
1 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

miastodzieci.pl



2 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

Spis treści
LUBELSKIE

6  Muzeum Wsi Lubelskiej
7  Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie
8  Muzeum Lubelskie (ZAMEK)
9  Lubelska Trasa Podziemna
10 Zoo w Zamościu 
11 Mały Ogród Zoologiczny w Turce k/Lublina 
12 Zalew Zemborzycki  
13 Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 
14 Park  Etnograficzny w Sanoku 
15 Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla 
16 Skansen w Kolbuszowej 
17 Centrum Kultury Ekumenicznej - Park Miniatur Sakralnych w Myczkowcach 
18 Podziemna Trasa Turystyczna „Rzeszowskie piwnice” 
19 Muzeum – Zamek i Storczykarnia w Łańcucie

MAŁOPOLSKA
20 Ogród Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie
21 Muzeum Lotnictwa w Krakowie
22 Ogród Botaniczny UJ w  Krakowie
23 Krakowskie ZOO
24 Smocza Jama i Smok Wawelski
25 Kopalnia Soli w Wieliczce
26 Termy w Białce Tatrzańskiej
27 Czorsztyn i Niedzica
28 Park Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie
29 Park dinozaurów – DinoZatorland

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
30 Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni
31 Centrum Geoedukacji w Kielcach
32 Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
33 Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”
34 Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
35 JuraPark Bałtów

OLSZTYN I OKOLICE
36 Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
37 Park linowy „Makumba”
38 Park Etnograficzny w Olsztynku
39 Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym



3 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

ŁÓDŹ I OKOLICE
40 Łódzki Ogród Botaniczny i Palmiarnia
41 Łódzki Ogród Zoologiczny
42 Muzeum Bajki Se-ma-for w Łodzi
43 Muzeum Kinematografii w Łodzi
44 Gorące Źródła w Uniejowie
45 Park Jurajsko-Botaniczny „Dinopark”
46 Skansen Rzeki Pilicy
47 Zoo Safari w Borysewie

OPOLE I OKOLICE
48 Muzeum Wsi Opolskiej
49 Ogród Zoologiczny w Opolu
50 Jurapark Krasiejów

POZNAŃ I OKOLICE
51 Poznański Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
52 Poznańska Cytadela - Muzeum Uzbrojenia i Muzeum Armii „Poznań’’
53 Malta dla każdego
54 Poznańska Palmiarnia
55 Nowe ZOO w Poznaniu
56 Stare ZOO w Poznaniu
57 Wieża Widokowa na Dziewiczej Górze

WIELKOPOLSKA
58 Zamek w Gołuchowie
59 Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie
60 Skansen Miniatur w Pobiedziskach
61 Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa
62 Parowozownia Wolsztyn
63 Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna
64 Rogaliński Park Krajobrazowy i Centrum Hipiki

GÓRNY ŚLĄSK
65 Park Chopina i Palmiarnia Miejska w Gliwicach
66 Leśny Park Niespodzianek
67 Park Śląski w Chorzowie
68 Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach
69 Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
70 Muzeum Chleba z Radzionkowie
71 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
72 Park Miniatur w Ogrodzieńcu
73 Zamek w Ogrodzieńcu



4 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK
74 Ogród Zoologiczny we Wrocławiu
75 Na poszukiwanie wrocławskich krasnali
76 Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
77 Arboretum w Wojsławicach
78 Zamek Książ w Wałbrzychu
79 Muzeum Sztolni Walimskich
80 Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach
81 Kopalnia Złota w Złotym Stoku

TORUŃ
82 Żywe Muzeum Piernika
83 Planetarium w Toruniu
84 Muzeum Etnograficzne w Toruniu
85 Zamek Krzyżacki w Toruniu

TRÓJMIASTO I OKOLICE
86 Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża
87 Centrum Hewelianum w Gdańsku
88 Akwarium Gdyńskie
89 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
90 Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
91 Ocean Park we Władysławowie
92 Faktoria Handlowa w Pruszczu Gdańskim

SZCZECIN I OKOLICE
93 Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne
94 Wystawa Eureka w Szczecinie
95 Park Linowy „Tarzania”
96 Muzeum Techniki i Komunikacji
97 Średniowieczny Skansen w Wolinie

WARSZAWA I OKOLICE
98 Pałac w Wilanowie
99 Muzeum Powstania Warszawskiego
100 Warszawskie ZOO
101 Muzeum Wojska Polskiego
102 Centrum Nauki Kopernik
103 Pałac w Nieborowie i Arkadia 
104 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
105 Państwowe Muzeum Archeologiczne
106 Łazienki Królewskie



5 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

101 pomysłów na weekend z dzieckiem
Woda, góry a może jakieś miejskie atrakcje? Rodzinna wycieczka dostarczy Wam wielu wrażeń, bez 
względu na to, czy wybierzecie się w odległe miejsce, czy nareszcie znajdziecie czas, by odkryć ta-
jemnice swojego miasta! Nie siedźcie w domu, gdy pogoda robi się coraz piękniejsza! Zapraszamy 
Was do zaplanowania ciekawej i pasjonującej wyprawy z Waszymi dzieciakami. Biorąc pod uwagę 
ich wiek - możecie zdecydować się na miejsce, gdzie spokojnie będziecie mogli zwiedzać z malu-
chem w wózku (np. zoo, arboretum), takie gdzie mali wędrowcy nie zmęczą zbytnio swoich nóżek 
(park rozrywki, muzeum z ekspozycjami dla najmłodszych) lub coś dla starszych dzieci (np. ścieżkę 
przyrodniczą, dłuższą trasę pieszą w parku dinozaurów). 

Wybraliśmy dla Was 101 propozycji z całej Polski. Niektóre z nich to atrakcje na cały dzień, inne 
zajmą Wam nieco mniej czasu i będziecie mogli w trakcie jednego dnia zwiedzić np. 2-3 miejsca. 
Wszystko zależy od Waszej pomysłowości, zapału i sił. Życzymy świetnej zabawy!
 

Praktyczne wskazówki
 
Wyjazd z dziećmi może być czasem wypoczynku, integracji i świetnej zabawy dla całej rodziny - 
trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach:

1. Dostosuj miejsce wyjazdu i atrakcje do wieku i zainteresowań dzieci.

2. Jeśli wiesz, że dziecko boi się np. ciemności, określonych zwierząt, wody itp. nie planuj wielkiej 
wyprawy do podziemnej trasy turystycznej lub do Aquaparku, bo wyjazd może okazać się cał-
kiem nieudany.

3. Sprawdź dokładnie ofertę, która wydaje Ci się interesująca - warto zadzwonić i dopytać o szcze-
góły (zdarza się, że informacje na stronach internetowych są nieaktualne).

4. Jeśli wybieracie się do parku lub innego miejsca na świeżym powietrzu - warto zabrać ze sobą 
koc, zapas napoi i drobne przekąski (nie wszędzie jest możliwość zrobienia zakupów). 

5. Są atrakcje, gdzie nie ma możliwości przemieszczania się z dzieckiem w wózku - zaopatrzcie się 
w chustę lub wygodne nosidełko.

6. Dzieci lubią biegać - skorzystają z tej możliwości szczególnie, jeśli wybierzecie się do miejsca, 
gdzie swobodnie można to robić... – trzymajcie w torebce plasterki na drobne otarcia oraz spray 
do dezynfekcji skaleczeń (na wypadek upadków).

7. Dbajcie o ochronę przed słońcem - dziecko powinno mieć czapeczkę lub chustkę, używajcie 
kremu z filtrem.

8. Po wycieczce do lasu/parku dokładnie sprawdźcie skórę dziecka, czy nie ma na niej żadnego 
kleszcza (można się spryskać specjalnym sprayem odstraszającym kleszcze).

9. Starajcie się zbytnio nie przeładowywać planu zwiedzania, aby wycieczka nie stała się ciężkim 
maratonem. 

10. W ferworze pakowania - nie zapomnijcie o aparacie i gotówce (w wielu miejscach nie ma możli-
wości płacenia kartą kredytową).
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Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej to ok. 27 ha po-
wierzchni, na której miło można spędzić czas 
- długość spaceru zależy tylko i wyłącznie od 
waszych sił i zapału. Ekspozycja skansenow-
ska została podzielona na siedem sektorów - 
Wyżyna Lubelska, Roztocza, Powiśle, Podlasie 
i Polesie Lubelskie, Nadbuże oraz sektor dwor-
ski i miasteczkowy. Możecie zobaczyć tu m.in. 
zespół dworsko-parkowy z dworem z Żyrzyna 
z 2 połowy XVIII wieku i ekspozycją wnętrz 
dworu średniozamożnego ziemianina, remizę 
strażacką z Bedlna. Przywrócono również do 
pracy zabytkowy wiatrak z Zygmuntowa, który 
zrobi wrażenie na każdym dziecku. 

Warto zatrzymać się przy Kuźni z Urzędowa i po-
opowiadać dzieciom, jak kiedyś wyglądała praca kowala - powstawały w niej przecież podkowy, 
narzędzia, piękne dekoracje. Kowal na wsi często zastępował również dentystę - po prostu wyrywał 
chore zęby. Konie, krowy, owce, kozy, kaczki, bażanty i gołębie – na trasie spaceru możecie je spo-
tkać i na pewno zachwycą całą rodzinę. Gdy zgłodniejecie urządźcie mały piknik. Pamiętajcie, żeby 
z domu zabrać koc i jakieś smakołyki. 

Warto sprawdzać kalendarz na stronie Muzeum i przyjechać na często organizowane tu imprezy 
nawiązujące do roku gospodarsko-obrzędowego na wsi, pokazy zanikających rzemiosł, zajęcia edu-
kacyjne i inne imprezy kulturalne.

Przy wejściu do skansenu znajduje się parking, można tu również dojechać autobusem. Bez proble-
mu można poruszać się z wózkiem. 

LUBELSKIE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania są różne 
 w zależności sezonu. Szczegóły na stronie: 
www.skansen.com.pl/6-al-kontakt.html 

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Wsi Lubelskiej
al. Warszawska 96, 20-824 Lublin  
Tel.:  81 533-85-13 lub 533-31-37 
E-mail:  skansen@skansen.lublin.pl
Strona: www.skansen.lublin.pl

miastodzieci.pl

Fot. K. Wasilczyk
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Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie
Wyprawa do Ogrodu Botanicznego Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
to okazja zarówno do wypoczynku, jak i na-
uki przyrody - spodoba się dzieciom starszym 
i tym najmniejszym wędrowcom, którzy po-
dróżują jeszcze w wózku. Na powierzchni ok. 
21 ha zgromadzono ponad 1600 gatunków 
drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych 
rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków 
roślin szklarniowych. Jeśli weźmiecie ze sobą 
koc, będzie okazja poopalać się nad pięknym 
stawem. Warto zwrócić uwagę, że większość 
ławeczek powstało z „litego” kawałka pnia. 
Dzieciom z pewnością się to spodoba!  

Dodatkową atrakcją każdej wycieczki do tego miejsca jest wizyta w szklarniach, gdzie znajdują 
się rośliny typowe dla pustyni i równikowej dżungli (m.in. bananowce, kawa arabska, marakuja, 
papaja, wanilia, storczyki, rośliny mięsożerne, kaktusy). Nie zapomnijcie również zwiedzić kolekcji 
Roślin Biblijnych. Położona jest ona w północno-zachodnej części Ogrodu w pobliżu szklarni, zaj-
mując powierzchnię ok. 5 arów. Prezentowane rośliny odnajdziemy na kartach Starego i Nowego 
Testamentu. Wszystkie gatunki opatrzone są etykietami z nazwą rodziny, gatunku i rodzaju oraz 
przynajmniej jednym z cytatów z Biblii dotyczącym danej rośliny. Miłośników pięknych zapachów 
koniecznie namawiamy na spacer po Rosarium. Kolekcja róż usytuowana no łącznej powierzchni 1 
ha prezentuje wiele gatunków i odmian tych pięknych kwiatów.  

Możecie sobie również zrobić piknik lub wybrać się do kawiarni „U Baby Jagi” działającej w cen-
trum Ogrodu. Tu rodzice mogą napić się kawy, a dzieciaki wybrać ulubione lody.

Wejścia do Ogrodu i kasy znajdują się przy ul. Willowej. Dla zmotoryzowanych czeka około 100 
miejsc parkingowych.

LUBELSKIE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania są różne 
 w zależności sezonu. Szczegóły na stronie:  
www.zamek-lublin.pl/index.php?r=348&l=pl

Przydatne informacje
Adres: Ogród Botaniczny UMCS 
ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin 63 
Tel.:  81 743 49 00, 81 743 49 45 
E-mail:  botanik@hektor.umcs.lublin.pl
Strona: www.garden.umcs.lublin.pl

miastodzieci.pl
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Muzeum Lubelskie (ZAMEK)
Zamek w Lublinie z Kaplicą Zamkową to miej-
sce pobudzające wyobraźnię. Na placu przed 
zamkiem maluchy mogą się wybiegać, po-
bawić w rycerzy i królewny, spotkać z lwem 
(niestety tylko w postaci rzeźby). Na zam-
kowym dziedzińcu można podziwiać armaty 
oraz ogromną studnię. Na pewno zainteresuje 
to dzieci, którym trudno będzie uwierzyć, że 
dawno temu nie było kranów, z których lała się 
woda – trzeba było ją sobie przynieść właśnie 
ze studni. Mali miłośnicy militariów z pewno-
ścią chętnie pobawią się w oblężony zamek. 
Będzie też okazja wyobrazić sobie, że się jest 
księżniczką zamknięta na wieży (romańska 
wieża zamkowa to jedna z najstarszych bu-

dowli na Lubelszczyźnie. Powstała w XIII wieku, jako budowla obronno-mieszkalna).

Przy wejściu do Zamku znajduje się kasa Muzeum - warto je zwiedzić. Zobaczycie w nim m.in. wy-
stawę poświęconą uzbrojeniu polskiemu XIV – XX w. Sprawdzicie, czym walczyli rycerze i ile siły 
potrzeba było, aby utrzymać miecz. Poznacie różnice pomiędzy rapierem, szpadą i pałaszem. Dzieci 
będą mogły się przekonać się, jak bardzo różnią się dawne meble od tych, które mają w swoich 
pokojach. W części wystawy, poświęconej obrzędowości dorocznej będziecie mogli obejrzeć ekspo-
naty związane ze świętami Bożego Narodzenia (szopki, kukiełki, stroje kolędnicze, gwiazdy i kozy 
kolędnicze, ozdoby na choinkę) i Wielkiej Nocy (palmy, pisanki, ligawki i grzechotki wielkopostne, 
rzeźby ukazujące Mękę Chrystusa). Zobaczycie także przykłady rzeźby i malarstwa ludowego.
 
Po obejrzeniu muzealnych eksponatów koniecznie wybierzcie się na lody lub gofry – obok zamku 
znajduje się kilka kawiarni, gdzie można kupić coś pysznego.

LUBELSKIE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania są różne 
 w zależności sezonu.  
Szczegóły na stronie:  
www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid 
=6603&mid=160&mref=28113_40124

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin 
Tel.:  81 532 50 01
Strona: www.zamek-lublin.pl

miastodzieci.pl
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Lubelska Trasa Podziemna
Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa 
turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamieni-
cami Starego Miasta. Trasa powstała w wyni-
ku połączenia kilkunastu z licznych staromiej-
skich piwnic, których historia sięga początku 
XVI w. Zostały one częściowo połączone kory-
tarzami i w ten sposób pod miastem powstał 
podziemny labirynt. Spacer zabytkowymi 
piwnicami może być swego rodzaju wędrów-
ką w czasie pozwalającą odkryć przeszłość 
Lublina. Dzięki makietom przedstawiającym 
rozwój miasta w poszczególnych wiekach bę-
dziecie mogli prześledzić, jak się ono rozra-
stało z upływem czasu. 

Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki jest ruchoma makieta z efektami świetlnymi i dźwię-
kowymi, w sugestywny sposób przybliżająca widzom życie XVIII-wiecznego Lublina i odtwarzająca 
historię Wielkiego Pożaru. Dzięki niej można w wyobraźni przenieść się do dnia 2 czerwca 1719 
roku. Słuchając opowieści kronikarza, przemierzymy osiemnastowieczny Lublin, poznamy jego at-
mosferę i odkryjemy wielokulturowy charakter miasta. W końcu znajdziemy się w samym centrum 
wielkiego i przerażającego pożaru, by następnie stać się świadkami cudu, który uratował Lublin od 
całkowitego zniszczenia. 

Młodsze dzieci mogą się przerazić odgłosów pożaru i krzyków (bardzo realistycznie je odtworzono) 
– dla starszych zaś będzie to cenna i ciekawa lekcja historii.

Trasa dostępna dla dzieci powyżej 4 lat. Nie ma możliwości przemieszczania się z dzieckiem w wóz-
ku. Wycieczka przeznaczona dla dzieci, które nie boja się półmroku i zamkniętych przestrzeni. Tem-
peratura na trasie: 7-12ºC - pamiętajcie o cieplejszym ubraniu. 

LUBELSKIE

Zwiedzanie
Usługa przewodnicka wliczona w cenę biletów. 
Czas zwiedzania: ok. 45 min. 
Terminy i godziny zwiedzania są różne 
w zależności sezonu. Szczegóły na stronie:  
www.teatrnn.pl/podziemia/node/7

Przydatne informacje
Adres: Lubelska Trasa Podziemna
Rynek 1, 20-112 Lublin  
(Budynek Trybunału Koronnego) 
Tel.:  (81) 534 65 70 
E-mail:  podziemia@tnn.lublin.pl 
Strona: www.podziemia.teatrnn.pl

miastodzieci.pl
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Zoo w Zamościu 
Zamość nie leży może w bliskim sąsiedztwie 
Lublina, jednak na jego terenie znajduje się to, 
co dzieci lubią najbardziej, czyli ZOO  - jedyna 
tego typu placówka na terenie woj. lubelskie-
go. ZOO położone w niedalekiej odległości od 
centrum miasta jest ogólnie dostępnym tere-
nem rekreacji i wypoczynku. 

Odwiedzający ZOO mają możliwość spotkania 
się „oko w oko” z przedstawicielami zwierząt 
niemal wszystkich kontynentów, poznania ich 
zwyczajów i środowisk życia. Dzieci będą mo-
gły zobaczyć na żywo wiele gatunków zwie-
rząt, które znają tylko z bajek – np. skunksa, 
szopa pracza, węża boa, małpkę czy zebrę, 

wilka. Zachwyt wzbudzi również lew, wielbłąd czy niedźwiedź brunatny. W roku 2002 ogród zoolo-
giczny został wzbogacony o ekspozycję botaniczną. Na powierzchni 1,5 ha znajduje się około 650 
gatunków roślin uporządkowanych w działy: Rośliny Chronione, Rośliny Użytkowe, Rośliny Euro-
pejskie, Rośliny Azjatyckie, Rośliny Amerykańskie oraz Alpinarium. 

Na terenie Zoo będziecie mogli zobaczyć również m.in. pawilon, w którym znajduje się motylarnia 
– pomieszczenie imitujące tropikalną dżunglę o powierzchni ponad 87 m2, przeznaczone do ekspo-
zycji motyli. Betonowe filary podpierające dach zamieniono w ogromne tropikalne drzewa (sztucz-
ne pnie drzew z zagłębieniami w formie dziupli) wkomponowane w sztuczne skały z wodospadem 
i dwoma oczkami wodnymi. Całość obsadzono setkami tropikalnych roślin charakterystycznych dla 
klimatu tropikalnego (m.in. storczyki, tropikalne bluszcze oraz naturalne liany). 

Zamojski Ogród Zoologiczny stwarza możliwość odpoczynku w otoczeniu przyrody. Na terenie ogro-
du działa letni punkt gastronomii i pamiątek. Przed bramą główną znajduje się parking.

LUBELSKIE

Zwiedzanie
listopad - luty 9 - 15
marzec, październik 9 - 16 
kwiecień, wrzesień 9 - 18 
maj - sierpień 9 - 19
ZOO nieczynne: 1 stycznia i 25 grudnia.
25 maja 2012 roku kasa zoo czynna  
do godziny 14.00.

Przydatne informacje
Adres: Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera 
ul. Szczebrzeska 12, 22-400 Zamość 
Tel.:  (84) 639 34 79 
Strona: www.zoo.zamosc.pl

miastodzieci.pl
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Mały Ogród Zoologiczny w Turce k/Lublina 
Mały ogród zoologiczny położony jest w prze-
pięknej okolicy doliny rzeki Bystrzycy. Znajdu-
je się w odległości 8,5 km od dworca główne-
go PKS w Lublinie na trasie Lublin-Włodawa 
(droga nr 82). 

Jedną z głównych jego atrakcji jest zabytko-
wy park w pięknymi okazami drzew różnych 
gatunków. Powierzchnia parku to ponad 8 ha, 
zaś teren całego zoo to ok 10 ha. Otoczenie 
zieleni sprawia, iż Mały Ogród Zoologiczny 
to nie tylko miejsce doskonałych zabaw, ale 
również możliwość spędzenia czasu na łonie 
natury.  W trakcie pobytu w Małym Zoo dzieci 
będą miały okazję spotkać się z takimi przed-

stawicielami zwierząt, jak m.in. koń małopolski, kuc szetlandzki, osioł, bydło szkockie wyżynne, 
owca wrzosówka, owca kameruńska, koza domowa, sarna, muflon, daniel, paw, dzik, lama, bażant. 
Po zoo z gracją przechadzają się pawie: biały, paw królewski i paw czarnoskrzydły. 

W starych pniach drzew znajdują się ule z pszczołami – można zakupić miód, przydatny później 
przy przeziębieniach. Dzieci chętnie skorzystają z zabawy na placu zabaw (mała i duża trampolina, 
przeszkody, domek „Baby Jagi”, huśtawki, piaskownica). Można również przejechać się gokartem 
lub rowerem – nawet takim 5 osobowym. Dostępne są również hulajnoga i rowerek wyczynowy. Dla 
bardziej odważnych podróż na kucu lub ośle.

Fanów wspinaczki ucieszy również zabawa w małym parki linowym, a miłośników pieczonej kiełba-
ski – możliwość zrobienia ogniska (niestety dodatkowo płatne).

LUBELSKIE

Zwiedzanie
sobota - niedziela i święta: 10.00 - 19.00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Mały Ogród Zoologiczny dla Dzieci
Turka 15, 20-258 Lublin 
Tel.:  601 283 352
E-mail:  info@malezoo.net 
Strona:  www. malezoo.net
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Zalew Zemborzycki  
Zalew Zemborzycki w Lublinie to wyjątkowo 
atrakcyjne miejsce dla miłośników aktywne-
go wypoczynku. Dzieci z pewnością nie raz 
będą chciały powtórzyć tą wycieczkę. Zalew 
ma około 280 ha powierzchni. Zlokalizowane 
są tu trzy ośrodki wypoczynkowe: Wrotków, 
Dąbrowa i Marina. Brzegi Zalewu Zemborzyc-
kiego w wielu miejscach zagospodarowano na 
plaże i kąpieliska – zadbano o dostęp do łazie-
nek i dobrego jedzenia, dla dzieci przygotowa-
no atrakcyjne place zabaw. 

Znajdują się tu przystanie żeglarskie oraz tor 
regatowy, na którym rozgrywane są zawody 
żeglarskie. Można wypożyczyć sprzęt wodny 

(do wyboru kajaki, rowery wodne, rowery górskie, zestawy do badmintona).  Pojeździć można tak-
że na nartach wodnych (również dzieci). Jeśli do tego dodać baseny, złocisty piasek na boisku do 
siatkówki to pojawia się wizja wyjątkowo atrakcyjnie spędzonego dnia. Nad Zalewem znajduje się 
również Park Linowy – z trasami o różnym stopniu trudności (w tym również wariant dla maluchów 
w siatce bezpieczeństwa; maluch wyposażony w kask pokonuje przeszkody na wysokości jednego 
metra.). Rodzicom także nie zabraknie wrażeń –  dla nich przygotowano wspinaczkę zapewniającą 
dreszczyk emocji.

Zalew jest wyjątkowo popularnym miejscem wypoczynku dla rodzin z dziećmi, młodzieży, doro-
słych oraz starszych. Tereny wokół Zalewu to raj dla rowerzystów  -  wciąż powstają nowe ścieżki 
wokół akwenu. Ścieżka rowerowa biegnie wokół Zalewu i liczy 12 km - nad Zalew można ścieżkami 
rowerowymi dojechać z większości dzielnic Lublina.

Jeśli chcecie odpocząć na łonie natury, pospacerować, popływać – spędzić czas z wspólnie z naj-
bliższymi, to miejsce doskonale się do tego nadaje. Pamiętajcie zabrać ze sobą koc i krem z filtrem.

LUBELSKIE miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Więcej informacji na temat Zalewu Zęborzyskiego 
i jego atrakcji znajdziecie na stronie:  
  www.zalewzemborzycki.hpark.pl  
oraz  www.mosir.lublin.pl/zalew
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Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 
Bolek i Lolek, Miś Uszatek, Krecik czy Kozio-
łek Matołek – pamiętacie ich jeszcze? Pokaż-
cie dzieciom, jak wyglądali bohaterowie do-
branocek, na które czekaliście z utęsknieniem 
(bo przecież każdy rodzic był też kiedyś dziec-
kiem). Muzeum Dobranocek powstało w 2009 
roku dzięki pomysłowi Wojciecha Jamy – ko-
lekcjonera, który przekazał miastu latami gro-
madzony zbiór dobranockowych pamiątek.

Na kolekcję Muzeum Dobranocek składają 
się oryginalne lalki z filmów kukiełkowych: 
można tu spotkać Misia Uszatka, Zajączka, 
Króliczki i Pieska Kruczka, a także Misia Co-
largola. W muzealnych gablotach mieszkają 

również m.in. bohaterowie filmów: Maurycy i Hawranek, Plastuś. Można tu spotkać bohaterów po-
pularnych kreskówek takich jak: Reksio, Bolek i Lolek, Porwanie Baltazara Gąbki, Kangurek Hip-
-Hop, Smerfy i wiele innych. Miłośników słodyczy zaciekawią bajkowe opakowania po słodkościach 
- czekoladach, batonach Maja, Ptyś, Wilk i Zając i gumach balonowych Bolek i  Lolek. 

Dzieci zobaczą również, jak wyglądały dawne modele telewizorów (oj nie były tak cienkie, jak te 
dzisiejsze), filmy na szpulach, kasetach i  płytach, zestawy slajdów, a także wiele modeli projekto-
rów do ich wyświetlania. Chętni mogą posłuchać płyt winylowych z kołysankami, piosenkami oraz 
słuchowiskami na oryginalnym gramofonie Bambino, a także obejrzeć projekcję filmów. Wielbicieli 
zabawek zainteresują gry planszowe, losowe i zręcznościowe, gry komputerowe, puzzle, zabawki 
mechaniczne i przytulanki. Wycieczka do tego muzeum, to atrakcja dla całej rodziny – bajkowy 
świat czeka.

PODKARPACIE

Zwiedzanie
wtorek - piątek: 9.00-16.00
sobota - niedziela: 10.00-17.00
poniedziałek - nieczynne 

W okresie wakacji: 
wtorek - piątek: 9.00-17.00
sobota - niedziela: 10.00-18.00
poniedziałek - nieczynne 

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów 
Tel.:  (17) 74 83 652, 85 25 715
E-mail:   poczta@muzeumdobranocek.com.pl 
Strona:  www.muzeumdobranocek.com.pl
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Park  Etnograficzny w Sanoku 
Jest wyjątkowo licznie odwiedzaną placówką 
kultury na Podkarpaciu - co roku do skansenu 
przybywają goście z obszaru całej Polski i kil-
kudziesięciu krajów świata. Na obszarze 38 ha 
prezentowana jest kultura polsko-ukraińskie-
go pogranicza we wschodniej części polskich 
Karpat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Pod-
karpaciem. 

Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, 
Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadają 
oddzielne sektory ekspozycyjne znakomicie 
dostosowane do fizjografii terenu (łącznie ok. 
150 obiektów). Przepiękna chałupki, wiatraki, 
zagrody, cerkwie i kościół - wszystko wygląda 

tak naturalnie, jakby za chwilę mieli wrócić ich właściciele. Dzieci będą mogły przeżyć lekcję histo-
rii – nie tylko w teorii, ale również w praktyce, wybiegać się i pobawić w odkrywców. Dla rodziców 
będzie to okazja do wypoczynku na łonie natury.

Jeśli zgłodniejecie – możecie zjeść coś z kuchni regionalnej w „Gospodzie pod Białą Górą” miesz-
czącą się w zabytkowym XVIII-wiecznym spichlerzu (1732 r.). Na terenie skansenu można przeje-
chać się także bryczką lub zorganizować ognisko z pieczeniem kiełbasek. Czas dojazdu z centrum 
miasta wynosi około 5 minut. Nie ma problemu z pozostawieniem samochodu, ponieważ bezpo-
średnio przed wejściem na teren Skansenu znajduje się parking.  Można poruszać się z dzieckiem 
w wózku.

PODKARPACIE

Zwiedzanie
Zwiedzanie wewnątrz obiektów odbywa się tyl-
ko z przewodnikiem (dodatkowo płatne). Termi-
ny i godziny zwiedzania są różne  
w zależności sezonu. Szczegóły na stronie:  
 www.skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../        
 bilety&id=bilety

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Park  Etnograficzny (Skansen):
ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok
Tel.:  (13) 493 01 77,  463 16 72
E-mail:   skansen@mblsanok.eu 
Strona:  www.skansen.mblsanok.pl 
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Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla 
Jeśli chcecie spędzić kilka godzina na łonie 
natury i przy tym świetnie się bawić – warto 
wybrać się do Arboretum w Bolestraszycach. 
Arboretum to wielki ogród - wyodrębniony ob-
szar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy 
i krzewinki. 
Arboretum Bolestraszyce położone jest 7 km 
na północny-wschód od Przemyśla i należy do 
cennych zabytków przyrody i kultury. Zajmuje 
obszar 25 ha, w tym 0,87 ha to stawy. Dzieci 
będą mogły zobaczyć różne gatunki drzew 
i kwiatów, pobiegać alejkami, spędzić czas na 
świeżym powietrzu.

Na terenie Arboretum funkcjonuje Muzeum 
Przyrodnicze, w którym prezentowane są wystawy stałe i czasowe. M.in. obecna ekspozycja pod 
tytułem „Chrońmy ptaki” przybliża zwiedzającym gatunki rodzime, gniazdujące na terenie nasze-
go kraju. Wystawa składa się z kilku działów – można zobaczyć ptaki zamieszkujące różne rodzaje 
lasów, ptaki łowne oraz ptaki Arboretum. Zapoznać się z przykładami karmników, poideł i budek 
lęgowych. Uwaga: większość prezentowanych eksponatów pochodzi ze starych kolekcji, obecnie 
na wystawach prezentuje się barwne fotografie ptaków. Preparuje się jedynie ptaki padłe w sposób 
naturalny lub też zabite przez samochody, porażone prądem elektrycznym itp.

