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CZARNOGÓRA
INFORMACJE OGÓLNE
Stolica: Podgorica
Honorowy tytuł „Stolicy Czarnogóry”: Cetinje
Powierzchnia: 13 812 km2
Ludność: 620 029
Gęstość zaludnienia: 45,27/km2
Warunki naturalne:
Czarnogóra jest krajem górzystym z niewielką ilością nizin.
W Czarnogórze występują trzy strefy klimatyczne:
W centralnej części Czarnogóry występuje klimat kontynentalny.
Na wybrzeżach klimat śródziemnomorski oraz w górach
w północnej części kraju klimat górski.
Czarnogóra graniczy z: Chorwacją (14 km), Bośnią i Hercegowiną
(225 km), Serbią (203 km), Albanią (173 km)
Długość wybrzeża morskiego: 293,5 km
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CZARNOGÓRA / Informacje ogólne

Czarnogóra jest niewielkim państwem
położonym w Europie Południowej nad
Morzem Adriatyckim. Obecnie zamieszkuje ją około 650 tysięcy osób, w tym kilka
różnych narodów jak i wyznawców odmiennych religii. W większości zamieszkują tu Czarnogórcy oraz Serbowie, poza
tym Bośniacy, Albańczycy, Chorwaci i inni.
Granice lądowe Czarnogóry to 614 km,
a kolejne 293,5 km stanowi linia brzegowa
biegnąca wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego. Walutą obowiązującą w Czarnogórze jest EURO. Większość powierzchni to
tereny górzyste. W centralnej części panuje klimat podzwrotnikowy kontynentalny,
natomiast nad wybrzeżem zdecydowanie
klimat śródziemnomorski. Administracyjną
stolicą Czarnogóry jest Podgorica, jednak
rodowici mieszkańcy za stolicę uważają
Cetinje, małą miejscowość znajdującą się
około 30 km od największego kurortu Czarnogóry Budwy. Podgorica stanowi największe miasto (138 tysięcy mieszkańców) oraz
centrum administracyjne kraju. Wybrzeże Czarnogóry to przepiękne plaże i dzika
przyroda. Można tutaj nie tylko wylegiwać
się na plaży, ale i wspinać po klifach, bądź
zwiedzać okoliczne, pobliskie miejscowości, jak i te dalsze, a nawet wybrać się nieco
poza granicę samej Czarnogóry. Turystyka
w tym kraju rozwija się i rokrocznie przybywa turystów chętnych ponownie odwiedzić to miejsce. Każdego turystę urzeknie
nie tylko przyroda i krajobrazy, ale również
życzliwie nastawieni i otwarci miejscowi.
Warto się tu wybrać na tradycyjne, letnie leniuchowanie jak i aktywny odpoczynek.
Na wybrzeżu panuje klimat śródziemnomorski, który latem zapewni turystom pożądane upały z temperaturami mogącymi
dochodzić nawet do 40°C. W lipcu i sierpniu średnia temperatura powietrza to 30°C,
natomiast temperatura wody waha się
w granicach 24°C, a miejscami może do-

chodzić nawet do 30°C. Na wybrzeżu nawet
w październiku można zaznać dość wysokich temperatur w porównaniu do trwającej już w tym czasie w Polsce jesieni, stąd
Czarnogórę można z powodzeniem odwiedzać przez cały rok. W górach panuje klimat
alpejski, a utrzymujący się również w lecie
śnieg sprawia, że ośrodki narciarskie przeżywają oblężenie i również narciarze nie mogą
narzekać na brak warunków. Zimy na wybrzeżu są łagodne i bezśnieżne, natomiast
obfitujące w deszcze. Temperatura najczęściej waha się w przedziale 8-15°C.
Obowiązuje tu waluta EURO, a system
bankowy jest dobrze rozwinięty. Banki komercyjne Montenegrobanka, Jugobanka,
Podgoricka Banka, Hipotekarna Banka,
Komercijalna Banka. Akceptowane karty to
Diners Club, VISA , MasterCard i Maestro.
Językiem urzędowym jest czarnogórski, ale
usłyszeć można tu również serbski, chorwacki, albański i bośniacki. Bez problemu
turyści mogą się porozumieć w języku angielskim, niemieckim i włoskim.
Nowa, oficjalna flaga Czarnogóry została
przyjęta 12 lipca 2004 roku przez czarnogórskich prawodawców. Powstała ona na
kanwie osobistego sztandaru króla Czarnogóry Mikołaja I.
Święta w Czarnogórze:
1 styczeń – Nowy Rok
7 styczeń – prawosławne Boże Narodzenie
14 styczeń – prawosławny Nowy Rok
Wielkanoc święto ruchome
21 maj – Święto Niepodległości
1 maj – Międzynarodowe Święto Pracy
13 lipiec – Dzień Republiki
Święta Muzułmanów
Dzień wolny przypada również po każdym
państwowym święcie.
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CZARNOGÓRA
PERŁA MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Zachwyca pięknymi górami, które wtapiają się w wody
Adriatyku. Mało znany zakątek świata, gdzie kilometry piaszczystych plaż rozciągają się od Budvy do wyspy
Bojana Ada. Miejsce pełne słońca i zieleni z przepięknymi,
zacisznymi zatokami, w tym z największą zatoką Adriatyku Boka Kotorska, która jest wizytówką Czarnogóry. Urzeka bogactwem historii i tradycji, które widać w mentalności i gościnności mieszkańców Czarnogóry. Urokliwe małe
miasteczka i wioski rybackie położone wzdłuż całego wybrzeża Morza Adriatyckiego zapraszają do spróbowania
lokalnej, aromatycznej kuchni.

ZWYCZAJE
Święta Bożego Narodzenia
Wielkanoc jest najważniejszym chrześcijańskim świętem mimo,
że w Serbii i Czarnogórze to właśnie Boże Narodzenie ma największą
tradycję i w tym okresie najbardziej się „świętuje”. Już na kilka tygodni
przed Bożym Narodzeniem w kalendarzu prawosławnym występują
inne uroczystości z ciekawymi zwyczajami. Wszystkie one mają na celu
wyprosić łaski u Boga dla całej rodziny i dla każdego z osobna.
W okresie Bożego Narodzenia obchodzi się następujące święta:
Detinci, Materice, Oci.

Detinci
Święto to obchodzi się w trzecią niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Tego dnia,
wcześnie rano lub po powrocie z nabożeństwa, dorośli przywiązują swoje dzieci (mogą to być również dzieci sąsiada) paskiem lub sznurkiem do stołu lub krzesła.
Najczęściej łączy się ręce lub nogi dziecka ze stołem lub krzesłem. Tego typu zwyczaj ma kilka znaczeń: najważniejszy z nich to ukazanie rodzinnych powiązań, pokoju,
szacunku. Inna symbolika to zwrócenie uwagi domownikom na postępowanie
według Bożych zasad, bo w taki sposób można zostać zbawionym.
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Materice
Na dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem obchodzi się Materice.
Jest to największe prawosławne święto związane z kultem matki
i żony. Zwyczaj jest taki sam jak podczas Detinci tylko, że w tym
przypadku osoby zamieniają się rolami. Z samego rana to dzieci
przywiązują swoje mamy, a mężowie żony. Kobiety mają udawać,
że nie wiedzą dlaczego ich taki los spotkał. Po krótkim czasie dzieci
i mężowie składają im życzenia. Żeby „się wykupić” mamy muszą
dać dzieciom prezent – najczęściej są to słodycze.
Oci ili Očevi
Jak można się domyśleć to święto wygląda identycznie jak dwa
poprzednie, tylko tym razem „ofiarami” stają się ojcowie. „Očevi”
obchodzi się w ostatnią niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie.
Można powiedzieć, że jest to podsumowanie dwóch wcześniejszych niedziel. Oprócz prezentów dla dzieci, przygotowuje się
uroczysty obiad, przy którym spotyka się cała rodzina.
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Božić (Boże Narodzenie)

Jest to najweselsze ze wszystkich świąt. Świętuje się przez trzy dni.
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia to 7 stycznia. Tego dnia, wcześnie
rano (zanim zacznie świtać) w kościołach biją dzwony, a niektórzy
strzelają z pistoletów czy odpalają petardy.
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Badnjidan
Badnjidan jest odpowiednikiem katolickiej wigilii, czyli święto to ma miejsce dzień przed
Bożym Narodzeniem. W kalendarzu prawosławnym przypada na 6 stycznia. Istnieje jedna różnica. W kościele prawosławnym święto
trwa od samego rana. Natomiast typowa wigilia
to tzw. „Badnje veče”. Nazwa wzięła się od zwyczaju, iż tego dnia, wczesnym rankiem, ojciec
wraz z synami idzie do lasu i wycina suche gałęzie dębu (badnjak), które stawia przed dom.
Kobiety w tym czasie przygotowują świąteczne potrawy. Wieczorem wszyscy udają się do
cerkwi, gdzie zanosi się jedną część badnjaka,
który spala się razem ze słomą w wielkim ognisku. Pop częstuje wszystkich gorącą rakiją oraz
różnymi potrawami. Tym gestem zaczynają się
Święta Bożego Narodzenia.
Co symbolizuje badnjak?
Badnjak ma symbolizować drewno, które
przynieśli pasterze do stajenki, a św. Józef
rozpalił ognisko, którego ciepło ogrzało
dzieciątko. Badnjak przypomina również
o drzewie krzyża Chrystusowego.
Słoma
Do domu, oprócz badnjaka, przynosi się również słomę, którą otrzymuje się w cerkwi. Badnjak stawia się obok pieca (ewentualnie obok
kuchenki), natomiast słomę kładzie się pod
stołem wraz ze słodyczami, suszonymi owocami oraz orzechami. Po kolacji, dzieci szukają
tych „skarbów”. Słomę rozrzuca się po całym
domu, najczęściej w kątach. Słoma, taka jak
w kościele katolickim, symbolizuje stajenkę,
w której narodził się Chrystus.

