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TORUŃ – CO ZOBACZYĆ

Wydawca: Amera-Pol sp. z o.o., ul. Rabiańska 20, 87-100 Toruń
tel. +48 603 607 555 • www.amerapol.pl • office@amerapol.pl

Hello Toruń – Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości bez zgody wydawcy zabronione. 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń i reklam.

 Starówka – Rynek Staromiejski. Gotycka XIII 
wieczna Toruńska starówka, która przetrwała znisz-
czenia II Wojny Światowej, została wpisana w 1997 r. 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 Dom Mikołaja Kopernika – ul. Kopernika 15. 
Zespół dwóch późnogotyckich kamienic znajdu-
jących się na Starym Mieście. Jest to prawdopo-
dobne miejsce narodzin wybitnego astronoma. 
Aktualnie znajduje się tu muzeum z nowoczesną in-
teraktywną ekspozycją.

 Pomnik Mikołaja Kopernika – Rynek Staromiej-
ski.Na Placu Staromiejskim tuż przed kościołem, 
obok ratusza, stoi rzeźba Mikołaja Kopernika, jak 
głosi łaciński napis, torunianina, który „ruszył zie-
mię, a zatrzymał niebo i słonce”.

 Dwór Artusa – Rynek Staromiejski 6. Historia to-
ruńskiego 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 Ewangeli-
sty – Żeglarska 16. Bazylika katedralna jest gotyc-
kim kościołem i dawną farą starego miasta. Kościół 
wyróżnia się potężną, wieżą, na której szczycie znaj-
duje się jedno-wskazówkowy, fisarski zegar. Świą-
tynia była budowana etapami, począwszy od poło-
wy 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 wielko-
ści 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. Wybu-
dowana w drugiej połowie XIII wieku jako prosta 
15-metrowa baszta. W średniowieczu zaczęła się 
ona przechylać, aż do dziś, obecne odchylenie wy-
nosi 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 Mariac-
kim, był pierwotnie kościołem Franciszkańskim. Ko-
ściół nie posiada wieży, lecz narożne wieżyczki. Wnę-
trze 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 ga-
zownia. Obecnie jest to prawdziwe Centrum Popula-
ryzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”.

 Ratusz i wieża ratuszowa – Rynek Staromiejski 1. 
Gotycki budynek pochodzący z XIII wieku. Jest on 
jednym z najznakomitszych przykładów średnio-
wiecznej 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 ratu-
szową, na wierzchołek której prowadzi 175 stopni. 
Z tarasu położonego na wysokości 40 m podziwiać 
można rozległą panoramę miasta z jego najważniej-
szymi 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 rozpo-
częły się już prawdopodobnie w latach 30. XIII wieku. 
Za opłatą można zwiedzać zarówno podziemia, jak 
i naziemną część ruin.

 Średniowieczne Mury Obronne – Bulwar Fila-
delfijski. Założony w średniowieczu Toruń od samego 
początku otoczono fortyfikacjami. Niezwykła atrak-
cja, którą można podziwiać podczas spaceru po sta-
rym mieście.



TORUŃ'S BIGGEST
JEWELLERY STORE

 jewellery • gold
silver • amber

watches
diamonds

Old City
2 Chełmińska Street

Copernicus
Shopping Center

VISIT US

Zrzeszenie Transportu
ul. Konopackich 3

Toruń

SMS  691999194

TORUŃ – MUZEA
 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 Sta-
romiejskiego, wpisanego w 1997 roku na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO.
Dziś gmach jest główną siedzibą Muzeum Okręgowe-
go. W jego wnętrzach poznać można dawny wygląd 
i funkcje ratuszowych pomieszczeń, a także ekspo-
zycje, w których szczególne miejsce zajmuje sztuka 
gotycka, wyroby toruńskich rzemieślników oraz ma-
larstwo polskie XIX i XX stulecia.

 Dom Mikołaja Kopernika 
ul. Kopernika 15
Dom Mikołaja Kopernika to znajdujące się nieda-
leko Rynku Staromiejskiego dwie kamienice, w któ-
rych swe pierwsze lata życia spędził słynny astronom. 
Obecnie znajduje się tu muzeum poświęcone jego 
osobie, które dzięki gruntownej rewitalizacji przepro-
wadzonej 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 ekspozy-
cją jest wystawa zatytułowana „Toruń i jego historia”. 
Pokazuje ona dzieje Torunia od okresu przedloka-
cyjnego, poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, 
XX-lecie międzywojenne, okupację, aż do lat współ-
czesnych. 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 mu-
zeum są wystawy czasowe dotyczące również historii 
Torunia.

 Muzeum Twierdzy Toruń
ul. Wały Generała Sikorskiego 23/2
Muzeum Twierdzy Toruń mieści się w zlokalizowa-
nych przy Dworcu Autobusowym PKS budynku daw-
nych Koszar Bramy Chełmińskiej, będących elemen-
tem XIX-wiecznego fortecznego systemu obronnego, 
powstałego dla wzmocnienia wschodniej granicy 
Prus.  Doskonale zachowany zespół obiektów, składa-
jący się z fortów, schronów, baterii artyleryjskich i bu-
dowli 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 następ-
nie 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 przykła-
dów kamienicy patrycjuszowskiej w Polsce.
W 1970 r. we wnętrzach Kamienicy pod Gwiazdą 
otwarto pierwszą w Polsce stałą ekspozycję sztuki da-
lekowschodniej.

 Muzeum Toruńskiego Piernika
ul. Strumykowa 4
Muzeum mieści się w XVIII – wiecznej fabry-
ce 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 pier-
ników.

 Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9/11
Mieszczące się w dwóch kamienicach  muzeum, 
poświęcone Podróżnikom, powstało dzięki pa-
sji podróżniczej i kolekcjonerskiej dwójki polskich 
globtrotterów. Ekspozycja stała składa się z szere-
gu wystaw   prezentujących dorobek podróżniczy 
 Tony’ego Halika i  Elżbiety Dzikowskiej. Prawie  każ-
da z sal wypełniona jest kolekcjami kultury material-
nej plemion, zgromadzonymi przez Elżbietę Dzikow-
ską  podczas jej licznych podróży.