Warto podkreślić, że na terenie Arboretum mieści się ogród dydaktyczny dla niepełnosprawnych 
zwany Ogrodem Sensualnym (sensualny, czyli odbierany za pomocą zmysłów). Zgromadzono w nim 
rośliny oddziałujące na wszystkie zmysły poznawcze człowieka i przystosowano do swobodnego, 
sprawnego i samodzielnego poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z ograni-
czoną możliwością ruchową, osoby starsze oraz inne osoby z różnymi dysfunkcjami wzroku.

PODKARPACIE

Zwiedzanie
Czynne od 27 kwietnia 2013 roku
w dni powszednie w godzinach 9.00-18.00,
w niedziele i święta w godzinach od 10.00-18.00

Oprowadzanie po Arboretum i ognisko  
po wcześniejszym uzgodnieniu.
Oprowadzanie przewodnik - 50 zł
Ognisko - 30 zł

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Arboretum i Zakład Fizjografii  
w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl, 
Tel.:  (16) 671 64 25
E-mail:   arboretum@poczta.onet.pl 
Strona:  www.bolestraszyce.com
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Skansen w Kolbuszowej 
Kolbuszowski Skansen zlokalizowano na gra-
nicy trzech sąsiadujących ze sobą miejscowo-
ści: Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej i Do-
matkowa. Ogólna jego powierzchnia wynosi 
ok. 26 ha. Ekspozycja została podzielona na 
dwa główne sektory: lasowiacki i rzeszowiac-
ki. W każdym z nich odtwarza się tradycyjną 
zabudowę wsi z elementami charakterystycz-
nymi dla danej grupy etnograficznej (może-
my zobaczyć nie tylko dawne zabudowania, 
ale również odtworzone ogródki przydomowe 
i pola uprawne)! Sektory dzieli w sposób na-
turalny duży staw hodowlany (ok. 4 ha) oraz 
przepływający przez skansen potok Brzezów-
ka. 

Czas się zatrzymał – specjalnie dla Was! Zgroma-
dzone zabytki pokazywane są w ich właściwym miejscu z dbałością o realistyczne odtworzenie 
życia i pracy konkretnej rodziny (można wejść do budynków, zobaczyć jak kiedyś mieszkali ludzie 
o różnym statusie społecznym, w czym jedli, gdzie spali, jakich narzędzi używali). W niektórych 
zagrodach żyją kaczki, kozy czy gęsi. 

Dla dzieci fajną atrakcją będzie myszkowanie po zagrodach, przekonanie się, że kiedyś posiadanie 
podłogi w domu, było tylko dla bogatszych, zobaczenie jak działa młyn wodny. Małych miłośników 
straży pożarnej ucieszy obejrzenie dość pokaźnych zbiorów związanych z pożarnictwem. 

Można poruszać się z wózkiem. Od nowego sezonu turystycznego, tj. od 15 kwietnia 2013 r. zacznie 
działać w budynku recepcji kawiarnia. Będzie można zjeść coś z kuchni regionalnej, wypić kawę. 

PODKARPACIE

Zwiedzanie
W sezonie turystycznym od 15 kwietnia do 15 
października: 
w dni robocze 9.00 – 17.00 
w dni wolne od pracy i święta 10.00 –19.00 
Poza sezonem turystycznym: 9.00 – 15.00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej 
36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6
Tel.: (17) 22 71 296

Adres: Park Etnograficzny w Kolbuszowej
ul. Wolska 36
Tel.:   (17) 22 71 071 w. 22 
E-mail:   mkl@pro.onet.pl 
Strona:  www.muzeumkolbuszowa.pl

Fot. Archiwum MKL
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Centrum Kultury Ekumenicznej  
- Park Miniatur Sakralnych w Myczkowcach 

Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana 
Pawła II  znajduje się  na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego Caritas 
w Myczkowcach. Na jego terenie znajduje 
się  Park Miniatur architektury drewnianej 
skupiający makiety kościołów i cerkwi. Na 
pięknym terenie ok. 0,8 ha,  na 10 wzgórzach 
zostało ustawionych 140 makiet w skali 1:25 
najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi 
prawosławnych, greckokatolickich, z terenu 
południowo – wschodniej Polski, Słowacji 
i Ukrainy. Dodatkową atrakcją jest wydobywa-
jąca się z głośników muzyka sakralna, dopa-
sowana do zwiedzanych obiektów.

Wszyscy wiemy, jak dzieci lubią „małe domki” więc odwiedziny w tym miejscu będą dla nich nie 
lada frajdą. Tuż obok, na terenie tego samego Ośrodka, znajduje się Mini ZOO - kozy, papużki, kacz-
ki kury, lamy, daniele, konie, liczne ptaki i inne zwierzęta ucieszą każdego malucha. Do tego jest 
również możliwość jazdy konnej pod opieką instruktora – atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dla do-
rosłych (oprócz dużych wierzchowców są także hucuły, idealne dla dzieci), można także zwiedzić 
Ogród Biblijny (z biblijną roślinnością, cytatami). Atrakcji jest wiele – i bez względu na wiek, dla 
każdego dziecka znajdzie się tu coś ciekawego. Piękna przyroda, świeże powietrze to dodatkowe 
atuty przyjazdu tutaj. 

Tuż przed Ośrodkiem znajduje się parking. Cały teren przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach Ośrodka i jego okolic funkcjonują: boiska sportowe, kort tenisowy, grill/kominek/ogni-
sko, plac zabaw, ogród, można również coś zjeść.

PODKARPACIE

Zwiedzanie
Park miniatur i Ogród Biblijny są otwarte  
od godz. 9.00 do 17.00, a w czasie
wakacji do 19.00.  
Zwierzyniec otwarty od rana do zmroku.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Centrum Kultury Ekumenicznej  
im. Jana Pawła II, 38-623 Uherce
Tel.:  (13) 461-83-70, 461-85-10
E-mail:   myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl 
Strona:  www.myczkowce.org.pl
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Podziemna Trasa Turystyczna  
„Rzeszowskie piwnice” 

Coś dla miłośników rycerzy i odkrywania ta-
jemnic. Trasa biegnie pod płytą rzeszowskiego 
rynku i może przysporzyć wielu wrażeń zarów-
no tym mniejszym, jak i większym turystom. 
Korytarze są odpowiednio oświetlone, jednak 
w niektórych miejscach panuje półmrok, two-
rząc niepowtarzalny nastrój. Co jakiś czas na 
ścianach pojawiają się oznaczenia, wskazują-
ce na planie miejsce, w którym akurat znajdu-
je się zwiedzający.

W połączonych korytarzami piwnicach uloko-
wano ciekawe eksponaty i stworzono atmos-
ferę dla małych odkrywców – zobaczycie ko-
pie rycerskich zbroi, wystrój dawnego sklepu, 

gabloty z przedmiotami znalezionymi przy odkopywaniu podziemi. Jest nawet szkielet… plastikowy 
oczywiście oraz dyby, w które zakuwano przestępców. 

Łącznie przejdziecie 15 korytarzy i zwiedzicie 25 piwnic (okres ich powstania to XIV-XVIII w.).  Bu-
dowane latami przez mieszkańców Rzeszowa, służyły im, jako sklepy, magazyny, zakłady produk-
cyjne, wreszcie – w czasie wojen, jako miejsce schronienia – dziś stanowią wyjątkowo ciekawe 
miejsce do zwiedzania dla całej rodziny.

Odradzamy wycieczkę, jeśli dziecko boi się półmroku lub cierpi na klaustrofobię. Nie ma możliwości 
zwiedzania z dzieckiem w wózku (wąskie przejścia, schody itp.). 

PODKARPACIE

Zwiedzanie
Wejścia o pełnych godzinach, zawsze z prze-
wodnikiem. Ostatnie wejście na godzinę przed 
zamknięciem. Terminy i godziny zwiedzania są 
różne w zależności sezonu. Szczegóły na stronie:     
  www.trasa-podziemna.erzeszow.pl/o-trasie

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: „Rzeszowskie piwnice”
Rynek 26, 35 - 064 Rzeszów
Tel.:  (17) 875 47 74
E-mail:   rzeszowskiepiwnice@gmail.com 
Strona:  www.trasa-podziemna.erzeszow.pl
Zwiedzanie wirtualne:  
www.rzeszowskiepodziemia.pl
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Muzeum – Zamek i Storczykarnia w Łańcucie
Zamek, park, Stajnie z Wozownią oraz prze-
piękna Storczykarnia – a wszystko to obok 
siebie. Świetny pomysł na miłe spędzenie cza-
su z dziećmi. W zamku dzieci będą mogły zo-
baczyć, jak wyglądała kiedyś łazienka, gdzie 
organizowano bale niczym te z Kopciuszka. 

Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniej-
szych rezydencji arystokratycznych w Polsce 
z wnętrzami, które wzbudzą zachwyt każde-
go. Najbardziej reprezentacyjne komnaty po-
wstały ok. 1800 r. i są to: klasycystyczna Sala 
Balowa i Wielka Jadalnia. 

Rezydencję otacza wspaniały park z rzeźbami 
i fontannami, gdzie dzieci mogą swobodnie pobiegać, zobaczyć wielki posąg lwa lub sprawdzić, jak 
działa zegar słoneczny. Na terenie parku znajduje się również Storczykarnia, z niesamowitą atmos-
ferą – spodoba się dzieciom i rodzicom (co jakiś czas z urządzeń wydobywa się para wodna, dzięki 
której rośliny mają odpowiednio wilgotne powietrze). W szklarni wystawowej zwiedzający mogą 
podziwiać wiele rodzajów i gatunków storczyków. Trafiają tu rośliny najefektowniejsze, będące 
w okresie kwitnienia. Zobaczycie zarówno storczyki naziemne (rosnące na ziemi), litofity (rosnące 
na skałach) oraz  nadrzewne (rosnące na konarach drzew) zwane epifitami.

Ze Storczykarni warto przejść do letniej kawiarni, gdzie rodzice mogą wypić kawę, a dzieci zjeść 
deser lodowy lub ciastko.

Piękny park pozwoli maluchom na swobodne odkrywanie tajemnic przyrody, a w Wozowni zachwyci 
dzieciaki kolekcja pojazdów konnych – będzie okazja zobaczyć, jak podróżowano, gdy nikt jeszcze 
nie słyszał o czymś takim, jak samochód czy autobus.

PODKARPACIE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania są różne  
w zależności sezonu. Szczegóły na stronie:  
 www.zamek-lancut.pl/pl/zwiedzanie

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Zamek w Łańcucie 
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Tel.:  (17) 225 20 08 do 10 w.154 
E-mail:   kasy@zamek-lancut.pl 
Strona:  www.zamek-lancut.pl 
Zwiedzanie wirtualne:  
 www.zamek-lancut.pl/pl/ZamekDzisiaj/Ekspozycje
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Ogród Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie
Ogród Doświadczeń znajduje się w Parku Lot-
ników Polskich. To niezwykłe miejsce. Bez 
względu na wiek, każdy może poczuć się tu jak 
prawdziwy odkrywca. Na terenie 6 hektarów 
znajduje  się blisko 60 urządzeń edukacyjnych 
z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. 

Wędrówka po Ogrodzie ma wszelkie cechy 
spaceru po parku, gdyż w projekcie zachowa-
no pierwotne parkowe zadrzewienie, umiejęt-
nie wkomponowując w nie przyrządy przybli-
żające prawa fizyki. Wszystkie dzieci – małe 
i duże będą się tu świetnie bawić. Przyrządy 
podzielono na działy, które z lotu ptaka wyglą-
dają jak liście na drzewie. 

Najbliżej wejścia znajduje się dział optyki i złudzeń optycznych. Nawet najmłodsze dzieci, nie ma-
jące jeszcze żadnego pojęcia o fizyce i jej prawach, będą się tu doskonale bawić. Wszystko to za 
sprawą figur i kolorów, które falują, znikają, przeplatają się ze sobą. Za pomocą pryzmatu i siatki 
dyfrakcyjnej można natomiast zobaczyć na ziemi prawdziwą tęczę lub zrobić „zajączka”. Można tu 
również spojrzeć przez peryskop niczym załoga okrętu podwodnego, albo obejrzeć szczupłą lub 
potężną wersję siebie w tajemniczych lustrach. 

Znajdziemy tu również batuty (trampoliny), na których najmłodsi wykonują prawdziwe akrobacje, 
a mamy mogą w tym czasie odpocząć w cieniu parasola. W części Ogrodu poświęconej cieczom 
można samemu stworzyć kolorowy wir wodny o ciekawych kształtach, zważyć się na wodnej wadze 
i zbadać oddziaływanie siły nacisku i wyporu.  Mali fizycy na pewno z zapałem przeprowadzą kolej-
ne eksperymenty. 

Ponieważ bilet wstępu nie wyznacza ram czasowych przebywania w Ogrodzie, możemy zabrać ze 
sobą koc oraz smaczne przekąski i zakończyć niezwykły spacer rodzinnym piknikiem.

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania są różne  
w zależności sezonu. Szczegóły na stronie:  
 www.ogroddoswiadczen.pl/pl.php?s=76

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Ogród Doświadczeń
Aleja Pokoju 68, 31-580 Kraków 
Tel.:  (12) 346 12 85 
E-mail:   biuro@ogroddoswiadczen.pl 
Strona:  www.ogroddoswiadczen.pl
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Muzeum Lotnictwa w Krakowie
Prawdziwa gratka dla każdego, kogo fascy-
nują samoloty i inne latające maszyny! Komu 
z Was – małym i dużym – nie zabłyśnie iskra 
w oku na widok kilkudziesięciu samolotów? 

Muzeum Lotnictwa Polskiego jest miejscem, 
w którym historia splata się z teraźniejszo-
ścią. Na ekspozycji muzealnej można obejrzeć 
ponad 200 statków powietrznych (szybowce, 
śmigłowce, samoloty) – maszyny ustawione 
są pod gołym niebem oraz w hangarach. Nie-
które z nich pamiętają jeszcze czasy I i II woj-
ny światowej. W Gmachu Głównym Muzeum 
znajdziecie również wiele ciekawych atrakcji 
– prezentuje się tu m.in. 21 statków powietrz-

nych, jest okazja zobaczenia przekroju samolotu, czy symulatora lotu. Nie zabraknie okazji do spa-
ceru - na terenie Muzeum znajduje się brama prowadząca do nietypowego parku: parku-lotniska. 

Warto przypomnieć, że Muzeum Lotnictwa znajduje się na części obszaru jednego z najstarszych 
lotnisk na świecie. Już w 1892 r. na terenie Błoń Rakowickich stacjonować zaczęły balony obserwa-
cyjne armii austro-węgierskiej. Po odebraniu zaborcom lotniska w październiku 1918 r. Rakowice 
stały się pierwszym lotniskiem niepodległej Polski. 

Obecnie, większość część lotniska pochłonęło rozbudowujące się miasto, a z reszty postanowiono 
utworzyć Lotniczy Park Kulturowy. Według projektu zagospodarowania ma on zajmować ponad 40 
hektarów, a wejściem do niego będzie nowy budynek Muzeum. 

Główna aleja Muzeum Lotnictwa przechodząca do parku to dawny pas kołowania samolotów. Ma on 
długość około pół kilometra i zbudowany został z grubych, betonowych płyt przez Niemców w la-
tach 40-tych XX wieku. Spacerując po parku będziecie mogli zobaczyć lądowisko dla helikopterów 
oraz pobawić się na placu zabaw. 

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00 - 17.00 - wstęp wolny  
(na wystawy stałe Muzeum)
środa - niedziela: 9.00 - 17.00 

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Lotnictwa Polskiego 
Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków 28 
Tel.:  (12) 640 99 60, wewn. 1 
E-mail:   info@muzeumlotnictwa.pl 
Strona:  www.muzeumlotnictwa.pl
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Ogród Botaniczny UJ w  Krakowie
Spacer po Ogrodzie Botanicznym dostarczy 
całej rodzinie wielu wrażeń i pozwoli się zre-
laksować. To miejsce czyste, zadbane, pełne 
zieleni i urokliwych alejek. W 3 szklarniach 
zgromadzono wiele gatunków roślin, które 
zadziwią Was swoim wyglądem lub sposo-
bem odżywiania – będzie okazja zobaczyć na 
żywo rośliny mięsożerne oraz ogromne palmy. 
W dziale roślin tropikalnych-użytkowych bę-
dziecie mieli okazję przekonać się, jak wyglą-
dają rośliny znane nam na co dzień z … kuchni: 
pieprz, kawa czy ananasy. Pomoże to uświa-
domić dzieciom, że produkty, które stoją na 
sklepowych regałach w kolorowych opakowa-
niach, wzięły swój początek z roślin. Zacieka-

wienie dzieci na pewno wzbudzą ogromne kaktusy. Kilkadziesiąt razy większe od tych, które rosną 
w naszych domach. 

Ogród botaniczny to nie tylko królestwo roślin. Można tu spotkać różne ptaki zamieszkujące korony 
drzew i przyzwyczajone do ciągłej obecności człowieka. 

Niedaleko od wejścia znajduje się budynek Muzeum Botanicznego. Ten najstarszy polski zbiór bo-
taniczny o charakterze muzealnym uzupełnia kolekcję żywych roślin znajdującą się na zewnątrz. 
Można tu obejrzeć fragmenty pni, owoce i nasiona, rośliny zakonserwowane w całości oraz cie-
kawe pomoce dydaktyczne do nauczania botaniki (Uniwersytet Jagielloński, XIX-XX w.) - modele 
grzybów, kwiatów i organów roślinnych z masy papierowej i wosku, tablice dydaktyczne, preparaty 
mikroskopowe używane w czasie wykładów i ćwiczeń z botaniki. 

Niestety Ogród nie dysponuje własnym parkingiem, a do szklarń nie wolno wprowadzać wózków – 
warto pomyśleć o zabraniu chusty lub nosidełka, jeśli chcemy wędrować z maluszkiem.

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania są różne  
w zależności sezonu. Szczegóły na stronie:  
 www.ogrod.uj.edu.pl/zwiedzanie/podsta-
wowe-info

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Ogród Botaniczny Uniwersytetu  
Jagiellońskiego, ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków 
Tel.:  (12) 421 26 20 
E-mail:   hortus@uj.edu.pl 
Strona:  www.ogrod.uj.edu.pl
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Krakowskie ZOO
Większość dzieci kocha ZOO, bo może zoba-
czyć tu żywe odpowiedniki bajkowych bohate-
rów. Całą rodziną możecie więc wybrać się na 
małą lekcję pt. „Poznajemy zwierzęta świata”. 
Będzie okazja zobaczyć koty, oczywiście nie 
te, które śpią często na kanapie w naszych do-
mach – ale takie wielkie i groźne jak jaguar, 
lampart chiński i ryś, tygrys, pantera czy lew.  
Dzieci zachwycą się potężnymi słoniami i hi-
popotamami. W środku ZOO znajdziecie mały 
plac zabaw - niejako ogórek jordanowski. Spe-
cjalnie dla dzieci wydzielono również Mini 
ZOO - czyli miejsce, gdzie najmłodsi mogą 
pogłaskać i nakarmić specjalną paszą kucyki, 
króliczki miniaturowe, świnki morskie, żół-

wie, kózki karłowate, osiołki, lamy. Można przyjrzeć się z bliska zabawnym świnkom wietnamskim 
i zaprzyjaźnić z mieszkającymi po sąsiedzku mundżakami chińskimi. 

Jak w każdym ZOO i tu nie brak małp, od których dzieci nie będą mogły oczu oderwać. Klatki z mał-
pami możecie spotkać w kilku miejscach parku. Wiszą, huśtają się, wywijają ogonami... są fascy-
nujące. Na jednym z wybiegów można małpki „dotknąć”, a mając dobry refleks nawet porównać jej 
dłoń z naszą. Małpki opierają się o przeźroczystą pleksi i wtedy łatwo porównać kończyny.  

Przed wejściem do ZOO, a także na terenie Mini–ZOO znajdują się kioski gastronomiczne, w których 
można zjeść ciepły posiłek.

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Kasa ZOO czynna jest codziennie, również 
w niedziele i święta od godziny 9.00 - 15:00. 
Zwiedzanie do 16.00. Mini ZOO można 
odwiedzać w godzinach: 9:30 - 15:00. 
 

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Ogród Zoologiczny w Krakowie
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14,  Kraków 
Tel.:   (12) 425 35 51, 425 35 52 
E-mail:   zoo@zoo-krakow.pl 
Strona:  www.zoo-krakow.pl
Zwiedzanie wirtualne:  
 www.zoo-krakow.pl/plan.php 
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Smocza Jama i Smok Wawelski
Być w Krakowie i nie odwiedzić smoka? Prze-
cież każde dziecko o tym marzy. Sprawdźcie 
koniecznie, jak wygląda smocze mieszkanie 
i czy rzeczywiście smok zionie ogniem tak, 
jak to w bajkach zwykle bywa. Smocza Jama 
– jaskinia w zachodnim zboczu wawelskiego 
wzgórza, owiana legendą, jest niewątpliwie 
jedną z większych jego osobliwości. 

Przed wyprawą koniecznie opowiedzcie dzie-
ciom legendę o Smoku Wawelskim. Zwiedza-
nie Smoczej Jamy rozpoczyna się z terenu 
wzgórza opodal baszty Złodziejskiej. W ce-
glanej wieżyczce (dawnej studni austriackiej), 
znajduje się klatka schodowa (trzeba pokonać 

135 dość stromych schodów, by dostać się do jamy). Długość pieczary wynosi 270 m, a dostępna tra-
sa do zwiedzania to 81 m. Zwiedzającym udostępniono trzy  komory. Wysokość największej z nich 
dochodzi do 10 m. Mroczna, chłodna Smocza Jama sprawia tajemnicze wrażenie. Świadomość, że 
była zamieszkana przez smoka, wywołuje gęsią skórkę nie tylko u najmłodszych spacerowiczów. 

Gdy już wyjdziecie z Jamy - na wiślanym bulwarze staniecie z oko w oko z jej gospodarzem - Smo-
kiem Wawelski. Jeśli wykażecie odrobinę cierpliwości, na pewno uda się Wam zobaczyć, jak smok 
zieje ogniem. Tuż obok smoka rozlokowały się też stragany z preclami, piciem i figurkami smoka 
w przeróżnych postaciach. Pożegnawszy się ze smokiem, możecie wybrać się na spacer Bulwarem 
Czerwieńskim wzdłuż Wisły. 

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Figura Smoka Wawelskiego jest dostępna cały rok. 
Zwiedzanie Smoczej Jamy  
uzależnione od sezonu. Szczegóły: 
 www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=48,38,41

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Zamek Królewski na Wawelu 
Wawel  5, 31-001, Kraków 
Tel.:   (12) 422 51 55  wew. 219 
(informacja turystyczna) 
E-mail:   informacja@wawel.edu.pl 
Strona:  www.wawel.krakow.pl



25 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

Kopalnia Soli w Wieliczce
Kopalnia Soli w Wieliczce to miejsce, do któ-
rego na pewno warto pojechać (znajduje się 
tylko 10 km od Centrum Krakowa). Na zwie-
dzających czeka wiele atrakcji, a dzieci jesz-
cze długo po wycieczce będą z zachwytem 
opowiadać o tej wyprawie. Kopalnia oferuje 
kilka możliwości zwiedzania, w tym specjalną 
trasę dla rodzin z dziećmi (Odkrywanie Soli-
landii – pamiętajcie o rezerwacji). Kręte ko-
rytarze, unikalne solne komory kryją w sobie 
wiele tajemnic, które często dostrzeże tylko 
uważne oko małego podróżnika. 

W krainie Solilandii bajkowe postacie zapra-
szają gości do zabawy, a znalezione przedmio-

ty służą do rozwiązywania ciekawych zagadek. W Grocie Soliludków, nazwanej tak na cześć skrza-
tów, które czasem pojawiają się w kopalni i pomagają górnikom w pracy - dzieci mogą posłuchać 
piosenki o Solilandii i obejrzeć specjalnie dla nich przygotowany bajkowy mini-spektakl stworzony 
przy pomocy komputerowo sterowanego światła i dźwięku. Na zakończenie zwiedzania warto wy-
brać się w rejs królową polskich rzek – Wisłą. Na pokładzie statku podziwiać można przepiękne 
zakątki miasta, w którym żył kiedyś potężny król Krak. 

Temperatura pod ziemią wynosi między 14° a 16° C, a trasie do pokonania jest ok. 800 schodów. 
Pamiętajcie, żeby ciepło się ubrać i założyć wygodne obuwie.Kopalnia jest otwarta dla dzieci w każ-
dym wieku, przygotowane programy są odpowiednie dla dzieci od 5 roku życia. Na trasie rozmiesz-
czono toalety. Dla dzieci przygotowano przewijaki i specjalne krzesełka w karczmie i hotelowej 
restauracji. Po zwiedzaniu można zjeść obiad pod ziemią. W pobliżu Kopalni znajdują się również 
parkingi. 

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione są od 
sezonu i trasy na jaką się zdecydujecie m.in.  
w przypadku Solilandii  
 www.kopalnia.pl/zwiedzanie/kopalnia-dla- 
 duzych-i-malych/odkrywanie-solilandii

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” 
Szyb Daniłowicza, ul. Daniłowicza 10
Szyb Regis, Plac Kościuszki 9, Wieliczka 
Tel.:    (12) 278 73 02, 278 73 66 
E-mail:   turystyka@kopalnia.pl 
Strona:  www.kopalnia.pl
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Termy w Białce Tatrzańskiej
Terma Białka w Białce Tatrzańskiej pozwala 
odpocząć i jednocześnie wyjątkowo atrakcyj-
nie spędzić czas całej rodzinie.

Najmłodsi będą mogli pobawić się w specjal-
nie przygotowanych dla nich strefach. W Stre-
fie Zabaw Wodnych czeka strumyk wodny, 
grzybek lub parasol wodny, interaktywne za-
bawki wodne oraz jeżyk wodny. Strefa Zabaw 
Suchą Stopą to samochód - zjeżdżalnia, urzą-
dzenia do dowolnej zabawy i ćwiczeń zręczno-
ściowych. To również miejsce, gdzie będziecie 
mogli usiąść, czegoś się napić i odpocząć, nie 
spuszczając przy tym dzieci z oka. 

Starsze dzieci i dorośli również nie będą się nudzić - karuzela wodna, pole do zabaw zespołowych, 
przeprawa linową, ścianka alpinistyczna, kaskady wodne oraz szeroka zjeżdżalnia i sztuczna fala 
z urządzeniem Wave Ball - to tylko cześć atrakcji. W basenie rekreacyjnym spodoba się Wam rów-
nież: grota z gejzerem, ławeczka do masażu, leżanki powietrzne, gejzery denne oraz wodospad. 
Jeśli będziecie chcieli się zrelaksować - jacuzzi będzie dobrym wyborem. 

Nie tylko pod dachem można miło spędzić czas - zjeżdżalnie zewnętrze zapewniają sporo wrażeń: 
Anaconda - o długości 120 m (tylko dla odważnych), Pontonowa - o długości 100 m, Turbo slide - to 
75 m szybkości.

W termach można zjeść obiad, zrelaksować się w saunie, skorzystać z masażu, zabiegu pielęgnacyj-
nego czy usług w zakresie rehabilitacji wodnej oraz Spa. Obiekt był tworzony z myślą o wygodzie 
najmłodszych i tych trochę starszych (rodzinne przebieralnie, blaty do przewijania w toaletach, 
rzadko spotykana możliwość zjazdu rodzica z dzieckiem na stumetrowej zjeżdżalni, możliwość ko-
rzystania z rękawków czy desek do pływania dostępnych na miejscu, powstający wiosną 2013 r. 
plac zabaw na terenie basenów).

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Codziennie w godzinach 9.00 - 21.00, 
a w okresie 25 grudnia do 28 lutego 
od 9:00 do 23:00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Terma Białka 
ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska 
Tel.:  (18) 261 25 40 
E-mail:   bok@termabialka.pl 
Strona:  www.termabialka.pl
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Czorsztyn i Niedzica
Piękna przyroda, góry i zamki – wycieczka 
w sam raz dla całej rodziny. Wyprawa w Pie-
niny dostarczy wam niesamowitych wrażeń. 
Proponujemy zobaczyć dwa zamki – w Czorsz-
tynie i Niedzicy. 

Czorsztyn oczaruje nawet najbardziej wyma-
gających wędrowców. Ruiny zamku na skali-
stym wzniesieniu półwyspu oblanego wodami 
Jeziora Czorsztyńskiego to pejzaż wart zapa-
miętania. Z zamku rozciąga się zapierający 
dech w piersiach widok na jezioro i monumen-
talne szczyty górskie. 

Samochód możecie zostawić w Czorsztynie 
i udać się stateczkiem do Niedzicy - wycieczka wodna sprawi dzieciom wiele radości. Stojący na 
stromej skale zamek powstał na początku XIV wieku przetrwał do dziś w bardzo dobrym stanie. 
Obecnie znajduje się w nim Muzeum i można tu zobaczyć m.in. izbę tortur, izby straży. W salach hi-
storycznych zgromadzone zostały obiekty pochodzące z prowadzonych na zamku prac archeologicz-
nych, pokazane są herby właścicieli zamku oraz stare fotografie. Główną atrakcją zamku jest jego 
architektura, z tarasami widokowymi, z których można podziwiać urzekające piękno okolicy. Przy 
zamkowym parkingu znajduje się kolejna atrakcja - ekspozycja nazwana Wozownią. W jej obrębie 
prezentowanych jest 16 zabytkowych pojazdów konnych, wyprodukowanych w latach 1900–1939. 

Będąc w Niedzicy warto spędzić, choć kilka chwil na zaporze przedzielającej Jezioro Czorsztyń-
skie. To największa w kraju ziemna zapora (wysokość 56 i długości 404 metry) i wspaniałe miejsce 
obserwacyjne, z którego rozciąga się przepiękny widok na jezioro, góry i oba zamki. Warto również 
pokusić się o zwiedzenie elektrowni wodnej, która się w niej znajduje. Do auta możecie wrócić rów-
nież stateczkiem wycieczkowym.

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Zamek w Czorsztynie  01.05 do 30.09 w godzinach   
9:oo – 18:oo, od 01.10 do 30.04 w godzinach 10:oo - 15:oo  
(z wyjątkiem poniedziałków) 
Zamek nieczynny: 1.I, 1.XI, 25 i 26.XII oraz Wielkanoc. 
Zamek w Niedzicy d 01.05 do 30.09 codziennie w godzinach 
9:00 - 19:00 (ostatnie wejście o godzinie 18.30) oraz od 01.10  
do 30.04 w godzinach 9:00 - 16:00 (z wyjątkiem poniedziałków) 

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Niedzica-Zamek 1 
34-441 Niedzica
Tel.: (18) 2629480, (18) 2629489
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Park Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie
Wymarzony świat dziecięcych zabaw, gdzie 
atrakcji nie zabraknie nawet i na calutki dzień. 
W Inwałdzie znajdziecie nie tylko Park Minia-
tur, ale również wiele innych rozrywek dla ca-
łej rodziny. 