Badnje veče
Kolacja wigilijna jest bardzo skromna i nie
ma takiego znaczenia jak w Polsce. Zasiada się do niej po krótkiej modlitwie oraz
po złożeniu życzeń. Dania są daniami postnymi – najczęściej przygotowuje się prebranac
(zapieczona fasola z cebulą), świeżą i suszoną
rybę oraz inne dania bezmięsne.
Božić (Boże Narodzenie)
Jest to najweselsze ze wszystkich świąt.
Świętuje się przez trzy dni. Pierwszy dzień
Bożego Narodzenia to 7 stycznia. Tego dnia,
wcześnie rano (zanim zacznie świtać)
w kościołach biją dzwony, a niektórzy strzelają
z pistoletów czy odpalają petardy.
O godzinie 6 rano w cerkwi odbywa się
liturgia Bożego Narodzenia, natomiast wszyscy wierzący pozdrawiają się słowami:
„Hristos se rodi!”, na które trzeba odpowiedzieć:
„Vaistinu se rodi!” („Prawdziwie się narodził”).
Po nabożeństwie wszyscy wracają do domu
i wtedy ma miejsce uroczyste śniadanie (potrawy już nie są postne). Na początku domownicy
dzielą się „pogaczą” – specjalnie przygotowane
ciasto, do którego podczas pieczenia wrzuca
się: monetę, kukurydzę, żyto i gałązki suszonej
bazylii. Osoba, która w swojej części „pogaczy”
odnajdzie jeden z symboli, w nadchodzącym
roku będzie miała odpowiednio: moneta dużo pieniędzy, kukurydza - urodzajną ziemię,
żyto - płodność, bazylia - zdrowie.
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Položajnik
W dzień Bożego Narodzenia, w godzinach
przedpołudniowych do każdego domu przychodzi specjalny gość. Musi to być mężczyzna, który z reguły umówił się z rodziną, ale
bardzo często bywa, że jest to nieoczekiwana
osoba. Nazywa się ona položajnik.
Položajnik wita domowników słowami „Hristos
se rodi”, składając im życzenia, a później
podchodzi do pieca. Otwiera go i spala w nim
badnjak wypowiadając słowa: ,,Koliko varnica,

toliko srećica, Koliko varnica toliko parica […]
A najviše zdravlja i veselja, Amin, Bože daj!”,
co można przetłumaczyć jako: ”Ile iskier tyle
szczęścia. Ile iskier tyle pieniędzy. Ale najwięcej zdrowia i radości. Amen. Daj Boże”.
Položajnik ma symbolizować mędrców, którzy przybyli do stajenki i pozdrowili dzieciątko.
Kiedy zostanie spalony cały badnjak, rodzina
częstuje gościa rakiją i jedzeniem oraz daje
prezent. Položajnik jest tą osobą, która przez
cały następny rok ma przynosić szczęście.

Zwyczaje Wielkanocne
Święta Wielkanocne w kościele prawosławnym są również świętami ruchomymi (przypadają w różnym okresie roku – z reguły później niż u katolików). Jedynie w przypadku, gdy
mamy rok przestępny (luty ma 29 dni), wtedy Wielkanoc prawosławna wypada w tym samym okresie co katolicka. W czasie Wielkiego Tygodnia nabożeństwa, które odbywają się
w cerkwiach mają identyczną oprawę jak w kościołach. Należy pamiętać, że post oznacza powstrzymanie się od spożywania nie tylko mięsa, ale również ryb i różnego rodzaju
tłuszczów. Pości się dwa razy w tygodniu – w środę i piątek.
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Symbolika
Malowanie pisanek nawiązuje do wydarzenia
z okresu śmierci Jezusa. Mawia się, że Maria
Magdalena po zmartwychwstaniu Chrystusa
udała się do Rzymu, aby głosić co się wydarzyło. Odwiedzając cesarza Tyberiusza podarowała jemu pomalowane na czerwono jajko
i pozdrowiła go słowami „Chrystus zmartwychwstał!”. Czerwony kolor ma symbolizować niewinnie przelaną krew Jezusa i jednocześnie jest
znakiem zmartwychwstania.

Sobota św. Łazarza
Święto to przypada na okres, kiedy w kościele
katolickim obchodzimy Niedzielę Palmową tylko, że w sobotę. Symbolizować ma wskrzeszenie św. Łazarza oraz wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Sobota św. Łazarza jest świętem dzieci,
dlatego rodzice ubierają je w odświętne stroje,
nawet pociechy, które mają zaledwie kilka miesięcy. Całe rodziny udają się do cerkwi, gdzie
odbywa się popołudniowe nabożeństwo. Najmłodszym rodzice kupują dzwoneczki wraz
z narodową flagą, które później zawiązują na
szyję. Podczas liturgii pop święci, a później
rozdaje wiernym młode gałązki wierzby, które
w domach kładzie się obok ikony i kadzidła.
Pod koniec nabożeństwa wszyscy obchodzą
trzykrotnie cerkiew śpiewając psalmy. Tego dnia
zaczyna się okres Świąt Wielkanocnych.

Niedziela Wielkanocna
W cerkwiach prawosławnych w godzinach porannych odbywa się liturgia związana ze zmartwychwstaniem Jezusa. O godzinie 6 rano
wszystkie dzwony obwieszczają szczęśliwą
nowinę. Po zakończonym nabożeństwie wierni wraz z popem obchodzą trzykrotnie cerkiew
niosąc przed sobą płótno, które ma symbolizować całun, w który owinięty był Chrystus. Przed
świątynią, a także w domu wierni pozdrawiają się słowami: „Hristos Vaskrse!”, odpowiedź:
„Vaistinu Vaskrse!” („Chrystus Zmartwychwstał”
– „Prawdziwie Zmartwychwstał”). Wracając do
domu, gospodarz zapala świecę oraz kadzidło,
a wszyscy odmawiają modlitwę „Ojcze nasz”.
Natomiast później, najmłodszy domownik (najlepiej, aby był to chłopiec) przechodzi przez
wszystkie pokoje z kadzidłem. Dopiero wtedy
można usiąść przy świątecznie zastawionym
stole.

Malowanie pisanek
Tak jak w Polsce, również w Serbii i Czarnogórze przygotowuje się pisanki. W kościele prawosławnym malowanie jaj odbywa się według
tradycji zawsze w Wielki Piątek, ponieważ tego
dnia nie wykonuje się innych czynności, a myśli
wiernych są skierowane w stronę Golgoty.
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„Tłuczenie” pisanek
Na stole znajduje się miska z pisankami. Zanim
zacznie się spożywać inne potrawy, dochodzi
do walki na jajka, aby sprawdzić, które z nich
jest „najsilniejsze”. Każdy z domowników bierze
jedno jajko i uderza nim w jajko drugiej osoby.
Osoba, której jajko się nie potłucze (lub potłucze się jako ostatnie) będzie miała szczęście
w nadchodzących miesiącach. Podczas tej
„bitwy” wypowiada się również słowa „Hristos
Vaskrse” i „Vaistinu Vaskrse”. Jeśli tego dnia do
domu zawita gość, jest on na początku obdarowywany pisanką, a później zasiada przy stole
z pozostałymi.
Pobusani ponedeljak
(Poniedziałek Wielkanocny)
Drugie święto Wielkanocy poświęcone jest
zmarłym. Według tradycji prawosławnej tego
dnia powinno się odwiedzić cmentarz i wyczyścić groby zmarłych zieloną trawą. Zapala się
świecę, przynosi pisanki oraz inne potrawy, które później rozdaje się biednym i bezdomnym.
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Krsna Slava
Jedno z głównych świąt w serbskim kościele
prawosławnym niespotykane nigdzie indziej to
tzw. krsna slava. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze
z czasów pogańskich, gdzie oprócz głównego
boga (Peruna), każda z rodzin miała „własnego”
boga-patrona. W dniu dzisiejszym pogańskich
bogów zastąpili chrześcijańscy święci. Slava
jest najważniejszym świętem rodziny. W każdym domu zobaczyć można ikonę patrona.
Najważniejsi z nich to św. Jan (20.01), św. Mikołaj (19.12), św. Jerzy (06.05) oraz św. Sava i św.
Łukasz. Slava z reguły trwa trzy dni (bardzo często bierze się urlop w tym okresie, aby można
było prawdziwie świętować). Pierwszego dnia
spotyka się najbliższa rodzina, drugiego – dalsza. Natomiast ostatniego dnia Slavy w odwiedziny przychodzą znajomi i przyjaciele.

CZARNOGÓRA / Zwyczaje

„Żyto” na Slavę
Główną specjalnością, którą gospodyni przygotowuje na Slavę jest tzw. „żyto”. Przygotowuje się je z czystego ziarna pszenicy – ziarno to
trzeba ugotować (około 1kg w zależności od
ilości spodziewanych gości), później zmielić
dodając cukier oraz orzechy włoskie. Tak przygotowane „żyto” stawia się do płytkiego naczynia, z wierzchu posypując cukrem pudrem
i zmielonymi orzechami. Według zwyczaju, zanim usiądzie się przy stole, najpierw domownicy, a później goście powinni poczęstować się
„żytem”. Podaje je z reguły gospodyni na tacy,
na której obok naczynia z tym specjałem stoi
również kieliszek z winem, którym powinno się
popić „żyto”.

Dziedziczenie Slavy
Patron, który ma chronić rodzinę jest dziedziczony zawsze ze strony mężczyzny.
W momencie kiedy kobieta wychodzi za mąż
„pozostawia” świętego, którego czciła w swojej rodzinie, a patronem Slavy staje się ten od
strony męża. Dzieci dziedziczą Slavę od ojca.
W sytuacji nietypowych, np. kiedy dochodzi
do rozwodu, albo dana osoba lub cała rodzina
przyjmuje chrzest (przechodzą na prawosławie) o tym kto zostanie patronem Slavy decyduje pop.
Świeca
Podczas święta Slavy kupuje się świecę dużych
rozmiarów (ok. 50-60 cm), która powinna być
wykonana z prawdziwego wosku. Specjalnie
ozdobioną stawia się obok ikony i zapala się
w pierwszym dniu Slavy. Według zwyczaju powinna ona się palić przez cały dzień, a wieczorem aż do momentu, gdy w domu przebywają
goście. Bardzo charakterystyczny jest sposób
gaszenia świecy każdego dnia; gospodarz
domu w pierwszej kolejności żegna się, bierze
ze stołu kieliszek z winem, z którego nalewa
pełną łyżeczkę i wylewa całą jej zawartość na
jeszcze palącą się świecę. Jeśli świeca nie wypali się całkowicie w ciągu trzech dni Slavy jest
ona przetrzymywana obok ikony i wykorzystywana podczas innych świąt.

