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Państwo Macedonia 
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 Ustrój Republika parlamentarna 

Hymn państwowy  Denes nad Makedonija 

Powierzchnia 25 713 km2 

Podział administracyjny gminy 

 Liczba ludności 2 061 000 

Waluta denar macedoński 

Języki urzędowe macedoński 

Święto narodowe 8 września - Dzień 

Niepodległości 
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Ciekawostki : 
 

 Błogosławiona Matka Teresa urodziła się i dorastała w Skopje (stolicy Macedonii) 

 Do 2008 roku w Skopje istniał tylko jeden hotel (!), w którym nocleg kosztował około 10 euro  

 W Skopje znajduje się największa łaźnia turecka - Mustafy Paszy, czyli pozostałość po dawnej 

potędze Macedonii 

 Jedyny zachowany w Macedonii akwedukt znajduje się w Skopje  

 Macedonia znana jest z niedrogich taksówek  

 Ceny w tym kraju zbliżone są do cen w Polsce, więc urlop w Macedonii nie zrujnuje kieszeni 

przeciętnie zarabiającego Polaka 

 Nie używają centów.  Wszystko jest zaokrąglana w górę do najbliższego denara. 

 Chodniki są używane do jazdy oraz parkowania, piesi muszą uważać. 

 

 

Skopje 

stolica Macedonii 

 

 

Skopje leży w północnej części Macedonii. Położona jest w kotlinie na wschód od Szar Płaniny. 

Miasto rozdzielone jest na dwie części przez rzekę Wardar. Po jednej stronie mieszkają 

Macedończycy, a po drugiej stronie rzeki – Albańczycy. 

Jest to główny ośrodek gospodarczy i naukowy kraju, międzynarodowy port lotniczy. 

W 1963r. Skopje zostało zrównane z ziemią przez trzęsienie ziemi. Niewiele pozostało                                         

z zabytkowego miasta – to co można oglądać dziś to w dużej mierze rekonstrukcje 



 

Podstawowe dane 
 

                     Powierzchnia                               1818 km2 

                    Liczba mieszkańców                              668 518 

                     Gęstość zaludnienia                       279 os./km2 

                            Położenie                     42°00’N    21°26’E 

              Tablice rejestracyjne                             SK 

                   Podział miasta                      10 dzielnic 

 

Atrakcje turystyczne Skopje 

 
Cerkiew św. Pantelejmona w Nerezi ( na 

przedmieściach Skopje ) 

Została wzniesiona w 1164 roku z fundacji cesarkiego 

namiestnika Aleksego Komnena. Była pierwotnie światynią 

monasterską. Jej architektura reprezentuje styl bizantyjski z 

elementami typowymi dla Bałkanów. Cerkiew wznosi się na 

planie kwadratu, jest to zwarta ceglana bryła w formie 

krzyżowo-kopułowej, z pięcioma kopułami na 

kwadratowych bębnach. Harmonijne proporcje budynku 

nadają wnętrzu pozory monumentalności mimo skromnych 

w rzeczywistości rozmiarów obiektu. Tematyka malowideł związana jest z Męką Chrystusa. 

 

Meczet Mustafa Paszy 
 

Meczet wybudowano około 1492 roku i jest to 

największa islamska świątynia w mieście. Wydatek 

równowartości 1$ pozwoli podróżnemu zwiedzić nie 

tylko wnętrze świątyni, lecz również wdrapać się po 

ponad 120 schodach na szczyt jednego z minaretów i 

zobaczyć Skopje leżące u stóp, szczególnie dogodny 

jest widok z wieży na leżącą opodal dawna turecką 

dzielnicę handlową. Jest to widok z pewnością wart 

takiego wydatku, a i wnętrze meczetu jest 

interesujące ze względu na wspaniały, lecz dość skromny i elegancki wystrój. Wprawdzie potężna 

kopuła, którą przekryty jest obiekt, została uszkodzona podczas jednego z trzęsień ziemi w Macedonii 

i pękła, jednak nie odbiera jej to wcale uroku, ani nie umniejsza funkcji konstrukcyjnych. 



 

Twierdza Skopkso Kale 
     
Uznaje się że jest to najstarsza cześć obecnie istniejącego 

miasta Skopje - powstała prawdopodobnie na początku VI 

wieku w czasach bizantyjskich, kiedy to trzęsienie ziemi 

zniszczyło pobliskie Scupi. Warownia wzniesiona została z 

wapienia i trawertynu, na części kamieni widać łacińskie 

inskrypcje, stąd też podejrzenia naukowców, że do budowy 

użyto gruzu ze zniszczonego miasta. Następnie twierdza 

została umocniona w X i XI wieku. W sumie niewiele jednak 

wiadomo o 

średniowiecznej i 

późniejszej 

historii tego obiektu. Twierdza jest ulokowana na wysokim 

wzniesieniu, dominującym nad północną, starą częścią 

miasta. Twierdza została poważnie uszkodzona w 1963 w 

czasie trzęsienia ziemi i do tej pory nie została 

odbudowana. Od 2006 roku prowadzone są tam badania 

archeologiczne, wskazujące na ślady osadnictwa sięgające 

neolitu. W lutym 2011 roku doszło do starć macedońskiej 

policji z Albańczykami w wyniku czego rannych zostało 

10 osób.  

