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Pierniki jako element potencjału turystyki kulinarnej Torunia

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono pierniki w ofercie turystycznej Torunia. Wykazano, że toruńskie 
ciastka korzenne stanowią potencjał turystyki kulinarnej miasta. Opisano historię pierników w Eu-
ropie, w tym w Polsce. Ukazano historię pierników toruńskich na przestrzeni wieków. Szczegółowo 
zaprezentowano powstanie i rozwój Fabryki Cukierniczej „Kopernik S.A.”. Zestawiono atrakcje tu-
rystyczne Torunia związane z piernikarstwem: Żywe Muzeum Piernika, Muzeum Toruńskiego Pier-
nika, Święto Piernika, szlak po „Piernikowym Mieście”.
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Kody JEL: Q18, Z32

Wstęp

Z przeprowadzonej waloryzacji Torunia (Gorączko, Targowski 2017, s. 181-208) wyni-
ka, że badane miasto posiada wielki potencjał turystyczno-kulturowy, stanowiąc pod tym 
względem jedną z najważniejszych krajowych destynacji kulturowych. Tak duży potencjał 
wynika z faktu, iż Toruń jest jednym z najstarszych miast w Polsce i znajduje się tam najle-
piej zachowany w kraju (poza Krakowem) zwarty zespół średniowiecznej zabudowy miej-
skiej. Składają się na nią cenne i autentyczne zabytki architektury gotyckiej – świeckiej, 
sakralnej i obronnej. Znacząca wartość średniowiecznej części współczesnego Torunia dla 
krajowego i europejskiego dziedzictwa kultury została potwierdzona poprzez wpisanie jej na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, jak również na Listę 
Pomników Historii oraz do Kanonu Miejsc Historycznych (Gorączko, Targowski 2017).

Z badań wynika, że aż 78% Polaków kojarzy Toruń z piernikami. Dużo mniej wskazań 
uzyskał Kopernik jako symbol, z którym respondenci wiązali miasto. Żadna inna miejsco-
wość w Polsce nie ma aż tak silnego znaku rozpoznawczego (dla porównania Wawel koja-
rzy się z Krakowem tylko 53% badanych) (Dzierżanowski 2017, s. 83). Tak, więc pierni-
ki to typowy korzenny wyrób ciastkarski wypiekany od czasów średniowiecza, kojarzony 
z Toruniem i jeden z najważniejszych symboli miasta. Na skalę masową był produkowa-
ny w pierwszej nowoczesnej fabryce regionu zbudowanej przez Jana Weesego w 1751 r. 
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Fabryka jest jedną z najstarszych firm w regionie. Jest też wielowiekowym producentem 
pierników i wafli w Polsce, a jednocześnie jednym z najstarszych na obszarze Europy.

Toruń jest ważnym europejskim ośrodkiem piernikarstwa. Poza Polską z produkcji pier-
ników słyną Czechy, Słowenia i Niemcy. W 2011 r. powstało Stowarzyszenie Europejskich 
Muzeów Piernika skupiające instytucje z tych krajów. Reprezentująca Polskę placówka 
Żywe Muzeum Piernika z Torunia została uznana za najbardziej oryginalną, a toruńskie 
wypieki za jedne z najsmaczniejszych na świecie. Aktywna i bogata działalność muzealna 
w zakresie piernikarstwa dotyczy także toruńskiego Muzeum Okręgowego, które w ostat-
nich latach otworzyło nowy oddział – Muzeum Toruńskiego Piernika. W krótkim czasie 
zyskało duże zainteresowanie turystów.

Celem opracowania jest przedstawienie pierników w ofercie turystycznej Torunia oraz 
wykazanie, czy toruńskie ciastka korzenne stanowią potencjał turystyki kulinarnej miasta. 
Do przygotowania opracowania wykorzystano metodę badawczą desk research w postaci 
analizy źródeł wtórnych: literatury przedmiotu, doniesień branżowych oraz eksploracji por-
tali internetowych dotyczących badanego zagadnienia. Ponadto wykorzystano metodę ob-
serwacji uczestniczącej – w odwołaniu się do aspektów praktycznych.

Pierniki – geneza i tradycja

Pierniki to twarde, ciemnobrązowe ciastka w formie mniejszej lub większej, wyrabiane 
z mieszanki mąki pszennej i żytniej, mleka, jajek, karmelizowanego cukru, miodu, przypra-
wione cynamonem, imbirem, czasem także goździkami, kardamonem, gałką muszkatołową 
i anyżem. Po wymieszaniu ciasta należy zostawić je w chłodnym miejscu, aby sfermen-
towało. W produkcji przemysłowej leżakowanie ciasta może trwać kilka tygodni, a cia-
sto na domowe pierniki wigilijne zaleca się zarabiać miesiąc wcześniej (zwyczajowo po 
Andrzejkach). Te korzenne ciastka często polewane są po wierzchu czekoladą lub lukrem, 
a w środku przekładane marmoladą, masą orzechową lub marcepanem. Swoją trwałość za-
wdzięczają z jednej strony dużemu udziałowi przypraw korzennych, a z drugiej twardości 
i suchości. W zimnym i suchym miejscu dają się przechowywać nawet przez kilka miesięcy.

Historia pierników zaczęła się w starożytności. Wtedy popularne były ciastka smaro-
wane miodem zwane miodownikami. W jednej z rzymskich książek kucharskich autorstwa 
Apicjusza znalazł się przepis na miodownik z pieprzem, bliski późniejszemu piernikowi. Po 
upadku imperium rzymskiego tradycja uległa jednak zapomnieniu. Dopiero w średniowie-
czu miodowniki z przyprawami, według antycznych receptur, zaczęły piec na nowo zakony, 
szczególnie benedyktyni. Było to możliwe dzięki wyprawom krzyżowym, które pozwoliły 
sprowadzać do Europy duże ilości przypraw. Wraz z rozwojem miast pojawiły się wyspecja-
lizowane cechy piekarskie. Korzystały one z doświadczenia zakonników. 
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Aromatyczne, ciemne, korzenne ciasta miodowe znane były na ziemiach słowiańskich, 
na Węgrzech oraz w Czarnogórze, w Niemczech i wszystkich miastach hanzeatyckich, 
a także w Skandynawii. Miodowniki przygotowywano z miodu pszczelego nadającego nie-
powtarzalnego smaku, aromatu i trwałości, zagniatanego ze zrumienionej mąki żytniej z do-
datkiem wódki oraz ostro pachnącej mieszanki przypraw korzennych: zmielonego pieprzu, 
imbiru, cynamonu, goździków i kardamonu (Ogrodowska 2010, s. 79-84).

Nazwa piernika wywodzi się od staropolskiego słowa „pierny”, który oznacza „pieprz-
ny”, choć ciastko jest słodkie, ciemne i korzenne (Halbański 1987). Przymiotnika „pierny” 
używano do XVI wieku, a nazwa „piernik” pojawiła się na przełomie XV i XVI wieku. 
Powstanie piernika i wywiedzenia od pieprzu jego nazwy związane było z dodaniem do 
popularnego ciasta, wspomnianego już „miodownika”, przypraw korzennych.

Upieczone pierniki były wypiekiem trwałym i mogły być przechowywane przez dłuższy 
czas, nie tracąc walorów smakowych. Przeciwnie, bardzo twarde zaraz po upieczeniu pierni-
ki, dopiero po pewnym czasie stawały się zdatne do jedzenia: miękły, nabierały delikatności, 
wybornego smaku i aromatu (Ogrodowska 2010).

