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Nazwa zespołu mówi sama za siebie: przestawiamy Pań
stwu uczniów toruńskich szkół zawodowych, techników 
i liceów, którzy swój wolny pozalekcyjny czas spożyt
kowują na pracę w zespole artystycznym. Skupiający 
ponad sto osób „Młody Toruń" jest swoistym młodzie
żowym kombinatem pracy twórczej; w zależności od chę
ci i predyspozycji młodzi ludzie pracują tu w chórze, 
orkiestrze kameralnej, orkiestrze dętej, w trzech zespo
łach tanecznych i w studio recytatorskim. Przynależność 
do Zespołu jest dla toruńskiej młodzieży wspaniałą przy
godą artystyczną, którą realizują w atmosferze rozrywki, 
z całą pasją. 

Historia „Młodego Torunia" sięga roku 1964, kiedy to 
przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Toruniu 
powołano Ośrodek Pracy Pozalekcyjnej. Jedną z form 
pracy Ośrodka miał być zespół artystyczny, którego kie
rownictwo powierzono Benedyktowi Leszczyńskiemu. Po
czątki działalności Zespołu nie były łatwe i tylko dzięki 
entuzjazmowi instruktorów i młodzieży udało się już 
w grudniu tego samego roku skompletować pełny skład 
Orkiestry Dętej. Poprowadził ją\Ignacy Kramski{ Ten wy
trawny pedagog i instruktor wielu orkiestr dętych, eme
rytowany muzyk Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, 

do dzisiejszego dnia pracuje z młodzieżą „Młodego Toru
nia". W końcu 1964 roku zawiązuje się też Kapela Lu
dowa. Na jej bazie z czasem pow Orkiestra Estra
dowa, z którą pracę rozpoczął ózef Witczak konty
nuuje Michał Szost - aktywny działacz muzyczny, zało
życiel orkiestr kameralnych w Kościerzynie i Toruniu. 
Aktualnie Orkierstra Estradowa przekształcana jest 
w Orkiestrę Kameralną, której kierownictwo powierzono 
absolwentowi warszawskiej PWSM, asystentowi dyry
genta Filharmonii Narodowej w Warszawie - Wojcie
chowi Michniewskiemu. Jego zastępcą został Jacek Ka
sprzyk, absolwent Wydziału Dyrygentury PWSM w War
szawie. Kolejno, z inicjatywy Roderyka Langego, zawiązał 
się Zespół Taneczny, którego prowadzenie przejęła od ro
ku 1967 - Anzelma Zielińska. Przedostatnią sekcją w ko
lejności powstawania był Chór. Jego kierownictwo arty
styczne objął na początku Paweł Malinowski, a instrukto
rami byli: Irena Góralska, Florian Jaworski, Gispert 
Jamroży, Józef Nowakowski i Józef Pędrasik. Obecnie 
Chór prowadzi 22-letni absolwent Sredniej Szkoły Mu
zycznej w Toruniu, niegdyś członek „Młodego Toru
nia" - Andrzej Łęcki. Korepetytorką Chóru jest Grażyna 
Brańska. I wreszcie sekcja ostatnia - Studio Recytator-
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skie; prowadzi je Lucyna Sowińska. Poza tym w skład 

„Młodego Torunia" wchodzi młoda Grupa Wokalna pra

cująca z Ireneuszem Dziwulskim. 

W swych początkach Zespół opierał się na repertuarze 
okazjonalnym, łatwym zarówno dla wykonawców, jak 
i dla słuchaczy. Z czasem programy składankowe ustą

piły miejsca wyraźnej orientacji w stronę folkloru ka
szubskiego, a następnie również śląskiego, kujawskiego 
i warmińskiego. W miarę podnoszenia się umiejętności 
muzyków, śpiewaków i tancerzy zaczęto sięgać po coraz 

ambitniejsze pozycje repertuarowe. Spotkamy więc dzi
siaj w programie „Młodego Torunia" nie tylko folklor, 
ale też już utwory Chopina, Moniuszki, Kurpińskiego czy 
Paderewskiego. Istotną przeszkodą w poszerzaniu reper
tuaru i jego doskonaleniu jest bezustanna rotacja w Ze
spole, co jest nie do uniknięcia w przypadku każdego 
zespołu szkolnego. Ale mimo to poziom Zespołu jako ca
łości i poziom jego poszczególnych sekcji wzrasta z roku 
na rok, czego pewnym potwierdzeniem mogą być nagro
dy i wyróżnienia przyznawane „Młodemu Toruniowi": 

W roku 1973 Orkiestra Dęta otrzymała na Wojewódz
kim Przeglądzie Szkolnych i Międzyszkolnych Orkiestr 

Dętych w Inowrocławiu - I miejsce oraz Nagrodę Spe-
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cjalną Kuratora Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy. W tym 

samym roku - na IV Ogólnopolskim Festiwalu Młodzie
żowych Orkiestr Dętych - otrzymała ona Nagrodę Mi
nistra Oświaty i Wychowania, zaś w roku następnym -
Nagrodę Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska 
Polskiego. Zespół Taneczny kierowany przez Anzelmę 
Zielińską szczyci się natomiast Nagrodą Specjalną dla 
choreografa, przyznaną jej podczas Swięta Plonów w Bia
łymstoku. Nagrody i wyróżnienia zbiera również Studio 
Recytatorskie, którego wychowankowie biorą regularnie 
udział w Festiwalach Teatrów Poezji. 
„Młody Toruń" znany jest nie tylko publiczności rodzin
nego miasta i województwa bydgoskiego. Koncertował 
już w wielu polskich miastach, trzykrotnie uczestniczył 
w Dożynkach Centralnych, prezentował swój program 
w Urzędzie Rady Ministrów, a także zbierał brawa poza 
krajem: w roku 1966 i 1969 zespół oklaskiwali Bułgarzy, 
w latach 1967 i 1973 - widzowie na Węgrzech, w roku 
1971 - w Niemieckiej Republice Demokratycznej i w ro

ku 1974 - w Czechosłowacji. 
Od roku 1974 patronat nad „Młodym Toruniem" objęła 
Polska Sekcja Międzynarodowej Federacji „Jeunesses 
Musicales". 

Benedykt Leszczyński 

Mówią o nim, że społecznik, działacz i entuzjasta, że naj
bliższe są mu sprawy młodzieży. I faktycznie. Benedykt 
Leszczyński dla młodych ludzi znajduje zawsze czas, by 

każdą ich cenniejszą twórczą inicjatywę poprzeć lub choć
by tylko wspomóc radą. 
Pasja społecznikowska wywodzi się u Leszczyńskiego je
szcze z lat szkolnych, kiedy będąc uczniem Liceum Pe
dagogicznego w Wymyślinie, włączył się do pracy przy
szkolnego zespołu artystycznego. Po zdaniu matury roz-

począł studia na Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie - dał się wówczas poznać jako aktywny 
działacz Związku Młodzieży Socjalistycznej i Zrzeszenia 
Studentów Polskich. Po studiach podjął pracę nauczycie
la gimnastyki w jednym z liceów toruńskich, ale praw
dziwym jego marzeniem było stworzenie młodzieżowego 
zespołu artystycznego. Udało mu się zrealizować je w ro
ku 1964, kiedy to zapadła decyzja o utworzeniu „Mło
dego Torunia". Leszczyński całym sercem zaangażował 
się wówczas w pracę zespołu. 

W roku 1968 otrzymał nominację na stanowisko dyrek
tora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu; w roku 
1972 wybrany został prezesem Towarzystwa Miłośników 
Torunia; aktualnie jest kierownikiem Wydziału Kultury 
i Sztuki Urzędu Miejskiego w Toruniu. 
W dowód uznania za działalność i pracę otrzymał: Sre
brny Krzyż Zasługi, Brązową Odznakę im. Janka Krasic
kiego (odznaczenie Związku Młodzieży Socjalistycznej), 
Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia, Na
grodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Złotą Odznakę To
warzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z okazji 50 rocz
nicy powstania ZSRR. 
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I 
� „MŁODY TORUŃ" 

(Jeune Toruń) 

Le nom de l'ensemble le caracterise deja: nous vous 
presentons les eleves des ecoles professionnelles, tech
niques et des lycees de Toruń qui passent leur temps 
libre a travailler dans un ensemble artistique. «Jeune To
ruń» compte plus de cent personnes et c'est un combinat 
de travail createur unique dans son genre. Selon l'envie 
et les predispositions les jeunes y travaillent dans le 
choeur, l'orchestre de chambre, l'orchestre a tube, dans 
trois ensembles de danse et au studio de recitation. Etre 
membre de l'Ensemble c'est pour la jeunesse de Toruń 
une formidable aventure artistique qu'ils realisent dans 
une atmosphere de divertissement avec toute pąssion. 
L'histoire de «Jeune Toruń» remonte a 1964 qu�nd pres 
le lycee technique mecanico-electrique a Toruń on crea 
un Centre de travail apres les cours. Une des formes de 
l'activite de ce centre devait etre la formation d'.un e"n
semble artistique dont la direction a ete confiee a Bene
dykt Leszczyński. Au commencement l'activite de l'en

semble n'a pas ete facile et c'est seulement grace a l'en
thousiasme des instructeurs et de la jeunesse qu' on 
a reussi deja en decembre 1964 de completer l'Orchestre 
a tube dirigee par Ignacy Kramski. Cet eminent peda
gogue et instructeur de nombre d'orchestres a tube, mu-

s1cien a la retraite de la Philharmonie pomeranienne a 

Bydgoszcz travaille encore aujourd'hui avec la jeunesse 
du «Jeune Toruń». Vers la fin de 1964 on cree aussi un 
orchestre folklorique a base de laquelle se forme un 
orchestre normal dirige d'abord par Józef Witczak. Son 
travail continue Michał Szast, activiste musical, createur 
des orchestres de chambre a Kościerzyna et a Toruń. 
Actuellement on transforme cet orchestre en orchestre 
de chambre dont la direction a ete confiee a Wojciech 
Michniewski, diplóme de l'Ecole superieure musicale 
d'Etat a Varsovie, assistant du chef d'orchestre de la Phil
harmonie Nationale a Varsovie. Il fut rempla�e par Jacek 
Kasprzyk diplóme de la meme ecole superieure (section 
de la direction d'orchestre). Ensuite Roderyk Lange fonda 
un Ensemble de Danse qui des 1967 est dirige par Anzel
ma Zielińska. L'avant derniere section creee ce fut le 
Choeur. Sa direction artistique a ete confiee d'abord a Pa
weł Malinowski et aux iilstructeurs: Irena Góralska, Flo