Park ten położony jest w połowie drogi pomię-
dzy Andrychowem a Wadowicami, i rozciąga 
się na powierzchni 75 tys. m2 . Podczas mię-
dzykontynentalnej podróży przez Australię, 
Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Mek-
syk będziecie mogli podziwiać miniaturo-
we budowle charakterystyczne dla każdego 
z tych państw. W ciągu zaledwie jednego dnia 
możecie stanąć pod Wieżą Eiffla, na Placu św. 

Piotra czy koło Muru Chińskiego. Większość miniatur, których w Parku jest ponad 50, wykonanych 
zostało w skali 1:25. 

W Parku znajduje się również duży lunapark z atrakcyjną ofertę skierowaną zarówno dla dzieci, 
jak  i dorosłych (atrakcje lunaparkowe w okresie od listopada do marca są nieczynne).  Wśród nich 
Koło Młyńskie, Dzika Rzeka, Super Ślizg (super długa zjeżdżalnia). Dzieciakom spodoba się również 
Zielony Labirynt - zawiłe, zielone korytarze rozciągają się na obszarze 2 tys. m2 . Dodatkowo, na 
odważnych czeka Wystawa Tutenchamona. Magiczna podróż w czasy starożytnego Egiptu. Jedyna 
w Polsce wystawa skarbów Tutenchamona - kilkadziesiąt replik wykonanych przez egipskich arty-
stów - złota maska, osobisty rydwan, złoty tron oraz grobowiec Faraona Tutenchamona w skali 1:1. 

W Parku Miniatur Świat Marzeń znajduje się wiele punktów gastronomicznych oferujących dania 
obiadowe, gofry, desery, kawę. Parking i toalety są bezpłatne. Na najmłodszych czekają bezpłatne 
atrakcje (w ramach biletu do Park Miniatur Świat Marzeń) m.in.  kolejka elektryczna, dziecięca ka-
ruzela, 9-metrowa zjeżdżalnia, małpi gaj i ogromna piaskownica.
 

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione  
są od sezonu. Szczegóły: 
 www.parkminiatur.com/20-cennik

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Park Miniatur „Świat Marzeń”
Inwałd ul. Wadowicka 169, Andrychów 
Tel.:    (33) 875 73 20 
E-mail:   info@parkminiatur.com 
Strona:  www.parkminiatur.com
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Park dinozaurów – DinoZatorland
Przenieśmy się do czasów prehistorycznych, 
gdzie władza należała do ogromnych i dra-
pieżnych dinozaurów. To będzie pasjonująca 
wyprawa, wymagająca od całej rodziny sporej 
odwagi.  Park ruchomych dinozaurów Dino-
Zatorland to wspaniałe miejsce na spędzenie 
czasu. 

Największą jego atrakcją jest ścieżka eduka-
cyjna w starym lesie, bogata nie tylko w „oży-
wione” prehistoryczne gady (w tym najwięk-
szy na świecie ruchomy T-Rex), ale również 
w piękne, kilkusetletnie okazy drzew. Ma ona 
1400 metrów długości. Wędrując nią można 
spotkać około 100 naturalnej wielkości di-

nozaurów. Gigantyczne roślinożerne zauropody doskonale oddają atmosferę ery mezozoicznej, w 
której żyły. Większość z nich porusza się, a nawet wydaje dźwięki, co potęguje niezwykłość i tajem-
niczość tego miejsca. Wśród wszystkich dinozaurów największą ciekawość budzi olbrzymi T-rex, 
który zawsze zaskakuje gości. 

Znajduje się tutaj również Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, którego chlubą jest największy w 
kraju szkielet 9 metrowego Jangczuanozaura. W muzeum można zobaczyć także paleontologiczne 
wykopalisko Tuodziengozaura oraz okazy kamieni i minerałów. 

W parku czekają także inne atrakcje dla dzieci  i dorosłych m.in. kino 5D Extreme, autoskuter, karu-
zela Rekin, kolejka Wesoły Pociąg, ogromna zjeżdżalnia, trampoliny, mini-gokart, karuzele. Ogrom-
ną atrakcją parku rozrywki są ruchome dinozaury, wydające odgłosy, na których dzieci mogą usiąść 
i bujać się. Jeśli wrażeń Wam będzie mało, zajrzyjcie jeszcze do Parku Mitologii lub do Parku Owa-
dów (znajdują się w tej samej miejscowości). Parking oraz toalety bezpłatne. Czas pobytu ograni-
czony godzinami pracy parku.

MAŁOPOLSKA

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione  
są od sezonu. Szczegóły: 
 www.dinozatorland.pl/index.php?option=com_ 
 content&view=article&id=70&Itemid=77&lang=pl

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: DinoZatorland
ul. Parkowa 7, 32 – 640 Zator 
Tel.:  667 979 220 
E-mail:   info@zatorland.pl 
Strona:  www.dinozatorland.pl
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Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny  
w Tokarni

Chcecie odpocząć, a jednocześnie pokazać 
dzieciom, jak wyglądało życie w czasach ich 
pradziadków? Koniecznie przyjedźcie do Skan-
senu w Tokarni na fascynującą lekcję historii. 

Zobaczycie tu wiele ciekawych obiektów m.in. 
wielkie wiatraki, które kiedyś mieliły ziarno 
na mąkę, Dwór z Suchedniowa i wiele, wie-
le innych. Sprawdzicie, jak kiedyś wyglądała 
praca aptekarza. Klimat dawnej apteki odda-
ją opakowania po mydłach, kremach, prosz-
kach do zębów, lecznicze wina. Na stole, tzw. 
mensie ustawiono wagę, naczynia na pijawki. 
Znajdziemy tu także urządzenie do prasowa-
nia korków - za pomocą dźwigni korek był 

sprasowywany i umieszczany w szyjce butelki, tam przybierał ponownie swój pierwotny kształt - 
szczelnie ją zamykając.

Będziecie mogli również wstąpić do sklepiku - typowy dla dwudziestolecia międzywojennego,  ma-
łomiasteczkowy ma na swych półkach różnorodny asortyment. W oszklonej szafce umieszczono au-
tentyczne paczki ołówków, piór, kredek, wyroby tytoniowe, artykuły szkolne, czy przedmioty użytku 
domowego. Przy drzwiach będzie okazja podziwiać urządzenie do produkcji wody gazowanej. 

Dzieci z zaciekawieniem wejdą również do chałupy ze Słupi Starej, gdzie w jednej z izb wybudowa-
nej w latach 1855-1860 prezentowana jest ekspozycja przedstawiająca szkołę wiejską w okresie 
20-lecia międzywojennego. Wyposażona jest w oryginalne zabytkowe ławki, kącik czystości oraz 
unikatowe pomoce naukowe z tamtych lat. Wystawę wzbogacają manekiny uczniów w typowych 
dla tego okresu strojach. W trakcie wędrówki - ku uciesze dzieci - spotkacie kozy, owce, kury, indyki 
i gęsi.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione  
są od sezonu. Szczegóły: 
 www.mwk.com.pl/pl/oferta/cennik

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Park Etnograficzny w Tokarni
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny
Tel.: 515 458 649
E-mail:   skansen@mwk.com.pl 
Strona:  www.mwk.com.pl
Zwiedzanie wirtualne:  
 www.mwk.com.pl/spacer/
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Centrum Geoedukacji w Kielcach
Centrum Geoedukacji to nowoczesna placów-
ka należąca do Geoparku Kielce, znajdująca 
się w południowo-wschodniej części rezerwa-
tu Wietrznia. Jest to miejsce, gdzie w przystęp-
ny sposób przekazuje się wiedzę geologiczną 
i geograficzną (z wykorzystaniem nowocze-
snych metod i narzędzi edukacyjnych). 

W ofercie dla zwiedzających znajdują się m.in. 
zajęcia geoedukacyjne (teoretyczne, prak-
tyczne), zajęcia terenowe w obrębie obiektów 
geoturystycznych Kielc, zwiedzanie Galerii 
Ziemi, podróż kapsułą 5D. „Podróż do wnętrza 
Ziemi”. Wszystkie elementy oferty Centrum są 
dla zwiedzających bezpłatne. 

Na wystawie stałej w Galerii Ziemi zobaczycie m.in. animacje multimedialne, eksponaty geolo-
giczne, specjalnie przygotowane dioramy z modelami dawnych organizmów, które wprowadzą Was 
w świat płytkich lagun, raf i głębokich mórz, które przed 359 milionami lat pokrywały te tereny. 
Ciekawym elementem zwiedzania będzie wirtualna wycieczka po najdłuższej świętokrzyskiej ja-
skini – Chelosiowej Jamie. Spełni się również Wasze marzenie o sprawdzeniu, co kryje się w środku 
kuli ziemskiej dzięki kapsule ,,Podróż do wnętrza Ziemi’’- napotkane w trakcie podróży skamienia-
łości, dadzą Wam możliwość poznania środowisk sprzed milionów lat i zrozumienia zmian, jakim 
one podlegały.

Gdybyście mieli ochotę naprawdę zejść pod ziemię, odwiedźcie Podziemną Trasę Turystyczną na 
Kadzielni. Szczegóły tutaj:  www.geopark-kielce.pl/jaskinie . Niestety, na trasie nie można nieść 
malucha na rękach – jest to więc wyprawa dla dzieci, które same będą w stanie wędrować.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione  
są od sezonu. Szczegóły: 
 www.centrum-geoedukacji.pl/onas/informacja/id/11

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce
Tel.: (41) 242 14 98
E-mail:   sekreteriat@geopark-kielce.pl 
Strona:  www.centrum-geoedukacji.pl
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Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
Czy dzieci nudzą się w muzeach? Może w nie-
których tak, ale na pewno nie w tym. Muzeum 
Zabawek i Zabawy w Kielcach jest najwięk-
szym i najstarszym muzeum zabawek w Pol-
sce. 

Na 631 m kwadratowych powierzchni wysta-
wienniczej czeka na was kilka tysięcy ekspona-
tów i to nie byle jakich – bo głównie zabawek. 
Goście mogą obejrzeć kilkanaście wystaw, 
m.in. lalki z całego świata, zabawki historycz-
ne i ludowe, modele samochodów, samolotów, 
statków, kolejkę elektryczną. Zwiedzanie tego 
miejsca będzie dla dzieci niezwykłą przygodą 
– dostępne są wystawy interaktywne, na któ-

rych dzieci mogą nie tylko obejrzeć, ale i dotknąć eksponatów. 

Podczas zwiedzania jest możliwość zabawy w kąciku zabaw, a latem także na dziedzińcu Muzeum. 
Ogromne wrażenie zrobi na całej rodzinie wystawa „Miasto zabawek”. Dowiecie się dzięki niej, 
czym bawiły się dzieci w XVIII, XIX i na początku XX wieku, gdzie kupowano zabawki i kto je produ-
kował, czy wszystkie służyły do zabawy i czy dzieci z tamtych czasów bawiły się nimi tak samo, jak 
współczesne maluchy.

Wśród przepięknych eksponatów nie zabraknie najstarszej woskowej lalki z XVIII wieku, porcela-
nowych lal z przełomu wieków znanych europejskich firm, maleńkich porcelanowych lalek minia-
turek, drewnianych mebelków, miedzianych naczyń, kuchenek. Chłopcy z pewnością zachwycą się 
ołowianą armią żołnierzyków, metalowym wozem strażackim, koniem na biegunach pokrytym cie-
lęcą skórką czy klockami wykonanymi z kamienia. W Muzeum nie brakuje również współczesnych 
zabawek – być może niektóre z nich Wasze maluchy mają nawet w swoim pokoju.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zwiedzanie
Codziennie (oprócz poniedziałków)  
w godz. 9.00 - 17.00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
pl. Wolności 2, 25 – 367 Kielce
Tel.: (41) 34 440 78, 34 337 00
E-mail:   poczta@muzeumzabawek.eu 
Strona:  www.muzeumzabawek.eu
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Muzeum Archeologiczne i Rezerwat  
„Krzemionki”

„Mamo – tato, a co jest pod ziemią?” – za-
miast wymyślać odpowiedź, zabierzcie dzieci 
na zwiedzanie trasy turystycznej w Krzemion-
kach. Liczy ona ok. 1,5 km długości i prezentu-
je oryginalne wyrobiska neolitycznych kopalń, 
hałdy górnicze oraz zagłębienia poszybowe, 
składające się na wyjątkowy krajobraz prze-
mysłowy sprzed 5000 lat. 

Najciekawszą częścią trasy jest jej fragment 
poprowadzony pod ziemią. Obecna trasa pod-
ziemna liczy prawie 500 m długości i w naj-
głębszym miejscu osiąga 11,5 m (jest jedynym 
tego typu obiektem na świecie otwartym dla 
szerszej publiczności). 

Będzie również okazja zwiedzić Muzeum z ciekawymi wystawami oraz powstałą w 1991 roku re-
konstrukcję pradziejowej osady. Zajmuje ona powierzchnię ok. 1,5 ha. Mimo iż nie jest wiernym od-
wzorowaniem żadnego ze znanych stanowisk archeologicznych, oglądając ją można wyobrazić so-
bie, jak ludzie epoki kamienia i wczesnej epoki brązu organizowali przestrzeń, którą zamieszkiwali. 
Wioska składa się z rekonstrukcji 4 domów mieszkalnych. Otoczone są one palisadą i rowem obron-
nym, podobnie jak niektóre znane osady neolityczne (np. Stryczowice, Bronocice, Złota). Obok chat 
zorganizowane są stanowiska, na których odbywają się lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. 

W sezonie letnim w sąsiedztwie wioski funkcjonuje także warsztat garncarza, gdzie pod okiem 
specjalisty można samodzielnie wytoczyć gliniane naczynie. Pamiętajcie o cieplejszym ubraniu - 
w podziemiach kopalni panuje stała temperatura 7 – 9*C. Niestety podziemia nie są przystosowane 
do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, nie ma możliwości poruszać się z dzieckiem w wózku. 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zwiedzanie
Od IV do X codziennie w g. 9-17,
od XI do III codziennie oprócz poniedziałków 
w godz. 8-16, od V do IX w godz. 9-19 w dni 
powszednie i w godz. 11-19 w weekendy.
Dzieci do lat 6 zwiedzają muzeum  
za darmo!

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat 
„Krzemionki”, Sudół 135 a, Ostrowiec  
Świętokrzyski
Tel.:  (41) 33-04-550 wew. 61
E-mail:   sekretariat@krzemionki.info 
Strona:  www.krzemionki.pl
Zwiedzanie wirtualne: 
 www.reklama-kielce.pl/panoramy/krzem

Fot. K. Pęczalski
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Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
Talerzyki, figurki, wazy – czy to może zacie-
kawić dzieci? Oczywiście, że tak, szczególnie 
jeśli odwiedzicie Żywe Muzeum Porcelany 
w Ćmielowie. Będziecie mogli się tu zapoznać 
z procesem produkcji porcelany oraz uczestni-
czyć w wielu innych atrakcjach. 

Pobyt w Centrum Porcelany Artystycznej 
trwa od 45 minut do 3 godzin w zależności 
od wybranego programu. Zwiedzanie odbywa 
się z przewodnikiem - instruktorem. Dorośli 
i dzieci mają okazje poznać tajniki wyrobu 
porcelany. Od powstawania formy przez su-
szenie odlewu, czyszczenie, wypalanie, szkli-
wienie, malowanie i oczywiście wielokrotne 

wypalanie. Okazuje się, że powstawanie filiżanki 
do kawy może być wyjątkowo fascynujące. 

Ciekawostką jest to, że znajduje się tu ogromny piec do wypalania ceramiki. Obecnie już nieczynny, 
ale zachowany w świetnym stanie - może wejść do niego nawet i 20 osób. To największy taki za-
chowany piec do wypału porcelany w tej części Europy. Wewnątrz niego będziecie mieli niepowta-
rzalną okazję zapoznania się z niegdysiejszą techniką wypalania porcelany oraz obejrzenia filmu 
o procesie technologicznym jej powstawania. W końcowej części wizyty w piecu istnieje również 
możliwość zaśpiewania piosenki w systemie karaoke. 

Po wyjściu z pieca przewodnik zaprosi was do naocznego uczestnictwa w trudnym procesie wyrobu 
porcelany, który zostanie zaprezentowany w sposób instruktażowy na pięciu stanowiskach. Zoba-
czycie na żywo proces odlewania figurki. Dowiecie się, jak figurki zabezpieczane są przed fałszer-
stwem, jak się je maluje... Będzie również okazja własnoręcznego wybicia monety okolicznościowej 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zwiedzanie
kwiecień - wrzesień: 
poniedziałek - niedziela w godz. 9.00 - 18.00 
październik - maj:       
poniedziałek - niedziela w godz. 9.00 - 16.00 
Warto wcześniej zarezerwować miejsce. 

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Fabryka Porcelany AS Ćmielów 
ul. Sandomierska 243, 27 - 440 Ćmielów 
Tel.:  (15) 861 53 12, 861 20 21
E-mail:    turystyka@cmielow.com.pl 
Strona:   
 www.turystyka.cmielow.com.pl/pl/11/strona/1/15

Fot. T. Warczak
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JuraPark Bałtów
Niewątpliwie jedną z największych atrakcji 
Bałtowa jest JuraPark – miejsce, w którym 
tętni życiem świat dinozaurów i gdzie można 
naprawdę przenieść się w czasie. Park poło-
żony jest w dolinie rzeki Kamiennej, zajmując 
powierzchnię około 3,5 ha.  

Zwiedzanie parku to podróż w czasie poprzez 
okresy geologiczne tj. od kambru do dziś. Naj-
większą atrakcję stanowią oczywiście rekon-
strukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych 
wymarłych zwierząt naturalnej wielkości, 
rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. 
Ogrom emocji na trasie budzi model roślino-
żercy jurajskiego - sejsmozaura - długości 

prawie 50 metrów. Sama trasa stanowi nie tylko atrakcję dla oglądających, ale ma również dużą 
wartość dydaktyczną. Ścieżka kończy się wejściem do Muzeum Jurajskiego, gdzie sale muzealne 
wypełnione są eksponatami pochodzącymi z różnych części świata. 

Na najmłodszych zwiedzających czeka bogato wyposażony plac zabaw. Mali „łowcy dinozaurów” 
mają tu możliwość odkopania ukrytego w piasku szkieletu straszliwego T- Rexa oraz sfotografo-
wania się w paszczy „bestii”. Największym powodzeniem wśród dzieci cieszy się jednak konstruk-
cja linowa rozpięta na słupach przypominająca pajęczą sieć. Cały teren placu został ogrodzony, 
a w specjalnie przygotowanych „pieczarach” znajdują się stoliki, przy których można odpocząć. 

W Sabathówce – w dawnym kamieniołomie zebrano kilkadziesiąt bloków skalnych, na których za-
chowały się ślady wczesnojurajskich dinozaurów. Na entuzjastów geologii czeka Kącik Młodego 
Paleontologa, gdzie dzieci mogą przy użyciu odpowiednich narzędzi wydobyć prawdziwą skamie-
niałość.

Co jeszcze można zwiedzić w Bałtowie? Np. Zwierzyniec Bałtowski, a do tego niezapomnianych 
wrażeń dostarczą Wam spływ tratwą rzeką Kamienną, przejażdżka na Rollercoasterze czy seans 
w Cinema 5D - Kino Emocji.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione  
są od sezonu. Szczegóły: 
 www.juraparkbaltow.pl/index.php?go=godziny

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: JuraPark Bałtów
Bałtów 8a, 27-423 Bałtów
Tel.: (41) 264 14 20 
E-mail:   rezerwacja.baltow@jurapark.pl 
Strona:  www.juraparkbaltow.pl
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Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne

Chcielibyście spojrzeć w niebo inaczej niż 
zwykle? –  Jak można zrobić to lepiej, niż przez 
teleskop? Odwiedzając Olsztyn nie zapomnij-
cie o wycieczce do Planetarium i Obserwato-
rium Astronomicznego. 

Planetarium w Olsztynie jest pomnikiem zbu-
dowanym w hołdzie Mikołajowi Koperniko-
wi. Główną formą działalności Planetarium 
są programy astronomiczne. Prezentowane 
w czasie projekcji rozgwieżdżone niebo oraz 
ciekawe zjawiska astronomiczne na długo po-
zostaną w Waszej pamięci. Ciekawe programy 
prezentują różnorodne zjawiska astronomicz-
ne oraz efekty lotów kosmicznych. Oprócz 

aparatury planetarium w programie wykorzystane są rzutniki przeźroczy lub projektory wideo. 

Obserwatorium Astronomiczne to już zupełnie inny adres. Znajduje się ono w zaadaptowanej wie-
ży ciśnień, zbudowanej w 1897 roku na wzgórzu Świętego Andrzeja, najwyższym (143 m n.p.m.) 
wzniesieniu dawnego Olsztyna. Przy bezchmurnym niebie w Obserwatorium Astronomicznym 
prowadzone są pokazy nieba. Pobyt na tarasie obserwatorium jest zawsze wspaniałą okazją do 
obejrzenia panoramy miasta, a schodząc z tarasu, można odwiedzić pracownie Obserwatorium 
Astronomicznego i zapoznać się z różnorodnymi zgromadzonymi tam instrumentami i przyrządami 
astronomicznymi. W pogodny dzień atrakcją są oglądane przez lunety plamy na Słońcu. Bezchmur-
ne wieczory i noce odsłaniają liczne tajemnice rozgwieżdżonego nieba. Przez teleskop można oglą-
dać niezmierne bogactwo kraterów i gór na Księżycu oraz sprawdzić, czym się różnią planety od 
gwiazd. Z dalekich obiektów Wszechświata prezentowane są układy wielokrotne i gromady gwiazd, 
jasne mgławice oraz galaktyki. 

OLSZTYN I OKOLICE

Zwiedzanie
Seanse: 
 www.planetarium.olsztyn.pl/seanse
Obserwacje: www.planetarium.olsztyn.pl/  
 www.planetarium.olsztyn.pl/obserwatorium

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Planetarium:
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, Olsztyn
Tel.: (89) 533-49-51, 527-67-04
E-mail:   opioa@planetarium.olsztyn.pl
Obserwatorium:
ul. Żołnierska 13, 10-558 Olsztyn
Tel.: (89) 527 67 03 
E-mail:   oa@planetarium.olsztyn.pl
Strona:  www.planetarium.olsztyn.pl
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Park linowy „Makumba”
Poskakać po drzewach, zawisnąć na gałęzi jak 
małpka, poczuć się przez chwilę niczym dziel-
ny Tarzan – takie możliwości rozrywki czekają 
na Waszą rodzinę w parku linowym w Olszty-
nie. 

W parku znajdują się cztery trasy, na których 
zgromadzono aż 88 atrakcji. Dzięki temu, że 
są one zróżnicowane pod względem długości 
i trudności zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą 
tu coś dla siebie! Na trasach rozmieszczonych 
jest 7 zjazdów tyrolskich, za które nie pobiera 
się dodatkowych opłat.

Trasa Niebieska (od 1 do 2,5 m wysokości) – 
jest idealna dla dzieci. Jej unikatowość polega na tym, że rodzic przez cały czas ma kontakt z dziec-
kiem.

Gdybyście chcieli przeżyć mocniejsze wrażenia (atrakcja już raczej dla nastolatków),  jest możli-
wość odwiedzenia parku nocą… i uczestnictwa w „Nocy nietoperza”.

Oprócz tras linowych, wśród tutejszych atrakcji wymienić można: zorbing, planszowe gry integra-
cyjne i zespołowe, tor rurowców, paintball.  Dzieciaki na pewno ucieszy również możliwość odwie-
dzenia parku tematycznego „Wielkie owady”, gdzie wielkość owadów dochodzi nawet do 8 metrów! 

OLSZTYN I OKOLICE

Zwiedzanie
Codziennie w godz. 11.00 - 20.00.
Dni deszczowe: nieczynne.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Makumba Park Linowy
Olsztyn, ul. Gen. Sikorskiego, las obok Reala
Tel.: 666 21 67 62
E-mail:   info@makumbapark.pl
Strona:  www.makumbapark.pl
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Park Etnograficzny w Olsztynku
Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etno-
graficzny to ok. 100 ha powierzchni – świetnie 
miejsce na niepowtarzalną lekcję historii i ro-
dzinną integrację. 

Spacerując po Parku będziecie mogli podzi-
wiać 70 obiektów dużej i małej architektury 
wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Li-
twy, o zróżnicowanych funkcjach i budowie. 
Są to budynki mieszkalne, sakralne, zabu-
dowania gospodarcze i przemysłowe. Każdy 
z nich znajduje się w przepięknym otoczeniu 
przyrody. Będzie okazja zobaczyć m.in. stare 
wiatraki, dawne wiejskie wychodki (toalety) 
i ambonę myśliwską. Spotkacie również zwie-

rzęta m.in.  kury, gęsi, kaczki i koniki. Zachwycą was przydomowe ogródki, dzięki którym ma się 
wrażenie, że czas się zatrzymał, a gospodarze za chwilę wrócą do swoich domostw.  Jest to jeden 
z ważnych walorów tego miejsca, który przyciąga tu turystów. 

Jeśli zgłodniejecie – na terenie Muzeum znajduje się Karczma, gdzie będziecie mogli zjeść regional-
ne przysmaki. Dodatkowo możecie zajrzeć również do Salonu Wystawowego (mieści się on w daw-
nym kościele parafialnym w centrum Olsztynka, ul. Zamkowa 1) i zapoznać się ze zgromadzonymi 
tam eksponatami. 

Dojazd na parking Skansenu znajdujący się przy ulicy Leśnej 23. Warto sprawdzać kalendarz imprez 
na stronie Skansenu – bywają wyjątkowo ciekawe.

OLSZTYN I OKOLICE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione są od 
sezonu. Szczegóły:  
www.muzeumolsztynek.com.pl/index.php?optio-
n=com_content&view=article&id=1&Itemid=110

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Budownictwa Ludowego 
- Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek
Tel: (89) 519 15 42 (od 15 IV do 31 X)
E-mail:   mbl@muzeumolsztynek.com.pl
Strona:  www.muzeumolsztynek.com.pl
Zwiedzanie wirtualne:   
 www.mbl.sklodowski.pl
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Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN  
w Kosewie Górnym

Spacer wśród jeleni pasących się na pięknie 
położonych pastwiskach nad jeziorem Kuc, 
wizyta u oswojonych danieli oraz muflonów, 
możliwość obejrzenia jeleni sika, kóz – jed-
nym zdaniem wielkie spotkanie z naturą czeka 
was w Stacji Badawczej Instytutu Parazytolo-
gii PAN w Kosewie Górnym. 

Do tego będzie okazja zwiedzić Muzeum Sta-
cji i przekonać się, co jeleń nosi na głowie 
(przynajmniej do czasu, aż mu to nie spadnie) 
– zobaczycie bogate zbiory poroży jeleni eu-
ropejskich, danieli oraz innych gatunków jele-
niowatych, unikalne kolekcje zrzutów obrazu-
jące rozwój poroża.  

Wystawa fotografii przyrodniczej oraz specjalne seanse slajdów autorstwa m.in. Andrzeja Stachur-
skiego pt. „Mazurskie spotkania”, ilustrowanych muzyką, odgłosami przyrody i zwierząt – będą 
dodatkową atrakcją dla małych i dużych. 

Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem. Jest możliwość urządzenia ogniska, pikniku 
pod specjalnie przygotowaną wiatą. Pamiętajcie zabrać ze sobą odpowiednie obuwie (zwiedzanie 
polega głównie na spacerze po górzystych pastwiskach pod gołym niebem).  

Niestety nie można wprowadzać do zwierząt wózków z dziećmi – dlatego jeśli wybieracie się na 
wycieczkę z maluchami warto zabrać chustę lub nosidełko.

OLSZTYN I OKOLICE

Zwiedzanie
Sezon turystyczny 2013: 27 IV - 1 IX.  Stacja 
udostępniona będzie codziennie  
(z wyjątkiem poniedziałków) w godz. 10 - 17.  
Przed przyjazdem najlepiej upewnić się  
telefonicznie, czy będzie możliwość  
zwiedzania w danym terminie.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii 
PAN w Kosewie Górnym, 11-700 Mrągowo 
Tel.: (89) 742 43 80  
E-mail:   kosewopan@kosewopan.pl  
Strona:  www.kosewopan.pl
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Łódzki Ogród Botaniczny i Palmiarnia
Ogród Botaniczny w Łodzi zajmuje powierzch-
nię 67 ha podzieloną na dziewięć działów te-
matycznych oraz około 2 ha w Parku Źródli-
ska I. W Parku tym, przy al. Piłsudskiego 61, 
znajduje się bowiem Palmiarnia Ogrodu Bo-
tanicznego prezentująca kolekcje roślin eg-
zotycznych oraz przylegający do niej Ogródek 
Dydaktyczny. 

Ogród ma charakter parkowo-leśny. Krajobraz 
urozmaica 12 sztucznie usypanych wzgórz ob-
łożonych granitowymi, wapiennymi i piaskow-
cowymi blokami skalnymi. Najwyższe zgrupo-
wane są w alpinarium, a pozostałe znajdują 
się w ogrodzie japońskim, arboretum i dziale 

flory polskiej. Dzieci z radością pomyszkują w zakątkach alpinarium i pobawią się w małych, gór-
skich odkrywców. Będąc w Ogrodzie koniecznie zajrzyjcie do Działu roślin leczniczych i przemy-
słowych. Zgromadzono tu kolekcję około 230 gatunków roślin szeroko stosowanych m. in. w zioło-
lecznictwie. Zielne rośliny lecznicze posadzono w 28 grupach np.: rośliny pobudzające trawienie, 
odkażające, wykrztuśne, przeciwpotne i inne. Uważajcie tylko, żeby dziecko czegoś nie zjadło. 

Gdy już obejrzycie wszystkie ciekawe miejsca w Ogrodzie, czas przenieść się w magiczny świat Pal-
miarni. Najmłodsi z zainteresowaniem obejrzą rośliny, których nie spotykamy w naszych parkach 
i lasach. Tropikalne palmy (niektóre z nich to ponad 140-letnie okazy o wysokości około 18 m.), do-
stojne storczyk, kolorowo kwitnące kaktusy czy rośliny mięsożerne zachwycą całą rodzinę. W Pal-
miarni organizowane są również ciekawe wystawy, które wywrą na Was niesamowite wrażenie.