 Muzeum Etnograficzne 
Wały gen. Sikorskiego 19
Toruńskie Muzeum Etnograficzne, a  zwłaszcza jego 
przy-muzealny Park Etnograficzny (skansen) z kom-
pletnie urządzonymi i  wyposażonymi zagrodami 
i  chałupami wiejskimi (z których najstarsza pocho-
dzi z  1767 roku), zlokalizowane w  samym centrum 
miasta, stanowi wspaniałą atrakcją turystyczną, a tu-
rystów przyciągają ponadto organizowane cyklicznie 
okolicznościowe imprezy ludowe.

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
Budynek dawnej pruskiej wozowni artyleryjskiej 
reprezentuje unikalny typ obiektu militarno-ma-
gazynowego o szczególnych walorach historycz-
nych i zabytkowych. Wozownia wybudowana zo-
stała 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 la-
wety armatnie i inne pojazdy artyleryjskie. Gale-
ria Sztuki Wozownia istnieje od 1950 roku.

Charakter toruńskiej galerii zmieniał się wraz 
ze zmianami w sztuce i zmianami w funkcjo-
nowaniu instytucji kultury i organizacji życia 
nie tylko kulturalnego, ale w ogóle społecznego. 
Obecnie galeria prezentuje prace znanych arty-
stów, jednak przede wszystkim jest miejscem wy-
stawiania młodych talentów. Właśnie to zapewnia 
odrębne i charakterystyczne miejsce toruńskiej 
Galerii na scenie ogólnopolskiej.
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Krajina Piva

Legendary place
The oldest Tavern in Poland

Najstarszy Lokal
Gastronomiczny
w Polsce

Visited by Napoleon 
and the King 
Jan Olbracht!

Gospoda
z przepyszna 
kuchnia Polska

TORUN,
RYNEK
NOWOMIEJSKI 8

Offers the biggest selection of beers in the region.
Every day 16 fresh draft beers.

GINGERBREAD

BEER Niesamowity wybór piw!

ul. Leona Szumana 1
tel. 797 397 092

TORUŃ – BEZPIECZNE MIASTO
Toruń w celach turystycznych dziennie odwiedza 
od 500 do 1500 osób a ich liczba z każdym rokiem 
rośnie. Toruńska starówka, wpisana na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, jest miejscem przy-
jaznym turystom. Na jej obszarze działa system 
monitoringu z wykorzystaniem kamer. W sezonie 
turystycznym ulice toruńskiej starówki objęte są 

dodatkowymi patrolami Straży Miejskiej i Policji. 
Mimo tego należy pamiętać o przestrzeganiu pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa. Zawsze pilnuj 
swojego mienia, strzeż dokumentów. Staraj się ko-
rzystać z parkingów strzeżonych. Unikaj tłumów 
i noszenia przy sobie gotówki. Korzystaj z wyraź-
nie oznakowanych taksówek i pytaj o cenę kursu 
przed wejściem do pojazdu.



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.

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

Sun - 11.00-22.00

15 Szczytna Street, 87-100 Toruń
tel. 797 903 333

rezerwacja@browar-olbracht.pl

W grudniu 1997 roku na plenarnej sesji Komitetu 
Dziedzictwa Światowego UNESCO  na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego 
UNESCO został wpisany obszar historycznego 
centrum Torunia – średniowieczny zespół miejski, 
składający się z trzech jednostek:
• Starego Miasta 
• Nowego Miasta 
• Zamku Krzyżackiego

Obszar ten jest wyjątkową w skali świata skarb-
nicą dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabyt-
ków,  które reprezentują niemal wszystkie style 
architektoniczne – od średniowiecza po czasy 
współczesne.
Dzięki temu wyróżnieniu Toruń stał się jednym 
z 17 miejsc w Polsce, które  zostały uznane za wy-
jątkowe skarby kulturowe świata.

TORUŃ RODZINNIE

 Ogród Zoobotaniczny ul. Bydgoska 7
Teren zajmowany przez dzisiejszy Ogród Zoobota-
niczny w Toruniu leży na terenie średniowiecznej 
osady flisaków i rybaków – Małe Rybaki. Jak wynika 
z badań, obszar ten był w XV–XVI w. miejscem wy-
bierania gliny do wyrobu cegieł i ich wypalania. Moż-
na więc przypuszczać, że część toruńskiej Starówki 
została zbudowana z powstałych cegieł. Na ponad 
6 hektarach zgromadzonych jest wiele ciekawych ga-
tunków zwierząt oraz kilkadziesiąt gatunków drzew 
i krzewów. W znajdującym się na terenie ogrodu her-
petarium można podziwiać płazy i gady, a w nowo-
czesnej ptaszarni, egzotyczne ptaki i rośliny. Ogród 
czynny jest codziennie, przez wszystkie dni w roku, 
również w weekendy i wszystkie dni świąteczne. 
W okresie letnim, od maja do sierpnia, ogród zapra-
sza w godzinach 10.00–19.00.

 Statek Wanda – rejsy po Wiśle
Bulwar Filadelfijski
Rejs wycieczkowym statkiem po Wiśle to wielka 
atrakcja zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Trwa-
jąca około 40 minut wycieczka to niepowtarzalna oka-
zja podziwiania panoramy toruńskiej Starówki, mu-
rów miejskich, baszt obronnych oraz gotyckich bram 
i wież średniowiecznych toruńskich kościołów. Statek 
przepływa także pod jednym z najdłuższych w Polsce 
mostów. Rejsy odbywają się w sezonie letnim (od maja 
do końca września) we wszystkie dni tygodnia, o każ-
dej pełnej godzinie. Poza regularnymi rejsami istnieje 
możliwość wynajęcia statku, na imprezy okoliczno-
ściowe, koncerty i spotkania firmowe. Rejsy statkiem 
możliwe są również podczas złej pogody. Informacja: 
tel. 601-625-682

Statek przepływa także pod jednym z najdłuższych 
w Polsce mostów - mierzącą prawie jeden kilometr 
przeprawą drogową oraz drugim ponad 150-letnim 
mostem kolejowym. Rejsy odbywają się w sezonie 
letnim (od maja do końca września) we wszystkie dni 
tygodnia.