rian Jaworski, Gispert Jambroży, Józef Nowakowski et 
Józef Pędrasik. Actuellement le Choeur est dirige par An
drzej Łęcki - qui a termine le Lycee de Musique a To
ruń tandis que la corepetitrice du Choeur est Grażyna 
Brańska. Et enfin la derniere section - Studio de Recita-
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tion dirige par Lucyna Sowińska. En plus «Jeune Toruń» 
embrasse un petit Groupe de Ballet dirige par Krystyna 
Hermanowicz et un Groupe Vocal travaillant avec Ire
neusz Dziwulski. 
Lors de ses premieres annees d'activite !'Ensemble pre
sentait un repertoire occasionnel, facile aussi bien pour 
les artistes que pour les auditeurs. A vec le temps les 
programmes ont pris une orientation vets le folklore de 
Kaszuby et ensuite vers celui de Silesie, Kujawy et War
mie. Avec la perfection des capacites des musiciens, chan
teurs et danseurs on a commence a chercher un repertoire 
plus ambicieux. Nous rencontrerons donc aujourd'hui 
dans le programme de «Jeune Toruń» non seulement le 
folklore mais aussi des oeuvres de Chopin, Moniuszko, 
Kurpiński ou Paderewski. Un obstacle important de l'el
argissement du repertoire et de son perfectionnement est 
une permanente rotation des membres de !'Ensemble. 
Cela est inevitable vu que c'est un ensemble d'ecoliers. 
Mais malgre cela le niveau de tout !'Ensemble et le ni
veau de ses sections s'eleve d'annee en annee et une des 
affirmations de ce fait peuvent etre les prix et les distinc
tions decernes a «Jeune Toruń»: 
En 1973 l'Orchestre a tube a rec;:u, lors de la Revue a l'e
chelle de voivodie des Orchestres a tube scolaires a Ino-

wrocław - la premiere place et le Prix special des l'auto
rites scolaires de la voivodie de Bydgoszcz. Cette meme 
annee, lors du IV Festival polonais des Orchestres a tube 
des Jeunes - il a rec;:u le Prix du ministre de l'Enseigne
ment et de l'Education, tandis que l'annee suivante - le 
Prix du Chef General du Comite Politique de l'Armee po
lonaise. L'ensemble de danse dirige par Anzelma Zielińska 
peut etre fier du Prix special pour choregraphe qui lui 
a ete decerne lors de la Fete des Recoltes a Białystok. 
Les prix et les distinctions ont ete aussi attribues au Stu
dio de Recitation dont. les membres prennent reguliere
ment part aux Festivals des Theatres de Poesie. 

«Jeune Toruń» est non seulement connu au public de sa 
ville natale et de la voivodie de Bydgoszcz. Il a donne 
deja des concerts dans nombre de villes polonaises, trois 
fois il a pris part iJ. la Fete centrale des Recoltes, il a pre
sente aussi son programme a l'Office du Conseil des Mi
nistres. Il a ete aussi applaudi a l'etranger: en 1966 et 
1969 en Bulgarie, 1967 et 1973 en Hongrie, en 1971 RDA, 
1974 en Tchechoslovaquie. 

Des 1974 «Jeune Toruń» est sous le patronnat de la Section 
Polonaise de la Federation Internationale des Jeunesses 
Musicales. 

Benedykt Leszczyński 

On dit de lui - homme s'occupant des problemes sociaux 
activiste et enthousiaste, homme auquel les problemes 
des jeunes sont les plus proches. Et cela est vrai, Bene
dykt Leszczyński trouve toujours du temps pour les jeu
nes, pour soutenir chacune de leurs precieuses inicia
tives creatrices ou tout simplement pour les aider d'un 
bon conseil. 

Cette passion de l'activite sociale se forma en lui au temps 
de sa vie d'ecolier. Eleve du Lycee pectagogique a Wy
myślin, il prit une part active aux travaux de !'ensemble 
artistique scolaire. Apres son baccalaureat, il commenc;:a 
ses etudes a l'Academie de l'Education physique a Var
sovie. Il s'y revela militant de l'Union de la Jeunesse 
Socialiste et de l' Association des Etudiants Pol ona is. 
Apres les etudes, il fut professeur de gymnastique dans 
un des lycees a Toruń. Pourtant son vrai reve. ce fut de 
creer un ensemble artistique de jeunes. Il reussit de le 
realiser en 1964 quand la decision de creer «Jeune To
ruń» fut prise. Leszczyński s'engagea de plein coeur aux 
travaux de !'ensemble. 

En 1968 il fut nomme directeur de la Maison de la Cul
ture des Jeunes a Toruń, en 1972 elu president de l'As
sociation des Amateurs de Toruń, actuellement il est chef 
du Departement de la Cu'iture et de l'Art de l'Office Com
munal a Toruń. 
Comme temoignage de l'appreciation de son activite et 

de son travail il rec;:ut: la Croix d'Argent de Merite, l'En
seigne de Bronze de Janek Krasicki (decoration de l'Union 
de la Jeunesse Socialiste), le Prix du ministre de l'En
seigment et de l'Education du I ordre, le Prix du ministre 
de la Culture et de l'Art ainsi que la Medaille d'or de 
l' Amitie de l' Association polono-sovietique a l' occasion 
du 50 eme anniversaire de l'URSS. 
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„MŁODY TORUŃ" 

(Young Toruń) 

This name speaks for itself: we would like to introduce 

the pupils from Toruń's vocational, technical and secon

dary schools devoting their free time to the Young To

ruń Ensemble. Young Toruń which has over one hundred 

members makes a specific creative centre: depending on 

their likes and disposition young people can join the 

choir, the Chamber Orchestra, the Brass Band, three dan

ce groups or the Recitation Group. To be a member of 

the Ensemble is a fantastic artistic adventure experien

ced in an atmosphere of entertainment. 

The history of Young Toruń dates back to 1964 when 

a Centre of Extracurricular Activities was set up at the 

Mechanical-Electrical Secondary School. The ensemble 

of which Benedykt Leszczyński was in charge was one 

of the forms of the Centre's activity. The beginning was 

not an easy one and it was only due to the enthusiasm 

of the instructors and members that the Brass Band was 

completed by the end of December 1964, by Ignacy Kram

ski, an outstanding educationist and instructor in many 

brass bands, a retired musician of Filharmonia Pomor

ska (Pomeranion Philharmonic) in Bydgoszcz, who has 

been with the Ensemble ever since. At the end of 1964 

it also became possible to start the Folk Musical Band 

which was the basis for the Concert Orchestra under Jó

zef Witczak and later on Michał Szost - founder of 

chamber orchestras in Kościerzyna and Toruń. Today the 

Concert Orchestra is being transformed into the Chamber 

Orchestra under Wojciech Michniewski, graduate of the 

State Higher School of Music (PWSM) in Warsaw and 

assistant conductor in Warsaw's National Philharmonic, 

with Jacek Kasprzyk, graduate of the PWSM Conduct

ing Department, as second conductor. Thanks to Ro

deryk Lange, the Dance Group, since 1967 under Anzel

ma Zielińska, carne into existence. The Choir under Pa

weł Malinowski with Irena Góralska, Florian Jaworski, 

Gispert Jambroży, Józef Nowakowski and Józef Pędrasik 

as instructors was the last but one to appear. Today it 

is run by Andrzej Łęcki, 22 years old, graduate of the To

ruń Secondary School of Music and once himself a mem

ber of the Young Toruń. Finally, the Recitation Group run 

by Lucyna Sowińska was organized. Apart from that, the 

Young Toruń has also a Ballet Group (Krystyna Herma

nowicz) and a Song Group (Ireneusz Dziwulski). 

The repertoire of the Young Toruń Ensemble was in its 

early days occasional, easy for both the performers and 

audience. With the passage of time, events so arranged 
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were replaced first by the folklore of the Kasubian, later 

by Silesian, Kujawy and Warmia regions. As qualifica
tions and skills of our mu.sicians, singers and dancers 
grew further up, the repertoire became more and more 
ambitious. Today the Ensemble offers not only folklore 
but also Chopin, Moniuszko, Kurpiński or Paderewski. 
Constant personal changes impede the improvement and 
extension of the programme but this seems hardly avoi
dable in any school ensemble. In spite of this, however, 
the standard of the Young Toruń and its individual groups 
grows higher each year, which various awards and pri
zes won by the Ensemble seem to confirm. 
In 1973 the Brass Band won the first place at the School 
Brass Bands Contest in Inowrocław and took the Special 
Award of the Bydgoszcz Educational District School Au
thority. The same year brought the Trophy of the Mini
stry for Education for the Band's performance at the 4th 
All-Poland Festival of Youth Brass Bands and in 1974 -
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the Award of the Chief of the Main Political Board of 

the Polish Army. Anzelma Zielińska's Dance Group takes 
pride in the Special Award for choreography won during 

the Harvest Festival in Białystok in 1974. Also the Re
citation Group, whose alumni often take part in the Fe

stivals of Poetry Theatres, has many distinctions to its 
credit. 

YOUNG TORUŃ is known not only to the audiences in 

Toruń or in the Bydgoszcz Voivodship. The Ensemble 

gave concerts in many Polish towns, took three times part 

in the Harvest Festival and also appeared at the Council 

of Ministers. It was applauded in Bulgaria (1966 and 1969), 

Hungary (1967 and 1973), German Democratic Republic 

(1971) and Czechoslovakia (1974). 

Since 1974 the Ensemble has been under the patronage 

of the Polish Section of Federation Internationale des 
Jeunesses Musicales. 

Benedykt Leszczyński 

He is known as a dedicated social activist and enthusiast 
committed to the cause of young people. He always has 
time to back their valuable and creative ideas or just to 
help them. 

