
Kijów
Kijów – stolica i największe miasto Ukrainy oraz jedno z najstarszych miast Europy. Według
legend nazwa Kijów pochodzi od imienia Kyja, najstarszego z trzech braci, którzy uważani
są za założycieli miasta. Legenda głosi, że trzech braci: Kyj, Szczek i Choryw, oraz ich
siostra Łybidź założyli miasto na górze Zamkowej. Miasto jest położone na północy
Ukrainy po obu brzegach rzeki Dniepr. Jest bardzo zielone. Więcej niż połowę jego
powierzchni zajmują lasy, parki oraz ogrody. Kijów jest miastem kasztanowców. Liść
kasztana był wkomponowany w herb miasta. Wiosną w mieście na licznych ulicach można
podziwiać kwitnące drzewa. Na współczesnym herbie miasta przedstawiony jest archanioł
Michał. Co do ilości mieszkańców Kijów jest największym miastem Ukrainy oraz siódmym
co do wielkości miastem w Europie. Miasto ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacji.
Możemy podróżować metrem, tramwajem, autobusem, ale bez wątpienia najciekawszym
środkiem pozostaje funicular – jest to kolej linowo-torowa o długości 238 metrów,
wznosząca na wyżej położoną dzielnicę miasta. Funicular funkcjonuje w Kijowie od 1905
roku. Miasto jest pełne atrakcji dla dzieci, takich jak: zoo, Muzeum Awiacji, Muzeum
„Eksperymentarium”, Dziecięce Miasto Zawodów. 

Warszawa
Warszawa – stolica Polski. Największe miasto w Polsce, położone na Mazowszu, nad rzeką
Wisłą. Legenda głosi, że nazwa miasta pochodzi od połączenia imion: Warsa i Sawy –
chłopaka Warsa, który zakochał się w syrenie imieniu Sawa. Syrena zmieniła się w piękną
kobietę i razem założyli miasto. Z innej legendy również wywodzi się symbol miasta
Warszawska Syrenka. Jej pomnik można podziwiać na Rynku Starego Miasta. Miasto jest
największe w Polsce co do liczby mieszkańców. Stolica Polski jest bogata w atrakcje dla
dzieci. Czas można ciekawie spędzić miedzy innymi w Centrum Nauki Kopernik,
warszawskim zoo, Domu Zagadek lub Manufakturze Cukierków. 

Lwów
Lwów – założony ok. 1250 przez władcę Rusi Halicko-Włodzimierskiej Daniela, który nazwał
miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Jest to miasto położone na zachodzie
Ukrainy, co do wielkości zajmuje siódme miejsce wśród największych miast w kraju. Ze
względu na swoje położenie wielokrotnie zmieniało swoją przynależność narodową – od
Węgier, poprzez Austrię, Polskę, Ukrainę, oraz bycie niezależnym Państwem Galicyjskim.
Spowodowało to wielokulturowość miasta oraz jego zabytków. Potocznie mówi się, że
Lwów to miasto kawy. Zwiedzający mogą poczuć jej aromat wydobywający się z licznych
kawiarenek oraz restauracji. Dla najmłodszych podróżników również nie zabraknie atrakcji,
a wśród nich są między innymi lwowska pracownia czekolady, lwowska pracownia
pierników „Yurashky”, Park Kultury i Wypoczynku im. Bohdana Chmielnickiego, Gaj
Szewczenki.



Kraków
Kraków – dawna stolica Polski. Pełna nazwa miasta, Stołeczne Królewskie Miasto Kraków,
jest używana w czasie uroczystości, ale również występuje w codziennym oficjalnym
użytkowaniu. Z miastem związane są liczne legendy. Jedna z nich nawiązuje do powstania
jego nazwy. Według tej legendy pochodzi ona od kruków, w dawnych czasach uważanych
za święte ptaki. W miejscu czczenia ich kultu powstało miasto Kraków. Inna legenda mówi
o dzielnym władcy Kraku, od którego imienia pochodzi nazwa grodu. Najsłynniejszą
legendą związaną z tym miastem jest jednak Legenda o Smoku Wawelskim i dzielnym
szewczyku. Smoka dziś można odszukać w Krakowie i nawet zieje ogniem! Wśród innych
ciekawych dla dzieci atrakcji w Krakowie są między innymi podziemia Rynku Głównego,
Zamek Królewski na Wawelu, park edukacyjny Wioski Świata, Centrum Nauki i Zabawy
Klockoland oraz Park Wodny w Krakowie. 