 Barbarka ul. Przysiecka 13
Barbarka to stare osiedle leśne położone w  północ-
no-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 miej-
scem rekreacji i wypoczynku, które bez względu na 
porę roku ma zawsze coś do zaoferowania. W są-
siedztwie kaplicy św. Barbary znajduje się urządzony 
rekreacyjnie teren o powierzchni 3,8 ha zwany „osadą 
leśną Barbarka”.
Na jej terenie znajduje się całoroczna baza noclego-
wa, 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 rze-
ki Drwęcy, jedynie 30 km od Torunia. Atutem tego 
miejsca jest niewątpliwie bliskość przyrody i piękne 
krajobrazy. Dzięki temu można się tutaj wspania-
le zrelaksować i odpocząć od zgiełku miasta. Hotel 
oferuje różnego rodzaju miejsca noclegowe, takie jak 
eleganckie pokoje, klimatyczne izby w chatach kry-
tych 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 krę-

gielnia, bilard, bar)
• nowoczesna strefa Wellness & SPA



Przeżyj prawdziwą gruzińską ucztę!
Słoneczna i pachnąca Gruzja w samym sercu miasta.
Discover taste of Georgia! Original khinkali restaurant.

Rynek Nowomiejski 4
tel. 572 846 287

Zapraszamy codziennie od 12.00
Opens daily at 12.00

Pre-war Recipes! Live Music

ul. Kopernika 23
tel. 56 4708957

Przedwojenne receptury, muzyka na żywo.
Stawiamy na produkty regionalne: 

sery, piwo piernikowe, lokalne alkohole

UKRAINIAN RESTAURANT
@KozackiePierogiUL. MOSTOWA 3 • TEL. 888 302 350

 ! NIE PRZEGAP… !
Toruńskie Kolekcje. 
Zbiory Agaty i Marka Rissmannów

Muzeum Okręgowe w Toruniu rozpoczyna nowy cykl 
wystaw pod wspólnym tytułem – Toruńskie kolekcje. 
Jego celem jest zaprezentowanie zbiorów oraz sylwetek 
osób, których pasją jest gromadzenie dzieł sztuki, jak 
i przedmiotów związanych z szeroko rozumianą historią 
– bibliofilów, bronioznawców, filatelistów. Pierwsza eks-
pozycja poświęcona jest Agacie i Markowi Rissmannom, 
którzy przez ostatnie lata gromadzili obrazy i grafiki.

Aktualnie kolekcja liczy prawie 100 obiektów. W ka-
talogu oraz na wystawie zaprezentowane zostaną grafi-
ki i obrazy 28 artystów, wśród których znajdą się pra-
ce m.in.: Jerzego Hoppena, Stanisława Borysowskiego, 
Tymona Niesiołowskiego, Romualda Drzewieckiego, 
Teresy Jakubowskiej, braci Kotlarczyków – Zygmunta 
i Józefa, Barbary Narębskiej-Dębskiej, Marii Pokorskiej, 
Bogdana Przybylińskiego, Marii Wąsowskiej, Bożeny 
Majewskiej czy Krystyny Szalewskiej. Prace z kolekcji 
datowane są od lat 20. XX w. po pierwsze dziesięciole-
cie XXI w. Dzieła w niej zebrane promują wysoką for-
mę kultury plastycznej, a nade wszystko pokazują walkę 
o autonomię i czystość malarskich środków i celów.

Czas trwania wystawy: 1.04.2023–11.06.2023
Miejsce: Ratusz Staromiejski, Mała Galeria
Kurator: Szymon Jan Stenka
Aranżacja plastyczna: dr Tomasz Pietrzyk

TORUŃ jest unikatowym przykładem miasta po-
dwójnego. Historyczne, średniowieczne centrum 
składa się nie tylko ze Starego Miasta, ale też z dru-
giego elementu: Nowego Miasta, które powstało jako 
niezależny, odrębny organizm miejski i funkcjono-
wało w ten sposób przez 190 lat (1264–1454).

O ile nadwiślańskie Stare Miasto Toruń miało 
charakter potężnego miasta handlowego należącego 
do Hanzy, to Nowe Miasto Toruń nie posiadało bez-
pośredniego dostępu do Wisły, co tłumaczy się jako 
narzucone przez Krzyżaków ograniczenie w rozwoju 

handlu na rzecz jego rzemieślniczego i produkcyjne-
go charakteru. To powodowało następstwa w postaci 
np. niższego stopnia zamożności mieszkańców no-
womiejskich, większej zależności Nowego Miasta od 
Krzyżaków.

Ostatecznie oba miasta toruńskie zostały połą-
czone (Nowe Miasto Toruń zostało włączone do Sta-
rego Miasta Torunia) w 1454 r. , stając się w czasach 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów znowu jednym 
z  największych, najbogatszych, a co najważniejsze 
autonomicznych miast polskich.

Anatol Korzun (1939–2007), Przeciw wojnie, 1971, olej 
na płótnie, fot. Krzysztof Deczyński



Pamięć bardzo rzeczowa.
Wystawa pamiątek kopernikańskich
W 2023 roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin 
wielkiego astronoma i najsłynniejszego toruniani-
na, a cóż takiego poza radosnymi wspomnieniami 
zabiorą ze sobą do domu nasi goście? Z pewnością 
pamiątki! Rzeczy niepozorne, przywołujące wspo-
mnienia, zabierające w sentymentalną podróż do 
miejsc, które niegdyś odwiedziliśmy. Lubimy je 
dawać i otrzymywać. My natomiast bardzo lubimy 
do tego wracać i zabierać naszych gości w podróż 
do przeszłości. Zapraszamy do Domu Mikołaja 
Kopernika, oddziału Muzeum Okręgowego w To-
runiu, gdzie zaprezentujemy fenomen pamiątek 
powstałych z okazji urodzin astronoma na prze-
strzeni niemal 100 lat.

