
 

Przykładowe opisy najciekawszych miejsc na Ukrainie  

 

Kijów – Co tu dużo mówić, do stolicy pojechać trzeba. „Matka Ruskich Miast” do dziś zachowała swoją 

świetność. Budowle z dawnych czasów przyciągają rzesze turystów, zachwycają oko, szepcą swoje 

historie. Wycieczki do tej „Nowej Jerozolimy” przybywają zewsząd. A i bez tego, wielka aglomeracja 

liczy ponad 4 miliony ludzi.  

 Klimat kontynentalny z łagodnymi zimami i ciepłym latem dostarcza roślinom i słońca i wody w 

odpowiednich ilościach, dzięki czemu miasto szczyci się ogromnymi areałami parkowymi. Lasy, parki i 

sady Kijowa razem stanowią więcej niż połowę terytorium miasta. Szeroki Dniepr opasa całe Kijów 

błękitną wstęgą. Spacer po moście dla pieszych uwieńczony wylegiwaniem się na plaży 

zrekompensuje znoje wspinaczek po pagórkowatych ulicach. Odważni mogą zażyć kąpieli w tej 

legendarnej rzece. Kijów zajmuje aż 20 km linii brzegowej Dniepru, a więc każdy spragniony natury i 

orzeźwienia powinien znaleźć jakiś zakamarek dla siebie.  

 

W mieście, które przez wieki funkcjonowało na szlaku handlowym „od Waregów po Greki”, nie 

powinno niczego zabraknąć. I faktycznie, w pełni zaspokoi ciało i ducha. Dla ducha proponuję walory 

estetyczne zdobiących Kijów: Złotej Bramy, Soboru Mądrości Bożej, Monasteru św. Michała 

Archanioła o Złotych Kopułach, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, budynku z chimerami, 

renesansowego Kijowskiego Paryża czy Monasteru Wydubickiego. Szereg fascynujących muzeów 

dostarcza nieco wiedzy nie tylko o mieście, ale i innych rzeczach. Oprócz Muzeum Jednej Ulicy, 

poświęconego Andrijiwskiemu Uzwozowi, Muzeum-Apteki i „Mamajewej Słobody” poświęconej 

kozactwu, w Kijowie można poznać historię chleba w Muzeum Chleba oraz dzieje... toalet w Muzeum 

Historii Toalet.  

 

Jeszcze tylko przespacerować się Wołodymyrską, która niegdyś pełniła rolę głównego traktu miasta, 

zrobić sobie zdjęcie przed czerwoną fasadą Uniwersytetu, na którą z naprzeciwka spogląda 

Szewczenko, przejechać się tramwajem wodnym po Dnieprze, albo ustrojstwem znanym pod nazwą 

Funikuler, łączącym niższe partie miasta z wyższymi, popodziwiać panoramę miasta z alei pejzażowej 

i wreszcie można spokojnie usiąść w restauracji i sączyć Obołonia albo innego Sławutycza, 

przegryzając czekoladkami Rochen. 

Charków – jak już aktualną stolicę mamy za sobą, wypadałoby zobaczyć też tę, która była pierwsza, 

Stolicę Wschodniej Ukrainy. Dziś jest to drugie co do wielkości miasto w Ukrainie, drugi po Kijowie 

ośrodek kultury i piąte miasto w Europie z tak wielkim placem – Placem Swobody. Wygrywa z 

Kijowem, wznosząc się w dolinie trzech (a nie jednej) rzek: Charkowa, Łopani oraz Udy. 

Bezkonkurencyjny Charków okazał się w oczach Rady Europy, która w 2010 roku przyznała mu, jako 

pierwszemu miastu ukraińskiemu, Nagrodę Europy.  

 

Niegdyś starodawne miasto Doniec, dziś jeden z największych ośrodków ukraińskiego przemysłu 

różnej maści. Czy jednak jedzie się do Charkowa, po to by oglądać fabryki i pomniki ukraińskiego 

przemysłu? Wbrew pozorom przynajmniej jeden z tego typu budynków zasługuje na uwagę. 

Monumentalny wieżowiec Derżprom, Budynek Przemysłu Państwowego, wzniesiony w stylu 

konstruktywistycznym w latach 20., zaiste robi niesamowite wrażenie.  

 

Dla tych, których nie ciekawi tak bardzo industrialna strona miasta, Charków przygotował kilka innych 

atrakcji: siedemnastowieczny Monaster i Sobór Matki Bożej, Sobór Uspieński i Pokrowski, teatry, 

muzea, filharmonię i ponad 20 rynków i bazarów, z których główny rynek miasta jest niewątpliwie 



najpiękniejszy.  

