
pernika (106 594) oraz Muzeum Toruńskiego Piernika (90 889). 
Muzeum Okręgowe w Toruniu najchętniej odwiedzano w sierpniu 
(69 242), maju (60 573) oraz lipcu (55 023).

Hubert Smolarek

Biuletyn Muzeum 
Okregowego w Toruniu 
w nowej szacie 
graficznej

Wydawany od 1992 roku Biuletyn Muzeum Okręgowego zmieniał 
na przestrzeni lat swój wygląd, dostosowując się  do aktualnych 
trendów. Wraz z początkiem nowego roku mamy przyjemność 

aktualnosci
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przedstawić go w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej. Pomysłodaw-
cą i autorem metamorfozy jest muzealny grafik i fotograf  Krzysz-
tof  Deczyński, który od lat odpowiada za jego opracowanie. 
Biuletyn zmienia oprawę oraz swój układ. Nadal jednak bez trudu 
będzie można odnaleźć w nim wszelkie informacje.

Justyna Skibińska 

Muzeum Twierdzy Torun 
szykuje sie do otwarcia

Rozpoczęty wiosną 2018 roku remont konserwatorski budynku 
Koszar Bramy Chełmińskiej jest już na finiszu. Zakończono prace 
budowlane a obiekt po odbiorach branżowych został przekazany 
Muzeum Okręgowemu. Obecnie trwa intensywne przygotowa-
nie ekspozycji stałej, za które odpowiedzialna jest firma Trias Avi            
z Warszawy. Całość prac adaptacyjnych kosztowała 22 mln złotych. 
Koszarom nie tylko przywrócono stan pierwotny, ukazując piękną 
fasadę i odtwarzając układ wewnętrzny, ale przede wszystkim do-
stosowano do potrzeb  powstającego tu muzeum. Nowością będzie 
kawiarenka stworzona w dobudowanej części na dachu obiektu czy 
ogromna sala konferencyjna w górnej kondygnacji. 

Muzeum Twierdzy Toruń będzie siódmym oddziałem Muzeum 
Okręgowego w Toruniu a jego otwarcie przewidziano na ostatnie 
miesiące 2020 roku. O szczegółach informować będziemy na bie-
żąco na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościo-
wych. 

Justyna Skibińska

Moja Przygoda 
w Muzeum 2020 
odwołana

W związku z przedłużającym się stanem pandemii COVID-19 oraz 
niepewnymi rokowaniami co do dalszego jej rozwoju w kolejnych 
miesiącach, stosownie do wytycznych dla muzeów, galerii sztuki 
oraz innych instytucji kultury wydanych przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w trosce o zdrowie uczestników, Mu-
zeum Okręgowe w Toruniu z ogromną przykrością podjęło decyzję 
o odwołaniu tegorocznych, XLII Międzynarodowych Spotkań Ar-
tystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Liczymy, że ta nieplanowana przerwa w realizacji projektu nie za-
wiesi działań artystycznych młodych artystów i rozwijania przez 
nich pasji twórczej. Wierzymy, że dodatkowy czas wolny zaowocuje 
oryginalnymi pomysłami i ciekawymi pracami plastycznymi, o czym 
będziemy mogli przekonać się w przyszłym roku, podczas organi-
zacji kolejnej edycji Spotkań.  Już dziś serdecznie na nie zapraszamy.

W związku z powyższym nie odbędzie się także doroczna, świątecz-
na aukcja charytatywna wybranych prac plastycznych. Sądzimy, że 
uda się ją zrealizować w kolejnym roku, w całkowicie bezpiecznym 
dla wszystkich zainteresowanych terminie.

Magda Polanowska

aktualnosci

19

,



17 stycznia
Ratusz Staromiejski

Konferencja naukowa „Powrót Torunia 
do wolnej Polski”
fot. K. Deczyński

17 stycznia
Ratusz Staromiejski

Wernisaż wystawy „Toruń 100 lat 
Niepodległy! Z miłości ku Ojczyźnie...”
fot. K. Deczyński



19 stycznia
Ratusz Staromiejski

Audycja muzyczna „Kto Ty jesteś? Polak 
mały!”

22 stycznia
Ratusz Staromiejski

Dzień Babci i Dziadka w Muzeum

24 stycznia
Ratusz Staromiejski

Spotkanie przy wystawie „Skarb ze 
Skrwilna. Skarb z Nieszawy”
fot. K. Deczyński

22 stycznia
Muzeum Historii Torunia

Inauguracja cyklu zajęć „Lokalne 
Pradzieje”
fot. K. Deczyński



25 stycznia
Ratusz Staromiejski

Chiński Nowy Rok – Rok Szczura
fot. K. Deczyński



27 stycznia – 

9 lutego 
oddziały MOT

Białe wakacje w Muzeum
fot. Archiwum MOT

29 stycznia
Ratusz Staromiejski

Wykład prof. Romana Czai „Działalność 
gospodarcza zakonu krzyżackiego”

1 lutego
Ratusz Staromiejski

Wykład prof. Romana Czai „Handel 
zakonu krzyżackiego”

1 lutego
Ratusz Staromiejski

Rodzinny bal karnawałowy w Muzeum
fot. Archiwum MOT



13 lutego
Muzeum Podrózników im. 
Tony’ego Halika

Spotkanie „W cieniu Jedwabnego 
Szlaku”
fot. K. Deczyński

6 lutego
Ratusz Staromiejski

Juliusz Kossak – OBRAZowo Rzecz 
Ujmując II
fot. H. Smolarek

.



25 lutego – 

6 marca 
oddziały MOT

Cykl zajęć edukacyjnych „Przez wieki 
i kontynenty”

19 lutego
Ratusz Staromiejski

Dies Natalis Copernici. 547. rocznica 
urodzin Mikołaja Kopernika

fot. K. Deczyński



28 lutego
Muzeum Podrózników im. 
Tony’ego Halika

Wernisaż wystawy „Nasz Bałtyk”
fot. K. Deczyński

5 marca
Ratusz Staromiejski

Piotr Michałowski – OBRAZowo Rzecz 
Ujmując 
fot. H. Smolarek

5 marca
Muzeum Podrózników im. 
Tony’ego Halika

Spotkanie „Bicyklami z Białegostoku do 
Santiago de Compostela”

.

.



18 czerwca
Ratusz Staromiejski 

Ferdynand Ruszczyc – OBRAZowo 
Rzecz Ujmując 
fot. A. Kruszyńska 

6 maja
dziedziniec 
Ratusza Staromiejskiego 

Udostepnienie wystawy planszowej 
„Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości 
ku Ojczyźnie...”
fot. K. Deczyński

13 marca
Ratusz Staromiejski

Udostepnienie wystawy „Konfraternia 
Artystów w Toruniu w latach 1920 – 
1939. W stulecie niepodległości”

fot. K. Deczyński



20 czerwca
oddziały MOT

Toruńska Noc Muzeów 2020 
fot. K. Deczyński

23-28 
czerwca
Muzeum Historii Torunia

Zdumiewające dzieje Torunia – poznaj 
swoją historię