Leszczyńsk's involvement in social work began when as 
a pupil at the Pedagogical Secondary School at Wymy
ślin he joined the school ensemble. Later on during his 
studies at the Academy of Physical Training in Warsaw 
he distinguished himself as an activist of the Socialisl 
Youth Union and the Union of Polish Students. After 
graduation he worked as a PT teacher in one of Toruń's 
secondary schools but what he really dreamt about was 

a youth ensemble. This he managed to fulfil in 1964 when 
a decision was taken to found the „Young Toruń". 

In 1968 he was appointed Director of the Youth Cultural 

Centre in Toruń; in 1972 he was elected Chairman of 
the Lovers of Toruń Society; at present Benedykt Le

szczyński is the Head of the Department of Culture and 
Art of the Toruń Municipal Council. 

In recognition of his work Benedykt Leszczyński was 

awarded the Silver Cross of Merit, the Bronze Medal of 

Janek Krasicki (an award of the Socialist Youth Union), 

the Award of the Minister for Education, the Award of 
the Minister for Culture and Art and the Gold Distinction 

of the Poland-USSR Friendship Society awarded to com
memorate the 50th anniversary of the Soviet Union. 
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Jeunesses Musicales w Polsce 

W roku 1941 na terenie okupowanej Belgii Marcel Cu
velier skupił wokół siebie grupkę młodych ludzi, którzy 
językiem muzyki demonstrować chcieli swój sprzeciw 
przeciw barbarzyństwu wojny, przeciw antyhumanistycz
nym ruchom rasistowskim, wreszcie - przeciw nietole
rancji religijnej. Idea młodych Belgów przetrwała wojnę 
i niebawem rozszerzyła swój zasięg również na inne kra
je, co dało początek Międzynarodowej Federacji Jeunes
ses Musicales. Obecnie Federacja zrzesza blisko 30 

państw członkowskich, nie licząc państw kandydujących 
i państw obserwatorów. Obóz socjalistyczny reprezento
wany jest w Jeunesses Musicales przez Polskę i Węgry, 
które otrzymały status członków rzeczywistych. 
Idea Jeunesses Musicales trafiła w Polsce nie tylko na 
podatny, ale też już w dużym stopniu przygotowany 

-;,"'· grunt. Gdy w 1957 roku Marcel Cuvelier odwiedził nasz 
· ' kraj, jako gość III Konkursu im. Wieniawskiego w Pozna

niu, z miłym zaskoczeniem zaobserwował spontaniczną 
akcję młodzieży studenckiej organizującej na terenie wła
snych uczelni spotkania z muzykami, muzyczne prelekcje 
i koncerty. Zaproponował wówczas, by Ruch ten ująć 
w organizacyjne ramy, co umożliwi Polsce przyłączenie 
się do Federacji. Propozycja M. Cuvelier'a podchwycona 
została z zapałem. W roku 1958 powstał Komitet Orga
nizacyjny Polskiej Sekcji Jeunesses Musicales, nazwanej 
Stowarzyszeniem Młodych Muzyków, ale kłopoty z uzy
skaniem osobowości prawnej dla nowego stowarzyszenia 

i związany z tym brak funduszy, uniemożliwiły prowa
dzenie działalności popularyzatorskiej w powyższych ra
mach. Nie zniechęciło to jednak studentów - w Pozna
niu, Toruniu i w Warszawie nadal trwała akcja klubo
wych spotkań z muzyką. Ruch nazwany „Pro Musica" 
stawał się coraz szerszy, coraz popularniejszy i zaczął na
bierać form wyraźnie zorganizowanych. Punktem zwrot
nym w działalności Ruchu stało się podpisanie porozu
mienia pomiędzy Radą Naczelną Zrzeszenia Studentów 
Polskich a Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzy
ków - dotyczącego opieki nad klubami miłośników i pro
pagatorów muzyki. Od tej chwili Ruch „Pro Musica" 
stale i dynamicznie się rozwija. W roku 1962 akcją obję
te były tylko trzy miasta: Poznań, Toruń i Warszawa, 
w których łącznie działało 10 klubów; odbyło się w nich 
ponad 200 imprez dla około 3000 słuchaczy. W roku 1963 

jest już pięć miast, 15 klubów, 200 aktywistów, 500 

imprez, 6 tysięcy słuchaczy. Rok 1964 obejmuje 11 miast, 
49 klubów, 500 aktywistów, 800 imprez, 20 tysięcy słu
chaczy. Rok 1965 - 12 miast, 50 klubów, 550 aktywistów, 
1000 imprez, 30 tysięcy słuchaczy, a od października do 
„Pro Musica" przystąpiły 23 chóry akademickie ... 
W wyniku ponownego nawiązania kontaktów z Federa-

cją Jeunesses Musicales - od 1964 roku Polska przy
jęta została w poczet państw kandydujących do człon
kowstwa Federacji. Ruch „Pro Musica" otrzymuje z tą 
chwilą nazwę „Jeunesses Musicales de Pologne - Pro 
Musica". Równolegle ze staraniami o przyznanie prawnej 
osobowości stowarzyszeniu, co uwieńczone zostało uzy
skaniem w 1968 r. statusu i definitywnej już nazwy: Sto
warzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej (SPMM) -
rozwija się intensywna i wielokierunkowa akcja, obejmu

jąca kraj i zagranicę. Z chwilą powstania SPMM, Rada 
Naczelna ZSP powołała Studencką Radę Klubów „Pro 
Musica", merytorycznie współpracującą z Jeunesses Mu
sicales. Siedzibą Zarządu Głównego SPMM jest Zamek 
Ostrogskich w Warszawie (ul. Okólnik 1), udostępniony 
Stowarzyszeniu przez Towarzystwo im. Fr. Chopina. 

Zdajemy sobie sprawę, że informacje powyższe sygnali

zują zaledwie temat: Jeunesses Musicales w Polsce. 

Wszystkich zainteresowanych bliżej strukturą, szczegó
łami form działalności i problemami SPMM odsyłamy do 
lektury kwartalnego biuletynu SPMM „Musica Viva", 

który wydany został w wersji polsko-francuskiej, a który 

otrzymać można bezpłatnie w Zarządzie Głównym SPMM. 
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Oddział Pomorski SPMM 

Sekcja Polska Jeunesses Musicales składa się aktualnie 

z 15 środowisk mających własne zarządy, i w Lym -

z 5 oddziałów (jednostek organizacyjnych prawnie sa

modzielnych): w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu 

i Wrocławiu. Oddział „Pomorski" z siedzibą w Toruniu 

ma jedną z najdłuższych tradycji w upowszechnianiu 

muzyki przez młodzież, a jednocześnie jest też jednym 

z najliczniejszych ośrodków jeunesses'sowskich w Pol

sce. Zasięgiem swej działalności, prócz Torunia, obejmu

je niemal cały obszar b. województwa bydgoskiego, 

z ważniejszymi centrami w Bydgoszczy, Grudziądzu, 

Włocławku i Chełmnie. 

Ruch Jeunesses Musicales w Polsce zrodził się z istnie

jącej w Poznaniu, Toruniu i Warszawie akcji młodzieży 

studenckiej, która spontanicznie organizowała dla swych 

rówieśników imprezy muzyczne. W przypadku Poznania 

i Warszawy była to działalność prowadzona przede wszy

stkim przez słuchaczy uczelni muzycznych. W Toruniu 

natomiast - który pozbawiony jest wyższej szkoły mu

zycznej - upowszechnianiem muzyki zajęli się studenci 

Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Pierwszy studen

cki Klub „Pro Musica" powstał w Toruniu już na po

czątku 1958 r., z inicjatywy Jana Banaszkiewicza. Od 

roku 1961 Klubem nieprzerwanie kieruje Barbara Pio

Lrowska-Dybkowska. Jesienią 1973 r. została ona wybra

na przez II Walny Zjazd SPMM viceprzewodniczącą Za

rządu Głównego SPMM, a j dnocześnie piastuje funkcję 
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prezesa Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego - orga

nizacji społecznej, której tradycja działalności przekro

czyła już półwiecze. 

Pod kierunkiem Barbary Dybkowskiej toruński Klub „Pro 

Musica" stał się jednym z najprężniejszych ośrodków 

jeunesses'owskich w Polsce. Prócz energicznie i spraw

nie prowadzonej działalności klubowej, w której wyko

rzystywane są wszystkie dostępne formy upowszechnia

nia muzyki, systematycznie prowadzona jest akcja kon

certowa. Toruńscy melomani mogą na otwartych jeunes

ses'owskich koncertach usłyszeć nie tylko najlepszych 

muzyków polskich, ale też często i solistów czy zespoły 

zza granicy. Ponieważ miasto pozbawione jest wyższej 

szkoły muzycznej, jak również filharmonii - wartość 

imprez muzycznych tu organizowanych jest tym większa. 

Brak własnego środowiska muzycznego skłania Oddział 

„Pomorski" do ciągłego inspirowania powstawania ze

społów muzycznych w Toruniu. Między innymi zawią

zał się w ten sposób Chór „Pro Musica" przy Uniwer

sytecie im. M. Kopernika, Toruńska Orkiestra „Pro Mu

sica", Kwartet „Pro Musica", Grupa Taneczna „Formy". 

Pod patronat Jeunesses Musicales brane są też zespoły 

już istniejące. Jednak za największy swój sukces mogą 

uważać toruńscy jeunesses'owcy istotne przyczynienie 

się do powstania w Toruniu zawodowej orkiestry kame

ralnej, co jest wydarzeniem bez precedensu w historii 

miasta. 

Na oddzielne podkreślenie zasługuje pionierska działal

ność Oddziału „Pomorskiego" upowszechniania muzyki 

w środowiskach robotniczych i wiejskich. Jest to akcja 

dużo trudniejsza niż zbliżanie do muzyki młodzieży stu

denckiej i... mniej efektowna, ale bez wątpienia alarmu

jąco potrzebna i przez to zasługująca nie tylko na uzna

nie, ale i pomoc. Koncerty jeunesses'owkie organizowane 

w niektórych małych miejscowościach b. województwa 

bydgoskiego, były tam pierwszymi tego rodzaju impre

zami od kilkunastu lat! 