 

A gdybyśmy gdzieś indziej w Ukrainie usłyszeli „tarakło” albo „trempel” (wieszak), ta osoba bez 

wątpienia ma coś wspólnego z Charkowem. Specyficzny dla miasta żargon pomału przenika w inne 

rejony kraju, na zawsze jednak pozostanie właściwy tylko Charkowowi. 

 

Dniepropietrowsk – czas poznać czwartą co do zaludnienia aglomerację ukraińską. I pomyśleć, że 

jeszcze kilka wieków temu harcowali tu Kozacy. Zresztą... już w paleolicie tereny dnieprowych progów 

były silnie zasiedlone. W średniowieczu Wyspa Monasterska służyła kniaziom za odpoczynek. Nie 

była to jedyna wyspa na Dnieprze. Rzekę wręcz obsypały mniejsze i większe wysepki, lewy brzeg zaś, 

dużo niższy złociły piaszczyste wydmy. W granicach miasta do Dniepru wpada jeszcze Samara, a w 

zachodniej części lewego brzegu Starego Dniepru zaistniało całkiem sporo jezior.  

 

Warunki naturalne niezbyt udane, jeżeli chodzi o zakładanie miasta. Mimo to za czasów Kozaków 

wokół Dniepropietrowska (wtedy jeszcze Katerynosławia) powstała moc miasteczek, chutorów i 

zagród. Katarzyna II postanowiła, ze względu na ciągłe zalewanie miasta wiosennymi roztopami, 

przenieść miasto wyżej – na brzeg prawy. I tak, z wolna, miasto zaczęło się rozwijać przemysłowo, by 

wreszcie na końcu XIX i na początku XX wieku zamienić się w największe przemysłowe centrum 

Imperium Rosyjskiego.  

 

Niestety czasy miodem i mlekiem płynące szybko się skończyły i do lat 80. XX wieku upadł przemysł, 

zatrzymano budowy, a transport i drogi były w tragicznym stanie. Dziś miasto na nowo uczy się życia i 

zaczyna oddychać. Wyróżnia się wysoką aktywnością w branży kosmicznej. Naukowcy i badacze co 

rusz to tworzą nowe projekty, nie brakuje i organizacji konstruujących rakiety.  

 

Ale co tu robić, poza pokonywaniem kolejnych progów na Dnieprze? Znaleźliśmy się w prawdziwym 

raju dla częstych gości muzeów! Jest tu aż 173 instytucje tego typu. Warto zapoznać się z muzeum 

„Diorama” poświęconemu bitwie o Dniepr, Muzeum Komsomołu i innymi historycznymi, literackimi i 

artystycznymi skarbnicami wiedzy. Bardzo silnie wpisana w świadomość mieszkańców tradycja 

kozacka też nie da o sobie zapomnieć. 

Sewastopol – Sewastos + polis = święte miasto, najjaśniejsze miasto, imperatorskie miasto, miasto 

sławy. Prosty rachunek, ale nie do końca oddaje tożsamość i znaczenie tych ziem. Krym, ze względu 

na swoje położenie i klimat, od wieków ciągnął ludność ku osadnictwu. Dzięki temu mamy teraz do 

czynienia ze szczególnym terytorium na Ukrainie, które w swym zróżnicowaniu historycznym, 

kulturowym i etnicznym, zachwyca wielowiekową tradycją i bogactwem zabytkowym. Obok śladów 

kultury greckiej (w końcu to Półwysep Heraklejski), napotkamy na pozostałości po Rusi Kijowskiej, a 

obok twierdz genueńskich rosną pałace tatarskie. Przeplatają się tu akcenty imperialno-rosyjskie z 

ważnymi elementami kultury ukraińskiej. Do tego dołożyć trzeba jeszcze port, co oznacza nowoczesny 

ośrodek handlowy i fakt, że Sewastopol wciąż jest bazą floty czarnomorskiej Rosji.  

 

Budowle, place, bulwary... wszystkie te miejsca pamiętają wielką obronę miasta. Co rusz napotykamy 

się na jakieś pamiątki związane z tym wydarzeniem: od Placu Nachimowa, przez Przystań Grafską, aż 

do nadbrzeżnej Promenady Korniłowa. Mijamy pomnik poświęcony obrońcom Sewastopola podczas 

drugiej wojny światowej i pomnik ku czci zatopionych statków. Bulwar historyczny to najpiękniejsza i 

prawdopodobnie największa atrakcja dla przyjezdnych, ale nie sposób z niej nie skorzystać. Pomniki, 

fortyfikacje, i wreszcie słynna Panorama Muzeum wieńcząca szlaki podróżników, wyglądają jeszcze 

lepiej na tle niepowtarzalnych widoków zatok, przylądków i jarów.  

