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Polecane atrakcje 
dla rodzin z dziećmi

Park Chopina w Koninie 
z minizoo,
ul. Tadeusza Kościuszki        

Парк Chopin в Konin з міні 
зоопарком,
У парку Шопена можна 
зустріти африканських 
страусів, ему, ослів, білок, 
поні, лані, оленів або 
в’єтнамських свиней. Крім 
того, дитячий майданчик, 
освітня доріжка, багата 
рослинність приваблюють 
як любителів природи, так 
і сім’ї з дітьми. Вхід в парк 
безкоштовний.

W Parku Chopina spotkać można 
strusie afrykańskie, emu, osły, 
wiewiórki, kuce, daniele, jelenie 
czy też świnki wietnamskie. 
Ponadto plac zabaw, ścieżka 
edukacyjna, bogata roślinność 
przyciągają zarówno miłośników 
przyrody jak i rodziny z dziećmi. 

Ośrodek edukacji leśnej
w Grodźcu   

Лісоосвітній центр в Grodziec   
Центр розташований у відо-
кремленому лісовому масиві. 
Його головне завдання-дати 
лісову освіту в приємній 
і практичній формі. Тут є 
кімната з експонатами тварин 
і макет шахти з видобутку 
бурого вугілля. У верхівках 
дерев (8 м над землею) знахо-
диться Оглядовий майданчик 
з телескопом, з якої можна 
спостерігати за тваринами, 
що мешкають в лісовому 
заповіднику. Є також лісова 
природна стежка. Мальовничі 
велосипедні доріжки ведуть 
через навколишні ліси. Вхід в 
центр безкоштовний.

Ośrodek położony jest w 
leśnym zaciszu. Jego głównym 
zadaniem  jest prowadzenie 
edukacji leśnej w sposób przy-
jemny i praktyczny. Jest tu sala 
z eksponatami zwierząt oraz 
makieta kopalni węgla bru-
natnego. W koronach drzew 
(8 m nad ziemią) umieszczono 
platformę widokową z lunetą, 
z której obserwować można 
zwierzęta żyjące w leśnej 
ochronce. Jest tu też leśna 
ścieżka dydaktyczna. Przez 
okoliczne lasy prowadzą ma-
lownicze ścieżki rowerowe. 

Водна пристань в Ślesin,
ul. Napoleona 15A
Сучасна пристань для яхт з’єднана 
велосипедною доріжкою з 
бульваром і парком на березі 
Jeziora Ślesińskiego. На пристані є 
обертовий кран і сліп, що дозволяє 
спускати на воду як великі, так і 
маленькі моторні човни і яхти. Тут ви 
можете покататися на каяках, водних 
велосипедах, моторних човнах або 
здійснити круїз на кораблі „Pawełek” 
в сезон. Поруч з ним є гриль-хатина, 
піщаний пляж, скейт-парк, дитячий 
майданчик і мотузковий парк 
(працює з травня).

Przystań Wodna w Ślesinie,
ul. Napoleona 15A

Nowoczesna przystań połączona jest 
ścieżką rowerową z bulwarem oraz 
parkiem nad brzegiem Jeziora Ślesiń-
skiego. W marinie jest żuraw obrotowy 
oraz slip co umożliwia wodowanie 
zarówno dużych jak i małych łodzi 
motorowych i jachtów. Można tu po-
pływać kajakiem, rowerkiem wodnym, 
uprawiać sporty motorowodne lub 
wyruszyć w sezonie w rejs statkiem 
„Pawełek”. Obok znajdziemy chatę gril-
lową, piaszczystą plażę, skatepark, plac 
zabaw i park linowy (czynny od maja).

Wieże widokowe w Krzymowie, 
Paprotnia, Złota Góra

Оглядові вежі в Krzymów,
Paprotnia, Złota Góra
У регіоні Конін ви можете парити в 
хмарах. Цю пам’ятку забезпечують 
оглядові вежі, розташовані поблизу 
Коніна. До вежі в папороті (висота 
22 м) можна дістатися як на машині, 
так і на велосипеді. З іншого боку, 
до Złotej Góry, де знаходиться друга 
вежа (висотою 30 м), можна дістатися 
тільки на велосипеді або пішки. Ця 
територія є охоронюваним лісовим 
природним заповідником. Об’єкти 
доступні з весни до осені. Вхід у вежу 
безкоштовний.