W ciągu roku Oddział „Pomorski" organizuje około 20 

dużych koncertów, nie licząc recitali, spotkań klubowych 

z prelegentami i muzyką z płyt, których ilość sięga kil

kuset imprez. Latem 1975 r. toruńscy jeunesses'owcy mo

gą odnotować kolejny sukces ich inicjatywy - po raz 

pierwszy w Toruniu odbywa się letni Obóz Jeunesses 

Musicales, z udziałem kilkudziesięciu polskich i zagra

nicznych muzyków zrzeszonych w Federacji. Obóz przy

nosi plon bezcenny: kilkadziesiąt koncertów dla miasta 

i regionu! 
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J eunesses Musicales en Pologne 

En 1941, en Belgique occupee, Marcel Cuvelier a reuni 

un groupe de jeunes gens qui voulaient, a l'aide du lan
gage de la musique protester contre la barbarie de la 
guerre, contre les mouvements racistes antihumains, et 
contre l'intolerence religieuse. L'idee des jeunes Belges 
a survecu la guerre et s'est repandue aussi dans d'autres 
pays, ce qui a donne naissance a la Federation Interna
tionale des Jeunesses Musicales. Actuellement, la Fede
ration reunit presque trente pays membres, sans compter 
les pays candidats et les pays observateurs. Les pays so
cialistes sont representes aux Jeunesses Musicales par la 

Pologne et la Hongrie qui ant acquis le status des mem
bres reels. 

En Pologne l'idee des Jeunesses Musicales a trouve non 
seulement un terrain d'accueil favorable mais aussi deja 
dans une grande mesure prepare. Lorsqu'en 1957, Marcel 
Cuvelier a visite la Pologne en tant qu'invite au rne Con
cours Henryk Wieniawski a Poznań, il a ete agreablement 

surpris d'observer l'action spontanee de la jeunesse estu
diantine. Ces jeunes gens organisaient dans leurs uni

versites des rencontres avec des musiciens, des cours et 
des concerts. C'est alors que M. Marcel Cuvelier a pro

pose d'organiser ce mouvement, ce qui permettrait a la 
Pologne d'adherer a la Federation. Cette proposition 

a ete accueillie avec enthousiasme. En 1958, a ete cree 
le Comite d'Organisation de la Section Polonaise des 

Jeunesses Musicales, appele Association des Jeunes Mu-

s1c1ens. Malheureusement, les difficultes financieres, de 

meme que le probleme d'acquisition d'un statut juridique 

pour cet organisme nouveau ant rendu impossible la con
tinuation de l'activite dans ce cadre. Cela n'a pourtant 

pas decourage les etudiants - a Poznań, Toruń et Var
sovie d'organiser des rencontres musicales au sein de 

leurs clubs. Ce mouvement, appele «Pro Musica» prenait 

de plus en plus d'envergure, devenait de plus en plus 

connu et commenc;:ait a prendre des formes organisees. 

Un tournant decisif dans l'activite du Mouvement est 

intervenu par la suite de la signature d'un accord entre 
le Conseil Supreme de l' Association des Etudiants Polo

nais et l'Association des Artistes Musiciens Polonais. Cet 
accord portait sur l'aide aux clubs d'amis et de propa

gateurs de la musique. Des ce moment-la, le Mouvement 

«Pro Musica» se developpe d'une fac;:on suivie et dynami

que. En 1962, ce mouvement n'embrassait que trois villes: 

Poznań, Toruń et Varsovie, ou dix clubs lors de plus de 

deux cents manifestations ont reuni pres de trois mille 

personnes. En 1963, son activite engloba deja cinq villes, 

quinze clubs, 200 animateurs, 500 manifestations, six mil

le auditeurs. L'annee 1964 embrasse 11 villes, 49 clubs, 

500 animateurs, 800 manifestations, 20 mille auditeurs. 

L'annee 1965 - 12 villes, 50 clubs, 550 animateurs, 1000 

manifestations, 30 mille auditeurs et a partir du mais 

d'octobre - 23 choeurs universitaires on adhere au 
«Pro Musica». 

Grace au retablissement de contacts avec la Federation 

des Jeunesses Musicales, en 1964, la Pologne a ete ad
mise au nombre des pays candidats a la Federation. Le 
Mouvement «Pro Musica» prend le nom de Jeunesses Mu

sicales de Pologne - Pro Musica. En 1968, le mouvement 

obtient un statut et le nom definitif: Stowarzyszenie Pol
skiej Młodzieży Muzycznej (SPMM) (Association de la 
Jeunesse Musicale Polonaise). Il developpe, dans l'en
semble du pays et a l'etranger, une activite intense, com
plexe et multilaterale. Du moment de la creation du 

SPMM, le Conseil Supreme de l'Association des Etudiants 
Polonais a convoque le Conseil des clubs des Etudiants 
«Pro Musica» collaborant avec les Jeunesses Musicales. 
Le Comite Directeur du SPMM a son siege au Palais 

Ostrogski a Varsovie (Okólnik 1), mis a sa disposition 

par l'Association Frederic Chopin. 

Nous nous rendons compte que les informations citees 
ci-dessus n'evoquent que quelques donnees sur les Jeu

nesses Musicales en Pologne. A tous ceux qui s'interessent 
de plus pres a la structure, aux formes d'activite et aux 

problemes du SPMM, nous proposons la lecture du bul

letin trimestriel du SPMM Musica Viva, edite en version 
polono-franc;:aise que l'on peut recevoir gratuitement au 

Comite Directeur du SPMM. 
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La Section «Pomeranienne» de SPMM 

La Section_ polonaise des Jeunesses Musicales se com
pose actuellement de 15 milieux ayant leurs propres pre
sidium, y compris de cinq sections (unites juridiquement 
independantes) a Cracovie, Łódź, Poznań, Toruń et Wroc
ław. La Section «Pomeranienne» ayant le siege a Toruń, 
a une des plus anciennes traditions dans la diffusion de 
la musique par la jeunesse et en meme temps elle est l'un 
des plus grands centres des Jeunesses en Pologne. Son 
activite se developpe non seulement a Toruń mais s'e
tend sur tout le territoire de la voi:vodie de Bydgoszcz, 
ayant des centres importants a Bydgoszcz, Grudziądz, 
Włocławek et Chełmno. 

Le mouvement des Jeunesses Musicales en Pologne s'est 
forme grace a }'action de la jeunesse estudiantine de Po·· 
znań, Toruń et Varsovie qui, spontanement, organisait 
pour les jeunes des manifestations musicales. A Toruń 
cependant, ou il n'y a pas d'ecole superieure de musique, 
ce mouvement est anime par les etudiants de l'Univer
site Mikołaj Kopernik. Le premier club estudiantin «Pro 

Musica» a ete fonde a Toruń en 1958 par Jan Banaszkie
wicz. A partir de 1967, le club etait dirige par Barbara 

Piotrowska-Dybkowska. En automne 1973, elle a ete elue, 
lors du ne Congres General du SPMM, vice-presidenl du 

Comile Directeur du SPMM. Eile est aussi presidenl de 

l'Association Pomeranienne de Musique - organisation 
sociale dont la tradition remonte a un demi-siecle. 
Sous la direction de Barbara Dybkowska le club de To-
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ruń «Pro Musica» est devenu l'un des centres les plus 
actifs des Jeunesses en Pologne. Outre une activite ener
gique et adroite, le club s'efforce de mettre en oeuvre 
toutes les formes possibles de la propagation de la mu
sique et organise systematiquement des concerts. Les 

melomanes de Toruń peuvent lors des concerts ouverts 
pour le large public des Jeunesses, entendre non seule
ment les meilleurs musiciens polonais mais aussi tres 
souvent des solistes ou des ensembles venus de l'etran
ger. La valeur des manifestations musicales organisees 
a Toruń est d'autant plus grande que la ville n'a pas 
d'ecole superieure de musique ni de philharmonie. Ce 

manque d'un propre milieu musical fait que la Section 
«Pomeranienne» inspire continuellement la creation de 
nouveaux ensembles musicaux a Toruń. Ainsi a ete cree 
entre autres la Chorale «Pro Musica» de l'Universite Mi
kołaj Kopernik, l'Orchestre «Pro Musica» de Toruń, le 
Quatuor «Pro Musica», le Groupe de Danse «Formes». 
Les Jeunesses Musicales patronnent aussi a nombre 
d'ensembles existant deja. Les Jeunesses de Toruń peu
vent considerer pour leur plus grand succes leur con
tribution a la creation a Toruń d'un orchestre de chambre 
professionnel, fait sans precedents dans l'histoire de la 
ville. 

Une attention toute particuliere allire l'aclivite de pion
niers de la Section «Pomeranienne» qui consisle dans la 

propagation de la musique dans les milieux ouvriers el 
paysans. C'est une action beaucoup plus difficile que le 
rapprochement a la musique de la jeunesse estudiantine 

et... moins spectaculaire, mais vraiment necessaire et, de 
ce fait - sollicitant non seulement une haute apprecia
tion mais aussi une aide. Les concerts des Jeunesses 

organises dans certaines petites villes de la voi:vodie de 
Bydgoszcz, y etaient les premieres manifestations de ce 
genre depuis de longues annees I 
La Section «Pomeranienne» organise annuellement pres 
de vingt grands concerts, sans compter les recitals, les 
rencontres au club avec des conferenciers et la musique 
des disques dont le nombre s'eleve a quelques centaines 

de manifestations. En ete 1975, les animateurs des Jeu
nesses de Toruń peuvent se prevaloir d'un succes - pour 
la premiere fois a Toruń aura lieu le Camp Musical des 
Jeunesses Musicales, avec la participation de nombre de 
musiciens polonais et etrangers, membres de la Federa
tion. Plusieurs concerts pour la ville et la regi�n seront 
deja un succes inestimable du camp. 



