KATEGORIA: OLSZTYN DLA DZIECI
Każde dziecko z natury jest odkrywcą. Z chęcią poznaje nowe miejsca i z łatwością
przyswaja wiedzę... o ile jest ona podana w ciekawy sposób. W Olsztynie z pewnością żaden
milusiński nie będzie narzekał na nudę. To miasto przyjazne dzieciom, oferujące im moc
atrakcji edukacyjnych, sportowych, krajoznawczych i rekreacyjnych.
Dobrej zabawy dla dzieci nie brakuje także podczas licznych imprez: wakacyjnych – odbywających
się w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego – czy grudniowego Warmińskiego Jarmarku
Świątecznego.
Do Olsztyna warto przyjechać z dzieckiem bez względu na porę roku. Latem rozrywką będzie
spędzanie czasu nad jeziorami, których w mieście nie brakuje. Szczególnie przyjazne dzieciom są
Plaża Miejska nad jeziorem Ukiel oraz kąpielisko i przystań nad Jeziorem Kortowskim.

Rekreacja zimą i latem
Czas na świeżym powietrzu można przyjemnie spędzić także w olsztyńskich parkach. Dziecięcym
harcom sprzyja Park im. Kusocińskiego z nowoczesnym placem zabaw, skateparkiem i stawem z
kaczkami, które można karmić. Ku uciesze dzieci w każdym wieku w mieście powstał także Ogród
Jordanowski o powierzchni 8000 mkw., wyposażony m. in. w karuzele, linarium, ścianki
wspinaczkowe, piaskownice i boiska. Odważniejsze pociechy mogą zaś swoich sił spróbować na
przystosowanej do ich możliwości trasie w którymś z parków linowych.
Przy każdej pogodzie przyjemne chwile gwarantują salony zabaw dla dzieci oraz wodne centrum
rekreacyjne „Aquasfera” i inne kryte baseny. Rozrywki dostarczają również projekcje filmów w
kinach – bajkowe poranki w Awangardzie 2 czy najnowsze animacje w Heliosie. A kiedy
temperatura spada poniżej zera, z myślą o najmłodszych otwierane są lodowiska przy hali „Urania”,
nad jeziorem Ukiel i na Pieczewie.

Nauka przez zabawę
Olsztyn to również miasto, które prezentuje dzieciom historię i zagadnienia naukowe w przystępny
sposób. Muzea: Warmii i Mazur, przyrody, zoologiczne czy sportu poprzez interesujące eksponaty
przyciągają uwagę maluchów. Ciekawość kosmosem rozbudza zaś w nich obserwatorium
astronomiczne, a szczególnie planetarium z seansami przygotowanymi specjalnie dla najmłodszych.
O rozwój kulturalny dzieci dba Olsztyński Teatr Lalek, który poza pouczającymi spektaklami na
scenie, pokazuje najmłodszym także działanie teatru od kulis. Rolę edukacyjną odgrywają także
przyjazne dzieciom biblioteki tradycyjne i multimedialne, takie jak Abecadło i Planeta 11.

Z przyrodą za pan brat
Niemałą atrakcją dla najmłodszych będzie z pewnością bliski kontakt z naturą. Stanięcie oko w oko
ze zwierzętami to wspaniała przygoda. Można ją przeżyć odwiedzając stadniny koni czy wybieg dla
kóz, lam i owiec w Kortowie. Jazda na koniu czy karmienie owiec wywoła emocje w każdym dziecku.
Na pewno spodoba się mu także spacer i poznawanie nowych, nieznanych dotąd gatunków roślin w
Leśnym Arboretum w Kudypach. Z kolei szlaki turystyczne – piesze i rowerowe – pozwolą poznać

najatrakcyjniejsze przyrodniczo okolice Olsztyna.

