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Państwo:                                    Czarnogóra 

Stolica:                                       Podgorica 

Ustrój polityczny:                      Republika 

Hymn państwowy:   Oj, svijetla majska zoro 

Powierzchnia:                            13 812 km² 

Język urzędowy:                        czarnogórski 

Liczba ludności:                        672 180 

Głowa państwa:    prezydent Filip Vujanović 

Kod samochodowy:                 MNE 

Waluta:                                     Euro 

Święto państwowe                13 lipca (święto 

               państwowe Republiki Czarnogóry 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki: 
 

 Nazwa „Crna Gora” (Czarnogóra) używana była już za czasów króla Milutin, w 1276 roku. 

Uważa się, że nazwę tą zawdzięcza gęsto porośniętej górze Lovcen, której lasy były tak ciemne, 

że z daleka dawały wrażenie, iż cała góra była czarna. 

 Czarnogóra to najmłodszy kraj Europy- niepodległość uzyskał 3 czerwca 2006r. 

 W Czarnogórze odnotowuje się największe opady deszczu. 

 Jezioro Szkoderskie to ostatnie siedlisko pelikanów i największy rezerwat ptaków w Europie. 

 W Parku Narodowym Durmitor znajduje się kanion rzeki Tary, który jest najgłębszym kanionem 

w Europie. Głębokość kanionu dochodzi do 1300 m.  

 Żabljak w Durmitorze to najwyżej położone miasto w Europie. Miejscowość zawdzięcza swoją 

nazwę niezwykle głośno kumkającym żabom, które upodobały sobie pobliski strumień. 

 kanion Tary to najgłębszy kanion w Europie. Jest to również drugi co do wielkości kanion na 

świecie (po Wielkim Kanionie w USA 



 

Stolica Czarnogóry- 

Podgorica 
 

 

 

PODGORICA 

Powierzchnia:                     1399 km²  

Populacja:                           136 473  

Gęstość zaludnienia:          97,55 os./km²  

Burmistrz:                      Miomir Mugoša 

 
 

Podgorica– stolica Czarnogóry, o współrzędnych geograficznych 42°28′N 19°16′E , leżąca na 

wysokości 44 m n.p.m. Wg danych ze spisu ludności z 2003 miasto liczy 136 473 mieszkańców, 22% 

ludności republiki. Dobre położenie geograficzne między rzekami Ribnicą i  Moračą uczyniło miasto 

atrakcyjnym miejscem do zasiedlenia. Miasto znajduje się blisko ośrodków narciarskich w Górach 

Dynarskich oraz wybrzeża Morza Adriatyckiego.  

 

Atrakcje turystyczne stolicy: 
 

Katedra Zmartwychwstania Chrystusa - 

najpopularniejsza świątynia w mieście 

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Podgoricy - jest 

katedrą metropolity Czarnogóry i Przymorza Serbskiego 

Kościoła Prawosławnego. Jej budowę rozpoczęto w 1993 

roku. Architektami świątyni są Predrag Ristić i Jovan 

Popović. 

 

 

 

Millennium Bridge- most wiszący, który rozciąga 

się nad rzeką  Moračą w Podgoricy. Ma on 140 m  

wysokości. Most Millennium - został otwarty w 2005 

roku, podczas Narodowego Święta Czarnogóry. 

Bardzo pięknie i efektownie prezentuje się zwłaszcza 

nocą. 

 

 

Muzeum cerkiewne znajduje się przy monasterze, w 

dwupiętrowych budynkach – konakach – w południowej 

części kompleksu. W jednym z nich, tzw. konaku Njegoša, 

mieści się bogaty skarbiec z zabytkami czarnogórskiego 

piśmiennictwa z XV i XVII w., ikonami, przedmiotami 

liturgicznymi – relikwiarzami, ornatami, kielichami. Tutaj 

przechowywany jest m.in. egzemplarz najstarszej 

drukowanej (cyrylicą) księgi Słowian południowych, 

Oktoih, z 1493 r. 