ŁÓDŹ I OKOLICE

Zwiedzanie
Ogród Botaniczny: czynny codziennie, w IV i IX  
w godz. 9 -19 (kasy do 18), w X w godz. 9 -17 
(kasy do 16), V-VIII w godz. 9 - 20 (kasy do 19)
Palmiarnia: czynna codziennie IV -IX 
w godz.10.00 - 18.00 (kasy do 17.30), 
X-III w godz. 9 - 16 (kasy biletowe do 15.30)
Nieczynna w: poniedziałki, 1.I, 25.XII, 
Niedzieli Wielkanocnej, 1.XI oraz ostatniego 
tygodnia III i VII

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Ogród Botaniczny 
ul. Krzemieniecka 36/38, 94-303 Łódź
Tel.: (42) 688 44 20
E-mail:   palmiarnia@botaniczny.lodz.pl 
Palmiarnia Ogrodu Botanicznego 
Al. Piłsudskiego 61 (Park Źródliska I), Łódź
Tel.: (42) 674 96 65 
E-mail:   sekretariat@botaniczny.lodz.pl
Strona:  www.botaniczny.lodz.pl
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Łódzki Ogród Zoologiczny
Poznacie Juditę, Lirę oraz Lokatkę – wspania-
łe żyrafy. Sprawdźcie, co słychać u Magdy – 
prawie 5 tonowej słonicy oraz przekonacie się, 
o czym śpiewają mieszkańcy Pawilonu Świat 
Ptaków. Taka wyprawa na pewno zainteresuje 
dzieci i dorosłych. 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi jest jed-
nym z 15 istniejących w Polsce. Na powierzch-
ni 16,4 ha mieszka ok. 3 tys. przedstawicieli 
różnych gatunków ptaków, ssaków, ryb itp. Do 
odwiedzin w takich miejscach, jak ogród zoo-
logiczny żadnego dziecka namawiać nie trze-
ba. 

Szczególnie, jeśli nie brakuje tu dodatkowych atrakcji, choćby takich jak Mini ZOO, które cieszy się 
wielką popularnością i sympatią dzieci, zwłaszcza najmłodszych.

Mini ZOO daje możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi. Na czterech 
dużych wybiegach przebywa kilkadziesiąt udomowionych zwierząt działu dydaktycznego: owce, 
kozy, świnie, kury ozdobne, kaczki i gęsi. To miejsce stworzono z myślą o dzieciach miejskich, które 
w większości znają te zwierzęta tylko z podręczników. Dzieci mogą zobaczyć je z bliska, nauczyć się 
rozróżniania poszczególnych rodzajów gatunków i ras; niektóre z nich można pogłaskać, nakarmić, 
czy nawet przytulić. Pracownicy dydaktyczni opowiadają o ich biologii i ogólnie o procesach udo-
mowienia zwierząt. Niezapomniane wrażenia gwarantowane.

ŁÓDŹ I OKOLICE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania ZOO i Mini ZOO 
uzależnione są od sezonu. Szczegóły na stronie 
głównej ZOO.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź
Tel.: (42) 632 75 09 
E-mail:   sekretariat@zoo.lodz.pl 
Strona:  www.zoo.lodz.pl
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Muzeum Bajki Se-ma-for w Łodzi
Muzeum Bajki Se-ma-for to szczególne miej-
sce w Łodzi, w którym dzieci przeniosą się do 
świata bajek, a dorośli będą mogli przypo-
mnieć sobie czasy beztroskiego dzieciństwa.

Wystawę podzielono na 7 części - Mistrzowie 
animacji, Od pomysłu do budowy lalki, Sceno-
grafia, Plan zdjęciowy, Montaż-Postproduk-
cja-Udźwiękowienie, Rodzaje animacji, Kino 
Se-ma-for.

Na co dzień można tu spotkać Misia Uszatka, 
Colargola i bohaterów innych filmów wypro-
dukowanych w Studiu Filmowym Se-ma-for. 
Na wystawie zaprezentowane są lalki i frag-

menty scenografii, zarówno z tych kultowych, znanych wszystkim dobranocek, jak i innych produk-
cji studia m.in.: „Trzech Misiów”, „Mordziaków” czy „Mokrej Bajeczki”. 

Zwiedzając poszczególne sale zobaczycie, jak zmieniała się technika i technologia animacji poklat-
kowej na przestrzeni 100 lat. Na wystawie można także podziwiać szkice, projekty do lalek i sce-
nografii, zdjęcia oraz filmowe plakaty. By przybliżyć odwiedzającym tajemnice tworzenia  animacji 
w Muzeum prezentowane są urządzenia oraz sprzęt wykorzystywany do produkcji filmowej. Wysta-
wie towarzyszą pokazy filmów animowanych wyprodukowanych przez spółkę „Se-ma-for Produk-
cja Filmowa”. 

W weekendy w Muzeum dzieci mogą uczestniczyć również w ciekawych warsztatach. Zajęcia za-
planowane są tak, by w przystępny sposób pokazać gościom proces tworzenia filmu animowanego, 
rozwijając przy tym artystyczne talenty, a nawet pozwalając stworzyć własną animację. 

ŁÓDŹ I OKOLICE

Zwiedzanie
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek,  
sobota, niedziela: 10.00-16.00,
czwartek: 12.00-18.00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Se-ma-for Muzeum Animacji
ul. Targowa 1/3 B. 24  
(wejście od ul. Tuwima 54), Łódź
Tel.:  (42) 682 26 01, 502 496 350
E-mail:   muzeum@se-ma-for.com 
Strona:  www.se-ma-for.com
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Muzeum Kinematografii w Łodzi
Poznajcie tajemnice planu filmowego, obej-
rzyjcie ciekawe rekwizyty i scenografie. Po-
każcie dzieciakom, jak kiedyś wyglądały filmy 
i jak bardzo różniły się od tych dzisiejszych – 
wszystko to w trackie odwiedzin w Muzeum 
Kinematografii. Jego siedzibą jest piękny, po-
chodzący z połowy XIX w pałacyk (rezydencja) 
Karola Scheiblera. 

W trakcie zwiedzania dzieci na pewno zainte-
resuje Dział Animacji, w którym zgromadzone 
są projekty postaci, kukiełki i lalki, kadry z fil-
mów animowanych. Najcenniejsze eksponaty 
to prace Władysława Starewicza – pioniera 
polskiego filmu animowanego. Zbiór liczy po-

nad 200 projektów scenograficznych, projektów lalek, dekoracji do wielu filmów lalkowych. Są to 
niezwykle ciekawe prace wykonane różnymi technikami poprzez szkice postaci ołówkiem do barw-
nych, precyzyjnych dekoracji. 

W Muzeum Kinematografii zobaczycie także wystawę fragmentów scenografii do filmu „Latająca 
maszyna” - ulicę Paryża z zabytkowymi, XIX-wiecznymi kamienicami oraz samą „latającą maszy-
nę”, jedną z kilkunastu stworzonych na potrzeby realizacji obrazu. 

Równie ciekawym doświadczeniem dla całej rodziny będzie możliwość obejrzenia urządzeń do krę-
cenia i wyświetlania filmów oraz sali, gdzie zaaranżowano fragment „komnaty Chryzotemis” z pla-
nu filmu „QUO VADIS” Jerzego Kawalerowicza. Zainstalowano tam typowe urządzenia używane 
przez filmowców. Dla amatorów mocnych wrażeń zgromadzono w gablotach akcesoria do charak-
teryzacji i efektów specjalnych. Będziecie mogli sobie wyobrazić jak w praktyce wygląda praca re-
żysera, operatora czy scenografa. 

ŁÓDŹ I OKOLICE

Zwiedzanie
Poniedziałek: nieczynne,
wtorek: 10.00-17.00 ,
środa, piątek: 9.00-16.00,
czwartek, sobota, niedziela: 11.00-18.00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź
Tel.:   (42) 6740 957
E-mail:   rezerwacja@kinomuzeum.pl 
Strona:  www.kinomuzeum.pl
Zwiedzanie wirtualne siedziby Muzeum:     
 www.wim.kinomuzeum.eu/fp
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Gorące Źródła w Uniejowie
Uniejów położony jest ok. 50 km od Łodzi. 
Warto wybrać się tu na rodzinną wycieczkę, 
by móc zrelaksować się w gorących źródłach. 
Zarówno rodzice, jak i dzieci będą mogli sko-
rzystać z dobroczynnych właściwości wód 
geotermalnych. 

Kompleks Termalno-Basenowy, który poło-
żony jest  u podnóża XIV- wiecznego Zamku 
otoczonego XIX wiecznym parkiem, oferuje 
gorące kąpiele w leczniczych solankach ter-
malnych. W kompleksie  znajdują się baseny 
kryte, baseny otwarte oraz zespół odnowy 
biologicznej. Baseny otwarte zostały połączo-
ne z budynkiem basenów krytych i zasilane są 

leczniczą solanką termalną. Takie rozwiązanie umożliwi funkcjonowanie basenów przez cały rok 
niezależnie od pogody. 

W kompleksie  mieści się  również  basen  solankowo uzdrowiskowy  z ciepłą wodą  oraz niezależny  
basen wewnętrzny z częścią ogólną i dziecięcą. W strefie dla najmłodszych dzieciaki wybawią się 
za wszystkie czasy. Na  środku  basenu  znajdziecie  statek  piracki, ściankę wspinaczkową oraz 
armatkę wodną. Strefa radości dla dzieci to 147 m2 o głębokości 0,5 do 1,2 m. Basen dziecięcy 
posiada również masaże karku i inne przyjemności, aby rodzice w oczekiwaniu na swoje pociechy 
mogli się również zrelaksować.

Obok kompleksu umieszczono jedno ze źródeł wód termalnych. Dzieci z radością sprawdzą tempe-
raturę wody i jej charakterystyczny zapach. Jeśli będziecie jeszcze mieli siły na dodatkowe atrakcje 
warto udać się np. na spacer po Parku w Uniejowie oraz zobaczyć Zamek Arcybiskupów, gdzie obec-
nie funkcjonuje m.in. restauracja.

ŁÓDŹ I OKOLICE

Otwarte
Siedem dni w tygodniu,  
w godzinach 10.00-22.00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Kompleks Termalno-Basenowy 
Zamkowa 1, 99-210 Uniejów
Tel.: (63) 2889690
E-mail:   termy@uniejow.pl 
Strona:  www.termyuniejow.pl 
Zwiedzanie wirtualne:     
 www.termyuniejow.pl/wirtualna-wycieczka
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Park Jurajsko-Botaniczny „Dinopark”
Park Jurajsko-Botaniczny w Kołacinku poło-
żony niecałe 40 km od Łodzi, jest doskonałym 
miejscem na rodzinną naukę i zabawę. Zwie-
dzenie Dinoparku dostarczy mnóstwa wrażeń 
całej rodzinie. 

Będzie sposobność przenieść się wiele milio-
nów lat wstecz spacerując ścieżką ery mezo-
zoicznej oraz zwiedzając Muzeum ze skamie-
linami i innymi ciekawymi eksponatami. Na 
pewno wywrze to na Was niesamowite wraże-
nie. 

W Parku można również aktywnie spędzić czas 
w ogrodzie jordanowskim otoczonym rekon-

strukcjami dinozaurów lub wziąć udział w jednej z edukacyjnych gier dotyczących „mieszkańców” 
parku. Jest okazja także obejrzeć projekcje multimedialne o życiu dinozaurów, albo po prostu… przy-
tulić jakiegoś przyjaznego, prehistorycznego stworka.  Dzieci będą zachwycone tym, że ze stawu 
wychyla się głowa wielkiego gada i że w piaskownicy można wykopać „kości” dinozaura.  

Gdy zgłodniejecie – na terenie obiektu znajduje się punkt gastronomiczny, w którym można zjeść 
coś smacznego. Nie musicie się też martwić o parking – jest dostępny i bezpłatny.

ŁÓDŹ I OKOLICE

Zwiedzanie
27 - 30. IV oraz 1-14. X: pon. - pt. 9.00 - 16.00,
sob. - nd. 10.00 - 18.00,  
VI - VIII: pon. - pt. 9.00 - 18.00,
sob. - nd. 9.00 - 19.00,
IX:  pon. - pt. 9.00 - 17.00,  
sob. - nd. 10.00 - 18.00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Park Jurajsko-Botaniczny „Dinopark”
Kołacinek 21, 95-061 Dmosin
Tel.: (46) 874 76 86
E-mail:  centrala@dino-park.pl
Strona:  www.dino-park.pl
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Skansen Rzeki Pilicy
Skansen Rzeki Pilicy znajduje się w Tomaszo-
wie Mazowieckim (55 km od Łodzi, 110 km od 
Warszawy) i jest pierwszym w Polsce muzeum 
na wolnym powietrzu poświęconym rzece. 

Będzie okazja poszaleć na świeżym powietrzu 
oglądając jednocześnie ciekawe ekspozycje. 
Najbardziej rozbudowana z nich - „Młynar-
stwo wodne w dorzeczu Pilicy”, daje możli-
wość m.in. zobaczenia drewnianego młyna 
wodnego wraz z całym wyposażeniem. Wnę-
trze budynku zajmuje ekspozycja poświęcona 
tradycjom młynarstwa wodnego w dorzeczu 
Pilicy, której głównym elementem są ruchome 
modele młynów. 

Dużych i małych chłopców zainteresuje zapewne dział militariów wydobytych z Pilicy, a wśród nich 
opancerzony artyleryjski ciągnik nazywany potocznie „Lufcikiem” (wydobyty z rzeki 54 lata po za-
tonięciu). To jedyny zachowany pojazd tego typu na świecie. Po ponad półwiecznym pobycie pod 
wodą i gruntownym remoncie pojazd jest całkowicie sprawny. Zobaczycie tu również 100-letnią 
barkę roboczą, przeciwdesantową minę kotwiczną, wojskowy kuter holowniczy czy niewielki budy-
nek służący carowi za… leśną toaletę. 

Na terenie skansenu jest miejsce na urządzenie ogniska. Jeśli będziecie już w Tomaszowie warto 
również odwiedzić Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła oraz Ośrodek Hodowli Żubrów.

ŁÓDŹ I OKOLICE

Zwiedzanie
1.IV-31.X wtorek - niedziela w godz. 10 - 18,
1.XI-31.III wtorek - piątek w godz. 8 - 16, 
soboty i niedziele w godz. 10 – 16. 
W poniedziałki skansen nieczynny.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Skansen Rzeki Pilicy
ul. A.F. Modrzewskiego 9/11,  
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel: (44) 723-00-03
E-mail:   info@skansenpilicy.pl
Strona:  www.skansenpilicy.pl 
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Zoo Safari w Borysewie
Zoo Safari  w Borysewie to miejsce, z którego 
dzieciaki nie będą chciały wychodzić. Moż-
na tu stanąć twarzą w twarz z egzotycznymi 
zwierzętami z całego świata oraz skorzystać 
z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie 
dla dzieci np. uczesać kucyka. 

Podziwiać tu można nie tylko najgroźniejsze 
drapieżniki świata - białe tygrysy bengalskie, 
białe lwy, panterę śnieżną, serwale, ale także 
lemury, bawoły indyjskie i tapira. Zachwyci 
Was foka Dawid, który od początku pobytu 
w ZOO jest ulubieńcem publiczności. 

Niezwykle ciekawą, wartą zobaczenia atrak-
cją są pokazowe karmienia zwierząt, które odbywają się przy zwiedzających. ZOO Safari proponuje 
również dodatkowe atrakcje – dla maluchów jazda na kucyku, zaś dla dorosłych… na wielbłądzie. 
Dzieci z radością spędzą czas Mini Zoo, w którym mogą się spotkać się z kózkami miniaturkami, 
owieczkami kameruńskimi, alpakami, świnkami wietnamskimi, osiołkami i królikami. Dla chętnych 
jest również dostępna  Figlarnia - bajkowa kraina, gdzie można skakać na trampolinie, zmierzyć się 
z kosmicznym torem przeszkód czy dmuchaną dziewięciometrową zjeżdżalnią. 

Cena biletu obejmuje wejście na teren Zoo Safari i daje możliwość swobodnego poruszania się po 
całym Obiekcie bez ograniczeń czasowych. Wszystkie dodatkowe atrakcje są płatne oddzielnie. 
Przed Zoo jest duży bezpłatny parking. Obok parkingu są bezpłatne toalety. Na terenie zoo jest też 
drewniany domek dla matek z małymi dziećmi, gdzie można nakarmić czy przebrać malucha. Nie 
ma problemu również z obiadem - na terenie Zoo można zjeść coś gorącego lub słodkiego. Wracając 
z Zoo w warto odwiedzić Termy Uniejów i oddać się wodnym szaleństwom.

ŁÓDŹ I OKOLICE

Zwiedzanie
Siedem dni w tygodniu w godz. 10 - 16
1.XII 2012 -IV 2013 ZOO Safari nieczynne.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: ZOO Safari Borysew
Borysew 25, 99 - 200 Poddębice
Tel.: 790 70 30 30, (43) 678 47 48
E-mail:   biuro@zoosafari.com.pl
Strona:  www.zoosafari.com.pl 
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Muzeum Wsi Opolskiej
Opolskie Muzeum jest doskonałym miejscem 
na rodzinną wycieczkę. Nastawcie się na dłuż-
szą wyprawę, teren skansenu obejmuje bo-
wiem obszar 10 ha. 

Na terenie Muzeum utworzono 9 zagród z re-
gionu oleskiego i opolskiego. Do zwiedzania 
udostępnione są 24 obiekty. Ponadto na tere-
nie Muzeum obejrzycie również budynki uży-
teczności publicznej takie jak: kościół, szkoła, 
wieża, karczma oraz wolnostojące domy, kuź-
nia, kapliczki oraz dwa wiatraki. Poszczególne 
zagrody i pojedyncze budynki łączy sieć dróg 
i ścieżek, którymi będziecie mogli spacerować 
od obiektu do obiektu. 

W obrębie zagród odtworzone zostały ogródki warzywne i kwiatowe, ogrodzone plotami żerdzio-
wymi i sztachetowymi. Na polu uprawia się dawne rośliny, takie jak len, pasternak, proso i gryka. 
Budynki, które zwiedzicie wyposażone są w oryginalne sprzęty, narzędzia i meble, dzięki czemu 
będziecie mogli wyobrazić sobie, jak przed wieloma laty wyglądało życie rodziny. 

Muzeum jest również miejscem, gdzie pośród drzew, łąk i wiejskich ogródków warzywno-kwiato-
wych można odpocząć i zrelaksować się. Jest tu cisza i spokój.  Nie ma problemu z samochodem – 
przy Muzeum znajduje się bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów. 

OPOLE I OKOLICE

Zwiedzanie
Od 15.IV do 15.X  w pn. w godz.10 - 15,
wt. - pt. w godz.10 - 17,  
so. - nd. w godz.10 - 18.
Od 16.X do 14.IV w pn. -pt. w godz. 10 - 15, 
w soboty i niedziele nieczynne.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
Tel.: (77) 457 23 49, 474 30 21
E-mail:   sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Strona:  www.muzeumwsiopolskiej.pl
Zwiedzanie wirtualne:  
 www.muzeumwsiopolskiej.pl/mapa-muzeum 
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Ogród Zoologiczny w Opolu
Wizyta w opolskim Zoo to nie tylko świetna 
lekcja przyrody, ale również możliwość fanta-
stycznej zabawy. Obecnie przebywa w nim ok. 
1174 zwierząt w 265 gatunkach. Wszystkie je 
możecie odwiedzić – o ile Wam tylko starczy 
sił….

Na zwiedzających czeka wiele atrakcji. Dzieci 
ucieszą place zabaw (będą okazja się wysza-
leć) oraz przygotowane specjalnie dla nich 
MINI ZOO, gdzie najmłodsi mają możliwość 
bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami 
(można nawet karmić je granulatem zakupio-
nym w specjalnych automatach). 

Nie zapomnijcie także zapisać sobie godzin karmienia, bo w pewnych porach dnia, można zboczyć 
bardzo ciekawe pokazy karmienia niektórych zwierząt m. in. goryli, wydr i uchatek. 

Jeśli nadal będziecie żądni wrażeń, warto wybrać się do działającego na terenie ZOO Mini Parku 
Linowego ZOOLANDIA, przeznaczonego dla dzieci od 3 do 13 roku życia.  Wśród atrakcji parku - pro-
ste kolorowe przeszkody linowe, takie jak kacze łapy, tunel, zjeżdżalnie, mostki, sieć pająka. 

Wśród bujnej zieleni powstały miejsca piknikowe i punkty gastronomiczne, działa także Karczma, 
gdzie można zjeść obiad.

OPOLE I OKOLICE

Zwiedzanie
ZOO czynne cały rok: 
od 1 maja 10:00 - 18:00 
od 1 października 9:00 - 16:00
od 1 grudnia 9:00 - 15:00
od 1 marca 9:00 - 16:00

ZOOLANDIA: 
od V do IX – codziennie od 10.00 do 18.00 
IV i X – weekendy od 10.00 do 16.00. 
W razie niepogody Mini Park nieczynny.  
Inf. tel.: 781701034

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Ogród Zoologiczny Opole
Wyspa Bolko, ul. Spacerowa 10, Opole 
Tel.: (77) 4564267, 4542858
E-mail:   zoo@zoo.opole.pl 
Strona:  www. zoo.opole.pl 
Zwiedzanie wirtualne:  
 www.zoo.opole.pl/strona/19/wirtualne_zoo.html 



50 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

Jurapark Krasiejów
Wycieczka w czasie, wielki plac zabaw i oka-
zja do niesamowitych przeżyć - wszystko to 
zapewni Wam wyprawa do JuraParku w Kra-
siejowie k/Opola. Co znajduje się cenie biletu? 
Jest tego sporo: zwiedzanie JuraParku, multi-
medialnego Tunelu Czasu, Pawilonu muzeal-
nego, Prehistorycznego Oceanarium, Juraj-
skiej Plaży oraz  korzystanie z wielu urządzeń 
w Parku Rozrywki.

W trakcie Spaceru Ścieżką edukacyjną (zwie-
dzanie z przewodnikiem od 1,5 do 2godzin) 
zobaczycie modele mezozoicznych gadów 
i płazów. Prawie 70 gatunków, około 200 mo-
deli czyni JuraPark Krasiejów największym 

tego typu obiektem w Europie… Odwiedziny w Pawilonie Muzealnym DinoParku pozwolą Wam od-
kryć tajemnice skamieniałości triasowych płazów i gadów, które można oglądać przez przeszklo-
ną podłogę. Uwaga! Ekspozycja pt.:”Świat Opolskiego Dinozaura” stoi nad czynnym stanowiskiem 
paleontologicznym. Zobaczyć można tu rekonstrukcje szkieletu najstarszego, jak dotąd odkrytego 
pradinozaura Silesaurus opolensis. Dla paleontologów zaprojektowano ruchomą platformę poru-
szającą się nad polem skamieniałości - w sezonie od lipca do września można przyjrzeć się ich 
pracy, co stanowi  ciekawą atrakcję turystyczno - edukacyjną.  

Na najmłodszych czeka również Plac Zabaw o powierzchni ponad 3000 m2. Wśród jego atrakcji 
warto wymienić: huśtawki, zjeżdżalnie, 12 metrową wieżę, z której można zjechać rurami znajdują-
cymi się na trzech kondygnacjach, huśtawka o wysokości 7 metrów stylizowana na ptasie gniazdo. 
Wstęp na plac zabaw jest darmowy dla turystów zwiedzających JuraPark.

Park Rozrywki czynny w okresie wiosenno-letnim zafascynuje każde dziecko. Jest to plac zabaw 
pełny automatów do gier, symulatorów, dmuchanych zjeżdżalni. Dla najodważniejszych przygoto-
wano byka rodeo. Atrakcją będzie również niepowtarzalny „małpi gaj” pełen zjeżdżalni, tunelów 
i przeszkód. 

OPOLE I OKOLICE

Zwiedzanie
XI - III pon.- pt. w godz. 9 -16, sob.-nd.10 -17,
IV pon.- pt. w godz. 9 -16, sob.-nd.10 -18,
V - VI pon.- pt. w godz. 9 -18, sob.-nd.10 -19,
VII - VIII pon.- pt. w godz. 9 -19, sob.-nd.10 -20,
IX - X pon.- pt. w godz. 9 -17, sob.-nd.10 -19

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: JuraPark Krasiejów
ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów k/Opola
Tel.: 519 346 149, (77) 465 14 67 
Strona:  www.juraparkkrasiejow.pl
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Poznański Ogród Botaniczny Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznański Ogród Botaniczny to miejsce szcze-
gólne i z wieloma atrakcjami. Na powierzchni 
22 ha cała rodzina może oddawać się rado-
snemu poznawaniu tajemnic świata przyrody 
i wypoczynkowi zwiedzając m.in. 6 szklarni 
(łącznie 800 m²). 

Dzieci na pewno zainteresują różne gatunki 
kaktusów – tych malutkich i takich ogrom-
nych! W szklarniach Ogrodu można obejrzeć 
zarówno miniaturowe aloesy, jak i kaktusa 
saguaro Carnegiea gigantea, który w naturze 
osiąga 10 metrów wysokości i jest źródłem 
drewna dla miejscowej ludności.

Jedną z większych atrakcji Ogrodu Botanicznego jest alpinarium. Oczka wodne i rośliny alpejskie 
tworzą w tym miejscu piękną kompozycję. Waga niektórych kamieni, które posłużyły do budowy 
alpinarium sięga kilkunastu ton. Na jego terenie znajduje się siedem zbiorników wodnych połączo-
nych strumieniami, co podkreśla górski charakter tego miejsca. 

Na terenie ogrodu znajduje się również Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny, w którym są organi-
zowane wystawy fotograficzne i tematycznie. Ponadto znajdziecie w nim księgarnię wydawnictw 
przyrodniczych oraz kawiarenkę. Można zrobić sobie małą przerwę i wypić coś lub przekąsić.
 
Wstęp do Ogrodu Botanicznego jest bezpłatny, co jest ewenementem w skali polskich ogrodów bo-
tanicznych. Spacer po nim może trwać równie dobrze 2 godziny, jak i cały dzień. Zależy to tylko od 
Was! Na terenie ogrodu znajdują się ławeczki, które zapraszają do odpoczynku pod rozłożystymi 
drzewami lub wśród kwitnących kwiatów. 

POZNAŃ I OKOLICE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione 
są od sezonu. Szczegóły na stronie głównej 
Ogrodu.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Ogród Botaniczny Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań
Tel.: (61) 829 2013
Email  :  botanik@amu.edu.pl 
Strona:  www.ogrod.edu.pl
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Poznańska Cytadela - Muzeum Uzbrojenia  
i Muzeum Armii „Poznań’’

Poznańska Cytadela to miejsce wyjątkowo 
ciekawe – na terenie tego około 100 ha parku 
niewątpliwą atrakcją są dwa oddziały Wiel-
kopolskiego Muzeum Walk Niepodległościo-
wych w Poznaniu.

W Muzeum Uzbrojenia stała ekspozycja pre-
zentuje kilkaset obiektów. Składa się z ple-
nerowego parku sprzętu wojskowego, gdzie 
stoją pojazdy wojskowe, samoloty, śmigłow-
ce, czołgi i wielkie działa. Jest też wystawa 
w oryginalnie zachowanym wnętrzu schronu. 
Świetne miejsce do zrobienia niepowtarzal-
nych zdjęć! 

Jeśli nadal będziecie żądni wrażeń, skierujcie swe kroki w kierunku Muzeum Armii „Poznań’’. Mu-
zeum zajmuje ocalały z pożogi wojennej i nie rozebrany po 1945 r. korytarz kazamatowy, zwany 
obecnie „Małą Śluzą”, faktycznie zaś będący Estakadą Zachodnią Fortu Winiary (Cytadeli Poznań-
skiej). Prezentowana ekspozycja stała ukazuje dzieje wojska i wojskowości na terenie Wielkopolski 
w 1atach 1918-1939. Zobaczyć tu można oryginalne fotografie, dokumenty, mapy, sztandary, a tak-
że elementy wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy.

Na terenie Cytadeli znajdziecie place zabaw oraz punkt gastronomiczny. Jeśli zmęczycie się space-
rem – będziecie mogli odpocząć na jednej z wielu umieszczonych w parku ławeczek. Na łące można 
rozłożyć koc i zrobić sobie piknik.
Dzieciaki mają jeszcze siły? Zabawa w chowanego jest jedną z najsłynniejszych dziecięcych zabaw 
na całym świecie. A najlepiej się w nią bawić przy figurach „Nierozpoznanych” (praca plenerowa 
Magdaleny Abakanowicz). Figury stoją na jednej z łąk Cytadeli.

POZNAŃ I OKOLICE

Zwiedzanie
Muzeum Armii „Poznań”  
i Muzeum Uzbrojenia  
czynne codziennie  
(oprócz poniedziałków)  
od 9.00 do 16.00, niedziele i święta  
od  10.00 do 16.00.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Muzeum Uzbrojenia  
Tel.: (61) 8204 503 
Email:  cytadela@muzeumniepodleglosci.poznan.pl 
Muzeum Armii „Poznań”  
Tel.: (61) 8204 503 
Email:  bzura@muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Adres: Al. Armii Poznań, Park Cytadela-Mała Śluza, Poznań
Strona:  www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl
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Malta dla każdego
Niedaleko centrum, we wschodniej części 
Poznania znajduje się miejsce oferujące wie-
le atrakcji. Malta to część Poznania, leżąca 
na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego. 
Samo Jezioro Maltańskie zaś, powstało w wy-
niku spiętrzenia wody Cybiny w roku 1952. 
Tereny wokół Jeziora Maltańskiego stanowią 
jeden z ośrodków rekreacyjnych miasta, zaś 
samo jezioro utworzono z przeznaczeniem na 
tor regatowy i kąpielisko. 

Malowniczą trasą wzdłuż jeziora Malta bie-
gnie tor jednej z ostatnich w Polsce kolei wą-
skotorowych. Ogromną radość sprawi dziecku 
przejażdżka kolejką. Podczas podróży ze stacji 

Maltanka położonej w pobliżu Ronda Śródka do stacji końcowej Zwierzyniec w pobliżu ogrodu zoo-
logicznego – cała rodzina będzie się świetnie bawić, a po zakończeniu jazdy możecie udać się do 
ZOO.

Możecie również wysiąść przy stacji Balbinka i zejść alejką w dół do jeziora. Z tego miejsca widać 
Kopiec Wolności i stok narciarski Malta Ski na przeciwległym brzegu. Dookoła rozciągają się łąki, 
jest zatem dużo miejsca na piknik. Spacer dookoła jeziora może zająć 2 godziny, jak i cały dzień. 
Wszystko zależy od Was! 

Będąc nad jeziorem warto odwiedzić centrum sportowo-rekreacyjne Malta Ski, które oferuje wiele 
atrakcji zarówno dzieciom, jak i dorosłym, np. zjeżdżanie na nadmuchanych kołach, bobsleje, mini-
-golf. Można także wypożyczyć rower i objechać całe jezioro, albo przejechać się Kolejką Górska 
Adrenaline.