 
Kamienny most 

Łukowy most rozpinający się pomiędzy starą i nowoczesną częścią 

miasta wzniesiony z kamiennych bloków stanowi najważniejszą 

chyba wizytówkę miasta i symbol jego unikalnej historii i 

różnorodności. Jest on również centralnym punktem herbu miasta 

Skopje. Most ten został zbudowany prawdopodobnie w XV wieku, 

składa się z 12 półkolistych łuków o całkowitej długości 214 

metrów i szerokości 6 metrów. Most w dawnych wiekach stanowił 

arenę ważnych historycznych wydarzeń oraz popularne 

miejsce egzekucji, wielokrotnie w wyniku różnych 

wydarzeń most był uszkadzany, jednak nigdy nie został 

kompletnie zniszczony. Most łączy współczesne centrum 

miasta ze starą dzielnicą osmańską (czarsziją) i Wielkim 

Bazarem, na lewym brzegu Wardaru 

Atrakcje turystyczne kraju 

 
          Jezioro Ochrydzkie  
Jezioro Ochrydzkie stanowi jedną z wiekszych 

atrakcji wypoczynkowo turystycznych Macedonii. 

Na brzegach jeziora zachowało się wiele zabytków 

przeszłości np. twierdza Cala Samuela, malownicze 

miasto Ochryd, Klasztor świętego Nauma, cerkiew 

świętego Jana. Jezioro to leży na Półwyspie 

Bałkańskim, rozdzielone granicą między Albanię i 

Macedonię. Jest to najstarsze jezioro w Europie, 

wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO w 

1979 roku. 



    
             Ochryda  
Ochryda, maced. Охрид – Ohrid – miasto w 

południowo-zachodniej Macedonii, nad Jeziorem 

Ochrydzkim, u stóp gór Galiczica. Liczba 

mieszkańców wynosi ponad 42 tys. 

W 1980 roku miasto Ochryda podobnie jak  Jezioro 

Ochrydzkie zostało wpisane na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. 

Dzisiejsza Ochryda stoi na miejscu starożytnych miast 

Diassarites i Lychnidos. Przez miasto przebiegała  

starożytna droga rzymska . 

W mieście zachowały się liczne cerkwie :cerkiew św. Zofii z 

zachowanymi freskami z XI wieku, św. Pantelejmona, św. 

Jana w Kaneo z XIV wieku, św. Klemensa z XIII wieku, św. 

Jerzego, św. Zauma, św. Petki, św. Stefana , ruiny bazyliki 

św. Erazma z IV wieku, ruiny twierdzy cara Samuela z X-XI 

wieku i starożytny teatr. W mieście działa muzeum 

piśmiennictwa słowiańskiego. 25 km na południe od 

Ochrydy leży zabytkowy klasztor św. Nauma. 

 

Klasztor świętego Nauma w pobliżu miasta Ochryda 
 

Klasztor Sveti Naum jest jednym z 

najważniejszych klasztorów prawosławnych 

znajdujących się na terenie Macedonii (Byłej 

Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii). Położony 

jest on niemal na samej granicy z Albanią, w 

odległości około 30 km od miasta Ochrid. 

Założony w 905 roku przez świętego Nauma 

Ochrydzkiego - ucznia Cyryla i Metodego. 

Zbudowany on został na tarasie skalnym, 

wznoszącym się ponad brzegami jeziora 

Ochrydzkiego, z którego rozciąga się przepiękny widok na jezioro i otaczające je góry. Cerkiew 

powstała  na planie triconchos (swym zarysem przypominającym trójlistną koniczynę). W 910 r. 

został w niej pochowany sam św. Naum. Jego grób do dziś znajduje się w jednej z kapliczek cerkwi. 

W czasie wakacji, niemal o każdej porze dnia, tłumy wiernych czekają cierpliwie w kolejce, by móc 

wejść do kapliczki i pokłonić się przed grobem świętego. Legenda głosi, że w ciszy można usłyszeć 

bijące serce świętego.Dzisiejsza cerkiew była budowana i wielokrotnie rozbudowywana między XVI 

a XVII w. Natomiast kopuły przykrywające świątynie pochodzą z XVIII w.. Freski zdobiące całą 

cerkiew zostały wykonane w 1806 r., a ich autorem był mistrz Trpo. 

      

Tetovo z malowanym meczetem                     

“ Aladża” 
 

Miejscowość w północno - zachodniej części kraju. 

Położona jest nad rzeką Peną, ok. 40 km na zachód od 

Skopje. Tetovo nazwywane jest  ‘ stolicą ‘ albańskich 

Macedończyków. Dawniej była turecką osadą, w której 

królowały malownicze tureckie domy i minarety. 

