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TORUŃ – CO ZOBACZYĆ
 Starówka – Rynek Staromiejski. Gotycka XIII
wieczna Toruńska starówka, która przetrwała zniszczenia II Wojny Światowej, została wpisana w 1997 r.
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 Dom Mikołaja Kopernika – ul. Kopernika 15.
Zespół dwóch późnogotyckich kamienic znajdujących się na Starym Mieście. Jest to prawdopodobne miejsce narodzin wybitnego astronoma.
Aktualnie znajduje się tu muzeum z nowoczesną interaktywną ekspozycją.
 Pomnik Mikołaja Kopernika – Rynek Staromiejski.Na Placu Staromiejskim tuż przed kościołem,
obok ratusza, stoi rzeźba Mikołaja Kopernika, jak
głosi łaciński napis, torunianina, który „ruszył ziemię, a zatrzymał niebo i słonce”.
 Dwór Artusa – Rynek Staromiejski 6. Historia toruńskiego Dworu Artusa sięga roku 1389. W Dworze
Artusa obradowały sejmiki pruskie, a w roku 1466
podpisano tu II pokój toruński kończący polsko-krzyżacką wojnę trzynastoletnią.
 Katedra św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty – Żeglarska 16. Bazylika katedralna jest gotyckim kościołem i dawną farą starego miasta. Kościół
wyróżnia się potężną, wieżą, na której szczycie znajduje się jedno-wskazówkowy, fisarski zegar. Świątynia była budowana etapami, począwszy od połowy XIII wieku. W narożnej kaplicy dobudowanej
do bazyliki został ochrzczony Mikołaj Kopernik.
Wielkim skarbem toruńskiej katedry jest również
potężny dzwon Tuba Dei – Trąba Boża, ważący
ponad 7 tysięcy kilogramów, trzeci co do wielkości dzwon w Polsce-Tuba Dei, czyli “Trąba Boża”
Wnętrze katedry zdobią malowidła i tryptyki z końca
XIV wieku, rzeźby, ołtarze i ambona z okresu baroku.
Można tu zobaczyć najstarsze kościelne organy.
 Krzywa wieża – ul. Pod Krzywą Wieżą. Wybudowana w drugiej połowie XIII wieku jako prosta
15-metrowa baszta. W średniowieczu zaczęła się
ona przechylać, aż do dziś, obecne odchylenie wynosi na szczycie 146 cm. Do XVIII wieku pełniła
funkcje obronne, obecnie stanowi wielką atrakcje
turystyczną.

 Areszt śledczy – ul. Piekary 53. Tzw. Okrąglak
to więzienie, które jest czynne do dziś. Odbywał
w nim karę zabójca księdza Jerzego Popiełuszki, były
kapitan SB Grzegorz Piotrowski. Obok więzienia
znajduje się gmach sądu.
 Kościół Najświętszej Marii Panny – ul. Panny
Marii 2. Kościół zwany również kościołem Mariackim, był pierwotnie kościołem Franciszkańskim. Kościół nie posiada wieży, lecz narożne wieżyczki. Wnętrze ścian kościoła zdobią wysokiej klasy malowidła
ścienne przedstawiające świętych, pochodzą z XIV
i zostały wykonane przez franciszkanów.
 Planetarium – ul. Franciszkańska 15. W miejscu
obecnego Planetarium dawniej znajdowała się gazownia. Obecnie jest to prawdziwe Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”.
 Ratusz i wieża ratuszowa – Rynek Staromiejski 1.
Gotycki budynek pochodzący z XIII wieku. Jest on
jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej.
Z ratuszem wiąże się ciekawa legenda podająca,
że budowla została wzniesiona na podobieństwo
kalendarza. Jedna wieża to jeden rok, cztery bramy
odpowiadają czterem porom roku, dwanaście dużych
sali równe jest liczbie miesięcy, okien ma tu być tyle,
ile dni w roku.
Zwiedzając Ratusz nie sposób pominąć wieżę ratuszową, na wierzchołek której prowadzi 175 stopni.
Z tarasu położonego na wysokości 40 m podziwiać
można rozległą panoramę miasta z jego najważniejszymi zabytkami i przepływającą nieopodal Wisłę.
 Ruiny zamku Krzyżackiego – ul. Przedzamcze 3.
Zamek Krzyżacki w Toruniu to jedna z najstarszych
budowli w mieście – prace przy jej budowie rozpoczęły się już prawdopodobnie w latach 30. XIII wieku.
Za opłatą można zwiedzać zarówno podziemia, jak
i naziemną część ruin.
 Średniowieczne Mury Obronne – Bulwar Filadelfijski. Założony w średniowieczu Toruń od samego
początku otoczono fortyfikacjami. Niezwykła atrakcja, którą można podziwiać podczas spaceru po starym mieście.
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TORUŃ – MUZEA

 Dom Mikołaja Kopernika
ul. Kopernika 15
Dom Mikołaja Kopernika to znajdujące się niedaleko Rynku Staromiejskiego dwie kamienice, w których swe pierwsze lata życia spędził słynny astronom.
Obecnie znajduje się tu muzeum poświęcone jego
osobie, które dzięki gruntownej rewitalizacji przeprowadzonej w latach 2017‒2018 zyskało nowoczesną,
interaktywną wystawę wykorzystującą największe
osiągnięcia techniki.
 Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
Łazienna 16
Muzeum, które otwarto w 1990 roku, jest poświęcone
tematyce historii Torunia, stąd największą ekspozycją jest wystawa zatytułowana „Toruń i jego historia”.
Pokazuje ona dzieje Torunia od okresu przedlokacyjnego, poprzez średniowiecze, czasy nowożytne,
XX-lecie międzywojenne, okupację, aż do lat współczesnych. Wystawę tę uzupełniają liczne multimedia,
a także pokazy opracowanego w technice 3D filmu
„Księga Toruń”, dzięki którym można lepiej poznać
dzieje miasta. Uzupełnieniem oferty kulturalnej muzeum są wystawy czasowe dotyczące również historii
Torunia.
 Muzeum Twierdzy Toruń
ul. Wały Generała Sikorskiego 23/2
Muzeum Twierdzy Toruń mieści się w zlokalizowanych przy Dworcu Autobusowym PKS budynku dawnych Koszar Bramy Chełmińskiej, będących elementem XIX-wiecznego fortecznego systemu obronnego,
powstałego dla wzmocnienia wschodniej granicy
Prus. Doskonale zachowany zespół obiektów, składający się z fortów, schronów, baterii artyleryjskich i budowli zaplecza, stanowi nie lada gratkę dla wszystkich
miłośników dawnego budownictwa obronnego.

 Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu
w Kamienicy pod Gwiazdą
Rynek Staromiejski 35
Kamienica pod Gwiazdą to dom mieszczański, który
został wzniesiony jeszcze w średniowieczu, a następnie był kilkukrotnie przebudowywany. Kamienica
nosi ślady różnych epok – od gotyckich murów, przez
bogato zdobioną barokową fasadę, aż po wnętrza,
które kryją wspaniałe kręcone, drewniane schody
ozdobione figurami Minerwy i lwa oraz oryginalne
polichromowane manierystyczne stropy. Jest jednym
z najokazalszych oraz najlepiej zachowanych przykładów kamienicy patrycjuszowskiej w Polsce.
W 1970 r. we wnętrzach Kamienicy pod Gwiazdą
otwarto pierwszą w Polsce stałą ekspozycję sztuki dalekowschodniej.
 Muzeum Toruńskiego Piernika
ul. Strumykowa 4
Muzeum mieści się w XVIII – wiecznej fabryce pierników należącej niegdyś do rodziny Wesse.
Goście mają tu możliwość odkrywania tajemnic
toruńskiego piernika – od składników niezbędnych
do przygotowania ciasta (wonne przyprawy, słodki
miód, najlepszej jakości mąkę), poprzez sposoby jego
wypieku, aż po dystrybucję na przestrzeni dziejów.
W Muzeum zobaczyć można m.in. unikatowe formy
piernikarskie oraz oryginalny piec do wypieku pierników.
 Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9/11
Mieszczące się w dwóch kamienicach muzeum,
poświęcone Podróżnikom, powstało dzięki pasji podróżniczej i kolekcjonerskiej dwójki polskich
globtrotterów. Ekspozycja stała składa się z szeregu wystaw prezentujących dorobek podróżniczy
Tony’ego Halika i Elżbiety Dzikowskiej. Prawie każda z sal wypełniona jest kolekcjami kultury materialnej plemion, zgromadzonymi przez Elżbietę Dzikowską podczas jej licznych podróży.
 Muzeum Etnograficzne
Wały gen. Sikorskiego 19
Toruńskie Muzeum Etnograficzne, a zwłaszcza jego
przy-muzealny Park Etnograficzny (skansen) z kompletnie urządzonymi i wyposażonymi zagrodami
i chałupami wiejskimi (z których najstarsza pochodzi z 1767 roku), zlokalizowane w samym centrum
miasta, stanowi wspaniałą atrakcją turystyczną, a turystów przyciągają ponadto organizowane cyklicznie
okolicznościowe imprezy ludowe.

