
Mikołaj Kopernik to postać 

nieodłącznie 

. Chcąc dowiedzieć 

się więcej o życiu tego 

najsłynniejszego torunianina 

warto odwiedzić jego 

. We wnętrzu 

późnogotyckiej kamienicy 

znajduje się ekspozycja, 

która przybliża życie i dzieło 

uczonego. Kolejne miejsce 

ściśle związane z postacią 

Kopernika to katedra śś. 

Janów, gdzie znajduje się 

, przy której mały 

Mikołaj został ochrzczony. Na 

Rynku Staromiejskim stoi 

natomiast , 

obowiązkowe miejsce 

pamiątkowych fotografii         

z Torunia. Mikołaj Kopernik 

jest również patronem 

toruńskiego Uniwersytetu.

kojarzona z 

Toruniem

dom 

rodzinny

chrzcielnica

pomnik Kopernika

Toruńskie pierniki 

setek lat są cenionym, 

miejscowym specjałem. Ich 

smak doceniany był przez 

wielu gości odwiedzających 

miasto. Sam  

w jednym ze swych listów 

opisujących piękno Torunia 

wspomniał, że „to wszystko 

jednak nie przechodzi 

pierników, oj pierników          

z których jeden posłałem do 

Warszawy.” Dziś pierniki są 

 z Torunia 

oraz jednym z symboli 

kojarzonym z miastem. Warto 

odwiedzić Muzeum Piernika, 

poznać tajniki jego wyrobu, 

samemu 

, a potem zabrać do 

domu, tak aby słodki zapach 

przypominał o wizycie           

w „piernikowym mieście”.

już od 

Fryderyk Chopin

ulubioną pamiątką

wypiec własny 

piernik

Toruńska Starówka to       

perła gotyckiej architektury. 

Szczególne wrażenie 

wywołują 

: katedra śś. Janów, 

kościół Najświętszej Marii 

Panny i uchodzący za 

najpiękniejszy w Toruniu 

kościół św. Jakuba. Jednym  

z najcenniejszych (na skalę 

europejską) zabytków jest 

.  

Kilkusetletnie bramy miejskie, 

baszty i mury obronne to 

również wspaniałe przykłady 

gotyckiej architektury. 

Charakterystyczna 

 stała się wręcz jednym 

z symboli miasta. Gotycki 

zamek toruńscy mieszczanie 

zburzyli już w XV wieku,      

do dziś zachowały się jednak 

malownicze ruiny warowni.

monumentalne 

świątynie

gotycki Ratusz Staromiejski

Krzywa 

Wieża

Szczególną magię Toruń 

roztacza , gdy na 

Starówce zapalają się światła 

ulicznych latarni, a liczne 

kawiarnie, kluby oraz restau-

racje do późnych godzin 

wypełniają się gwarem gości. 

Wówczas spotkanie ze 

znajomymi w niepowtarzalnej 

scenerii 

 

pozwala w wyobraźni 

przenieść się w czasy kiedy 

miastem władali jego 

założyciele –  Zakonu 

Krzyżackiego. Wieczorem 

niezwykle urokliwa jest także 

iluminowana 

, którą 

można podziwiać z lewego 

brzegu Wisły, ten widok 

zawsze budzi zachwyt wśród 

turystów z całego świata.

wieczorem

oryginalnych 

średniowiecznych wnętrz

rycerze

panorama 

toruńskiej Starówki

Mikołaj

Kopernik l

Smak

Pierników l

Perła

gotyku l

Toruń po

zmierzchu l

l

l

 Toruń
 gotyk na gotyk

Toruń miasto
architektury, nauki
i sztuki l
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Zachowane w Toruniu dzie-

dzictwo kulturowe minionych 

wieków to bezcenny dar dla 

całej ludzkości. Dlatego        

w 1997 roku  zespół staro-

miejski Torunia został 

wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO.
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