Odessa
Odessa – miasto położone nad Morzem Czarnym. Trzecie co do ludności miasto Ukrainy.
Miasto portowe ma bardzo bogatą historię. W starożytności na terenie Odessy istniały
dwie osady greckie: „Isiaka” i „Istrian”, później miasto wielokrotnie zmieniało swoją
przynależność, w związku z czym ma bardzo bogatą kulturę. Nazwa miasta może być
związana ze starożytną grecką kolonią Odesos. Miasto Odessa od wieków było
wielonarodowościowe. Połączenie dziesiątek różnych kultur w mieście stworzyło jego
niepowtarzalny, tak zwany język odeski. Według niektórych badaczy język odeski jest
połączeniem kilku różnych języków, przede wszystkim rosyjskiego, ukraińskiego i jidysz.
Odessa nazywana jest stolicą humoru. Co roku odbywa się tu Festiwal Humoryna, święto
pełne radości i uśmiechu. Miasto oferuję dużo ciekawych atrakcji dla najmłodszych
odwiedzających. Oprócz plaż miejskich i kąpielisk dzieci mogą odwiedzić delfinarium,
akqapark „Odessa”, zwiedzić port morski i latarnię, przejechać się kolejką linową,
przespacerować najstarszą ulicą miasta, Dierebassowską, zaglądając do pobliskiego
parku, gdzie można zakupić liczne pamiątki. 

Gdańsk
Gdańsk – miasto portowe położone nad Morzem Bałtyckim, a dokładniej nad Zatoką
Gdańską. Wspólnie z Gdynią i Sopotem tworzą Trójmiasto. Jest to miasto o ponad
tysiącletniej historii. Jego tożsamość kształtowała się pod wpływem różnych kultur.
Miasto jest uznawane za symboliczny początek II wojny światowej oraz miejsce upadku
komunizmu. W Gdańsku odbywają się największe na świecie międzynarodowe targi
bursztynu. Mali podróżnicy mogą odwiedzić w Gdańsku Ośrodek Kultury Morskiej,
nowoczesne interaktywne Centrum Edukacji Hewelianum, Europejskie Centrum
Solidarności i Wydział Zabaw, odwiedzić zoo albo przejechać się wielkim diabelskim
młynem, podziwiając piękne widoki. 



Zaporoże
Zaporoże – miasto nad Dnieprem, szóste co do wielkości miasto Ukrainy. Miasto jest
dużym ośrodkiem przemysłowym. Działa tu jedna z największych fabryka stali w Ukrainie
oraz fabryka samochodów. Do roku 1921 miasto nosiło nazwę Aleksandrowsk. W 1910
roku w Zaporożu była założona pierwsza w Imperium Rosyjskim organizacja ekologiczna –
Chortyckie Towarzystwo Ochrony Przyrody. Naprzeciw nabrzeża miasta znajduje się
największa wyspa na rzece Dniepr. Historycznie na wyspie mieściła się siedziba
ukraińskich Kozaków  – Sicz. Obecnie na wyspie znajduje się kompleks historyczno-
kulturalny „Zaporoska Sicz”. Jest on kontynuacją ekspozycji Muzeum Ukraińskiego
Kozactwa. To miejsce jest ciekawą atrakcją dla dzieci. Inną ciekawą atrakcją do zwiedzania
może być Dnieprowska Elektrownia Wodna. Zapora ma długość 800 metrów, wysokość 61
metrów i pojemność 1569 megawatów. Na liście atrakcji dla najmłodszych znajdują się też
Muzeum Samochodów Zabytkowych, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Historii Broni.
Niezwykłą ciekawostką w tym mieście jest Zaporoska Kolej Dziecięca. Jest to kolejka
wąskotorowa obsługiwana przez nastolatków. Razem z dzieciakami można też wybrać się
na plażę miejska bądź spędzić czas w dębowym gaju, na którego terenie są rozmieszczone
liczne karuzele oraz znajduję się zagroda ze zwierzętami domowymi.