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
www.wozownia.pl

 Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1
Jedno z najstarszych muzeów w Polsce z siedzibą
w gotyckim Ratuszu Staromiejskim.
Zbudowany na planie kwadratu z wewnętrznym
dziedzińcem stanowi symbol gotyckiego Zespołu Staromiejskiego, wpisanego w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Dziś gmach jest główną siedzibą Muzeum Okręgowego. W jego wnętrzach poznać można dawny wygląd
i funkcje ratuszowych pomieszczeń, a także ekspozycje, w których szczególne miejsce zajmuje sztuka
gotycka, wyroby toruńskich rzemieślników oraz malarstwo polskie XIX i XX stulecia.

SMS 691999194

Zrzeszenie Transportu
ul. Konopackich 3
Toruń

Budynek dawnej pruskiej wozowni artyleryjskiej
reprezentuje unikalny typ obiektu militarno-magazynowego o szczególnych walorach historycznych i zabytkowych. Wozownia wybudowana została w stylu klasycystycznym w latach 1819‒1821
na gruncie wykupionym od miasta przez rząd
pruski i wchodziła w skład zespołu toruńskich
budowli garnizonowych. Przechowywano tu lawety armatnie i inne pojazdy artyleryjskie. Galeria Sztuki Wozownia istnieje od 1950 roku.
Charakter toruńskiej galerii zmieniał się wraz
ze zmianami w sztuce i zmianami w funkcjonowaniu instytucji kultury i organizacji życia
nie tylko kulturalnego, ale w ogóle społecznego.
Obecnie galeria prezentuje prace znanych artystów, jednak przede wszystkim jest miejscem wystawiania młodych talentów. Właśnie to zapewnia
odrębne i charakterystyczne miejsce toruńskiej
Galerii na scenie ogólnopolskiej.
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stniejąca do dziś, przy narożniku Rynku Nowomiejskiego i ulicy Ślusarskiej (dawniej Krzyżackiej),
gospoda Pod Modrym Fartuchem szczyci się najstarszą w Toruniu i w całej Polsce tradycją. Data 1489
umieszczona ponad godłem gospody, modrym fartuchem, wskazuje na to, jak daleko sięga ta tradycja.
Dziś Gospoda Pod Modrym Fartuchem jest jedyną gospodą w Polsce, której tradycja sięga średniowiecza, kiedy Polska stała u szczytu potęgi, czasów
Jagiellońskich, czasów Kopernika i Wita Stwosza.
Przez kilkaset lat gospoda pozostawała, od czasu założenia, w rękach ogólnie poważanej rodziny
Szalitów. Tradycja z ojca na syna przekazywała opowieści o królach Kazimierzu Jagiellończyku, Janie
Olbrachcie i ich następcach, którzy mieli zaszczycić
gospodę swą obecnością. Dobrze pielęgnowane miody i węgrzyny w sklepach gospody miały być zachętą
dla gości królewskich, by podczas bytności w Toruniu
pamiętali o Modrym Fartuchu.
Modry Fartuch cieszył się zawsze popularnością,
zwłaszcza wśród warstwy rzemieślniczej, której godło
dotąd nosi. Modry fartuszek bowiem, zdobiący jego
front oraz szyld na samym narożniku, to fartuch rzemieślniczy. Takie fartuchy noszone były (i nierzadko
wciąż są noszone) przez rzemieślników przy pracy.
Do nich to zwracało się godło gospody z uprzejmym zaproszeniem: „Mili moi, gdy złożycie fartuch
po pracy, wstąpcie na kufelek, na kieliszek…”. Choć

wiele się zmieniło, choć dawne pamiątki przechowywane w gospodzie się zagubiły, kiedy długoletni
właściciele te progi opuścili, pozostała starodawna
tradycja, która opromienia skromną fasadę gospody
urokiem czasów minionych.

Obecny wygląd gospody (po rekonstrukcji) jest
barokowy – XVIII-wieczny. Dziś gospoda „Pod Modrym Fartuchem” jest jednym z najbardziej stylowych lokali w Toruniu, odwiedzanym licznie przez
mieszkańców Torunia jak również turystów.
Źródło: Najciekawsze Osobliwości Miasta Torunia,
Marian Sydow, Józef Landowski

TORUŃ RODZINNIE
 Ogród Zoobotaniczny ul. Bydgoska 7
Teren zajmowany przez dzisiejszy Ogród Zoobotaniczny w Toruniu leży na terenie średniowiecznej
osady flisaków i rybaków – Małe Rybaki. Jak wynika
z badań, obszar ten był w XV–XVI w. miejscem wybierania gliny do wyrobu cegieł i ich wypalania. Można więc przypuszczać, że część toruńskiej Starówki
została zbudowana z powstałych cegieł. Na ponad
6 hektarach zgromadzonych jest wiele ciekawych gatunków zwierząt oraz kilkadziesiąt gatunków drzew
i krzewów. W znajdującym się na terenie ogrodu herpetarium można podziwiać płazy i gady, a w nowoczesnej ptaszarni, egzotyczne ptaki i rośliny. Ogród
czynny jest codziennie, przez wszystkie dni w roku,
również w weekendy i wszystkie dni świąteczne.
W okresie zimowym, do 15 marca, ogród zaprasza
w godzinach 10.00–16.00.
 Młyn Wiedzy ul. Władysława Łokietka 5
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy to jedyne
centrum nauki w woj. kujawsko-pomorskim. Siedzibą tego centrum jest zabytkowy budynek dawnego
młyna – jednego z najcenniejszych toruńskich zabytków architektury przemysłowej. Na ponad 5 tys.
metrów kwadratowych popularyzowana jest nauka
w formie wystaw, zajęć interaktywnych oraz zajęć
warsztatowych. Wizytówką instytucji jest Wahadło
Foucault’a, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Sercem toruńskiego
eksponatu jest 35-kilogramowa, chromowana kula
wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej

linie, biegnącej od dachu po parter placówki przez
wszystkie kondygnacje. Dzięki temu wahadło jest widoczne z każdego piętra. Młyn Wiedzy to mnóstwo
eksperymentów i radości z poznawania świata. Pokaz
swojemu dziecku jaka nauka może być łatwa!
 Barbarka ul. Przysiecka 13
Barbarka to stare osiedle leśne położone w północno-zachodniej części Torunia, ok. 7,5 km od Rynku
Staromiejskiego.
Nazwa, używana już w średniowieczu, wiąże się
wprost z kultem św. Barbary i pochodzi od kaplicy
Św. Barbary stojącej wśród lasów. Centralne miejsce
Barbarki zajmuje zatem ta kaplica poświęcona świętej
męczennicy.
Obecnie Barbarka jest niezwykle popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku, które bez względu na
porę roku ma zawsze coś do zaoferowania. W sąsiedztwie kaplicy św. Barbary znajduje się urządzony
rekreacyjnie teren o powierzchni 3,8 ha zwany „osadą
leśną Barbarka”.
Na jej terenie znajduje się całoroczna baza noclegowa, wypożyczalnia rowerów, „siłownia pod chmurką”,
park linowy, a także mini golf.
 Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA***
Elgiszewo 37, Ciechocin
Hotel Osada Karbówko to wyjątkowy obiekt, gdzie
sielski klimat wsi łączy się z nowoczesnością. Obiekt
znajduje się w Elgiszewie, w malowniczej Dolinie rzeki Drwęcy, jedynie 30 km od Torunia. Atutem tego
miejsca jest niewątpliwie bliskość przyrody i piękne
krajobrazy. Dzięki temu można się tutaj wspaniale zrelaksować i odpocząć od zgiełku miasta. Hotel
oferuje różnego rodzaju miejsca noclegowe, takie jak
eleganckie pokoje, klimatyczne izby w chatach krytych strzechą czy apartamenty. Na Gości czeka wiele
atrakcji, między innymi:
• mini ZOO
• nauka jazdy konnej
• przejażdżki bryczką
• spływy kajakowe
• sala zabaw i plac zabaw dla dzieci
• korty tenisowe
• siłownia na świeżym powietrzu
• wypożyczalnia rowerów
• minigolf
• Centrum Rozrywki Pohulanka (czterotorowa kręgielnia, bilard, bar)
• nowoczesna strefa Wellness & SPA

15 Szczytna Street, 87-100 Toruń
tel. 797 903 333
rezerwacja@browar-olbracht.pl

Mon-Thurs - 11.00-23.00
Fri-Sat - 11.00-24.00
Sun - 11.00-22.00

JAN OLBRACHT OLD CITY BREWERY is the only one restaurant in Toruń
with micro beer equipment. Beer is brewed on location. Guests can enjoy Polish
dishes with elements of Bavarian cuisine and craft brewed beer.