 

Naturalne tło, jakie ziemie krymskie serwują swym zabytkowym miastom są naprawdę warte 

zobaczenia, doświadczenia i zakochania. Haustu świeżego powietrza zaczerpniętego w regionie 



sewastopolskim, jaki daje początek wszystkim trzem pasmom górskim Krymu, nigdy się nie zapomina. 

Jeszcze tylko trzeba zajrzeć nad Zatokę Kozaczą, rozmarzyć się na przylądku Aja, popatrzeć na skały 

Laspi a potem zapoznać z miejscowymi handlarzami. Rynków ze świeżymi owocami tu nie brakuje. 

Na sam koniec obowiązkowo spróbować czebureków i można spokojnie wracać do domu. 

 

Odessa – bohaterskiego przydomka Odessa dorobiła się podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, dziś 

zaś bohatersko znosi nawały turystów w sezonie letnim. Przepełniony transport miejski i takie same 

plaże zniechęcają do zwiedzania miasta, które jednak, wbrew wszelkim pozorom, ma w sobie wart 

odkrycia pierwiastek piękna.  

 

O potiomkinowskich schodach wspominać nie warto... wszyscy przecież wiedzą, że tam są. Świadczy 

o tym chociażby ilość zainteresowanych, odpoczywających na nich. O artystycznych zdjęciach w stylu 

Eisensteina nie ma co marzyć. Zabytków w mieście nie brakuje: zespół klasycystycznych budowli w 

centrum miasta, pałace Woroncowa i Potockiego, wiktoriański gotyk – Pałac Szachów, mimo że 

obfitują w wizytujących, z pewnością warte są zobaczenia.  

 

Ciekawym doświadczeniem mogą być odwiedziny w „Awangardzie”. Nie, nie jest maleńka knajpka 

ukryta w zabytkowej bramie, ale wielkie targowisko, jedno z największych w Europie Wschodniej. 

Zasmakować codziennej rutyny miasta, zatopić zęby w smakowitościach sprzedawanych w porcie, 

pospacerować między stoiskami, uciąć pogawędkę ze sprzedawcą... bezcenne.  

 

Po turystycznych zmaganiach poruszania się utartymi szlakami, można zajechać do pobliskiego 

kurortu i po prostu wypoczywać. Tak ciepłego powietrza, delikatnego klimatu, słonecznych dni i 

muskającej policzki morskiej bryzy można doświadczyć tylko w Odessie. A po odmładzających 

kuracjach i relaksujących masażach zostaje nam zajrzeć do delfinarium i przespacerować się 

nadmorskim bulwarem, by dopełnić rozkoszy wakacyjnych i rozwiązać zagadkę pomarańczy, która 

uratowała miasto.  

 

Szaleństwa nocne zapewnia ulica Deribasiwska. Nazwana tak na cześć założyciela miasta Osipa 

Deribasa. Do ulicy przyklejony jest plac grecki, na którym rozgrywają się najciekawsze imprezy, 

można usiąść, napić się jakiegoś orzeźwiającego napoju i odpoczywać, albo tańczyć do białego rana. 

Ulica nie śpi. W nocy tym bardziej. 

Czerniowce – Jesteśmy nad rzekami Prut i Szubraniec. Czerń na Prucie, czyli Czerniowce to swoista 

mieszanka kulturowa i etniczna, która na przestrzeni lat się zmieniała i miksowała: Ukraińcy, Rosjanie, 

Rumuni, Mołdawianie, Żydzi, Niemcy, Polacy,  Białorusini, Ormianie... Różnorodności i rozmaitości to 

mocna strona miasta.  

 

Czerniowce znajdują się w rejonie nelitowej kultury trypilskiej, co oznacza, że ziemie te są swoistą 

skarbnicą wiedzy i pamiątek historycznych Słowian. Nie tylko kryją w swych głębokich podwalinach 

dziedzictwo kulturowe wieków, ale i na powierzchni są prawdziwą perłą architektoniczną. XIX- wieczne 

rezydencje bukowińskich metropolitów, Drewniana Cerkiew św. Mikołaja i kilka innych sakralnych dzieł 

z XVII wieku, plac teatralny... spacerując ulicami Czerniowiec można bez wątpienia zatopić się w 

historii.  

 

Serce Bukowiny dla każdego wrażliwca ma coś pięknego w zanadrzu. Teatr im. Ogli Kobylańskiej, 

teatr lalek, filharmonia, kina, muzea, sala muzyki organowej.. nie sposób wymienić wszystkie 

możliwości. Bogata tradycja każdego z tych miejsc dodaje uroku i magiczności.  

 

Po wieczornym rozkoszowaniu się sztuką, oglądanie gwiazd i wdychanie przefiltrowanego przez 

czerniowieckie parki powietrza, zapewnia miasto każdemu spragnionemu kontaktu z naturą.  



