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OKŁADKA

W katalogu zaprezentowano 290 dzieł, które są eksponowane na Galerii Malarstwa i Rzeźby w Ratuszu Staromiejskim. Chronologicznoproblemowy układ katalogu został poprzedzony Wstępem, planem sal ratusza i Przewodnikiem. Dzieła zaprezentowano w formie noty
zawierającej podstawowe dane o obiekcie uzupełnione rozbudowaną glossą (m.in. historia obiektu, analogie, jego miejsce w oeuvre artysty,
wypowiedzi autora) oraz fotografią dzieł wybitnych przedstawicieli polskiej kultury – artystów polskich i w Polsce działający, m.in.: Marcello
Bacciarellego, Josepha Grassiego, Jana Matejko, Józefa Brandta, Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata, Teodora Axentowicza, Ferdynanda
Ruszczyca, Józefa Pankiewicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Eugeniusza Zaka, Zofii Stryjeńskiej, Gustaw Gwozdeckiego, Andrzeja
Wróblewskiego, Artura Nachta Samborskiego, Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora, Henryka Stażewskiego, Stefana Gierowskiego, Jana
Berdyszaka, Zdzisława Beksińskiego, członków Grupy "Wprost" i Gruppy, Leona Tarasewicza i wielu innych. Publikacja została także opatrzona
wykazem skrótów bibliograficznych oraz indeksem osobowym. To pierwsze wydawnictwo tak szeroko opisujące zbiory malarstwa i rzeźby
Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Książka jako obiekt, przyjęła klasyczną i starannie wyważoną formę. Dużą objętość bloku dopełnia oprawa w obrębie której fotografia jednego z
dzieł połączona została z płóciennym grzbietem uszlachetnionym przez tłoczenie tytułu. Treść katalogu podzielono na 17 rozdziałów. Każdy z
nich zapowiada rozkładówka z fragmentem obrazu wpisanym w numer rozdziału po lewej stronie, po prawej stronie natomiast znajduje się
apla w kolorze z tytułem i spisem artystów. Kolor apli zaczerpnięty jest z wybranego dzieła i pojawia się w całym rozdziale w drobnych
elementach typograficznych i tytułach dzieł.
Katalog jest dwujęzyczny w związku z tym teksty umieszczone są w dwóch kolumnach. Lewa zarezerwowana jest dla języka polskiego, prawa
zawiera tłumaczenie tekstów. Ze względu na dużą objętość książki reprodukcje rozmieszczone są swobodnie, w niejednakowych formatach, co
wprowadza pewną różnorodność.
Wszystkie rozwiązania graficzne miały na celu ułożenie treści w bardzo przystępny, intuicyjny w odbiorze, a jednocześnie niezbyt monotonny
sposób. Priorytetem było wyeksponowanie dzieł znajdujących się w kolekcji Muzeum, tak by nie zostały przytłoczone zbyt dużą ilością
ozdobników, stąd wybór prostego, eleganckiego i klasycznego opracowania graficznego.
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. Istnieje
możliwość bezpłatnego pobrania katalogu ze strony internetowej muzeum, a egzemplarze drukowane książki także dystrybuowane są
bezpłatnie. Katalog został wydrukowany w nakładzie 500 egzemplarzy.