POZNAŃ I OKOLICE miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji,  
Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań
Tel.: (61) 876 60 11
E-mail:  biuro@malta.poznan.pl
Strona: www.malta.poznan.pl

Kolejka Parkowa Maltanka 
ul. Jana Pawła II 1, Poznań
Tel: (61) 839 66 90
E-mail:   maltanka@mpk.poznan.pl 
Strona:  www.mpk.poznan.pl/maltan
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Poznańska Palmiarnia
Poznańska Palmiarnia jest jednym z najpięk-
niejszych miejsc w Poznaniu i jednym z naj-
starszych w Europie ogrodów tego typu. Znaj-
duje się w Parku Wilsona, a jej unikalne zbiory 
to 17 tys. roślin należących do 1100 gatunków. 
Można się tu poczuć się, jak w dżungli lub na 
pustyni zwiedzając 9 pawilonów.

W każdą sobotę i niedzielę w pawilonie nr VI 
organizowane są animacje dla dzieci. Wie-
le radości sprawi Wam wizyta w powstałym 
w 1922 r. pierwszym publicznym akwarium 
w Polsce – zgromadzono tu 170 gatunków ryb 
z różnych stron świata oraz około 40 gatun-
ków roślin wodnych. Centralne miejsce pawi-

lonu zajmuje basen do uprawy wiktorii królewskiej, której liście dorastają do 2 m, a ich niezwykła 
konstrukcja i wyporność sprawia, że bez trudu utrzymują ciężar małego dziecka. 

Wędrując po Palmiarni możecie odwiedzić kawiarnię w pawilonie nr 3 i zjeść pyszny sernik czy szar-
lotkę – niewątpliwie ta słodka przerwa ucieszy dzieci.
 
Zwiedzając Palmiarnię pamiętajcie, że również otaczający ja Park Wilsona jest ciekawą atrakcją. 
Rozciąga się on na powierzchni 6,6 ha i składa się z dwóch części: południowej i północnej. Połu-
dniowa, ze stawami, sztucznymi wzniesieniami i alpinarium, utrzymana jest w stylu angielskim, 
naśladującym dziką naturę. Północna, przylegająca do Palmiarni w stylu francuskim, charakte-
ryzującym się geometrycznym układem ścieżek i roślinności. Na terenie Parku Wilsona znajdują 
się trzy schrony przeciwlotnicze wybudowane w 1944 roku dla Niemców – szczególnie chłopcom 
może się tu spodobać. Schron udostępniony dla zwiedzających znajduje się przy bramie od strony 
ul. Matejki i posiada dwa duże wejścia oraz jedno wyjście awaryjne. Składa się z szeregu wąskich 
i krętych pomieszczeń o łącznej długości 110 metrów. Zwiedzanie schronu jest możliwe tylko razem 
z przewodnikiem.

POZNAŃ I OKOLICE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania Palmiarni są różne 
w zależności od sezonu. Szczegóły: 
 www.palmiarnia.poznan.pl/pl/zwiedzanie?tab= 
 godzinyotwarcia 
Park Wilsona otwarty jest przez cały rok  
w godzinach od 5.00 do 22.00.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Palmiarnia Poznańska  
ul. Matejki 18, 60-767 Poznań
Tel.: (61) 865 89 07 
Email:    sekretariat@palmiarnia.poznan.pl 
Strona:  www.palmiarnia.poznan.pl
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Nowe ZOO w Poznaniu
Nowe Zoo to ogromny ogród zoologiczny. Moż-
na oglądać tu zwierzęta spacerując jednym 
z trzech szlaków. Najkrótszy, niebieski prze-
znaczony jest dla rodziców z małymi dziećmi 
i ma 2 km długości. Czerwony - trochę dłuż-
szy, ma 2,7 km. Najdłuższy, wiodący przez 
cały ogród, to aż 5 km ścieżka. 

Dla dzieci dostępne jest Mini ZOO – z przyja-
znymi zwierzętami i placem zabaw (to ulubio-
ne miejsce najmłodszych zwiedzających). Nie 
sposób przejść obojętnie obok owieczek, kó-
zek, osiołków czy stadka „gadatliwych” papu-
żek falistych. Dla żądnych mocniejszych wra-
żeń czeka wspinaczka w mini parku linowym 

i jazda quadem dla dzieci. 

Po wykupieniu biletu do ZOO, oprócz niezwykłej i bogatej kolekcji zwierząt, obejrzeć można rów-
nież niedostępny dotychczas dla zwiedzających Fort 3. Zbudowany w latach 1877-1881, przez ar-
mię pruską (jest jednym z 18 fortów artyleryjskich, wchodzących w skład Twierdzy Poznań).  

W Zoo można również zjeść coś smacznego. Restauracja w wiosce afrykańskiej przy Słoniarni oraz 
bistro ,,Miś”, niedaleko wybiegu nosorożca ofertują obiady, kawę i lody.

Warto poświęcić cały dzień na wycieczkę tutaj, szczególnie przy dobrej pogodzie. Można  zabrać 
ze sobą koszyk z jedzeniem i koc, i zrobić sobie piknik. Nie zapomnijcie, że do Nowego Zoo z Malty 
(i z powrotem) kursuje również kolejka „Maltanka”- podróż nią będzie wielką frajdą dla dzieciaków.  

POZNAŃ I OKOLICE

Zwiedzanie
XI - II w godz. 9 - 16 (kasa 9 - 15)
Słoniarnia czynna od 10 do 14,  
w weekendy i święta od 10 do 15

III i X w godz. 9 - 17 (kasa 9 - 16)
Słoniarnia czynna od 10 do 16 

IV - IX w godz. 9 - 19 (kasa 9 - 18)
Słoniarnia czynna od 10 do 18 

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Nowe  ZOO 
ul. Krańcowa 81, 61-048 Poznań 
Tel. (61) 877 35 17 
Email:    sekretariat@zoo.poznan.pl 
Strona:  www.zoo.poznan.pl
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Stare ZOO w Poznaniu
To właśnie ono jest ”matką” Nowego ZOO. 
W 1974 roku, a więc w setną rocznicę jego po-
wstania, udostępniono zwiedzającym Nowe 
ZOO na Białej Górze, w pobliżu Jeziora Mal-
tańskiego. Pierwotnie planowano przenie-
sienie Starego ZOO w całości, jednak w 1976 
roku zostało ono objęte rejestrem zabytków 
i musi zostać zachowane. 

Na niewielkiej przestrzeni żyją zwierzęta ze 
wszystkich kontynentów. Malutkie, ale ide-
alne na wycieczkę z małymi dziećmi. Bardzo 
ciekawie wyglądający pawilon gadów i pawi-
lon ekspozycji czasowych zainteresuje każde-
go małego przyrodnika. Z myślą o waranach 

z Komodo - jedynych w Polsce - powstał nowoczesny pawilon, w którym oprócz tych największych 
jaszczurek świata swoje miejsce znajdą także inne gady oraz płazy i ryby! 

W zbudowanym przed II wojną światową pawilonie Słoniarni mieszkały niegdyś żyrafy i zebry, 
a także ulubienica poznaniaków – słonica Kinga. Obecnie znajdują się tu zwierzęta udomowione, 
towarzyszące człowiekowi od tysięcy lat – dające wełnę, mleko czy pomagające w pracach, które 
jednak rzadko można spotkać w miastach. W mini-gospodarstwie można zaprzyjaźnić się z owiecz-
kami kameruńskimi, parą sympatycznych osiołków czy z azjatyckim bydłem – zebu. Mieszkańcami 
zagrody są także bardzo przyjacielskie owce bretońskie. W gospodarstwie nie mogło zabraknąć 
kuców szetlandzkich, które latem zapraszają dzieci na przejażdżki. Ulubionym miejscem najmłod-
szych jest „Kozia Górka”. Wraz z opiekunami z ZOO można wejść do zagrody, nakarmić i pogłaskać 
karłowate kozy domowe.

Na terenie ZOO znajduje się plac zabaw dla dzieci: zjeżdżalnia, bujaki, drabinki, mini ścianka wspi-
naczkowa, a wszystko na bezpiecznym, piaszczystym podłożu, stanowiącym gigantyczną piaskow-
nicę – to raj dla najmłodszych gości ZOO. Jeśli zgłodniejecie, na terenie ZOO działa bar, gdzie moż-
na zjeść obiad, zapiekanki, lody czy gofry.

POZNAŃ I OKOLICE

Zwiedzanie
Czynne 365 dni w roku,  
również w niedziele i święta,
od listopada do lutego w godz. 9 - 16, 
marzec i październik w godz. 9 - 17, 
od kwietnia do września w godz. 9 - 19

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Stare ZOO 
ul. Zwierzyniecka 19, 60-814 Poznań  
Tel.: (61) 847 23 97
Email:    sekretariat@zoo.poznan.pl 
Strona:  www.zoo.poznan.pl
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Wieża Widokowa na Dziewiczej Górze
Wyprawa na Dziewiczą Górą to coś w sam 
raz dla małych turystów, którzy jednak są już 
troszkę zaprawieni w wędrówkach. Miejsce 
jest fantastyczne i całodniowa wyprawa bę-
dzie świetnym pomysłem ma rodzinne spę-
dzenie czasu. Koniecznie weźcie ze sobą coś 
do picia i jedzenia.

Cała trasa wiedzie przez las, bo Dziewicza 
Góra to najwyższe wzniesienie na terenie Par-
ku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. Ce-
lem Waszej wędrówki będzie wieża widokowa! 
Drogą wojewódzką nr 196 z Poznania możecie 
dojechać autem do Czerwonaka, gdzie skrę-
cając w prawo (tak jak wskazuje drogowskaz) 

dotrzecie do parkingu leśnego. Podążając ścieżką przyrodniczo – leśną „Dziewicza Góra” odkryje-
cie wiele tajemnic, jakie skrywa ten wyjątkowo piękny las. Dzieci będą miały ogromną frajdę oglą-
dając rośliny i ptaki w ich naturalnym środowisku. 

W 2005 roku, w najwyższym punkcie góry nadleśnictwo Łopuchówko wybudowało dostrzegalnię 
przeciwpożarową, dziś zwaną po prostu wieżą widokową – to właśnie ona jest celem Waszej wy-
prawy i z niej będziecie mogli podziwiać panoramę Poznania oraz lasów i wzgórz Puszczy Zielonki. 
Wieża ma 40 m wysokości, a platforma widokowa znajduje się na wysokości 30 m. Prowadzą na nią 
172 schody. 

Ścieżka dydaktyczna „Dziewicza Góra”  ma swoje logo, na którym jest sowa i właśnie takimi znacz-
kami zaznaczono na trasie ciekawe punkty. M. in. jest wśród nich ogromne mrowisko, pomniki przy-
rody, skrzynki lęgowe.
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Jak dojechać?
Szczegóły:  
 www.czerwonak.pl/turysta/pl/atrakcje_turystyczne/ 
 rekreacja/wieza_widokowa_na_dziewiczej.html

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Godziny otwarcia wieży zależą od pory roku 
i warunków atmosferycznych,  
przed wyruszeniem na szlak warto upewnić 
się, czy obiekt jest dostępny. Informacji 
o godzinach otwarcia wieży udziela 
Nadleśnictwo Łopuchówko tel. 061 812 20 
11 lub bezpośrednio p. Jolantą Banowską 
tel. 509 570 764
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Zamek w Gołuchowie
Wycieczka do Gołuchowa to możliwość spa-
ceru po parku krajobrazowym, połączona ze 
zwiedzaniem znajdującego się w zamku mu-
zeum – doskonała okazja na małą lekcję histo-
rii połączoną z odpoczynkiem na łonie natury. 

Historia zamku w Gołuchowie liczy ponad 400 
lat - dziś znajduje się on pod opieką  Muzeum 
Narodowe w Poznaniu. Co będziecie mogli tu 
zobaczyć?  Ekspozycje zawierają wiele cen-
nych przedmiotów sztuki europejskiej z róż-
nych epok. Znajduje się tu m. in. zbiór greckich 
waz i gobelinów. W podziemiu zlokalizowane 
są dwie sale, z których wyróżnia się Sala Mu-
zealna, jako najbardziej reprezentacyjna kom-

nata zamku. Na piętrze pięknem uderza różnorodność pomieszczeń, od Biblioteki poprzez Salę Kró-
lewską, aż do Salonu. We wszystkich wnętrzach urzekają kunsztowne i bogato zdobione kominki. 

Dookoła Zamku w Gołuchowie roztacza się park typu angielskiego (o powierzchni ok 160 ha). Zo-
stał założony w II połowie XIX wieku przez Jana Działyńskiego i uznawany jest obecnie za jedną 
z piękniejszych atrakcji Wielkopolski. W 2004 roku inwentaryzacja wykazała w parku-arboretum 
około 80 tysięcy drzew. Żyje tu wiele gatunków zwierząt, w tym m. in. bóbr europejski.

WIELKOPOLSKA

Zwiedzanie
Czynne:
wt - pt w godz. 9:00 - 16:00  
(od 1.V do 30.IX w godz. 10 - 16),  
sb w godz. 10 - 16,  
nd w godz. 10 - 16  
(od 1.V do 30.IX w godz. 10 - 18) 

Nieczynne:  
1.I, 1.XI, 11.XI, 24- 25.XII, 31.XII, Wielka 
Sobota i Wielkanoc, Boże Ciało, wszystkie 
poniedziałki

Czynne w godzinach 10 - 16:  
6.I, Wielki Piątek, 1.V, 3.V, 15.VIII, 26.XII 

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Zamek w Gołuchowie
63-322 Gołuchów
Tel.: (62) 76 15 094
E-mail:   goluchow.info@mnp.art.pl
Strona:  mnp.art.pl/oddzialy/zamek-w-goluchowie
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Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie
Atrakcjami Gołuchowa są nie tylko zamek 
i przepiękny park – warto zwiedzić tu również 
Muzeum Leśnictwa. 

Muzeum mieści się w zabytkowych obiektach 
rezydencji Czartoryskich: „Oficynie”, „Powo-
zowni”, „Owczarni” i „Dybulu”. Jest to miejsce 
niepowtarzalne, którego celem jest ukazy-
wanie wszechstronnych związków człowieka 
z lasem. Prezentowane w nim eksponaty to 
zbiory Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie 
- dokumentują one wielopokoleniowy dorobek 
leśników, przyrodnicze bogactwo polskich la-
sów, sztukę inspirowaną lasem oraz rozwój 
techniki leśnej.

W budynkach, jakie wchodzą w skład Muzeum zobaczycie m.in. wystawę stałą „Spotkanie z lasem”, 
gdzie będzie okazja podziwiać kolekcja zabytkowych „ksiąg drzewnych”, składającą się z 18 ksiąg 
wykonanych z drewna poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Wewnątrz każdej księgi znaj-
dują się m.in. liście, szyszki, owoce, nasiona, pyłek kwiatowy, próbka drewna i węgla drzewnego, 
korzonek oraz, umieszczony w osobnym schowku opis eksponatu. Każdy grzbiet księgi wykonany 
jest z kory danego gatunku, a okładki - z przekroju stycznego drewna. Dzięki wystawie stałej zaty-
tułowanej „Technika Leśna” dowiecie się zaś, jak w danych czasach produkowano węgiel drzewny, 
smołę, terpentynę oraz jakie narzędzia i maszyny używane były w hodowli, ochronie i użytkowaniu 
lasu.

Będzie okazja również odwiedzić żubry – Pokazowa Zagroda Zwierząt, prowadzona przez  Ośro-
dek Kultury Leśnej  jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum 
w Gołuchowie. Zajmuje ona powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Organizacja zagrody 
i wydzielenie tzw. zagród dziennych pozwala na oglądanie zwierząt od świtu do zmierzchu przez 
cały rok.

WIELKOPOLSKA

Zwiedzanie
wtorek - piątek: 10.00 - 15.00 
sobota - niedziela: 10.00 - 16.00  

Nieczynne: 1 stycznia, 30 i 31 marca, 30 
maja, 1 listopada, 11 listopada, 23, 24, 
25 i 26 grudnia oraz każdy poniedziałek, 
z wyjątkiem Poniedziałku Wielkanocnego

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
Tel.: (62) 7615045
E-mail:   okl.goluchow@okl.lasy.gov.pl
Strona:  www.okl.lasy.gov.pl/web/okl



60 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

Skansen Miniatur w Pobiedziskach
Skansen Miniatur w Pobiedziskach to park 
zawierający makiety obiektów historycznych 
i interesujących fragmentów zabudowy miast 
wielkopolskich. Jest to jedyny tego rodzaju 
obiekt w Polsce, obejmujący około 35 najważ-
niejszych, a także i mniej znanych budowli 
z terenu Szlaku Piastowskiego oraz Wielko-
polski.

Skansen znajduje się w Pobiedziskach przy 
ul. Fabrycznej 100, przy drodze krajowej nr 5 
pomiędzy Poznaniem a Gnieznem, blisko przy-
stanku PKP Pobiedziska Letnisko. 
 
Miniatury są wykonane w skali 1:20 i wyglą-

dają wyjątkowo realistycznie. Na terenie Skansenu od 30 maja 2010 r. (w okresie letnim) udostęp-
niona jest również zwiedzającym miniatura „Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku 
w Poznaniu w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach”. 

Jakie miniatury będziecie mogli podziwiać? M.in. Pałac w Rogalinie, Biskupin, Mysią Wieżę w Krusz-
wicy, Wiatraki w Moraczewie, Katedrę Poznańską. Dzieciaki oszaleją z radości, mogąc zaglądać 
w maleńkie okienka i patrzeć z wyższością na te miniatury – już nie będą musiały zadzierać wysoko 
głowy, by dokładnie obejrzeć coś, co zwykle nad nimi góruje.  Jest to miejsce, gdzie każdy mały 
człowiek poczuje się jak Guliwer!

WIELKOPOLSKA

Zwiedzanie
Przez cały rok codziennie, także  
w soboty, niedziele i dni świąteczne
latem (1 kwietnia - 31 października)  
w godzinach 8:00 - 19:00 
zimą (2 listopada - 31 marca)  
w godzinach  9:00 - 16:00,
1 listopada Skansen jest nieczynny.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Skansen Miniatur
ul. Fabryczna 100 (Letnisko), 62-010 Pobiedziska
Tel.: (61) 81 77 822
E-mail:   skansen@ok-pobiedziska.pl
Strona:  www.ok-pobiedziska.pl/cms/9726/ 
                 skansen_miniat
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Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa
Około 60 km od Poznania na południowy za-
chód, znajduje się mała miejscowość Ra-
koniewice, a w niej Wielkopolskie Muzeum 
Pożarnictwa! Prawdziwa gratka dla każdego 
małego miłośnika straży pożarnej. Muzeum to 
jest jedną z najstarszych tego typu placówek 
w Polsce. 

W Muzeum znajduje się około 4-tysiące eks-
ponatów dokumentujących tradycje i historię 
Straży na terenie Wielkopolski: są to m.in. 24 
sikawki konne, hełmy - najstarsze skórzane 
do współczesnych, motopompy, sztandary.  
Samochody strażackie i sprzęt ciężki prezen-
towane są w pawilonach wystawienniczych.  

W Muzeum zobaczycie również eksponaty z państw – miast współpracujących z Rakoniewicami tj. 
z Niemiec, Danii, Holandii, Litwy, Belgii, Węgier, Ukrainy oraz Rosji.
 
Dzieci zachwycą się wozami strażackimi (jest ich mnóstwo!), strojami strażaków oraz przepięknymi 
modelami samochodów strażackich. Będzie okazja dowiedzieć się, jak kiedyś gaszono pożary – czy 
wyglądało to tak, jak dziś? Warto się przekonać. Piękne zdjęcie będą dla Was niezapomnianą pa-
miątką.

WIELKOPOLSKA

Zwiedzanie
Od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 - 15.00, 
w soboty i niedziele od 9.00 - 14.00.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa
ul. Kościelna 1, 62 – 067 Rakoniewice
Tel.: (61) 44 41 158
E-mail:  rakoniewice@cmp-muzeum.pl
Strona: www.wmp-muzeum.psp.wlkp.pl



62 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

Parowozownia Wolsztyn
Z Rakoniewic warto skierować się na Wolsztyn. 
Tutaj czeka kolejna atrakcja. Parowozownia 
Wolsztyn jest nadal czynną lokomotywownią, 
z której codziennie wydawane są parowozy do 
prowadzenia planowych pociągów pasażer-
skich na trasie do Poznania. Jest to jedyne ta-
kie miejsce, gdzie można obejrzeć warsztaty, 
maszyny i urządzenia oraz inne obiekty służą-
ce utrzymaniu i naprawie parowozów. Nie jest 
to skansen ani muzeum specjalnie utworzone 
dla prezentacji parowozów i ich zaplecza, ale 
czynna od ponad 100 lat prawdziwa parowo-
zownia. Tylko tutaj codziennie można zoba-
czyć gorący, buchający parą parowóz.

Na terenie Parowozowni działa Sala wystawowa 
– Muzeum w Parowozowni Wolsztyn. Będziecie mogli cofnąć się w czasie oglądać wystawy pokazu-
jące praktycznie cały przekrój historii kolei w tym regionie. Można tu zobaczyć m.in. wyposażenie 
biura zawiadowcy i kasy biletowej, wyposażenia parowozowni, dokumenty, stemple biur parowo-
zowni, urządzenia łączności (łącznice, telefony). Znajdziecie tu coś, co spodoba się każdemu dziec-
ku - w jednym z pomieszczeń wystawy znajduje się przepiękna makieta przedstawiająca fragment 
stacji Wolsztyn - długości ok. 2,70 m - obejmujący parowozownię i przyległy układ torów (stan z ok. 
1920 r.). Układ torowy umożliwia poruszanie się modeli po terenie stacji, rozjazdy są ruchome, z ob-
rotowymi podświetlanymi latarniami zwrotnicowymi. Zainstalowano też system prezentacji multi-
medialnej, który prezentuje poszczególne obiekty na makiecie - podświetlając je - w synchronizacji 
z filmem i dźwiękiem. Na makiecie „pracują” 3 parowozy oraz wagony towarowe i osobowe z epoki 
międzywojennej.

WIELKOPOLSKA

Zwiedzanie
Codziennie od godziny 8.00 – 15.00.  
Wykupienie biletu upoważnienia  
jednocześnie do fotografowania  
parowozów i obiektów na terenie  
parowozowni.  
Izba muzealna czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Parowozownia Wolsztyn
ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn
Tel.: (68) 419 17 93
E-mail:   info@parowozowniawolsztyn.pl
Strona:  www.parowozowniawolsztyn.pl

Fot. T. Opaska
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Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna
Kłodawa to miasto w województwie wielko-
polskim, w powiecie kolskim, gdzie czeka na 
Was niesamowita przygoda – będziecie mogli 
zejść do wnętrza Ziemi! 

Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna 
działa w ramach funkcjonowania Kopalni 
Soli „KŁODAWA” S.A. Program zwiedzania 
obejmuje opowieść na temat historii powsta-
nia złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, 
zjazd windą na poziom 600 m pod powierzch-
nią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s to 
niesamowite wrażenia), przejście wyrobiska-
mi korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. 
Kingi - opiekunki górników solnych. 

Będziecie mogli również obejrzeć wyeksploatowane  komory solne oraz  zobaczyć maszyny używa-
ne w podziemnym górnictwie solnym i inne osobliwości górnictwa solnego. 

Podczas zwiedzania obowiązują kaski, trzeba też pamiętać o wygodnym obuwiu. Ponieważ jest to 
czynna kopalnia, w trakcie wycieczki podejrzycie pracę górników i zobaczycie używane przez nich 
maszyny.  

Wyprawa do kopalni zapewni całej Waszej rodzinie niesamowite wrażenia, będziecie mogli również 
przywieźć sobie piękną pamiątkę w postaci np. lampki solnej. Bezpłatny parking dla samochodów 
osobowych oraz autokarów na firmowym parkingu. Zwiedzających obowiązuje pełne, sportowe 
obuwie na płaskim obcasie oraz wygodna odzież. Turyści otrzymują hełmy ochronne.

WIELKOPOLSKA

Zwiedzanie
Trasa dostępna wyłącznie w dni pracujące  
(od pn.- pt.) – warto przedłużyć sobie weekend  
i umówić się na piątek lub poniedziałek.  
Konieczna rezerwacja telefoniczna.  
Godziny zjazdów do Kopalni: 8:00, 8:30, 9:00, 
9:30, 10:00, 10:30 oraz o godzinie 14:30. Zjazd 
tylko z przewodnikiem i dla dzieci powyżej 7 lat. 
Występuje szereg przeciwwskazań zdrowotnych, 
wykluczających możliwość zwiedzenia trasy 
(lista dostępna na stronie). 

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna
62-650 Kłodawa, Aleja 1000-lecia 2
Tel.: 63 27 33 304
E-mail:   bot@sol-klodawa.com.pl
Strona:  www.sol-klodawa.com.pl

Trasa niedostępna dla turystów  
niepełnosprawnych. 
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Rogaliński Park Krajobrazowy i Centrum Hipiki
Centrum Hipiki w Jaszkowie to międzynarodo-
wy ośrodek edukacji jeździeckiej i prawdziwy 
raj dla każdego dziecka, które marzy o nauce 
jazdy konnej. 

Większość koni w jaszkowskich stajniach to 
koniki o wzroście do 148 cm, zwane kucami 
lub pony. To na nich młodzi adepci rozpoczy-
nają naukę jazdy konnej. Na dorosłych czekają 
duże konie, których łagodny charakter i dobre 
wychowanie zachęcają nawet najstarszych do 
przejażdżki w siodle. W Centrum Hipiki jeź-
dziectwo jest sportem rodzinnym, w którym 
nie istnieją bariery wiekowe. 

Centrum Hipiki jest usytuowanie w malowniczym Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Tereny te do-
skonale nadają się na miejsce wypoczynku dla jeźdźców, rowerzystów, wędkarzy – możecie space-
rować, jeździć konno lub zwiedzać okoliczne atrakcje.  Koniecznie zwróćcie uwagę na niesamowite, 
wielowiekowe dęby o ogromnych obwodach.

Osobom zainteresowanym historią i tradycją Wielkopolski dużą frajdę sprawi przemierzanie szla-
ków turystycznych. Wokół Jaszkowa znajdują się wspaniałe obiekty zabytkowe, które również mo-
żecie odwiedzić.  Do najważniejszych należą Pałac Raczyńskich w Rogalinie, Zamek i Park w Kórni-
ku, Klasztor Benedyktynów w Lubiniu.

Przed Centrum znajduje duży parking. Na teren można swobodnie wejść. Znajdują się tu  dwie duże 
stajnie, do których można wchodzić i podziwiać konie. Warto pospacerować nad Wartą. Pochodzić 
po lesie - z kucem lub bez. Jest też przystań rzeczna ze statkiem turystycznym, starymi barkami 
i dużą liczbą wędkarzy. Możecie zabrać ze sobą smakołyki i zrobić sobie piknik lub zjeść coś na 
miejscu w jednym z punktów gastronomicznych.

WIELKOPOLSKA

Zwiedzanie
Centrum jest czynne przez cały rok, 
niezależnie od pogody.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Centrum Hipiki 
Jaszkowo 16, 63 112 Brodnica
Tel.:  (61) 28 37 556
E-mail:   info@centrumhipiki.com
Strona:  www.centrumhipiki.com
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Park Chopina i Palmiarnia Miejska w Gliwicach
Park Chopina to miejsce, które trzeba w Gli-
wicach odwiedzić. To zielona oaza w centrum 
miasta z jedyną w regionie miejską palmiar-
nią. Obecnie powierzchnia parku wynosi 5 ha 
– alejki są zadbane, można odpocząć chwilę 
na ławeczce. We wschodniej części znajduje 
się pomnik patrona parku - Fryderyka Chopi-
na. Jest tu naprawdę dużo miejsca do space-
rów, ładny i bezpieczny plac zabaw. Spodoba-
ją się Wam również rzeźby lwów, które można 
pogłaskać bez ryzyka utraty ręki.

Atrakcją parku jest niewątpliwe Palmiarnia, 
do której warto się wybrać całą rodziną! Hi-
storia Palmiarni Gliwickiej sięga 1880 roku, 

kiedy to na terenie kształtującego się parku miejskiego powstały pierwsze szklarnie o charakterze 
wystawowym. Obecnie Palmiarnia szczyci się zbiorem kilku tysięcy okazów egzotycznych roślin. 
Podzielona jest na pawilony: tropiku (storczyki, bananowce, bambusy), historyczny (najstarsze i 
jedne z najbardziej okazałych roślin, jakie można oglądać w Palmiarni.), sukulentów, roślin użytko-
wych (drzewa i krzewy z jadalnymi owocami - cytryny, figi, mandarynki, przyprawy). 

Ogromne wrażenie zrobi na Was pawilon z sukulentami -  poczujecie się jak na pustyni. Najliczniej 
prezentowana jest tutaj rodzina kaktusów. Jest ich blisko dwa tysiące sztuk. Są 8 metrowe cereusy 
i kilkunasto-milimetrowe litopsy - żywe kamienie. W pawilonie tropiku zaś zobaczycie oczko wodne, 
w którym pływają m.in. piranie. Wyprawa do Palmiarni to niewątpliwie lekcja przyrody ciekawsza, 
niż ta z podręcznika szkolnego.

GÓRNY ŚLĄSK

Zwiedzanie
Poniedziałek – nieczynne, 
wtorek – piątek 9.00 – 17.00, 
sobota – niedziela 10.00 – 17.00

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice
Tel.: (32) 231-32-39
E-mail:   palmiarnia.rezerwacje@mzuk.pl
Strona:  www.mzuk.gliwice.pl/palmiarnia
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Leśny Park Niespodzianek
Leśny Park Niespodzianek znajduje się w miej-
scowości Ustroń Zawodzie w Beskidzie Ślą-
skim. Jest to miejsce, które powinno się od-
wiedzić całą rodziną, bo każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. Jest to również raj dla osób pasjo-
nujących się fotografią. Ten niekonwencjonal-
ny ogród zoologiczny pozwala na obcowanie 
z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją 
w naturalnych warunkach. 

Jedną z ciekawszych atrakcji parku są muflo-
ny i daniele, które swobodnie przemieszczają 
się wśród zwiedzających i które można karmić 
z ręki. W zagrodach zobaczycie: żubry, jelenie 
szlachetne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty. W so-

kolarni i sowiarni, o wyznaczonych porach sokolnicy prezentują ptaki drapieżne i sowy podczas ich 
lotów.

Park to nie tylko możliwość dobrej zabawy, ale również nauki. Jedna ze ścieżek wyposażona zosta-
ła w plansze edukacyjne i poglądowe z dziedziny fauny i flory - na jej końcu znajduje się Centrum 
Przyrodniczo Leśne z eksponatami i multimedialnym wyposażeniem. 
Najmłodszych na pewno ucieszy Aleja Bajkowa w której znajduje się 11 ruchomych ekspozycji zna-
nych bajek, takich jak: Bolek i Lolek, Czerwony Kapturek czy Kot w Butach. Na terenie parku znaj-
duje się również duży plac zabaw.