Ciasto na Slavę
Dzień przed Slavą gospodyni przygotowuje ciasto, które spożywa się tylko i wyłącznie w czasie
tego święta. Składnikami są: mąka, mleko, jajko,
masło oraz odrobina wody, którą przynosi się
z cerkwi specjalnie poświęconą przez popa na
tę okazję. Kiedy ciasto wyrośnie ozdabia się je
różnymi figurami oraz napisem: IS HS NI KA,
co w skrócie znaczy: Jezus Chrystus zwycięża. Kiedy wszyscy domownicy zasiądą przy
stole, ciasto łamie się na pół i polewa winem
(symbol krwi Chrystusa). Gospodarz domu
jako pierwszy, a później wszyscy pozostali biorą po jednym kawałku, natomiast resztę pozostawia się na kolejne dni dla nowych gości.
Od tego momentu zaczyna się świętowanie
Slavy, w czasie której spożywa się również inne
potrawy nie różniące się od tych podawanych
codziennie.
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Historia
Czarnogóra od prehistorii
do dnia dzisiejszego
Najstarszym znanym ludem zamieszkującym tereny Czarnogóry było iliryjskie plemię
Dokleatów i od nich właśnie pochodzi nazwa
Duklja. Rzymianie, którzy przybyli na obszary
pomiędzy rzekami Zetą i Moraczą przejęli to
nazewnictwo. Terytorium od Boki Kotorskiej aż
do Jeziora Szkoderskiego również stanowiło
jedną z rzymskich prowincji, później nazywane Dalmacją. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego (dzisiejsza Czarnogóra) znajdowała się
w strefie wpływów Bizancjum. W VII w. Słowianie przybyli na ziemie w okolicach rzeki Moraczy
i asymilowali się z miejscową ludnością iliryjską.
W IX w. utworzyli Księstwo Zeta – od nazwy
rzeki, która przepływa przez środkową część
Czarnogóry. Tą nazwą w XII wieku posługiwało
się państwo serbskie.
Po 1389 roku południowa część Królestwa Serbii, po wygranej przez Turków bitwie na Kosowym Polu przeszła pod władanie Otomanów.
Pozostała część (północna) państwa serbskiego utrzymała częściową niezależność. Turcy
od roku 1410 atakowali Zetę i w ostateczności
w 1482 roku udało im się zdobyć twierdzę Žabljak, co doprowadziło do tego, że książę Ivan
Crnojević wraz ze swoim ludem musiał uciekać
na tereny dzisiejszego miasta Cetinje, gdzie założył nowy dwór i monastyr Świętej Bogurodzicy, do którego później przeniósł Zetskie biskupstwo. Podczas panowania jego syna – Ivana
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Crnojevića Djuradja – na terenie Cetinje została
założona drukarnia, w której 4 stycznia 1494 r.
wydano pierwszą książkę w języku starocerkiewno-słowiańskim: „Oktoih prvoglasnik”.
W 1516 roku ród Crnojevićów oddał rządy
w ręce miejscowego zwierzchnika Kościoła
Prawosławnego, który w państwie formalnie
podległym Turkom odtąd miał władzę kościelną
i świecką.
Pozostając pod wpływem państwa otomańskiego, mieszkańcy ziem czarnogórskich nie
zaprzestali walk z okupantem. Wykazali przy
tym duże umiejętności prowadzenia wojny
na górskim terenie, dzięki czemu wielokrotnie
pokonywali silniejszego przeciwnika. W 1712 r.
zmusili do odwrotu liczącą prawie 100 tys. żołnierzy armię Ahmeda Paszy. W 1767 roku, zaledwie 10-tysięczne oddziały obrońców starły się
z dwunastokrotnie liczniejszymi napastnikami.
Czarnogórcy wciągnęli Turków w góry, gdzie
nękali ich przez pół roku. Efektem było wycofanie się wojsk otomańskich, które wprawdzie
wróciły w 1796 r. i to w liczbie 30 tys., ale nie
zdołały zwyciężyć.
W 1852 roku książę Danilo Njegoš zdecydował
o podziale rządów władyki. Zachował władzę
świecką, a kościelną przekazał bratu Mirkowi
wyświęconemu na biskupa. Po zakończonej
wojnie z Turkami i kongresie berlińskim w 1878
roku Czarnogóra odzyskała niepodległość.

W 1910 roku – w 50-tą rocznicę swojego panowania – Mikołaj Petrović ogłosił się królem, a Czarnogórę królestwem. Niestety koroną cieszył się zaledwie osiem lat, ponieważ po I wojnie światowej jego państwo przyłączono do nowoutworzonego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (tzw. SHS), rządzonego przez serbską dynastię
Karadjordjewićów. W 1929 roku Królestwo zmieniło nazwę na Jugosławia.
6 kwietnia 1941 roku Jugosławia została zaatakowana przez wojska niemieckie. Po
bombardowaniu Belgradu trwającym prawie 2 tygodnie, 18 kwietnia doszło do kapitulacji stolicy. Ciągle walczyły jednak oddziały partyzanckie dowodzone od 1941 r.
przez Josipa Broza Tito. Po II wojnie światowej stanął on na czele rządu Federacyjnej
Republiki Jugosławii. Jedną z jej sześciu republik stanowiła Czarnogóra.
Państwo rządzone przez Tito silną ręką zaczęło się rozpadać po jego śmierci, miało to
miejsce w 1980 roku. Nastąpił kryzys gospodarczy i nieporozumienia między polityką
prezydentów każdego regionu byłej Jugosławii. Pierwsza o podziale zaczęła mówić
Słowenia, ale również i Chorwacja, które swoją niepodległość ogłosiły 25 maja 1991
roku. Odpowiedzią rządu w Belgradzie, na czele którego stał Slobodan Milošević (jego
ideologia polegała na utrzymaniu dużego i mocnego państwa Jugosławii takim, jakie
ono było w czasach panowania Tito), było wkroczenie wojska na teren buntowniczych
republik. Zaczęła się wojna, w wyniku której doszło do podziału Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię oraz ,,nową” Jugosławię (Federalną Republikę Jugosławii), składającą się z Serbii
i Czarnogóry.
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Podczas tej wojny – w 1992 roku – Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na nową Jugosławię ostre sankcje ekonomiczne. Nastąpiły lata
kryzysu i wysokiej inflacji, podczas której za
miesięczną pensję można było kupić jedynie
bochenek chleba lub litr mleka. Bratobójcze
walki zakończyły się w 1995 roku podpisaniem
pokoju w Dayton. Pochłonęły ponad 200 tysięcy ofiar wśród cywilów, a republiki biorące
udział w wojnie do dnia dzisiejszego odczuwają skutki recesji gospodarczej.
Po kilku latach względnej stabilizacji nowej Jugosławii rozpoczął się bunt kosowskich Albańczyków, którzy walczyli o niepodległość Kosowa. Reakcją Belgradu było ponowne wysłanie
przez Miloševića wojska na teren „Kosmet-u”
z nadzieją na powstrzymanie buntu i utrzymanie kolebki państwowości serbskiej w granicach
Jugosławii. Odpowiedzią ze strony Europy na
wydarzenia mające miejsce w południowej
prowincji Serbii było bombardowanie dokonane przez samoloty NATO. Działania te zostały
przeprowadzone bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. W wyniku nalotów zginęło ponad
2 500 osób (w większości cywile), około 5 000
zostało ciężko rannych, a straty materialne obliczono na ponad 30 miliardów dolarów. Bombardowanie trwało 78 dni. Czarnogóra po kilkunastu dniach bombardowania ogłosiła swoją
neutralność, przyjmując jednocześnie uchodźców wojennych z terenów Kosowa.
W październiku 2000 r. wybory prezydenckie
w Serbii wygrał demokrata Voislav Koštunica.
Nowy serbski rząd kierowany przez premiera
Zorana Dzindzicia, rozpoczął demokratyczne
i gospodarcze reformy. Milošević został schwytany i wydany Hadze. Na początku 2001 roku
prezydent republiki Czarnogóry Milo Djukanović zaczął mówić o oderwaniu Czarnogóry od
Serbii. Premier Zoran Djindjić był nawet skłonny
zgodzić się na ten plan, ale przeciw ostatecznemu rozpadowi Jugosławii zaprotestowała
Unia Europejska – obawiano się, że w ślad za
Czarnogórą podąży i Kosowo również ogłaszając niepodległość.
W marcu 2003 r. Djindjić został zastrzelony
przez snajpera na zlecenie jednej z serbskiej
mafii, której nie podobały się zapowiadane
reformy. Po jego śmierci Serbia pogrążyła się
w długim politycznym chaosie.
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Negocjacje, prowadzone z władzami Serbii
i Czarnogóry przez przedstawicieli Unii Europejskiej doprowadziły do powstania luźnej federacji obu republik. W marcu 2002 r. Serbia
i Czarnogóra podpisały porozumienie, na
mocy którego 4 lutego 2003 roku Jugosławia
przestała istnieć – na trzy lata zastąpił ją związek
dwóch republik o tymczasowej nazwie Serbia i Czarnogóra. Po tym czasie miała zapaść
decyzja, czy Czarnogóra i Serbia będą nadal
tworzyć federację, czy państwa zostaną rozdzielone. Obie części federacji miały wspólną
armię i przedstawicielstwa zagraniczne. Każda miała jednak własną policję, system celny
oraz walutę: Czarnogóra wprowadziła euro,
a Serbia pozostała przy dinarze. Prowadziły także odrębną politykę gospodarczą – własność
państwową podzielono, przyjmując zasadę, że
składniki majątku znajdujące się na terenie Serbii przejmuje Serbia, a na terenie Czarnogóry –
Czarnogóra. Od lipca 2004 r. Czarnogóra posiada własną flagę – złotego dwugłowego orła
w koronie na czerwonym tle.
Już w odrębnym państwie 21 maja 2006 r.
odbyło się referendum, w którym mieszkańcy
mieli zdecydować o losie swego kraju. Za niezależnością Czarnogóry od Serbii opowiedziało się 55,5% głosujących, przy czym minimalną
liczbą głosów wymaganą do podjęcia decyzji
o niepodległość było 55% (taki próg przyjęto po
naciskach Unii Europejskiej).
3 czerwca 2006 roku na uroczystej sesji parlamentu Czarnogóry proklamowano niepodległość kraju. Prezydent Serbii Boris Tadić przesłał
obywatelom Czarnogóry życzenia pokoju, stabilizacji i dobrobytu we własnym kraju. Tydzień
później w Czarnogórze odbyły się pierwsze
wybory członków nowego parlamentu. Wygrała je socjaldemokratyczna koalicja Milo Djukanovicia.
Rząd Czarnogóry chce, aby jednym z głównych źródeł dochodu kraju stała się turystyka.
Zamierza zliberalizować gospodarkę w celu zapewnienia jej szybkiego rozwoju i ściągnąć do
Czarnogóry kapitał zagraniczny. Jednym z priorytetów Czarnogóry jest też szybkie wejście do
NATO i Unii Europejskiej (od grudnia 2009 r. jest
kandydatem do NATO, a od 17 grudnia 2010 r.
posiada status kandydata do Unii Europejskiej).