Kolekcja nie była do tej pory często pokazywa-
na. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika jest 
doskonałą okazją do wspomnienia profesjonalnych 
i amatorskich materialnych form pamięci. Śmiesz-
nych, wzruszających, a niekiedy na bardzo wysokim 
poziomie użytkowo-estetycznym. Nie zdajemy sobie 

bowiem sprawy z tego, jak wiele pamiątek mieszka 
w szafach naszych dziadków czy rodziców. Linijka, 
lusterko, szklanki, zegarek, ale również zeszyt, tale-
rze, biżuteria czy elementy tekstylne, a to wszystko 
z Kopernikiem! Poza szeregiem luźnych obiektów 
obejrzeć można będzie również instalację w posta-
ci rekonstrukcji wnętrza mieszkalnego, będzie to 
pokoik z lat 70., z elementami ówczesnego designu, 
który dziś cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem publiczności.

Zapraszamy w podróż sentymentalną z Mikoła-
jem Kopernikiem!

Jak mówi kuratorka wystawy Alicja Lubowicka – 
Idea naszej wystawy to przede wszystkim pamięć. 

Przyjrzenie się temu, jak pamiętamy, czemu zapo-
minamy, jak sobie przypominamy. I tutaj w głów-
nej roli występuje rzecz, czyli pamiątka z naszym 
 Kopernikiem.

Opowiadamy także o szeregu innych wydarzeń, 
przygotowanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu 
w związku z obchodami Roku  Kopernikańskiego.

Pamięć bardzo rzeczowa.
Wystawa pamiątek kopernikańskich

 Kuratorka wystawy: Alicja Marika Lubowicka
 Miejsce: Dom Mikołaja Kopernika
   sala wystaw czasowych
 Czas trwania: 27 stycznia – 30 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcie wsparte finansowo 
przez Gminę Miasta Toruń
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Świeżutkie domowe wypieki

Bread baked daily

Pyszne śniadania
i lunche / Delicious

breakfast and lunch

CCooddzziieennnniiee  ddoo  88..3300  śśnniiaaddaanniiee  zzaa  11  zzłł  pprrzzyy  zzaakkuuppiiee  ddoowwoollnneejj  kkaawwyy  !!

EEvveerryy  ddaayy  bbrreeaakkffaasstt  11  PPLLNN,,  bbyy  88..3300  wwiitthh  ppuurrcchhaassee

ooff  aannyy  ccooffffeeee  !!

CZYNNE CODZIENNIE
OPEN EVERY DAY

7.30 – 16.00

 ! NIE PRZEGAP… !
Wystawa True Toy Story

Zastosowanie motywu zabawek i odwołań do dzie-
cięcych rozrywek w sztuce współczesnej jest bardzo 
szerokie. Wpływa to na bogaty wachlarz treści, ja-
kie można przekazywać za ich pośrednictwem. Toy 
art i pochodne mu tendencje wykorzystywane są do 
wzbudzania refleksji nad kwestią pamięci, sygnali-
zowania doświadczeń związanych z codziennymi 
zmaganiami z rzeczywistością, 
mogą mieć także wymiar akty-
wistyczny… Potencjał zabaw(y/
ek) jest w tym zakresie prak-
tycznie niewyczerpany. Szcze-
gólnie ciekawa jest jednak kwe-
stia krytycznego potencjału tego 
typu prac. Zabawki, kojarzące 
się z dzieciństwem i beztroską, 
mogą być bowiem elementem 
strategii mówienia o tematach 
trudnych, kiedy inne narzędzia 
zawodzą lub okazują się nieade-
kwatne. Tym właśnie aspektom 
poświęcona jest wystawa.

Artystki i Artyści: Marta Antoniak, Martyna 
Kielesińska, Iwona Liegmann, Zuzanna Piotrowska, 
Aleksandra Sojak-Borodo, Radek Szlęzak, Adam 
Witkowski, Tomasz Wlaźlak

12.05–11.06.2023
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

ul. Rabiańska 20



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!

tel. 537 003 117

tel. 533 419 555

ul. Prosta 17, Toruń

ul. Chełmińska 11, Toruń find us

THE 
BE

ST
 IN

DIA
N RESTAURANT O

F TO
RUŃ

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

find us



MONUMENTS 11
 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

ZABYTKI 11
 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

RESTAURACJE / RESTAURANTS R?R?
R1 Royal India
R2 Pod Modrym Fartuchem
R3 Karramba
R4 Pizza i Tapas
R5 Chinkalnia
R6 U Kucharzy
R7 Kozackie Pierogi

R8 Jan Olbracht 
R11 Bułka
R14 Sznyt na Winklu
R17 Pierogarnia Stary Młyn
R18 Pierogarnia Stary Młyn
R19 Pierogarnia Stary Toruń
H7 Spichrz

USŁUGI / SERVICE S?S?
S4 Tourist Info

PUBY/ PUBS P?P?
R2 Krajina Piva

SKLEPY / STORES S?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?H?
H2 B&B Hotel
H3 Gotyk
H4 Solaris 
H7 Spichrz

KAWIARNIE / CAFES C?C?
C1 Cafe Atmosphera
C2 Neko Cafe
C3 Grande Coffee Cafe
C4 Lenkiewicz
C5 AM:PM

GALERIE / GALLERIES G?G?
G1 Wozownia

WINIARNIE / WINERIES W?W?
W1 Somm+
W2 Kieliszki



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 obro-
tach sfer niebieskich”). Datę powiązano z rocznicą 
pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdzie-
siątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. 

Na 18 lutego 2023 roku pla-
nowane jest coroczne wydarze-
nie Dies Natalis Copernici 550, 
kiedy to w Ratuszu Staromiej-
skim otwarta zostanie wystawa 
pt. „Wokół rękopisu De revolu-
tionibus”. Dzień później, czyli 
dokładnie w rocznicę urodzin 
odbędzie się Święto Uczelni 
na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika. W jego trakcie zain-
augurowany zostanie Światowy 
Kongres Kopernikański. 

Na luty 2023 roku plano-
wany jest także Koncert Ko-
pernikowski przygotowywany 

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

Rok kopernikański dla turystów

Najważniejszym wydarzeniem turystycznym o zasię-
gu międzynarodowym w Roku Kopernikańskim bę-
dzie 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy, 
zaplanowany ona 22–25 czerwca 2023 roku. Do To-
runia zjechać mają przedstawiciele ponad 100 miast 
hanzeatyckich z całej Europy. 