Akademia Nauki
ul. Ratuszowa 3/1
http://www.efektywna-nauka.pl
tel. 89 521-87-45
kom. 509-856-971
Akademia prowadzi zajęcia poprawiające jakość uczenia się dzieci, programowania i robotyki Lego.
Na zajęciach w Akademii dzieci przeprowadzają ciekawe eksperymenty naukowe, szybko czytają,
uczą się koncentrować i trenują techniki pamięciowe przydatne w szkole. Placówka organizuje
kreatywne półkolonie i obozy.
Aktywnyczas.pl
www.aktywnyczas.pl
tel. 792-755-890
Zajęcia z gimnastyki i akrobatyki dla dzieci od 3 lat. Doskonała zabawa, lecz także wsparcie
prawidłowego rozwoju dzieci i zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. Zajęcia odbywają się w
kilku miejscach w Olsztynie.
Basen w Zespole Krytych Obiektów Sportowych I
ul. Głowackiego 27
tel. 89 527-71-28
www.osir.olsztyn.pl
Basen w Zespole Krytych Obiektów Sportowych II
ul. Mariańska 1
tel. 519-566-149 / 519-566-735
www.osir.olsztyn.pl
Bikepark Wąwóz
Las Miejski
Miejsce przeznaczone do ekstremalnej jazdy na rowerach górskich i rowerach BMX. W skład BPW
wchodzą tory do siedmiu dyscyplin kolarstwa grawitacyjnego: dh, dual, dirt, NS, 4x, Cross Country,
SlopStyle. Każda z tras jest podzielona na sekcje o różnym stopniu trudności. Odbywają się tu
zawody i warsztaty z mistrzami.
Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”
ul. Kapitańska 23
www.osir.olsztyn.pl
tel. 89 527-12-03 wew. 200
Nowoczesny kompleks turystyczno-sportowy zlokalizowany w trzech punktach nad największym
olsztyńskim akwenem. Część główna obiektu znajduje się przy ul. Kapitańskiej. Tam zlokalizowano
m. in. budynek kapitanatu, wypożyczalnię sprzętu pływającego oferującą ponad 200 różnych
jednostek pływających oraz trzy kąpieliska. Plażowicze do dyspozycji mają m. in.: szatnie, prysznice,
platformy wypoczynkowe, place zabaw, boiska, skatepark (zimą snowpark), pomosty spacerowe i
widokowe. Doskonałe warunki do rekreacji stwarza promenada spacerowa i rozbudowana sieć

ścieżek pieszo-rowerowych łączących poszczególne obiekty CRS. Przy ul. Olimpijskiej znajduje się
druga ważna część CRS, a mianowicie Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa. Jest tu wypożyczalnia
sprzętu sportowego, całoroczna hala do siatkówki plażowej oraz siłownia z odnową biologiczną.
Trzeci fragment CRS to Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego przy ul. Sielskiej.
Centrum Techniki i Rozwoju Regionu – Muzeum Nowoczesności
ul. Knosały 3b
www.tartak.mok.olsztyn.pl
tel. 89 521-27-41
Muzeum w odrestaurowanym zabytkowym tartaku. W ekspozycji m.in. modele (np. pierwszego
olsztyńskiego tramwaju), przekroje budowli i urządzeń, zdjęcia oraz… kabina najstarszej
olsztyńskiej windy.
Dom „Gazety Olsztyńskiej”
ul. Targ Rybny 1
gazeta.muzeum.olsztyn.pl
tel. 89 534-01-19
Siedzibą muzeum jest zrekonstruowany budynek, w którym w latach 1920–1939 mieściła się
redakcja i drukarnia zasłużonej dla polskiej historii regionu, jedynej na Warmii polskiej gazety,
ukazującej się od 1886 r. „Gazety Olsztyńskiej”. Zbiory i wystawy związane są głównie z dziejami
Warmii i Olsztyna, a także historią drukarstwa.
Domifika
ul. Skłodowskiej-Curie 2/11
http://www.domifika.pl
tel. 508-017-668
Studio zabawy i kreatywnego rozwoju dziecka. Twórcze zajęcia dla maluchów pełne rytmicznej
muzyki, animacji, zabaw paluszkowych, rymowanek i zaskakujących rekwizytów. Organizacja
imprez urodzinowych.
Eranova
http://eranova.pl/
ul. Obrońców Tobruku 3
tel. (89) 522-23-28
kom. 734-415-105
W ofercie obiektu m.in. organizacja imprez urodzinowych (zobacz: http://urodzinki.eranova.pl/),
szkoła tańca dla dzieci (zobacz: http://taniec.eranova.pl), kolonie, półkolonie i półzimowiska (zobacz:
http://www.dzieciecepodroze.pl/) oraz animacje rodzinne i open-bufet.
Escape Us
ul. Lubelska 19
http://escape-us.pl/
tel. 731-855-755
Nowy escape room. Zabawa polega na wyjściu z pokoju zagadek. Ma się na to 60 minut. Możliwość
dostosowania poziomu zagadek do wieku uczestników zabawy.
Fabryka Przygód