SPIS TREŚCI, ZAPOWIEDŹ PRZEWODNIKA

Zadaniem Katalogu jest wskazanie najwybitniejszych i wyjątkowych dzieł sztuki znajdujących się w zbiorach Muzeum Okręgowego
w Toruniu oraz unaocznienie tych, których autorzy mieli wpływ na środowisko artystyczne Torunia i regionu, jak i jego tradycje.
Jednym z ważniejszych zespołów opisanych w Katalogu obiektów, stanowią dzieła polskich artystów z uwzględnieniem i szczególnym
uwypukleniem członków środowiska wileńskiego, którzy po 1945 r. osiedlili się w Toruniu lub w innych miastach powojennej Polski, jak Tymon
Niesiołowski, Bronisław Jamontt czy Jerzy Hoppen – twórcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kontynuującego tradycje wileńskiego
Uniwersytetu Stefana Batorego), a którzy wywarli znaczny wpływ na kształtowanie toruńskiego środowiska artystycznego, jak i całego regionu
okresu powojennego.
Katalog zawiera aktualny stan wiedzy o poszczególnych muzealiach z odniesieniami w formie przypisów do opracowań
naukowych. W obszernym wstępie autorka przedstawiła krótką historię eksponowania Galerii w MOT, z uwzględnieniem jej twórców
merytorycznych (Halina Załęska, Andrzej Sciepuro) i autorów aranżacji plastycznych (Józef Kozłowski, Stanisław Lackowski).
Wskazano specyfikę prezentowanego na Galerii zbioru – odniesienia do historii kolekcjonowania i kształtowania zbiorów na
tle innych polskich kolekcji muzealnych (np. respektowanie ogólnopolskich wytycznych dotyczących zakupu muzealiów w okresie
PRL-u). Omówiono typ wystawy sztuki, układ chronologiczno-problemowy, za sprawą którego odbiór wystawy staje się
czytelniejszy.
Wstęp wzbogacają ilustracje historycznych odsłon Galerii wraz z uzasadnieniem rozmieszczenia poszczególnych dzieł ukazując
obecną koncepcję wystawy.
W Przewodniku po Galerii opisano zawartość wszystkich sal ekspozycyjnych (dziesięć zabytkowych wnętrz Ratusza
Staromiejskiego) z uwzględnieniem ich historycznej funkcji, tak by odbiorca nie stracił świadomości miejsca, gdzie
znajduje się Galeria malarstwa i rzeźby polskiej. Częścią przewodnika także mapa topograficzna ekspozycji.
Całość opatrzona jest indeksem osobowym oraz szczegółowo opracowaną, rozbudowaną bibliografią, która posłużyć może
specjalistom m.in. do badań historycznych czy proweniencyjnych.
Celem Katalogu jest upowszechnienie wiedzy na temat eksponowanych na wystawie stałej zbiorów Muzeum Okręgowego
w Toruniu, a także popularyzacja wśród odwiedzających Muzeum, w tym turystów zagranicznych.
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Katalog jest kontynuacją prowadzonych od wielu lat badań pracownika MOT – Anny Kroplewskiej-Gajewskiej – historyka sztuki (KUL) i
muzealnika (WSP UMK), starszego kustosza i kierownika Działu Sztuki Polskiej i Europejskiej w Muzeum Okręgowym w Toruniu; autorki
kilkudziesięciu wystaw i tekstów o sztuce oraz katalogów m.in.: Malarstwo i rzeźba polska od końca XVIII wieku do 1970 r. w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Toruniu, t. I (2003), t. II (2006), t. III (2008); Sztuka użytkowa Ferdynanda Ruszczyca [w:] Ferdynand Ruszczyc 1870 -1936. Życie i
dzieło, kat. wyst. MNK, Kraków 2002; Kronika Muzeum. 1861- 2011, [w:] 150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu. 1861- 2011. Katalog, Toruń
2011.
ANNA KROPLEWSKA-GAJEWSKA zajmuje się wystawiennictwem sztuki i środowiskiem artystycznym Torunia w XX wieku (szczególnie lat 19201939) – jest autorką katalogu wystawy: Plastyka Torunia 1920 -1939. Konfraternia Artystów w Toruniu, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych,
Toruń 2012.
Ponadto bierze udział w konferencjach naukowych i publikuje artykuły w publikacjach pokonferencyjnych: m.in. Rola i znaczenie rzeźby w
międzywojennym Toruniu, [w:] Narodziny nowoczesności. Studia o polskiej rzeźbie dwudziestolecia międzywojennego, red. K. Janicka, A.
Krawczyk, Wolsztyn 2016, ss. 156-169; Wpływ S.I. Witkiewicza na środowisko artystyczne w Toruniu w latach dwudziestych XX wieku, [w:]
Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia? Materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy śmierci S. I. Witkiewicza,
Słupsk 17-20 września 2014, red. J. Degler, MPŚ w Słupsku, Słupsk 2016, ss. 613-627; Najazd galicyjski – twórcy sztuki w międzywojennym
Toruniu, [w:] Migracje. Materiały LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS Warszawa, 24-25 listopada 2016 r., red. A. S. Czyż, K. ChrudzimskaUhera, Warszawa 2017, ss. 185-198, Kolekcja Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu, [w:] Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce,
red. Tomasz de Rosset, Ewelina Bednarz Doiczmanowa, Aldona Tołysz, NIMOZ, Warszawa 2018, s. 194-206.

Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Torunia i regionu, zajmuje się także popularyzacją sztuki (m.in. prowadziła audio-deskrypcje obrazów
dla osób z dysfunkcją wzroku oraz wykłady o wybitnych malarzach polskich, które ilustruje dziełami ze zbiorów muzeum). W ramach
Podyplomowego Studium w zakresie Ochrony i Zarządzania Kolekcją Muzealną prowadzi wykłady z Wystawiennictwa na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest członkiem ICOM, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

PRZYKŁADOWE ZAPOWIEDZI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

dr RADOSŁAW STANIEC – grafik-projektant, autor projektu, składu i łamania oraz przygotowania do druku
Aktywny twórczo w szerokim zakresie działań związanych z nowocześnie rozumianą grafiką projektową. Projektuje książki, tworzy
identyfikacje wizualne, oprawy multimedialne wydarzeń kulturalnych, plakaty, animacje projektowe. Jego plakaty kwalifikują się na
międzynarodowe przeglądy, książki w jego opracowaniu graficznym zdobywają nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach
ogólnopolskich. Jest pracownikiem Zakładu Plastyki Intermedialnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w
Pracowni Projektowania Wizualnego.
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:
2018: Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku” za projekt graficzny i skład książki Joanny Concejo „Kiedy
dojrzeją porzeczki”, Warszawa; Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku” za projekt graficzny i skład książki
Olgi Tokarczuk i Joanny Concejo „Zgubiona dusza”; Wyróżnienie znakiem must have 2018 ŁÓDŹ Design za książkę: „Zagubiona dusza” / projekt: Joanna Concejo, Maria
Szczodrowska, Radosław Staniec; tekst: Olga Tokarczuk / producent: Wydawnictwo Format
2016: Nagroda w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku” za projekt graficzny i skład książki „21 myśli o teatrze”, Warszawa;
Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku” za projekt graficzny i skład książki „Dopóki niebo nie płacze”,
Warszawa; Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku” za projekt graficzny okładki książki „Czerwony kapturek”,
Warszawa
2015: Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku” za projekt graficzny i skład książki Iwony Chmielewskiej
„abc.de”, Warszawa; Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku” za opracowanie graficzne okładki książki
„Czerwony kapturek”, Warszawa

Ważniejsze wystawy:
BICeB.|Bienal del Cartel Bolivia / Biennale Plakatu w Boliwii, 2017 Museo Nacional de Arte, Boliwia;
Poster Quadrennial Bardejov, Biennale plakatu, wystawa zbiorowa, międzynarodowa, Bardejov, Słowacja, 2017;
Italian Poster Biennial 2015;
Isttuto di Istruzione Superiore di Finale Ligure, Włochy;
BICeB.|Bienal del CartelBolivia / Biennale Plakatu w Boliwii, 2015; Museo Nacional de Arte, Boliwia;
24. Międzynarodowe Biannale Plakatu w Warszawie, Strona 7/22 Bolivia / Biennale Plakatu w Boliwii, 2015; Museo Nacional de Arte, Boliwia;
24. Międzynarodowe Biannale Plakatu w Warszawie, 2014;
BICeB.|Bienal del Cartel Bolivia / Biennale Plakatu w Boliwii, 2013; Museo Nacional de Arte, Boliwia.

PRZYKŁADOWE STRONY

Recenzenci publikacji:
prof. dr hab. LECHOSŁAW LAMEŃSKI – historyk i krytyk sztuki. Od 1974 pracownik Sekcji Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(obecnie Instytut Historii Sztuki). Kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej (od 1998), w latach 1999-2005 dyrektor
Instytutu. Współpracownik kwartalnika literacko-artystycznego „Akcent” (redaktor działu plastyki i historii sztuki), prezes Lubelskiego Oddziału
Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1987). Zajmuje się przede wszystkim sztuką polską od połowy XIX wieku do 1939 roku (zwłaszcza rzeźbą i
architekturą). Autor książek: T. O. Sosnowski 1810-1886, rzeźbiarz polski w Rzymie, Lublin 1997; Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce,
Lublin 2007; Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku, Lublin 2008; Bibliografia historii sztuki dawnego województwa lubelskiego
za lata 1965-2000, Lublin 2008; Stanisław Szukalski, Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938, wybrał,
ułożył, wstępem i przypisami opatrzył L. Lameński, Lublin 2013; Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich, Lublin 2016
oraz ponad 300 rozpraw, artykułów, recenzji, bibliografii i wstępów do katalogów wystaw oraz kilkudziesięciu haseł w Encyklopedii Katolickiej.
Publikował swoje teksty m.in. na łamach „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”, „Art. Business” i „Biuletynu Historii Sztuki”.
prof. dr hab. JÓZEF POKLEWSKI – historyk sztuki. Od 1963 roku, pracował w Zakładzie Historii Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. Od poł.
lat 80. jego badania i publikacje, obok architektury nowożytnej, koncentrowały się na zagadnieniach związanych z kulturą artystyczną w
międzywojennym Wilnie (praca habilitacyjna w 1995). Studia w tym zakresie mógł wykorzystać jako współorganizator monumentalnej wystawy
"Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje", przygotowanej w Muzeum Okręgowym w Toruniu z okazji 200-lecia utworzenia na
Uniwersytecie Wileńskim Katedry Malarstwa i Rysunku oraz 50. lat kontynuacji tradycji wileńskich przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat sprawował kierownictwo Zakładu Historii Sztuki oraz pełnił funkcję
dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Był również członkiem Senatu UMK. Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, aktywnie działa w toruńskim Towarzystwie Naukowym, zasiada w radach naukowych Muzeum Narodowego w Gdańsku i
Muzeum Okręgowego w Toruniu. W swoim dorobku posiada wiele artykułów, redakcji opracowań naukowych, udział w licznych konferencjach i
sympozjach organizowanych przez uczelnie oraz instytucje krajowe i zagraniczne. Profesor był promotorem wielu nagradzanych prac
magisterskich i doktorskich.