LEGENDA O POWSTANIU
NAZWY MIASTA TORUŃ
Według podania jedna z toruńskich baszt przyjaźniła się z Wisłą. Od przepływającej obok rzeki słuchała interesujących opowieści. Po pewnym czasie
zaczęła zazdrościć Wiśle jej barwnego życia, ta
jednak wciąż chwaliła się podpływając coraz bliżej

murów baszty. Z czasem Wisła zaczęła podmywać
jej mury. Baszta nie mogła wytrzymać już uderzeń
fal i przestraszona krzyknęła: Wisło, Wisło, nie
podpływaj tak blisko, bo ja runę! Rzeka odpowiedziała: To ruń!
Krzyk niesiony echem usłyszeli wędrowcy zastanawiający się, jakie to miasto o wysokich ceglanych murach widać na horyzoncie. Tak właśnie
nazwę Toruń nanieśli na swoje mapy.

Ogród Muzyków

Pre-war Recipes!

Live Music

Przedwojenne receptury, muzyka na żywo.
Stawiamy na produkty regionalne:
sery, piwo piernikowe, lokalne alkohole

Obszar parku pomiędzy ulicami
Fryderyka Chopina i Bydgoską
oraz Aleją 500-lecia. Park powstał
na miejscu fortyfikacji Twierdzy
Toruń i do dziś nosi jej ślady w
postaci dawnej lokalizacji lunety VI. W zachodnim
krańcu Ogrodu znajduje się popiersie Stanisława
Moniuszki , a we wschodnim drewniany obiekt ławkowy „Grzybek”, pochodzący z 1843 roku. 15 listopada 2018 roku skwerowi przy „Grzybku” nadano imię
Anny i Leonarda Torwirtów.
Przy krańcu parku, obok ul. Chopina mieściła się
Złota Góra (niem. Goldberg) – naturalne wzniesienie
wydmowe, wyrównane na początku XIX wieku.

Szczególną atrakcją, która znajduje się w Ogrodzie
Muzyków, jest muzyczny plac zabaw, wyposażony
w takie sprzęty, jak m.in. Grand Marimba, Congas,
Tembos, Tubullar Bells, Harmony, Babel Drums itp.

ul. Kopernika 23
tel. 56 4708957
! NIE PRZEGAP… !
Szopki krakowskie – wystawa

Współczesna kaligrafia japońska

Wystawa „Opowieść o powrotach”

Muzeum Etnograficzne zaprasza na
wystawę szopek krakowskich. Tradycja szopkarstwa w Krakowie sięga
II p. XIX wieku. Szopki pokazywane
są na ekspozycjach na całym świecie,
wpisane na Reprezentatywną Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Tradycją
stały się również doroczne konkursy
szopek na Rynku Głównym w Krakowie, z których najlepsze trafiają do
Muzeum Krakowa. Wystawę tworzą
zbiory tegoż muzeum i ME w Toruniu.

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu
w Kamienicy pod Gwiazdą zaprasza
na wystawę poświęconą współczesnej
kaligrafii japońskiej. Na prezentowanych pracach zobaczymy, jak artyści
zajmujący się tą dawną sztuką zareagowali na współczesność i jej wyzwania, a w szczególności na wojnę
w Ukrainie.
26.11.2022–19.02.2023
Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu
w Kamienicy pod Gwiazdą,
Rynek Staromiejski 35

Muzeum Okręgowe zaprasza na wystawę fotografii przyrodniczej pt. „Opowieść o powrotach”. Wspólnym tematem wszystkich prezentowanych zdjęć
jest odbudowa ekosystemów i związane z nią wyzwania. Wystawa towarzyszy XV Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuk Wizualnych Inspirowanych
Naturą „Sztuka Natury”.
02.12.2022–19.03.2023
Muzeum Podróżników im. Tony’ego
Halika, Franciszkańska 9

06.12.2022
12.02.2023

UKRAINIAN RESTAURANT

Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Wały gen. Sikorskiego 19

UL. MOSTOWA 3 • TEL. 888 302 350

@KozackiePierogi

TORUŃSKIE
LEGENDY
Ogólnie znane są monumentalne zabytki Torunia,
jego kościoły średniowieczne i potężny ratusz. Mniej
znane są związane z Toruniem legendy i różne osobliwości…

KRZYWA WIEŻA

Wybudowana została w XIII wieku jako prosta,
15-metrowa baszta obronna wtopiona w system murów obronnych i ustawiona na fundamentach czworościennych, lecz z niedociągniętą do końca ścianą
od strony miasta. Przez otwory w jej bocznych ścianach przebiegał ganek strażniczy, łączący ją z murami obronnymi, zaś brak ściany wewnętrznej ułatwiał
wciąganie amunicji. Już w średniowieczu z piaszczysto-gliniastego podłoża, na którym baszta została
ustawiona, pod wpływem jej ciężaru osunęły się piaski, powodując równocześnie pochylanie się wieży
do momentu, aż oparła się ona na gruncie bardziej
trwałym.

BLASZANY KOT

Na dachu kamienicy przy Rynku Staromiejskim 8
w Toruniu stoi blaszany kot. Widać go już z daleka. Według legendy, przed wojną mieszkał tu Józek,
który miał pięknego kota. Kochał to zwierzę bardzo,
często się z nim bawił, poświęcał mu sporo czasu, zajmował się. Gdy wybuchła wojna, chłopaka powołano
do wojska, a osamotnione zwierzę codziennie wypatrywało swojego pana. Nadaremnie, jak mówi legen-

da, chłopak zginął gdzieś na froncie i nigdy do domu
nie powrócił. A w pewien letni dzień łapy zwierzęcia
przykleiły się do rozgrzanej, roztopionej smoły na dachu i tak pozostał.

OSIOŁEK

Wokół pochyłości Krzywej Wieży krąży wiele legend.
Jedna z najbardziej znanych utrzymuje, że na toruńskim zamku żyło 12 rycerzy zakonnych. Jednego
z nich zauroczyła młoda mieszczka. Spotykali się
w toruńskich zaułkach, lecz mieszkańcy szybko donieśli o ich miłości komturowi i władzom miasta.
Oboje kochanków ukarano, dziewczynie wymierzono
25 batów, a rycerzowi kazano zbudować wieżę. Wieża
ta miała być jednak tak krzywa, jak krzywe było jego
postępowanie. Stała się ona symbolem odejścia od reguły zakonnej. Do dziś jest także miejscem, w którym
chętni sprawdzają swoją niewinność. Należy wtedy
stanąć plecami przy murze, wyciągnąć ręce do przodu
i spróbować pozostać tak przez chwilę.

Osiołek, który stoi przy Rynku Staromiejskim, u zbiegu z ulicą Żeglarską, naprzeciwko pomnika Mikołaja
Kopernika nie jest zwykłym osiołkiem. W rzeczywistości jest to pręgierz. Pomnik został odsłonięty
w 2007 roku, na pamiątkę pręgierza w kształcie osiołka, który niegdyś stał w centrum Torunia, do końca XVIII wieku. W dawnych czasach pręgierz był
formą karania mieszkańców za różne przewinienia.
Na drewnianym osiołku, na którego grzbiecie znajdowała się blacha, sadzano złoczyńców oraz niesfornych
strażników miejskich, którym dodatkowo obciążano
nogi workami z kamieniami.
Obecnie osiołek stanowi nie lada atrakcję wśród turystów, którzy chętnie fotografują osiołka i próbują
się na niego wdrapać.

SMOK

Na ulicy Przedzamcze 20, tuż nad odkrytą częścią
Strugi Toruńskiej postawiony został toruński smok
na pamiątkę wydarzenia (legendy) opisanego na tablicy przy smoku.
Treść tablicy przy smoku toruńskim: 13 sierpnia 1746
roku mistrz ciesielski Johann Georg Hieronimi i żona
miejscowego żołnierza Kataharina Storchin zaświadczyli w kancelarii miejskiej w Toruniu, że wiosną 1746
roku widzieli smoka. Stwór potrafił latać i pływać,
miał 2 m długości głowę i tułów ciemnoszare, ogon
jasnobrązowy i błyszczący. Smok latający pojawił się
w pobliżu Strugi Toruńskiej w rejonie Przedzamcza
i odleciał w stronę ruin zamku krzyżackiego.
Opisy smoka pozwoliły późniejszym badaczom sklasyfikować go jako smoka latającego czyli po łacinie
draco volans.

