
TORUO 
- miasto, które warto poznad



Ratusz 
staromiejski

Ratusz powstał w koocu XIV wieku.

Dziś Ratusz mieści Muzeum Okręgowe, gdzie oprócz wnętrz podziwiad można                       
m.in. zbiory sztuki gotyckiej, toruoskie rzemiosło artystyczne, monety 
toruoskie, malarstwo (m.in. wielkich rozmiarów obraz przedstawiający 
zawarcie II pokoju toruoskiego). W Sali Królewskiej, od 1454 roku 
upamiętnionej pobytem niemal wszystkich królów polskich i śmiercią jednego 
z nich - Jana Olbrachta, znajduje się najstarszy poczet królów polskich. 



Rynek 
staromiejski

Rynek Staromiejski to niemal idealnie kwadratowy plac.
To właśnie na nim odnajdziemy ważne toruoskie zabytki 
– pomnik Mikołaja Kopernika i Ratusz.



Rynek 
nowomiejski

Staromiejski i Rynek Nowomiejski położone są w niewielkiej odległości od siebie,  

jednak panuje na nich zupełnie inna atmosfera. Podczas gdy na Rynku Staromiejskim 

jest europejsko, na Rynku Nowomiejskim panuje klimat jak w małym miasteczku. 

Dawniej była tu rzemieślnicza cześć miasta, o czym świadczą chociażby nazwy ulic: 

Ślusarska, Jęczmienna, Sukiennicza. Warto zwróćcie uwagę na gospodę „Pod modrym 

fartuchem”, która istnieje tu od ponad 500 lat. Jak wieść niesie, gościli tu polscy 

królowie a nawet sam Napoleon Bonaparte w 1807 roku.



Pomnik Mikołaja 
Kopernika

Pomnik z 1853 roku wg projektu Friedricha Christiana Tiecka, dyrektora Oddziału 
Rzeźby Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Jeden z najwcześniejszych 
pomników Kopernika w Polsce i na świecie.
Brązowa statua astronoma o wys. 2,6 m stoi na wysokim granitowym cokole, 
na którym widnieje złotymi literami wypisany łacioski napis w tłumaczeniu: „Mikołaj 
Kopernik Toruoczyk, ruszył Ziemię, zatrzymał Słooce i Niebo”. Kopernik przedstawiony 
w todze profesorskiej, w lewej ręce trzyma przyrząd astronomiczny, astrolabium.



Dom Mikołaja 
Kopernika

Adres Kopernika 15/17 to dom, w którym najprawdopodobniej urodził się autor teorii 
heliocentrycznej. W środku mieści się obszerna, interaktywna wystawa o życiu i 
twórczości Mikołaja Kopernika i nie tylko. Znajdziemy tam ekspozycje dotyczące 
kosmosu, rozwoju ludzkiej wiedzy, sztuki oraz nauki renesansowej, rodziny Koperników 
i szeroko pojętego średniowiecznego Torunia. Nawet sam budynek uzyskał ciekawą 
ekspozycję - na oryginalnym stropie kamienicy wyświetlany jest gwieździste niebo.



Planetarium

W toruoskim Planetarium powstał pierwszy w Polsce system, który pozwala                         
na pokrycie obrazem slajdów całej kopuły. Dzięki otaczającemu zewsząd 
obrazowi widzowie uzyskują wrażenie np. bycia wewnątrz mgławic, czy gromad 
gwiazdowych. Oczywiście oprócz obiektów typowo astronomicznych powstaje 
możliwośd znalezienia się np. w lesie, wewnątrz jaskini, czy katedry. Wszystkie te 
możliwości wizualne, uzupełnione projektorami efektów specjalnych oraz 
nowoczesnym systemem nagłośnienia czynią toruoskie Planetarium jednym 
z najnowocześniejszych i najciekawszych obiektów w naszej części Europy.



Dwór Artusa

Toruoski i gdaoski Dwór Artusa to dziś jedyne takie obiekty na świecie. 
Wprawdzie obecna forma toruoskiego Dworu pochodzi z XIX wieku, to jednak 
bezpośrednio nawiązuje do dawnego z 1386 roku. Był siedzibą Bractwa św. 
Jerzego - ekskluzywnego stowarzyszenia kupców i bogatego patrycjatu Torunia
- działającego w latach 1311-1842. Był miejscem wielu ważnych spotkao,
w tym politycznych, spośród których najważniejsze to zawarcie w 1466 roku
II pokoju toruoskiego kooczącego trzynastoletnią wojnę polsko-krzyżacką
i likwidującego paostwo krzyżackie w dotychczasowej formie. 