We wrześniu 2023 roku Muzeum Okręgowe zor-
ganizuje wystawę poświęconą Mikołajowi Koperni-
kowi pn. „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesan-
su”. 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 Mi-
kołaja Kopernika: szlak rozpoczynałby się w Toruniu, 
a  kończył we Fromborku” – mówi marszałek Piotr 
Całbecki. 

27. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt 
2023 odbędzie się w Toruniu w dniach 31 maja 
– 7  czerwca. Festiwal będzie miał charakter kon-
kursu, a nagrody przyzna międzynarodowe jury. 

Na festiwalowych scenach oraz w plenerze zo-
baczymy 15 spektakli z Grecji, Włoch, Litwy, 
 Rumunii i Polski. Część przedstawień odbędzie się 
z audiodeskrypcją.

Spektaklom będą towarzyszyć rozmowy z twór-
cami, warsztaty mistrzowskie i spotkania młodych 

reżyserów z mistrzami. Ponadto odbędzie się prze-
gląd filmów o Eimuntasie Nekrosiusie. 

Wydarzeniem towarzyszącymi będą Targi kultu-
ry „W kontakcie! – promocja sektora kultury z re-
gionu kujawsko-pomorskiego” oraz Targi techniki 
– z pokazami sprzętu do teatralnych efektów mul-
timedialnych.

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń 

http://teatr.torun.pl/



Equipped with a lift/elevator.

Situated in the very heart
of the Old Town.

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

ul. Panny Marii 9, 87-100 Toruń  •  tel. +48 605 048 185
e-mail: recepcja@hotelsolaris.pl  •  www.hotelsolaris.pl

23 rooms (3 luxury rooms).

A conference room and a VIP room.
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ul. Piekary 20
tel. +48 56 658 40 00
hotel@hotel-gotyk.com.pl

ul. Piekary 20
tel. +48 56 658 40 00
hotel@hotel-gotyk.com.pl

Klimatyczny 
hotel 
i restauracja – 
w samym sercu 
toruńskiej 
Starówki. 42 komfortowe

pokoje

2 luksusowe
apartamenty

Stylowa
Restauracja

42 komfortowe
pokoje

2 luksusowe
apartamenty

Stylowa
Restauracja

www.hotel-gotyk.com.pl

ul. Szosa Chełmińska 138
tel. 884 800 883

ul. Szosa Chełmińska 138
tel. 884 800 883

weranda chełmińska

werandachelminska138

PROVENCE
RESTAURANT
PROVENCE

RESTAURANT
kuchnia śródziemnomorska i regionalna

specjalność – owoce morza i ryby
pizza  •  pasta  •  oferty lunchowe

kuchnia śródziemnomorska i regionalna
specjalność – owoce morza i ryby
pizza  •  pasta  •  oferty lunchowe

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest Kujawy 
i Pomorze odbywa się w Toruniu nieprzerwanie od 
2003 roku i prezentuje autorskie kino zaangażowane 
społecznie i skupione na opowieści o człowieku. Kino, 
które zadaje pytania, widzowi pozostawiając poszukiwa-
nie odpowiedzi.

Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się sześcio-
dniowe święto kina. Tegoroczna odsłona festiwalu od-
bywać się będzie w roku jubileuszu 550-lecia urodzin 
Mikołaja Kopernika, stąd i w programie festiwalu obec-
ne będą akcenty dedykowane nauce.

Na program festiwalu złożą się jak zawsze konkursy 
główny On Air – międzynarodowy konkurs na pierw-
szy i drugi film, w którym znajdą się wyselekcjonowa-
ne ze światowych festiwali produkcje, niejednokrotnie 
prezentowane w Polsce po raz pierwszy oraz konkurs na 
najlepszy polski film From Poland. Prezentacjom filmów 
towarzyszyć będą spotkania z twórczyniami i twórcami 
oraz artystkami i artystami.

W urokliwej scenerii toruńskiej Starówki odbędą się 
projekcje kina plenerowego. W niezwykłą filmową po-
dróż festiwal zaprosi widzów na Dziedziniec Ratusza 
Staromiejskiego oraz do ruin Zamku Krzyżackiego.

MFF Tofifest to festiwal spotkań ze sztuką filmo-
wą w każdym jej aspekcie, stąd towarzyszyć mu będą 
koncerty muzyczne z filmem w tle, spotkania z litera-
turą, która jest pierwowzorem scenariusza czy wreszcie 
warsztaty filmowe dla najmłodszych.

*
21. edycja MFF Tofifest obędzie się w Toruniu w dniach 
27 czerwca – 2 lipca 2023 roku. Program będzie dostęp-
ny na stronie tofifest.pl na początku czerwca.

Emilia Krakowska, 
laureatka Złotego 
Anioła Tofifest dla 
damy polskiego 
kina w 2022 roku 



 SUNGLASSES  EYEGLASSES  CONTACT LENSES

www.optometriakarczewski.pl

Optometria Karczewski • ul. Szczytna 6
Galeria Optyczna • Rynek Nowomiejski 25
Optometria Karczewski KIDS • Rynek Nowomiejski 25

Tumult toruński
Głośny na skalę międzynarodową tumult  toruński 
(sprawa toruńska) to krwawe ekscesy na tle reli-
gijnym 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 to-
pór położyli głowy burmistrz miasta i dziewięciu lu-
teranów, 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 naro-
dów stopniowo narastało, głównie za sprawą coraz 
silniejszej kontrreformacji.

16 lipca 1724 roku grupa słuchaczy protestanc-
kiego gimnazjum przypatrywała się procesji ku czci 
Matki Boskiej. Nie zdjęli czapek, ani nie uklękli, co 
oburzyło ucznia Kolegium Jezuickiego. Gdy ten pró-
bował zmusić luteranów do okazania czci katolickim 
symbolom, doszło do bijatyki.  Następnego dnia do-
szło w mieście do rozruchów pomiędzy katolikami 
i protestantami. Władzom miasta zabrakło zdecydo-
wania, by przykładnie ukarać winnych. Nie przewi-
dziano, że toruński tumult zostanie wykorzystany do 
celów wielkiej polityki.