FLISAK i ŻABKI

Na Rynku Staromiejskim stoi fontanna zwana Flisakiem. Jest to figurka pochodząca z 1914 roku, odlana
z brązu, przedstawiającą flisaka i zasłuchane w jego
grę żabki. Toruń był ważnym punktem na trasie spławu drewna do Gdańska i popularnym miejscem odpoczynku flisaków. Przykładem obecności flisaków
w Toruniu może być jedyny, zwany flisaczym, zegar

katedry świętych Janów. Jest on zwrócony w stronę
rzeki, nie w stronę centrum miasta. Legenda głosi,
że pewnego roku na skutek powodzi lub, jak mówią
inne wersje legendy, klątwy rzuconej przez wygnaną
z miasta żebraczkę, Toruń nawiedziła istna plaga żab.
Płazy były dla miasta na tyle uciążliwe, że burmistrz
wyznaczył pokaźną sumę pieniędzy oraz rękę swojej
córki jako nagrodę dla tego, kto pozbędzie się z mia-

sta żab. Udało się to dopiero flisakowi, znanemu niekiedy pod imieniem Iwo, który sprawił, że wszystkie
żaby zasłuchane w jego grę na skrzypcach zebrały się
przy nim, a następnie wyszły przez Bramę Chełmińską aż na teren obecnej dzielnicy Mokre. Tam flisak
przestał grać, a żaby pozostały na podmokłych terenach Mokrego.
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CZYNNE CODZIENNIE
OPEN EVERY DAY

7.30 – 16.00

Pyszne śniadania
i lunche / Delicious
breakfast and lunch

Stare Miasto – to warto wiedzieć:
Na toruńskiej
starówce
obowiązuje strefa
zamieszkania:

Oznacza to, że piesi mają bezwzględne pierwszeństwo, a pojazdy mogą się poruszać z prędkością 20 km/h.
Strefa zamieszkania jest wyznaczona ulicami: Bulwar
Filadelfijski, al. Św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego, Szumana, Warszawska. Z ruchu są wyłączone
całkowicie drogi wewnętrzne Różana, Rynek Staromiejski, Szeroka, Królowej Jadwigi.
ROWEREM PO STARÓWCE:
Rowerzyści poruszający się po toruńskim Starym
Mieście powinni stosować się do istniejącego oznakowania oraz do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Rowerzyści nie mogą jeździć
po ul. Szerokiej na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Szczytnej/Łaziennej oraz od
Szczytnej/Łaziennej do ul. Mostowej. Rowerzyści
mogą przekraczać ul. Szeroką podróżując na odcin-

kach: Łazienna-Szczytna, Szczytna-Łazienna, a także
pomiędzy ulicami: Mostową, Podmurną, Strumykową, Przedzamcze, Wielkie Garbary i Małe Garbary.
Rowerzyści powinni zapoznać się z tabliczkami podczepionymi do znaków B-1 zakaz ruchu i stosować się
do ich treści.
Takie rozwiązanie umożliwia rowerzystom podróżowanie na głównych relacjach północ-południe ale
także ogranicza możliwość przejechania rowerem od Rynku Nowomiejskiego do Rynku Staromiejskiego i odwrotnie.
Rowerzyści na toruńskim Starym Mieście mogą
jeździć niektórymi ulicami jednokierunkowymi
w dwóch kierunkach. Dzięki temu zapewniona
jest alternatywa względem podróżowania rowerem
po ulicy Szerokiej.
WIFI NA STARÓWCE:
Na toruńskiej starówce
znajduje się wiele punktów dostępowych do sieci
WiFi, między innymi przy
Ratuszu Staromiejskim (Rynek Staromiejski 1) oraz
przy Fontannie Cosmopolis, (ul. Fosa Staromiejska 1A). Wykaz lokalizacji i logowanie znajdziesz
na stronie: wifi.torun.pl. Identyfikator (SSID) sieci
wifi: TorunWiFi.

Restauracja „U Kucharzy”
Miejsce dobrych spotkań gdzie gościnność łączy się ze smakiem :)

Toruń’s famous Cat Cafes! Two relaxing
feline oases in the center of Toruń!
Our Neko Cafes provide a sanctuary for
happiness-inducing, inter-species
bonding. Come in, pause for a while, enjoy
peaceful time with kitty companions and
some delicious coffee and cake!

ul. Chełmińska 11, Toruń

tel. 533 419 555

ul. Prosta 17, Toruń

tel. 537 003 117
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find us
Pon.-Czw. / Mon.-Thurs. 12.00-22.00
Pt.-Niedz. / Fri.-Sun.
10.00-22.00

ul. Szeroka 37
tel. +48 607 664 422

Ń

SUPERB TRADITIONAL POLISH CUISINE
RESTAURACJA Z KUCHNIĄ POLSKĄ

OF TORU
NT

RESTAUR
A
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ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
tel. 56 65 22 333
www.royalindia.pl

find us

ZABYTKI 1
1. Pomnik Kopernika
2. Ratusz Staromiejski
3. Kamienica pod
Gwiazdą
4. Dwór Artusa
5. Pałac Meissnerów
6. Statuetka Flisaka
7. Kościół Ducha Św.
8. Kościół NMP
9. UMK
10. Łuk Cezara
11. Krzywa Wieża
12. Spichrz gotycki
13. Spichrz barokowy
14. Brama Klasztorna
15. Baszta Gołębnik
16. Brama Żeglarska
17. Pałac Dąmbskich
18. Wozownia
19. Dom Kopernika
20. Katedra śś. Janów
21. Dom Eskenów
22. Pałac Fengerów
23. Brama Mostowa
24. Dwór Mieszczański
25. Zamek Krzyżacki
26. Gdanisko
27. Kościół św. Jakuba
28. Kościół
Garnizonowy
29. Dawny Kościół
ewangelicki
30. Planetarium

USŁUGI / SERVICE S?
S4 Tourist Info
PUBY/ PUBS P?
R2 Krajina Piva

MONUMENTS 1
1. Copernicus
Monument
2. Old Town Hall
3. Star House
4. Artus Court
5. Meissner Palace
6. Raftsman Statue
7. Church of the Holy
Spirit
8. Church of the
Virgin Mary
9. University Building
10. Caesar’s Arch
11. Leaning Tower
12. Gothic Granary
13. Baroque Granary
14. Monastery Gate
15. Dovecote Tower
16. Sailors’ Gate
17. Dàmbski Palace
18. Carriage House
19. Copernicus House
20. St. Johns’ Cathedral
21. Eskens’ Palace
22. Fengers’ Palace
23. Bridge Gate
24. Burghers’ Court
25. Teutonic Castle
26. Toilet Tower
27. Church of St. James
28. Garrison Church
29. Evangelical Church
30. Planetarium

SKLEPY / STORES S?
S1 Pachnidełko
S2 Spiżarnia by Grande Coffee
S3 Jubiler Karkosik
S4 Optometria Karczewski KIDS
S5 Sun&Lens Center Karczewski
S6 Galeria Optyczna
S7 Luma Milanówek
W1 Somm+

HOTELE / HOTELS H?
H2 B&B Hotel
H3 Gotyk
H4 Solaris
H7 Spichrz

KAWIARNIE / CAFES C?
C1 Cafe Atmosphera
C2 Neko Cafe
C3 Grande Coffee Cafe
C4 Lenkiewicz

GALERIE / GALLERIES G?
G1 Wozownia

WINIARNIE / WINERIES W?
W1 Somm+

RESTAURACJE / RESTAURANTS
R1 Royal India
R2 Pod Modrym Fartuchem
R3 Lovely Moss
R6 U Kucharzy
R7 Kozackie Pierogi
R8 Jan Olbracht
R11 Bułka

R?
R14
R17
R18
R19
H7

Sznyt na Winklu
Pierogarnia Stary Młyn
Pierogarnia Stary Młyn
Pierogarnia Stary Toruń
Spichrz

SKLEP I WINE BAR

alkohole • wine bar •
zestawy prezentowe •
kawa • herbata • upominki •
degustacje • kieliszki • gadzety

Kopernik patronem roku 2023
2023 obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika
(1473–1543) – wybitnego astronoma, matematyka,
prawnika, lekarza i ekonomisty, który udowodnił
teorię heliocentryczną w poświęconym temu dziele
„De Revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”). Datę powiązano z rocznicą
pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.
Na 18 lutego 2023 roku planowane jest coroczne wydarzenie Dies Natalis Copernici 550,
kiedy to w Ratuszu Staromiejskim otwarta zostanie wystawa
pt. „Wokół rękopisu De revolutionibus”. Dzień później, czyli
dokładnie w rocznicę urodzin
odbędzie się Święto Uczelni
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W jego trakcie zainaugurowany zostanie Światowy
Kongres Kopernikański.
Na luty 2023 roku planowany jest także Koncert Kopernikowski przygotowywany

przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną oraz otwarcie
Kopernikańskiego Centrum Integracji – kompleksu dydaktyczno-integracyjnego na terenie kampusu
uniwersyteckiego na Bielanach.