 



   

wieża zegarowa Sahat kula  
 

Jednym z zabytków architektury jest znajdująca się w centrum, 

XVIII-wieczna wieża zegarowa (Sahat kula), wzniesiona przez 

Turków, będąca po dziś dzień ozdobą muzułmańskiej dzielnicy. 

Ta czworoboczna konstrukcja stoi na placu Trg Vojvode 

Osmanagića w dzielnicy Stara Varoš. powstała w okresie 

pomiędzy 1566 a 1573 rokiem, znajduje się w kompleksie 

Sulltan Murat Meczet. Obecnie nie spełnia już swojej pierwotnej 

funkcji, ale jest ciekawym zabytkiem kultury osmańskiej. 

 

 

 
 

 

Atrakcje turystyczne kraju: 
 

Monaster Gradište –– męski klasztor prawosławny w Czarnogórze, w rejonie Riwiery 

Barskiej.Monaster został założony przed 

1305. Jego kompleks składa się z trzech 

budynków cerkwi oraz obiektu 

mieszkalnego. Główna cerkiew nosi 

wezwanie św. Mikołaja; czas jej 

powstania nie został jednoznacznie 

ustalony. Wyposażenie i dekoracja 

wnętrza (freski mnicha Strahinji) z 

ikonostasem pochodzą z XVIII stulecia. 

W 1500 powstała cerkiew św. Sawy, zaś 

w 1620 najmłodsza, Zaśnięcia Matki 

Bożej, w której mnich Strahinja 

wykonał cykl malowideł ukazujących 

członków dynastii Namaniczów. 

Początki fortyfikacji w tym 

miejscu sięgają V w. p.n.e., 

kiedy panowali tu Grecy. Od 

tamtego czasu budowla była 

oczywiście wielokrotnie 

niszczona w wyniku licznych 

wojen i trzęsień ziemi, a 

następnie systematycznie 

odbudowywana. Niedawno 

udało się zakończyć prace nad 

rekonstrukcją Cytadeli, dzięki 

czemu obiekt wygląda bardzo 

okazale i jest licznie 

odwiedzany. Można stąd nie 

tylko podziwiać piękną 

panoramę, ale także zobaczyć zgromadzone we wnętrzu budowli modele żaglowców oraz stare 

fotografie Budvy.  

 



 

Boka Kotorska. Boka 

Kotorska, czyli najbardziej znana 

zatoka na całych Bałkanach, 

przypomina Norwegię. Adriatyk 

wcina się tu głęboko między szare 

skaliste góry. Krajobraz jest 

surowy. Jest to głęboko wcinająca 

się w ląd zatoka o niezwykłym 

kształcie, który niektórym 

przypomina usta (po włosku bocca 

to właśnie usta). Zatokę otaczają 

szare, wapienne góry, co wspaniale 

kontrastuje ze szmaragdowym 

kolorem wody. Na jej brzegach 

leżą liczne stare, zabytkowe 

miasteczka i niewielkie porty. Jest to niewątpliwie fragment czarnogórskiego wybrzeża 

najatrakcyjniejszy dla turysty, którego zainteresowania wybiegają poza opalanie się na plaży. Boka 

Kotorska ma burzliwą historię - walczyli o nią Rzymianie, Grecy, Gotowie, Saraceni, w XV w. 

zdobyła ją Wenecja, a po kongresie wiedeńskim została włączona do Austrii. Główne  miasto Boki - 

Kotor - słynie z tego, że nigdy nie zostało zdobyte przez najeźdźców, Kotor oparł się nawet atakowi 

Turków, którzy przez kilka wieków panowali nad tą częścią Europy. W roku 1979 Zatoka Kotorska 

oraz stare miasto Kotor zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i 

przyrodniczego UNESCO 

 

Kotor 

Jest to jedno z nielicznych miast na 

wybrzeżu Adriatyku, które pomimo 

licznych wojen i trzęsień ziemi 

zachowało oryginalny pierścień 

średniowiecznych murów obronnych. 

