
Wernisa¿ wystawy i nadanie Galerii Domu Kultury
 imienia Stefana Tamowskiego

17 stycznia 1979 roku w Galerii sierpeckiego 
Domu Kultury uroczyœcie obchodzono okr¹g³y 
jubileusz 50-lecia artystycznej twórczoœci malarza 
Stefana Tamowskiego. Na wernisa¿ przyby³a wyj¹tko-
wo liczna publicznoœæ. Trzydzieœci lat póŸniej, 13 
lutego 2009 roku, w tym samym miejscu kolejny raz 
wystawiono ponadczasowe prace wielkiego artysty. Na 
otwarcie wystawy, po³¹czone z uroczystoœci¹ zwi¹zan¹ 
z nadaniem imienia Stefana Tamowskiego Galerii 
Domu Kultury, przyby³o kolejne pokolenie sierpczan.

Wydarzeniu nadano wyj¹tkowo donios³y 
charakter. Sala Galerii zosta³a odnowiona, zamontowa-
no nowoczesne oœwietlenie. Dziêki tym zabiegom 
kilkadziesi¹t obrazów Stefana Tamowskiego prezento-
wa³o siê niezwykle piêknie. Uczestnicy uroczystoœci od 

p i e r w s z y c h  c h w i l  p o  w e j œ c i u  d o  
pomieszczenia pragnêli oddaæ siê przyjemnoœci 
obcowania ze sztuk¹, jednak, aby tradycji sta³o siê 
zadoœæ, dyrektor Domu Kultury, Ewa Wysocka 
poprosi³a o chwilê uwagi, by powitaæ zebranych goœci i 
oficjalnie dokonaæ nadania sierpeckiej Galerii imienia 
artysty. Goœæmi honoro-wymi wernisa¿u by³a córka 
Stefana Tamowskiego, Ma³gorzata oraz wnuk Marek 
Tamowski z ¿on¹ i dwoma synami. Wœród uczestników 
uroczystoœci nie mog³o zabrakn¹æ osób, które zna³y 
Stefana Tamow-skiego, jak choæby jego przyjaciela 
fotografa, niegdyœ dyrektora Domu Kultury, Wojciecha 
Wiœniewskiego. To w³aœnie za spraw¹ sierpeckiego 
fotografa, który przeprowadzi³ wywiad z malarzem, z 
g³oœników odtwarzacza pop³yn¹³ podczas wernisa¿u 
g³os samego Stefana Tamowskiego. Nagranie, które 

prawie 30 lat to niezwyk³a pami¹tka po 
wielkim artyœcie.

Wspomnieniami o dziadku podzieli³ siê z pu-
blicznoœci¹ tak¿e wnuk Marek Tamowski. W jego 
pamiêci pozostanie na zawsze dom dziadka - artysty 
przy ul. Dworcowej, który jawi³ mu siê jako miejsce 
wprost magiczne, z zawsze rozstawionymi sztalugami, 
paletami farb i wiecznie unosz¹cym siê w powietrzu 
zapachem werniksu i terpentyny. Marek Tamowski 
opowiedzia³ te¿ ciekaw¹ anegdotê. Maj¹c kilka lat, by³ 
bardzo ¿ywotnym ch³opcem, którego pe³no by³o w ca-
³ym domu. Cierpliwy dziadek (akurat tworz¹cy kolejny 
obraz) d³ugo znosi³ zachowanie niesfornego wnuczka, 
a¿ do chwili, gdy wzi¹³ go na rêce i posadzi³ obok szta-
lugi, na stosie le¿¹cych na pod³odze ksi¹¿ek. Wówczas, 
w ma³ym ch³opcu dokona³a siê niezwyk³a przemiana i 
przez kolejnych kilka godzin, jak zaczarowany 
wpatrywa³ siê w dziadka tworz¹cego kolejne dzie³o. Od 
tej pory z szacunkiem podchodzi³ do tworz¹cego w 
domu mistrza.

Od lewej: dyrektor Ewa Wysocka, córka artysty Ma³gorzata
i wnuk Marek Tamowski w chwili otwarcia wystawy

Katalog retrospektywnej Wystawy sierpeckiego artysty

Wnuki i prawnuki sierpeckiego artysty zapewne s¹ dumni
ze swojego przodka