J eunesses Musicales in Poland 

In 1941, Marcel Cuvelier gathered in the occupied Bel
gium a group of young people who wanted to express 
through music their protest against war, racialism and, 
finally, against religious intolerance. The idea survived 
the war and became popular in other countries leading 
to the foundation of the Federation Internationale des 
Jeunesses Musicales. At present the Federation conver
ges nearly thirty member countries let alone candidates 
and observers. The socialist countries are represented by 
Poland and Hungary enjoying the status of full mem
bers. 
In Poland, the concept of Jeunesses Musicales met con
ditions conducive to its development. When in 1957 Mar
cel Cuvelier carne as guest to the 3rd H. Wieniawski 
Violin Competition in Poznań, he found it a pleasant 
surprise to see university students spontaneously orga
nize meetings with musicians, lectures on music and con
certs in all schools of higher learning. It was Cuvelier's 
suggestion to give an organized form to that movement 
thus making it possible for Poland to join the Federation. 
This proposal was accepted enthusiastically. The Orga
nizing Committee of the Polish Section of Jeunesses Mu
sicales - the Association of Young Musicians - was set 
up in 1968 but difficulties in obtaining legal status and 
lack of funds made it impossible to carry out any acti
vities. This however did not discourage the students to 
continue the tradition of musical meetings in their clubs 

in Poznań, Toruń and Warsaw. The movement known 
as 'Pro Musica' became more and more popular assuming 
more defined forms. The signing of an agreement bet
ween the Central Board of the Union of Polish Students 
and the Union of Polish Musicians concerning patronage 
over clubs, uniting enthusiasts and propagators of ·music 
was the turning point. In 1962 the movement embraced 
only Poznań, Toruń, and Warsaw where ten clubs orga
nized over two hundred events for 3000 persons: in 1963 
it included five towns with fifteen clubs, two hundred 

active members and 500 events for 6000 persons; in 1964 
- 11 towns, 49 clubs, 500 active members and 800 events 
for 20.000 in 1965 the number of towns involved grew 

to 12 with fifty clubs and 550 members and one thousand 
events for an audience of 30.000. In October 1965, twen
ty-three student choirs joined the Pro Musica movement. 
Resumption of contacts with Jeunesses Musicales resul
ted in Poland becoming in 1964 a candidate to the Fede
ration. Pro Musica was also given its official name 

Jeunesses Musicales de Pologne - Pro Musica. Simulta
neous with the efforts to gain fogal status, which resul
ted in acquiring the present name - Association of Po
lish Musical Youth (SPMM) in 1968, was a widespread 
action embracing the whole of Poland and also some 
other countries. The Association of Polish Musical Youth 
founded, the Head Council of the Association of Polish 
Students appoints the Student Council of Pro Musica 
Clubs cooperating with the Jeunesses Musicales. The 
SPMM Head Office_has its seat in the Ostrogski's Palace 
in Warsaw (1, Okólnik St.) by the kind permission of 

· the Frederic Chopin Society. 
The above information is merely an outline of the role of 
Jeunesses Musicales in Poland and we should like to re
fer all persons interested in the structure, activities and 
other problems of the Association of Polish Musical Youth 
to Musica Viva - the SPMM's quarterly appearing in 
Polish and French to be obtained free of charge from the 
SPMM Head Office. 
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SPMM Pomeranian Section 

At present the Polish Section of Jeunesses Musicales has 

now developed fifteen centres run by separate boards 

including five independent Sections: in Cracow, Łódź, Po

znań, Toruń and Wrocław. The Pomeranien Section with 

its seat in Toruń takes pride in its having the longest 

tradition as regards propagation of music and its being 

one of the largest Jeunesses Musicales centres in Poland. 

It has important branches in Bydgoszcz, Grudziądz, Włoc

ławek and Chełmno and its activities spread almost over 

the whole of the Bydgoszcz Voivodship. 

In Poland the movement was initiated by the academic 

youth of Poznań, Toruń and Warsaw who organized mu

sical performances for people of the same age-group. In 

case of Poznań and Warsaw it was the music school stu

dents who made the biggest contribution in this field. 

In Toruń, which has no higher school of music, the stu

dents who became involved in propagation of music were 

chiefly those from the Nicolaus Copernicus University. 

The first „Pro Musica" student club in Toruń was opened 

thanks to Jan Banaszkiewicz as early as at the beginning 

of 1958. Since 1967, it works under Barbara Piotrowska

-Dybkowska. In autumn 1973, she was elected Vice-Pre

sident of the SPMM Main Board by the 2nd General Con

gress of SPMM. At the same time she presides over the 

Pomeranian Music Society - a public organization acti

ve for over half a century. 

Under Barbara Dybkowska the „Pro Musica" Club in To

ruń became one of the most lively Jeunesses Musicales 

focuses in Poland. Apart from numerous and effective 

club activities employing all possible forms of propaga

tion of music, the Club performed concerts give the Toruń 

music-lovers the opportunity to listen not only to the 

best Polish musicians but also to soloists or ensembles 

from abroad. The importance of these events becomes 

even greater if one remembers that Toruń has neither 

a higher school of music nor a philharmonic. Such a si

tuation compels the „Pomeranian" Section to inspire 

new music ensembles in that town, such projects being 

the „Pro Musica" Choir et the Nicolaus Copernicus Uni

versity, the „Pro Musica" Orchestra, the „Pro Musica" 

Quartet and the Formy (Forms) Dance Group. Jeunes

ses Musicales are now taking over many other Toruń 

ensembles. Whal the) are most proucl of, howevcr, is 

lheir contribulion Lo the Toruń professional Chamber 

Orchestra - an adventure unprecedented in the bistory 

of the town. 

Another significant chapter in the work of the „Pome

ranian" Section is popularization of music among workers 

and peasants - an undertak.ing much more difficult and 

less effective though extremely important and thus de

serving both praise and assistance. The concerts orga

nized by the Section in some small localities were the 

firsl of Lhe kind in several ) ears Lherc. 

Annually the „Pomeranian" Section organizes some 

twenty big concerts not mentioning recitals, club meet

ings with recorded music and lectures which run into 

hundreds. The first Jeunesses Musicales Summer Camp 

to be held in Toruń this summer is yet another success 

of the Toruń Section. The Camp will be attended by se

veral dozen musicians, members of the Federation, from 

Poland and abroad and il will bring severa! dozen con

certs for the town and the region! 
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ZAPRASZAMY DO TORUNIA 

Toruń, jedno z nojstarszych i najpiękniejszych miast pol

skich, zaclwwol niemal w cctłości swój downy, zabytko
wy, charakter. W stanie prawie nie naruszonym prze
trwało ciekawe, trzynastowieczne rozplanowanie ulic 

i placów trzech jego członów - Starego Miasta, Nowego 

Miasta i zamku krzyżackiego. Tworzą one niezwykle ma
lowniczy i posiadający najwyższą wartość zabytkową -

układ urbanistyczny. 

W mieście zachowało się wiele zabytków architektury, 

zajmujących w oficjalnej klasyfikacji Ministerstwa Kul
tury i Sztuki bardzo wysokie miejsce. Klasyfikacja ta 
wyróżnia grupę „zerową", która obejmuje zabytki i ich 

zespoły o najwyższej wartości w skali światowej, oraz 

cztery dalsze grupy: I. - dla zabytków o najwyższej war

tości w skali europejskiej, II. - dla zabytków o dużej 
wartości w skali krajowej, III. - dla zabytków o znacze

niu regionalnym. 

W naszym tekście wyróżniamy tylko zabytki sklasyfiko
wane w grupie „zerowej" oraz wymieniamy zabytki gru

py pierwszej. 

GRUP " O" 

Do grupy tej zaliczono cały zespół zabudowy Starego 

i Nowego Miasta oraz zamku krzyżackiego, ponadto: 

Kościół NP Marii, gotycki z XIV w. 

Dawny kościół klasztorny oo. franciszkanów. W 1. 1557-

1724 główny protestancki kościół miasta. Wzniesiony 

w II poł . XIV w. na miejscu wcześniejszego XIII-wiecz

nego założenia. Korpus trójnawowy z emporą nad kruż

gankiem w północnej nawie bocznej. W 1798 r. budowa 

obecnego, wspólnego dla wszystkich trzech naw dachu, 

w miejsce poprzednich trzech osobnych. W związku z tym 

wzniesiono nowe szczyty korpusu nawowego zamiast po

przednich gotyckich, potrójnych, o bogatej dekoracji. 

W czasie oblężeń 1806 i 1813 r. poważne zniszczenia. Od 

północnej strony kościoła resztki rozebranego w 1830 r. 

budynku klasztornego z pocz. XIV w„ zbudowanego pier

wotnie na planie czworoboku z wirydarzem pośrodku. Tu 

mieściło się w latach 1568 1724 sławne toruński0 gimna

zjum akademickie. 
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Wystrój kościoła gotycki i barokowy. Na szczególną uwa

gę zasługują malowidła ścienne z końca XIV w., oraz 

liczne epitafia z XVII i XVIII w. 

Ratusz Staromiejski XIII-XVIII w., gotycki z elementa

mi późnorenesansowymi. 

Obecnie siedziba Muzeum Okręgowego, dawniej - głów

ne centrum handlowe i siedziba władz miejskich. Miejsce 

czasowego zamieszkania odwiedzających miasto królów 

polskich. 

Ostateczny kształt ratusza jest wynikiem stopniowego 

narastania zabudowy śródrynkowej i jej kolejnych prze

kształceń. W 1259 r. na miejscu obecnego zachodniego 

skrzydła ratusza powstał dom targowy, zwany też ku

pieckim, spełniający przede wszystkim funkcję sukiennic. 

Następnie w miejscu dzisiejszego wschodniego skrzydła 

wzniesiony został w 1274 r. budynek kramów i ław chle

bowych, a przy nim wieża rynkowa - symbol dumy i nie

zawisłości miasta, wykorzystywana też dla celów obser

wacyjnych i sygnalizacji. 

Obydwa równoległe człony - dom kupiecki i ławy z wie

żą - łączyła od strony południowej ozdobna ściana pa

rawanowa, przy której już w 1330 r. istniał osobny bu

dynek właściwego ratusza. W miejscu skrzydła północ

nego powstały: w roku 1279 - budynek wagi miejskiej, 

a nieco wcześniej - budynek sądowy. 