Ich budowa rozpoczęła się w IX wieku 

od zamku powstałego na wzgórzu 

Sveti Ivan. Od niego poprowadzono w 

dół mury, które do XIV wieku objęły 

całą dzisiejszą starą część miasta. 

Między XII i XVIII wiekiem mury 

wielokrotnie przebudowywano, 

poszerzano i umacniano. Od XV 

wieku, z powodu rosnącego zagrożenia ze strony tureckiej, wzdłuż murów rozpoczęto 

dobudowywanie baszt. Ostatecznie powstało ich kilkanaście, większość przy bramach wejściowych 

do miasta. Ostatnich poprawek w konstrukcji murów dokonano w XIX i XX wieku, co oznacza, że 

ich budowa trwała ponad tysiąc lat. Obecnie mury liczą 4,5 km długości, od 2 do 16 m grubości i 20 

m wysokości w najwyższym punkcie. Wspinają się one od wschodu i północy na strome wzgórze 

Sveti Ivan, dochodząc aż do potężnej twierdzy Kaštel, która powstała w miejsce dawnego zamku. Do 

twierdzy natomiast prowadzą kamienne schody wewnątrz muru obronnego, które liczą sobie ponad 

1500 stopni. Z twierdzy zaś rozpościera się piękny widok na Zatokę i otaczające ją góry, oraz na 

pozostające w dole stare miasto, którego pomarańczowe dachy i jasne budynki kontrastują z 

otaczającą je zielenią. 

Na terenie samego Starego Miasta Kotoru znajduje się wiele zabytkowych świątyń i budynków 

użyteczności publicznej. Jednym z najważniejszych budynków sakralnych Kotoru jest katedra św. 

Tripuna. 
 



Sveti Stefan.                                                                       

Sveti Stefan to dawna wioska rybacka, a 

dzisiaj ekskluzywny kompleks 

wypoczynkowy, zdobiący znakomitą 

większość pocztówek z Czarnogóry. 

Wypoczywali tu Orson Welles, Elizabeth 

Taylor, Sophia Loren, Sylvester Stallone, 

Claudia Schiffer, Kirk Douglas, a nawet 

księżniczka Małgorzata. Ten niewielki 

półwysep na Adriatyku, położony ok. 6 

km od miasta Budva, swoją nazwę wziął 

od najstarszej cerkwi na wyspie, imienia 

właśnie świętego Stefana. 

Znajduje się na nim malownicza osada, składająca się zdomków z czerwonymidachami. Obecnie cała 

stanowi luksusowy hotel. Na wyspę prowadzi piaszczysta mierzeja. Jednak wstęp na Sveti Stefan nie 

jest dla każdego - trzeba za niego zapłacić, a nawet bilet nie upoważnia do obejścia wszystkich 

zakątków 

Budva 
To nowoczesne, tętniące życiem miasto turystyczne, które 

swój rozwój rozpoczęło od małej osady powstałej na 

wysepce ponad 2500 lat temu. Obecnie osada ta – Stare 

Miasto Budvy – znajduje się na małym cyplu wysuniętym 

w głąb morza i stanowi największy zabytek Budvy. 

Średniowieczne mury i budynki stanowią przepiękny 

kontrast dla pozostałej, nowoczesnej części miasta. 

Można tu podziwiać przepiękne kościoły, cerkwie i domy. 

Senne, wąskie uliczki, miniaturowe ogrody z cytrusami i 

niewielkie place pozwalają poczuć niezwykły klimat tego 

miejsca. Całe stare miasto otoczone jest XV wiecznymi 

murami obronnymi, których zwieńczeniem jest 

średniowieczna cytadela znajdująca się w południowej 

części cypla, od strony morza. W miejscu, w którym się 

znajduje, pierwsze fortyfikacje powstawały już w V wieku 

p.n.e. Niedaleko cytadeli znajdują się trzy najbardziej 

godne uwagi świątynie starej Budvy.  