Rzemieślnicza produkcja pierników rozpoczęła się w Polsce już w XV wieku. Wyrabiano 
je, na sprzedaż w kraju i za granicą, w pracowniach mistrzów cechowych – piekarzy i pier-
nikarzy (odrębny swój statut otrzymali w 1598 r.). Ponowne połączenie cechów piekarskich 
nastąpiło około 1812 r. Największą sławę zdobyły wyroby mistrzów toruńskich. Przysłowie 
powiadało: „Cztery są najlepsze rzeczy w Polsce: toruński piernik, gdańska wódka, war-
szawski trzewik i krakowska panna” (Ogrodowska 2010).

Pierniki są tradycyjnym wypiekiem regionalnym będącym symbolem powodzenia 
oraz szerokich kontaktów ze światem. Na początku stanowiły wielki luksus, ze wzglę-
du na koszty importu przypraw korzennych, często eksportowano je w głąb krajów ma-
cierzystych. Tradycja wypieku pierników przetrwała w Niemczech (Bremie, Monachium, 
Norymberdze), Holandii (Amsterdamie), Belgii (Liège, Ostendzie) i na Litwie (Kłajpedzie), 
a z polskich miast w Gdańsku, Toruniu („toruńskie pierniki”), Szczecinie („pierniki szcze-
cińskie”) i Wrocławiu (Byszewska, Kurpińska 2012, s. 93). Pierwszy cech piernikarzy 
w Polsce powstał w Krakowie. Wypiekane w Toruniu słynne „Katarzynki”, jakościowo 
porównywane są ze znanymi w Europie piernikami norymberskimi. W Czechach miastem 
piernika są Pardubice – znajduje się tam firma „Novotný – Pardubický perník” wyrabiająca 
tradycyjne pierniki, które uzyskały już Chronione Oznaczenie Geograficzne (www1). Koło 
Pardubic zlokalizowane jest Muzeum Piernika „Chatka z piernika” (cz. Perníková chaloupka) 
w Rábach (www2).

W dawnych wiekach wypiekano dwa rodzaje pierników: miękkie i figuralne. Różnica 
wynikała z dodania środka spulchniającego. W średniowieczu rolę tą pełnił potaż, czyli 
spopielony węgiel drzewny, zawierający pochodne amoniaku. Pierniki miękkie zjadano, 
a figuralne, wyciskane na kunsztownych drewnianych formach, z powodu wysokiej ceny 
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przypraw były przedmiotem luksusowym, symbolem majętności posiadacza. Niektóre na-
wet pozłacano, co nie odstraszało łasuchów. Doprowadziło to w konsekwencji do zakazania 
tego procederu przez władze miejskie. Podobno były one tak twarde, że według jednej z le-
gend mogły z powodzeniem zastąpić koło u wozu (www3).

W dawnych wiekach pierniki miały wieloraką funkcję. Te wytrawne (pierne) podawano 
na zakąskę do wódki i wina (stąd przysłowie: „Kto nie pija gorzałki i od niej umyka, ten 
słodkiego niegodzien kosztować piernika”), natomiast te słodkie, upieczone z większą ilo-
ścią miodu – jako deser po obiedzie. Najwięcej pierników przyrządzano na Wigilię i święta 
Bożego Narodzenia (Gloger 1903). Wykorzystywano je także jako suchary wojskowe, które 
można było przechowywać przez długi czas dzięki konserwującym właściwościom miodu. 
Były, podobnie jak w innych krajach, symbolem dobrobytu i wysokiego statusu społeczne-
go. We wszystkich polskich dworach magnackich i szlacheckich, dużych i małych, pierni-
ki gromadzono w apteczkach dworskich (Ogrodowska 2012, s. 77-78). Podobno, dawniej 
w skład wiana panny młodej wchodziła faska ciasta piernikowego i galaretowaty wywar 
mięsny na rosoły. Pokruszone pierniki stanowiły też skład tradycyjnego staropolskiego sosu 
szarego (Ogrodowska 2010).

W XVII wieku w naszym kraju sprzedawano pierniki w aptekach jako skuteczny lek na 
wiele chorób (Gloger 1903). Dzięki zawartości ostrych przypraw pobudzały apetyt i tra-
wienie. Lecznicze skutki spożywania pierników doceniono, gdyż przepis na nie znalazł się 
w popularnym medycznym kompendium – Compendium medicum auctum. 

Piernik, znany przez długie wieki jedynie wśród warstw elitarnych, rozpowszechnił się 
w XIX wieku, pojawiając się także w domach chłopskich. Sytuacji tej sprzyjał spadek cen 
cukru1. Ponadto w tym okresie liczne pasieki i bory bartne, pomimo wymogów wynikają-
cych z prawa bartnego, dostarczały sporych ilości miodu. 

Piernik rzemieślniczy stał się popularny nie tylko dzięki smakowi, lecz również różnorod-
ności kształtów, które uzyskiwano poprzez odciśnięcie ciasta piernikowego w glinianej lub 
częściej drewnianej, ręcznie wykonanej formie pokrytej wklęsłą rzeźbą (reliefem) o skom-
plikowanej niekiedy symbolice. Ich wyrobem i zdobieniem zajmowali się nie tylko uzdol-
nieni artystycznie piekarze-piernikarze, ale także profesjonalni snycerze i drzeworytnicy, 
u których zamawiano formy do najpiękniejszych, najdroższych pierników, przeznaczonych 
dla najbardziej wymagających i najbogatszych klientów. Zabytkowe XVII i XVIII wieczne 
formy piernikarskie (obecnie rzadkie i cenne eksponaty muzealne), zwłaszcza toruńskie, ale 
także śląskie, elbląskie i koszalińskie (z ośrodków o rozwiniętych tradycjach piernikarskich) 
odznaczają się wysokimi walorami artystycznymi. Dzięki tym walorom rzeźb w formach 
piernikarskich, słodki piernik zamieniał się w dzieło sztuki dekoracyjnej (Żywirska 1957, 
Ogrodowska 2010). Rozwój polskiego piernikarstwa cechowego i artystycznej snycerki 
piernikarskiej trwał do końca XVIII i początku XIX wieku.

1  Do Europy sprowadzany był bardzo drogi cukier trzcinowy. Został on zastąpiony cukrem tłoczonym z buraków.
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W późniejszych czasach oryginalne formy wykonywane ręcznie zastąpiły fabrycznie 
produkowane matryce i różne foremki służące do wycinania pierników wyrabianych ma-
sowo w małomiasteczkowych warsztatach i sprzedawanych na targach, jarmarkach i odpu-
stach. Natomiast w bogatych domach i na szlacheckich dworach pieczono pierniki domowe 
(Ogrodowska 2010).

Staropolskich pierników domowych nigdy nie lukrowano. Nie dodawano do nich także 
cukru. Należały one do tradycyjnych ciast świątecznych wypiekanych na Boże Narodzenie. 
Na Śląsku świąteczne pierniki pieczono już w adwencie.

Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęła się, głównie w Małopolsce, masowa pro-
dukcja pierników tzw. odpustowych, kolorowej galanterii piernikarskiej, w swych bardzo 
uproszczonych formach nawiązujących do dawnych tradycyjnych wyrobów cechowych. 
Wyobrażały one lalki, niemowlęta w becikach, koniki, pieski, baranki (pieczone przed 
Wielkanocą), Mikołaje (pieczone przed Mikołajkami i Bożym Narodzeniem), diabełki, ale 
przede wszystkim różnego formatu kolorowe serca. Dotychczas pierniki w tym kształcie 
są specjalnością piernikarzy żywieckich. Ozdobione wzorami i sentencjami (żartobliwymi, 
zalotnymi), imionami męskimi i damskimi, wypisanymi barwnym lukrem są charaktery-
stycznym elementem miejscowego folkloru (Ogrodowska 2010).