Riwiera
Czarnogórska
Długość czarnogórskiego wybrzeża wynosi 293,5km. Jest to jedna z najbardziej
atrakcyjnych części Czarnogóry. Znajdują się tu jedne z najpiękniejszych plaż nad
Adriatykiem. W dolnej części czarnogórskiego wybrzeża graniczącego z Albanią dominują plaże piaszczyste, natomiast w górnej części wybrzeża w kierunku
Chorwacji występują plaże żwirkowe.
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Nadmorskie miejscowości
Ulcinj
Według historycznych informacji Ulcinj jest
jednym z najstarszych miast na wybrzeżu Adriatyku. Podejrzewa się, że miejscowość ma co
najmniej dwa tysiące lat. Na tych terenach od
wieków spotykały się kultury Zachodu i Orientu,
co w Ulcinju jest widoczne na każdym kroku.
Najstarsze ślady osady pochodzą nawet
z V wieku p.n.e., dlatego uważa się, że Ulcinj
został założony przez Ilirów, naród posiadający indoeuropejskie korzenie. W czasach wolnego państwa iliryjskiego miasto przechodziło
swój „złoty wiek”. Pierwszą, odnotowaną nazwą
Ulcinja było Colchinijum, którą otrzymał od starego greckiego plemienia Colchidiani.
Ulcinjem do 163 roku p.n.e. władało iliryjskie
plemię Olciniatas, które później zostało podbite
przez Rzymian, od tego momentu zmienia się
nazwa miejscowości na Olcinijum. W czasach
Cesarstwa Ulcinj otrzymał prawa miejskie, a nawet specjalne przywileje dzięki czemu stał się
stolicą tzw. Municipium. Po podziale Imperium
Rzymskiego tereny dzisiejszej Czarnogóry oraz
samo miasto przeszło pod władzę Wschodniego Cesarstwa, a mieszkańcy przyjęli chrześcijaństwo.
Ze względu na swoje specyficzne położenie geograficzne (w dużej zatoce) oraz dzięki sprzyjającemu klimatowi Ulcinj wielokrotnie stawał się celem walk różnych mocarstw.
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To najbardziej na południe wysunięte miasto
Czarnogóry również wielokrotnie było niszczone i ponowie fortyfikowane przez cesarzy bizantyjskich, Nemanjiców, Wenecjan oraz Turków.
W roku 1183 Ulcinj przeszedł pod serbskie panowanie, kiedy został jednym z najsilniejszych
i najlepiej prosperujących portów na wybrzeżu.
W tym okresie, na terenie miasta we względnej zgodzie żyli Słowianie, Albańczycy oraz
obywatele Bizancjum. Pod koniec XIII wieku na
Ulcinj napadli Mongołowie, ale nie udało im się
przedostać za mury Starówki. Po upadku Królestwa Serbskiego, w 1405 roku władzę przejęli
Wenecjanie, aby w 1571 roku oddać ją Turkom.
Porównując z historią innych nadmorskich
miast Czarnogóry, Ulcinj i tak późno dostał się
pod otomańskie panowanie, bo o prawie 90 lat
później niż np. Herceg Novi (1482).
W czasach tureckich miasto zachowało swoją
fortyfikację, jednakże otrzymało typowy orientalny wygląd. W niedługim czasie powstały
w Ulcinju łaźnie, meczety oraz inne typowe
dla islamu budowle. Mimo takich zmian miasto ciągle było ważnym ośrodkiem portowym,
z którego wypływały statki w kierunku Lewantu
oraz zachodniej części Morza Środziemnego.
Po wypędzeniu Turków z tych terenów, w czasach niepodległej Czarnogóry (1878-1918),
w Ulcinju było „zarejestrowanych” 107 żaglowców.

CZARNOGÓRA / Nadmorskie miejscowości

Z Ulcinjem związanych jest wiele legend. Nie
są to jednak legendy, które odwołują się do
czasów założenia miasta. Różnego rodzaju
opowieści powstały, kiedy Ulcinj stał się stolicą piratów na terenie Adriatyku. Oczywiście nie
zajmowali się oni tylko i wyłącznie rabowaniem
statków, ale również handlem niewolnikami.
Jedną z najbardziej „znanych” osób, która w takim charakterze przebywała w Ulcinju był słynny hiszpański pisarz Cervantes. Mawia się, że
jako więzień został sprzedany na terenie Afryki,
a później dziwnym trafem dostał się do Czarnogóry.
Wielu mieszkańców miasta przywołuje jako
ciekawostkę turystyczną czasy, kiedy w roku
1878 w Ulcinju żyło ponad 100 Murzynów, którzy zostali sprzedani przez piratów jako niewolnicy i w ostateczności osiedlili się tutaj na stałe.
Natomiast najbardziej znanym piratem, o którym krąży tysiące legend i każdy mieszkaniec
Ulcinja „coś” o nim wie, był Lika Ceni. W czasie
wolnym podpytajcie o niego miejscowych…
Warto również wspomnieć, że miasto było
słynną ostoją piratów; po Kandiskiej wojnie
(1669 r.), ponad 400 piratów z terenów dzisiejszej Tunezji oraz Algierii wybrało Ulcinj jako
swoje „gniazdo”. Taką niechlubną tradycją miasto cieszyło się aż do końca XVIII wieku.
Po prawie 300 latach, decyzją Kongresu Berlińskiego z 1878 roku, Ulcinj znalazł się w nowym
państwie Czarnogóry. Mimo tego, że pierwszy
król Nikola Petrović Njegosz w czasach swojego panowania przesiedlił tutaj dużą część
chrześcijańskiej ludności, większość mieszkańców miasta stanowili muzułmanie.
Ulcinj w dużym stopniu ucierpiał podczas
II wojny światowej – okupowany od 1941 roku
przez Włochów, a później również przez Niemców, został wyzwolony przez wojska partyzanckie Josipa Broz Tito. W swojej powojennej
historii Ulcinj raz jeszcze przeżył ciężkie chwile,
kiedy w roku 1979 silne trzęsienie ziemi zniszczyło Starówkę. Ślady są widoczne jeszcze dziś.
Ulcinj jest jedynym dużym miastem na wybrzeżu Czarnogóry, w którym ciągle miesza się
Zachód z Orientem, a w krajobrazie miasta co
chwilę figurują minarety. Jest to miejscowość
o wielokulturowej i wielowyznaniowej strukturze.
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Stari Bar
Ruiny te znajdują się około czterech kilometrów od miejscowości Bar, u podnóża masywu Rumija (1593 m n.p.m.) oddzielającego
wybrzeże od Jeziora Szkoderskiego. Historia
Starego Baru do końca XIX wieku jest w większości identyczna jak pozostałej części Czarnogóry. W 1878 roku podczas ataku Czarnogórców, miasto zniszczył masowy ostrzał
artyleryjski. Dodatkowe szkody poczyniła
w 1881 roku eksplozja amunicji przechowywanej w katedrze oraz podobny wybuch
w romańskim kościółku św. Mikołaja w 1912 r.
Te wydarzenia doprowadziły do tego, że miasto zostało opuszczone. Na teren zrujnowanego miasta wchodzi się przez bramę, do której
wiedzie stroma ulica 9 Januara, wzdłuż murów,
z ciekawą zabudową po drugiej stronie. Spacer
w labiryncie uliczek pośród zarośniętych ruin
robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza na tle
monumentalnego masywu górskiego. Zachowały się pozostałości ok. 240 domów, pałaców
i świątyń. Dobrze wyglądająca wieża zegarowa
pochodzi z czasów tureckich, podobnie jak
ruiny wieży prochowej i łaźni. Sporo weneckich
budowli z XVI stulecia znajduje się w zachodniej części miasta. Odseparowana od reszty zabudowy cytadela pochodzi z przełomu XV i XVI
w. Starsze są tylko resztki katedry św. Mikołaja.
Dzisiaj niektóre budowle służą jako galerie
i studia artystyczne. Na zewnątrz murów, prawie naprzeciwko bramy stoi XVII-wieczny meczet Omerbašića, z mauzoleum derwisza Hasana z tego samego okresu. Będąc w Starym
Barze warto wejść na górę Rumija (1593 m
n.p.m.) stanowi ona najwyższy szczyt pasma
oddzielającego wybrzeże od Jeziora Szkoderskiego. Tę całodniową wyprawę najlepiej odbyć
z miejscowym przewodnikiem. U podnóża góry
na której znajduje się Stary Bar – w małej miejscowości – rośnie prawdopodobnie najstarsze drzewo Europy; drzewo oliwne o obodzie
10 m. Jego wiek szacuje się na ponad 2000 lat.
Legenda głosi, że przy oliwce dochodziło do
pojednania skłóconych rodzin. Od 1963 r. jest
chroniona jako pomnik przyrody.
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Sutomore
Sutomore leży nad zatoką Sutomorski zaliv,
10 km na północny-zachód od Baru. Jest to
jedna z bardziej popularnych wśród Polaków
miejscowości na wybrzeżu czarnogórskim.
Nowoczesne miasteczko, które dysponuje
dużą plażą (ok. 1300 m długości).
W okolicy warto obejrzeć kilka zabytków,
z pięknie położonymi ruinami twierdzy Haj-Nehaj na czele. Kościół-cerkiew św. Tekli (sv. Tekle;
XIII w.), który znajduje się około 1 km na zachód
od miasta, gdzie odprawiane są nabożeństwa
prawosławne i katolickie. Na cyplu Crni rt, również na zachód od miasta, stoi zabytkowa baszta Boškovicia (Boškovićeva kula).
Dużą atrakcją są okoliczne plaże. W Čanju jest
niewielka Kraljičina plaža (Plaża Królowej), ulubione miejsce wypoczynku królowej Mileny
podczas jej pobytów w pałacu Topolica. Nieopodal, również w Čanju znajduje się Biserna
obala (Perłowe Wybrzeże; 1100 m długości).
Obie plaże są piaszczyste, podobnie jak plaża
w Sutomore (1300 m). Niewielka Crvena plaža,
w małej zatoczce między Sutomore i Barem,
nazwę zawdzięcza barwie kamieni.
Petrovac
15 km na południowy wschód od Budvy leży
Petrovac (Petrovac na moru). Jest to jedna
z najczęściej odwiedzanych miejscowości na
wybrzeżu czarnogórskim, w szczególności
przez rodziny z dziećmi. Miasto posiada piaszczystą plażę, dużo zieleni (m.in. gaje oliwne)
i liczne udogodnienia dla turystów.
Wenecka twierdza (obecnie ekskluzywny bar)
na skałach na krańcu zatoki w ogóle nie przypomina fortecy. Warto podejść kamienną
ścieżką na tyły okolicznych zabudowań, żeby
zobaczyć imponujący klif, o który rozbijają się
fale. Najstarsze wzmianki o osadzie pochodzą
z XII stulecia, choć wiadomo, że istniała już
w czasach rzymskich. W XIV i XV w. zbudowano cerkwie św. Ilije i św. Tomasza, stojące
w zachodniej części miasta. Osadnictwo nad
samym morzem zaczęło się rozwijać znacznie później – pod koniec XVIII w. Mniej więcej
200 lat wcześniej Wenecjanie zbudowali nad
zatoką twierdzę Castel Lastua. Jej nazwa przeniosła się później na całe miasto, które zwano
tak do 1919 r. Dzisiaj Petrovac jest jednym z najbardziej popularnych miejsc przede wszystkim
wśród osób, które szukają prawdziwego odpoczynku z dala od hałasu. W mieście tym dominuje piaszczysta plaża, dużo zieleni oraz romantyczne restauracje nad samym morzem…
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Budva
Pierwsza historyczna osada na tych terenach
istniała już w czasach antycznych. Historycy
podejrzewają, że na początku była to wyspa,
która później w naturalny sposób – lub przy
pomocy człowieka – połączyła się ze stałym
lądem, tworząc mały półwysep.
Chociaż Grecy zakładali wiele miast na terenie
basenu Morza Śródziemnego, w przypadku
dzisiejszego wybrzeża czarnogórskiego mieli
utrudnione zadanie – plemię Ilirów zamieszkujące te ziemie nie pozwalało im na to. W takiej sytuacji Grekom udało się jedynie stworzyć
pojedyncze „centra wymiany handlowej”, które
nazywali emporia. Jednym z nich była dzisiejsza Budwa. W okresie VI-V wieku p.n.e. założyli
miasto noszące nazwę Butua. Późniejsze losy
dzisiejszej Budvy na długi okres czasu zostaną
związane z Imperium Rzymskim, które zaczęło
kolonizować Bałkany. Miasto zmieniło nazwę
na Butuanum i weszło w skład nowej prowincji – Dalmacji. Poza rdzennymi mieszkańcami
Budvy, na te tereny zaczęło napływać wiele
innych ludów; byli to głównie Italikowie, ale
również przybysze z Bliskiego Wschodu. Dzięki
im zaczął się rozwijać handel i powstało dużo
zakładów rzemieślniczych w obrębie Starówki.
Kolejny okres w historii Budvy to czasy panowania Biznacjum, pod którego władzę na kilka
wieków dostali się również Słowianie przybywający z terenów dzisiejszej Polski. Po stwo-