To także najpopularniejszy czarnogórski kurort nadmorski, 

słynący z ładnych plaż czarnogórski kurort tętni życiem i 

dyskotekową muzyką.  

Oprócz wygodnych hoteli posiada również cenną 

zabytkową starówkę, która latem jest miejscem licznych imprez kulturalnych. Ze względu na bogatą 

ofertę rozrywkową Budwa nazywana jest czarnogórskim Miami. Kawiarnie, kluby, dyskoteki, kasyna 

- raj dla imprezowiczów.  

Petrovac - kurort w gajach oliwnych 
Pomiędzy Budvą a Barem znajduje się ta  niewielka 

miejscowość. Wenecjanie zbudowali nad zatoką twierdzę 

Kastel Lastva. Nazwę twierdzy przejęła także rozwijająca 

się osada. Zabudowa mieszkalna nad samym morzem 

zaczęła rozwijać się znacznie później, bo na przełomie 

XVIII i XIX wieku. Miasto otrzymało swoją nazwę 

Petrovac w 1919 roku na cześć króla Piotra I 

Karadordeica. W Petrovac i jego okolicy warto zwiedzić 

budynki świadczące o długiej historii tego regionu. 



Herceg Novi 
Miasto twierdz - można by rzec. Pomimo 

swych niewielkich rozmiarów miast to 

może się poszczycić największą liczbą 

twierdz spośród pozostałych miast regionu 

– ma ich na swoim terenie aż trzy. 

Najbardziej na południe wysunięta jest 

Forte Mare, której początki sięgają XIV 

wieku i panowania Trvtko I, będącego jej 

założycielem. To wokół niej rozwijało się 

miasto. Przebudowywana kolejno przez 

Turków, Wenecjan i Austriaków, którzy to 

w XIX wieku nadali jej swój ostateczny 

kształt. Druga twierdza, zwana 

Španjola, położona jest w północno – zachodniej części miasta. Jej mury górują nad miejscowością. 

Rozpościerający się z niej widok pozwala podziwiać bardzo duży obszar począwszy od wlotu do 

Zatoki, a skończywszy na jej wewnętrznej części. Swą nazwę twierdza zawdzięcza Hiszpanom, 

którzy byli jej założycielami. Trzecią twierdzą jest Kanli Kula, czyli Krwawa Twierdza. Znajduje 

się ona w północnej części miasta. Pierwsze pisemne wzmianki na jej temat pochodzą z XVII wieku, 

ale przypuszcza się, że jej podwaliny powstały już w średniowieczu. Twierdza powstała na litej, 

wapiennej skale. Do dnia dzisiejszego dobrze zachowały się mury i wieże narożnikowe.  

 

Gospa od Škrpjela 
Jest to mała wysepka na Zalewie 

Kotorskim, a dosłowne tłumaczenie 

nazwy oznacza Matka Boska na Skale. 

Znajduje się ona naprzeciw miasteczka 

Perast. Przed laty, w jej miejscu 

wystawała z morza jedynie niewielka 

skała. Wyspa została sztucznie 

utworzona przez miejscową ludność, a 

z jej powstaniem wiąże się pewna 

legenda. Na skale tej bowiem któregoś dnia rybacy znaleźli obraz Matki Boskiej. Pierwszy, maleńki 

kościółek udało się wybudować w XV wieku. Z czasem, gdy wysepka nabrała większych rozmiarów, 

można było rozbudować świątynię. Dokonano tego min. w drugiej połowie XVII wieku 

 

Cetynia                                                                                                                                                            
Cetynia to dawna stolica Czarnogóry, 
położona na płaskowyżu między Zatoką 

Kotorską i Jeziorem Szkoderskim. Obszar 

obecnego miasta zamieszkany był już w 

epoce kamienia. Cetynia założona została w 

XV wieku, kiedy to ówczesny władca Zety 

Ivan I Crnojević zwany także Iwanem 

Czarnym przeniósł z Twierdzy Zabliak tu 

swoją siedzibę. Wtedy także rozpoczęto 

budowę pałacu i monastyru.Na przestrzeni 

wieków miasto wielokrotnie było najeżdżane 

przez wojska Tureckie.Cetynia obecnie jest 

duchowym i kulturalnym centrum Republiki Czarnogóry. 