Wieść o wydarzeniach w Toruniu obiegła szla-
checkie 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 protestan-
tów. Burmistrz Johann Gottfried 
Roesner, wiceburmistrz  oraz 
jedenastu mieszczan skazanych 
zostało na śmierć. Kilkudziesię-
ciu torunian na kary więzienia. 
Luteranie mieli także wypłacić 
odszkodowanie jezuitom, wznieść 
posąg Matki Boskiej, przenieść 
swe gimnazjum poza obręb mia-
sta i przekazać zakonowi bernar-
dynów przejęty w okresie refor-
macji kościół Najświętszej Marii 
Panny. 

August II polecił wykonanie wy-
roku. Burmistrz Johann Gottfried 
Roesner i 9 torunian zostało ścię-
tych 7 grudnia 1724 roku. Nieby-
wałe okrucieństwo wyroku wywo-
łało oburzenie w Europie, zwłasz-
cza w państwach protestanckich. 
Gdy na Zachodzie rodziło się 
Oświecenie, na Rzeczpospolitą za-
częto patrzeć jako na kraj prześla-
dowań religijnych. 

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

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

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


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

Las pełni wiele funkcji przyrodniczych, gospodar-
czych i społecznych. Przeciętny mieszkaniec na-
szego regionu i kraju jest zainteresowany przede 
wszystkim rekreacją i wypoczynkiem w lesie.  
To dobrze!

Należy pamiętać, że las to złożony i dynamiczny 
ekosystem, w którym występuje wiele zjawisk przy-
rodniczych. Ponadto, las to naturalne miejsce pracy 
leśników i pracowników zakładów usług leśnych, 
gdzie oni planują i wykonują w ciągu całego roku 
różne działania ochronne, hodowlane i inne gospo-
darcze. Równowaga w przyrodzie jest nieodzownym 
elementem utrzymania trwałości lasów. Niestety cza-
sami zostaje ona zburzona przez czynnik, na który 
nie mamy wpływu. Zjawiskiem przyrodniczym, które 
charakteryzuje cykliczność są masowe pojawy owa-
dów. Ich występowanie w ustabilizowanej liczebności 
jest elementem przyrody, jednak gwałtowne, masowe 
występowanie, czyli gradacja, zagraża lasom, które 
mogą zostać poważnie uszkodzone i osłabione, a na-
wet nie przeżyć.

W związku ze spodziewaną gradacją kilku gatun-
ków owadów, tzw. szkodników pierwotnych sosny, 
między innymi w nadleśnictwach z obszaru Borów 
Tucholskich, podjęto decyzję o wszczęciu czynności, 
które pozwolą ograniczyć żarłoczność owadów.

Leśnicy spodziewali się gradacji w bieżącym roku, 
jednak jej przewidywana skala jest niespotykaną od 
wielu lat.

Mamy także na uwadze to, że w przyrodzie wystę-
puje wiele pożytecznych organizmów, dlatego nasze 

działania będą maksymalnie selektywne, czyli będą 
celowane w owady wyrządzające szkody, bez wpły-
wu na pozostałe. Przed jakimikolwiek działaniami 
uprzedzimy pszczelarzy, by mieli czas na ewentual-
ne zabranie swoich pasiek, jeśli stwierdzą, że sytuacja 
może być niebezpieczna dla pszczół. Uwzględnimy 
także obecność cieków i zbiorników wodnych, które 
zawsze omijamy z odpowiednio dużym buforem, po-
dejmując działania.

Mamy także olbrzymią prośbę do Państwa – o wy-
rozumiałość dla naszych działań i wsparcie dla leśni-
ków. Przed nami potężne wyzwanie, by obronić lasy 
regionu. Wiemy, że pierwsze pojawią się gąsienice 
barczatki sosnówki, które już wychodzą w korony so-
sen po przezimowaniu pod ściółką. Już także zaczy-
nają wydostawać się z jaj gąsienice brudnicy mniszki. 
Na razie bardzo małe, ale w krótkim czasie niestety 
szybko urosną, ogałacając kolejne drzewa z igieł. 
Ubiegłoroczna analiza owadów, które przygotowały 
się do zimowania, wskazuje, że będziemy także po-
dejmować walkę z borecznikiem sosnowcem. To aż 
trzy gatunki owadów bardzo szybko objadających 
igły z pędów. Poważnym zagrożeniem dla lasu jest 
każdy z nich, gdy pojawia się pojedynczo.

Jak podkreślają fachowcy, niestety tak potężne gra-
dacje, to naturalne prawo przyrody.

Leśnicy zawsze kontrolują występowanie różnych 
gatunków owadów, które mogą wyrządzić szkody – 
robią to w roku poprzedzającym, by się przygotować 
na tę trudną sytuację. Mamy nadzieję, że nasze dzia-
łania przyniosą oczekiwane rezultaty.

SEKRETY LASU

Więcej informacji na temat lasów naszego regionu znajdziesz:
www. www.torun.lasy.gov.pl

Brudnica mniszka
fot. archiwum rdlp w Toruniu

Brudnica mniszka
fot. archiwum rdlp w Toruniu

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Toruniu

http://www.torun.lasy.gov.pl/


  Take a 40 minute ride on the Vistula River
  Leaves on the hour

TOUR BOAT WANDA tel. +48 601-625-682

Toruń is full  of secret sights and surprises 
and we made it our mission to find the best 
of its hidden gems! 

GARDEN OF MUSICIANS
The Garden of Musicians is an area of   the park be-
tween Fryderyka Chopina and Bydgoska Streets, and 
Aleja 500-lecia. The park was established on the site 
of the fortifications of the Toruń Fortress and still 
bears its traces in the form of the former location of 
telescope VI.

In the western end of the Garden there is a bust of 
Stanisław Moniuszko, and in the eastern end there is 
a wooden bench “Grzybek” (little mushroom), dat-
ing from 1843. On November 15, 2018, the square 
at “Grzybek” was named after Anna and Leonard 
 Torwirt.
At the end of the park, next to ul. Chopin, there was 
Złota Góra (Golden Hill) – a natural dune elevation, 
leveled at the beginning of the 19th century.

