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Znajdziecie tutaj ciekawe miejsca, które łączą zabawę z edukacją. 

Odwiedzający mają możliwość poznawania otaczającego świata poprzez 

doświadczenia, obserwacje, eksperymenty czy udział w warsztatach. Na 

najmłodszych czekają interaktywne stoiska, ciekawe eksponaty, a przy tym 

różne gry i zabawy, które urozmaicą wizytę.  

Część przedstawionych przez nas propozycji to miejsca tematyczne, które 

skupiają się wokół określonej dziedziny, a niektóre to obiekty o tematyce 

ogólnej. Zdecydowana większość z nich jest zarówno dla dorosłych jak i dla 

dzieci. 
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Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 

Młyn Wiedzy w Toruniu to ciekawe centrum nauki, w którym już nawet 

dwuletnie dzieci będą miały wiele zabawy. Na odwiedzających czeka 6 pięter, 

na których zlokalizowane są interaktywne wystawy tematyczne, a kolejność 

ich zwiedzania jest dowolna.  

Dla najmłodszych polecamy przede wszystkim wystawę „Rzeka”.  

W przygotowanej instalacji można budować tamy, patrzeć jak zachowują się 

różne obiekty w wodzie, poznać siłę wody i wykorzystać własną siłę, aby 

stworzyć np. wir. Jest tutaj również statek, na który można się wspiąć, 

mnóstwo rzeczy do dotykania, poznawania faktur, dźwięków, kolorów itp.. 

Następną polecaną wystawą jest „przeŻycie" - mała przestrzeń z zabawkami, 

akcesoriami i instalacjami, które pomagają zrozumieć pojęcia prędkości i masy, 

ale również dowiedzieć się można wiele o zwierzętach oraz zdrowiu. Kolejną 

wystawą jest „przebudowa" - dzieci mogą pobawić się w małych 
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budowniczych, założyć kamizelki odblaskowe i stworzyć ciekawe budowle z 

wielkich, miękkich klocków.  

Starszych na pewno zainteresują wystawy: „O Obrotach” (ucząca o roli koła, 

ruchu obrotowego, jak również o kosmosie), „Idee” (podzielona na mniejsze 

strefy tematyczne związane ze sztuką, ciałem człowieka, komunikacją i 

konstrukcjami), „To takie proste” (gdzie trzeba ruszyć głową, aby rozwiązać i 

zrozumieć zadania) oraz „Ścieżki dorastania” (o człowieku, emocjach, 

dojrzewaniu) - ta ostatnia jest dodatkowo płatna. 

Więcej: https://www.readyforboarding.pl/polska/torun-centrum-nowoczesnosci-mlyn-wiedzy-to-nie-magia-to-nauka.html  

Ceny: 

Bilet normalny - 25 zł  

Bilet ulgowy - 18 zł  

Dzieci do 2 lat wchodzą za darmo. 

Lokalizacja:  

Centrum Nowoczesności  

Młyn Wiedzy 

ul. Władysława Łokietka 5 

87-100 Toruń 

centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl 

telefon: +48 56 690 49 90 

www: https://mlynwiedzy.org.pl/ 

Dojazd:  

Młyn Wiedzy znajduje się przy dworcu 

Toruń Wschodni. MZK Toruń, autobusy nr 

33 i 42, przystanek Młyn Wiedzy. Na miejscu 

jest duży, bezpłatny parking. 

Kategoria:  
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Nasza ocena: 4,5/5 

Młyn Wiedzy to olbrzymia dawka wiedzy 

podanej w bardzo przystępny sposób. Na 

wizycie zyskają nie tylko dzieci, ale również 

dorośli :) Polecamy, tym bardziej, że wejście 

nie jest drogie, a jest mnóstwo atrakcji. 

Niestety na miejscu nie ma żadnej restauracji 

czy kawiarni, a jedynie automaty, więc warto 

zabrać ze sobą coś do picia  oraz prowiant. 
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