Przykładowe
strony

Recenzja prof. dr. hab. LECHOSŁAWA LAMEŃSKIEGO Lublin, dn. 05. 11. 2018 (fragmenty):
„Muzeum Okręgowe w Toruniu należy do tych – nielicznych niestety – muzeów polskich, którego dyrekcja i pracownicy merytoryczni
przykładają dużą wagę zarówno do popularyzacji własnych zbiorów jaki i do właściwej ich dokumentacji. Temu celowi służą m.in. katalogi
zbiorów, publikowane systematycznie od kilkunastu już lat. Tylko w okresie od 2003 do 2008 roku, Muzeum Okręgowe w Toruniu
opublikowało aż trzy obszerne, starannie zredagowane, stojące na wysokim poziomie merytorycznym katalogi, którym nadano – co przecież
nie jest bez znaczenia dla potencjalnego nabywcy – efektowną szatę graficzną. Były to: malarstwo i rzeźba polska od końca XVIII wieku do
1939 roku (Toruń 2003); od końca XVIII wieku do 1945 roku (Toruń 2006) oraz od 1945 do 1970 roku (Toruń 2008). Autorką wszystkich trzech
w/w tomów katalogu była Anna Kroplewska-Gajewska, historyk sztuki i muzealnik, długoletni pracownik Muzeum, w chwili obecnej kierownik
Działu Sztuki Polskiej i Europejskiej. Nic więc dziwnego, że przygotowywany do druku najnowszy katalog Muzeum Okręgowego w Toruniu, tym
razem pt.: Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII wieku do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Katalog, to także
autorskie – w całości – dzieło Anny Kroplewskiej-Gajewskiej. Dzieło bez wątpienia bardzo dojrzałe, na odpowiednim poziomie naukowym”.
„Napisane przez nią noty zawierają również udaną próbę interpretacji dorobku danego twórcy, ulokowania go w realiach konkretnej epoki czy
grupy artystycznej. Aby ułatwić zainteresowanemu tematem czytelnikowi a także potencjalnym naukowcom, dalsze prace badawcze, każda
nota zawiera podstawową literaturę przedmiotu. Sposób jej zestawienia, zwłaszcza wykorzystanie do sporządzenia poszczególnych not,
najważniejszych, najciekawszych, a także najnowszych (ostatnich) publikacji, w tym także – co warto podkreślić – trudno dostępnych,
pomijanych najczęściej przez innych badaczy, tekstów nie publikowanych (rozpraw doktorskich i magisterskich oraz opinii rzeczoznawców),
pozostających w maszynopisach, świadczy nie tylko o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym Anny Kroplewskiej-Gajewskiej i dużym
doświadczeniu edytorskim, ale wskazuje przede wszystkim na jej znakomitą orientację trudnej przecież i złożonej, wielowątkowej
problematyce malarstwa i rzeźby polskiej, od końca XVIII wieku aż do końca 1 dekady XXI wieku”.