A special attraction located in the Musicians’ Garden 
is a musical playground, equipped with equipment 
such as Grand Marimba, Congas, Tembos, Tubullar 
Bells, Harmony, Babel Drums, etc.

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.

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 alleg-
edly appeared near Struga Toruńska in the Przedzam-
cze region and flew in the direction of the Teutonic 
Castle ruins. 

LESSER-KNOWN
  TORUŃ ATTRACTIONS…

STATEK WANDA – REJSY PO WIŚLE
Niepowtarzalna okazja podziwiania panora-
my toruńskiej Starówki z pokładu statku Wan-
da. O każdej pełnej godzinie zabierzemy Was 
w 40-minutowy rejs po Wiśle. 

Poza regularnymi rejsami proponujemy 
Państwu wynajem naszych statków, na imprezy 

okolicznościowe, koncerty i spotkania firmowe. 
Na pokładzie statku Wanda znajduje się bar z na-
pojami i słodyczami. 

Rejsy statkiem możliwe są również podczas 
złej pogody, Wanda posiada 70 miejsc w dwu po-
mieszczeniach pod pokładem.

The 27th International Theater Festival Kontakt 
2023, organized by Wilam Horzyca Theater, will 
take place in Toruń from May 31 to June 7. The fes-
tival will be a competition, and the prizes will be 
awarded by an international jury.

On the festival stages and in the open air, we will 
see 15 performances from Greece, Italy, Lithuania, 
Romania and Poland. Some performances will be 
audio-described.

Performances will be accompanied by talks with 
artists, master classes and meetings between young 

directors and masters. In addition, there will be 
a review of films about Eimuntas Nekrosius.

The accompanying event will be the Culture Fair 
“In Contact! – promotion of the cultural sector 
from the Kuyavian-Pomeranian region” and Tech-
nology Fair – with demonstrations of equipment 
for theatrical multimedia effects.

For more information contact:
Teatr im. Wilama Horzycy 

Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń 



• 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!

TORUŃ W HANZIE
22–25 czerwca, 2023
43. Międzynarodowy Zjazd  
Miast Nowej Hanzy

Toruń uzyskał prawa miejskie w 1233 roku, co przy-
czyniło się do napływu dużej liczby ludności. Przy-
bywali osadnicy z Kujaw, Mazowsza, odległego Ślą-
ska, a także krajów niemieckich. Przyjazd do Torunia 
rodzin kupieckich był początkiem rozwoju handlu. 
Przybyli, pochodzący często z rodzin kupieckich 
wielkich miast, niemal od razu podjęli działalność 
handlową ze swymi rodzinnymi stronami, zapocząt-
kowując tym rozwinięty na szeroką skalę w wiekach 
późniejszych handel w naszym mieście.

Z roku na rok terytoria ekspansji naszych kupców 
sięgały coraz dalej. Istotne znaczenie dla rozwoju 
potęgi handlowej Torunia miało to, że miasto, pro-
wadzące handel zamorski, weszło w skład związku 
kupieckiego zwanego Hanzą lub Związkiem Miast 
Hanzeatyckich już około 1280 roku. Członkami Han-
zy były obok Torunia Chełmno, Elbląg, Gdańsk, Kró-
lewiec i Braniewo, a także miasta niemieckie, nider-

landzkie, pomorskie, inflanckie i szwedzkie. Polityką 
Hanzy kierowały od samego początku zjazdy miast 
wchodzących w jej skład.

Największe natężenie i rozmach handel toruński 
osiągnął w XIV wieku. Bogactwo kupców i ich wkład 
w rozwój miasta znalazły wyraźne odbicie we wspa-
niałej gotyckiej architekturę Torunia. Dzięki kapitało-
wi zgromadzonemu na handlu najzamożniejsi kupcy 
zdobili nasze miasto coraz to piękniejszymi kamieni-
cami, jednocześnie zyskując autorytet i poważanie. 
To oni właśnie tworzyli patrycjat, który sprawował 
władzę w mieście. Toruńscy kupcy znani byli w tym 
czasie na niemalże całym obszarze Europy, począwszy 
od Rusi, Węgier, Śląska i Małopolski, a skończywszy 
na Szwecji, Anglii, Niderlandach z Flandrią włącznie.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu
https://hansadays.torun.pl/torun-w-hanzie/

HANSEATIC CITY of TORUŃ
22–25 June, 2023
International Hanseatic Days

Toruń was granted city rights in 1233, which con-
tributed to the influx of a large population. Arrival 
of merchant families in Toruń was the beginning of 
development of trade. The newcomers, often com-
ing from the merchant families of large cities, almost 
immediately started trading with their hometowns, 
thus initiating large-scale trade in our city devel-
oped in later centuries. Toruń merchants exchanged 
goods between the south-eastern and north-western 
parts of Europe. Toruń was located at the crossroads 
of land and water routes, on the main route of me-
dieval Poland, leading from Hungary north to the 
mouth of the Vistula River and further west, to Flan-
ders (now the territories of Belgium, the Netherlands 
and France). A great role was also played by the Vis-
tula river route which connected Cracow with the 
markets of Western Europe just through the city of 

 Copernicus. Year by year, the territory of the expan-
sion of our merchants reached further and further. 
It was important for the development of Toruń’s com-
mercial power that the city, engaged in overseas trade, 
became a member of the merchant association called 
the Association of Hanseatic Cities around 1280.

Toruń’s trade reached its peak in the 14th century. 
The wealth of the merchants and their contribution to 
the development of the city were clearly reflected in 
the magnificent Gothic architecture of Toruń. Thanks 
to the capital accumulated from trade, the wealthiest 
merchants decorated our city with more and more 
beautiful tenement houses, at the same time gaining 
authority and respect.

Source: District Museum in Toruń
https://hansadays.torun.pl/en/program-2/



A very tangible memory.
Exhibition of Copernican memorabilia
In 2023, we celebrate the 550th anniversary of the 
birth of the great astronomer and the most famous 
inhabitant of Toruń. On this occasion, the Nico-
laus Copernicus House, a branch of the District 
Museum in Toruń, invites you to an exhibition pre-
senting the phenomenon of souvenirs created on 
the occasion of the astronomer’s birthday over the 
course of almost 100 years.

