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Obok powieści  

obyczajowych  i   

kryminałów, znajdziecie  w 

nim  kilkanaście  powieści  

historycznych  lub  

inspirowanych  historią  

TORUŃ  to  najlepiej 

zaopatrzony dział na Żółtym 

Regale - liczy sobie w tej 

chwili 88 tytułów 







Pamiątek  po  Krzyżakach  mamy  w  mieście  
wiele,  a  ruiny  zamku  krzyżackiego  są  jedną  z  

największych  atrakcji  turystycznych  miasta 
 



Potencjał  literacki 
wzmacniają dodatkowo 

miejskie podania i  
legendy, a także  nasze 

rozpoznawalne na całym  
świecie  dziedzictwo… 

PIERNIKI  -  symbol 
Torunia  i  wyjątkowo 

uzależniająca korzenna  
przekąska  to  pamiątka  

po Związku 
Hanzeatyckim, którego  
miasto  było członkiem  Źródło: Autor nieznany ; domena publiczna ; 

https://pixabay.com/pl/photos/pierniki-ciastka-gwiazdki-
%C5%9Bwi%C4%99ta-3856628/ [dostęp 03.04.2020] 

Źródło: Wikimedia Commons ; domena publiczna ; By 
Marcin Floryan - Own work, CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13008
67 [dostęp: 03.04.2020] 



Przepiękna  opowieść  o  Toruniu,  
która  płynnie  przechodzi  z  

legendy  w  legendę.  Najmłodszych  
czytelników  może  skutecznie  

odstraszyć  archaicznym  językiem  
i  licznymi  poetyckimi  

wtrąceniami,  jednak  jako  
kopalnia  legend  miejskich  i  

inspiracji  turystyczno-
poznawczych  NIEZASTĄPIONA. 

Obok powszechnie znanych 
wątków (flisak, żaby, pierniki, 

krzywa wieża) znajdzie  się  sporo  
rzeczy  odkrywczych  i  

nieoczywistych 

Wydawnictwo POMORZE 



Wanda  Chotomska  „Kareta  z  piernika” 

Wydawnictwo Literatura 
Wydawnictwo Pomorskie 

Wydawnictwo Jaworski 
Wydawnictwo Literatura 



W  2019  roku  Książnica  
Kopernikańska  zorganizowała   

Konkurs  Literacki  „Nowa  
legenda  toruńska”.  Jego  celem  

było  utrwalenie  w  postaci  słowa  
pisanego  nieoczywistych wątków  

i  wydarzeń  z  życia   miasta,  
wzbogacenie  literackiej  historii  
Torunia  o  nowe  opowieści  oraz  

próba  rozszerzenia  znanego  
kanonu  legend.  

Wszystkie   wyróżnione  prace  
zostały  opublikowane  w  

wydawnictwie  pokonkursowym.   
Więcej informacji:  

 
http://ksiaznica.torun.pl/dla-
czytelnikow/nowa-legenda-

torunska/ 

Czy wiesz, że … 
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„Gospoda pod modrym fartuszkiem” Maria Bogusławska 

Powieść osnuta na tle wydarzeń historycznych w XVII-wiecznym  Toruniu. 

 Z  uwagi  na  rok  wydania  (1946)  i  brak  późniejszych  wznowień,  nie  znajdziecie  

tej  książki  na  Żółtym  Regale,  zabezpieczone   egzemplarze  przechowywane  są  w  

magazynie  i  nie  ma  możliwości  wypożyczenia  ich  do  domu 

 
Dla chętnych i ciekawych legalna wersja on-line: 

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/100638
/edition/94713 

Źródło: Wikimedia Commons ; domena publiczna ;  
By Sławomir Milejski - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21348996 [dostęp: 3.04.2020] 

Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka 

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/100638/edition/94713
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/100638/edition/94713


Pełen  smaczków  kryminał  

historyczny. Toruń  w  przededniu  

wojny  trzynastoletniej. Nicolas  

Leven,  próbując  zdemaskować 

zabójcę  rajców  miejskich,  wikła  się  

w  romans  z  córką  krzyżackiego  

komtura,  a  w wolnych  chwilach  

walczy  z  plagą  żab. W  tle pierniki  i  

geneza  powstania  kształtu 

najpopularniejszego  toruńskiego  

ciastka – KATARZYNKI. Warto! 