Obecnie produkuje się tu dywany i tkaniny. Znajduje się 

tu Państwowy Uniwersytet Tetowski oraz Uniwersytet 



Europy Południowo-Wschodniej, co czyni Tetowo istotnym 

centrum naukowym i akademickim. Najciekawszym zabytkiem 

Tetova jest maczet ‘ 

Aladża ’, zwany także 

Malowanym. 

Meczet został zbudowany 

w 1459 roku , według 

projektu Isaka Beja. 

Meczet ma 10 metrów , 

powstał na planie 

kwadratu, z minaretem. 

Zewnętrzne ściany meczetu 

pokrywają przypominające 

karty do gry malowidła o motywach florystycznych. Na 

dziedzińcu meczetu  znajduje się fontanna i ośmioboczne 

mauzoleum, w którym spoczywają siostry fundatorki meczetu ( 

Hurshida i Mensure ).  

 

 Bitola – dawniej greckie miasto Heraclea Lyncestis 

 

Dawne greckie miasto Heraclea Lyncestis. Położone 

na południu kraju w regionie Pelagonia, zwane w XIX 

w. „miastem 

konsulów” gdyż 

stanowiło stolicę 

regionu i ważny 

ośrodek 

dyplomatyczny i 

handlowy w 

czasie 

panowania 

tureckiego. Z tego okresu pozostały liczne meczety znaczące 

swoimi minaretami panoramę miasta, łaźnia Deboy z XVII w., 

bazar kryty – bezistan z XVI w. i czarszija – tradycyjna 

dzielnica bazarowa z plątaniną wąskich uliczek. 

wieża zegarowa- Saat Kula z XVI wieku                                          Meczet Iszaka z pocz. XVI w. 
 

 

Ruiny antycznego miasta Heraclea Lyncestis  
 

Ruiny antycznego miasta 

Heraclea Lyncestis 

założonego w IV w.p.n.e. 

przez Filipa II.  

W okresie dominacji 

rzymskiej Heraclea 

znalazła się na trakcie Via 

Egnatia prowadzącym z 

Bizancjum do Rzymu. 



Monastyr św. Jovan Bigorski  
 
Wśród lasów i wzgórz zachodniej Macedonii, 

tuż przy granicy z Albanią, w odległości około 

2 km od wsi Rostusza znajduje się niezwykle 

piękny i bardzo znany klasztor pod 

wezwaniem św. Jana Chrzciciela.                                          

Jest to jeden z największych i najpiękniejszych 

klasztorów w Macedonii. Położony na terenach 

zamieszkałych przez ludność muzułmańską 

stanowi prawdziwą ostoję chrześcijaństwa. 

Monastyr powstał w 1020 roku w miejscu 

znalezienia ikony św. Jana Chrzciciela (która znajduje 

się w świątyni do dziś). Zniszczony podczas okupacji 

tureckiej, odbudowany w XVIII / XIXw. Całe wnętrze 

wraz z otwartym przedsionkiem zdobią kolorowe freski. 

Na terenie klasztoru znajdują się piękne zabudowania 

mieszkalne dla mnichów, budynki dla przybywających 

gości, liczne zabudowania gospodarcze oraz wieża 

obronna, w której uzbrojona straż, gotowa była w 

każdej chwili bronić klasztoru przed licznymi w 

tamtych czasach najazdami i grabieżami.  

                                                                            Kanion Matka - 

średniowieczne świątynie wśród skał 
W górach nad sztucznym jeziorem, w wysokim 

skalnym kanionie o nazwie Matka ukryte są 

średniowieczne świątynie i klasztory. Wspinacze 

mogą spróbować swoich sił na tutejszych skałach. 

Kanion Matka leży kilkanaście kilometrów od 

Skopje. Matka kanion znajduje się w dolnym 

biegu rzeki Treska, na południowy zachód 15 km 

od Skopje.To wyjątkowy obiekt przyrody.               

Jaskinie i przepaście znaleźć można głównie po prawej stronie kanionu. Istnieje około dziesięciu z 

nich, ale najbardziej znane są:. Vrelo, Krstalno i Ubava  

W Matka - kanionie, po lewej stronie doliny wysoko w 

skałach, znajduje się naturalny most , stworzony przez 

erozyjne procesy w skałach węglanowych. Najciekawszym 

obiektem jest rzeka Treska oferująca szerokie możliwości 

dla uprawiania turystyki i rekreacji. Matka kanion jest także 

prawdziwą oazą dobrze zachowanej rodzimej fauny i flory. 

Najbardziej fascynujące jest występowanie na tym 

terenie  84 gatunków  motyli, które  można znaleźć 

tylko tam i nigdzie indziej na Bałkanach. Matka 

kanion jest cennym skarbem dziedzictwa 

kulturowego. Znajdziemy tam wiele starożytnych i 

średniowiecznych osad i fortec oraz wielką liczbę dobrze zachowanych średniowiecznych kościołów i 

klasztorów .  


