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Gotycki ratusz to symbol dawnej świetności miasta. 
Wzniesiony został w miejscu dawnych sukiennic, za 
zgodą Konrada Wallenroda – wielkiego mistrza zakonu 
krzyżackiego. Ratusz był siedzibą władz miasta i sądu; 
w jego reprezentacyjnych salach goszczono polskich 
królów. Mieściły się tu również kramy, ławy chlebowe, 
waga miejska, a w piwnicach prowadzono wyszynk 
piwa i wina. Warto zwiedzić ratuszowe muzeum z bo-
gatymi zbiorami sztuki gotyckiej, dawnego rzemiosła   
i malarstwa polskiego. Ze szczytu 40 metrowej ratu-
szowej wieży rozciąga się malowniczy widok na cały 
zespół staromiejski. 

 – Ten prawie kwadratowy plac od 
stuleci pozostaje głównym punktem na mapie Torunia. 
Handlowano tu towarami, organizowano turnieje oraz 
parady, ogłaszano wyroki i wykonywano egzekucje. 
Centralne miejsce na rynku zajmuje monumentalny 
Ratusz. Uwagę przykuwa również neorenesansowy 
Dwór Artusa – miejsce licznych koncertów i wystaw 
oraz barokowa Kamienica Pod Gwiazdą – obecnie 
Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu. Zachodnią pie-
rzeję rynku zamykają kościół Św. Ducha i neogotycki 
gmach poczty. Ponad 160 lat temu na Rynku stanął 
pomnik Mikołaja Kopernika; swoje miejsce znalazł tu 
również posąg grającego na skrzypcach flisaka, nawią-
zujący do starej toruńskiej legendy.

Budowę tego gotyckiego kościoła rozpoczęto już oko-
ło połowy XIII wieku i kontynuowano etapami przez 
ponad 200 lat. Jest to największa toruńska świątynia. 
Wśród bogatego wyposażenia wnętrza na szczególną 
uwagę zasługują ołtarz główny św. Wolfganga z lat 
1502-1506, cenne malowidła ścienne, rzeźby a także 
barokowe i rokokowe ołtarze. Przy średniowiecznej 
chrzcielnicy w 1473 roku ochrzczono przyszłego wiel-
kiego astronoma – Mikołaja Kopernika.
Na udostępnionej do zwiedzania wieży znajduje się 
zegar, zwany "flisaczym", odmierzający czas tylko jed-
ną wskazówką oraz gotycki dzwon "Tuba Dei" – jeden   
z najstarszych i największych w kraju. Dzwon odlany 
został w 1500 roku i waży około 7,5 t. 

Ta gotycka świątynia wzniesiona została przez fran-
ciszkanów w połowie XIV wieku. Zgodnie z surową 
regułą zakonu nakazującą życie w ubóstwie kościół   
nie posiada wieży ani bogatych zdobień architekto-
nicznych. We wnętrzu świątyni zachowały się dębowe 
stalle z początku XV wieku, misternie zdobiona ambo-
na i prospekt organowy oraz średniowieczne malowid-
ła i epitafia znaczących toruńskich rodów. W 1636 roku 
pochowano tu Annę Wazównę, siostrę króla polskiego 
Zygmunta III Wazy. Jej mauzoleum znajduje się w pre-
zbiterium kościoła. 
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Kościół św. Jakuba

Dom Kopernika

Kamienica pod Gwiazdą

Mury i bramy miejskie

Krzywa Wieża
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Budowa kościoła rozpoczęła się w 1309 roku z inicja-
tywy zakonu krzyżackiego. Powszechnie uchodzi on za 
najpiękniejszą toruńską świątynię. Kościół wyróżnia 
rzadko stosowany na ziemiach polskich układ bazyli-
kowy i system łuków przyporowych. Wnętrze zdobią 
m.in. gotyckie malowidła ścienne oraz barokowe i ro-
kokowe ołtarze. Wybitną wartość przedstawia misty-
czny krucyfiks ukazujący Chrystusa Ukrzyżowanego na 
Drzewie Życia. 