rzeniu pierwszego niezależnego państwa,
Budva weszła w skład księstwa Dukli. Od 1181
roku miasto rozwijało się jako port dzięki przejściu pod wpływy Królestwa Serbskiego, na czele
którego stał Stefan Nemanja. Wtedy otrzymało
status miasta według dokumentu cara Duszana
tzw. „zakonnika”.
Na przełomie XIV i XV wieku tereny nadmorskie dzisiejszej Czarnogóry stały się miejscem
walk dwóch mocarstw, a mianowicie Wenecji
i państwa Otomańskiego. Kiedy w ostateczności Królestwo Serbskie upadło w połowie XV
wieku, duża część terenów przeszła we władanie Tureckie, jednakże Wenecjanom udało się
„przechytrzyć” wrogów i zajęli wszystkie miasta
na wybrzeżu od Ulcinja do Kotora, w tym także
Budvę.
Jak się okazało, Budvie udało się uniknąć tureckiej okupacji. Wielokrotnie dochodziło do
ostrzeliwania miasta przez statki otomańskie,
ale tak jak w przypadku Kotoru, Turcy nigdy go
nie zdobyli. Głównymi zarządcami miasta byli
tzw. rektorzy wybierani spośród Wenecjan, którzy utrzymali się w Budvie aż do upadku Republiki w 1797 roku. Wtedy władzę przejęli Austriacy. Dzięki nim miasto zyskało Cytadelę, która
miała chronić Budvę od strony morza, a którą
możemy podziwiać do dnia dzisiejszego.

Stare Miasto (Starówka)
Stare miasto w Budvie zajmuje bardzo małą powierzchnię. Przechodząc przez jedyną z bram,
od razu można zauważyć typowy wenecki styl.
Malutkie, wąskie uliczki, domy z okiennicami wybudowane z białego kamienia wydobywanego
z pobliskich gór. Najpiękniejsze budynki pochodzą z okresu średniowiecza i zostały zaprojektowane w większości przez architektów
włoskiego pochodzenia.
Na terenie Starówki znajdują się 3 świątynie warte odwiedzenia. Najstarszą z nich jest
kościół św. Jana, który został wybudowany
w VII wieku i aż do czasu zniesienia biskupstwa budwańskiego (nastąpiło to na początku
XIX wieku) pełnił rolę katedry. Kolejna świątynia
pochodząca z 840 roku, to Bogorodicna crkva (kościół Bogurodzicy), znany również pod
włoską nazwą Santa Maria in Punta. Ostatni
z kościołów p.w. Świętej Trójcy został zbudowany dopiero w 1804 roku w czasach Cesarstwa Austriackiego. Atrakcją turystyczną, która
cieszy się dużym zainteresowaniem jest spacer
po dobrze zachowanych weneckich murach
miejskich okalających Starówkę.
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Sveti Stefan
Niecałe 10 km na południowy-wschód od Budvy znajduje się najbardziej interesujące miejsce na czarnogórskim wybrzeżu. Błękitne morze obmywa skalistą wysepkę, na której stoją
stłoczone kamienne domki (jest to właściwie
półwysep, połączony z lądem piaszczystą mierzeją z kamienną podmurówką). Tę wyjątkową
lokalizację na początku XV w. wybrał dla siebie
ród Paštrović, którego członkowie wzbogacili się po zwycięskiej bitwie morskiej z Turkami
w Boce Kotorskiej. Pierwsze dokumenty wymieniające osadę pochodzą z 1442 r. Początkowo na wysepce wzniesiono tylko dwanaście
domów, po jednym dla każdej rodziny rodu
Paštrović i otoczono je murami obronnymi.
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Stopniowo domostw przybywało, aż powstałe
miasteczko zajęło całą wysepkę. Paštroviciowie
zamieszkiwali ją do lat 50. XX w. W 1960 r. urządzono tu ekskluzywny hotel, a domki Paštroviciów przerobiono na apartamenty, w których
wypoczywali m.in. członkowie europejskich rodów królewskich czy gwiazdy, takie jak Sophia
Loren, Kirk Douglas i Sylvester Stallone. Spacer
po labiryncie wąskich uliczek, między małymi
domkami to prawdziwa przyjemność. Stoją tu
również trzy cerkiewki: najstarsza św. Stefana
z XV w. wzniesiona na najwyższej skale wysepki. Druga pod tym samym wezwaniem z 1894 r.
oraz kościółek Przeobrażenia z 1693 r. znajdujący się niedaleko od wejścia na teren miasteczka.