Historia pierników toruńskich

Istnieje legenda o powstaniu toruńskich „Katarzynek”. Pierniki te zawdzięczają swój 
kształt wielkiej miłości, jaką młody czeladnik Bogumił żywił do córki bogatego piekarza 
– Katarzyny. Nie mogąc zdobyć zgody jej ojca na ślub, włóczył się często po łąkach za mia-
stem. Pewnego dnia w czasie spaceru uratował od śmierci królową pszczół, która zdradziła 
mu przepis na pierniki. Ucieszony Bogumił przygotował ciasto i z myślą o ukochanej ufor-
mował z niego dwa serca i dwie obrączki. Podczas wypieku wszystkie elementy połączyły 
się ze sobą. Powstał w ten sposób aromatyczny piernik, który przypadkowo trafił w ręce 
króla odwiedzającego Toruń. Władca zachwycony nadzwyczajnym smakołykiem nadał 
Bogumiłowi tytuł mistrza piernikarskiego i wyprosił u ojca Katarzyny zgodę na wydanie jej 
za mąż za nagrodzonego czeladnika (Targowski 2015).

Tradycja wypieku ciastek z miodem i przyprawami przybyła do Torunia z miast niemiec-
kich wraz z pierwszymi osadnikami. Pierwsze wzmianki o toruńskich piernikach pochodzą 
z 1380 r. W kronikach mowa jest o piekarzu Niclosie Czanie2. Według legendy pracujący 
u niego czeladnik niechcący dosypał do ciasta korzennych przypraw i w ten sposób stworzył 
ten przysmak (Rayzacher 2016, s. 10-12). Z pierwszych lat XV wieku pochodzi wzmian-
ka o sprzedawaniu wosku pszczelego zakonowi krzyżackiemu przez toruńskiego piekarza 

2  Źródła z czwartej ćwierci XIV wieku wymieniają kilkakrotnie Niclosa Czana, nazywając go piekarzem, względnie ciastkarzem.
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Heinricha Kuche, co dowodzi, że oprócz Czana działalność w Toruniu prowadzili wówczas 
także inni piekarze (Wróblewski 2015).

W rzeczywistości to nie ten przypadek sprawił, że Toruń stał się światową stolicą pierni-
ka, tylko rozwinięte już w średniowieczu pozyskiwanie miodu i mąki3 oraz dogodna loka-
lizacja miasta na trakcie handlowym między Gdańskiem a Krakowem. W XIII wieku, gdy 
po zakończeniu wypraw krzyżowych zaczął rozwijać się handel między Europą a Indiami, 
pojawiły się przyprawy korzenne niezbędne do „piernego ciasta” m.in. goździki, cynamon, 
imbir, kardamon, anyż i gałka muszkatołowa.

Źródła toruńskie wskazują piernikarzy w XVI wieku, m.in. wymieniają Simeona 
Neissera. Nazwa „piernikarze” pojawiła się w statucie cechu „piekarzy chleba miękkiego 
i niewarzonego”. Pierniki wypiekano także w we własnym zakresie w klasztorach. Kronikarz 
Simon Grunau z XVI wieku wspomina zubożały klasztor Panien Cysterek na przedmieściu 
Torunia, gdzie zakonnice utrzymywały się z wypiekania pierników tak smacznych, iż eks-
portowano je nawet do obcych krajów (Wróblewski 2015).

W XVI wieku toruńskie wypieki podrabiali rzemieślnicy z Norymbergii i Królewca. To 
drugie miasto toczyło spór o prawo do sprzedaży korzennych ciastek na jarmarkach kró-
lewskich, aż do 1757 r., kiedy specjalna komisja rozstrzygnęła konflikt na korzyść Torunia 
(Wróblewski 2015). Tamtejsze przysmaki zaczęto eksportować do Anglii, Francji, Turcji, 
Chin i Japonii. Początek wyrobu toruńskich „Katarzynek” datuje się na 1640 r. Był to rodzaj 
pierników o półkolistych brzegach (Zakrzewski 2011, s. 138).

Europejskie początki pierników sięgają średniowiecznych cechów, lecz pierwszy znany 
przepis pochodzi z 1725 r. Nie podaje on proporcji poszczególnych składników. Mistrzowie 
cukiernictwa ukrywali szczegóły ówczesnych receptur (Dzierżanowski 2017). Ciasto pierni-
kowe wyrabiano ręcznie z mąki, wody, miodu i przypraw korzennych w odpowiednich pro-
porcjach, a następnie wypiekano je w piecu w ściśle określonej temperaturze (Zakrzewski 
2011). Toruńskie pierniki słynęły z dekoracyjnych kształtów, które uzyskiwano, odciskając 
gotowe ciasto piernikowe w rzeźbionych formach z drewna drzew owocowych. Wypiekane 
były w kształcie m.in. karet, herbów, rycerzy, mieszczan i mieszczek w trakcie zajęć, serc, 
a przede wszystkim „Katarzynek”, które są najsłynniejszymi piernikami toruńskimi.

W 1751 r. w Toruniu została otworzona przez Gustawa Weese nowoczesna fabryka 
pierników. Jest to najstarsza przemysłowa manufaktura w regionie i najstarsza firma na 
Pomorzu, istniejąca nieprzerwanie do dzisiaj. Przedsiębiorstwo miało kilka siedzib, ale ta 
z XVIII i XIX wieku zachowała się do dzisiaj.

W XIX wieku Toruń stał się największym na ziemiach polskich ośrodkiem przemysłowej 
produkcji pierników, które do dzisiaj wypiekane są w oparciu o dawne receptury (Targowski 
2015). W 1907 r. powstała kolejna fabryka toruńskich pierników, którą uruchomił Kaszub 

3  Żyzna Ziemia Chełmińska i Kujawy zapewniały stały dopływ dobrej mąki. Podobnie było z miodem, wysoko rozwinięta 
hodowla pszczół dostarczała duże ilości wysokiej jakości tego składnika.
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Jan Ruchniewicz. Obok przedsiębiorstwa G. Weese była to następna fabryka. Manufaktura 
G. Weese przeniosła się na Jakubskie Przedmieście. Obydwie fabryki oraz kilka mniejszych 
warsztatów istniało przez cały okres międzywojenny.

Po zdobyciu władzy przez Polską Partię Robotniczą4, w 1945 r. fabrykę G. Weese za-
brano właścicielowi (upaństwowiono), nadając jej nazwę Fabryka Cukiernicza „Kopernik”. 
Pozostałe mniejsze piernikarnie zostały zamknięte. Przez cały okres Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej istniał tylko jeden producent pierników toruńskich w kraju.

Po 1989 r. prywatna przedsiębiorczość w Toruniu uległa znacznemu ożywieniu. Zaczęły 
powstawać mniejsze piekarnie trudniące się wypiekiem pierników. W czerwcu 2015 r w bu-
dynku dawnej fabryki otworzono Muzeum Toruńskiego Piernika.

Fabryka toruńskich pierników – jej historia i rozwój

Toruńskie pierniki wytwarza Fabryka Cukiernicza „Kopernik S.A.”, która jest najstar-
szym producentem pierników i wafli w Polsce, oraz jedną z najstarszych fabryk na świecie. 
Smak tych produktów jest znany konsumentom na całym świecie od ponad 250 lat. Pierwsza 
receptura toruńskich pierników pochodzi z XIV wieku. Do dziś jest pilnie strzeżona i znana 
tylko nielicznym (Wróblewski 2015). 