To dwie okazałe, gotyckie kamienice. Kamienica pod 
numerem 15 uchodzi za miejsce narodzin Mikołaja 
Kopernika. Są one doskonałym przykładem dawne-  
go domu kupieckiego z typowym dla niego układem 
wnętrz (wysoka sień, trakt tylny, kantor kupiecki) oraz 
wyposażeniem. Obecnie znajduje się tutaj muzeum 
poświęcone życiu i dziełu wielkiego astronoma oraz 
makieta XV-wiecznego Torunia z 20-minutowym po-
kazem audiowizualnym. 

Barokowa, jedna z najciekawszych kamienic miesz-
czańskich Torunia. Wewnątrz znajduje się wystawa 
"Świat Orientu", obejmująca eksponaty z Chin, Syjamu, 
Tybetu, Korei, Wietnamu, Indii i Japonii. Są to obrazy, 
drzeworyty, brązy, ceramika, tkaniny, rzeźby kamienne 
oraz drewniane. Znajduje się tu również ciekawa ko-
lekcja dalekowschodniej broni i uzbrojenia. Wnętrze 
kamienicy zdobią polichromie oraz kunsztownie rzeź-
biona klatka schodowa z figurą Minerwy. Niewątpliwą 
atrakcją muzeum jest ulokowany na podwórzu budyn-
ku ogród orientalny. 

 – Poprzez stulecia dostępu do 
miasta bronił okazały system murów obronnych, bram, 
barbakanów i baszt. Do dziś najlepiej zachował się 
fragment biegnący wzdłuż nadwiślańskiego bulwaru. 
Wyróżniają się tu trzy gotyckie bramy miejskie: Klasz-
torna, Żeglarska oraz Mostowa. Umieszczone na bra-
mie Mostowej tablice wskazują poziom wody podczas 
największych powodzi w historii Torunia – najwyższy 
zanotowano w 1570 roku.

Jak głosi legenda, ta średniowieczna baszta obronna 
została zbudowana przez toruńskiego krzyżaka, jako 
pokuta za popełnione grzechy. Odchylona od pionu    
o około 1,5 metra budowla stanowiła część systemu 
obronnego dawnego Torunia. Zbudowana została na 
przełomie XIII i XIV wieku i na skutek niestabilnego 
gruntu wkrótce zaczęła się pochylać.
Gdy utraciła swe militarne znaczenie pełniła funkcję 
więzienia, a potem kuźni. Dziś jest to nieodłączny 
punkt każdej wycieczki. 
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Ruiny Zamku Krzyżackiego

Rynek Nowomiejski

Planetarium

Muzeum Historii Torunia
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Toruński zamek został wzniesiony w XIII wieku w miej-
scu znajdującego się tu wcześniej grodziska, dlatego 
posiada nietypowy, podkowiasty kształt. Był zamkiem 
konwentualnym z 12 rycerzami zakonnymi i komturem 
sprawującym władzę krzyżacką na tym terenie. W 1454 
roku toruńscy mieszczanie wzniecili antykrzyżackie 
powstanie, które było początkiem wojny z Zakonem 
tzw. wojny trzynastoletniej. Mieszczanie zamek krzy-
żacki zdobyli, a następnie zburzyli. Do dziś zachowało 
się "gdanisko", czyli dawna wieża ustępowa oraz ma-
lownicze ruiny. Są one tłem licznych koncertów, festy-
nów i rycerskich turniejów. W podziemiach krzyżackiej 
warowni prezentowana jest wystawa ukazująca życie 
braci zakonnych. 