Kotor
W 168 r. p.n.e. na terenach dzisiejszego Kotoru
została założona pierwsza osada, która nosiła
nazwę Akurion. Podczas panowania Rzymian
została zmieniona na Acruvium, natomiast kiedy przeszła pod władzę Bizancjum przyjęła nazwę Dekaderon. W średniowieczu na te tereny
wkroczyli Słowianie i zmienili nazwę na Catarum, Catera - dzisiejszy Kotor. Rozwój miasta
nastąpił pod koniec XII wieku, kiedy wybrzeże
Czarnogóry zdobyło królestwo serbskie, w którym panowała dynastia Nemanjiciów. Wówczas Kotor zyskał szeroką autonomię i stał się
ośrodkiem handlowym, do którego przybywały
liczne karawany. W 1389 roku po przegranej bitwie na Kosowym Polu państwo serbskie straciło wpływy nad terenami dzisiejszej Czarnogóry
i Kotor pozostał bez ochrony. Na krótki okres
czasu władzę przejęły rządy królów chorwacko-węgierskich, a później bośniackich. Na początku XV stulecia Kotor uniezależnił się, tworząc niepodległą republikę. W 1420 r. ciągłe
ataki ze strony Turków zmusiły władze miasta,
aby zwróciły się do Wenecjan z prośbą o protektorat. Pod panowaniem „Najjaśniejszej Republiki” Kotor pozostał aż do 1797 r. Wenecjanie
wybudowali łańcuch murów obronnych, który
prowadził ze wzgórza aż do samego morza
i okazał się nie do zdobycia nawet dla Turków.
Kotor jest (obok Budvy) jedynym miastem na
wybrzeżu Czarnogóry przez nich nie zdobytym. Długość murów wynosi 4,5 km, wysokość
dochodzi do 20 m, a szerokość waha się od
2 do 15 m. Podczas panowania Wenecji w mieście rozwijała się również architektura wewnątrz
murów, ale niestety w latach 1537, 1563, 1667
i 1729 miasto niszczyły silne trzęsienia ziemi. Po
upadku Wenecji pojawili się Austriacy i uznali zatokę za idealny wojskowy port dla swojej
floty. Nieco zamieszania wprowadziły wojny
napoleońskie, podczas których miasto przechodziło z rąk do rąk (rosyjskich, francuskich,
czarnogórskich), aby w ostateczności w 1814 r.
ponownie Austriacy powrócili i pozostali na terenach Kotora aż do końca I wojny światowej.
W 1918 roku Kotor i cała Czarnogóra stała się
częścią Jugosławii. Podczas II wojny światowej miasto okupowali najpierw Włosi, a później Niemcy. Wyzwolenie nastąpiło 21 listopada
1944 r. Kotor w swojej niedalekiej przeszłości
jeszcze raz został zniszczony, tym razem w wyniku silnego trzęsienia ziemi (7,3 stopnia w skali
Richtera). Uszkodzonych zostało około 600 zabytków i większość starej części miasta, która
później została odbudowana. W tym samym
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roku UNESCO umieściło Kotor na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego.
Stare miasto
Na samą Starówkę można wejść przez trzy bramy. Zwiedzanie najlepiej zacząć przy głównym
wejściu od strony portu. Mijając bramę wchodzi się na największy plac Starówki – Trg oružja
lub Trg Oktobarske revolucije (Plac Broni), gdzie
stoi wieża zegarowa z 1602 roku, a pod nią nietypowy pręgierz ze szczytem w kształcie piramidy na którym w okresie średniowiecza byli
wieszani przestępcy. Idąc dalej dochodzi się do
Placu Braterstwa i Jedności (Trg bratstva i jedinstva), na którym dominuje romańsko-bizantyj-
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ska cerkiew św. Łukasza z 1195 r. Nawę przykrywa kopułka, a wewnątrz znajduje się piękny
ikonostas z końca XII w.
Najbardziej interesującym kościołem jest katedra św. Trifuna jedna z najstarszych romańskich
świątyń nad Adriatykiem. Została zbudowana
w 1116 roku. Fasadę od strony placu obejmują
dwie czworoboczne wieże. Wnętrze to trójnawowa bazylika z ciekawie złączonymi kolumnami oddzielającymi nawy. Warto też zobaczyć
katedralny skarbiec, który zawiera m.in. tryptyk
Girolama de Santacroce, wczesnochrześcijański sarkofag, wiele złotych i srebrnych rekwizytów liturgicznych oraz krzyż, którym jeden
z papieży błogosławił wojska Jana Sobieskiego
przed rozpoczęciem bitwy.
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Perast
Od najwcześniejszych lat swojego istnienia Perast był odwrócony w stronę morza. Już w 1336 r.
posiadał stocznię, która działała do początku XIX wieku. Prawa miejskie otrzymał w 1580
roku i utrzymał ten status do 1950 roku. Największy rozwój Perastu przypadł na XVII i XVIII
wiek, kiedy na morzach całego świata pływało
tysiące statków zbudowanych w tym mieście.
W związku z tym, że w Peraście znajdowała się
jedna z najbardziej znanych szkół morskich,
sam car Piotr Wielki wysyłał tam synów zamożnych rodzin, aby zdobywali doświadczenie przy
boku znanego matematyka i marynarza Marka Martinovića. Historyczne księgi informują,
że w latach 1697-1698 na statku Martinovića,
pływało aż 17 rosyjskich książąt.
Swój rozwój Perast zawdzięcza morzu, a najbardziej monumentalne budowle miasta pochodzą właśnie z okresu XVIII wieku.
Plan Perasta jest bardzo prosty – jedna, długa
ulica biegnie przez całe miasto wzdłuż wybrzeża, a od niej odchodzą schody, które prowadzą
do górnej części. W samym centrum znajduje
się plac, na którym dominuje kościół św. Mikołaja ze swoją imponującą wieżą zegarową
wysokości 55 metrów. Według planów miała
to być trójnawowa świątynia, która nigdy nie
została ukończona z powodu braku pieniędzy.
Dzisiaj, w prezbiterium i zakrystii znajduje się biblioteka z bogatymi zbiorami oraz muzeum.
Obecny kościół pochodzi z XVII wieku, a ostat-

nią dobudowaną jej częścią jest przepiękna
dzwonnica z 1691 roku. Na zachodniej ścianie
świątyni znajduje się tablica z tekstem wyrytym
w narodowym języku wspominającym zwycięstwo wojsk Perastu przeciw liczniejszej armii
tureckiej dnia 15 maja 1654 roku. Na pamiątkę
tego wydarzenia do dnia dzisiejszego, każdego
roku w dniu 15 maja odbywa się tzw. „Rzucanie
koguta”, święto które ma symbolizować ducha
waleczności i mądrości jakim wtedy wykazali
się mieszkańcy miasta.
Oprócz kościoła św. Mikołaja, Perast posiada
jeszcze 17 innych świątyń. Jedną z bardziej interesujących jest cerkiew św. Anny, która znajduje
się w górnej części miasta z pięknymi freskami
Tripo Kokolja. Centrum Perasta słynie również
z monumentalnych pałaców, które w większości zostały opuszczone i dzisiaj są zaniedbane. Świadczą one jednakże o złotym okresie
miasta. Pałac Bujovića został wybudowany pod
koniec XVII wieku i jest najlepszym przykładem
architektury renesansowo-barokowej. Właściciel pałacu był bardzo znanym marynarzem.
Legenda głosi, że był bardzo dumny ze swojego, olbrzymiego domu. Kiedy na pytanie Bujovića, czy może wybudować jeszcze ładniejszy
pałac od tego, główny architekt odpowiedział,
że tak – właściciel w napadzie złości zrzucił
go z dachu do morza. Dzisiaj w tym obiekcie
znajduje się muzeum miasta Perestu z licznymi eksponatami, dokumentami oraz zdjęciami,
które świadczą o bujnej historii miasta.

Herceg Novi
Herceg Novi został założony w 1382 roku przez
bośniackiego króla Tvrdko I Kotromanića i nazwany na początku św. Stefan albo Castelnuovo. Życzeniem Tvrdka było, aby Bośnia
posiadała własny port morski i nie była dłużej
uzależniona w handlu od Dubrownika. W takiej sytuacji mieszkańcy dokonali blokady miasta i zmusili bośniackiego władcę, aby uznał
monopol dalmatyńczyków na handlu solą. Po
śmierci Tvrdka, wojewoda Sandalj Hranić Kosacza otrzymał miasto Herceg Novi w spadku.
Od tego momentu miasto z dużym sukcesem
zajmowało się handlem różnego rodzaju wyrobami.
Swoją dzisiejszą nazwę miejscowość otrzymała w czasach panowania siostrzeńca wojewody
Kosacza, hercega (stopień szlachecki w ówczesnej Bośni) świętego Sawy – Stjepana Vukczića Kosacza, kiedy Herceg Novi przeżywał
swój największy rozkwit. Turcy zdobyli miasto
w 1482 roku i z krótką przerwą w latach 15381539, kiedy przejęli je Hiszpanie, władali nim
przez prawie dwa wieki do 1687 roku.
Po okresie panowania tureckiego na terenach
miasta pojawiły się różne narody, które pozostawiły głębokie ślady w historii i kulturze tego
regionu. Kolejnym okupantem byli Wenecjanie
utrzymujący się przy władzy aż do upadku republiki w 1797 roku. Od tego momentu dochodziło do kolejnych częstszych walk o panowanie nad miastem.
Rezultatem pokoju w Campo Formino z 1797
roku było przyznanie Herceg Novi Austriakom,
którzy utrzymali się tam do 1806 roku. Na kolejny rok władzę przejęli Rosjanie, a w okresie napoleońskim (po pokoju tylżyckim w 1807 r.) do
miasta wkroczyli Francuzi, którzy oddali Herceg
Novi w 1814 roku Austriakom. Cała zatoka Boka
Kotorska była we władzy Cesarstwa Austrowęgierskiego, aż do końca I wojny światowej.
Królestwo Czarnogóry przez cały okres wojny
próbowało wyrwać miasto z rąk austriackich,
przeprowadzając wielokrotne bombardowanie Herceg Novi z okolicznych wzgórz Lovćen.
Wojsko serbskie wkroczyły do zatoki 7 listopada
1918 roku. Po zakończeniu I wojny światowej
dochodzi do połączenia Serbów, Chorwatów
i Słoweńców i stworzenia wspólnego państwa
zwanego Królestwem SHS, a później Jugosławią. W jej skład, od roku 1923 wszedł również
region Boki Kotorskiej.
W czasie II Wojny Światowej, po kapitulacji Jugosławii, Herceg Novi był okupowany przez
Włochów, a później przez Niemców. Ponow26

nie wyzwolony został dnia 28 października
1944 roku i od tego momentu wszedł w skład
Socjalistycznej Republiki Czarnogóry.
Atrakcje Herceg Nowy
Trg Herceg Stjepana
Główny plac Starówki, popularnie zwany Belavista, na którym między palmami stoi cerkiew
św. Michała Archanioła lub po serbsku Arhandjela Mihajla założona w latach 1900-1910
w stylu serbsko-bizantyjskim.
Wieża zegarowa
Znana jako Sahat kula z 1667 r. Jej górna ośmiokątna część zwieńczona blankami, przypomina
figurę szachową. Na dole znajdują się schody
króla Tvrtko, które schodzą do najbardziej popularnego placu Nikole Đurkovića.
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Kanli Kula
Została skonstruowana w 1487 roku przez Turków. Budowla broniła miasto od strony lądu,
służyła również jako więzienie. Po II wojnie
światowej jej wnętrze zaadaptowano na letni
amfiteatr pod otwartym niebem z 1200 miejsc.
Forte mare
Forteca Forte Mare razem z cytadelą broniła
miasto od strony morza. Zbudowali ją Turcy na
przełomie XV i XVI wieku. Później została ona
rozbudowana przez Wenecjan. Od Forte Mare
prowadzą schody do plaży i portu.
Twierdza Španjola
Znajduje się na wzgórzu ponad miastem. Została skonstruowana podczas krótkiego panowania Hiszpanów w 1538 roku w kształcie
kwadratu z czterema narożnymi bastionami.
Z murów twierdzy roztacza się przepiękny
widok na miasto i zatokę.
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Plaże
Velika plaža – Wielka plaża
Około 2 km od Ulcinja na samym południu wybrzeża czarnogórskiego znajduje się piaszczysta plaża (Velika plaża), długości 13 km. Piasek
w szarym kolorze jest znany ze swoich zdrowotnych właściwości. Już od dawnych czasów
do Ulcinja i na Wielką plażę przyjeżdżają chorzy
cierpiący na reumatyzm i artretyzm.
Mala plaža – Mała plaża
W miejscowości Ulcinj w samym centrum miasta przy głównym deptaku znajduje się piaszczysta miejska plaża, długości 375 m.
Liman I i Liman II
350 m od głównej miejskiej plaży Ulcinja w małej zatoce leży urokliwa kamienista plaża Liman.
Długość plaży wynosi 200 m.
Ženska plaža – Plaża dla kobiet
Około 350 m na południe od Małej plaży
w miejscowości Ulcinj znajduje się plaża nudystów znana pod nazwą Ženska plaža. Na plażę
prawo wstępu mają tylko kobiety. Wstęp jest
płatny 1,50 Euro. Ženska plaža jest plażą kamienistą. Położona jest w małej skalistej zatoce.
Na samej plaży znajduje się źródło wody lecz-

niczej, którą terapeuci polecają kobietom, cierpiącym na bezpłodność oraz różne inne choroby.
Drobni pesak – Drobny piasek
Znajduje się między Sv. Stefanem, a miejscowością Reževići. W ukrytej zatoce ciągnie się
plaża, której długość wynosi 240 m. Na samej
plaży znajduje się źródło wody pitnej.
Petrovac
W urokliwej miejscowości Petrovac znajduje
się plaża o tej samej nazwie. Długość 600 m.
Stanowi ona jedną z najbardziej znanych i najbardziej odwiedzanych plaż czarnogórskiego
wybrzeża.
Lučice
Odległa około 500 m od Petrovca (w kierunku Baru). Ma kształt małej zatoki, której długość
wynosi 220 m.
Buljarice
Położona około 1 km od Pertovca w kierunku
Baru. Plaża o długości 2000 m. Obok plaży
znajdują się liczne kempingi.