W regionie konińskim można pobujać 
w chmurach. Taką atrakcję zapewnią 
wieże widokowe znajdujące się w 
pobliżu Konina. Do wieży w Paprotni 
(22 m wysokości) można dojechać za-
równo autem jak i rowerem. Z kolei na 
Złotą Górę, gdzie umiejscowiona jest 
druga wieża (30 m wysokości ) dotrze 
się jedynie rowerem lub piechotą. 
Obszar ten będący leśnym rezerwatem 
przyrody objęty jest ochroną. Obiekty 
dostępne są od wiosny do jesieni. 

Районний музей в Konin,
ul. Muzealna 6
У стінах музею знаходиться скелет 
лісового слона і його модель в 
масштабі 1: 1-одна з найбільших в 
Європі. Зовсім поруч знаходиться 
готичний замок, Етнографічний 
музей і музей гірської справи 
під відкритим небом. Крім того, 
краєзнавчий музей в Конині 
відкрив безкоштовні майстерні для 
найменших біженців (тел.513616358) 
і клуб біженців для зустрічей. Клуб 
безкоштовно надає дитячий куточок, 
каву, чай, розмальовки, іграшки, 
книги та казки. Вхід до музею 
біженців безкоштовний. 

Muzeum Okręgowe w Koninie,
ul. Muzealna 6

W murach muzeum znajduje się 
szkielet słonia leśnego oraz jego model 
w skali 1:1 - jeden z największych w 
Europie. Tuż obok znajduje się gotycki 
zamek, skansen etnograficzny oraz 
skansen górniczy. Ponadto Muzeum 
Okręgowe w Koninie uruchomiło 
bezpłatne warsztaty dla najmłodszych 
uchodźców (tel. 513 616 358) oraz klu-
bik dla uchodźców na miejsce spotkań. 
W klubie bezpłatnie zapewnione kącik 
dla dzieci, kawa, herbata, kolorowanki, 
zabawki, książeczki i bajki. 

Koniński słup drogowy, 
ul. Kościelna 36

Кам’яний дорожній стовп у 
Konin, ul. Kościelna 36
Найстаріший дорожній 
знак в Європі за межами 
колишньої Римської 
імперії. На півдорозі між 
Калішем і Крушовицею був 
зведений кам’яний стовп 
висотою близько 2,5 метрів. 
На це вказує римований 
латинський напис, 
вигравіруваний на стовпі.

Najstarszy znak drogowy w 
Europie poza granicami daw-
nego imperium rzymskiego. 
Kamienny słup wysokości ok. 
2,5 m, ustawiony został w po-
łowie drogi między Kaliszem 
a Kruszwicą. Informuje o tym 
wyryta na słupie wierszowana 
łacińska inskrypcja. 

Park dinozaurów w Żychlinie Парк динозаврів в Żychlin
Уздовж лісової стежки в 
Żychlinie розташовані макети 
динозаврів з їх описом. 
Найцікавішим експонатом є 
модель голови тиранозавра, 
в яку можна зайти і 
сфотографуватися з нею. 
Крім того, поруч знаходиться 
дитячий ігровий майданчик. 
Вхід в парк безкоштовний.

Na trasie leśnej ścieżki edu-
kacyjnej w Żychlinie znajdują 
się modele dinozaurów wraz 
z ich opisami. Najciekawszym 
eksponatem jest model głowy 
tyranozaura, do którego moż-
na wejść i zrobić sobie zdjęcie. 
Ponadto w pobliżu znajduje się 
plac zabaw dla dzieci. 

РЕКОМЕНДУЄМО КУЛЬТУРНІ 
ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ СІМЕЙ З ДІТЬМИ
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