Rok kopernikański dla turystów
Najważniejszym wydarzeniem turystycznym o zasięgu międzynarodowym w Roku Kopernikańskim będzie 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy,
zaplanowany ona 22–25 czerwca 2023 roku. Do Torunia zjechać mają przedstawiciele ponad 100 miast
hanzeatyckich z całej Europy.
We wrześniu 2023 roku Muzeum Okręgowe zorganizuje wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi pn. „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu”. Otwarty też zostanie kujawsko-pomorski odcinek
Szlaku Kopernikańskiego.
Połączy się on w pętlę z istniejącym już szlakiem
na Warmii i Mazurach. Brakuje odcinka kujawsko-pomorskiego oraz na Pomorzu. „Tak jak życie Mikołaja Kopernika: szlak rozpoczynałby się w Toruniu,
a kończył we Fromborku” – mówi marszałek Piotr
Całbecki.

Planetarium im. Władysława Dziewulskiego
Budynek powstał w 1860 roku i pierwotnie pełnił funkcję zbiornika na gaz wchodzącego w skład
Gazowni Miejskiej w Toruniu. Była to jedyna budowla ceglana tego typu w mieście. W 1989 roku władze
miasta rozpoczęły adaptację zbiornika na cele Planetarium, a 17 lutego 1994 roku odbyło się jego uroczyste otwarcie.
Klasycznie rozumiane Planetarium (sala projekcyjna pod kopułą) rozszerzyło swoją ofertę i dziś

jest prawdziwym Centrum Popularyzacji Kosmosu
„Planetarium – Toruń”.
Główny projektor planetarium (model RFP) wyprodukowała firma Zeiss. Tworząca sztuczne niebo
kopuła planetarium ma 15 metrów średnicy, co czyni
je jednym z trzech największych w Polsce. W sali projekcyjnej pod kopułą znajduje się 189 miejsc.
Ze wszystkich atrakcji (wystaw i pokazów) mogą
korzystać zarówno widzowie indywidualni, jak i zorganizowane grupy. Planetarium czynne jest przez cały
rok. Stało się jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Torunia i regionu. Jest też jednym z najliczniej odwiedzanych planetariów w Europie, frekwencją bijąc na głowę inne, nawet większe obiekty.
Autorskie pomysły, niepowtarzalne pokazy tworzone
według własnych scenariuszy i materiałów wizualnych oraz niezapomniany klimat Torunia – miasta
Mikołaja Kopernika to główne, choć nie jedyne powody sukcesu.

CENTRUM POPULARYZACJI KOSMOSU
„PLANETARIUM – TORUŃ”
ul. Franciszkańska 15-21, 87-100 Toruń

www.planetarium.torun.pl

Solaris is a boutique hotel merging two tenement buildings dating back to XVII and XIX centuries

23 rooms (3 luxury rooms).

Equipped with a lift/elevator.

A conference room and a VIP room.

Situated in the very heart
of the Old Town.

Restauracja w samym centrum Torunia
pełna smaków lasu i nie tylko
Jedyna w Toruniu restauracja
specjalizująca się w dziczyźnie
Niecodzienna forma serwowania dań
z dziczyzny, które na końcowym etapie
poddawane są wędzeniu wiórkami dębu
Restauracja przyjazna dzieciom
i zwierzętom

ul. Kopernika 40
tel: 691 676 889
www.lovelymoss.pl
kontakt@lovelymoss.pl

•
•

tel. +48 605 048 185
www.hotel-solaris.pl

• Bagaż za ciężki? Nie chcesz z nim chodzić po mieście? Skończyła się doba
hotelowa, a do pociągu jeszcze trzy godziny? Nic prostszego, kierujesz się do
Informacji Turystycznej i zostawiasz tam plecak.
Płacisz 5 zł za jednorazowe zostawienie bagażu.
• Luggage too heavy? You don't want to walk around town with it? The hotel stay
is over, and there are still three hours left until you leave? No problem, you can
store your suitcase at the Tourist Information Centre at only 5 zł per bag per day!

Kto zniszczył zamek krzyżacki w Toruniu?
Toruński zamek nigdy nie został zdobyty przez obcych najeźdźców. Zniszczyli go… mieszkańcy Starego Miasta Torunia, którzy oblegli warownię w 1454
roku. Atak był sygnałem do ogólnokrajowego powstania kierowanego przez Związek Pruski, organizację powołaną przez miasta i rycerstwo dla obrony
ich praw przed nadużyciami i bezprawiem Krzyżaków. Torunianie zdobyli zamek i natychmiast przystąpili do jego planowej i niemal całkowitej rozbiórki.
Na zamkowym dziedzińcu urządzono miejskie śmietnisko, które funkcjonowało tu przez kolejne wieki.
Dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku odkryto
w całości znajdujące się w tym miejscu ruiny.
Toruński zamek należał do najstarszych budowli
tego typu wzniesionych przez Krzyżaków na prawym
Autor Kasa Fue – Praca własna, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=84426266

ul. Panny Marii 9, 87-100 Toruń
e-mail: recepcja@solarishotel.pl

brzegu Wisły. Zaczęto budować go około połowy XIII
wieku. Wykorzystano w tym celu umocnienia starszego, wcześniej zniszczonego grodu, co miało wpływ
na nietypowy kształt toruńskiej warowni, przypominający podkowę. Zamek, początkowo drewniany,
później wznoszony z kamienia i cegły, był rozbudowywany aż do połowy XV wieku.
Do dziś czytelny jest układ zamku dzięki zachowanym zewnętrznym murom. Przy wejściu na dziedziniec oraz w jego centrum przetrwały resztki wysadzonej w powietrze wieży. Fragment ruin położony
wzdłuż Wisły kryje ślady po części mieszkalnej zamku. Najlepiej zachowała się wieża ustępowa – Gdanisko, które w XVI-XVIII wieku używane było jako
składnica prochu strzelniczego.
Źródło: www.torun.pl

Tumult toruński
Głośny na skalę międzynarodową tumult toruński
(sprawa toruńska) to krwawe ekscesy na tle religijnym między mieszkańcami Torunia katolikami
a protestantami, mające miejsce 16. i 17. lipca 1724 r.
i dalekosiężne ich skutki.
Był grudniowy ranek roku 1724. Na dziedzińcu
staromiejskiego ratusza w Toruniu pod katowski topór położyli głowy burmistrz miasta i dziewięciu luteranów, którzy w lipcu uczestniczyli w zamieszkach.
Ich śmierć była finałem zajść, które szerokim echem
odbiły się w całej ówczesnej Europie.
Na początku XVIII wieku w zamożnym Toruniu
żyli obok siebie Polacy i Niemcy, katolicy i luteranie.
Napięcie między przedstawicielami wyznań i narodów stopniowo narastało, głównie za sprawą coraz
silniejszej kontrreformacji.

16 lipca 1724 roku grupa słuchaczy protestanckiego gimnazjum przypatrywała się procesji ku czci
Matki Boskiej. Nie zdjęli czapek, ani nie uklękli, co
oburzyło ucznia Kolegium Jezuickiego. Gdy ten próbował zmusić luteranów do okazania czci katolickim
symbolom, doszło do bijatyki. Następnego dnia doszło w mieście do rozruchów pomiędzy katolikami
i protestantami. Władzom miasta zabrakło zdecydowania, by przykładnie ukarać winnych. Nie przewidziano, że toruński tumult zostanie wykorzystany do
celów wielkiej polityki.
Wieść o wydarzeniach w Toruniu obiegła szlacheckie sejmiki. Ich uczestnicy zapałali oburzeniem
wobec zbrodni przeciwko religii. Napiętą atmosferę
postanowił wykorzystać król August II. Monarcha
liczył, że surowe ukaranie winnych zajść wzmocni
jego pozycję i odwróci uwagę szlachty od problemów
państwa. Przebieg wypadków miała zbadać specjalna
komisja. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków.
Wyrok ogłoszono 16 listopada.
Całą winą obarczono protestantów. Burmistrz Johann Gottfried
Roesner, wiceburmistrz
oraz
jedenastu mieszczan skazanych
zostało na śmierć. Kilkudziesięciu torunian na kary więzienia.
Luteranie mieli także wypłacić
odszkodowanie jezuitom, wznieść
posąg Matki Boskiej, przenieść
swe gimnazjum poza obręb miasta i przekazać zakonowi bernardynów przejęty w okresie reformacji kościół Najświętszej Marii
Panny.

Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2479867

August II polecił wykonanie wyroku. Burmistrz Johann Gottfried
Roesner i 9 torunian zostało ściętych 7 grudnia 1724 roku. Niebywałe okrucieństwo wyroku wywołało oburzenie w Europie, zwłaszcza w państwach protestanckich.
Gdy na Zachodzie rodziło się
Oświecenie, na Rzeczpospolitą zaczęto patrzeć jako na kraj prześladowań religijnych.