 – Drugi z toruńskich rynków sta-
nowi główny plac dawnej rzemieślniczej części miasta. 
Jego centralne miejsce zajmuje dawny zbór ewange-
licki. Wzniesiony został w 1824 r. w stylu neoromańskim 
na zrębach dawnego Ratusza Nowomiejskiego. Uwagę 
przykuwa również budynek apteki "Pod Złotym Lwem", 
którego klasycystyczna forma skrywa gotyckie mury. 
W jednej z barokowych kamienic mieści się gospoda 
"Pod Modrym Fartuchem" z 1489 roku. Niegdyś gościli 
w niej polscy królowie, a w 1807 roku odwiedził ją 
ponoć cesarz Napoleon Bonaparte. Z kolei w dawnej 
gospodzie "Bractwa Czeladzi Murarskiej" ma swą sie-
dzibę działająca od ponad 50 lat Galeria i Ośrodek 
Plastycznej Twórczości Dziecka.

Planetarium mieści się w XIX-wiecznym budynku, da-
wnego zbiornika gazowego. Na kopule o średnicy 15 
metrów prezentowane są seanse popularyzujące wie-
dzę o wszechświecie. Dzięki dziesiątkom projektorów, 
nie ruszając się z wygodnego fotela, możemy przeżyć 
tu noc polarną na biegunie, zobaczyć Ziemię z Księży-
ca, a nawet z granic Systemu Słonecznego.
Można tu także zwiedzić dwie interaktywne wystawy: 
Orbitarium i Geodium. Prezentowane są na nich urzą-
dzenia i modele, dzięki którym zwiedzający poznają 
zjawiska zachodzące w kosmosie oraz aspekty powsta-
nia i ewolucji naszej planety. 

Muzeum mieści się w okazałym Domu Eskenów. Jego 
wejście zdobi piękny renesansowy portal. Wewnątrz 
znajduje się nowocześnie zaaranżowana interaktyw-
na wystawa prezentująca historię Torunia. Ekspozycja 
obejmuje okres prehistoryczny oraz przedstawia sto-
pniowy rozwój miasta od epoki średniowiecza, aż po 
lata 90-te XX wieku. Zobaczyć tu można przedmioty 
codziennego użytku, broń i uzbrojenie, biżuterię oraz 
dokumenty. Częścią wystawy jest także krótki film 3D 
pod tytułem "Księga Toruń" przedstawiający w przystę-
pny sposób dzieje Torunia. 
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Muzeum Toruńskiego Piernika

Żywe Muzeum Piernika

Fontanna Cosmopolis

Bulwar Filadelfijski

Piernikowe Miasteczko
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Muzeum znajduje się w dawnej fabryce pierników 
Gustava Weese'go. Ukazuje w niezwykły, interaktywny 
i multimedialny sposób świat najsłynniejszego toruń-
skiego przysmaku. Można tu zobaczyć słynne formy 
piernikowe, dawne piece, w których wypiekano pier-
niki, poznać zapachy przypraw oraz posłuchać nie-
zwykłych legend i opowieści. W piernikarskim warszta-
cie zwiedzający własnoręcznie wyrabiają tradycyjne 
pierniki toruńskie. Przy Muzeum znajduje się sklepik     
z piernikami. 

Odbywają się tu pokazy wypieku toruńskich pierni-
ków według dawnych receptur. Uczestnicy pokazów, 
pod okiem doświadczonych mistrzów poznają historię 
słynnego przysmaku. Dowiadują się o sposobach wy-
rabiania ciasta, przyprawach a także poznają ozdobne 
kształty drewnianych form piernikowych. Goście akty-
wnie uczestniczą w pokazie; uformowane przez siebie, 
a potem upieczone pierniki zabierają jako wspaniałą 
pamiątkę z Torunia. Na miejscu działają sklepik z pier-
nikami oraz kawiarenka. 

Fontanna swoją formą nawiązuje do słynnego dzieła 
Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich". Na 
granitowej płycie fontanny umieszczono łaciński tekst  
i schemat układu heliocentrycznego oraz ponad 100 
dysz, którymi wytryskuje woda.
W okresie letnim, w godzinach wieczornych, prezen-
towane są tutaj widowiskowe seanse wody, światła 
oraz dźwięku. 