ul. Dolna 16
http://fabrykaprzygod.pl/
tel. 503-058-790
Nowoczesna sala zabaw powstała z myślą o dzieciach i ich opiekunach.Rodzinna przestrzeń, w
której każdy obiekt i zabawka ma za zadanie rozbudzić kreatywność i wyobraźnię dziecka, a
jednocześnie angażować jego sprawność fizyczną i intelektualną. Organizacja imprez urodzinowych.
Fundacja „Szalony Krasnolud”
ul. Kołobrzeska 30
www.szalonykrasnolud.pl
tel. 608-689-782
Fundacja, której głównymi celami są inspirowanie, wspomaganie i koordynacja działań związanych
z modelarstwem, grami bitewnymi, planszowymi i stolikowymi oraz promocję rekreacji, sportu i
turystyki. W ofercie m.in. spotkania szachowe, zajęcia z planszówkami, warsztaty modelarskie.

Kręgielnia TEN#CODE
ul. Boenigka 29
www.familybowling.olsztyn.pl
tel. 89 527-16-00
Tory z bandami dostosowane do potrzeb dzieci.
Księgarnia dla dzieci „Za Rogiem”
ul. Skłodowskiej-Curie 2/11
http://ksiegarniadladzieci.com/
Wśród książek znajdziecie te dla najmłodszych czytelników, które objaśniają i przybliżają świat, jak
również te dla starszych dzieci pełne przygód, ciekawostek i humoru.
Leśny Park Linowy
ul. Parkowa 3A
lesnyparklinowyolsztyn.pl
tel. 797-129-060
Jedną z atrakcji parku jest długi zjazd tyrolski nad Stadionem Leśnym liczący łącznie 333 m na
wysokości 18 m oraz zjazd nad drogą (123 m). Oferuje cztery trasy: łatwą – dla dzieci, średnią – dla
młodzieży, trudną – ze względu na wysokość asekuracji polecaną osobom wyższym i nową trasę
ekstremum.

Lodowisko w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel”
ul. Kapitańska
www.ukiel.olsztyn.eu
tel. 89 527-12-03
Lodowisko przy hali Widowiskowo-Sportowej „Urania”
al. Piłsudskiego 44
www.osir.olsztyn.pl
tel. 89 533-77-85

kom. 519-566-782
Lodowisko przy ul. Jeziołowicza
ul. Jeziołowicza 4
www.osir.olsztyn.pl
tel. 519-566-682 / 519-567-176
Manufaktura Sztuki
ul. Staromiejska 1
www.manufakturasztuki.eu
tel. 502-718-251 / 669-302-642
Warsztaty: rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej, ceramiczne, malowanie na szkle, ozdoby ze
słomy, tkactwo, frywolitka, szydełkowanie i in. Zajęcia teatralne i edukacyjne (m.in. kulisy teatru –
zawód aktora, budowa lalek, teatrzyki dla dzieci, czytanie bajek). Organizacja imprez
okolicznościowych.
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2
tel. 89 535-30-80
www.mbp.olsztyn.pl
Skupia 16 filii rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach miasta. Czytelnicy mają do dyspozycji
ponad 370 tysięcy książek, ponad 450 tytułów czasopism i niemal 20 tysięcy jednostek zbiorów
specjalnych (video, CD, DVD i in.). Chlubą MBP są trzy biblioteki multimedialne: Planeta 11,
Abecadło, MultiCentrum.
Zobacz:
www.planeta11.pl
www.abecadlo.olsztyn.pl
www.multicentrum.net
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Kruka 3
tel. 89 522-13-72
www.mok.olsztyn.pl
Największy organizator imprez kulturalno-artystycznych w mieście. Od października do czerwca w
salach, pracowniach i galeriach MOK można uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych,
zajęciach i warsztatach.
Mr Escape
ul. Nowowiejskiego 7
www.mrescape.pl
tel. 506-760-033
Gra pełna akcji. Drużyna (2-5 osób) zostaje zamknięta w tematycznym pokoju, z którego musi się
wydostać w ciągu 60 minut. Kluczem do wyjścia jest rozwiązanie zagadek logicznych.
Multikino
ul. Tuwima 27 (Galeria Warmińska)
www.multikino.pl