Fabrykę wybudowali w latach 80. XIX wieku przedstawiciele rodziny Weese, właściciele 
największej toruńskiej firmy piernikarskiej sięgającej swoimi tradycjami 1763 r. Wówczas 
Jan Weese został właścicielem warsztatu piernikarskiego i rozpoczął budowę rodzinnej fir-
my. W 1824 r. Gustaw Weese, wnuk Jana, przekształcił warsztat w nowoczesną, jak na tamte 
czasy, fabrykę, która została nazwana jego imieniem – Gustav Weese Honigkuchen Fabrik. 
Firma wykorzystywała do wyrobu pierników specjalnie zaprojektowane urządzenia napę-
dzane parą i prądem. Właśnie tam po raz pierwszy wprowadzono taśmową produkcję to-
ruńskich pierników, czekoladowe polewy, marmoladowe nadzienia i ozdobne opakowania. 
Na cały świat wysyłano wyrabiane w fabryce „Katarzynki”, „Serca” i „Brukowce”, m.in. 
do Turcji, Japonii, Chin, Australii czy Honolulu (www4.). Zakład działał w tym miejscu do 
I połowy XX wieku. W związku z dynamicznym rozwojem i coraz większym popytem na 
swoje produkty, w 1885 r. firma wybudowała fabrykę w sercu toruńskiej Starówki przy ul. 
Strumykowej. W tym samym miejscu dokładnie 130 lat później powstało wspomniane już 
wcześniej Muzeum Toruńskiego Piernika.

W okresie międzywojennym fabryka była jednym z największych przedsiębiorstw na 
Pomorzu (Byszewska, Kurpińska 2012). W 1913 r. zakończono budowę nowej, większej, 
jeszcze bardziej nowoczesnej manufaktury na przedmieściach Torunia, na terenie dzielnicy 
Mokre. To właśnie w tym miejscu, po dziś dzień, wytwarzane są wszystkie wyroby Fabryki 
Cukierniczej „Kopernik” (Targowski 2015). 

4  Była to polska partia komunistyczna utworzona dnia 5 stycznia 1942 r. w Warszawie, w czasie okupacji niemieckiej, przez 
przybyłych z ZSRR polskich komunistów.



PIERNIKI JAKO ELEMENT POTENCJAŁU TURYSTYKI KULINARNEJ TORUNIA98

W czasie II wojny światowej fabryka uległa zniszczeniu, a większość urządzeń została 
wywieziona do Niemiec. Receptury oraz metody wypieku przetrwały wraz z ludźmi, któ-
rzy przed wojną tworzyli firmę. Po wojnie w 1946 r. ciężką pracą odbudowali oni fabrykę 
i wznowili produkcję. W trudnych czasach PRL, pomimo nacjonalizacji, załoga kontynu-
owała tradycje toruńskiego piernikarstwa. W 1982 r. z ich inicjatywy fabryka powróciła do 
samodzielności. Dzięki temu nastąpił dynamiczny wzrost produkcji i rozszerzenie asorty-
mentu (www4).

W 1991 r., jako pierwszy zakład cukierniczy w Polsce, firma została przekształcona w spół-
kę akcyjną pracowników, przyjmując obecną nazwę Fabryka Cukiernicza „Kopernik S.A.”. 
Większość pracowników stała się akcjonariuszami, w tym czasie rozpoczęto inwestycje w no-
woczesne linie produkcyjne. Pierniki marki „Kopernik” rozprowadzane są we wszystkich kra-
jach Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Kuwejcie, Izraelu, Japonii. Marka „Toruńskie pierni-
ki” znajduje się na dziewiętnastym miejscu w Polsce pod względem rozpoznawalności wśród 
konsumentów, wliczając w to ogół marek wszystkich branż.

„Katarzynki” to ikona „Toruńskich pierników”, są produkowane nieprzerwanie od setek 
lat. „Katarzynki” nieoblewane w najwyższym stopniu nawiązują do tradycyjnego wyrobu 
pierników. Do ich produkcji używa się beztłuszczowego ciasta, które wyrabia się w tradycyjny 
sposób. „Katarzynki” zarówno nieoblewane, jak i w czekoladzie, należą do najlepiej sprzeda-
wanych produktów z asortymentu pierników Fabryki Cukierniczej „Kopernik” (fotografia 1). 
Oferowana paleta piernikowa podzielona jest na cztery kategorie: „Z serca fabryki”, „Edycja 
toruńska”, „Toruńskie pierniki”, „Katarzynki” (www5). W każdej grupie jest po kilka produk-

Fotografia 1
Opakowania pierników „Katarzynki” w czekoladzie i nieoblewanych produkowanych 
w Fabryce Cukierniczej „Kopernik S.A.”

Źródło: zbiory własne.
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tów, których opakowania są charakterystyczne dla całej serii. Rodzaje pierników toruńskich 
produkowanych w Fabryce Cukierniczej „Kopernik S.A.” przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Rodzaje toruńskich pierników produkowanych w Fabryce Cukierniczej „Kopernik S.A.”

Rodzaj pierników toruńskich Nazwa pierników toruńskich

pierniki nieoblewane „Katarzynki”;
pierniki nieoblewane, nadziewane „Pierniczki nadziewane” – okrągłe o smaku różanym;
pierniki w czekoladzie „Katarzynki” – w czekoladzie;

„Serduszka toruńskie w czekoladzie” – w deserowej czekoladzie;
„Dwa serca” – w naturalnej czekoladzie;
„Serca piernikowe” – w czekoladzie deserowej z dodatkiem miodu;
„Serce piernikowe w czekoladzie” duże serce;

pierniki nadziewane w czekoladzie „Pierniki nadziewane” – okrągłe:
- w białej czekoladzie – czarna porzeczka;
- w deserowej czekoladzie – smak morelowy.
„Pierniczki nadziewane w czekoladzie” – małe serca:
- o smaku śliwkowym;
- o smaku pomarańczowym;
- o smaku wiśniowym;
- o smaku truskawkowym.
„Przekładaniec toruński” – nadziewany, udekorowany czekoladą;
„Serduszka z nadzieniem morelowym”;
„Torcik piernikowy”:
- z nadzieniem owocowym;
- z nadzieniem kakaowo-orzeszkowym.

pierniki glazurowane „Uszatki” – z glazurą o smaku miętowym;
„Serca toruńskie lukrowane”;
„Serduszka toruńskie lukrowane”;
„Puszka letni lampion – lukrowane serduszka”.

pierniki nadziewane glazurowane „Pierniki toruńskie nadziewane w glazurze”;
„Całuski” – pierniki lukrowane z nadzieniem śliwkowym.

pierniki mieszane „Mieszanka toruńska” (zawiera: „Katarzynki” w czekoladzie, okrągłe 
pierniki z nadzieniem morelowym, uszatki, czyli trójlistne pierniki 
lukrowane).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (www5).

Piernikowe atrakcje w turystyce kulinarnej Torunia

Toruń położony jest w północnej Polsce, w środkowej części województwa kujawsko-
-pomorskiego. Zlokalizowany jest na styku trzech krain historycznych: ziemi chełmińskiej 
(od północy), Kujaw (od południa) i ziemi dobrzyńskiej (od wschodu). Większa część mia-
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sta, znajdująca się po prawej stronie Wisły, historycznie a przez to kulturowo i cywilizacyj-
nie należy do Pomorza, lewobrzeżna zaś do Kujaw.

Toruń jest jednym z najpopularniejszych centrów turystycznych i kulturowych o między-
narodowym znaczeniu uznanym przez specjalistów z dziedziny turystyki i rzesze turystów 
corocznie odwiedzających to miasto w liczbie ponad 2 mln. Należy do ośrodków o niezwy-
kle różnorodnych, wysokiej klasy walorach i atrakcjach turystycznych, od światowej rangi 
licznych i unikatowych zabytków architektury, przez wysokiego poziomu zabytki sztuki 
artystycznej (witrażownictwo, złotnictwo, snycerka, malarstwo), obiekty militarne XIX-
wiecznej wielkiej twierdzy Toruń, atrakcje astronomiczne, sztukę współczesną, niecodzien-
ne walory przyrodnicze, rekreacyjne, kontakt miasta z Wisłą, po kulturę i budownictwo lu-
dowe zgromadzone w dwóch a prawie trzech parkach etnograficznych. 