 – Nazwa bulwaru pochodzi od 
miasta Filadelfia, które jest miastem partnerskim Toru-
nia. Bulwar jest doskonałym miejscem do spacerów       
i wypoczynku. Przebiega wzdłuż wiślanego nabrzeża,    
z którego roztacza się piękny widok na miasto – zwłasz-
cza na zabytkowe mury obronne oraz mosty łączące 
brzegi Wisły. W okresie letnim przy Bulwarze rozpo-
czyna swe rejsy statek wycieczkowy "Wanda" oraz łódź 
motorowa "Katarzynka II" pływająca na przeciwległy 
brzeg rzeki – do punktu widokowego. Na cumujących 
wzdłuż nabrzeża barkach funkcjonują kawiarniane 
ogródki, a na pobliskich Błoniach Nadwiślańskich od-
bywają się koncerty i inne imprezy plenerowe.

Cieszący się bardzo dużym powodzeniem wśród naj-
młodszych plac zabaw położony w ścisłym centrum 
Torunia. Oferuje wiele atrakcji, które nie pozwolą się 
nikomu nudzić. Jest tu m.in. wodny plac zabaw z try-
skającymi wodą dyszami, pola do minigolfa i do gry     
w szachy, stoły do ping-ponga, instrumenty muzyczne, 
huśtawki oraz karuzele. 

• ul. Strumykowa 4

• ul. Rabiańska 9
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• ul. Podmurna 62
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Muzeum Etnograficzne

Bydgoskie Przedmieście

Ogród Zoobotaniczny

Zamek Dybowski

Punkt widokowy
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Na plantach otaczających toruńską Starówkę znajduje 
się Muzeum Etnograficzne. Przy muzeum istnieje jedy-
ny w Europie skansen, usytuowany w centrum miasta. 
Przeniesiono do niego, z kilku regionów Polski półno-
cnej, obiekty drewnianej architektury wiejskiej z XVIII     
i XIX wieku. Na obszarze o powierzchni prawie 2 hekta-
rów zgromadzono m.in. wiejskie zagrody, kuźnię, remi-
zę strażacką, wiatrak oraz młyn wodny.
Prezentowana jest tu również wystawa ukazująca życie 
codzienne ludzi zamieszkujących okoliczne wsie oraz 
małe miasta. 

 – Głównym jego walorem 
jest dawna architektura. Znajdują się tu przede wszyst-
kim urokliwe kamienice z przełomu XIX i XX wieku 
Zdobią je liczne detale architektoniczne i efektowne 
motywy dekoracyjne. Wiele tutejszych domów wyko-
nano w technice muru pruskiego, niektóre z nich miały 
charakter okazałych, reprezentacyjnych willi – spotkać 
je można zwłaszcza przy ul. Bydgoskiej oraz ul. Kono-
pnickiej. Urządzono tu również park i ogród botani-
czny – oazy zieleni stanowiące o uroku tej dzielnicy 
oraz podkreślające jej ekskluzywny charakter.

Ogród powstał przeszło 200 lat temu w odległości kil-
kuset metrów na zachód od Starego Miasta i do dziś 
jest doskonałym miejscem dla najmłodszych turystów. 
Na obszarze ponad 8 hektarów zebrano wiele gatun-
ków zwierząt oraz kilkadziesiąt gatunków drzew i krze-
wów. Egzotyczne ptaki i rośliny zgromadzono w no-
woczesnej ptaszarni, a płazy i gady w herpetarium. 
Ciekawostką jest tu grobowiec, w którym pochowano 
J. G. Schultza – założyciela ogrodu. 

Zamek wzniesiono w 1425 roku na polecenie króla 
polskiego Władysława Jagiełły. Został on ulokowany  
na lewym brzegu Wisły, naprzeciwko krzyżackiego 
wówczas Torunia. Zamek był siedzibą starostów kró-
lewskich oraz pełnił funkcję komory celnej. Wokół 
zamku pobudowano Nieszawę, konkurencyjną dla 
Torunia osadę handlową. Z zamku zniszczonego pod-
czas wojen szwedzkich i napoleońskich do dziś za-
chowały się jedynie ruiny. 

