ATRAKCJA KULTURALNA
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w atrakcji kulturalnej przygotowanej przez
organizatorów konferencji. Będzie to zwiedzanie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
mieszczącego się przy Alei Solidarności 1-3 w Toruniu, tj. miejscu w którym odbędzie się konferencja.
Centrum to jeden z najbardziej zaawansowanych
technologicznie obiektów tego typu w regionie i kraju.
Zwiedzanie obejmuje wizytę w Sali Koncertowej, w Sali
Kameralnej, garderobach indywidualnej i zespołowej
oraz na zapleczu scenicznym. Goście podczas
oprowadzania będą mieli szansę zapoznać się z historią
inwestycji
od
pomysłu
do
jej
powstania,
funkcjonalnościami
elektroakustycznymi
i
scenotechnicznymi.
Zwiedzanie CKK Jordanki odbędzie się pierwszego dnia
konferencji – 21 czerwca br. o godzinie 17:15. Osoby,
które wyrażą chęć udziału w zwiedzaniu CKK Jordanki
zostaną poproszone o zadeklarowanie uczestnictwa
w formularzu zgłoszeniowym.

Sala koncertowa CKK Jordanki

Dla tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na wzięcie udziału w zwiedzaniu CKK Jordanki poniżej
przedstawiamy kilka propozycji spędzenia wolnego czasu w Toruniu we własnym zakresie.

Rejs wycieczkowym statkiem po Wiśle
Trwająca około 40 minut wycieczka jest znakomitą okazją by
zobaczyć najpiękniejszą w Polsce nadrzeczną panoramę miasta.
Z pokładu statku podziwiać można mury miejskie i baszty obronne
oraz gotyckie bramy i wieże średniowiecznych toruńskich
kościołów. Statek przepływa także pod jednym z najdłuższych
w Polsce mostów - mierzącą prawie jeden kilometr przeprawą
drogową oraz drugim ponad 150-letnim mostem kolejowym. Rejsy
odbywają się w sezonie letnim (od maja do końca września) we
wszystkie dni tygodnia. Natomiast od poniedziałku do czwartku
tuż po zapadnięciu zmroku odbywają się nocne rejsy. W ich trakcie
podziwiać można nocną iluminację toruńskiej Starówki.

Toruń, Bulwar Filadelfijski
Trans-Wod, Błocki Czesław
Tel. 601 62 56 82
www.zegluga.torun.com.pl
Czynne do godz. 19:00

Muzeum Podróżników
Ekspozycja Muzeum Podróżników składa się z szeregu wystaw
prezentujących dorobek podróżniczy Tony’ego Halika i Elżbiety
Dzikowskiej, ich pasję podróżowania i zasługi kolekcjonerskie,
historię polskiego i światowego podróżnictwa i odkrywania świata,
wybrane kolekcje polskich podróżników i badaczy, obrazy niemal
z całego świata, uchwycone na zdjęciach i w filmach. Prawie każda
z sal wypełniona jest kolekcjami kultury materialnej plemion,
które zgromadziła Elżbieta Dzikowska podczas swych licznych
podróży.

Toruń, ul. Franciszkańska 11
Tel. 56 660 56 20
www.muzeum.torun.pl
Czynne do godz. 18:00

Planetarium, Orbitarium i Geodium
Planetarium mieści się w XIX-wiecznym budynku dawnej gazowni
miejskiej. Na kopule o średnicy 15 m prezentowane są seanse
popularyzujące wiedzę o wszechświecie. Dzięki dziesiątkom
projektorów, nie ruszając się z wygodnego fotela, można przeżyć
tu noc polarną na biegunie, zobaczyć Ziemię z Księżyca, a nawet
z granic Systemu Słonecznego. W sali Orbitarium umieszczono
zestaw interaktywnych urządzeń oraz modeli, dzięki którym
zwiedzający poznają zjawiska zachodzące w kosmosie. Uwagę
przyciąga tu również okazały, interaktywny model sondy
kosmicznej Cassini. W kolejnej sali - Geodium - swe miejsce
znalazła interaktywna wystawa poświęcona planecie Ziemi i
zjawiskom na niej zachodzącym.