W okresie szczytowego rozwoju średniowiecznego To-
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runia w latach 1391-99 nastąpiła generalna przebudowa 

ratusza pod kierunkiem budowniczego miejskiego, mi

strza Andrzeja. W jej wyniku powstał zupełnie nowy bu

dynek, rozplanowany jednak na zrębach starej zabudo

wy, w formie czterech jednopiętrowych skrzydeł otacza

jących obszerny dziedziniec połączony z rynkiem czte

rema przejazdami bramnymi, umieszczonymi pośrodku 

każdego z nich. Wieża rynkowa, jedyny widoczny ele

ment dawnej zabudowy, włączona została - po jej pod

wyższeniu w 1380 r. - w bryłę nowego gmachu. 

Powstały głównie w oparciu o wzory flandryjskie budy

nek ratusza, łączący pod jednym dachem funkcje admi

nistracyjno-handlowe, którym poprzednio służyły po

szczególne części starej zabudowy, zaliczany jest do czo

łowych i najbardziej oryginalnych dzieł architektury go

tyckiej w Europie. 

Gruntowna przebudowa ratusza przeprowadzona w latach 

1603-1605 nadała mu nowy kształt, nie umniejszając war

tości artystycznej. Jej autor, prawdopodobnie sprowa

dzony z Gdańska architekt flamandzki Antoni van Opber

gen, umiejętnie wywiązał się z zadania poy.riększenia 

gmachu, nie odpowiadającego już potrzebom rozwijają

cego się wspaniale miasta. Z rzadkim w owym czasie 

szacunkiem dla dawnego kształtu budynku, podporząd

kował się jego pierwotnej koncepcji artystycznej i nad

budowując drugie piętro, podwyższył gotyckie wnęki 

zasklepiając je spłaszczonym łukiem. Natomiast cztery 

narożne wieżyczki, szczyty wieńczące wszystkie fasady, 

wielkie okna w kamiennych obramieniach i wspaniały 

hełm wieży głównej - ukształtowane zostały w stylu póź

nego renesansu holenderskiego. Jeszcze wspanialej prze

budowano i wyposażono wnętrza, z których część służyła 

celom reprezentacyjnym w czasie uroczystości miejskich 

i wizyt królów polskich, część zaś spełniała dawne funk

cje administracyjno-handlowe i magazynowe. 

Kres świetności gmachu kładzie pożar. W czasie oblęże

nia 1703 r. strawił on całe wnętrze, dachy i zwieńczenie 

wieży. Przeprowadzona w latach 1727-1735 odbudowa 

ograniczyła się, wobec ciężkiego położenia miasta, do 

niezbędnego minimum. 

W XIX w. przekształcono wiele wnętrz, a w 1869 r. do

stawiano do elewacji zachodniej neogotycki ryzalit. Prze

prowadzona w latach 1957-1964 konserwacja i adaptacja 

usunęła większość bezwartościowych przeróbek i dosto

sowała gmach do potrzeb muzealnych. 

Kamienica „Pod Gwiazdą", Rynek Staromiejski 35 

Siedziba Oddziału Sztuki Dalekowschodniej Muzeum 

Okręgowego. 

Jeden z najokazalszych i najlepiej zachowanych baroko

wych domów mieszczańskich w Polsce. Zbudowany 

w 1697 r. z zachowaniem elementów wcześniejszej ka

mienicy gotyckiej, która w 1495 r. była własnością Filipa 

Kallimacha. Po przeprowadzonej w latach 1967-1969 

konserwacji odzyskał prawie całkowicie swój pierwotny 

układ wnętrza z charakterystyczną wysoką sienią. Na 
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szczególną uwagę zasługuje bogato dekorowana sztuka
teriami elewacja frontowa, wewnątrz zaś - rzeźbione 
schody i polichromowane stropy drewniane. 

Kościół Sw. Jana, gotycki z XIII-XV w. 

Dawny główny kościół parafialny Starego Miasta, w któ
rym odbywały się niegdyś wszystkie uroczystości miej
skie, m.in. solenne naboźeństwa z udziałem goszczących 
w mieście królów polskich. 
Najstarsza część fary to prezbiterium zbudowane po 1260 

roku, do którego prawdopodobnie jeszcze w końcu XIII 

wieku dobudowano niźszy i krótszy od obecnie istnie
jącego halowy korpus nawowy. Tuż po roku 1300 oddano 
do prezbiterium przebudowaną później zakrystię, a po 
poźarze w 1351 r. przedłużono kościół w kierunku za
chodnim i wzniesiono wieżę. W połowie XIV w. powsta
je rząd kaplic przy nawie północnej, a na pocz. XV w. 
przy nawie południowej. Po zawaleniu się w 1406 r. wie
ży, mistrz Hans Gotland buduje w latach 1407-1433 

wieżę zachowaną do dziś. Ukształtowanie przestrzenne 
kościoła zmienia się zasadniczo w latach 1468-1473 przez 
podwyższenie jego naw, z zachowaniem układu halowe
go, do obecnej wysokości 28 m. Jednocześnie zbudowano 
kruchtę północną, a nieco później południową. 

Wystrój kościoła przeważnie gotycki i barokowy. Cie
kawostką historyczną jest tu najwcześniejsza tablica pa
miątkowa ku czci Kopernika z wizerunkiem astronoma, 
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ufundowana około 1580 r. przez toruńskiego lekarza Mel
chiora Pirnesiusa. Na wieźy dzwon „Tuba Dei" z 1500 r., 
drugi co do wielkości w Polsce po Dzwonie Zygmunta. 

Kościół Sw. Jakuba, gotycki z XIV i XV w. 

Kościół farny Nowego Miasta, w latach 1345-1425 i 1667 

-1832 użytkowany przez ss. benedyktynki. Wzniesiony 
w latach 1309-1350 i poszerzony przez dodanie bocznych 
kaplic na przełomie XIV i XV w. Zwieńczenie wieży od
budowane po pożarze w 1455. Kościół wyróźnia się spo
śród innych miejscowych kościołów odmiennym, bazyli
kowym układem, ciekawym rozwiązaniem konstrukcyj
nym opartym na systemie łuków przyporowych, a także 
bogactwem formy architektonicznej oraz dekoracji kolo
rową, glazurowaną cegłą. Wystrój kościoła gotycki i ba
rokowy. Szczególnie cenne są tu malowidła ścienne z koń
ca XIV w. oraz wielki obraz pasyjny z drugiej poł. XV w. 
Od strony południowej kościoła - dawny budynek klasz
toru przebudowany całkowicie w pocz. XIX w. na wię
zienie wojskowe i nie posiadający obecnie większej war
tości zabytkowej. 

GR U PA „I" 

Zespól obronny bramy starotoruńskiej, z drugiej poł. XIII 

wieku. 

Krzywa Wieża, z około poł. XIV w. 
Spichrz gotycki, z drugiej poł. XIV w. - Piekary 4 

Kamienica gotycka, z końca XV w. - Sw. Ducha 12 

Dom Kopernika, z końca XV w. - Kopernika 17 

Gotycka kamienica mieszczańska, z XV w. - Koperni
ka 15 

Kamienica gotycka, z XV w. - Rabiańska 8 

Spichrz barokowy, z XVII w. - Rabiańska 23 

Brama Klasztorna, z pierwszej poł. XIV w. 
Brama Żeglarska, z pierwszej poł. XIV w. 
Pałac Biskupi, gotycko-barokowy - Zeglarska 8 

Kamienica Eskenów, gotycko-renesansowa - Łazienna 16 

Pałac Fengerów, z 1742 r. - Mostowa 14 

Baszta Monstrancja, z pierwszej poł. XIV w. 
Trzy późnogotyckie kamienice, przebudowane ok. 1520 r. 
- Mostowa 6 

Bra'ma Mostowa, z 1432 r. 

Spichrz gotycki, z pocz. XIV w. - Podmurna 1 

Dwór Mieszczański i Baszta Wartownia, koniec XIII i XV 

wieku. 
Ruiny zamku krzyżackiego, XIII-XV w. 
Apteka „Pod Lwem", pierwotnie kamienica gotycka 
Rynek Nowomiejski 13 

Baszty, z drugiej poł. XIII w. - Podmurna 26 i 30 

Budynek gotycki, z XIV w. - Szczytna 2 

Kamienica gotycka, z XV w. - Szczytna 15 

Kamienica późnogotycka, z ok. połowy XVI w. - Fran
ciszkańska 12 

Dwie kamienice barokowe, z ok. 1700 r. - Dzierżyńskie
go 28 

Baszta „Koci Łeb", z XVI w. 
Arsenal Artyleryjski, z 1824 r. 
Gotyckie kamienice, z połowy XV w. - Mostowa 22 i 24 

Kamienica renesansowa, Łazienna 4 

Kamienica gotycka, Rynek Staromiejski 17 



Nous Vous Invitons a Toruń 

Toruń, l'une des plus anciennes el des plus belles villes 

polonaises, a presque totalement conserve son caractere 

ancien et de monument. La Vieille Ville, la Nouvelle 

Ville et Je chdteau teutonique subsisterent dans un etat 

presque intact d'une disposition urbaniste interessante 

du XIII" siecle des rues et des places. Ils forment un 

ensemble urbain tres beau et de Ja plus grande valeur 

historique. 

Nombre de vestiges d'architecture se sont conserves dans 

Ja ville, et sont places tres haut, selon Ja classiiicalion 

oificielle du Ministere de Ja Culture et de l'Art. Cetle 

classification distingue Je groupe „zero" .qui embrasse Jes 

mo11uments et Jeurs ensembles de Ja plus grande valeur 

d J'echelle mondiale, ainsi que quatre autres groupes: 

I - les monuments de Ja plus grande valeur d J' echelle 

europeenne, II - Jes monuments ayant une grande va
Jeur d J'echelle nationale, III - les monuments ayant une 

importance regionale. 

Dans le texle ci-dessus nous vous presentons Jes monu

menls classes dans Je groupe ,,zero" et citons Jes monu

menls du premier groupe. 

G R O U P E „O" 

A ce groupe appartient tout !'ensemble de la Vieille Ville 

et de la Nouvelle Ville ainsi que le chateau teutonique. 