Jedną z największych atrakcji turystycznych Torunia są pierniki toruńskie, które za-
słynęły na świecie. Proste „Katarzynki” lub figuralne, ozdobne wypieki są tradycją kuli-
narną, dziedzictwem kulturowym, symbolem Torunia i nieodzowną pamiątką z miasta. 
Współczesne technologie wyrobu pierników opierają się na starych recepturach i metodach, 
których bezpośrednia tradycja sięga doświadczeń mistrzów piernikarskich z XVI wieku. 
Do wyrobu toruńskich pierników używane są: najwyższej jakości mąka i unikalny w smaku 
miód, w które obfitują nadwiślańskie lasy i pola wokół Torunia oraz orientalne przyprawy 
korzenne.

Wielki rozwój piernikarstwa toruńskiego przypadł na XVII i XVIII wiek. Od tego czasu 
Toruń kojarzy się mieszkańcom znacznej części Europy w większości z piernikami. Poniżej 
opisano atrakcje turystyczne Torunia związane z piernikarstwem. Stanowią one potencjał 
turystyki kulinarnej, która zaczyna rozwijać się w Polsce, w tym w „mieście Kopernika”.

Muzea związane z piernikarstwem

Żywe Muzeum Piernika istnieje od 2006 r. i mieści się w zabytkowej kamienicy na to-
ruńskiej Starówce, na ul. Rabiańskiej i oferuje warsztaty dla grup zorganizowanych, z wcze-
śniejszą rezerwacją. To pierwsza tego typu interaktywna placówka w Europie. W ciągu 
całego roku (szczególnie w okresie przedświątecznym5) placówka przyciąga masę grup tu-
rystycznych zainteresowanych udziałem w produkcji pierników. Indywidualni turyści mają 
utrudniony dostęp do warsztatów, gdyż są do nich dopuszczeni pod warunkiem istnienia 
wolnych miejsc w grupach, które zarezerwowały z wyprzedzeniem miejsca w „słodkiej 
produkcji”. Początkowo wśród zwiedzających przeważały dzieci, ale teraz blisko połowa 
odwiedzających to dorośli. Mistrz piekarski wprowadza uczestników interaktywnego spo-

5  Pierniki stanowią jeden z najważniejszych słodkich przysmaków wśród bożonarodzeniowych specjałów. W grudniu następu-
je okres wzmożonej aktywności piekarskiej. Ciemne i korzenne ciastka zajmują czołową pozycję wśród wszystkich słodkich 
wyrobów ciastkarskich w tym czasie.
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tkania w tajniki swojego zawodu, a następnie zachęca do pracy przy maszynach z XIX i XX 
wieku, służących do masowego wyrobu korzennych ciastek.

Placówka składa się z dwóch poziomów, które zabierają zwiedzających w dwie podróże 
w czasie. Pierwsze piętro w magiczny sposób przenosi gości do średniowiecza, w którym 
pod okiem „Mistrza Piernikarskiego” i uczonej „Wiedźmy Korzennej” poznają wszelkie ry-
tuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotowują ciasto by później, przy 
użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruńskie specjały korzenne. Zajęcia odbywają 
się w zrekonstruowanej wczesnonowożytnej piernikarni (fotografie 2a i 2b). Ozdobą ekspo-
zycji jest kopia tzw. die Teigbreche, czyli ręcznej ubijaczki ciasta na pierniki. Każdy z gości 
może uruchomić tam zabytkowe żarno i samodzielnie zemleć trochę mąki. Ściany piernikar-
ni zdobi kilkadziesiąt drewnianych form piernikarskich z XVIII i XIX wieku.

Fotografia 2
Warsztaty wypieku pierników w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu

Źródło: jak w fotografii 1.

Drugie piętro Muzeum przedstawia manufakturę z przełomu XIX i XX wieku, którą zarzą-
dzało rodzeństwo Rabiańskich. Zwiedzający mogą zobaczyć tam m.in. oryginalne niemieckie 
maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy piec z 1903 r. niemieckiej firmy Schmidt 
& Soehne6. Linię produkcyjną dopełniają: mieszarka z ok. 1905 r. z fabryki L.G. Eberhardta, 
wiekowa dzielarka z zakładów Otto Neckera. Wszystkie urządzenia działają i umożliwiają 
produkcję pierników. Chlubą Muzeum jest unikalna kolekcja woskowych form piernikarskich 
z początku oraz drugiej ćwierci XX wieku. Stanowi ona największy tego typu zbiór w Europie. 
Każdy chętny może ozdobić piernik lukrem, biorąc udział w warsztatach dekorowania pro-

6  Został on przeniesiony z lubuskiego Międzyrzecza i wiernie zrekonstruowany.
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wadzonych przez artystkę-malarkę. Oprócz wszystkiego, co związane jest z wytwarzaniem 
pierników, placówka gromadzi też wszelkie pamiątki dotyczące sprzedaży toruńskiego pierni-
ka. Muzeum posiada bogatą kolekcję piernikarskich opakowań, reklam i pocztówek, zarów-
no tych z Torunia, jak i z innych zakątków Europy. Część z nich, przede wszystkim puszki 
i skrzynki na pierniki, eksponowana jest w przestrzeni drugiego piętra (www6).

Poza prowadzeniem interaktywnych pokazów wypieku piernika Muzeum gromadzi, 
opracowuje naukowo i eksponuje przedmioty oraz dokumenty związane z produkcją i dys-
trybucją pierników. Zbiory liczą ponad 100 eksponatów i cały czas się powiększają. Wiele 
z nich można dotknąć, a w przypadku piekarniczych maszyn, wcielić się w rolę piernikarza 
i sprawdzić ich działanie. Ponadto muzeum zbiera księgozbiór dotyczący historii piekar-
stwa, piernikarstwa i miasta Torunia.

Pomysłodawcą tej placówki muzealnej jest Andrzej Olszewski. Do jej stworzenia zain-
spirował go brak takiej instytucji w mieście kojarzonym z piernikiem. W 2014 r. powiększył 
Muzeum o nowe piętro, na którym urządził piernikarnię z początków XX wieku i organizuje 
m.in. pokazy zdobienia pierników. W pierwszym roku funkcjonowania Muzeum odwiedziło 
34 tys. gości, w 2014 r. blisko 107 tys., a w 2015 r. ponad 115 tys.

W 2008 r. Muzeum otrzymało Certyfikat Produkt Turystyczny Roku 2008 w konkur-
sie zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. W 2012 r. placówkę ogłoszono 
jednym z Siedmiu Nowych Cudów Polski w plebiscycie organizowanym przez National 
Geographic. W 2016 r. instytucja uzyskała wyróżnienie Pascala za jedno z dziesięciu naj-
ciekawszych muzeów w Polsce. W tym samym roku Żywe Muzeum Piernika otrzymało 
nagrodę Produkt Turystyczny Roku 2016, przyznaną podczas Kongresu Turystyki Polskiej 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną (www6).

Na toruńskiej Starówce znajdują się jeszcze inne piernikarnie, które oferują warszta-
ty wypieku pierników. Jednak największą konkurencją dla Żywego Muzeum Piernika jest 
Muzeum Toruńskiego Piernika, które stanowi Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. 
Zlokalizowane jest we wnętrzach dawnej XIX wiecznej fabryki pierników Gustawa Weese 
(fotografia 3). Nowoczesne Muzeum Toruńskiego Piernika7 to największe muzeum piernika 
w Europie, posiadające największą kolekcję drewnianych form piernikowych oraz prowa-
dzące najszerzej zakrojone badania na temat historii toruńskiego piernikarstwa. Instytucja 
ta jest miejscem, gdzie w atrakcyjny i interesujący sposób przedstawiono historię toruń-
skiego piernikarstwa od średniowiecza do współczesności. Wystawy eksponują: stare piece 
i narzędzia piekarskie, formy piernikarskie, pamiątki po toruńskich piernikarzach i kolekcje 
opakowań na pierniki. Multimedialne stoiska i prezentacje zachęcają do aktywnego pozna-
nia historii toruńskich pierników. Można tam również samodzielnie przygotować i wypiec 
własny piernik dekoracyjny, który jest pamiątką z wizyty w muzeum (Targowski 2015).