Nie ma problemu z pozostawieniem samochodu. Goście Leśnego Parku Niespodzianek mogą sko-
rzystać z parkingu, toalety oraz wszystkich atrakcji na terenie parku (wszystko wliczone w cenę 
biletu). Jest też punkt gastronomiczny, gdzie można zjeść coś smacznego. Miejsca widokowe dają 
możliwość wyciszenia i podziwiania Beskidu Śląskiego.

GÓRNY ŚLĄSK

Zwiedzanie
Od 1 kwietnia do 31 października 
w godz. od 9.00 do 18.00,
od 1 listopada do 31 marca 
w godz. od 10.00 do 16.00
Czynne również we wszystkie święta w roku.

miastodzieci.pl

Przydatne informacje
Adres: Leśny Park Niespodzianek
ul. Zdrojowa 16, 43-450 Ustroń
Tel.: (33)  444 60 50, 515 255 161
E-mail:   info@lesnypark.pl  
Strona:  www.lesnypark.pl
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Park Śląski w Chorzowie
Park Śląski to wyjątkowe miejsce zlokalizo-
wane w Chorzowie, pośrodku kilkumiliono-
wej aglomeracji górnośląskiej w najbardziej 
uprzemysłowionym regionie kraju. Znajdują-
cy się na pograniczu Siemianowic Śląskich, 
Chorzowa i Katowic Park Śląski zajmuje aż 
620 hektarów, z czego 250 ha to tereny leśne, 
a 100 ha pielęgnowane stale powierzchnie 
parkowe. Stawy, sadzawki, strumyki, rozlicz-
ne gatunki drzew i krzewów oraz rozległe łąki 
stanowią w chorzowskim parku doskonałe 
miejsce dla wypoczynku na łonie natury. 

Na terenie parku nie zabraknie Wam rozrywek, 
bez względu na to, czy macie 1 rok czy 100 lat. 

Wśród atrakcji na szczególną uwagę zasługuje: Planetarium Śląskie (w pogodne dni zwiedzający 
mogą obserwować Słońce, a po zapadnięciu zmroku Księżyc, planety, gwiazdozbiory, a niekiedy 
także  planetoidy i komety), Śląskie Wesołe Miasteczko (największy lunapark w Polsce, gdzie na 
powierzchni 26 hektarów oprócz wielu kawiarenek i barów znajduje się m.in.: beczka śmiechu, ka-
ruzela Enterprise, Cyklon Coaster, Pałac Strachów ) oraz Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie”. Wielu radości dostarczy dzieciom również wizyta w ZOO, na którego terenie znajduje 
się słynna Kotlina Dinozaurów - jedyna tego typu ekspozycja wymarłych gadów w Europie. Dzie-
ciaki szczególnie zadowolone będą również z wizyty w Mini-ZOO, które umożliwia najmłodszym 
bezpośredni kontakt ze zwierzętami.

Park obfituje w miejsca przyjazne dzieciom i sprzyjające dobrej zabawie na trawie, grze w piłkę, 
przejażdżkom na rowerze – wymarzone miejsce na weekendową, rodzinną wyprawę. Bez problemu 
można się poruszać z wózkiem.

Zwiedzanie
Informacja odnośnie godzin i terminów 
otwarcia poszczególnych atrakcji w Parku 
Śląskim znajdują się na stronie  
 www.parkslaski.pl/aktualnosci/atrakcje.html 
oraz na stronie ZOO -  www.zoo.silesia.pl

Przydatne informacje
Adres: Park Śląski
Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów
Tel.: (32) 793 7008
E-mail:   park@parkslaski.pl
Strona:  www.parkslaski.pl

GÓRNY ŚLĄSK miastodzieci.pl
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Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich  
Górach

Sztolnia Czarnego Pstrąga znajduje się po-
środku Parku Repeckiego w Tarnowskich Gó-
rach. Zwiedzanie polega na przepłynięciu 
łodziami 600 metrowego odcinka sztolni -  pa-
nuje w niej  temperatura ok. 10 stopni C, więc 
zadbajcie o odpowiedni ubiór. W przypadku 
rezerwacji dla większej grupy, zwiedzający 
indywidualnie są dołączani do grupy w mia-
rę wolnych miejsc w łodziach. Jest to atrakcja 
dla starszych dzieci, które nie będą bały się 
płynąc łodzią w półmroku i zamkniętej prze-
strzeni.

Przewodnik, niczym mityczny Charon przepra-
wia turystów od jednego szybu do drugiego, 

pchając łodzie, a zarazem snując opowieści górnicze. Szerokość chodnika sztolniowego waha się 
od 1.20 do 2.50 metra, wysokości 2,20 do 4,00 m, a głębokość od 0.70 do 1.00 m wody. W migotli-
wym świetle można dostrzec pstrąga. Wydaje się być czarny, stąd też przyjęła się nazwa chodnika 
sztolniowego, jako „Czarnego Pstrąga”, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy. 

W ostatnim czasie również nietoperze urządziły sobie w sztolni swoją sypialnię, niejednokrotnie 
latając nad głowami turystów, jednym dostarczając radości, innym mocnych wrażeń.

Zwiedzanie
11.00 - 15.00 w soboty, niedziele i święta
(w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, 
grudzień)

10.00 - 16.00 w soboty, niedziele i święta
(w miesiącach kwiecień, maj, wrzesień,  
październik)

10.00 - 17.00 codziennie
(w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień)

Przydatne informacje
Adres: Sztolnia Czarnego Pstrąga 
Park Repecki, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel.: (32) 285 49 96
E-mail:   bort@kopalniasrebra.pl
Strona:  www.kopalniasrebra.pl 
Zwiedzanie wirtualne:  
 www.kopalniasrebra.pl/sztolnia/wirtualna_sz.htm

GÓRNY ŚLĄSK miastodzieci.pl
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Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich  
Górach

Jeśli już będziecie w Tarnowskich Górach 
i zwiedzicie Sztolnię Czarnego Pstrąga, nie 
możecie ominąć Zabytkowej Kopalni Srebra 
– przecież każde dziecko chciałoby zobaczyć 
skąd się bierz ten cenny kruszec. Zrekonstru-
owane wyrobiska pochodzą z XVII i XIX wieku. 

Zwiedzanie Kopalni Srebra odbywa się w pod-
ziemnych korytarzach położonych 40 m pod 
powierzchnią ziemi. W Kopalni przez cały rok 
panuje stała temperatura ok. 10 C - pamiętaj-
cie ciepło się ubrać i wziąć najlepiej wygodne, 
płaskie buty. Zwiedzanie odbywa się w gru-
pach z przewodnikiem i trwa około 90 minut. 
Oprócz podziemnych korytarzy, na powierzch-

ni znajduje się Multimedialne Muzeum Górnictwa oraz Skansen Maszyn Parowych (ponad 30 eks-
ponatów). Dzieciaki chętnie obejrzą, jak wyglądał kiedyś walec drogowy parowy czy parowozy.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się przy nim restauracja, stoisko 
z minerałami i pamiątkami oraz parking.

Zwiedzanie
9.00 - 15.00 codziennie

w miesiącu VI:
9.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)
9.00 - 17.00 (w soboty i niedziele)

w miesiącach VII, VIII:
10.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku)
9.00 - 17.00 (w soboty i niedziele)

Zabytkowa Kopalnia Srebra jest nieczynna: 
1 stycznia, pierwsze święto Wielkanocne, 
Święto Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 24 - 26 
grudnia, 31 grudnia.

Przydatne informacje
Adres: Zabytkowa Kopalnia Srebra 
ul. Szczęść Boże 81, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel: (32) 285 49 96
E-mail:   bort@kopalniasrebra.pl
Strona:  www.kopalniasrebra.pl 
Zwiedzanie wirtualne:  
 www.kopalniasrebra.pl/sztolnia/wirtualna_sz.htm
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Muzeum Chleba z Radzionkowie
Jemy go codziennie, wielu nie wyobraża sobie 
życia bez niego – chleb – doczekał się swo-
jego muzeum. W 2000 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie Muzeum Chleba. 

W tym wyjątkowym miejscu można zapoznać 
się z historią chleba oraz z maszynami i urzą-
dzeniami wykorzystywanymi do jego produk-
cji. Zbiory obejmują już kilka tysięcy ekspona-
tów w postaci maszyn i urządzeń, pocztówek, 
zdjęć, obrazów, grafik, publikacji czy książek. 
W sali „bacówce” utrzymanej w góralskim sty-
lu i wykonanej przez autentycznych górali go-
ście mogą poczekać na swoją kolejkę w zwie-
dzaniu lub przysiąść na chwilę refleksji. 

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Muzeum „Gośćmi szczególnie ważnymi w Muzeum 
są i będą dzieci. Bo od szacunku dla kromki, naszej strawy powszedniej już tylko krok do szacunki 
dla najbliższych, do kraju rodzinnego do otaczającego nas świata”. Jednym zdaniem wizyta w Mu-
zeum będzie dla Waszych dzieci wartościową i ciekawą lekcją szacunku właśnie. 

Wielką atrakcją tego miejsca jest to, że zwiedzający mogą na miejscu własnoręcznie uformować 
pieczywo i je upiec, co uatrakcyjnia zwiedzanie i przybliża pracę piekarzy. Po atrakcjach związa-
nych ze zwiedzaniem można odpocząć na wolnym powietrzu w ogródku przed muzeum, gdzie wy-
eksponowane są maszyny rolnicze, a dla dzieci przygotowano huśtawki. Obiekt przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Posiada również parking.

Zwiedzanie
Od poniedziałku do piątku w godzinach:  
8.00-16.00
W 2013 roku zwiedzanie w soboty możliwe  
w godz. 11.00-16.00: 6 kwiecień, 4 maj,  
1 czerwiec, 6 lipiec, 3 sierpień, 7 wrzesień,  
5 październik, 9 listopad.

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Chleba
ul. Z. Nałkowskiej 5, 41-922 Radzionków 
Tel.: (32) 387-17-60
E-mail:   biuro@muzeum-chleba.pl
Strona:  www.muzeum-chleba.pl
Wirtualne zwiedzanie:  
 www.muzeum-chleba.pl/vt/
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Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Wasze dziecko uwielbia Strażaka Sama, 
a może sami kiedyś marzyliście, by zostać 
dzielnym strażakiem? Koniecznie wybierzcie 
się na wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach. Muzeum jest przystosowa-
ne do potrzeb osób niepełnosprawnych i ro-
dziców z małymi dziećmi. Jest wyposażone 
w podjazdy, windy i przewijak, co stanowi 
niewątpliwie ułatwienie dla rodzin z małymi 
dziećmi. 

Oferta Muzeum uraduje i małych i du-
żych – na wystawach stałych zobaczy-
cie m.in.  samochody pożarnicze, sikaw-
ki ręczne i  konne, konne wozy pogotowia, 

będziecie mogli podziwiać  mundury i chełmy strażackie, poznacie sylwetki osób zasłużonych 
dla polskiego pożarnictwa. W ramach wystaw czasowych dostępne są np. wystawa prezentu-
jąca historię tragicznych wydarzeń, które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wstrzą-
snęły światem i Polską np.: atak terrorystyczny na World Trade Center, powódź tysiąclecia, 
wybuch w elektrowni atomowej w Czarnobylu, pożar rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. 
Będziecie mogli również obejrzeć wystawę obejmującą ponad 250 modeli sprzętu wojskowe-
go, wykorzystywanego w czasie konfliktów zbrojnych na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci.   
 
Gdybyście mieli ochotę na dalsze zwiedzanie – w tym samym budynku mieści się Muzeum Miasta 
Mysłowice z ciekawymi eksponatami (szczegóły:   www.muzeummyslowic.pl  ).

Zwiedzanie
Czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałku, 
w godzinach od 10.00-16.00.
W okresie kwiecień – wrzesień w soboty  
i niedziele w godzinach 10.00-18.00.

Przydatne informacje
Adres: Centralne Muzeum Pożarnictwa 
ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice
Tel.: (32) 222 37 33 wew. 28
E-mail:   rezerwacje@cmp-muzeum.pl
Strona:  www.cmp-muzeum.com
Wirtualne zwiedzanie:  
 www.cmp-muzeum.com/3d-walk/
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Park Miniatur w Ogrodzieńcu
Tuż u stóp malowniczo położonych ruin Ogro-
dzienieckiego Zamku znajduje się miejsce wy-
jątkowo ciekawe - „Park Miniatur”

W Parku zobaczyć można Szlak Orlich Gniazd 
w skali 1:25 rozciągający się od Krakowa, aż 
po Częstochowę. Makiety zamków i warowni 
odtworzone zostały zgodnie z prawdą histo-
ryczną i starannością o szczegóły. Zachwyt 
wzbudzają tu m. in. zamki i warownie Ogro-
dzieniec, Pieskowa Skała, Smoleń, Siewierz, 
Ojców, Bobolice, Mirów, Rabsztyn, Olsztyn, 
Morsko, Wawel, Tenczyn, Będzin, Pilica oraz 
Bydlin. 

Prezentowane obiekty zostały umieszczone w otwartej przestrzeni, ponieważ oprócz samych bu-
dowli odtworzono także interesujące ukształtowanie Jury - malownicze doliny i kaniony o spadzi-
stych stokach oraz urwiste skalne ściany, na których usadowione są zamki. Makiety zamków są 
rzeźbione ręcznie i składają się nawet z kilkunastu tysięcy elementów. Największa makieta - Twier-
dza Jasna Góra zajmuje powierzchnię ponad 65 metrów kwadratowych  i  waży przeszło 1500 kg!

W Parku Miniatur można zobaczyć także repliki machin oblężniczych z okresu średniowiecza m. in. 
katapultę, balistę – rodzaj kuszy na kołach, a także trebusz – efektowną machinę miotającą poci-
ski, przypominającą mechaniczną procę. Dla dzieci przygotowano Rodzinny Plac Zabaw, na którym 
doskonale spędzą czas zarówno najmłodsze jak i nieco starsze dzieci (5-12 lat).Korzystanie z placu 
zabaw jest wliczone w cenę biletu (jest tu m.in. Zjeżdżalnia Królewska, Dmuchany Zamek duży 
i mały, bujaki, piaskownica).
Park Miniatur znajduje się w miejscowości Podzamcze (oddalonej od Ogrodzieńca 2 km).

Zwiedzanie
IV, IX i X pn - pt w godz. 9 - 18,  
so - nd w godz. 9 - 19,
V - VIII pn - nd w godz. 9 - 20,
XI pn - pt w godz. 9 - 16, so - nd w godz. 9 - 17

W X i XI park może być zamknięty wcześniej 
ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Przydatne informacje
Adres: Park Miniatur – Ogrodzieniec 
ul. Zamkowa 33, 42-440 Podzamcze
Tel.: (32) 67 23 092
E-mail:   info@park-ogrodzieniec.pl
Strona:  www.park-ogrodzieniec.pl
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Zamek w Ogrodzieńcu
Jeśli oglądanie miniatur to dla Was za mało 
i macie ochotę na większą przygodę – udaj-
cie się na zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu. 
Przekonajcie się, gdzie kiedyś walczyli praw-
dziwi rycerze. 

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu to naj-
bardziej imponujące Orle Gniazdo spośród 
wszystkich zamków Jury Krakowsko - Często-
chowskiej. Obecny stan ruin zamku jest efek-
tem prac archeologiczno - konserwatorskich 
dokonanych przez państwo w latach 1959 - 
1973. 

Teren przedzamcza zajmuje około 3 ha po-
wierzchni. Sam Zamek zbudowany jest na zespole skalnym. Jego mury nieomal wyrastają ze skał 
i stapiają się z nimi. Wokół dziedzińca znajdowały się kiedyś pomieszczenia magazynowe i gospo-
darcze zwane sklepikami. Dzisiaj w zrekonstruowanych sklepikach można zakupić pamiątki. W trak-
cie wędrówki zobaczycie m.in. basztę zwana Wieżą Skazańców. Było to więzienie bez okien i drzwi, 
do którego spuszczano więźniów na linie i w ten sam sposób dostarczano im jedzenie.  Atrakcją 
zwiedzania będzie na pewno odwiedzenie Muzeum Zamkowego. Znajdują się w nim m.in. makiety 
zamku - z czasów jego świetności i stanu obecnego. Dodatkowo zwiedzający mogą zobaczyć film 
obrazujący codzienne życie na Zamku Ogrodzienieckim w czasach, kiedy był magnacką rezydencją 
- „Wirtualny Zamek”.
Miłośnicy mocniejszych wrażeń z zainteresowaniem obejrzą salę tortur zlokalizowaną na terenie 
przedzamcza Zamku Ogrodzienieckiego. Jest to wystawa dawnych narzędzi tortur i technik katow-
skich. Znajdą się tu, takie machiny jak: Krzesło Czarownic, Hiszpański But, Garota, Kołyska Juda-
sza, czy Żelazna Dziewica.  

Na terenie zamku działa Karczma Rycerska, gdzie można zjeść posiłek. 

Zwiedzanie
Codziennie:
IV w godz. 9 - 18, V - VIII w godz. 9 - 20,
IX w godz. 9 - 19 (do zmroku),  
X w godz. 9 - 18 (do zmroku)
XI w godz. 10 - 15, XII - III - zamek nieczynny
W IV, X i XI w przypadku niepogody (śnieg,  
oblodzenia) zamek będzie nieczynny.

Przydatne informacje
Adres: Zamek w Ogrodzieńcu 
42 - 440 Podzamcze 
Tel.: (32) 67 32 285
E-mail:   biuro@zamek-ogrodzieniec.pl
Strona:  www.zamek-ogrodzieniec.pl
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Ogród Zoologiczny we Wrocławiu
Miejsce przyjazne rodzinie? Wrocławskie ZOO 
można do takich zaliczyć. Toalety i przewijaki 
dla najmłodszych, możliwość wypożyczenia 
wózka dla dziecka (w sezonie letnim od kwiet-
nia do września), punkty gastronomiczne, 
gdzie można zjeść coś dobrego – to na pewno 
rzeczy bardzo ułatwiajże zwiedzanie z dzieć-
mi. Jeśli chcecie zwiedzić kilka kontynentów 
i to w jeden dzień, koniecznie tu przyjedźcie. 

Wrocławskie ZOO oferuje mnogość atrakcji 
i możliwości zwiedzania. Na 33 ha powierzch-
ni stworzono atrakcyjne, tematyczne ekspozy-
cje fauny poszczególnych kontynentów (Pawi-
lon Madagaskaru, Sahara, wybieg niedźwiedzi 

brunatnych, basen płetwonogich). Mieszka tu  4500 zwierząt reprezentujących ponad 800 gatun-
ków. Każde dziecko ucieszy „Małe co nieco, czyli karmienia zwierząt w ZOO” -  nietypowa trasa po 
ogrodzie. Trasa letnich karmień trwa od kwietnia do października, a zimowych karmień od listopada 
do marca. Zwierzęta na Dziecińcu można karmić samodzielnie. 

Aby zwiedzający ZOO poczuli się jak na egzotycznej wycieczce po Azji, Afryce czy Ameryce Po-
łudniowej przekształcono ekspozycję – wydzielając poszczególne kontynenty. Jeśli więc chcesz 
odbyć podróż śladami zwierząt Czarnego Lądu lub dokładnie poznać tajemniczych mieszkańców 
Azji, wystarczy przed wycieczką wydrukować sobie mapy poszczególnych ekspozycji (dostępne na 
stronie ZOO). 

Wśród atrakcji dla dzieci ZOO oferuje również przejażdżki na kucykach szetlandzkich (dzieci do lat 
10). Możecie również pobawić się w mini parku linowym ZOOLANDIA dostępnym dla dzieci od 3 do 
13 roku życia - tor linowy składający się z różnego rodzaju przeszkód: mostki, tunele, siatki. 

Zwiedzanie
Czynne przez cały rok bez najmniejszych 
wyjątków.
III i X od pn do nd w godz. 9 - 17,
IV - X od pn do pt w godz. 9 - 18, 
od so do nd w godz. 9 - 19,
XI - II od pn do nd w godz. 9 - 16
UWAGA! Kasy czynne są zawsze o jedną 
godzinę krócej.

Przydatne informacje
Adres: ZOO Wrocław 
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
Tel.: (71) 348 30 24
E-mail:   zoo-sekretariat@zoo.wroc.pl
Strona:  www.zoo.wroclaw.pl
Wirtualne zwiedzanie:  
 www.wroclaw360.pl/miejsce.php?q=210
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Na poszukiwanie wrocławskich krasnali
Z czego słynie Wrocław? W krasnali oczywi-
ście…! Pochowały się po całym mieście… i jeśli 
chcecie je poznać, musicie wyruszyć na wiel-
ką wyprawę. Poszukiwanie krasnali sprawi 
całej rodzinie ogromną frajdę, a przy okazji 
będziecie mogli zwiedzić miasto.

Krasnale w formie pięknych figurek znajdują 
się na różnych ulicach Wrocławia – ich liczba 
stale rośnie (jest już ich ponad 100). Kogo mo-
żecie spotkać? M.in. Krasnala Ekonomka, Tu-
rystę, Gołębnika, Bankiera i Podróżnika. 

Obowiązkowo przy każdym zróbcie sobie zdję-
cie na pamiątkę. Krasnali najlepiej szuka się 

z mapą – warto zapytać o taką Informacji Turystycznej lub sklepikach, kioskach z pamiątkami itp. 

Przydatne informacje
Mapę ulokowania krasnali znajdziecie również tutaj:  
 www.krasnale.pl/mapa-poszukiwacza-krasnali
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Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
Wyjątkowa atrakcja czeka na Waszą rodzinę 
w Kletnia. W Jaskini Niedźwiedziej będziecie 
mieli okazję zwiedzić trasę turystyczną  z nie-
powtarzalną i dobrze zachowaną szatą nacie-
kową jaskini oraz dużą ilością kości zwierząt 
epoki lodowcowej. Jest to największa jaskinia 
Sudetów i jedna z głębszych jaskiń w Polsce.
Samochodem dotrzeć tu można kierując się 
na Stronie Śląskie, dalej drogą na Kletno, któ-
ra skręca w prawo przed Bolesławowem i pro-
wadzi aż do samego parkingu przed Jaskinią 
Niedźwiedzią.  Z parkingu pieszo możemy do-
trzeć do pawilonu wejściowego Jaskini Niedź-
wiedziej. Nie podjeżdżamy pod sam pawilon 
wejściowy, ze względu na ścisłą ochronę naj-

bliższego otoczenia jaskini.
Wejście do Jaskini Niedźwiedziej znajduje się ok. 800 m n.p.m. i zostało zabudowane pawilonem 
wejściowym, w którym mieszczą się kasy biletowe, ekspozycja Centrum Edukacji Przyrodniczej - 
Jaskinia Niedźwiedzia, kawiarnia. Trasa turystyczna zaczyna się od śluzy wejściowej i  biegnie środ-
kowym piętrem jaskini. 

W trakcie zwiedzania będziecie mogli zobaczyć m.in. Salkę Nietoperzy (mieszka ich w jaskini około 
200  i ze względu na ochronę w okresie zimowania zamyka się jaskinię na 2 miesiące), stanowisko 
paleontologiczne i nieoczyszczone jeszcze kości zwierząt plejstoceńskich oraz szczelinę, gdzie  ok. 
13 000 lat temu zaklinował się  mały Niedźwiadek Jaskiniowy (widać jego szkielet). Z platformy 
widokowej w Zaułku Kaskad można podziwiać fragmenty górnego piętra jaskini, a także przypomi-
nającą zamarznięty wodospad wspaniałą 6 metrową kaskadę. 
Czas przejścia trasy wynosi ok. 40-45 minut. Z myślą o osobach poruszających się na wózkach in-
walidzkich został przygotowany wariant trasy bez konieczności pokonywania stromych schodów.  
Czas dojścia z parkingu (1 km poniżej jaskini) wynosi ok. 30 min. W Jaskini panuje stała temperatu-
ra ok. 6 C i wysoka wilgotność powietrza.

Zwiedzanie
Tylko wcześniejsza rezerwacja gwarantuje 
wstęp do jaskini! Jaskinia czynna 
codziennie, prócz poniedziałków 
i czwartków w godzinach 09:00 - 16:40. 

Przydatne informacje
Adres: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 
57-550 Stronie Śląskie, Kletno 18 
Tel.: 74 81 41 250 (rezerwacja telefoniczna)
Strona:  www.jaskinianiedzwiedzia.pl
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Arboretum w Wojsławicach
Wojsławice położone ok. 50 km od Wrocławia, 
kryją jeden z niewielu dawnych parków ro-
mantycznych na Dolnym Śląsku. Możecie się 
tu wybrać na rodzinną lekcję przyrody i by od-
począć od zgiełku miasta. Obecnie Arboretum 
(jedno z największych w Polsce) jest placówką 
naukowo-dydaktyczną  z unikatowymi kolek-
cjami roślinnymi udostępnianymi dla naukow-
ców, studentów, uczniów i turystów. 

Na 62 hektarach żyje ponad 6000 gatunków 
i odmian roślin, w tym 3500 bylin. Znajdujące 
się tu zbiory różaneczników i azalii (880 ga-
tunków i odmian), bukszpanów oraz liliowców 
(około 2000 gatunków i odmian). Teren parku 

przecinają dwie nieckowate doliny, przebiegające w kierunku wschód - zachód. Ich środkiem prze-
pływają niewielkie, okresowe strumyki, na których bazie utworzono dwa stawy przegrodzone gro-
blą oraz kilka niewysokich progów wodnych.

Dzieci na pewno ucieszy również myszkowanie po miejscu, gdzie można podziwiać zbiór przedmio-
tów używanych przez nasze babcie: stare tłuczki, maszynki, garnki, talerze, miseczki. Są też narzę-
dzia i maszyny wykorzystywane w różnych warsztatach i dawnych gospodarstwach domowych.

Do dyspozycji gości na terenie Arboretum jest m.in. bezpłatny parking i toalety, toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, miejsce do przewijania małych dzieci, wózek dla niepełnosprawnych, teren 
piknikowy i miejsca do grillowania, łączki do leżenia na własnym kocyku, placyk dawnych gier i za-
baw,  punkty gastronomiczne oraz punkt sprzedaży roślin. Świetne miejsce na odpoczynek na łonie 
natury razem z dziećmi w każdym wieku.

Zwiedzanie
Otwarte od 29 kwietnia do 30 września:
codziennie  9.00-18.00 
(w maju i czerwcu we wszystkie soboty,  
w niedziele i święta 8.00-20.00).

Przydatne informacje
Adres: Arboretum w Wojsławicach
Filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wojsławice 2, Niemcza
Tel.: (71) 322 59 57
E-mail:   arboretum@biol.uni.wroc.pl 
Strona:  www.arboretumwojslawice.pl
Zwiedzanie wirtualne:  
 www.panoramywojslawice.pl
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Zamek Książ w Wałbrzychu
Majestatyczny zamek książęcy Książ to naj-
większy dolnośląski zamek i trzeci pod wzglę-
dem wielkości zamek w Polsce. Warto wybrać 
się do tego miejsca całą rodziną. Istnieje moż-
liwość zwiedzenia zamku indywidualnie – bez 
przewodnika, posługując się tablicami wyzna-
czającymi kierunek zwiedzania lub poczekać 
na zebranie się grupy i ruszyć na wycieczkę 
z przewodnikiem. 

Dodatkową atrakcją turystyczną jest zwie-
dzanie stajni zamkowych, powozowni i krytej 
ujeżdżalni - jednej z najpiękniejszych hal tego 
typu w Europie, zbudowanej w całości z drew-
na modrzewiowego bez użycia gwoździ. Ofer-

ta stajni zamkowych obejmuje także przejażdżki konne: jazdę indywidualną, jazdę w grupie, jazdę 
w terenie oraz przejażdżki zaprzęgami konnymi. Co jakiś czas organizuje się w zamku nocne zwie-
dzanie „Z duszą… na ramieniu”. Zwiedzanie jest organizowane w określonych terminach, które są 
podawane w aktualnościach na stronie internetowej zamku. Nocne zwiedzanie trwa ok. 90 minut 
i turyści, poza standardową trasą, poznają również niedostępne na co dzień miejsca w zamku takie 
jak np. kuchnia Hochbergów na V piętrze czy piwnice zamkowe. 

Niestety nie można poruszać się po trasach turystycznych zamku z wózkami dziecięcymi. Wózek 
trzeba pozostawić obok kasy biletowej. Warto zabrać ze sobą nosidełko lub chustę do noszenia 
malucha. 

Po zobaczeniu zamku warto wybrać się do znajdującej się niedaleko Palmiarni w Lubiechowie. 
Obecnie w palmiarni rośnie ponad 250 gatunków roślin, które reprezentują florę różnych stref kli-
matycznych i różnych kontynentów. Szczególną uwagę zwracają tu olbrzymie palmy i bogata kolek-
cja kaktusów, która zadziwi dzieci.

Zwiedzanie
Kasa czynna IV - IX od pn do pt  
w godz. 10 – 17, so - nd w godz.10 – 18,
X - III od wt do pt w godz. 10 – 15,
so - nd w godz.10 – 16
Zamek Książ oraz palmiarnia są nieczynne 
dla zwiedzających w poniedziałki oraz  
w Niedzielę Wielkanocną, 1.XI, 25.XII i 1.I

Przydatne informacje
Adres: Zamek Książ w Wałbrzychu 
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
Tel.: (74) 66 43 834
E-mail:   info@ksiaz.walbrzych.pl
Strona:  www.ksiaz.walbrzych.pl
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Muzeum Sztolni Walimskich
Lubicie tajemnice? Miejsca z historią i odro-
biną dreszczyku? Jeśli tak, wybierzcie się na 
wielką wyprawę do Muzeum Sztolni Walim-
skich. Jest to raczej wycieczka dla starszych 
dzieci, ponieważ zwiedzanie odbywa się w ni-
skich temperaturach i w półmroku. 

Podziemna trasa turystyczna w komplek-
sie „Rzeczka” jest pozostałością po jednym 
z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć 
górniczych i budowlanych, prowadzonych 
w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę 
w Górach Sowich. Kompleks ten położony 
jest na wschodnim zboczu góry Ostrej między 
Walimiem a Rzeczką. Wewnątrz panuje stała 

temperatura w ciągu roku 5 - 7 °C. Pamiętajcie o ciepłym ubraniu i wygodnych butach.  

Część podziemną kompleksu wytyczono na planie zbliżonym do litery „E”. Składają się na nią 3 
równoległe, nieobudowane sztolnie, oddalone od siebie o 40 i 50 m oraz system łączących je pod 
kątem prostym wyrobisk komorowych, tzw. hal. Całkowita długość wyrobisk podziemnych wynosi 
ok. 500 m. W kompleksie można zwiedzić m.in. prawie wykończoną wartownię, w której zgroma-
dzone zostały eksponaty i nieliczne dokumenty związane ze wszystkimi kompleksami. 