Budynek dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim

Autor: DerHexer – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11248386
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Optometria Karczewski • ul. Szczytna 6
Galeria Optyczna • Rynek Nowomiejski 25
Optometria Karczewski KIDS • Rynek Nowomiejski 25

www.optometriakarczewski.pl

FAT THURSDAY
Fat Thursday (Tłusty Czwartek) is a traditional Polish feast marking the last Thursday before Lent and is associated with the celebration
of Carnival . Because Lent is a time of fasting,
the next opportunity to feast would not be until
Easter . Traditionally it is a day dedicated to eating, when people meet in their homes or cafés
with their friends and relatives and eat large
quantities of sweets, cakes and other meals forbidden during Lent. Among the most popular
all-national dishes served on that day are pączki
fist-sized donuts filled with rose marmalade, and
faworki, crispy French dough fingers served with
lots of powdered sugar.
In Poland, pączki are eaten especially on Fat
Thursday (the last Thursday before Lent). Many
Polish Americans celebrate Pączki Day on Fat
Tuesday (the day before Ash Wednesday). Traditionally, the reason for making pączki was to use
up all the lard, sugar, eggs and fruit in the house,
because they were forbidden to be consumed
due to Catholic fasting practices during Lent.

This year Fat Thursday falls on FEBRUARY 16.
The best pączki and faworki in Toruń are sold
at Lenkiewicz and Grande Coffee Cafés, so…
bring your sweet tooth over there and try not to
hate yourself afterwards.

Paid Parking Zones in Torun
phone if you plan to park often for longer periods in a paid
zone. These simple applications enable purchasing actual
parking time by the means of a cell phone.
 If your ticket is invalid or you don’t have any you will get
a penalty fee. It will be calculated from the moment of the
penalty ticket’s hour of issue to the moment it is paid in the
parking Client Office at 21/23 Wały Gen. Sikorskiego Street.
You can also pay your
fine using the vending
ŚSPP zone:
– 30 min.
2.60 zl
machine. The system is
– 60 min.
6.20 zl
available in Polish, Eng– second hour
7.40 zl
lish and German.
– third hour
8.90 zl
The 4 and every
stricted road or zone, but we advise that
next hour
6.20 zl
you inquire locally first.
• In some areas, you may park free-ofA zone:
-charge and without time limit on a road
– 30 min.
1.40 zl
where payment is required, but only in
– 60 min.
3.50 zl
a space marked with the wheelchair
– second hour 4.20 zl
symbol — check the parking signs or
– third hour
5.00 zl
ask locally.
The 4 and every
• You may park without time limit on
next hour
3.50 zl
a road where parking is free but restricB zone:
ted by time
– 30 min.
0.70 zl
– 60 min.
1.60 zl
Parking in car parks
– second hour 1.90 zl
• Generally, there are no concessions for
– third hour
2.30 zl
a vehicle displaying the Parking Card,
The 4 and every
but local variations can apply — check
next hour
1.60 zl
the car park notices or ask an attendant.

DISABLED MOTORISTS
• Poland has adopted the European Model Parking Card.
Parking spaces:
• Those reserved for a Parking Card holder are marked with the wheelchair
symbol.
• Do not park if the space is marked is
crossed out or has someone’s name or
a license plate number.
Parking on roads
• Do not park on a road where parking is
prohibited.
• Do not park in a pedestrian zone unless
the traffic signs allow it.
• You may be permitted to drive into a re-

Parking charges:

 Toruń city center is a paid parking zone. It is divided into
three parking zones: ŚSPP, A and B. Zone ŚSPP comprises
the heart of the Old Town, zone A covers the remaining
part of the Old Town, and zone B stretches to the outskirts
of the city center. Parking fees in zones A and B apply on
weekdays 8.00-18.00. In zone ŚSPP charges apply also on
Saturdays 9.00-18.00. On Sunday parking is free in all the
zones. Buy a ticket at the ticket vending machine. First you
must type in your license plate number; this is necessary to
be able to extend parking time later using different vending
machine, i.e. located in another part of town. You can also
install Mobilet or mobiParking application on your mobile

Grande Coffee Pantry • Rynek Staromiejski 11
Gift manufacture and a pantry. Enjoy our delicious
coffee, surrounded by colorful amphorae filled with
variety of flavors. Don’t miss the original ceiling
frescoes dating back to 1652!
Grande Coffee Cafe • Rynek Staromiejski 12
Beautiful spacious cafe with a summer garden,
in the very center of the Old Town.
Grande Coffee Cafe • Rynek Staromiejski 19
Gorgeous cafe boasting of XVI century ceiling
frescoes. Breakfast served daily, till 1 pm.
Grande Coffee Cafe • Kopernika 28
Atmospheric cafe with a patio and summer garden,
located opposite famous Copernicus’ House.
Grande Coffee Cafe • PCK 7
Modern cafe serving breakfast daily; withing
10 minutes’ walk from the Old Town.

www.grandecoffee.pl
tel +48 530 542 930
mail. grandecoffeetorun@gmail.com

GrandeCoffeeTorun
grandecoffeetorun

Poland is a proud owner of more than 32 products protected by geographical indication sign.
Among those that gained the status are:
MEAD (honey wine) –
Dwójniak (made using
equal amounts of water
and honey), Trójniak
(made using two units
of water for each unit
of honey) and Czwórniak (made using three
units of water for each
unit of honey)

ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI – a croissant filled with
white poppy seeds, almonds, other nuts and raisins,
traditionally eaten on November the 11th, St. Martin’s
Day in Poznań
OBWARZANEK KRAKOWSKI (Ring o’ Krakowian
Doughy Joy) - Krakow-specific pretzel-y bagel-y ring of
dough; plain, with poppy seeds, salt or with sesame seeds
KARP ZATORSKI (Zator Carp) – known as “Royal Carp” – hybrid obtained from cross-breeding the
pure ‘karp zatorski’ line with the following pure lines:
and folded in two, giving them a very characteristic
appearance. The name comes from „kaban”, which
means hog (young male pig, fattened with potatoes)
in Eastern Poland. Their staging process, and the resulting exceptional taste and aroma are the features
which set kabanosy apart from any other sausages.

BRYNDZA PODHALAŃSKA – soft ewes’ milk cheese
made in Podhale region

Hungarian, Yugoslav, Gołysz and Israeli. ‘Karp zatorski’ is a live fish sold fresh and unprocessed. ‘Karp zatorski’ is raised exclusively in winter carp ponds, in
accordance with the Zator rearing method, which is
based on a two-year rearing cycle
OSCYPEK – smoked cheese made of salted sheep’s
milk made exclusively in the Tatra Mountains

OLEJ RYDZOWY (called gold-of-pleasure or camelina oil) – Polish oil produced from the plant Camelina
Sativa ie. gold-of-pleasure or false flax. It is delicious,
golden oil with inexplicable taste and wonderful aroma. It is very healthy due to great combination of
saturated and insaturated fatty acids. This oil is very
reach in Omega 3 acids, so it is perfect replacement
for fish for all vegetarians and vegan.

CHLEB PRĄDNICKI – traditional Polish rye bread,
that is manufactured in Krakow. It is produced in the
form of large (up to 14 kg) loaves and distinguishes through a thick outer layer and very long lasting
freshness. The dough is made from rye and wheat
flour, boiled potatoes, rye bran and fresh yeast.
FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA (Beans
from the Tarnów Region) – it is characterized by large
seeds, high content of magnesium (Mg), sweet taste,
delicate, mellow structure and texture, thin, soft skin
and short cooking time.

ANDRUTY KALISKIE – semi-sweet thin wafers baked
in Kalisz since XIX century

KABANOSY – long thin stick of dry sausage made of
pork. They are smoky in flavor, and can be soft or very
dry in texture depending on freshness. Typically they
are quite long, 60 centimeters (24 in) but very thin,
with a diameter of around 1 centimeter (0.39 in),

WIŚNIA NADWIŚLANKA – a cherry variety grown
in six districts in Poland located on the Vistula River
halfway through its course; The distinctive features

of the nadwiślanka cherry
include its high extract,
which is the total amount
of water-soluble compounds (mainly sugars),
strong aroma and intense
color from anthocyanines,
a type of antioxidants that release free radicals and are
known to possess anti-cancer properties. Nadwiślanka cherries are smaller than fruit produced by other popular cherry varieties. The juice has a stronger
color and more sour taste. After the stalk is removed,
a little juice flows out and sets into a jelly, extending
the shelf life of the fruit compared with other varieties. Owing to their higher extract and greater acidity than those of other cherry varieties, nadwiślanka
cherries are excellent to make cherry concentrate, as
less fruit is needed to ensure a better color and scent.
JABŁKA GRÓJECKIE (apples from Grójec) – These
apples have more intense color than average, more
blush and high acidity, about 5 percent higher than
the average for a given variety. This is due to the
unique micro-climate in the region of Grójec (Mazovia province), with its high temperatures in the period before the apple harvest. The special character of
Grójec apples is also influenced by the region’s dominant podzol and pseudopodzol soils of lower productivity classes, which are ideal for growing apples.
The Grójec region has been linked to fruit production since the Middle Ages, while Grójec county and
neighboring counties have developed apple growing
into a unique industry.