7  Prace nad otwarciem Muzeum trwały trzy lata. W tym czasie pod ekspozycje przygotowano ponad 1200 m2 powierzchni.
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Na trzech poziomach odwiedzający Muzeum mogą poznać poszczególne wątki tematyczne. 
„Piernikowe korzenie – od formy do pieca” – ta część ekspozycji, zlokalizowana w piwnicy, 
poświęcona jest początkom piernikarstwa w Toruniu. Mieści się tam wirtualna kramarka, która 
wprowadza zwiedzających w realia średniowiecznego straganu (fotografia 4a). Znajduje się 
również pracownia snycerska (fotografia 4b) z unikatową, największą w środkowej Europie, 
kolekcją drewnianych form piernikarskich, pochodzącą z okresu od XVII do XX wieku  
(fotografia 4c). Jej zgromadzenie trwało ponad 100 lat – od tak dawna muzeum kolekcjonuje 
pamiątki związane z toruńskim piernikarstwem. Zwiedzający poznają technologię wypiekania 
pierników na przestrzeni wieków (fotografia 4d). Wyeksponowane są piece do wypieku pier-
ników (fotografia 4e), wśród których stoi, przekazany przez Fabrykę Cukierniczą „Kopernik”, 
oryginalny piec przemysłowy z lat 60. XX wieku. Z procesem wypiekania zwiedzający mogą 
zapoznać się dzięki multimediom prezentującym jego działanie (fotografia 4f) (www7).

Na parterze ekspozycja „Zmysłowy świat piernika” prezentuje główne składniki ciasta pier-
nikowego ze szczególnym uwzględnieniem przypraw. Przedstawione są przyprawy używane do 
wyrobu pierników, m.in. cynamon, goździki, anyż, kardamon, gałka muszkatołowa oraz imbir. 
Podane są kraje, z których w średniowieczu docierały one do Polski. W tej części ekspozycji 
znajduje się miejsce niepowtarzalne i dalekie od muzealnych wyobrażeń. Jest nią sala wypieku, 
w której muzealni goście, pod opieką „toruńskiej piernikarki” (fotografie 5a i 5b), w tradycyjny 
sposób przygotowują historyczny piernik dekoracyjny (fotografie 5c i 5d). Warsztaty piernikar-
skie cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających Muzeum (Targowski 2015).

Fotografia 3
Zabytkowy budynek Muzeum Toruńskiego Piernika i sklepu z piernikami w Toruniu

Źródło: jak w fotografii 1.
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Na pierwszym piętrze mieszczą się ekspozycje przedstawiające obecność toruńskiego pier-
nika w życiu codziennym torunian w czasach nowożytnych i PRL-u. Zobaczyć można tam tra-
dycyjną kuchnię, w której wypiekano domowe pierniki (fotografia 6a). W stole kuchennym za-

Fotografia 4
Ekspozycje na poziomie piwnicy w Muzeum Piernika Toruńskiego w Toruniu

Źródło: jak w fotografii 1.



105MAGDALENA WOŹNICZKO, DOMINIK ORŁOWSKI

montowana jest wirtualna książka zawierająca dawne przepisy na pierniki. Zwiedzający mogą 
wejść do sklepu z przełomu XIX i XX wieku, w którym wyeksponowane są zabytkowe puszki 
ozdobne i skrzyneczki nieistniejących już toruńskich firm piernikarskich m.in. Herrmanna 
Thomasa i Jana Ruchniewicza (fotografia 6b). Można zajrzeć lub wsiąść do samochodu do-
stawczego „Żuk”, którym w czasach PRL-u rozwożono do sklepów toruńskie pierniki (fo-
tografia 6c). Dla chętnych udostępniona jest klubokawiarnia zaaranżowana w stylu lat 70. 
XX wieku. Kolejnym nowoczesnym elementem ekspozycji jest „wirtualna garderoba”, dzięki 
której zwiedzający mogą wziąć udział w zabawie interaktywnej i wcielić się w rolę kramarki, 
czy właściciela fabryki. Oprócz tego można tam również obejrzeć film o tym, skąd wzięła się 
nazwa „Katarzynki”. Goście mają możliwość odwiedzić gabinet dawnego właściciela fabryki 
Gustawa Weesa (fotografia 6d), a nawet porozmawiać z nim przez telefon. Zwiedzanie ekspo-
zycji pozwala także na zapoznanie się z rodzajami pierników, wyjątkową kolekcją historycz-
nych opakowań, a także produkcją pierników w dawnej i obecnej fabryce (www7).

Fotografia 5
Sala warsztatów (a,b) i gotowe do wypieku dekoracyjne pierniki odciśnięte 
w drewnianych formach (c,d)

Źródło: jak w fotografii 1.
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Podczas gdy w innych muzeach jedzenie jest zakazane, to w Muzeum Toruńskiego 
Piernika degustacja jest wskazana. W kilku miejscach na terenie muzeum stoją koszyki z tra-
dycyjnymi „Katarzynkami” nieoblewanymi, których każdy zwiedzający może spróbować.

Muzeum oferuje: warsztaty wypieku piernika, biesiadę piernikową (składa się na nią: 
zwiedzanie ekspozycji Muzeum, udział w warsztatach wypieku pamiątkowych pierników 
oraz poczęstunek w formie miodu pitnego i pierników), piernikowe urodziny.

Muzeum wydało książkę „Piernikowy przepisownik”, która pokazuje, że piernik w kuch-
ni może być oryginalną inspiracją do wykonania różnych dań i deserów (Lewandowski, 
Jędrzejewska 2016). Zawiera trzydzieści przepisów na pierniki oraz potrawy korzenne, 
m.in. na: pierniki toruńskie z lawendą, miodownik, piernik norymberski, deser truskawko-
wo-piernikowy czy korzenne naleśniki.

Z turystycznych pamiątek i gadżetów z motywem piernikowym w muzealnej ofercie 
dostępne są: wałki grawerowane do ciasta umożliwiające tworzenie piernikowych wzorów 

Fotografia 6
Ekspozycje na pierwszym piętrze Muzeum Toruńskiego Piernika w Toruniu

Źródło: jak w fotografii 1.
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i kształtów, pocztówki ze zdjęciami pierników i kubki ozdobione rysunkami pierników, ba-
wełniane torby z piernikowym wzorem, zakładka do książki z obrazkami pierników, pierni-
kowa poduszka w kształcie słynnej toruńskiej „Katarzynki” (www8).

Muzeum Toruńskiego Piernika w plebiscycie zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorską 
Organizację Turystyczną uznane zostało za Najlepszy Produkt Turystyczny Regionu 
2015 r. W tym samym roku zdobyło prestiżową nagrodę Sybilla 2015 w kategorii Wystawy 
Przyrodnicze i Techniczne. Muzeum znalazło się także w finale ogólnopolskiego konkursu 
Modernizacja Roku 2015. Placówka zyskała wyróżnienie w konkursie European Museum 
of the Year Award (EMYA) organizowanym przez Europejskie Forum Muzeów (European 
Museum Forum) (www9). 