tel. 89 679-55-10
Muzeum Przyrody
ul. Metalowa 8
przyroda.muzeum.olsztyn.pl
tel. 89 533-47-80
Mieszczące się w otoczonym parkiem zabytkowym pałacyku muzeum zaprasza na wystawy
przyrodnicze.
Muzeum Sportu
al. Piłsudskiego 44
www.osir.olsztyn.pl
tel. 89 533-17-47
kom. 519-566-849
Wystawy dotyczące sportowców z regionu, zbiory medali i odznak, dawne stroje i sprzęt sportowy.
Muzeum Warmii i Mazur
ul. Zamkowa 2
www.muzeum.olsztyn.pl
tel. 89 527-95-96
Siedzibą muzeum jest XIV-wieczny zamek gotycki kapituły warmińskiej. W latach 1516-1521 na
zamku rezydował Mikołaj Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po
jego pobycie - własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna. Muzeum gromadzi
pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i
współczesnej, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej.
Ogród Jordanowski
ul. Barcza 48
Sześć stref zabaw dla dzieci w różnym wieku. Wśród atrakcji liczącego około 8000 mkw. placu
zabaw są m.in. linarium, skałka do wspinaczki, mini skatepark oraz urządzenia sprawnościowe.
Olsztyński Teatr Lalek
ul. Głowackiego 17
www.teatrlalek.olsztyn.pl
tel. 89 538-70-20
Przez ponad 60 lat działalności dał ponad 200 premier dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Teatr jest
obecny na najważniejszych przeglądach teatralnych w kraju i za granicą.
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Planetarium
al. Piłsudskiego 44
tel. 89 650-04-20
Obserwatorium
ul. Żołnierska 13b
tel. 89 650-04-40
www.planetarium.olsztyn.pl

Drugie co do wielkości planetarium w Polsce. Jego główną formą działalności jest prezentacja
programów astronomicznych. Dla młodzieży są organizowane projekcje edukacyjne. Placówka
zaprasza też na pokazy w systemie full-dome (projekcje filmów na kopule). W obserwatorium
odbywają się pokazy astronomiczne. Jedną z atrakcji jest obserwacja przez lunety plam na Słońcu.
Przy obserwatorium działają koła zainteresowań.
Osada Ataman
Gutkowo 71
www.ataman.com.pl
tel. 501-080-214
Jazda konna, kuligi, biesiady, ogniska, organizacja imprez okolicznościowych.
Pałac Młodzieży
ul. Plater 3
tel. 89 527-32-69
http://www.palac.olsztyn.pl/
Największa w mieście placówka zajęć pozaszkolnych, której celem jest kształtowanie i rozwijanie
uzdolnień uczestników, pogłębianie wiedzy i organizowanie wolnego czasu. Zajęcia m.in. muzyczne,
plastyczne, teatralne, sportowe, naukowe.
Papugarnia
ul. Lubelska 29c
tel. 89 672-60-56
Można tu podziwiać blisko 50 papug 10 różnych gatunków.
Park Linowy Hardcore
Las Miejski przy ul. Radiowej
www.park-linowy-hardcore.pl
tel. 501-150-569
Różnorodne trasy, od bardzo wysokich po zaprojektowane specjalnie z myślą o sześcio
ośmiolatkach. Atrakcje to m.in. szybkie tyrolki, najdłuższe w Europie przeprawy nad rzeką i skok
wahadłowy.
Park Przygody „Nowa Makumba”
ul. Sikorskiego (las obok Auchan)
http://makumbapark.pl
tel. 664-830-409
Miejsce przyjazne zarówno dzieciom, jak i całym rodzinom. Wśród atrakcji m.in. park linowy,
„Wioska Domków na Drzewach”, minigolf, segway, quad, strzelnica, dmuchańce, piaskownica
odkrywkowa. Obiekt organizuje też warsztaty survivalowe, ogniska klasowe, spotkania rodzinne i
imprezy urodzinowe.
Park Trampolin 7 Jump Street
ul. Leonharda 7
www.trampoliny.olsztyn.pl
tel. 668-037-709