The collection has not been shown often so far. 
The 550th anniversary of the birth of Nicolaus 
 Copernicus is an excellent opportunity to remember 
professional and amateur material forms of memo-
ry. Funny, touching, and sometimes at a very high 
functional and aesthetic level. In addition to a series 
of loose objects, you can also see an installation in 
the form of a reconstruction of a residential interior, 
a room from the 1970s, with elements of contempo-
rary design, which today is becoming more and more 
popular with the public.

We invite you on a sentimental journey 
with Nicolaus Copernicus!

As Alicja Lubowicka, curator of the exhibition, 
says: The idea behind our exhibition is primarily 
memory. Look at how we remember, why we forget, 
how we remember. And here the main role is played 
by a thing, i.e. a souvenir with our Copernicus.

A very tangible memory. 
Exhibition of Copernican memorabilia

 Curator of the exhibition: Alicja Marika Lubowicka
 Venue: House of Nicolaus Copernicus,
  temporary exhibitions room
 Duration: January 27 - December 30, 2023
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The Tofifest Kujawy and Pomerania  International 
Film Festival has been held in Toruń continuously since 
2003 and presents original cinema that is socially en-
gaged and focused on the story of a human being. Cin-
ema that asks questions, leaving the viewer to search for 
answers.

At the turn of June and July, a six-day festival of cine-
ma will take place. This year’s edition of the festival will 
take place in the year of the jubilee of the 550th anniversa-
ry of the birth of Nicolaus Copernicus, hence the festival 
program will also include accents dedicated to science.

As always, the festival program will consist of the 
main On Air competitions – an international competi-
tion for the first and second film, which will include pro-
ductions selected from international festivals, often pre-
sented in Poland for the first time, and a competition for 
the best Polish film From Poland. Film presentations will 
be accompanied by meetings with creators and artists.

Outdoor cinema screenings will take place in the 
charming scenery of Toruń’s Old Town. The festival will 
invite viewers on an extraordinary film journey to the 
Old Town Hall Courtyard and to the ruins of the Teu-
tonic Castle.

IFF Tofifest is a festival of meetings with the art of 
film in all its aspects, hence it will be accompanied by 
music concerts with a film in the background, meetings 
with literature, which is the prototype of the script, and 
finally film workshops for the youngest.

*
The 21st edition of the Tofifest IFF will be held in Toruń 
from June 27 to July 2, 2023. The program will be avail-
able on the tofifest.pl website at the beginning of June.

Emilia Krakowska, 
the winner of the 
Tofifest Golden 
Angel, for the 
lady of Polish 
cinema in 2022 

Leaning Tower of Toruń 
One of the square (red brick) towers on the main fortifi-

cations, 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 cen-
tury 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 pur-
poses. 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. 

Some legends are associated with the Leaning Tower of 
Toruń, which are narrated by tour guides to visitors. 

The sin of the Teutonic Knight:
In the tower, there lived 12 knights of the, Order of Teu-
tonic 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 monas-
tic rule of the Order. The residents of the town discovered 
this and reported them to the commander and the city au-
thorities. 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. 
Source: https://en.wikipedia.org



TORUŃ — THINGS TO SEE TORUŃ MUSEUMS

 Stare Miasto (The Old Town). A UNESCO World 
Heritage List site dating back to medieval times. 

 Nicolaus Copernicus Museum, ul. Koperni-
ka 15–17 (Old Town). Astronomer Nicolaus Coper-
nicus was born in Toruń in 1473. The museum is situ-
ated in Copernicus’s house which is a pretty building. 
Unfortunately the museum’s “collection” mostly com-
prises of copies.

 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, Exhi-
bition of old Toruń 1233–1793, Exhibition of Toruń 
coins, Court hall, Hall of Polish kings etc. Climb the 
tower for a beautiful view! 

 Baj Pomorski Theater (Teatr Baj Pomorski), 
Piernikarska 9.

 Cathedral of SS. Johns (Katedra Świętych 
Janów), ul. Żeglarska. Gothic church where astrono-
mer Nicolaus Copernicus was christened. On its tow-
er 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. Strumyko-
wa 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. Ra-
biańska 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 gin-
gerbread 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 machin-
ery. There is also an option for gingerbread decora-
tion 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 

destroyed except for one tower and a dungeon that 
you can set foot on. 
 Fortresses, some are located close to old town, 
others like the forth fortress are just outside the city. 
 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. 
 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 munici-
pal 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.
 Krzywa Wieża (The Leaning Tower), ul. Pod 
Krzywą Wieżą. Part of old Toruń defense wall sys-
tem built in the 13th century. Poor foundations led 
the tower to substantially lean at an angle soon af-
ter 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 im-
possible!) 
 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 Po-
land. Includes a windmill.
 Nicolaus Copernicus Monument. Rynek Sta-
romiejski. The monument presents Copernicus in 
academic dress. His left hand holds an astrolabe, and 
his right index finger points to the heavens. This sym-
bolizes 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 Co-
pernicus Thorunensis, terrae motor, solis caelique sta-
tor (“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

 Old City Town Hall (District Museum) 

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 in-
teriors 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.

 Nicholas Copernicus House 

ul. Kopernika 15/17
The Nicolas Copernicus Museum is the biographical 
museum of the most eminent Torun’s citizen. It is locat-
ed in two beautiful Gothic houses: in his family house 
(No. 17; exposition devoted only to Copernicus) and 
adjoined neighboring patrician house (No. 15; expo-
sition 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 char-
acteristic 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 Histo-
ry. 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 for-
mer decoration. The richly carved sandstone portal 
is attributed to Willem van den Blocke — a famous 
Renaissance sculpture.

 Teutonic Knights’ Castle Ruins 

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 crea-
tion of Teutonic state started. The castle was the res-
idence of a Teutonic Commander. It was destroyed 
in 1454 during the burgher uprising against the Teu-
tonic Knights.

 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 ad-
venture’ 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 fac-
tory 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, am-
phitheater and the  Ethnographic Park. The richest 
collection of maritime and inland old fishery in-
struments 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.



WINEBAR & TAPAS

UL. PODMURNA 17 AUL. PODMURNA 17 A

WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE
MIEĆ W K EL SZKU!