Ideą Muzeum jest stworzenie Europejskiego Centrum Piernika – miejsca, w którym od-
wiedzający Toruń turyści będą mogli uzyskać informację na temat nie tylko toruńskiego 
piernika, ale także innych miejsc związanych z tradycją przygotowania tego przysmaku. 
W 2008 r. powstała wystawa „Świat toruńskiego piernika”8 prezentująca tradycje toruń-
skiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, a także świat XIX wiecznego przemysłu i handlu. 
Stanowi „wędrujący” wariant wystawy stałej zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe 
w Toruniu. Wystawę wzbogaca sposobność udziału w warsztatach umożliwiających formo-
wanie własnoręcznych pierników dekoracyjnych. Ciasto oraz pierniki do degustacji dostar-
cza Fabryka Cukiernicza „Kopernik S.A.” od początku wspierająca projekt.

Święto Piernika

W Toruniu od 2002 r. odbywa się „Święto Piernika”, którego motywem przewodnim 
są toruńskie pierniki (w tym znane i lubiane „Katarzynki”, powstałe z połączenia sześciu 
piernikowych krążków). Toruńska impreza o charakterze kulinarno-etnograficznym odbywa 
się corocznie przeważnie pod koniec sierpnia lub na początku września. „Święto Piernika” 
obchodzone było w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W czasie PRL zostało za-
wieszone. Reaktywowanie święta było pomysłem toruńskiej redakcji Gazety Wyborczej 
w 2001 r. Od 2002 r. organizowane jest przez Fabrykę Cukierniczą „Kopernik”, producenta 
pierników. Odbywa się na ogół w Muzeum Etnograficznym i przylegającym do niego skan-
senie, który znajduje się na skraju toruńskiej Starówki.

Na tym wydarzeniu, które w ostatnich latach odbywa się w różnych punktach miasta, 
organizowane są warsztaty, pokazy i animacje poświęcone piernikom. W 2016 r. atrakcje 

8  Dominującym akcentem wystawy jest stylizowana drewniana koga nawiązująca do żaglowców handlowych pływających 
po Morzu Bałtyckim i Północnym do XVI wieku. W jej wnętrze wpisane są m.in. aranżacje średniowiecznego kramu, skle-
pu z przełomu XIX i XX wieku oraz XVI wiecznej piekarni. Kogę wypełniają zabytkowe obiekty, m.in. wybór ze słynnej 
toruńskiej kolekcji form piernikarskich (kunsztownie rzeźbionych), średniowiecznych dzbanów i mis, nowożytnych naczyń 
cynowych (kubki i kufle cechowe), a także XIX wiecznych form do cukierków i piernikowych opakowań.
Ekspozycję uzupełniają aromatyczne i egzotyczne przyprawy, plansze informujące, archiwalne zdjęcia i plakaty oraz ucharak-
teryzowane na piekarza, kramarkę, kupca i sklepikarkę manekiny.
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„Święta Piernika” były zaplanowane w czterech lokalizacjach w obszarze centrum Torunia: 
na nadwiślańskim Bulwarze Filadelfijskim, pod trzema namiotami sferycznymi w fosie 
przy ruinach Zamku Krzyżackiego, w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ul. Strumykowej, 
w pobliżu Ratusza Staromiejskiego i na jego dziedzińcu (www10).

W trakcie wydarzenia prześledzić można szczegółowo proces produkcji pierników 
– obróbkę ziaren zbóż, wyrób mąki, pokazy młocki cepami, przy żarnach i młocarni. 
Ukazane są wagi i sposoby ważenia, pokazy przenoszenia worków, ładowanie worków na 
wóz konny, pokazy obrotów wiatraka, demonstracja pracy urządzeń, wciąganie worków 
windą, a przede wszystkim przygotowanie ciasta na pierniki. Święto uzupełniają gawędy 
młynarzy o pracy w wiatraku i pokazy ostrzenia kamieni młyńskich, wystawa pierników 
ludowych oraz ekspozycja wiatraków. W czasie „Święta Piernika” obecni są kataryniarze, 
szczudlarze, żonglerzy, postać Kopernika, kupcy ze Wschodu, żywe marionetki, usłyszeć 
można legendy o pierniku. Imprezie towarzyszą wydarzenia artystyczne w postaci kon-
certów i spektakli teatralnych.

Fotografia 7
Plakat promujący „Święto Piernika” w Toruniu, w 2016 r.

Źródło: (www11).
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Toruński szlak piernikowy

M. Targowski (2015) w ramach projektu „Toruńskie trasy tematyczne”9 opracował szlak po 
„Piernikowym Mieście”, na którym można odkryć miejsca związane z historią i teraźniejszo-
ścią korzennego smakołyku, poznać lokalizację produkcji i sprzedaży toruńskich pierników, 
zaznajomić się z legendą i pochodzeniem nazwy oraz kształtu znanych „Katarzynek”. 

Trasa składa się z dziewięciu punktów. Zaczyna się od Muzeum Toruńskiego Piernika 
i sklepu firmowego z piernikami z Fabryki Cukierniczej „Kopernik S.A.”. Kolejne miejsca 
to: pomnik Piernikarki, Młyn Zamkowy, Spichrz, Brama Klasztorna, ulica Piekary, Żywe 
Muzeum Piernika, Ratusz Staromiejski oraz Piernikowa Aleja Gwiazd (Targowski 2015).

Pomnik Piernikarki (na skrzyżowaniu ulic Małe Garbary i Królowej Jadwigi) przedsta-
wia spieszącą się na targ kobietę, która trzyma w ręku kosz pełen pierników (fotografia 8a). 
Naturalnej wielkości rzeźba z brązu i patyny powstała w 2011 r.. Przypomina, iż w tej okolicy, 
przy ulicach Nowego Miasta, aż do początku XX wieku prowadziły działalność najstarsze 
toruńskie zakłady piernikarskie.

Młyn Zamkowy to największy z toruńskich młynów, w których wyrabiano dobrej jakości 
mąkę do wypieku pierników. Młyn ten, w sąsiedztwie ruin zamku, zachowany jest do dzisiaj 
(fotografia 8b). Na jego ścianie, obok której przepływa struga zwana Bachą, nadal można 
zobaczyć ślad wyryty w ceglanym murze przez obracające się dawniej w tym miejscu drew-
niane koło młyńskie.

Spichrz biały (przy ul. Mostowej), zbudowany w XVIII wieku, jest jednym z wielu bu-
dynków służących w dawnym Toruniu do magazynowania zboża sprowadzanego z żyznych 
Kujaw i ziemi chełmińskiej (fotografia 8c). Małe okna spichlerza zapewniały odpowiednie 
warunki do przechowywania dużej ilości ziarna, które rozsypywano na podłogach wszyst-
kich kondygnacji budynku. Część zapasów sprzedawana była toruńskim piernikarzom, któ-
rym służyła do wyrobu pierników.

Gotycka Brama Klasztorna (fotografia 8e) swoją nazwę zawdzięcza klasztorowi sióstr 
benedyktynek, który istniał na pobliskim przedmieściu portowym od XIV do XVII wieku. 
Najstarsze legendy wiążą to miejsce z powstaniem toruńskich pierników. Po raz pierwszy 
wypiekała je jedna z mniszek o imieniu Katarzyna. Jedna z legend głosi, iż w średniowiecz-
nych czasach Toruń został dotknięty klęską głodu. Wówczas mniszka Katarzyna spotkała 
przypadkiem mysiego króla Kocistracha, który zaprowadził ją do ukrytej części klasztor-
nych podziemi. Z leżakującego w nich korzennego ciasta mniszka przygotowała tyle pierni-
ków, że starczyło ich dla wszystkich głodujących torunian. Wdzięczni mieszczanie nazwali 
wówczas piernikowe ciastka „Katarzynkami”.