Do najważniejszych zabytków miasta zaliczyć możemy założony przez Ivana I Crnojevicia Monaster 

Narodzenia Matki Bożej oraz dawny pałac Mikołaja I Petrovicia-Niegosza (obecnie Muzeum 

Narodowe) 



Biogradska Góra to najstarszy park 

narodowy, leżący w masywie gór Bjelasica w 

północno-wschodniej części 

Czarnogóry.Obejmuje on obszar zlewiska 

Biograd River w centralnej części masywu 

górskiego Bjelasica.  

Została ogłoszona parkiem narodowym w 1952 

roku. Obejmuje obszar 56,50 km ² Obszar ten 

był wzięty pod ochronę już w 1878 r.! W 

górskiej dolinie Biogradskiej Rzeki zachowały 

się pozostałości dziewiczych lasów. Jest tu też 

duże jezioro i bardzo mało znakowanych 

szlaków turystycznych. Mimo, że jest to najmniejszy z czterech parków narodowych w Czarnogórze, 

posiada największą różnorodność flory i fauny. Wystepuje tam 26 różnych siedlisk roślin z 220 

różnych gatunków,  150 gatunków ptaków i 10 gatunków ssaków oraz  86 rodzajów drzew. W 

wodach Parku wystepują trzy rodzaje pstrąga i 350 rodzajów owadów. Podstawowe walory Parku to: 

dziewicze lasy z drzewami liczacymi ponad pięćset lat, stoki górskie i szczyty, jeziora oraz lodowiec 

no wysokości 1820 metrów.  

Jezioro Szkoderskie to ogromne jezioro krasowe, a jednocześnie park narodowy z rzadką fauną 

(można tu spotkać pelikany, a nawet... 

hipopotama) i florą. Zachwyca pięknem o każdej 

porze roku. Zmienia się przy tym jak kameleon. 

Wczesną wiosną, gdy stan wody jest najwyższy, 

zalewa nadbrzeżne łąki i drogi. Zatopione góry–

wyspy przypominają wtedy obrazki z dalekich 

Chin. Latem cieszy oko zieleń porośniętych 

drzewami brzegów, zimą stonowane barwy 

powodują, że jezioro wygląda jak ze starej, czarno-

białej fotografii.  

 

 

Park Narodowy Durmitor.  

Są to majestatyczne góry ze wspaniałymi górskimi 

łąkami, które są szczególnie piękne wiosną, w porze 

kwitnienia roślin, oraz jeziorami o krystalicznie 

czystej wodzie. W wyższych partiach gór i w 

miejscach zacienionych przez cały rok zalega śnieg. 

Dla miłośników gór Durmitor stanowi pokusę nie do 

odparcia. 

Kanion rzeczny: Tary w Parku Narodowym 

Durmitor 

W głębi lądu, w  pobliżu granicy z Bośnią i 

Hercegowiną, w górach Durmitor znajduje się 

najgłębszy kanion Europy - kanion rzeki Tary. Skały 

kanionu wznoszą się do 1300 metrów ponad korytem 

rzeki.To istny cud natury: rzeki płyną w nich z ogromną 

prędkością, woda jest biała i spieniona, a wyżej piętrzą 

się strome, niemal pionowe ściany o wysokości 

przekraczającej czasem nawet 1000 m! Najlepszym 

sposobem jego zwiedzania jest spływ specjalnymi 

tratwami.  

 