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in. z fitnessu i akrobatyki. Strefa dla maluchów. Organizacja
imprez urodzinowych.
Park za Torami Pod Lipami
https://www.facebook.com/zatoramipodlipami/
Dawny zatorzański park jordanowski wysiłkiem społeczności lokalnej odzyskuje swój blask.
Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, a na nim m.in. huśtawka trójnóg, system nawadniania
(zabawa z deszczówką), dębowa ścieżka, piaskownica-łódka. Animacje dla dzieci i rodzin. Strefa dla
czworonogów.
Skatepark Kusocin
Park im. J. Kusocińskiego
Skatepark z przeszkodami dla rowerzystów, rolkarzy i miłośników deskorolki. Bywa areną zawodów.
Stadnina Janusza Kojrysa
Redykajny 22
www.kojrys.pl
tel. 89 523-88-02
kom. 607-610-908
Przejażdżki, kuligi, biesiady, organizacja imprez okolicznościowych, hipoterapia.
Strefa Przygody Maciej Micielski
ul. Górna 3/8
www.strefa przygody.pl
tel. 575-500-320 / 575-002-898
Organizator turystyki, eventów okolicznościowych oraz warsztatów twórczych i edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży. W ofercie m.in. „zielone szkoły”, kolonie, półkolonie i półzimowiska, animacje
dla dzieci, organizacja imprez urodzinowych, rodzinnych i tematycznych.

Szkoła Pływania Ośmiorniczka
www.naukaplywaniaolsztyn.pl
tel. 509-078-361
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci od 5 roku życia do 100 lat. Zajęcia odbywają się w
małych grupach na pływalni OSiR przy ul. Mariańskiej 1.
Wakepark Nice Bay
ul. Miła
www.nicebay.pl
tel. 696-022-641 / 603-164-129
Miejsce do uprawiania wakeboardingu i longboardingu.
Warmiolandia Galeria
ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska)
http://www.warmiolandia.pl/galeria-warminska/
tel. 785-888-133

Rodzinna sala zabaw. Największa atrakcja to strefa "Mądrych Klocków", prócz tego m.in.
konstrukcja ze zjeżdżalnią i labiryntami, basen z kulkami i huśtawka. Możliwość pozostawienia
dzieci pod opieką animatorów. Organizacja imprez okolicznościowych.
Warmiolandia Kraina Warmisia
ul. Lubelska 29g
http://www.warmiolandia.pl/lubelska/
tel. 791-078-111
Rodzinna sala zabaw podzielona na 11 stref atrakcji. Wśród atrakcji m.in. Zjeżdżalnie, trampoliny,
kładki, kryjówki, interaktywne urządzenia dotykowe. Strefa dla maluchów. Organizacja imprez
okolicznościowych.
Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera Galeria Warmińska”
al. Piłsudskiego 69b
www.aquasfera.olsztyn.eu
tel. 89 535-96-22, 535-23-96
Kompleks wodnego wypoczynku obejmującego sport, rekreację i odnowę biologiczną. W skład
obiektu wchodzą: basen olimpijski, basen rozgrzewkowy, część rekreacyjna, pomieszczenia odnowy
biologicznej, klub fitness, restauracja, sklep sportowy oraz podziemny parking. Liczne atrakcje to
m. in.: sztuczna rzeka, leżanki, masaże podwodne, bicze wodne, kaskada wodna i whirpoole. W tej
części znajdziemy również propozycje dla najmłodszych: brodzik dla dzieci, dwie zakręcone, prawie
120-metrowe zjeżdżalnie oraz wiele akcesoriów do gier i zabaw dla całej rodziny.
X Arena Game Club
ul. Iwaszkiewicza 22a
www.xarena.pl
tel. 89 614-10-10
kom. 697-810-110
W ofercie m.in. laserowy paintball w labiryncie, symulator wyścigów samochodowych, konsole
Xbox, bilard, cymbergaj, gry planszowe.

