


Zdzisław Ciara (1932—1990) 
30 kwietnia 1990 r. zmarł niespodziewanie mgr 
Zdzisław Ciara, dyrektor Muzeum Okręgowego w To-
runiu. 

Urodził się 30 października 1932 r. w Toruniu jako 
syn Edmunda i Ireny z Hawilów. Wykształcenie 
zdobywał w rodzinnym mieście. Po maturze uzyskanej 
w 1950 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. 
Mikołaja Kopernika rozpoczął studia na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu specjalizując się w zakresie technologii 
i technik malarskich u doc. Leonarda Torwirta. 
W 1954 r. uzyskał stopień magistra zabytkoznawstwa 
i konserwatorstwa. 

Pracę zawodową rozpoczął w 1955 r. w Pracowniach 
Konserwacji Zabytków w Toruniu jako asystent 
konserwatora. Wybrał jednak państwową służbę kon-
serwatorską obejmując w 1956 r. posadę zastępcy 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie. 
W 1959 r. po przeprowadzeniu się do Bydgoszczy 
przejął obowiązki konserwatora zabytków dawnego 
województwa bydgoskiego. Pełnił je do 1972 r. Swoje 
stanowisko w kwestii ratowania i utrzymania zabyt-
ków architektury na podległym obszarze przedstawił 
w artykule Zagadnienie  adaptacji  obiektów  zabyt-
kowych w województwie  bydgoskim  dla  potrzeb  turys-
tyki  zamieszczonym w „Ochronie Zabytków" w 1967 r. 

W październiku 1972 r. Zdzisław Ciara objął funcję 
dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu. Był to 
kulminacyjny okres przygotowań obchodów 500-lecia 
urodzin Mikołaja Kopernika. Już w lutym 1973 r. 
oddano do użytku Muzeum Mikołaja Kopernika, 
a w sierpniu otwarto dwie znaczące wystawy ze 
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zbiorów europejskich i polskich „Epoka Kopernika 
w sztuce europejskiej 1450—1550" i „Grafika  północ-
nej Europy w dobie budzącego się renesansu". 

Dyrektor Zdzisław Ciara był zwolennikiem muzeum 
dynamicznego, inicjującego zainteresowanie działalnoś-
cią muzeum, przyciągającego ludzi różnych środowisk. 
Szczególną rolę' przywiązywał do działalności wys-
tawienniczej, naukowo-oświatowej i wydawniczej. Spo-
śród wielu wysoko ocenianych ekspozycji na szczegól-
ne wyróżnienie zasługuje wystawa zrealizowana z oka-
zji 750-lecia Torunia „Portret na Ziemi Chełmińskiej 
(1984 r.), wystawa „Człowieczy trud" (1984 r.) 
przygotowana przy Jego udziale jako komisarza oraz 
ekspozycja „Jerzy Remer (1888—1979) współtwórca 
konserwatorstwa zabytków w Polsce, w stuletnią 
rocznicę urodzin" (1989 r.). Z inicjatywy Zdziasława 
Ciary muzeum prowadziło od 1975 r. stałą wymianę 
wystaw z muzeami zagranicznymi w Gocie, Szwerinie, 
Getyndze, Archangielsku i Nowosybirsku. W działal-
ności naukowo-oświatowej na podkreślenie zasługują 
cykle odczytów z zakresu historii sztuki i historii 
prowadzone w muzeum przez pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Były to: 
„Spotkania z dziełem sztuki", „Królowie polscy 
w Toruniu", „Wybitni ludzie dawnego Torunia", 
„Życie codzienne w dawnym Toruniu". Muzeum 
prowadziło również warte uznania coroczne akcje 
oświatowe zwane „Niedzielą w Muzeum", organizowa-
ne wspólnie z dziennikiem toruńskim „Nowości". 

Poza sprawami merytorycznymi i organizacyjnymi 
związanymi z funkcjonowaniem  muzeum, Zdzisław 
Ciara pochłonięty był działalnością w zarządzie toruń-



skiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
w Towarzystwie Miłośników Torunia, w Towarzystwie 
Miłośników Muzeum Okręgowego w Toruniu, w To-
ruńskim Towarzystwie Kultury, w Społecznym Zespole 
d/s Odnowy Zespołu Staromiejskiego przy Wojewódz-
kim Komitecie Obchodów 750-lecia Torunia. Od 1979 
r. był członkiem Komisji Kultury KW PZPR w Toru-
niu. 

Za całokształt działalności w dziedzinie ochrony 
dóbr kultury narodowej otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż 
Zasługi oraz odznaczenia resortowe. 

Roman Domagała 
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