„Aby katalog mógł również służyć – jako szczególnego rodzaju przewodnik, a zarazem pomoc naukowa – turystom i badaczom z innych
krajów, dane katalogowe każdego obiektu oraz teksty wstępne (o charakterze informacyjnym) zostaną przetłumaczone na język angielski.
Naturalnie, podobnie jak w poprzednich wydawnictwach tego typu przygotowanych i wydanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, także i
obecny katalog będzie zawierał wykaz zastosowanych skrótów bibliograficznych i – niezbędny w takich sytuacjach – indeks osobowy”.
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Recenzja prof. dr. hab. JÓZEFA POKLEWSKIEGO Toruń, dn. 23. 10. 2018 (fragmenty):
„Przez dołączenie topografii sal, a także informacji o ekspozycji w poszczególnych salach, tekst ten spełnia, co należy podkreślić, także
rolę przewodnika po galerii. Zaś dwujęzyczna, polsko-angielska wersja tekstu nie tylko podnosi atrakcyjność tego wartościowego i
naprawdę potrzebnego wydawnictwa, ale też w znaczącym stopniu poszerza zasięg oddziaływania i to w międzynarodowej skali”.
„Prezentowane w katalogu dzieła stanowią […] trafnie wybrany, na miarę lokalnych możliwości przegląd najważniejszych okresów,
prądów, mód i tendencji artystycznych występujących w nowoczesnej sztuce polskiej. Z uznaniem też stwierdzić należy, że prezentacja
osiągnięć większości autorów została jeszcze dodatkowo wzbogacona przez zamieszczenie fragmentów opinii badaczy lub wypowiedzi
samych twórców. Wyjątkowo ważne merytorycznie i zasługujące w pełni na uznanie jest odnotowanie w Katalogu i wyodrębnienie w
twórczości wielu artystów przejawów ulegania prądom, modom i tendencjom występującym w poszczególnych okresach stylistycznych
oraz ich wpływowi na rozwój twórczy i drogę artystyczną”.
„Z pełnym uznaniem dla Autorki należy zauważyć, ze cały przekazany do recenzji tekst wyróżniał się poprawnością terminologiczną, a
co istotniejsze bogactwem języka literackiego”.

„Konkludując moje uwagi wyrażam przekonanie, iż ten tak sprawnie i fachowo opracowany Katalog toruńskiej galerii sztuki
nowoczesnej i współczesnej stanie się kolejnym sukcesem naukowo-badawczym i wydawniczym Muzeum Okręgowego w Toruniu”.

PRZYKŁADOWE
STRONY

OKŁADKA

PROMOCJA
W ramach promocji informacja o wydaniu publikacji oraz katalog w formie pdf do bezpłatnego pobrania umieszczona
została:
- na stronie internetowej muzeum www.muzeum.torun.pl. (informacja + katalog w formie pdf)
- w numerze 109 „Biuletynu Muzealnego” (informacja)
- w mediach społecznościowych muzeum: Facebook, Twitter oraz Instagram (informacja).
- 19.12.2018 r. w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu odbyło się podsumowanie roku 2018 w toruńskiej kulturze, podczas Toruńskiego
Vademecum Kulturalnego, na którym od minuty około 23 omówiono publikację:
https://www.facebook.com/CentrumKulturyDworArtusa/videos/1041290356040822/
- odbyły się wywiady z autorką katalogu:
w Radiu PiK 5 stycznia 2019 r. w pierwszej w 2019 roku audycji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek, podsumowanie wydarzeń kulturalnych, które
odbyły się w Toruniu w roku 2018. O największych koncertach, wystawach, napisanych książkach, filmowych debiutach i teatralnych
premierach mówiły: Magdalena Kujawa - redaktorka prowadząca miesięcznik "Ikar" oraz Marta Siwicka – animatorka kultury, aktualnie
związana zawodowo z toruńskim Teatrem W. Horzycy.: http://www.radiopik.pl/110,204,5-stycznia2019?fbclid=IwAR135yHh18zr0C9joEWnP6hei7RHIyM4cCHjycWnZRsvo46t8aWmRU71D8k
w Telewizji Toruń 13 stycznia 2019 r. w programie Aktualności Toruńskie
w biuletynie informacyjnym Torunia – IKAR, luty 2019, s. 32-33:
https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/ikar_186_www_a.pdf
w TVP Bydgoszcz w programie pt. Z pierwszej ręki autorka zaprezentowała publikację, 22.02.2019 (początek 0:35:32):
https://bydgoszcz.tvp.pl/41431660/z-pierwszej-reki-22022019
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
87–100 Toruń
Rynek Staromiejski 1
tel. +48 56 660 56 12

fax +48 56 62 240 29
www.muzeum.torun.pl
e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

Muzeum Okręgowe w Toruniu jest samorządową instytucją
kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miasta Toruń