Poznań

Poznań – miasto położone nad rzeką Warta, jest piąte co do liczby ludności w Polsce.
Nazwa Poznań wywodzi się od staropolskiego imienia męskiego Poznan lub Poznamir.
Oznaczała pierwotnie gród Pozana lub Poznamira. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że
Poznań leży na europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo zaprojektowanej przez
Europejską Federację Cyklistów. Przebiega tędy trasa EV9 z Gdańska nad Morzem
Bałtyckim do Puli nad Morzem Adriatyckim. Z atrakcji dla najmłodszych warte uwagi jest
IInteraktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego – Brama Poznania, złożona z dwóch
budynków. Jedna część to współczesny budynek z salami rozrywki. Druga, do której
prowadzi przeszklony most, to zrewitalizowana Śluza Katedralna. Warto również zajrzeć
do nowego zoo w Poznaniu, gdzie na dużej powierzchni można podziwiać przeróżne
gatunki zwierząt. Kolejną ciekawostką jest Muzeum Rogala, w którym możemy się
dowiedzieć, w jaki sposób powstają słynne rogale świętomarcińskie, i oczywiście ich
spróbować. 



Charków
Charków – drugie największe miasto Ukrainy. Charków był pierwotnie stolicą Ukraińskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. dopiero w 1934 roku stolicę przeniesiono do Kijowa.
Miasto jest stosunkowo młode, bo założone przez Kozaków w roku 1655. W czasie
rozbiorów Polski zostało nowym domem dla wielu Polaków uciekających ze swojego kraju.
Z miejsc wartych uwagi jest Park Gorkiego z kolejką linową. Wagoniki kolejki mieszczą
maksymalnie dwie osoby i nie są całkowicie zamknięte – boczne ścianki nie mają szyb.
Park może się pochwalić największym w Ukrainie rollercoasterem oraz innymi licznymi
karuzelami. Inną ciekawą atrakcją jest Kolej Dziecięca „Mała Kolej Południowa”
obsługiwana w całości przez dzieci, a dokładnie przez nastolatków. Kolej ma na celu
kształcenie młodych ludzi w zawodzie kolejnictwa. Najstarsze zoo w Ukrainie znajduje się
właśnie w Charkowie. Powstało w 1896 roku, czyli ma ponad 120 lat. Kolejną atrakcją dla
dzieci jest delfinarium. Można w nim zobaczyć pokaz z udziałem nie tylko delfinów, ale
również morskiego lwa. Jest też możliwość zanurzenia się w skafandrze i spędzenia czasu  
 z tymi inteligentnymi ssakami morskimi. 

Wrocław
Wrocław – miasto tysiąca mostów, położone nad rzeką Odrą. Jest trzecie co do wielkości
miasto w Polsce. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od imienia zmarłego w 921 roku
księcia czeskiego Vratislava I, który być może czasowo panował nad grodem i według
legend jest założycielem miasta. Miasto jest położone nad rzeką Odrą i czterema jej
dopływami, stąd słynie z dużej liczby mostów. Na terenie miasta znajduje się port rzeczny.
Wsród atrakcji dla najmłodszych warto wymienić zo i Afrykarium, Aquapark Wrocław,
Stare Miasto, Ostrów Tumski oraz najbardziej słynną atrakcję – Krasnale Wrocławskie.
Niewielkie rzeźby krasnali, w liczbie stale rosnącej, są umieszczane we Wrocławiu od 2005
roku. Można zorganizować wycieczkę szlakiem krasnali lub zagrać w grę plenerową,
poszukując figurek umieszczonych w najdziwniejszych zakątkach miasta. 