Slovenska plaża
Znajduje się w Budvie i ciągnie się wzdłuż całego miasta – od portu do hotelu Park. Długość
plaży wynosi 1600 m.

Sveti Stefan – Święty Stefan
Tworzą go dwie plaże. Po prawej i po lewej
stronie grobli, która łączy półwysep Św. Stefan
z lądem. Długość plaży Św. Stefan wynosi 700 m.

Mogren I i Mogren II
Znajduje się przy kompleksie hoteli Avala, oddalona około 150 m od starego miasta Budvy. Są
to dwie żwirkowe plaże o długości 350 m, między sobą połączone tunelem wykutym w skale.
Prowadzi do nich betonowa droga. Wstęp jest
płatny 1 Euro od osoby.

Miločer
Znajduje się pod byłą letnią rezydencją dynastii Karađorđevičów, zbudowanej w 1934 roku.
Długość plaży wynosi 280 m. Za plażą rozciąga
się Miločerski las (nazwa pochodzi od miejscowości Miločer), która zajmuje przestrzeń o powierzchni 18 ha

Jaz
Znajduje się 2,5 km od Budvy w kierunku Tivatu.
Plaża jest podzielona na dwie części: małej plaży o długości 300 m, z której korzystają nudyści
oraz dużej plaży o długości 500 m. Przy samej
plaży znajduje się kemping na 2000 miejsc.

Kraljičina plaža – Królewska plaża
Obok plaży Miločer, a niedaleko od Św. Stefana znajduje się Kraljičina plaža. Długości 120
m. Wokół plaży rosną gęsto drzewa iglaste,
w związku z czym po całej plaży roznosi się
zapach lasu.

Bečići
Uznana za jedną z najładniejszych plaż w południowej części Adriatyku, oddalona 2 km od
Budvy w kierunku Petrovca. Długości 1950 m.
W 1935 roku zdobyła Grand Prix (Złota Palma)
jako najpiękniejsza plaża Europy. Plaża Bečići
jest plażą piaszczystą.
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Warto zobaczyć
Park Narodowy Szkoderskie Jezioro
Niedaleko od Podgoricy w kierunku wybrzeża
znajduje się największe jezioro na Półwyspie
Bałkańskim. Szkoderskie Jezioro leży między
Czarnogórą i Albanią. Długość zbiornika wodnego wynosi 50 km, a szerokość 14 km. Z tego
1/3 należy do Albanii, a 2/3 do Czarnogóry.
Średnia głębokość jeziora to 5-8 m., choć są też
„dziury” w dnie, głębokie na 90 m. Przy średnim
stanie wody jego lustro znajduje się 6 m n.p.m.
Powierzchnia akwenu wynosi około 390 km2,
podczas wysokiego stanu wód zwiększa się
ona do ponad 530 km2.
Na miejscu, na którym znajduje się Jezioro
Szkoderskie kiedyś istniała dolina. Ląd obniżał
się stopniowo, a powstałe zagłębienie wypełniły rzeki Morača, Cromnica, Crnojevića, Proni
Milešit, Proni Sit i Rijola, które wpadają do jezio-
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ra. Wody wypływające z akwenu tworzą rzekę Bojanę. Jezioro stanowi naturalny rezerwat
przyrodniczy uznany jako jeden z pięciu Parków Narodowych Czarnogóry. W jeziorze żyje
48 gatunków ryb, a nad wodą mieszka i żeruje mnóstwo ptaków m.in. czaple, dzikie kaczki,
gęsi, nurki, perkozy, orły i pelikany – w sumie
264 różnych gatunków. Znajduje się tu około
50 wysp, na niektórych z nich zachowały się
kilkusetletnie budowle – pozostałości historycznych twierdz i klasztorów.
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Park Narodowy Durmitor
Durmitor to jednocześnie nazwa największego masywu górskiego jak i Parku Narodowego
w Czarnogórze. Podejrzewa się, że nazwa pochodzi od celtyckiego wyrażenia „dru mi tore”
co znaczy „góra pełna wody”. Park Narodowy
znajduje się w centralnej części kraju, a jego
najwyższym szczytem jest Bobotov kuk (2 523
m n.p.m.). Powierzchnia wynosi 39 000 ha.
Na listę parków został wpisany w 1952 roku.
Na obszarze Durmitoru znajduje się również
największy w Europie kanion rzeki Tara.
Średnia wysokość wzniesień w Parku Narodowym wynosi 1500 metrów, znajduje się tutaj 48
szczytów, które przekraczają wysokość 2000
metrów. Wiele z nich przedzielonych jest głębokimi ścianami kanionu. Na terenie Durmitoru znajduje się 18 jezior polodowcowych,
nazywanych „górskimi oczkami”. Największym
i najbardziej atrakcyjnym jest Czarne Jezioro.
Przepiękne krajobrazy oraz naturalne warunki dały możliwość stworzenia największego
w Czarnogórze centrum sportów zimowych
w miejscowości Žabljak.
Durmitor może się również pochwalić przebogatą florą oraz fauną. Doliczono się tutaj ponad 1400 gatunków roślin, które przedstawiają

wyjątkową koncentrację endemicznych rodzajów. W związku z tym park ten jest ulubionym
miejscem biologów jak i miłośników przyrody.
Oprócz obiektów przyrodniczych Park Narodowy Durmitor posiada dużą liczbę historycznych
obiektów, takich jak stare mosty (najsłynniejszy
most na Tarze), klasztory oraz pozostałości średniowiecznych twierdz. Piękno przyrody oraz
zabytki stworzone przez człowieka zostały docenione przez światową organizację dziedzictwa kulturowego i w 1980 roku Durmitor został
wpisany na listę UNESCO. Trzy lata wcześniej
park został również objęty światowym programem ochrony rezerwatów biosfery.
Kanion Tary jest wyjątkowym dziełem natury
na skalę światową. Jest to najgłębszy kanion
starego kontynentu (średnia wysokość ścian
kanionu to 1000 m, natomiast w najgłębszym
miejscu osiąga nawet 1300 m), a trzeci na świecie, po Kanionie Colca w Peru oraz Wielkim
Kanionie Colorado. Został on wyżłobiony przez
wody rzeki Tara, która jest najdłuższą rzeką
w Czarnogórze – 150 km. Na terenie Narodowego Parku Durmitor średni jej spad to 3,6 m/km,
dzięki czemu na wiosnę i przez całe lato odbywają się tutaj spływy kajakowe czy też rafting.

Park Narodowy Lovćen
Park Narodowy Lovćen znajduje się w północno-zachodniej części Czarnogóry. Obejmuje
on najwyższą część górskiego masywu o tej samej nazwie. Jego powierzchnia wynosi 6 220 h.,
natomiast parkiem narodowym został ogłoszony w 1952 roku.
Na tak relatywnie małej powierzchni można
odnaleźć wiele gatunków flory i fauny. Roślinność rozwija się tutaj w niespotykany sposób,
zawdzięcza to klimatowi, a dokładniej mówiąc
mieszaniu się 2 stref pogodowych górskiej oraz
powietrza napływającego znad morza. Park
Narodowy Lovćen ma wyżynny krajobraz, najwyższymi szczytami są Štirovnik (1749 m n.p.m.)

oraz Jezerski vrh (1660 m n.p.m.), w okolicach
którego znajduje się przepiękne jezioro. Ten
drugi nazywany jest często Olimpem, ponieważ dla Czarnogórców pełni rolę świętej góry,
na szczycie której znajduje się mauzoleum najsłynniejszego władyki Petra II Petrovića Njegosza.
Oprócz przyrody, specyficzne są również okoliczne wioski – tylko na terenie Lovćen można
podziwiać malutkie chatki, które zostały całkowicie skonstruowane z kamienia, materiału
budulcowego ogólnie tam dostępnego. Mieszkańcy tych terenów produkują najsłynniejszą
czarnogórską szynkę – Njeguški pršut oraz krowie sery.
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Cetinje
Początki dzisiejszego miasta Cetinje związane
są z władcą Zety Ivanem Crnojevićem. W drugiej połowie XV wieku, po przegranych bitwach
z Turkami i utratą terenów wraz ze starą stolicą państwa Žabljakiem, Crnojević został zmuszony do znalezienia odpowiedniego miejsca
dla swojego dworu. Wybrał on górzysty teren
w masywie Lovćen – niedostępny dla wojsk
otomańskich, co miało mu zapewnić spokój
i schronienie. W 1482 roku wybudował skromny pałac oraz klasztor Bogurodzicy, a miejscowość nazwał Cetinje, od nazwy małej rzeki,
która tam przepływała. Monastyr w późniejszym czasie stał się siedzibą metropolii Zetskiej.
Ciągłe walki z Turkami doprowadziły do trwającej dwa wieki stagnacji w rozwoju miasta. Jak
się okazało, ulokowanie nowej stolicy w górach
nie do końca dało schronienie przed armią otomańską – Cetinje wielokrotnie było przez nich
zdobywane, grabione i palone. Najtragiczniejszy w skutkach pożar miał miejsce w 1692 roku,
kiedy to Turcy zniszczyli zbudowany przez Crnojevića klasztor.
Dopiero kiedy na tronie władyków czarnogórskich zasiadł ród Petrovićów, miasto zaczęło
się rozrastać. Pierwszy z władców, Danilo, na
miejscu starego dworu Crnjanskiego wybudował słynny monastyr. Jednakże największe
zmiany zaszły w czasach najwybitniejszego
z nich – Petra Petrovicia Njegosza. Zostało
wtedy wzniesionych wiele nowych budynków,
a wśród nich słynna Biljarda z 1838 roku.
Po odzyskaniu niepodległości (rok 1878) Cetinje przeobraziło się w małą metropolię. Nowy