Toruń, ul. Franciszkańska 15
Tel. 56 622 60 66
www.planetarium.torun.pl
Godziny otwarcia wg seansów

Żywe Muzeum Piernika
Muzeum Piernika powstało w 2006 roku w Toruniu – mieście
słynącym od wieków z wyrobu pierników. Ale nie wystarczy tylko
zobaczyć i posmakować, warto także uczestniczyć w procesie
powstawania pachnącego ciasta, samodzielnie dodać miodu,
tłuczonego kardamonu, imbiru, kory cynamonowej, goździków,
a nawet szczyptę pieprzu... Potem zagnieść ciasto, rozwałkować,
zamknąć w ozdobnej formie i słuchając legend o pierniku i Toruniu
poczekać, aż własny piernik upiecze się w wiekowym
piecu...Muzeum jest interaktywną formą poznawania historii
Torunia i piernikarstwa.

Toruń, ul. Rabiańska 9
tel. 56 663 66 17
www.muzeumpiernika.pl
Czynne do godz. 18:00

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy to pierwsze centrum nauki
w regionie kujawsko-pomorskim. Otwarcie Centrum nastąpiło
9 listopada 2013 roku. Siedziba instytucji to dawne młyny
Richtera, budynki zbudowane na przełomie XIX i XX, teraz
całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni
5 tys. m2, na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń
wystawiennicza, pracownie naukowe, sale ekspozycyjne i biura.

Toruń, ul. Łokietka 5
tel. 56 690 49 90
www.mlynwiedzy.org.pl
Czynne do godz. 17:00

Ratusz Staromiejski
Stojący pośrodku Rynku Staromiejskiego monumentalny Ratusz
Staromiejski jest jedną z największych, najwspanialszych tego typu
budowli w Europie. Powstał w końcu XIV wieku, tj. w okresie
szczytowego rozwoju średniowiecznego Starego Miasta Torunia,
w oparciu o przywilej wielkiego mistrza krzyżackiego, Konrada von
Wallenrode. Dziś Ratusz mieści Muzeum Okręgowe, gdzie oprócz
wnętrz podziwiać można m.in. zbiory sztuki gotyckiej (rzeźby,
malarstwo, unikatowy zbiór wspaniałych witraży, i in.), toruńskie
rzemiosło artystyczne (m.in. formy pierników, intarsje), monety
toruńskie, malarstwo. 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, a w wielkiej Sali Wielkiej znakomita galeria
portretu patrycjatu toruńskiego z XVI-XIX wieku.

Toruń, Rynek Staromiejski 1
tel. 56 660 56 12
www.muzeum.torun.pl
Czynne do godz. 20:00

Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu zajmuje się różnorodnymi aspektami polskiej kultury
ludowej. Goście mogą zwiedzić wystawę Tajemnice codzienności…,
która w ciekawej formule opowiada o życiu codziennym na wsi
w latach 1850-1950 oraz Park Etnograficzny, gdzie znajdują się
zabytki architektury drewnianej z najbliższych regionów
etnograficznych.

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19
tel. 56 622 80 91
www.etnomuzeum.pl
Czynne do godz. 17:00

Dom Mikołaja Kopernika
Muzeum powstało w 1960 r. Dom Mikołaja Kopernika zajmuje
dwie gotyckie kamieniczki. W przeszłości należały one do
krakowskiego kupca Mikołaja Kopernika, który przybył do Torunia
około 1456 r. i tu ożenił się, z pochodzącą z patrycjuszowskiej
rodziny Barbarą Watzenrode. Domy te są uważane za
przypuszczalne miejsce narodzin Astronoma. Na zbiory
poświęcone Mikołajowi Kopernikowi przeznaczono dwie
sąsiadujące kamienice przy ulicy Kopernika 15/17, we wnętrzach
których prezentowane są wystawy stałe poświęcone życiu
uczonego: "Mikołaj Kopernik – życie i dzieło", "Pracownia
uczonego", "Makieta miasta Torunia z czasów M. Kopernika"
(projekcje światło-dźwięku). Kamienice należące do Muzeum
wyróżniają się nie tylko urodą ale również jednością stylistyczną.
Odwiedzający je goście mogą zapoznać się z: życiem i dziełem
Mikołaja Kopernika, z wnętrzami mieszczańskimi od XVI do XIX w.,
z wyglądem średniowiecznego Torunia (makieta) oraz
z piernikarstwem toruńskim.

Toruń, ul. Mikołaja Kopernika 15/17
tel. 56 660 56 13
www.muzeum.torun.pl
Czynne do godz. 18:00