Zwiedzanie
V - IX od pn do pt w godz. 9 - 19, 
ostatnie wejście o 18
w soboty, niedziele i święta 9 - 20, 
ostatnie wejście o 1900
X - IV od pn do pt w godz. 9 - 17,  
ostatnie wejście o 16
w soboty, niedziele i święta 9 -18,  
ostatnie wejście o 1700.

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Sztolni Walimskich
ul. 3 Maja 26, 58-320 Walim
Tel.: (74) 845 73 00
E-mail:   muzeum@sztolnie.pl
Strona:  www.sztolnie.pl
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Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska  
w Kowarach

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska po-
wstał w 2003 roku. Możecie w nim podziwiać 
najważniejsze i najpiękniejsze zabytki Dolne-
go Śląska. Całą waszą rodzinę zadziwi pre-
cyzyjne wykonanie modeli oraz to, że wyglą-
dają jakby jakiś czarodziej machną różyczką 
i zmniejszył wielkie budowle do miniaturo-
wych rozmiarów. 

Zobaczycie modele zamków, pałaców, klasz-
torów oraz ratuszy - wszystkie w skali 1:25, za 
wyjątkiem modelu Karkonoszy wraz ze Śnież-
ką, której gabaryty wymagały większej skali, 
1:50. 

Po wejściu do Parku zaopiekują się Wami przewodnicy, którzy zapoznają Was z fascynującą histo-
rią regionu oraz zabytków, obok których będziecie przechodzić. Będzie okazja posłuchać legend 
o okrutnej Kunegundzie z Zamku Chojnik, hrabinie z pałacu „Spiż”, która marzyła o życiu wiecz-
nym, czy o ekscentrycznym królu, który zbudował pałac w kształcie parowca. Wszystko to w zaled-
wie 45 minut.  

Bilet wstępu jest całodniowy więc wchodząc o 10:00 rano można delektować się zabytkami aż do 
18:00. W najpiękniejszych zakątkach parku stoją ławeczki np. z widokiem na staw i fontannę, obok 
Bazyliki Mniejszej z Krzeszowa, z której płynie muzyka Jana Sebastiana Bacha, czy za Zamkiem 
Książ, jedenastometrową miniaturą największego Dolnośląskiego Zamku. Co ciekawe i praktyczne 
bardzo –  na czas zwiedzania można otrzymać parasol na wypadek deszczu.

W parku znajduje się kawiarenka serwująca m.in. lody, desery, gorącą czekoladę i kawę. Jest też 
sklepik, w którym można zapatrzeć się w pamiątki. W cenie biletu wstępu - usługa przewodnicka, 
toalety, parking.

Zwiedzanie
Codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00. 
Osoby poniżej jednego metra wzrostu 
wstęp wolny.

Przydatne informacje
Adres: Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary
Tel.: (75) 75 222 42, 661 699 699
E-mail:   poczta@park-miniatur.com
Strona:  www.park-miniatur.com
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Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Odwiedziny w Kopalni Złota uradują każde 
dziecko – to będzie wyprawa pełna odkrywa-
nia tajemnic i zgłębiania tajników poszuki-
wania złota. Koniecznie ciepło się ubierzcie 
i zaopatrzcie w wygodne obuwie. W ramach 
Podziemnej Trasy Turystycznej zwiedzicie 
„Sztolnię Gertruda” (część muzealna), przeży-
jecie spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmier-
ci oraz zobaczycie jedyny w Polsce podziemny 
wodospad w „Sztolni Czarnej”. 

Do zwiedzania udostępniony został 500-me-
trowy odcinek Sztolni Gertrudy. W części tej 
zobaczyć można np.: dawne narzędzia górni-
cze i hutnicze, minerały, wystawę lamp górni-

czych, laboratoryjny piec, w którym wytapiano złoto osiemnastowieczny wózek do transportu rudy. 
Dużą atrakcja jest również udostępniony do zwiedzania skarbiec. To tutaj można zobaczyć 1066 
„złotych” sztabek odpowiadających 16 tonom złota uzyskanym w ciągu całego czasu pracy kopalni 
tj. przez ok. 1000 lat. W kopani można spotkać gnoma Szarego, który pojawia się niespodziewanie 
z migoczącą lampą. Legenda głosi, ze spojrzenie mu w oczy gwarantuje spełnienie marzeń. Część 
chodników Sztolni Gertruda możemy zobaczyć w sposób niekonwencjonalny tj. płynąc 15-osobową 
łódką o wdzięcznej nazwie Titanic. Podziemny Spływ odbywa się na odcinku ok. 200 metrów (za 
dodatkową opłatą).

W Sztolni Czarnej Górnej zobaczycie podziemny chodnik prowadzący do Czech, ręcznie kute śre-
dniowieczne wyrobiska ze śladami pociągnięcia rylca oraz potężne komory po wybraniu złotodaj-
nych rud.  Z Kopalni turyści wracają na zewnątrz Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem. 

Wycieczka przeznaczona raczej dla starszych dzieci – temp w kopalni wynosi przez cały rok 7° 
C. W cenie biletu przewodnik i zwiedzanie Muzeum Minerałów (oferta Kopalni jest dużo szersza, 
atrakcje dodatkowo płatne).

Zwiedzanie
sezon letni (1.IV - 31.X) od 9.00 do 18.00
ostatnie wejście 17.30
sezon zimowy (1 XI - 31 III) od 9.00 do 16.00
ostatnie wejście 16.00

Przydatne informacje
Adres: Kopalnia Złota w Złotym Stoku
ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok
Tel.: (74) 817 55 08
E-mail:   biuro@kopalniazlota.pl
Strona:  www.kopalniazlota.pl
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Żywe Muzeum Piernika
Dzieci kochają łakocie… Wyobraźcie więc sobie, 
jak wielką frajdą będzie dla nich wizyta w to-
ruńskim Żywym Muzeum Piernika. 

Jest to muzeum interaktywne: w odtworzonej 
XVI-wiecznej piernikarni odbywa się produk-
cja pierników według starych receptur, w tra-
dycyjny sposób oraz posługując się narzędzia-
mi, jakich używano 500 lat temu. 

Nastawcie się na czynny udział przy wyro-
bie słodkości – będzie okazja przesiać mąkę, 
ubić w moździerzu korzenie. Następnie, przy 
pomocy oryginalnych form będziecie mogli 
ukształtować z ciasta własne pierniki, które 

po wypieczeniu weźmiecie do domu na pamiątkę. 

Gospodarzem pokazu jest słynny Mistrz Piernikarski, któremu pomagają Wiedźma Korzenna i cze-
ladnicy. W muzeum znajduje się kawiarnia oraz sklepiki z dużym wyborem pierników i pamiątek, 
gdzie będziecie mogli skosztować różnych pyszności. 

Pokazy zaczynają się o pełnych godzinach przy obecności min. 5 osób. Wyjątkiem jest godzina 
16:00, kiedy to pokaz prowadzony jest nawet przy mniejszej liczbie chętnych. Zazwyczaj istnieje 
możliwość przyłączenia się gości indywidualnych do pokazu dla grupy zorganizowanej.

Zwiedzanie
Codziennie od godz. 09.00 do 18.00,
(styczeń-marzec od 10.00)

Przydatne informacje
Adres: Żywe Muzeum Piernika 
ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 663 66 17
E-mail:   muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl
Strona:  www.muzeumpiernika.pl
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Planetarium w Toruniu
Ruszmy na podbój kosmosu! Czas przeżyć nie-
samowitą przygodę! Mali i duzi szykujcie się 
na moc wrażeń! Planetarium w Toruniu to nie-
samowite miejsce. Blisko 70 profesjonalnych 
rzutników nie wyświetla dziś tylko pojedyn-
czych slajdów -  w kwietniu 1997 r. powstał 
pierwszy w Polsce system „all-sky”, pozwala-
jący na pokrycie obrazem slajdów całej kopuły. 
Dzięki temu, oglądając seanse będziecie mieć 
wrażenie przebywania wewnątrz gwiezdnych 
mgławic, w ciągu kilku chwil pojawi się oka-
zja np. „postawić nogę” na Księżycu, czy też 
przelecieć przez pierścienie Saturna. 

Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planeta-
rium - Toruń” jest miejscem, gdzie na pewno nie będziecie się nudzili. W 2005 roku w budynku 
otwarto pierwszą interaktywną wystawę - salę Orbitarium. W 2012 r. zaś dołączyła do niej kolejna 
wystawa - sala Geodium.  Sala Geodium to wystawa interaktywna.  Zobaczycie tu m.in. obracający 
się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m, 2 stanowiska z kolekcją skał 
i minerałów. Cztery narożniki sali Geodium to plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni 
dziejów zmieniała się nasza planeta. Znajdziecie tu wybuchający wulkan, ocean będący kolebką 
życia, monumentalny lodowiec z zorzami polarnymi, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Co czeka was w Sali Orbitarium? Jej centralnym elementem jest model sondy Cassini o połowę 
mniejszy od oryginału pracującego na orbicie planety Saturn. Z pulpitów rozmieszczonych wokół 
sondy można sterować jej urządzeniami, a także sprawdzić, do czego służą. Ze wszystkich trzech 
atrakcji mogą korzystać zarówno widzowie indywidualni, jak i zorganizowane grupy. 

Zwiedzanie
Planetarium czynne jest przez cały rok.
Wystawy i seanse - szczegóły:  
 www.planetarium.torun.pl/art/35/repertuar.html

Przydatne informacje
Adres: Centrum Popularyzacji Kosmosu
„PLANETARIUM - TORUŃ”
ul. Franciszkańska 15 - 21, 87 - 100 Toruń
Tel.: (56) 622 60 66
E-mail:   office@planetarium.torun.pl
Strona:  www.planetarium.torun.pl
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Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Oaza spokoju w centrum miasta (3 minuty pie-
szo od Rynku Staromiejskiego), to doskonały 
pomysł na rodzinną wycieczkę szczególnie, 
jeśli oprócz spokoju może Wam jeszcze wiele 
zaoferować. 

Park Etnograficzny w Toruniu to miejsc, gdzie 
zobaczycie obiekty architektury wiejskiej 
głównie z XVIII i XIX w. przeniesione z Kujaw, 
Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, ziemi 
chełmińskiej oraz dobrzyńskiej. 

Można tu oglądać zarówno całe wiejskie za-
grody, jak i pojedyncze budynki: wiatrak, młyn 
wodny, remizę strażacką, kuźnię, rybacką bar-

kę mieszkalną a także obiekty tzw. małej architektury wiejskiej. Wyposażenie zagród i wnętrz pre-
zentuje rozmaite zajęcia domowe i gospodarskie oraz drobną wytwórczość i rzemiosło ludowe. 

Skansenowska ekspozycja pozwala poznać życie i pracę mieszkańców z przełomu XIX i XX w.  Dzieci 
będą mogły swobodnie i bezpiecznie pobiegać, a Wy odpoczniecie od zgiełku miasta. Maluchy na 
pewno zaciekawi piękny młyn wietrzny oraz Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej z pocz. XX w. Za-
bytkowa strażnica służyła pożarnikom przez kilka dziesięcioleci. Zobaczycie cenną sikawkę konną 
z przełomu XIX i XX stulecia oraz ciekawą ręczną sikawkę przenośną z początku lat dwudziestych 
XIX w. oraz okazały beczkowóz z 1911 r.

Zwiedzanie
W poniedziałki Muzeum nieczynne. Terminy  
i godziny zwiedzania uzależnione są od sezonu. 
Szczegóły:  
 www.etnomuzeum.pl/godziny-otwarcia

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Etnograficzne im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 80 91
E-mail:   kontakt@etnomuzeum.pl
Strona:  www.etnomuzeum.pl
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Zamek Krzyżacki w Toruniu
Prawdziwy zamek to nie lada gratka zarówno 
dla małego rycerza, jak i młodej białogłowy. 
Zamek Krzyżacki w Toruniu dostarczy Wam 
wielu atrakcji. W ramach biletu wstępu zwie-
dzicie dziedziniec zamkowy, podziemia i tzw. 
gdanisko (wieża służyła m.in. jako toaleta). 
Ponadto zobaczycie ekspozycje stałe i czaso-
we między innymi: wystawę archeologiczną, 
zbrojownię, Salę strachu. 

Całą rodzinę zaciekawi makieta zamku 
umieszczona w podziemiach, która jest próbą 
rekonstrukcji średniowiecznej siedziby krzy-
żackiej w Toruniu. Na modelu zamku toruń-
skiego zlokalizowano poszczególne komnaty 

braci zakonnych. Miniaturowe machiny oblężnicze oraz figurki rycerzy sprawiają wrażenie, że oglą-
dający uczestniczą w zdobywaniu zamku przez wojska Jagiełły w 1410 r. 

Spore atrakcje czekają Was również w podziemiach, gdzie umieszczono większość ekspozycji sta-
łych dotyczących życia braci zakonnych w średniowieczu oraz w strzelnicy rycerzy zakonnych. 
To kolejna ciekawostka skierowana do turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Na 
strzelnicy przygotowano stanowisko, z którego chętni mogą nauczyć się  i postrzelać do tarczy 
z profesjonalnie wykonanego, cisowego łuku. 

Zobaczycie także dyby i pręgierz. Były to rodzaje kar przeznaczone dla średniowiecznych złoczyń-
ców. Dzięki tym „urządzeniom” turyści „na własnej skórze” mogą przekonać się, jak w średniowie-
czu karano za niegodne występki... Tylko odważni wejdą do Sali strachu. W komnacie tej umiesz-
czono różnego rodzaju straszydła, wiedźmy, istoty z zaświatów z rozpadającymi się częściami ciała. 
Atmosferę grozy dopełniają zwisające pająki, nietoperze, porozrzucane kości czy wystające z mu-
rów ręce.

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania są różne  
w zależności sezonu. Szczegóły na stronie  
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki.

Przydatne informacje
Adres: Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
ul. Przedzamcze 3, 87 - 100 Toruń
Tel.: (56) 621 08 89 
E-mail:   centrum@ckzamek.torun.pl 
Strona:  www.ckzamek.torun.pl
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Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża
Zoo w Oliwie to miejsce, które każde dziecko 
chętnie odwiedzi. Spędzić tu można niemal-
że cały dzień dobrze się bawiąc. Na obsza-
rze około 136 hektarów mieszkają zwierzęta 
pochodzące ze wszystkich kontynentów. Są 
wśród nich takie, których populacje na wolno-
ści już właściwie nie istnieją. Kilkugodzinna 
wycieczka może stanowić nie lada wyzwanie 
dla początkujących piechurów. Okazuje się, że 
i na to jest sposób - ZOO można obejrzeć korzy-
stając z różnych środków lokomocji. Pierwsza 
z nich to kolejka Retro, druga grzbiet konia. 

Dzieci, które kochają głaskać, karmić i przy-
tulać zwierzątka będą miały wielką radość 

z odwiedzin w Małym  ZOO. Spotkać tu można m.in. łakome kozy, mięciutkiego barana, kury, świn-
ki. Największą gwiazdą „Małego ZOO” jest lama Dzidek. Jego wierne przyjaciółki i wielbicielki to 
owieczki Zuza i Cukinia. 

Ciekawostką wartą zobaczenia jest małpia wyspa, na której małpy, bojące się wody, mogą przeby-
wać bez ogrodzenia z krat i klatek. W ZOO  mieszka również słoń staruszek, który całe życie prze-
pracował w cyrku i do dzisiaj cały jego ciężkie ciało nieustannie porusza się, jak gdyby tańczył. 

Na terenie ZOO znajduje sie kilka punktów gastronomicznych, w których można zjeść nie tylko de-
sery, lody i ciastka, ale również obiad. W ich pobliżu umieszczono małe piaskownice, huśtawki, 
które umilą dzieciom oczekiwanie na posiłek. Nie ma problemu z dostępem do toalet.

Zwiedzanie
Czynne cały rok:
maj - wrzesień: od 9.00 do 19.00, 
kwiecień, październik:  od 9.00 do 17.00, 
pozostałe miesiące od 9.00 do 15.00

Przydatne informacje
Adres: Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża 
ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk - Oliwa
Tel.: (58) 552 00 42
E-mail:  zoo@zoo.gd.pl
Strona: www.zoo.gd.pl
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Centrum Hewelianum w Gdańsku
Znajdujące się w samym sercu Gdańska Cen-
trum Hewelianum to nowoczesne centrum na-
uki mieszczące się w zabytkowych obiektach 
architektury militarnej (mieści się na terenie 
zespołu pofortecznego Grodzisko). Zespół ten 
ma powierzchnię 27 ha i wielokrotnie podczas 
oblężeń Gdańska toczyły się tu ciężkie walki.  

W Kaponierze Południowej zwiedzicie wysta-
wę „Energia, Niebo i Słońce”. Układ archi-
tektoniczny budynku i założenia tematyczne 
ekspozycji pozwoliły dokonać jej podziału na 
dwie części: Pracownię Energii i Pracownię 
Nieba. Co Was w nich czeka? Wśród atrakcji 
m.in. znajduje się symulator jazdy samocho-

dem wyposażony w cztery różne tryby jazdy - oprócz trudnych warunków atmosferycznych, tj. śnieg, 
noc i deszcz, urządzenie symuluje również warunki jazdy „pod wpływem alkoholu”. Opóźnienia na 
kierownicy i rozmyty obraz pozwalają oddać trudności w pokonaniu nawet prostej trasy. Zacieka-
wienie dzieci wzbudzi również trójwymiarowy model gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy poka-
zujący, w jakich odległościach względem Słońca znajdują się poszczególne gwiazdy, wchodzące 
w skład tego gwiazdozbioru. Dzięki zastosowaniu obrotowego mechanizmu model można obejrzeć 
z każdej strony, a zastosowanie różnych kolorów podpowie Wam, jaką temperaturę mają przedsta-
wione ciała niebieskie.

Będzie okazja również na fascynującą lekcję historii - aby przybliżyć turystom, jak i samym gdańsz-
czanom, dzieje Fortu Grodzisko, została stworzona bardzo ciekawa wystawa zatytułowana „We-
hikuł Czasu – Pocisk i Człowiek”. Składa się na nią 11 stałych ekspozycji, które są prezentowane 
w zabytkowych, odrestaurowanych obiektach pofortecznych, położonych na szczycie umocnień nad 
majdanem i koszarami oraz w zespole dawnego laboratorium amunicyjnego.

Centrum jest miejscem edukacyjno  – rekreacyjnym adresowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Warto je odwiedzić, by spędzić miło czas z rodziną.

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione 
są od sezonu. Szczegóły:  
 www.hewelianum.pl/index.php/wystawy

Przydatne informacje
Adres: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich 
„Twierdza Gdańsk” 
ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk
Tel.: (58) 742 33 52
E-mail:   recepcja@hewelianum.pl
Strona:  www.hewelianum.pl
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Akwarium Gdyńskie
Rodzinna wyprawa, by zgłębiać tajemnice 
morskiego świata? Komu mogłoby to nie spra-
wić frajdy? Najlepszym zaś miejscem do tego 
będzie Akwarium Gdyńskie.  Można tu zoba-
czyć niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów 
pochodzących z różnych rejonów świata, np. 
z Afryki, Ameryki Północnej czy północy na-
szego kontynentu. 

Ponadto dla ciekawych biologii morza, 
a przede wszystkim dla młodych odkrywców, 
Akwarium ma rozbudowaną i prężnie działa-
jącą Sekcję Edukacji. Na powierzchni 3 pię-
ter, w 68 akwariach spotkacie 1500 żywych 
organizmów z około 250 gatunków – ogromne 

morskie „światy” zamknięte w akwariach wywrą na Was oszałamiające wrażenie. Dzieci nie będą 
mogły wyjść z wrażenia na widok prawdziwej ośmiornicy czy konika morskiego. 

Akwarium przygotowało wiele atrakcji z myślą o dzieciach: m. in. możliwość obejrzenia specjalnej 
makiety dna Morza Bałtyckiego oraz otaczających je wybrzeży. Oczywiście nie można zapomnieć 
o Sali Mokrej, w której można zanurzyć dłonie w specjalnie przygotowanych akwariach i dotknąć 
rybek i innych stworzeń. Świat Małej Syrenki stanie przed Wami otworem! Nastawcie się jednak na 
to, że po powrocie dzieci – choć może i nie tylko one – zaczną marzyć o własnej rybce!

Akwarium jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz przyjazne małym dzieciom: do-
stępne są wózki do przewożenia dzieci po ekspozycjach, przewijak dla dzieci oraz w kafeterii - fote-
liki do karmienia maluchów. Przed Akwarium znajduje się duży parking.

Zwiedzanie
IV, V, IX w godz. 9 - 19, VI - VIII w godz. 9 - 20,
X - III w godz. 10 - 17
Kasy zamykane są 30 min. przed zamknię-
ciem Akwarium.

Nieczynne: 
w poniedziałki w okresie 2 XI - 28 II,
1 XI, 24 - 25 XII, 31 XII, 1I, Niedziela Wielka-
nocna, Boże Ciało.

Przydatne informacje
Adres: Akwarium Gdyńskie 
al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia
Tel.: 587 326 601
E-mail:  akwarium@mir.gdynia.pl
Strona: www.akwarium.gdynia.pl

TRÓJMIASTO I OKOLICE miastodzieci.pl



89 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
Muzeum Marynarki Wojennej to prawdziwa 
gratka dla każdego chłopca, choć i dziewczyn-
ki mogą zakochać się w przepięknych mode-
lach statków (lub nawet ich większych odpo-
wiednikach). 

Muzeum gromadzi w swoich zbiorach eks-
ponaty oraz materiały historyczne związane 
z historią Marynarki Wojennej. Jest to ze-
spół składający się z około 8 tys. muzealiów, 
podzielony na konkretne działy, w których 
zobaczycie m.in. broń strzelecką (pistolety, 
rewolwery, karabiny) oraz sprzęt artyleryj-
ski (armaty, działa przeciwpancerne). Dzieci 
z radością obejrzą zbiór modeli liczący 368 

okrętów i żaglowców. Większe zaś obiekty będziecie mogli obejrzeć z każdej strony na Ekspozycji 
Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego - zgromadzono na niej głównie wyposażenie i uzbrojenie 
okrętowe, samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego oraz najstarszy zachowany okręt polskiej pro-
dukcji - kuter pościgowy Batory.

Interesującą grupę zabytków stanowi kolekcja broni podwodnej, w tym torpedy - od najstarszej 
z końca XIX wieku po torpedy lotnicze z okresu II wojny światowej i powojenne. Samoloty i śmigłow-
ce lotnictwa Marynarki Wojennej reprezentują na ekspozycji plenerowej m.in.: samoloty myśliwskie, 
myśliwsko-szturmowy Lim-6 bis, samolot bombowy Ił-28, rozpoznawczy TS-11 R Iskra i śmigłowce. 

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione są 
od sezonu. Szczegóły:  
 www.muzeummw.pl/article/wystawy,45.htm

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
Tel.: (58) 620 13 81 wew. 23
E-mail:   edukacja@muzeummw.pl
Strona:  www.muzeummw.pl
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Fokarium Stacji Morskiej Instytutu  
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci i dorosłych 
w każdym wieku jest wizyta w fokarium 
w Helu. Fokarium jest częścią Stacji Morskiej 
- naukowej placówki terenowej Instytutu Oce-
anografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie re-
alizowany jest  projekt odtworzenia i ochrony 
kolonii fok szarych  w rejonie południowego 
Bałtyku. 

Możecie tu obejrzeć sympatyczne foki i po-
znać ich zwyczaje - a rzeczywiście jest co 
podziwiać. Na lądzie ich ruchy są powolne 
i niezdarne, ale w wodzie poruszają się zna-
komicie. Mogą pływać zarówno na brzuchu, 
jak i na grzbiecie. Potrafią spać unosząc się 

na powierzchni wody, pod wodą lub na lądzie. Lubią leżeć godzinami bez ruchu, wygrzewając się 
na słońcu. 

Obecnie w helskim fokarium przebywają na stałe: Bubas, Unda Marina, Ania, Agata i Ewa oraz Fok 
– najmłodszy w stadzie. Koniecznie poczekajcie na godzinę karmienia – ma ona miejsce o godzi-
nach 11.00 i 14.00, a w sezonie letnim (lipiec-sierpień) - 11.00, 14.00 i 17:00). Przy fokarium działa 
też specjalny sklepik, z którego dochód wspiera badania, restytucję i ochronę bałtyckich ssaków. 
Oprócz podziwiania zwierząt atrakcję stanowi możliwość zwiedzenia wystawy „Ssaki naszego mo-
rza”. 

Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca poza okresem letnich wakacji (na Helu jest 
wtedy mniej tłoczno).

Zwiedzanie
Otwarte we wszystkie dni roku. Godziny 
otwarcia fokarium i muzeum z wystawą 
„Ssaki naszego morza” uzależnione są od 
pory roku. Szczegóły:  
 www.fokarium.pl/wazneinf.html

Przydatne informacje
Adres: Stacja Morska Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel
Tel.: (58) 675-08-36
E-mail:  hel@ug.edu.pl
Strona: www.fokarium.pl
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Ocean Park we Władysławowie
Proponowaliśmy już Wam wyprawy w głąb Zie-
mi czy wycieczki do parków dinozaurów - tym 
razem na Waszą rodzinę czeka niesamowita 
atrakcja - spacer po dnie oceanu. Odwiedźcie 
Ocean Park we Władysławowie, by w jednym 
miejscu spotkać ogromnych mieszańców mor-
skich głębin.

Ta ogromna ekspozycja to świetne miejsce na 
lekcję biologii - pokażcie dzieciom wieloryby, 
przerażające rekiny, żółwie olbrzymie, sympa-
tyczne delfiny, wesołe orki oraz wiele innych 
zwierząt morskich i oceanicznych. Prezento-
wane makiety zostały starannie przygotowa-
ne przy zachowaniu szczegółów budowy i na-

turalnych rozmiarów wszystkich zgromadzonych okazów - to wszystko sprawia, że wycieczka do 
tego parku będzie dla całej rodziny niezapomnianą wyprawą w wodny świat. 

Dzięki specjalnym oznakowaniom bez problemu traficie do eksponatów w parku, na którego ma-
pie centralne miejsce zajmuje wspaniały plac zabaw – na przetestowanie wszystkich jego atrakcji 
lepiej zarezerwować przynajmniej godzinę. Ocean Park to także duża przestrzeń do zwiedzania, 
biegania, spacerowania i zabawy.

Zwiedzanie
IV - VI w godz. 9 - 17,  
VII - VIII w godz. 9 - 21, a w soboty, 
niedziele i swięta 9 - 20,
IX - X 10-17
Kasy zamykane są godzinę wcześniej.

Przydatne informacje
Adres: Ocean Park 
ul. Żwirowa, 84-120 Władysławowo
Tel.: 606 422 994
E-mail:   rezerwacje@oceanpark.pl 
Strona:  www.oceanpark.pl
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Faktoria Handlowa w Pruszczu Gdańskim
Pora na wielką wyprawę w czasie. Rekonstruk-
cja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego 
Szlaku Bursztynowego z okresu wpływów 
rzymskich w Pruszczu Gdańskim jest wyjątko-
wym miejscem w skali całego kraju. 

Faktoria Handlowa, w skład której wchodzą: 
Chata Wodza – ekspozycja muzealna, Hala 
Targowa – miejsce spotkań z żywą archeolo-
gią oraz rekonstrukcje Chaty Bursztyniarza 
i Chaty Kowala, została pomyślana jako miej-
sce połączenia nowych technologii z bogac-
twem zabytków archeologicznych i pięknem 
bursztynowych eksponatów. 

Dzieci z radością zajrzą w każdy kąt ekspozycji – a jest, co zwiedzać. M.in. Chata Kowala to wierna 
rekonstrukcja domostwa z epoki wpływów rzymskich. Przed wejściem do chaty znajduje się warsz-
tat pracy kowala: palenisko z miechem oraz drewniane beczki z wodą, służące do hartowania wy-
twarzanych przedmiotów. W pomieszczeniu zobaczycie typowe wyposażenie domowe. W Chacie 
Wodza natomiast będziecie mogli zobaczyć sprytne połączenie historii i technologii. Na zewnątrz, 
chata przypomina obiekt z okresu wpływów rzymskich, jednak w środku zwiedzający mogą prze-
nieść się  do innego, nowoczesnego świata (dotykowe panele multimedialne - możliwość przyjrze-
nia się zabytkom w technice trójwymiarowej). 

Faktoria Handlowa posiada w swojej ofercie wiele atrakcji dla dzieci. W Hali Targowej mogą się 
one np. pobawić się w archeologów w specjalnie przygotowanej do tego imitacji wykopaliska (mali 
odkrywcy znajdą niejeden skarb). Dodatkowo na terenie Faktorii znajduje się mała zagroda ze zwie-
rzątkami.

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione są  
od sezonu. Szczegóły:  
 www.faktoria-pruszcz.pl/page/godziny-otwarcia

Przydatne informacje
Adres: Faktoria Handlowa
ul. Zastawna (wjazd od ul. Grunwaldzkiej), 
83-000 Pruszcz Gdański
Tel.: (58) 682 22 06
E-mail:   biuro@faktoria-pruszcz.pl
Strona:  www.faktoria-pruszcz.pl
Wirtualne zwiedzanie:  
 www.faktoria-pruszcz.pl/page/wirtualna-wycieczka
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Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne
Twoje dziecko jest miłośnikiem historii, 
a może lubicie wyprawy z dreszczykiem? Jeśli 
na któreś z tych pytań możesz odpowiedzieć 
TAK – wybierzcie się do Szczecina na niety-
pową lekcję historii. Jest to jedyne w Pol-
sce muzeum i trasy podziemne usytuowane 
w schronie II wojennym i przeciwatomowym, 
o powierzchni prawie 3000 m². Jego budowa 
została ukończona przez Niemców w 1941 r. - 
był to schron przeciwlotniczy dla ludności cy-
wilnej. Po przejęciu go przez Polaków w nie-
długim czasie został zaadoptowany na schron 
przeciwatomowy. Aż do początku lat 90-tych 
odbywały się w nim szkolenia Obrony Cywil-
nej. 

W schronie udostępnione są dwie tematyczne trasy turystyczne – możecie zdecydować się na obie 
lub przejść tylko jedną. Trasa „II Wojna Światowa” - schron przeciwlotniczy - przedstawia m.in. re-
konstrukcję życia w schronie podczas nalotów, omawia technikę budowania schronu, przedstawia 
czas II wojny światowej od momentu rozpoczęcia się nalotów na miasto. Druga  Trasa „Zimna Wojna 
- czas PRL-u” - schron przeciwatomowy - prezentuje historię schronu podczas Zimnej Wojny. Oma-
wia organizację Obrony Cywilnej, prezentuje sprzęt, sposoby działania i propagandę jej towarzy-
szącą. Przejście każdej z tras trwa ok. godziny. Oprócz opowieści przewodnika, podczas zwiedzania 
usłyszeć można również dźwięk syreny alarmowej oraz odkryć tunele, które wyglądają jakby nie 
miały końca. Ubierzcie się ciepło, bo w całym obiekcie panuje temperatura ok. 10 stopni Celsjusza.