Z widokowej platformy usytuowanej na wiślanej wys-
pie, zwanej "Kępą Bazarową", roztacza się niezapom-
niany widok na toruńską Starówkę. Uchodząca za naj-
piękniejszą w Polsce panorama miasta efektownie 
prezentuje się zwłaszcza w blasku nocnej iluminacji. 
"Kępa Bazarowa" to także rezerwat przyrody ochroną 
obejmujący rzadko już spotykany las łęgowy z monu-
mentalnymi okazami topól i wierzb. 

• Wały Gen. Sikorskiego 19
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Młyn Wiedzy

Fort IV

Barbarka

Okolice Torunia

Ciechocinek

Golub-Dobrzyń

Chełmno

l

l

l

Jedyne centrum nauki w województwie. Zajmuje po-
wierzchnię ponad 5 tys. mkw. i mieści się w dawnym 
młynie z końca XIX wieku. Nauka jest tu popularyzo-
wana poprzez zabawę w atrakcyjnej, interaktywnej 
formie. W Młynie Wiedzy zobaczyć można najdłuższe 
stale działające wahadło Foucault`a w Polsce, zwiedzić 
wystawy stałe i czasowe oraz wziąć udział w zajęciach 
warsztatowych odbywających się w specjalistycznych 
pracowniach. Oferta centrum dostosowana jest do róż-
nych grup wiekowych.  

Fort IV zbudowano w latach 1878-1884 jako element 
zewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń. Jego załogę 
stanowiły dwie kompanie piechoty oraz obsługa dział 
średniego i ciężkiego kalibru – łącznie około 800 żoł-
nierzy. Obiekt mieści m.in. dwupoziomowe koszary, 
prochownie oraz magazyny połączone podziemnymi 
korytarzami. Obecnie w Forcie IV działa turystyczne 
schronisko, można również zorganizować tu plene-
rowy piknik lub ognisko. 

Barbarka to niewielka leśna osada w północno-za-
chodniej części Torunia. Według podań, w XIII wieku, 
miejscowemu pustelnikowi objawiła się tu św. Barbara, 
co upamiętnia zabytkowa kapliczka. Obecnie Barbarka 
jest popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku.
W "Szkole Leśnej" można m.in. wypożyczyć rower, zor-
ganizować ognisko lub grilla, zaś jesienią wziąć udział 
w grzybobraniu. Tutejsze schronisko oferuje niedrogie 
noclegi. 

 (24 km) – Popularne uzdrowisko z licz-
nymi sanatoriami i pensjonatami. Największą atrakcję 
stanowią XIX-wieczne tężnie o łącznej długości ponad 
1700 m oraz Park Zdrojowy. Ponadto na uwagę zasłu-
guje drewniana cerkiew pw. Michała Archanioła z lat 
1894-1898 oraz zabytkowy dworek.

 (42 km) – Nad miastem góruje zamek 
wzniesiony przez Krzyżaków na przełomie wieków XIII  
i XIV. Na początku XVII w. przebudowany w stylu rene-
sansowym przez Anną Wazównę – siostrę króla pol-
skiego. Obecnie zamek słynie z odbywających się tutaj 
corocznie turniejów rycerskich.

 (44 km) – Miasto o blisko 800-letniej historii; 
malowniczo rozlokowane na dziewięciu wzgórzach 
Wysoczyzny Chełmińskiej. Niegdyś stolica historycznej 
ziemi chełmińskiej. Doskonale zachował się tu śred-
niowieczny układ urbanistyczny z zespołem murów 
obronnych i sześcioma gotyckimi kościołami z XIII i XIV 
wieku oraz renesansowy Ratusz z XVI wieku.
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