Wydawnictwo OTWARTE 



Kryminalne  powieści  historyczne,  których  akcja  rozgrywa  się  w  latach  1407-1411.  
Główni  bohaterowie  cyklu  to  Niclos  vom  Velde  i  Jan  Gehauser,  kupcy  w  tajnej  

służbie  polskiego  króla 

Sensacyjne  wątki, ciekawie  
skonstruowane  pierwszo- i 

drugoplanowe  postaci, trzymająca  w 
napięciu  akcja  i  mnóstwo   

zakulisowych  intryg. Słowem: 
toruńskie „House  of  Cards” 

 

Brak wydania 
papierowego 
tylko e-book 

Wydawnictwo RADWAN 



„Historie Jakuba Blottona z widokiem na Toruń” 

 Maciej Wróblewski 

Jeśli  macie  ochotę  na  nastrojowy  
Toruń w  cieniu  gilotyny  to  

znajdziecie  go  w  tej  książce!  
Wydawnictwo FORMA 



Iwona  Chmielewska  „Cztery  strony  czasu”  
nostalgiczna  podróż  po  zawiłej  historii  Torunia  i  codziennym  

życiu  jego  mieszkańców  na  przestrzeni  wieków 

Wydawnictwo Media Rodzina 



Młoda kobieta po przejściach zamieszkuje w starej 
kamienicy na ulicy Szewskiej i przez przypadek 

odkrywa XIII wieczną miejską studnię. Ta z kolei 
skrywa tajemnicę toruńskiego kupca, Martinusa 

Teschnera, który w XVII wieku bałamucił 
toruńskie mieszczki. W tle pochówek Mikołaja 

Kopernika i drogocenna biżuteria 

Troje bohaterów wyrusza w podróż po ziemi 
chełmińskiej w poszukiwaniu krzyżackich 

śladów. Szeroki zakres tematyczny powieści 
oraz mnogość miast pojawiających się na 

kartach powieści (Toruń, Grudziądz, 
Brodnica, Chełmno, Radzyń Chełmiński) 

gwarantują ciekawą lekturę  

Wydawnictwo MG Wydawnictwo Novae Res 



Po  odnalezieniu  w  ruinach  zamku 
zmumifikowanego  Krzyżaka,  przed 
Toruniem  staje  nie  lada  wyzwanie - 

najpierw  trzeba  odeprzeć  ataki 
wrogich  miast,  które  najchętniej 
zagarnęłyby  znalezisko  dla  siebie 
(najgorszy  jest  Olsztyn,  ponieważ 

okazywał  łapczywość  w  przypadku 
Kopernika!),  a  potem  umieścić 

eksponat  w  Muzeum  Okręgowym. 
Nie  jest  to  jednak  takie  proste,  bo 
wiadomo  -  Krzyżak  to  Niemiec,  a  
z  Niemcem  to  sprawa  polityczna. 

Do  walki  o  honor  Polaków  i 
polskość  Torunia  włącza  się 

prokurator   i  środowisko 
akademickie... 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 



Mikołaj  i  dziewczyna  z  gwiazd – 
historyczna  przygoda  dla  dzieci  (9-13 lat)  

Wydawnictwo Akapit Press 



WYSTARCZY  PO  NIE  
SIĘGNIĄĆ  I  WYPOŻYCZYĆ  NA  

30  DNI (gdy tylko wróci 
normalność) 

 



https://www.instagram.com/zoltyregal/


A  JUŻ  NIEBAWEM  ZAPROSIMY  WAS  NA   

KOLEJNY  SPACER LITERACKI   
BĄDŹCIE CZUJNI! 

 
 

ŻÓŁTY REGAŁ POLECA SIĘ WASZEJ UWADZE  
 

Wszystkie zdjęcia użyte w prezentacji pochodzą z 
moich zbiorów prywatnych i są mojego autorstwa, 

chyba że zaznaczono inaczej – M.K.  
 