Zwiedzanie
Godziny i terminy zwiedzania uzależnione są od 
sezonu oraz tego, czy zdecydujecie się zwiedzać 
jedną z tras, czy też obie. Szczegóły: 
 www.schron.szczecin.pl/zwiedzindywidualne.php

Przydatne informacje
A.R. Centrum Wynajmu i Turystyki 
ul. Kolumba 1 lok.6 (obok dworca PKP), 
70-035 Szczecin
Tel.: (91) 434 00 06, 605 433 433

Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne
Dworzec Główny PKP w Szczecinie
podziemny tunel przed wejściem na III per.,
duże czerwone drzwi
Email:    info@schron.szczecin.pl
Strona:  www.schron.szczecin.pl
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Wystawa Eureka w Szczecinie
Czy nauka może być ciekawa i sprawiać ra-
dość? Oczywiście, że tak. Możecie się o tym 
przekonać odwiedzając wyjątkową wystawę 
interaktywnych doświadczeń, na której w spo-
sób zabawy, przez działanie na przyrządach 
można się wiele nauczyć i przeżyć. Wystawa 
ta, to niezwykłe naukowe wesołe miastecz-
ko, przygotowane tak, aby zainteresowało 
wszystkich gości, niezależnie od wieku. 

Można się tu bawić kilkumetrowymi bańkami 
mydlanymi lub zobaczyć olbrzymich rozmia-
rów słoneczna kulę. Łącznie na wystawie zo-
baczycie ponad 80 eksponatów. Przy każdym 
znajdują się krótkie opisy składające się z 

dwóch części. W pierwszej - sformułowane jest polecenie wobec zwiedzającego, aby wykonał on 
konkretną czynność i doprowadził do określonego skutku. W drugiej części, również krótko, opisa-
na jest fizyczna strona zjawiska. 

Wśród dzieci bardzo dużą popularnością cieszy się kula plazmowa, piłka unoszona przez strumień 
powietrza, słyszalny szept z drugiego końca sali, który jest ogniskowany przez dużą czaszę, nie-
kończący się tunel. Jak możemy przeczytać na stronie wystawy - „Niegrzeczne dzieci podłączamy 
do 500 tys. volt a grzeczne zamykamy w bańkach mydlanych” – niepowtarzalne wspomnienia więc 
gwarantowane.

Zwiedzanie
poniedziałek - piątek 10.00 - 16.00
sobota - niedziela 11.00 - 16.00

Przydatne informacje
Adres: EUREKA (dawny Dom Marynarza)
Szczecin, ul. Malczewskiego 10
Tel.: (91) 422 85 78
E-mail:   eureka@wmf.univ.szczecin.pl
Strona:  www.eureka.univ.szczecin.pl
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Park Linowy „Tarzania”
Przeskakiwać z drzewa na drzewo, pokonywać 
skomplikowane przeszkody, wspinać się od-
ważnie… Tak w skrócie można opisać wyprawę 
do Parku Linowego „TARZANIA”.

Jest to na pewno wycieczka z dreszczykiem 
emocji i wymagająca zwinności. Nie tylko do-
rośli będą mogli świetnie spędzić tu czas, ale 
również dzieci odkryją przyjemność wspinacz-
ki. Park linowy to wysokościowy system plat-
form i przeszkód linowych zainstalowanych na 
drzewach lub palach. Na każdym odcinku cze-
kać na Was będą różne przeszkody np.: skok 
tarzana, pal buszmena, ścianka wspinaczko-
wa i wiele innych bardzo ciekawych atrakcji. 

Bawić się tu mogą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. System tego parku linowego został tak za-
projektowany i stworzony, aby każdy mógł tu przeżyć niezwykłą przygodą. 

Uwaga – asekuracja na trasach dla dzieci została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym 
niż 120 cm. Koniecznie pamiętajcie, by ubrać buty sportowe.

Zwiedzanie
Terminy i godziny korzystania zależne 
o sezonu i pogody.  Szczegóły:
 www.tarzania.pl/oferta/godziny-otwarcia  
W razie niepewnej pogody należy się 
upewnić czy Park będzie czynny w danym 
dniu - tel. 796 07 11 55.

Przydatne informacje
Adres: Park Linowy „Tarzania”
Jezioro Głębokie (wejście przez bramę główną  
na Plażę lub z tyłu od ulicy Kąpieliskowej)
ul. Zegadłowicza71-370 Szczecin
Tel.: 796 07 11 55, 668 922 002
E-mail:   tarzania@tarzania.pl
Strona:  www.tarzania.pl
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Muzeum Techniki i Komunikacji
Kolorowe, małe i duże, oryginalne i z pomy-
słem – samochody, motocykle i inne pojazdy, 
które trudno zobaczyć już dziś na polskich 
drogach. Dorośli będą mili okazję przypo-
mnieć sobie, jak wyglądały samochody, gdy 
oni byli dziećmi. Maluchy zaś z piskiem rado-
ści obejrzą te wszystkie brum brumy, które po-
siadają w wersji mini, jako zabawki lub mode-
le. Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia 
Sztuki w Szczecinie to miejsce niesamowite 
- wypełnione po brzegi m.in. samochodami 
i motocyklami, w których kochali się Polacy. 

Niemal każdy kierowca po czterdziestce znaj-
dzie tu swój pierwszy pojazd. Co jeszcze Was 

czeka? Możecie np. poprowadzić tramwaj 105N…. dzięki symulatorowi. Po raz pierwszy w Polsce sy-
mulator jazdy został zainstalowany w oryginalnej kabinie zabytkowego tramwaju z lat 70. XX wie-
ku. Pulpit sterowniczy i pedały zostały zespolone z komputerem. Aby poprowadzić ten tramwaj, 
trzeba wykazać się takimi samymi umiejętnościami, jak motorniczy sprzed kilkudziesięciu lat.

Dzieciom na pewno radość sprawią trzy interaktywne konsole z grami edukacyjnymi. Dotykając 
ekranu można naprawić samochód, skonstruować własny pojazd lub wybrać się w podróż tramwa-
jem. Np. jedna z gier uczy poszanowania środowiska. Dziecko dobierając opony, silnik, karoserię 
pojazdu - dowiaduje się czy stworzyło pojazd przyjazny dla środowiska, czy też nie. 

Na terenie obiektu można zjeść obiad w punkcie gastronomicznym. Przy Muzeum znajduje się mały 
parking.

Zwiedzanie
poniedziałek – nieczynne, 
wtorek 10-15 (wstęp wolny) 
środa, czwartek, niedziela 10-16
piątek, sobota  10-18 

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin
Tel.: 91 45 99 200
E-mail:   kasa@muzeumtechniki.eu
Strona:  www.muzeumtechniki.eu

SZCZECIN I OKOLICE miastodzieci.pl



97 101 POMYSŁÓW NA WEEKEND Z DZIECKIEM 

Średniowieczny Skansen w Wolinie
Wystarczy przejść przez bramę, by trafić do 
średniowiecza. Skansen w Wolinie to wyjąt-
kowe miejsce, gdzie dzieci z zapartym tchem 
będą odkrywać tajemnice historii i przeżyją 
niesamowitą przygodę.
 
Zwiedzając rekonstrukcje zabudowań miesz-
kalnych i rzemieślniczych z okresu wczesnego 
średniowiecza – od IX do XI wieku, będziecie 
mogli zobaczyć na własne oczy, jak mogło 
wyglądać życie codzienne dawnych ludzi, jak 
mieszkali i pracowali.

We wnętrzach chat o różnej konstrukcji zoba-
czycie repliki mebli, narzędzi i przedmiotów 

codziennego użytku sprzed 1000 lat.  Dzieci ucieszy to, że będą  mogły myszkować po wszystkich  
zakamarkach. Warsztaty archeologii eksperymentalnej tym różnią się od normalnego muzeum czy 
skansenu, że wszystkie eksponaty i całe wyposażenie można nie tylko oglądać, ale także dotykać, 
samodzielnie wypróbować działanie różnych narzędzi czy siadać na „historycznych” krzesłach, po-
łożyć się na łóżku, czyli po prostu na chwilę przenieść się w czasy dawnych Słowian i wikingów. 
 
Ciekawą atrakcją, z której również warto skorzystać jest możliwość rejsu repliką łodzi wikingów. 
Flota działa w miesiącach letnich do 30 sierpnia. Rejsy odbywają się na rzece Dziwnej w godzi-
nach otwarcia Skansenu. Czas trwania rejsów do uzgodnienia (min. 25 minut). Łodzie funkcjonują 
również,  jako historyczne promy łączące nabrzeże Skansenu z brzegiem Wolina. Podczas rejsów 
będziecie mogli posłuchać opowieści o średniowiecznych łodziach wikingów i Słowian.
 
Co roku na terenie skansenu odbywa się Festiwal Słowian i Wikingów oraz wiele innych wyjątkowo 
ciekawych imprez – warto przyjechać specjalnie na którąś z nich. 

Zwiedzanie
W 2013 roku skansen czynny od 2 kwietnia:
kwiecień - czerwiec 10.00 - 16.00
lipiec - sierpień 10.00 - 18.00
wrzesień - październik 10.00 - 16.00
Imprezy w 2013:
 www.jomsborg-vineta.com/kalendarium-2013.html

Przydatne informacje
Adres: Centrum Słowian i Wikingów 
„Wolin-Jómsborg-Vineta”
Wyspa Ostrów, Recław 37, Wolin
(wjazd do skansenu od strony 
miejscowości Recław)
Tel.:  781 004 090 
Email:    skansen@jomsborg-vineta.com
Strona:  www.jomsborg-vineta.com
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Pałac w Wilanowie
Pałac w Wilanowie należy do nielicznych za-
bytków w Warszawie, które w niezmienionej 
postaci przetrwały okres II wojny światowej. 
Muzeum znajduje sie na terenie Wilanowa 
w odległości ok. 10 km od centrum Warsza-
wy. Jeśli chcecie spędzić miło czas, a do tego 
poznać nieco historię Polski warto się tu wy-
brać. Pałac, piękne ogrody i budowle w par-
ku, a także zgromadzone tu dzieła sztuki są 
zapisem historii. To miejsce pamięci o Janie 
III Sobieskim, królu-wojowniku, który był 
jednocześnie miłośnikiem ksiąg i obrazów, 
wykształconym i zainteresowanym rozwojem 
nauki mecenasem. 

Muzeum wilanowskie jest miejscem, gdzie ro-
dzina może odpocząć od zgiełku miasta. Maluchy mogą zwiedzać kolorowe alejki w wózku, a star-
sze dzieci spędzić czas bawiąc się w odkrywców parkowych zakątków. W ogrodzie umieszczone są 
rzeźby, które na pewno spodobają się dzieciakom: wśród nich dwa lwy na tarasie dawnej cieplarni 
oraz dwa psy przy bocznym wejściu.  Na terenie 45-hektarowego parku wilanowskiego zobaczycie 
ogrody w różnych stylach: dwupoziomowy ogród barokowy, neorenesansowy ogródek różany, an-
gielski ogród krajobrazowy oraz park krajobrazowy angielsko-chiński. Ważnym elementem kompo-
zycyjnym w parku jest woda. Naturalne zbiorniki wodne: Jezioro Wilanowskie i Potok Służewiecki 
oraz sztuczny staw z czasów króla stwarzają w parku magiczną atmosferę. Wiele drzew to okazy 
bardzo cenne, a 28 z nich uznano za pomniki przyrody.

Na terenie Wilanowa znajduje się ogólnodostępny, nieodpłatny parking miejski na ok. 80 miejsc, 
w tym dla kilkunastu autokarów w odległości ok. 300 m od pałacu.

WARSZAWA I OKOLICE

Zwiedzanie
Pałac, wystawy czasowe w Oranżerii otwarte 
są dla zwiedzających przez cały rok, podobnie 
jak Park. Terminy i godziny zwiedzania są 
różne w zależności sezonu.  
Szczegóły na stronie: 
 www.wilanow-palac.pl/godziny_otwarcia.
html

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
Tel.: (22) 5442 700
E-mail:  muzeum@muzeum-wilanow.pl
Strona:  www.wilanow-palac.pl
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Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego jest miej-
scem, gdzie można „wejść w historię”. W nie-
powtarzalny sposób zaprojektowana ekspozy-
cja muzealna oddziałuje obrazem, światłem 
i dźwiękiem. Warto się tam wybrać całą ro-
dziną – bez względu na wiek dzieci. Aranżacja 
wnętrza i wykorzystanie efektów multimedial-
nych przybliżają powstańczą rzeczywistość. 
Wytyczona trasa przedstawia chronologię 
wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale 
tematyczne. W oddzielnym pomieszczeniu 
eksponowane są maszyny drukarskie z lat 
czterdziestych, wszystkie są sprawne i druku-
ją m.in. ulotki okolicznościowe. 

Nie zapomniano również o dzieciach. W przeznaczonej specjalnie dla nich Sali Małego Powstańca 
- jasnej i kolorowej, dzieci uczą się historii oglądając teatrzyk powstańczy czy wcielając się w rolę 
harcerskich listonoszy i sanitariuszek. W Sali Małego Powstańca w weekendy rodzice mogą zosta-
wić dzieci (od lat 3 do 13) pod opieką instruktorów na czas zwiedzenia Muzeum. Do ich dyspozycji 
pozostawiono m. in.: repliki zabawek z epoki (dziecko może wziąć do ręki każdą rzecz dostępną 
w sali i pobawić się nią), zainscenizowane „kąciki”: harcerska poczta polowa i szpital polowy (dzie-
ci mogą w nich napisać i opieczętować list lub spróbować pomóc „rannemu” koledze). 

Będzie okazja podziwiać również modele samolotów wspomagających Powstańców zrzutami oraz 
powstańczych pojazdów pancernych (można je dokładnie obejrzeć), reprinty przedwojennych ksią-
żek dla dzieci (można je poczytać wygodnie siedząc na poduszkach za barykadą). W każdy weekend 
w Sali Małego Powstańca w samo południe organizowane są zajęcia wprowadzające do zwiedzania 
Muzeum lub warsztaty muzyczne, plastyczne i teatralne. Jest możliwość zwiedzania z dzieckiem 
w wózku. 

WARSZAWA I OKOLICE

Zwiedzanie
Ekspozycję Muzeum Powstania 
Warszawskiego można zwiedzać  
w poniedziałki, środy i piątki  
w godz. 8.00-18.00, w soboty i niedziele  
w godz. 10.00-18.00, w czwartki w godz. 8.00-
20.00,  we wtorki – nieczynne. 

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Powstania Warszawskiego 
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
Tel.: (22) 539 79 05, 22 539 79 06 
E-mail:   kontakt@1944.pl
Strona:  www.1944.pl

miastodzieci.pl
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Warszawskie ZOO
Jednym z najnowszych  obiektów w Ogrodzie 
jest pawilon dla małp człekokształtnych. W 
tej przepięknej rezydencji swój azyl znalazły 
dwa majestatyczne goryle oraz stado pełnych 
życia i radości szympansów. Warto odwiedzić  
także herpetarium, w którym mieszka kilkaset 
gadów, barwną ptaszarnię i jedną z najnowo-
cześniejszych w Europie słoniarnię.

Oprócz nich zobaczycie również m.in. groźne-
go lwa, wysokie żyrafy, będziecie mogli podzi-
wiać pływającego w ogromnym  zbiorniku hi-
popotama oraz akwarium z wielkim rekinem. 

Spacerując od pawilonu do pawilonu zapozna-
cie się z wieloma gatunkami ptaków, owadów, ssaków, ryb, płazów i gadów… Wszystko to w pięknym 
otoczeniu przyrody.  Na terenie ZOO znajdują się punkty gastronomiczne. Dzieci z radością zjedzą 
pysznego gofra, zapiekankę czy hot-doga, a Wy spokojnie napijecie się kawy. ZOO to wyjątkowa 
atrakcja i szansa zobaczenia zwierząt, które dzieci do tej pory znały tylko z obrazków i TV. 

Warto pamiętać również o tym, że codziennie o określonych godzinach można zobaczyć pokazy kar-
mienia zwierząt m. in. pingwinów 9.30  i  14.00,  rekina: 12.30 (poniedziałek, środa, piątek),  noso-
rożców: 14.00. Nie zapomnijcie zajrzeć również do Baśniowego ZOO - na powierzchni 10 000 m kw. 
powstał baśniowy świat, w którym dzieci mogą odwiedzić zwierzęta, pobawić się z nimi, pogłaskać 
a nawet nakarmić (jabłkami, marchewką lub sałatą). Spotkać tu można osiołki, kucyki, kozy angor-
skie, morskie świnki, króliki oraz kury jedwabiste. Na terenie Baśniowego ZOO są trzy place zabaw 
z kolejką linową, huśtawkami oraz zjeżdżalniami. Można także wylegiwać się na trawniku i urządzić 
sobie piknik. Warszawski Ogród Zoologiczny jest naprawdę ogromny i aby zapoznać się ze wszyst-
kimi zwierzątkami trzeba poświecić cały dzień. 

WARSZAWA I OKOLICE

Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania są różne 
w zależności sezonu. Szczegóły na stronie:    
 www.zoo.waw.pl/pl/cennik-biletow.html

Przydatne informacje
Adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa, 
Tel.: (22) 619 40 41 
E-mail:   zoo@zoo.waw.pl 
Strona:  www.zoo.waw.pl 
Wirtualne zwiedzanie: 
 www.vr24.pl/wycieczki/zoo/Wycieczka-zoo.html

miastodzieci.pl
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Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Wojska Polskiego znajduje się w cen-
trum Warszawy i stanowi ciekawe miejsce na 
rodzinną wycieczkę. Oprócz wystaw zorgani-
zowanych w budynku, będziecie mieli również 
okazję obejrzeć różne typy sprzętu wojskowe-
go rozlokowane w parku plenerowym.

W chwili obecnej w zbiorach muzealnych 
znajduje się ponad 250 tys. eksponatów (pre-
zentowane są w salach ekspozycji stałej i na 
licznych wystawach czasowych). Zobaczycie 
różne rodzaje mundurów, zbroje rycerskie, 
broń palną i białą, wyjątkowo piękne ordery, 
odznaczenia, znaczki patriotyczne i okolicz-
nościowe.

Dzieci szczególnie zainteresuje wystawa plenerowa – będzie okazja sprawdzić na własne oczy, jak 
wygląda prawdziwy czołg, śmigłowiec, czy potężna broń pancerna.

WARSZAWA I OKOLICE

Zwiedzanie
poniedziałek – wtorek: nieczynne
środa: 10.00 – 17.00
czwartek - niedziela: 10.00 – 16.00
wystawa plenerowa: cały tydzień

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Tel.: (22) 629 52 71
E-mail:   muzeumwp@muzeumwp.pl
Strona:  www.muzeumwp.pl

miastodzieci.pl
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Centrum Nauki Kopernik
Nie rusz! Nie dotykaj! – w tradycyjnych mu-
zeach rodzice muszą pilnować dzieci, żeby 
przypadkiem nie strąciły wazonika, czy nie 
weszły poza obręb ekspozycji… W Centrum Na-
uki Kopernik możecie zapomnieć o takich sy-
tuacjach, bo ono właśnie po to jest, by doty-
kać, testować i przekonać się, jak np. powstaje 
tornado, co człowiek ma w środku i czy latają-
cy dywan to szybki środek transportu. Będzie 
również sposobność sprawdzić, co czuje cho-
mik, gdy biega w swoim kołowrotku. 

Tu na pewno nie będziecie się nudzili – Cen-
trum to wymarzony plac zabaw i to nie tylko 
dla dzieci…. Dorośli również zachwycą się po-

mysłowymi urządzeniami i instalacjami – będzie okazja wypróbować madejowe łoże, sprawdzić, 
jak długo trzeba ćwiczyć, by spalić kalorie z jednego cukierka. Dzięki rodzinnej wycieczce do Cen-
trum będziecie mogli jednocześnie świetnie się bawić i zapoznać z prawami nauki – niepowtarzalne 
wspomnienia gwarantowane. Centrum to rozrywka na cały dzień –czeka na Was ponad 450 ekspo-
natów w sześciu tematycznych galeriach oraz Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i Planetarium. 

Na terenie Centrum działa kawiarnia i restauracja, a w sklepiku można kupić  rzeczy związane  
z nauką, ćwiczeniem umysłu i zgłębianiem wiedzy.  

Uwaga – czas oczekiwania do kasy bywa bardzo długi i wymaga sporej cierpliwości. Miejsca par-
kingowe w pobliżu Centrum Nauki Kopernik znajdują się w miejskiej strefie płatnego parkowania. 
Parkomaty są rozstawione wzdłuż ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie.

WARSZAWA I OKOLICE

Zwiedzanie
Poniedziałek – nieczynne,  
od wtorku do piątku 9.00–18.00   
(kasy czynne do 17.00),  
od soboty do niedzieli 10.00–19.00   
(kasy czynne do 18.00).

Przydatne informacje
Adres: Centrum Nauki Kopernik, 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,  
00-390 Warszawa 
Tel.: 22 596 4 100 
E-mail:   info@kopernik.org.pl 
Strona:  www.kopernik.org.pl
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Pałac w Nieborowie i Arkadia 
Około 80 km na zachód od Warszawy znajduje 
się przepiękne miejsce, które warto obrać za 
cel rodzinnej wycieczki - Muzeum w Niebo-
rowie i Arkadii. Powstało ono w 1945 roku, 
a w jego skład wchodzą Pałac Radziwiłłów 
wraz z ogrodem w Nieborowie oraz Ogród Ro-
mantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii. 
 
W pałacu znajduje się obecnie muzeum wnętrz 
rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku, oparte 
na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolek-
cjach, uzupełnione obiektami sztuki i rzemio-
sła artystycznego ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie.  
Ogród barokowy w stylu regularnym (francu-

skim) w Nieborowie zaprojektowany został w ostatniej dekadzie XVII w. i rozbudowany w 70. la-
tach XVIII wieku. Od strony zachodniej ogród opiera się o wielki kanał zaprojektowany w kształcie 
węgielnicy. Za kanałem znajduje się park krajobrazowy, zaś po stronie wschodniej ogrodu zabu-
dowania gospodarcze, zbudowane w końcu XVIII wieku: oranżerie, stajnia, wozownia oraz domki 
oficjalistów dworskich.
 
Atrakcją, która na pewno spodoba się dzieciom będzie wędrówka po ogrodach, kryjących wiele 
ciekawych obiektów i zakamarków. Na terenie Arkadii - ogrodu zbudowanego w stylu angielskim 
- będziecie mogli podziwiać takie obiekty jak m.in. Chata przy Wodospadzie (1781), Przybytek Ar-
cykapłana (1783) i Świątynia Diany (1783-1785) z plafonem Norblina wyobrażającym Jutrzenkę 
oraz Akwedukt (1784), rustykalne Chatki Filemona i Baucydy oraz Łuk Kamienny, Zakątek Melan-
cholii, Brama Czasu. Zobaczycie również Grobowiec Złudzeń (1800) - zbudowany na położonych za 
rzeczką Polach Elizejskich, Cyrk Rzymski (1803) i Amfiteatr (1804) oraz ludowy Domek Szwajcarski 
kryjący w sobie baśniowe ,,wnętrza kryształowe’’ (1810). 
Wyprawa do Nieborowa i Arkadii to świetny sposób na wypoczynek z dala od zgiełku miasta i okazja 
do rodzinnej integracji. Warto zabrać ze sobą przekąski i urządzić mały piknik.
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Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione są 
od sezonu. Szczegóły:  
 www.nieborow.art.pl/article.php?id=5

Przydatne informacje
Adres: Muzeum w Nieborowie i Arkadii  
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie 
Nieborów 232, 99-416 Nieborów  
Tel.: 46-838-56-35 
E-mail:   kancelaria@nieborow.art.pl 
Strona:  www.nieborow.art.pl

miastodzieci.pl
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Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Chcecie odetchnąć świeżym powietrzem, od-
począć od miasta? Wybierzcie się do Muzeum 
Wsi Mazowieciej w Sierpcu, by zregenerować 
siły, a dzieciom dać okazję do swobodnej za-
bawy na łonie natury. Skansen zajmuje po-
wierzchnię ponad 60 ha pięknie położonego 
terenu nad rzeką Sierpienicą. 

Ekspozycję tworzy 10 zagród chłopskich (skła-
dających się z budynków mieszkalnych i in-
wentarskich) oraz zespół karczemny z karcz-
mą z Sochocina, kuźnią z Żuromina i chałupą 
z Drwał, zespół dworski wraz z parkiem kra-
jobrazowym i zrekonstruowanym budynkiem 
dworu, (w skład zespołu dworskiego wchodzi 

również oryginalna siedemnastowieczna kaplica) 
oraz osiemnastowieczny kościół wraz z dzwonnicą. W skansenie można zwiedzić także ciekawe 
wystawy stałe prezentowane w galerii rzeźby (kolekcja rzeźby ludowej i zabytkowej), powozowni 
(kolekcja środków transportu dworskiego) i w dworze (wnętrza mieszkalne z końca XIX i początku 
XX w.). 

Domostwa otoczone warzywnymi i kwiatowymi ogródkami, pasiekami oraz żyjące tu zwierzęta 
sprawiają wrażenie, że wieś wciąż tętni życiem. Obok mieszkań zamożnych znajdują się chałupy 
ubogie, wyposażone tylko w najbardziej niezbędne sprzęty - dzieci będą mogły się przekonać, jak 
dawno temu żyli i mieszkali ich rówieśnicy. 

Dodatkowo warto się skusić np. na jazdę konną (koń prowadzony na lonży), przejażdżkę bryczką  
lub wozem.  Na terenie skansenu można zjeść obiad w Karczmie oraz kupić coś do picia w automa-
cie, ewentualnie urządzić ognisko i upiec kiełbaski. Muzeum dysponuje płatnym parkingiem dla 
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Zwiedzanie
Terminy i godziny zwiedzania uzależnione są 
od sezonu. Szczegóły: www.mwmskansen.pl/
informacje-praktyczne/godziny-otwarcia

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Tel.: (24) 275 28 83, 275 58 20
E-mail:   skansen@mwmskansen.pl 
Strona:  www.mwmskansen.pl

miastodzieci.pl

Fot. D. Krześniak
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Państwowe Muzeum Archeologiczne
Państwowe Muzeum Archeologiczne w War-
szawie powstało w 1928 roku. Od roku 1958 
Muzeum mieści się w zabytkowym, XVII wiecz-
nym budynku Arsenału Warszawskiego. Jeśli 
chcecie zobaczyć wyjątkowo ciekawe ekspo-
zycje – warto przyjść tu całą rodziną.

Na pewno spore wrażenie zrobią na Was wy-
stawy stałe. Wśród nich „Pradzieje ziem pol-
skich”przybliży Wam życie mieszkańców 
naszych ziem od starszej epoki kamienia – pa-
leolitu – do początków panowania Bolesława 
Krzywoustego. Zobaczycie piękne rekonstruk-
cje, makiety i ilustracje bardzo czytelnie uka-
zujące proces zmian, jaki zachodził w wielu 

dziedzinach życia człowieka w kolejnych epokach. Tak przystępnie przekazana wiedza  na pewno-
zainteresuje dzieci. Wystawa znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób niepełnosprawnych 
na wózkach.

Sporo radości dostarczy Wam zagłębienie się w tajemnice Biskupina - ekspozycja w ciekawy sposób 
przedstawia kulturę i życie codzienne ludzi mieszkających na terenie osiedla obronnego, zbudowa-
nego na wyspie Jeziora Biskupińskiego we wczesnej epoce żelaza (ok. 2700 lat temu). Atrakcyjnymi 
elementami są tu: makieta osady, model przedstawiający konstrukcję chaty, a także odtworzone 
wnętrze chaty biskupińskiej wraz z jej wyposażeniem.

Muzeum oferuje również szereg wystaw czasowych, którym towarzyszą specjalnie przygotowane 
zajęcia muzealne.
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Zwiedzanie
Wejście na wystawy od strony  
Parku Krasińskich
Poniedziałek - piątek  9.00 - 16.00
Niedziela 10.00 - 16.00 (wstęp wolny)
Sobota - nieczynne

Przydatne informacje
Adres: Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie, ul. Długa 52, 02-241 Warszawa
Tel.:  (22) 50 44 800 (centrala)
E-mail:   informacja@pma.pl
Strona:  www.pma.pl

miastodzieci.pl
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Łazienki Królewskie
Łazienki Królewskie to nie tylko miejsce pięk-
ne, ale również wyjątkowo atrakcyjne – za-
równo maluchy, starsze dzieci, jak i ich ro-
dzice będą mogli znaleźć tu coś, co sprawi im 
radość.  

Powierzchnia dzisiejszych Ogrodów Łazien-
kowskich to 76 ha, na które składają się trzy 
ogrody - Ogród Królewski, Ogród Belwederski 
i Ogród Modernistyczny. Towarzyszą im XVIII- 
i XIX-wieczne budynki pałacowe i pawilony 
ogrodowe oraz wolnostojące rzeźby z XVIII, 
XIX i XX w. 

Pałac na Wyspie, letnia rezydencja ostatniego 
króla Polski Stanisława Augusta to centralne i najbardziej znane miejsce w Łazienkach. W Pałacu 
mieści się Muzeum, do którego można zajrzeć, by poprzebywać w królewskim przepychu... 

Karmienie wiewiórek (każda ma to samo imię – Baśka), dreptanie za pawiami, które już chyba przy-
wykły do tego, że dzieci próbują je złapać, oglądanie wielkich karpi pływających w zbiornikach 
wodnych – jeśli do tego dodać stoiska z lodami, goframi i balonami – mamy prawdziwy dziecięcy 
magiczny ogród! Alejki są szerokie i biegną wśród przepięknej roślinności parku – bez problemu 
można poruszać z maluchem w wózku. Dzieci ucieszy widok łabędzi, karmienie kaczek i wspomi-
nanych już karpi królewskich. 

Wszędzie są ławeczki, na których można chwilę odpocząć – park jest spory i obejrzenie wszystkiego 
zajmuje sporo czasu. 
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Zwiedzanie
Zabytkowy Ogród Muzeum czynny jest 
codziennie do godziny 19. Wstęp na teren ogrodu 
jest bezpłatny. Terminy i godziny zwiedzania 
poszczególnych obiektów są różne w zależności 
sezonu.  
Szczegóły na stronie:  
www.lazienki-krolewskie.pl/Godziny-otwarcia.html

Przydatne informacje
Adres: Muzeum Łazienki Królewskie  
w Warszawie, ul. Agrykoli 1, 00-460, Warszawa
Tel.:  504 243 783, (22) 50 60 028
E-mail:   info@lazienki-krolewskie.pl 
Strona:  www.lazienki-krolewskie.pl
Wirtualne zwiedzanie:  
www.lazienki-krolewskie.pl/trail.html

miastodzieci.pl