The Great Orchestra
of Christmas Charity
31th Great Finale
– January 29, 2023
The Grand Finale fundraiser is a one-day public charitable fundraiser,
which takes place on Sunday in January. The collection is held internationally and managed by the local
hubs of activity – Collection Centers. Over 1700 Collection Centers organize the work of hundreds of thousands
of volunteers. Our charitable Orchestra “plays” worldwide
–wherever there is an active and thriving Polish community abroad: Australia, New Zealand, Japan, across Europe,
in the Americas and on-board Polish ships, and even at the
North Pole research station!
In the 30 years of our charitable endeavors, we raised
over EUR 360,000,000 (over PLN 1,750,000,000).
We donated nearly 70,000 pieces of medical equipment.
Grand Finale is a joyous occasion to celebrate the wellaware community, ready to offer unconditional help, to
hold a united front for a higher cause. The day is packed
to the brim with events, activities, concerts and sporting
challenges and the communities get to come together to
have fun and raise funds. The initiative inspires people to

volunteer and engage in social activism, giving them an
opportunity to bond and act together.
Since 1993, the Grand Finale fundraiser has been held to
aid a specific medical objective. Our mission is to support
Polish children’s hospitals by purchasing modern medical
equipment. In addition, we also finance eight medical and
one educational initiatives. Benefactors can support the
effort by putting money in the Collection Boxes, making
online and mobile transfers, and participating in charitable auctions held via the Allegro platform.
Toruń will traditionally join the charity. Many cultural institutions, as every year, will join the charity, moving the
event around the entire city. Regardless of weather conditions, thousands of our volunteers will march the streets
of Poland again to collect donations for a good cause.
Source: https://en.wosp.org.pl

Toruń – Gingerbread Town

Toruń is famous for its gingerbread cookies (“pierniki”) which are made in all sorts of shapes — hearts being a favorite — and are attractively packaged, including in boxes looking like some of the historic houses.
They are said to have been made since the town’s 13C
founding, from a recipe that remains a secret.
Toruń gingerbread (English: pierniki toruńskie,
German: Thorner Lebkuchen) is a traditional Polish
gingerbread that has been produced since the Middle
Ages in Toruń.
A considerable factor behind the development of
gingerbread-making in Toruń was its excellent location. Situated on high-quality soil, the area provided
fine wheat for flour, while nearby villages provided
honey.

Pierniki Toruńskie, as they are known in their
country of origin, form a part of the symbols of the
national cuisine of Poland. They were also traditionally given as a gift by the city of Toruń to Polish leaders, artists and other Poles who have marked themselves in Polish society. In the past they were also
given to Polish kings.
There are two main producers of Toruń gingerbread: the confectionery factory “Kopernik” S.A., and
the Toruń Bakery. The first upholds its legal rights to
the brand name and is the successor to a company
that was founded in 1763 by Johann Weese. The second company was formed by Toruń bakers who specialized in producing gingerbread; its aim is to spread
knowledge of the craft and to produce fine gingerbread for restaurants, parties and elite meetings.
Source: https://en.wikipedia.org

$hopping in Toruń
A stroll along Szeroka Street, and its numerous side
streets, will be truly a shopping adventure. Beautiful,
newly renovated buildings, street music and host of
shops have the feel of a busy market place. Toruń is
home to gingerbread cookies, which can be found in
practically all gift shops and grocery stores.
Shoppers will enjoy browsing shops in the Old Town.
Polish “must have” items include: Baltic amber and
jewelry, Bolesławiec pottery, Polish linen and crystal.
Bolesławiec pottery is the collective term for pottery
produced in Bolesławiec, Poland. The durable and
functional creamy white and blue stoneware pieces
are unique and easily identifiable. Ceramic art has
long been intertwined with Boleslawiec, a town located in Silesia, a historically disputed region of Europe.
All authentic Boleslawiec pottery will have “Hand
made in Poland” stamped on the bottom.
Baltic amber has been used as a precious stone for
centuries. It was a trading product all over Europe,
being very popular in the Roman Empire. It is a material both, for objects of use, decorations and jewelry,

often with a very high artistic value. The best place
to begin your search while in Toruń is KARKOSIK
Jewelry Store l (ul. Chełmińska 2).
You don’t have to be rich to revel in the assortment
of beautiful hand painted silk products. LUMA
MILANÓWEK (ul. Kopernika 34) offers great selection of hand painted silk scarves, as well as unique
silk accessories.
Among the most versatile retailers located in the city
outskirts is PLAZA SHOPPING CENTER.
Its 120 stores offer wide range of products, including
clothing, accessories, leather goods, jewelry, cosmetics and housewares and home décor products.
Most supermarkets and shopping centers are open
long hours, six days a week. Have fun! And remember, currency isn’t a problem anymore; most shops
accept major credit cards.

TORUŃ LEGENDS
and ODDITIES
Toruń is also appealing because it has numerous
quaint legends, traditions and oddities. It is famous
for its gingerbread cookies (“pierniki”) which are
made in all sorts of shapes — hearts being a favorite
— and are attractively packaged, including in boxes
looking like some of the historic houses. They are said
to have been made since the town’s 13C founding,
from a recipe that remains a secret.

THE LEANING TOWER

One of the square (red brick) towers on the main fortifications, facing the river, is leaning at a crazy angle
(the Polish Pisa). There it stands, without any sign or
fanfare — and it is inhabited on two floors!
The Leaning Tower of Toruń was built in the 13th
century in order to defend the town. It was built of
red brick. It started leaning because it was built on
loamy ground. In the 18th century it ceased to be used
for defensive purposes. The tower was then converted
into a women’s prison. In the 19th century, it housed
a blacksmith’s shop and an apartment for a gunsmith.
At this time, the Gothic tented roof was replaced by
a pitched roof.

According to a legend the Leaning Tower of Toruń
represents the sin of a Teutonic Knight. In the tower, there lived 12 knights of the Order of Teutonic
Knights who were forbidden to meet with women.
However, one monk fell in love with the daughter of
a rich merchant, and met her in secret, thus breaking
the monastic rule of the Order. The residents of the
town discovered this and reported them to the commander and the city authorities. Both lovers were
fined, the woman was sentenced to 25 lashes, and the
knight was ordered to build a tower. However, the
tower had to be tilted, in the same way as his conduct
had deviated from the monastic rule. To this day, legend has it that those who have sinned are not able to
keep their balance under the tower.

THE TIN CAT

On the roof of one of the Old Market Buildings (at
Rynek Staromiejski 8) there is a tin cat. You can spot
it from a long distance. According to a city legend,
a boy named Józek and his beloved cat lived in that
building. Józek adored his beautiful cat, loved playing
with it and took great care of it. When the war broke
out the boy was drafted and the bereaved cat kept
looking out for its master — all in vein, Józek never
came back home. On a hot summer day the poor cat’s
paws became stuck to the hot melted tar. As a result
the poor cat is standing on the roof till this day.

TORUŃ GINGERBREAD

Pierniki Toruńskie, as they are known in Polish, are
Toruń’s icon. They have traditionally been presented
as a gift by the city of Toruń to Polish leaders, artists
and others who have distinguished themselves in Polish society, and to Polish kings. Baking molds survive
with likenesses of king Sigismund III of Poland, king
Władysław IV Vasa and Queen Cecilia Renata, as well
as the royal seal with the Polish eagle and crests of
several provinces. Other notables who have received
gift gingerbread from the city include Napoleon Bonaparte (during whose visit the whole city was illuminated and bells were rung all over the city), Zygmunt
Krasiński (one of Poland’s Three Bards, painter Jan

Matejko, Marshal Józef Piłsudski, pianist Artr Rubinstein, poet Czesław Miłosz,Lech Wałęsa and Pope
John Paul II.
Since at least the Middle Ages, pierniki have been
connected with Toruń in Polish proverbs and legends.
One legend claims that gingerbread was a gift from
the Queen of the Bees to the apprentice Bogumił.
A 17th-century epigram by poet Fryderyk Hoffman
speaks of the four best things in Poland: “The vodka
of Gdańsk, Toruń gingerbread, the ladies of Kraków,
and the Warsaw shoes”.

THE DONKEY

In the south-east corner of the Old Market Square
there is a donkey sculpture: the bronze statue is
modern (2006), but the history behind it dates back
hundreds of years. In 1629 it became the city pillory: a wooden donkey used to punish criminals. They
were obliged to sit on its back, where a sharp metal
rod was attached. In more serious cases, the prison-

ers even had lead weights tied to their legs to intensify
the pain.
The convicts suffered double punishment: in addition to the protruding back sinking into their bottom,
they were exposed to public humiliation.
Now it’s now popular among tourists, who take
photos and smile while trying to climb it.