 

Ten “maleńki Wiedeń nad Prutem” bardzo dużo zawdzięcza turystyce. Odbudowany dworzec kolejowy 

wita gości pięknym wykończeniem. Lotnisko międzynarodowe przyjmuje podróżnych z całego świata. 

Klimat miasta można poczuć od pierwszego “wejrzenia”. Atmosfera otwartości, bogactwo kulturowe i 

architektoniczne, niesamowite widoki z wysokiego prawego brzegu rzeki, przeciskające się do nieba 

wieże świątyń i uliczki, które pamiętają niejednego strudzonego wędrowca... Czerniowce. 

Iwano-Frankowsk – niektórym znane jako Stanisławów, miasto Andruchowycza, Franki i kowali przez 

wieki odróżniało się swym warownym charakterem. Dziś z dawnej fortecy już niewiele zostało. 

Kamienie z rozebranego budynku wykorzystano do brukowania ulic w samym centrum. Dla Jurija 

idealnie rozplanowanego, wręcz „kompaktowego”. Zabytkowe uliczki najlepiej mu przemierzać pieszo, 

a Iwano-Frankowsk doskonale na te potrzeby odpowiada, wciąż „ciesząc oko”, nie dając się 

nowoczesnym intruzom pomału wpełzającym w przestrzeń miasta. Ten „Mały Lwów” zawsze 

gościnnie i z szacunkiem odnosi się do gościa, ciesząc się z jego wizyty – mówi pisarz, doceniając w 

nim bezpretensjonalność i dystans do swej prowincjonalności. Może nawet wcale taki prowincjonalny 

nie jest, ze swoją oryginalną architekturą i umiejętnym podtrzymywaniem tradycji i kultury ukraińskiej. 

Liczne festiwale, rekonstrukcje historyczne i spotkania literackie, sprawiają, że miasto tętni równym, 

miarowym rytmem, rozwijając się i prąc do przodu.  

 

Spacer po Iwano-Frankowsku sprawia niesamowitą przyjemność. Spokojny tryb życia mieszkańców, 

da się zauważyć, podążając nawet utartymi ścieżkami turystycznymi, od rynku przez ulicę 

Niezależności, aż do teatru, któremu patronuje Franko. Restauracyjki i knajpy mijane po drodze 

przyjaźnie zapraszają na lampkę wina, albo jakiś smakołyk. Przechodnie niespiesznie wypełniają 

codzienne obowiązki, podczas gdy skwery zapełnione są wytrawnymi graczami w szachy. Miłe 

pogaduchy przy wesoło tryskających fontannach i rozśpiewanych ptakach nadają ciepłą, pozytywną 

atmosferę.  

 

Po zapoznaniu się z klimatem miasta, warto zobaczyć kilka zabytków i zainteresować się ich historią. 

Tutejsze muzea to skarbnica wiedzy dla zaciekawionych Zakarpaciem. Do pozwiedzania mamy 

Kolegium Jezuitów (XVIII w.), Kościół Kolegialny Najświętszej Marii Panny (XVII w.) i skwer miejski na 

którym znajdują się nagrobki znanych działaczy kultury ukraińskiej z XIX i początku XX wieku. 

Piwosze zaś znajdą coś dla siebie w Browarze z XVIII w., który także jest jedną z atrakcji miasta.  

 

A skąd ci, wspomniani na początku, kowale? Otóż, przez ładnych kilka wieków, Iwano-Frankowsk 

prężnie rozwijał się w przemyśle. Powstawało wiele cechów, między innymi trudniących się obróbką 

metalu. Teraz, począwszy od 2001 roku, w maju odbywa się międzynarodowy festiwal sztuki 

kowalstwa pt. „Święto kowali”. I tak kowale z najdalszych zakątków świata prezentują kunszt i piękno 

swych wyrobów, zachwycając wzorami i technikami wykonania. Mistrzowie w swym fachu to nie tylko 

ludzie znający się na obróbce metalu, ale prawdziwi artyści, rzeźbiarze. Niektóre z rzeźb zdobią 

główny deptak miejski.  

 

Dla „festiwalowców” miasto przygotowało wiele atrakcji. Festiwal „Karpacki Wernisaż”, festiwale 

muzyki chóralnej, muzyki młodzieżowej, czy świątecznej oraz „Żywe średniowiecze”, czyli 

rekonstrukcje historyczne przyciągają co roku rzesze turystów i miłośników dobrej zabawy. 

Zafascynowani współczesną literaturą ukraińską przybywają na festiwal „Pokrowa”, który tradycyjnie 

zaczyna się 14 października. Iwano-Frankowsk zbiera tego dnia i miejscowych twórców i mistrzów 

słowa z całej Ukrainy. 
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