L'Eglise de Notre Dame, gothique du XIVe siecle 

Ancienne eglise monastique des Franciscains. Dans les 

annees 1557-1724, principale eglise protestante de la 

ville. Construite dans la seconde moitie du XIVe siecle 

sur l'emplacement d'une eglise du xnre siecle. Corps com

pose de trois nefs avec galerie au-dessus du portique 

dans la nef laterale du nord. La construction du toit 

actuel date de 1798; ce toit couvre les trois nefs, rem

pla<;ant les trois toits anterieurs. A la place des faites 

gothiques, triples et richement decores, on a construit de 

nouveaux faites du corps des nefs. Les sieges de 1806 

et 1813 ont cause de graves degats. Du cóte de nord de 

l'eglise, on remarque les restes du batiment du cloitre du 

debut du xrve siecle (detruit en 1830), construit selon le 

plan d'un quadrilatere avec un viridarium au centre. Dans 

les annees 1568-1724 c'etait la residence du fameux gym

nase academique de Toruń. 

L'interieur de l'eglise - gothique et baroque. Une atten

tion toute particuliere attire les peintures murales de la 

fin du xrve siecle, ainsi que nombre d'epitaphes du xvne 

et xvnre siecle. 

Hotel de Ville de la Vieille Ville, XIIIe-XVIIIe siecles, 

gothique avec des elements de la haute Renaissance. 
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Actuellemenl, se trouve le Musee Regional. Aulrefois, 
centre du commerce et siege des autorites municipales. 
Residence lemporaac des rois de Pologne visilanl la ville. 
La forme acluell cl<' l'Ilolel cle Vill esl l<' resullal de 
l'expm1sion grac.lucllc cl des changemcnls clP l'amenage
ment <le la Vieille Ville. En 1259, a l'empla ement de 
l'actuelle aile occidental de l'Hotel de Ville, se trouvait 
une maison du Marche, appelee aussi Maison des mar
chands jouant le role des halles aux draps. Ensuite, 
a l'emplacement de l'actuelle aile orientale, on a construil 
en 1274 des halles et des boutiques de boulangers et 
a cote, une tour du Marche - symbole de la fierte et 
de l'independance de la ville, utilisee aussi comme lieu 
d'observation et de signalisation. 
Ces deux elements paralleles - la maison des marchands 
et les halles avec la tour - etaient joints du cote sud 
par une fa<;:ade decoree, pres de laquelle, des 1330 deja, 
existail le batiment separe de l'Hotel de Ville. A l'em
placement de l'aile nord, ont ete construites: en 1279 -
un batiment de Poids et Mesures municipaux et un peu 
plus tot - le batiment de la Justice. 
Au temps de l'epanouissement de Toruń medieval dans I 

les annees 1391-1399, a eu lieu une reconstruction com-
plete de l'Hotel de Ville, executee sous la direction de 
l'architecte municipal, maitre Andre. Cette reconstruction 
a donne un batiment tout neuf, construit cependant a l'em
placement des anciennes fondations, en forme de quatre 
ailes d'un elage enlourant une immense cour donnant 
passage au marche par qualre portes cocher<'s, placees 
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au milieu de chacune d'elles. La tour du Marche, l'un des 
elements visibles de l'ancienne construction, a ete incor
poree - apres son elevation en 1380 - dans le corps 
du nouveau batiment. 
Construit uniquement selon des modeles flamands, le ba
timent de l'Hotel de Ville unissait sous le meme toit les 
fonctions administratives et commerciales, auxquelles 
servaient autrefois les differentes parties de l'ancienne 
construction. Il est considere comme l'une des plus im
portantes et des plus originales oeuvres de l'architecture 
gothique en Europe. 

La reconstruction complete de l'Hotel de Ville qui a eu 
lieu en 1603-1605 lui a donne une nouvelle forme sans 
amoindrir sa valeur artistique. Son auteur, probablement 
venu de Gdańsk, architecte flamand Antoine van Opber
gen a su habilement agrandir le batiment qui ne repondait 
pluŚ aux besoins de la ville en developpement. Avec 
un rare respect pour la forme ancienne du batiment, il 
se subordonna a sa conception artistique primaire et en 
construisant un second etage, il eleva les niches gothi
ques en les fermant d'un arc aplati. Tandis que les quatre 
tours d'angle, les sommets couronnant toutes les fa<;:ades, 
de grandes fenetres cadrees en pierre et le splendide 
haume de la tour principale - ont ete fa<;:onnees dans 
le style de la haute Renaissance flamande. D'une fa<;:on 
encore plus belle ont ete reconstruits et decores les in
terieurs dont une partie etait destinee aux fonctions d'ap
part lors des ceremonies municipales et des visites des 

rois de Pologne, une autre accomplissait ses anciennes 
fonctions administratives et commerciales. 
L'incendie mis fin a la splendeur du batiment. Durant 
le siege en 1803, les flammes ont detruit tout !'interieur, 
les toits et les tours. La reconstruction des annees 1727-

1735 a ete limit ee, vu les difficultes, a u minimum indis
pensable. 
Au XIXe siecle, les nombreux interieurs ont ete transfor
mes, et en 1869, un risalto neogothique a ete ajoute a la 
fa<;:ade occidentale. Au cours des travaux de conserva
tion et d'adaptation en 1957-1964, la majorite de ces 
transformations sans aucune valeur a ete supprime et 
on a adapte le batiment aux besoins d'exposition de 
mus ee. 

La Maison „A l'Etoile", Rynek Staromiejski 35 

Siege de la Section de l'Art de l'Extreme-Orient du 
Musee regional. 
L'une des plus belles et des mieux conservees maisons 
baroques bourgeoises en Pologne. Construite en 1697, en 
epargnant les elements de l'ancienne maison gothique 
qui, en 1495, appartenait a Filip Kallimach. Apres les 
travaux de conservation faits en 1967-1969, ses inte
rieurs, caracterises par un haut vestibule, constituent une 
copie exacte de son original. Une attention particuliere 
merite l'elevation frontale richement decoree et a !'inte
rieur - des escaliers sculptes et des plafonds polychro
mes. 
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L'Eglise Saint-Jean, gothique clu XIIIe-XV" sieclc 

L'ancienne principale eglise paroissiale de la Vieille Ville 
ou etaient celebrees toutes les ceremonies municipales, 
des messes solennelles avec la participation des rois de 
Pologne visitant la ville. 
La plus ancienne partie du dóme c'est le presbytere cons
truit apres 1260, auquel probablement encore a la fin du 
XIII'' siecle on a ajoute un corps de nef plus bas et plus 
court que le present. Juste apres 1300, on a ajoute au 
presbytere la sacristie reconstruite plus tard et apres l'in
cendie, en 1351, on allongea l'eglise dans la direction de 
l'ouest et on eleva la tour. Une rangee de chapelles dans 
la nef du nord provient de la moitie du xrve siecle, 
tandis qu'au commencement du xve siecle, celles de la 
nef du sud. En 1406, la tour s'ecroule et le maitre Hans 
Gotland construit dans les annees 1407-1433, une autre, 
conservee jusqu'aujourd'hui. La forme de l'eglise change 
totalement en 1468-1473 par l'elevation de ses nefs, con
servant cette disposition jusqu'a la hauteur de 28 m. 
En meme temps, on a construit les vestibules du nord 
et du sud. 
L'interieur de l'Eglise est gothique et baroque. D'un inte
ret historique est ici la plus ancienne inscription en hon
neur de Copernic fondee en 1580 environ par un mede
cin de Toruń, Melchior Pirnesius. La cloche de la tour 
«Tuba Dei» de 1500 est la seconde en ce qui concerne 
sa grandeur en Pologne apres la Cloche de Sigismond de 
Cracovie. 

L'Eglise Saint-Jacques, gothique du XIV• et XV' s. 

L'eglise de la Nouvelle Ville dans les annees 1345-1425 

et 1667-1832 tenue par les Benedictines. Construite en 
1309-1350 et agrandie de chapelles laterales vers la fin du 
XIVe siecle. La tour a ete reconstruite apres l'incendie 
en 1455. L'eglise se distingue des autres eglises de la ville 
par sa disposition sous forme de basilique, une interes
sante construction basee sur le systeme des arcs de sou
tien ainsi que par la richesse de la forme architecturale 
et des decorations en couleurs. L'interieur de l'eglise est 
gothique et baroque. Les peintures murales de la fin du 
xrve siecle ainsi que le grand tableau de passion de la 
seconde moitie du xve siecle sont d'un plus grand interet. 
Du cóte sud de l'eglise se trouve l'ancien batiment du 
cloitre completement reconstruit au commencement du 
xrxe siecle et des lors servant de prison militaire. 

G R O U P E „I" 

L'ensemble de deiense de la Porte de ]'ancien Toruń, de 
la seconde moitie du xrne siecle. 
La Tour Penchee, de la moitie du XIV" si. cle 
Magasin a ble gothique, seconde moitie du xrve siecle -
Piekary 4 

La Maison gothique, fin du xve siecle - Sw Ducha 12 

La Maison de Copernic, fin du XV• siecle - Kopernika 17 

La maison gothique bourgeoise, du XV0 siecle - Koper
nika 15 

La Maison gothique, du xve siecle - Rabiańska 8 

La Porte du Cloitre, de la premiere moitie du xve siecle 

Magasin a ble baroque, du XVIIe siecle - Rabiańska 23 

La porte des marins, de la premiere moitie du XIVe siecle 

Le Palais des eveques, gothique-baroque - Zeglarska 8 

La Maison des Esken, gothiqµe - Renaissance - Łazien

na 1 

Le Palais des Fenger, de 1742 - Mostowa 14 

Monstrancja Tour, de la premiere moitie du XIVe siecle 

Trois maisons du_haut gothique, reconstruites vers 1520 -

Mostowa 6 

La porte du pant, de 1432 

Magasin a ble gothique, du debut du XIVe siecle -'Pod

murna 1 

Le Manoir bourgeois et la Tour de Garde, fin XIIIe et 

xve siecle. 
Les ruines du chateau teutonique, XIIIe-xve s. 