Panorama 
nadwiślaoska 

Torunia

Nadwiślaoski widok toruoskiego Średniowiecznego Zespołu Miejskiego, 
oglądany z południowego brzegu Wisły należy do najpiękniejszych panoram 
miast. Zawsze był inspiracją dla malarzy, poetów i zachwycał flisaków 
spławiających tratwy Wisłą. Jest to jednocześnie najbardziej znany widok 
Torunia, którego urok podkreśla nocna iluminacja. 



Pierniki 
toruoskie

Pierniki toruoskie w minionych wiekach nie zawsze traktowano jako 
przysmak, lecz często jako dzieło sztuki rzemiosła artystycznego. Pierniki takie 
zyskały dużą popularnośd w Europie jako upominki i były przechowywane 
przez właścicieli wśród drogocennych przedmiotów. Miasto Toruo 
ofiarowywało swoje piernikowe wyroby królom polskim z okazji ich koronacji 
lub zaślubin. Były to piękne, ozdobne pierniki, o wymyślnych kształtach, 
malowane i pozłacane. 



Krzywa 
Wieża

Krzywa Wieża to dawna baszta miejska. W systemie obronnym 
toruoskich murów było ich niegdyś aż 54. Pochylona na skutek 
gliniastego, niestabilnego gruntu - chod legendy mówią zupełnie 
co innego. 



Spichrze

Toruo, będący dawniej jednym z kilku głównych ośrodków 
handlowych, a w XIII i XIV w. także najważniejszym wiślanym 
portem morskim, wykształcił  formy  architektury mieszkalnej
i magazynowej. Już od początku XIV w. toruoskie kamienice 
kupieckie miały wyższe kondygnacje przeznaczone na składy
(tzw. domy-spichrze).
Cechą specyficzną Torunia było usytuowanie spichrzów nie 
bezpośrednio nad wodą, lecz wewnątrz obwodu murów 
miejskich. Istniały też spichrze krzyżackie.



Kościół 
św. Jakuba

Kościół św. Jakuba pochodzi z początku XIV w. Ta stara budowla 
kryje w sobie, prócz kolekcji malowideł i rzeźb, układ bazylikowy
i system łuków , a także unikatowy ołtarz ukazujący Chrystusa 
ukrzyżowanego na Drzewie Życia.



Tuba Dei

Od 1500 r. w wieży Katedry Świętojaoskiej wisi niezwykły dzwon - Tuba Dei (Trąba 
Boża). Wyjątkowośd jego polega na tym, że jest nie tylko największym polskim 
dzwonem średniowiecznym, ale również jednym z największych (do niedawna 
drugim największym) w Polsce. Natomiast do momentu odlania słynnego dzwonu 
Zygmunta na Wawelu (1521 r.) toruoski Tuba Dei dumnie nosił tytuł największego 
dzwonu w Królestwie Polskim.
Dziś stanowi nie lada atrakcję, zwłaszcza gdy kilka razy w roku zabrzmi. Nieraz
w swej ponad 500-letniej historii był narażony na zniszczenie czy wywóz jako łup 
wojenny.



Dom Legend 
Toruoskich

Dom Legend to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. 
Usłyszymy tu barwne opowieści na temat dziejów miasta i jego 
mieszkaoców. Zwiedzający mogą oglądad sześd instalacji 
ulokowanych w gotyckiej piwnicy. Scenariusze prezentacji 
dostosowane są do wieku zwiedzających.



Ogród 
zoobotaniczny

Bydgoskie Przedmieścia to zielona dzielnica Torunia, bardzo 
ciekawa pod względem architektonicznym. Znajdują się tu 
kamienice z przełomu XIX i XX wieku, można też spotkad okazałe 
wille wykonane w technice muru pruskiego.
Z kolei położony na ponad 8 hektarach Ogród Zoobotaniczny
to miejsce na rodzinny relaks blisko przyrody.



Dziękuję za uwagę!

Opracowanie: Barbara Magalska