THE DRAGON

On August 13, 1746 a master-carpenter Johann
Georg Hieronim and Kataharina Storchin (the wife
of the city soldier) reported that in spring 1746 they
saw a dragon. The creature could fly and swim, was
two meters long, had dark-grey head and trunk

and a light-brown and shiny tail. The flying dragon
allegedly appeared near Struga Toruńska in the

Przedzamcze region and flew in the direction of the
Teutonic Castle ruins.

THE RAFTSMAN

A part of the Torun rafting tradition was the well-deserved rest in the town of Copernicus of the crews
after a stay on the river that lasted a few weeks. This
led to the crystallization of raftsmen’s folklore within
the borders of the city.
Even today one of the most famous legends of
Torun reminds the city of this tradition. According
to the legend, a raftsman playing the violin managed
to lead thousands of frogs away from the city during
a calamity of these amphibians. In honor of this hero
a monument of the raftsman was erected in Torun in
1914 by a German sculptor, Georg Wolf from Berlin.
It was founded by wealthy citizens of Toruń. The
sculpture cast in bronze rests on a sandstone plinth.
A well with eight frogs sitting on its brim was also
made of sandstone. Today the fountain–monument
of the raftsman of Torun surrounded by a herd of
frogs stands near the south-west corner of the Old
Town Hall.

TORUŃ — THINGS TO SEE
 Stare Miasto (The Old Town). A UNESCO World
Heritage List site dating back to medieval times.

destroyed except for one tower and a dungeon that
you can set foot on.

 Nicolaus Copernicus Museum, ul. Kopernika 15–17 (Old Town). Astronomer Nicolaus Copernicus was born in Toruń in 1473. The museum is situated in Copernicus’s house which is a pretty building.
Unfortunately the museum’s “collection” mostly comprises of copies.

 Fortresses, some are located close to old town,
others like the forth fortress are just outside the city.

 Ratusz Staromiejski (Old Town Hall), Rynek
Staromiejski 1 (on Old Town square). One of the
most beautiful Gothic town halls in Europe. Despite
its many treasures it is however not too rewarding for
foreign visitors as it is almost entirely explained in
Polish. Translations are very sparse or non-existent.
The Museum consists of Gallery of Gothic art, Exhibition of old Toruń 1233–1793, Exhibition of Toruń
coins, Court hall, Hall of Polish kings etc. Climb the
tower for a beautiful view!

 Planetarium Toruń, ul. Franciszkańska 15–21.
The Planetarium in Torun was first opened in 1994
and it is located in a historical tank of the old municipal gasworks in the Old Town. The Planetarium offers
astronomical shows in the screening room under the
dome and two interactive exhibitions: MARS#17 Base
and Geodium. Both exhibitions allow the visitors to
perform simple experiments thus gaining knowledge
on the world around us.

 Baj Pomorski Theater (Teatr Baj Pomorski),
Piernikarska 9.
 Cathedral of SS. Johns (Katedra Świętych
Janów), ul. Żeglarska. Gothic church where astronomer Nicolaus Copernicus was christened. On its tower hangs Tuba Dei bell from 1500, one of the largest
Medieval bells in Europe.
 Medieval Granaries. View from left bank of the
Vistula River. Excellent panorama from left bank of
the river Vistula.
 Museum of Toruń Gingerbread ul. Strumykowa 4. The Museum is located in a former gingerbread
factory of Gustav Weese in 4 Strumykowa Street. It is
a place where the history has the smell and the taste
of gingerbread adventure!
 The Living Museum of Gingerbread ul. Rabiańska 9. The Living Museum of Gingerbread was
established in 2006 and it is located just a short walk
from The Nicolas Copernicus Monument. In the
middle of the Old Town you can discover how gingerbread was baked in Medieval Times and even try
to bake one in traditional wooden molds yourself.
Once you tackle with medieval style baking, you are
ready to fly to 20th century and see original machinery. There is also an option for gingerbread decoration workshop. The visit in the Museum is fun and joy
for everyone, regardless of age.
 Teutonic Knights Castle Ruins ul. Przedzamcze.
An outdoor museum. The castle is almost completely

 Motoarena Toruń. The biggest and most modern
purpose build speedway stadium in the world, in use
since 2009. It is one of the sites for FIM Speedway
Grand Prix since 2010.

 Krzywa Wieża (The Leaning Tower), ul. Pod
Krzywą Wieżą. Part of old Toruń defense wall system built in the 13th century. Poor foundations led
the tower to substantially lean at an angle soon after its construction. It’s customary to see if you can
stand with your feet against the wall and your arms
outstretched in front of you (hint: it’s pretty much impossible!)
 Dwór Artusa (Artus Court), Rynek Staromiejski
6. Monumental building on the place of medieval
Artus Court in the end of 19th century. Now it hosts
cultural center.
 Ethnographic Museum. An open-air museum
showing the folk architecture of many regions of Poland. Includes a windmill.
 Nicolaus Copernicus Monument. Rynek Staromiejski. The monument presents Copernicus in
academic dress. His left hand holds an astrolabe, and
his right index finger points to the heavens. This symbolizes Copernicus’ connection with astronomy and
celestial studies. The monument is surrounded by
stone benches and an adjoining stone water well.
The pedestal bears a Latin inscription: Nicolaus Copernicus Thorunensis, terrae motor, solis caelique stator (“Nicolaus Copernicus of Thorun, mover of the
earth, stopper of the sun and heavens”).
 Areszt śledczy (Detention prison). Detention
prison, known as Rotunda (Okrąglak), and adjoining
court building was built in 1870 in the neo-Gothic
style. ul. Piekary 53

TORUŃ MUSEUMS
 Old City Town Hall (District Museum)

 Teutonic Knights’ Castle Ruins

Rynek Staromiejski 1
This monumental building with magnificent interiors
is one of the greatest town halls in Europe. Its models
are to be sought in Flanders with which Torun — as
Hansa town — had close commercial relations. The
Town Hall is worth seeing not only because of its interiors and history but also because of the precious
exhibits of the District Museum that is housed here.
The entrance is in the southern wing right opposite
the Arthus’ Mansion.

ul. Przedzamcze 3
The area of the castle remnants comprises the main
castle ruins with cellars and Gdanisko Tower. It was
the very first castle of the Teutonic Knights from
which the colonization of pagan Prussians and creation of Teutonic state started. The castle was the residence of a Teutonic Commander. It was destroyed
in 1454 during the burgher uprising against the Teutonic Knights.

 Nicholas Copernicus House
ul. Kopernika 15/17
The Nicolas Copernicus Museum is the biographical
museum of the most eminent Torun’s citizen. It is located in two beautiful Gothic houses: in his family house
(No. 17; exposition devoted only to Copernicus) and
adjoined neighboring patrician house (No. 15; exposition of the interiors of a typical medieval merchant
house). Obviously it is the most popular museum in
Torun. The excellent supplement is the model of 15th
century Torun with sound-and-light program.
 The Star House
Rynek Staromiejski 35
The Star House is one of the most sumptuous and
best preserved Baroque patrician houses in Central
and Northern Europe. The facade (richly decorated
with fruit-and-flower stucco ornamentation), the
layout and the interiors (richly carved timber stairs,
painted timber ceilings etc.) have preserved the characteristic features of Northern European patrician
residence typical of 18th century.
 The Eskens’ House
ul. Łazienna 16
The museum consists of 2 separate departments of
the District Museum: the Archaeology and the History. The seat of the museum is the impressive house of
the Renaissance patrician family — the Eskens. As in
the 19th century the house was rebuilt nowadays the
superb entrance portal is the only remnant of the former decoration. The richly carved sandstone portal
is attributed to Willem van den Blocke — a famous
Renaissance sculpture.

 Tony Halik Explorers’ Museum
ul. Franciszkańska 9/11
The collections are devoted to famous Torun’s traveler
— Tony Halik and his trips keepsakes. Born for adventure’ exposition is situated on two floors of the old
granary house. The permanent exhibition includes
the biographic part devoted to the globetrotter as well
as many travel exhibits.
 Museum of Toruń Gingerbread
ul. Strumykowa 4
The Museum is located in a former gingerbread factory of Gustav Weese in 4 Strumykowa Street. It is
a place where the history has the smell and the taste
of gingerbread adventure! It is here where you can
see the famous gingerbread molds, old stoves in
which gingerbread cookies were baked, you can feel
the smell of spices and listen to the amazing legends
and stories. The visit cannot be without gingerbread
workshop where you will be able to form your own
traditional, real Toruń gingerbread…
 Etnographic Park and Museum
Wały Gen. W. Sikorskiego 19
Ethnographic Museum consists of: former 19th
century artillery arsenal, exhibition pavilion, amphitheater and the Ethnographic Park. The richest
collection of maritime and inland old fishery instruments is housed here. The Museum is also the
owner of one of the greatest in Poland collections
of contemporary folk art and the village handicraft.
The Ethnographic Park covers the area of 1.7 ha.
This “country in the city center” is a unique tourist
attraction.