La pharmacie „Au Lion", autrefois gothique - Rynek No

womiejski 13 

Les tours, de la seconde moitie du XIIIe siecle --;- Podmur

na 26 et 30 

La maison gothique, du XIVe siecle - Szczytna 2 

La maison du haut gothique, vers la moitie du XVIe siec
le - Franciszkańska 12 

Deux maisons baroques, de 1700 - Dzierżyńskiego 28 

La tour „la Tete du chat", du XVIe siecle 
Arsenal de l'artillerie, de 1824 
Les maisons gothiques, de la moitie du XVe siecle - Mo
stowa 22 et 24 

La maison Renaissance, - Łazienna 4 

La maison gothique, - Rynek Staromiejski 17. 
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Welcome in Toruń 

One of the oldest and most beautiful towns in Poland, 

Toruń has throughout the centuries retained its ancient 

character. lls thirteenth century urban layout with three 

main elements: the Old and New Towns and the Castle 

of the Teutonie Knights, slill remains a picturesque com

plex of unique historical value. 

Toruń has many historical buildings reted very high in 

the officia] classiJicalion of the Polish Ministry of Cullu

re and Art dislinguishing monuments of the group "O" 

(the highest world class) and Jour others groups: 1st -

for monuments of European significance, 2nd - for mo

numents on an all-Poland scale, and 3rd for monuments 

of regional importance, 

In this Jeaflet we shall be presenling only these included 

in the "zero" and "first" categories. 

GR O UP „O" 

This group includes the whole of the Old and New Towns 

and the Teutonie Castle as well as: 
Church of the Virgin Mary, 14th century Gothic. 
Fo.rmerly the Franciscan monastic church. The town's 

main Protestant church in the years 1557-1724. Erected 
in the second half of th 14th century in place of an 
earlier 13th century structure. Three-aisle body with 
a gallery over the cloister in the northern aisle. 1798 -
three separate roofs replaced by a single one which re
quired construction of a new gable roof in place of the 
three richly decorated Gothic ones. Damaged during the 
1806 and 1813 sieges. To the north - remnants of a 14th 
century convent, originally built on rectangular plan with 
viridarium in the centre, demolished in 1830. In the years 
1568-1724 it housed the famous Toruń academic gyman
sium. 
Gothic and Baroque interior. Worthy seeing are the late 
14th century wall-paintings and numerous 17th and 18th 
century memoria! tablets. 

Old Town Hall, 13th-18th century, Gothic with Late 
Renaissance elements. 
Today the Old Town Hall houses the Regional Museum. 
Previously, the town's trade centre and the seat of To
ruń authorities. Temporary residence of Polish kings vi
siting the town. 
The final shape of the Old Town Hall emerged as a re-
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sult of graduał expansion and changes in the various 

structures in the centre of the Market Place. In 1259, 

a covered market was erected on the site of the Hall, 

which served, first of all, as a cloth hall. Then, on the 

site of the present eastern wing a building with bakers' 

stalls was added in 1274 and a market-place tower -

a symbol of the town's pride and sovereignty used also 

as a vantage point. 

These two paralell elements were, in their southern part, 

connected by a decorated screen-wan close to which 

a separate building of the town hall was erected as early 
as 1330. The nearby weight-house dating from 1279 and 

the earlier court-house stood in the place of the nortrern 
wing of the present Town Hall. 

In the period of medieval Toruń's well-being, the Town 

Hall underwent in 1391-1399 generał reconstruction su

pervised by the town's master-builder, Andrzej. Conse

quently, an entirely new structure grew on the founda

tions of the earlier buildings taking this time the shape 

of four one-floor wings surrounding a spacious court

-yard connected with the Market Place by means of four 

gates placed centrally in each wing. The market square 

tower, the only visible element of the ald structure was 

elevated in 1380 and included in the new complex. 

The Old Town Hall, whose design was influenced chiefly 

by Flanders architecture, combined administrative and 

commercial functions under one roof. Naw it is regarded 

as one of the best and original examples of Gothic archi

tecture in Europe. 
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Large-scale reconstruction of the Old Town Hall in 1603-

1605 gave it a new appearence but did not affect its artis

tic value. Its author, presumably Antoni van Opbergen, 

a Flemish architect from Grańsk, skilfully expanded the 

building which ceased to meet the needs of the rapidly 

developing town. With great respect for the original 
J 

shape of the building, so rare at that time, van Opbergen 

added the second floor and elevated the Gothic niches 

topping them with flat arches. The tour-corner pinnacles, 

decorated gables of the facade, huge stone-framed win

dows and the magnificent dome of the main tower were 

modelled in the Late Dutch Renaissance style. The recon

structed and redecorated interiors were even mare beau

tiful. Same of them served representative purposes dur

ing town ceremonies and sojourns of Polish kings, others 

continued to be used for administrative and commercial 

ends and provided storage-space. 

The fire which broke out during the 1703 siege consumed 

the whole interior, roofs and the dome of the tower. The 

town's difficult situation limited the 1727-1735· recon

struction to the necessary minimum. 

In the 19th century many interiors were redecorated and 

in 1869 a Neo-Gothis projection was added to the western 

elevation. In the course of conservation and adaptation 

works in 1957-1964, alterations of no artistic value were 

removed and the building was adapted to house a mu

seum. 

The House Under the Star, Rynek Staromiejski 35. 

Seat of the Far Eastern Section of the Regional Museum. 

One of the most beautiful and best preserved Baroque 

burgher's houses in Poland. Built in 1679 incorporating 

elements of an earlier Gothic house, which in 1495 be

longed to Filip Kallimach. After conservation in 1967-
1969 its interiors with a characteristic high hall are almost 

a copy of the original layout. Worth noticing is the rich 
ornamentation of the front elevation; inside - the cra

ved stair-case and polychrome ceilings. 

The Church of St. John, 13th-15th century Gothic. 

Formerly the main parish church of the Old Town where 

all town ceremonies took place, among them solemn mas
ses attended by Polish kings visiting Toruń. 

The presbitery built after 1260 is the oldest part of the 
church to which a main nave (lower and shorter than 

the present one) was added probably at the end of the 

13th century. After 1300 a vestry, later on reconstruc

ted, was built. After the 1351 fire, the church was leng

thened in its western part. The tower dates from the 

same period. A gallery of chapels appeared in the nor

thern aisle in mid-14th century and in the 15th century 

another one in the southern aisle. in 1406 the old tower 

collapsed. A year later construction of the present tower 

began lasting until 1433. It was supervised by master

-builder Hans Gotland. 
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The appearance of lhe church changed basically in th 
years 1468-1473 when the aisles were elevated to 28 
metres and successively the northern and southern ve

stibules were added. 
The interior is mainly Gothic and Baroque. Of special 
historical interest is the earliest known memoriał tablet 
bearing the effigy of Nicolaus Copernicus and founded 
around 1580 by Toruń's physician, Melchior Pirnesius. 
The tower-bell Tuba Dei cast in 1500, is the second big
gesl after the Sigismund Bell in Cracow. 

The Church of St. James, 14th-15th cenlury Gothic. 

The parish church of the New Town belonging in 1345-
1425 and 1667-1832 to the Benedictines. Built in 1309-
1350 and enlarged al Lhe tum of the 14th century with 
side chapels. The tower reconstructed after the 1455 fire. 

Whal makes the church unique is that it is built on a ba
silica plan and the construction is based on a system 
of fly ing buttresses. The building is decorated with co
loured glazed bricks. Gothic and Baroque interior. Of 
great interest are the 14th century wall-paintings and 

the huge passion painting dating from the second half 
of the 15th cenlury. 

To the south - a former convent building completely 
rebuill at the beginning of the 19th century, adapted to 
a mililary prison and Loday of none too big historical 
value. 
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The Old Toruń Gate defence system, late 13th century 

Leaning Tower, mid-14th century 

Gothic Granary, late 14th cenlury - Piekary 4 

Gothic House, late 15th century - Sw. Ducha 12 

Copernicus' House, late 15th century - Kopernika 17 

Gothic burgher's house, 15th century - Kopernika 15 

Gothic House, 15th century - Rabiańska 8 

Baroque Granary, 17th century - Rabiańska 23 

Klasztorna Gale, early 14th century 

Żeglarska Gate, early 14th century 

Bishop's Palace, Gothic-Baroque - Zeglarska 8 

Eskens' House, Gothic-Renaissance - Łazienna 16 

Fengers' Palace, 1742 - Mostowa 14 

Monstrancja Tower, early 14th century 

Three Lale-Gothic Houses, reconstructed ca 1520 - Mo

stowa 6 

Mostowa Gale, 1432 

Gothic Granary, early 14th century 

Burgher's Mansion and Wartownia Tower, late 13th and 

15th cenlury 

Ruins of the Teutonie Caslle, 13th-15th century 

Dispensary ,,pod Lwem" (Under the Lion), originally a 

Gothic house - New Town Market Place 13 

Towers, late 13th century - Podmórna 26 and 30 

Gothic building, 14th century - Szczytna 2 

Gothic House, 15th century - Szczytna 15 

Lale-Gothic House, mid-16th century - Franciszkańska 12 

Two Baroque Houses, ca 1700 - Dzierżyńskiego 28 

„Koci Łeb" Tower, 16th century 

Artillery Arsenal, 1824 

Gothic Houses, mid-15th century - Mostowa 22 and 24 

Renaissance House, - Łazienna 4 

Gothic House, Old Town Market Place 17 



r 

Redaction et presentation graphique: Zdzisław-Paweł Pozażycki 

Traduction des textes en fran<;:ais: Małgorzata Morek 

Traduction des textes en anglais: Małgorzata Stafiej 

Photographies: Piotr Beszterda - pages 1, 2, 5, 6, 10, 17, 21, 24, 28; 

Janina Gardzielewska - pages 26, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 43; Irena Ja

ros1ińska - couve•rture eit pages 18, 22; Michał Kiokot - page 13; 

Archives. 

Imprime: Zakłady Graficzne w Toruniu 

Nous donnons les reproductions de: 

Couverture: la sculpture de Danuta Kwapiszewska „L'oiseau du pa

radis" 

p. 16: lino de Maria Wąsowska „Le chant sur un disque" 

p. 20: la sculpture de Danuta Kwapiszewska „Terpsychore" 

p. 24: la sculpture de Danuta Kwapiszewska „La danseuse au chale" 

p. 30: le bas relief de Elżbieta Szczodrowska „Nicolaus Copernicus" 

p. 40: „Mosalque cosmique" de Stefan Knapp (sur le fronton de la 

nouvelle salle de l'Universite Nicolas Copernic a Toruń). 
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