9  W ramach „Toruńskich tras tematycznych” powstały cztery foldery spełniające funkcję oryginalnych, tematycznych prze-
wodników turystycznych po Toruniu. Poza „Piernikowym Miastem” dostępne są: „Toruń Kopernika”, „Toruń Krzyżacki”, 
„Toruński Zwierzyniec”.
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Fotografia 8
Wybrane miejsca na szlaku po „Piernikowym Mieście” w Toruniu

Źródło: jak w fotografii 1.
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Ulica Piekary jest miejscem, gdzie od XIII wieku mieszkali toruńscy piekarze (stąd na-
zwa ulicy). Niektórzy z nich specjalizowali się w wypieku pierników. Ich działalność odby-
wała się w zabytkowym, gotyckim spichlerzu zlokalizowanym przy skrzyżowaniu z ulicą 
Rabiańską.

Ratusz Staromiejski (fotografia 8f) związany jest także z piernikami. Dawniej na jego par-
terze stały kramy, w których toruńscy piernikarze sprzedawali swoje wyroby od średniowie-
cza do XIX wieku. Można tam było nabyć korzenne przyprawy. Pierniki chętnie kupowali 
toruńscy burmistrzowie i rajcy, którzy obdarowywali nimi najważniejszych gości – władców, 
polityków i duchownych.

Piernikowa Aleja Gwiazd rozciąga się na Rynku Staromiejskim, przed Dworem Artusa. 
Tworzą ją mosiężne tablice w kształcie najsłynniejszych toruńskich pierników – „Katarzynek” 
(fotografia 8d). Na każdej z nich widnieją autografy znanych osób związanych z Toruniem. Co 
roku w dniu Święta Miasta (24 czerwca) aleja powiększa się o kolejne tablice.

Podsumowanie

Tradycja wyrobu toruńskich pierników sięga odległego średniowiecza. W opracowaniu 
przedstawiono słynne pierniki w ofercie turystycznej Torunia. Wykazano, iż toruńskie ciast-
ka korzenne stanowią potencjał turystyki kulinarnej miasta. Nawiązując do definicji turystki 
kulinarnej autorstwa D. Orłowskiego i M. Woźniczko (Woźniczko, Jędrysiak, Orłowski 2015) 
w Toruniu istnieją formy organizowania tego rodzaju turystyki poprzez: wydarzenie kulinarne 
(„Święto Piernika”), propozycję szlaku kulinarnego (szlak po „Piernikowym Mieście”), mu-
zea ukierunkowane na sztukę kulinarną, w tym przypadku piernikarską (Muzeum Toruńskiego 
Piernika, Żywe Muzeum Piernika), warsztaty kulinarne (warsztaty wypieku piernika oferowa-
ne przez wymienione placówki muzealne i drobne piernikarnie na Starym Mieście). 

W Toruniu muzea związane z piernikarstwem nie są tradycyjnymi placówkami muze-
alnymi, w których ogląda się eksponaty w szklanych gablotach. To swoiste teatrum, gdzie 
odwiedzający goście biorą udział w interaktywnych pokazach. Dzięki temu poznawanie 
historii piernikarstwa staje się prawdziwą przygodą i dużą atrakcją turystyczną. Ponadto 
w mieście Kopernika działa kilka miejsc, w których można spróbować swoich sił w rze-
miośle piernikarskim. Warsztaty polegają na nauce wypieku pierników z przygotowanego 
ciasta piernikowego. Turyści uczestniczący w zajęciach odciskają, wysmarowaną olejem 
drewnianą formą, kształt i wzór piernika w rozwałkowanym cieście, a następnie czekają na 
swój gotowy wyrób, który jest wypiekany w specjalnych piecach.

Mimo że w słynącym z pierników Toruniu funkcjonuje wiele miejsc, w których moż-
na zapoznać się z tradycją wyrobu tych korzennych ciastek, to dla turystów zainteresowa-
nych tą tematyką bardzo dotkliwy jest brak jakiejkolwiek możliwości zwiedzenia Fabryki 
Cukierniczej „Kopernik S.A.”. A właśnie odwiedzenie zakładów przetwórstwa spożywcze-
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go i obejrzenie procesów technologicznych tam zachodzących stanowi jedną z form orga-
nizowania turystyki kulinarnej. Produkowane w fabryce „Kopernik” korzenne przysmaki 
oparte są na XVI wiecznej recepturze, a interesująca historia manufaktury potwierdza, że 
ludzie byli i są najważniejszym kapitałem oraz sercem firmy. Od ponad 250 lat, począwszy 
od warsztatu piernikarskiego, przez kolejne fabryki, meandry wojny, czas PRL-u aż do dziś, 
dzięki nim została zachowana ciągłość i tradycyjne receptury wypieku toruńskich pierników.

W Toruniu turyści nie mogą narzekać na niedobór punktów, w których zaopatrzą się 
i następnie zdegustują słynne toruńskie ciastka korzenne. Kilka sklepów firmowych zlokali-
zowanych w centrum miasta oferuje pełen asortyment pierników toruńskich wytwarzanych 
w Fabryce Cukierniczej „Kopernik S.A.” Różnorodność okazjonalnych opakowań (ślubne, 
świąteczne – wielkanocne i bożonarodzeniowe, urodzinowe lub imieninowe, z okazji Dnia 
Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca, dla zakochanych itp.), wykonanych z rozmaitych mate-
riałów (metalowych, drewnianych, kartonowych, foliowych) sprawia, że turyści mają duży 
wybór przy zakupie pierników na prezent (atrakcyjne zestawy prezentowe – w puszkach 
o różnych kształtach, workach lnianych, skrzynkach drewnianych, ozdobnych pudełkach 
tekturowych itp.) lub na pamiątkę z podróży do tego miasta.

W wachlarzu atrakcji turystyki kulinarnej w Toruniu brakuje także możliwości skorzy-
stania z usług gastronomicznych lokali, które wykorzystywałyby pierniki oraz ich składniki 
w swojej ofercie kulinarnej i wyróżniałyby się kunsztem wśród innych placówek żywienio-
wych. Turyści, zwłaszcza kulinarni, chcą odwiedzać restauracje, w których mogą degusto-
wać charakterystyczne dla danego regionu, miasta czy miejsca potrawy zawierające lokalne 
surowce i produkty. Restauratorzy toruńscy powinny wziąć pod uwagę finezyjne zapotrze-
bowanie coraz liczniejszej grupy turystów kulinarnych. Istnieje popyt na wysublimowaną 
sztukę kulinarną, natomiast dojmujący jest brak podaży. Prawdopodobnie wynika to z faktu, 
iż Toruń przez cały rok odwiedzają rzesze turystów, którzy skonsumują potrawy i dania 
serwowane przez gastronomię toruńską, gdyż nie mają innej możliwości i są zmuszeni do 
skorzystania z usług gastronomicznych na niskim poziomie.

Podsumowując, oferta turystyki kulinarnej Torunia związana z piernikarstwem, choć bo-
gata i różnorodna, pozostawia wciąż miejsce dla nowych inicjatyw mogących stać się celem 
tej rozwijającej się w Polsce formy turystyki.
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Gingerbread as Part of the Culinary Tourism Potential of Toruń

Summary

The presentation presents gingerbread in Toruń’s tourist offer. It has been shown that Toruń spices 
cookies are the culinary potential of the city. The history of gingerbread in Europe is described, in-
cluding in Poland. The history of Toruń gingerbreads has been revealed over the centuries. The crea-
tion and development of the “Kopernik S.A.” Confectionery Factory is presented in detail. Toruń’s 
gingerbread-related touristic attractions are: The Toruń Gingerbreads, The Alive Gingerbread Mu-
seum, The Toruń Gingerbread Museum, The Gingerbread Festival, The Gingerbreadt Trail.

Key words: gingerbread tradition of Toruń, toruńskie gingerbread, gourmet tourist attractions of 
Toruń, gingerbread, culinary tourism.
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