władca, późniejszy car Mikołaj I, zlecił konstrukcję nowego dworu (dzisiaj muzeum),
pierwszego w mieście szpitala, hotelu oraz
– w momencie kiedy inne mocarstwa uznały
istnienie nowego państwa Czarnogóry – kilkunastu ambasad. Wybudowane na bardzo małej
przestrzeni, w niedalekiej odległości jedna od
drugiej, a jednocześnie każda w innym stylu
architektonicznym tworzą unikalny charakter
dzisiejszego miasta.
Po I wojnie światowej, kiedy Czarnogóra weszła w skład nowego państwa – Królestwa SHS,
Cetinje straciło rangę stolicy i nie rozwijało się
już tak szybko jak to miało miejsce na przełomie wieków. Jeszcze gorszymi dla miasta
okazały się wydarzenia po II wojnie światowej
kiedy, w dopiero co wyzwolonej Czarnogórze,
nową stolicą została dzisiejsza Podgorica (wtedy Titograd). Duża liczba osób opuściła Cetinje
w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków do
życia.
W ostatnich latach miasto zaczęło ponownie
rozkwitać – władze Czarnogóry nadały Cetinju
status stolicy (Podgorica jest wyłącznie stolicą
administracyjną). Również coraz więcej turystów przyjeżdża do tej uroczej miejscowości,
aby podziwiać przepiękne zabytki – Monastyr,
Nowy Dwór oraz Biljardę. Miłośnicy sztuki znajdą tutaj dużą liczbę muzeów i galerii, wśród
których należy wymienić przede wszystkim:
Muzeum Historyczne, Muzeum Etnograficzne,
Państwowe Muzeum Czarnogóry, czy wspomniane już wcześniej Muzeum Njegosza.

Klasztor Ostrog jest chyba jedynym kulturalno-historycznym i jednocześnie religijnym zabytkiem w Czarnogórze, który znają nie tylko
chrześcijanie ale również wyznawcy islamu.
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Monastyr Ostrog
– miejsce cudów
Klasztor Ostrog jest chyba jedynym kulturalno-historycznym i jednocześnie religijnym zabytkiem w Czarnogórze, który znają nie tylko
chrześcijanie ale również wyznawcy islamu.
Jest to miejsce, które rocznie odwiedza ponad
milion osób – zarówno wiernych jak i turystów.
Celem pielgrzymów wyznania prawosławnego, katolickiego jak i islamu jest nawiedzenie
relikwii założyciela tego monastyru – św. Vasilije Ostroškog.
Według podań, Święty przybył na tereny Czarnogóry w drugiej połowie XVII wieku, uciekając
przed Turkami z miejscowości Trebinje (dzisiejsza Bośnia). Wraz z innymi mnichami postanowił wybudować w niedostępnym dla wrogów
miejscu nowy klasztor. Wybrał masyw górski
tzw. Ostroških greda i w 1666 roku na wysokości 960 m n.p.m. uroczyście otworzył górny monastyr. Dzisiaj można zwiedzać również
nowszy, dolny klasztor pw. Św. Trójcy, który został wybudowany w 1824 roku i znajduje się na
wysokości 630 m n.p.m. Obok niego znajduje
się również konak z 1742 roku.
Kult Vasilije rozpoczął się już siedem lat po
śmierci założyciela klasztoru, kiedy wierni znaleźli ciało Świętego w nienaruszonym stanie.
Sarkofag wraz z relikwiami został umieszczony w specjalnie wybudowanej kaplicy górnego klasztoru (cerkiew Vavedenja Bogorodice).
W dniu dzisiejszym wierni składają swoje prośby i podziękowania za cuda, które miały miejsce
dzięki wstawiennictwu św. Vasilija Ostroškog.
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Monastyr Morača
Jest jednym z najbardziej monumentalnych, prawosławnych pomników Czarnogóry
z okresu średniowiecza. Został on ufundowany
w 1252 roku przez Stefana, syna króla Vukana
i jednocześnie wnuka Nemanji, o czym informuje napis nad drzwiami na wysokości zachodniego portalu. Monastyr położony jest
w przepięknej okolicy; na prawym brzegu rzeki
Morača, w najszerszej części kanionu o tej samej nazwie.
Kompleks klasztorny składa się z głównej cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy, małego kościoła św.
Mikołaja oraz zabudowań tzw. konaku (miejsce,
gdzie na co dzień żyją zakonnicy). Cały monastyr jest otoczony wysokim murem, przez który
do wnętrz prowadzą dwie bramy.
Główna cerkiew jest świątynią jednonawową,
wybudowana w stylu raškim z okrągłą absydą
oraz wysoką kopułą i w odróżnieniu od innych
cerkwi na wybrzeżu kraju, jej ściany są otynkowane. Portal nad drzwiami, przez które wchodzi się do świątyni został zaprojektowany w stylu romańskim.
Poza architekturą, bardzo ważną i interesują-

cą cechą monastyru są freski, które pochodzą
z XIII wieku i uważane są za arcydzieło szkoły rajskiej. 11 monumentalnych kompozycji
przedstawia życie proroka Iliasza. Do dnia dzisiejszego zachowała się tylko niewielka część
fresków, ponieważ większość z nich zniszczona została przez armię turecką, która w pierwszej połowie XVI wieku zrabowała monastyr.
Według informacji klasztor został spalony
w 1505 roku i najprawdopodobniej był opuszczony aż do roku 1565 (lub nawet do 1570 roku),
kiedy to został odbudowany przez igumanów
Tome i Vukića Vučetića. Zdobienie świątyni trwało do końca XVI i początku XVII wieku.
W monastyrze Morača doszło do wielu ważnych wydarzeń w kościele prawosławnym.
W 1608 roku za sprawą patrijarha Jovana odbył
się tutaj sobór cerkwi serbskiej.
Ostatni napad Turków na klasztor miał miejsce
11 czerwca 1877 roku, kiedy to iguman Mitrofan
ban osobiście prowadził batalion, który bronił
murów monastyru. Dzisiejszy wygląd klasztoru
pochodzi z 1935 roku kiedy dokonano ostatnich ważnych zmian architektonicznych.

Kuchnia Czarnogórska
Podstawą czarnogórskiej kuchni jest mięso, ryby (na wybrzeżu), sery, pita - ciasto
podobne do ciasta francuskiego z różnego rodzaju nadzieniem np. mielone mięso
z cebulą, serem, ser ze szpinakiem lub na słodko z owocami oraz orzechami
(znana jako baklava).
Najbardziej znane specjały z grilla:
Ćevapi – pieczone na grillu pikantne pałeczki
z mieszanego mięsa wołowiny i wieprzowiny.
Jest to potrawa figurująca w jadłospisie niemal
każdej czarnogórskiej restauracji
Pljeskavice – mięso takie samo jak na ćevapy
tylko w kształcie hamburgera
Szaszłyki – po serbsku Raznjići
Ryby z grilla:
Morskie, w różnego rodzaju sosach z których
najbardziej znanym jest robiony z pietruszki,
czosnku i z soku cytrynowego
Brancin – okoń morski
Bakalar – dorsz
Lignje – kalmary
Sipa – kałamarnice
Hobotnica – ośmiornica
Słodkowodne ryby najsmaczniejsze polecamy
spróbować w okolicach jeziora Szkoderskiego
w miejscowościach Vranjina i Virpazar słynących z połowu ryb
Šaran – karp
Grgeč – okoń
Potrawy:
Prebranac – zapiekana fasola z cebulą, papryką
i przyprawami serwowana w glinianych naczyniach

Musaka – warstwy ziemniaków i mielonego
mięsa z cebulą zapiekane w sosie z mleka i jajek
Punjene paprike – faszerowane papryki
Słodycze:
Baklava – francuskie ciasto z orzechami włoskimi w słodkiej zalewie
Tulumbe – podobne do pączków o podłużnym kształcie w słodkiej zalewie
Kesten torta – ciasto przygotowane z jadalnych kasztanów
Krempita – ciasto z cienkim spodem i warstwą
kremu o smaku waniliowym
Napoje alkoholowe:
Rakija:
šlivovica – ze śliwek
loza – z winogron
kajsiovača – z moreli
višnjivača – z wiśni
orahovača – z orzechów włoskich
medenica – z dodatkiem miodu
Wina:
Dzięki łagodnemu klimatowi Czarnogóra słynie
z produkcji dobrej jakości czerwonego wina
Vranac – czerwone wytrawne
Krstač – białe wytrawne
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Informacje praktyczne
1. Walutą obowiązującą w Czarnogórze jest euro.
2. Strefa czasowa jest taka sama jak w Polsce.
3. Numer kierunkowy do Polski z telefonu stacjonarnego 0048- np. do Poznania 004861….
Z telefonu komórkowego +48….
4. W kioskach można kupić kartę do telefonu
komórkowego w cenie 3 euro, na której znajduję się 3 euro do wykorzystania.
Uwaga!!! Z tej możliwości mogą korzystać tylko osoby posiadające telefon bez sim-locka.
Drugą możliwością jest zakup karty do telefonu
publicznego, można korzystać również z telefonu stacjonarnego na poczcie (minuta rozmowy do Polski kosztuje 0,50 euro).

9. Średnia temperatura powietrza w sezonie
letnim wynosi od 25° – 35° C w związku z tym
prosimy dostosować się do naszych wskazówek: unikać słońca pomiędzy godz. 12 a 15,
smarować się kremem do opalania z wysokim
filtrem, pić dużo wody, nosić nakrycie głowy.
10. W przypadku poparzeń słonecznych proponujemy zaopatrzyć się w aptece w ŠALJIĆEV MELEM ZA OPEKOTINE – najskuteczniejszy
krem przeciw oparzeniom w Czarnogórze, lub
smarować się kwaśnym mlekiem po czarnogórsku KISELO MLEKO. Plaże w Czarnogórze są
w większości plażami publicznymi, ale istnieją
również plaże prywatne, na których za wstęp
trzeba płacić. Na wszystkich plażach korzystanie
z leżaków i parasoli kosztuje około 7 – 10 euro
(2 x leżak + parasol).

5. Znaczek do Polski kosztuje 0,95 euro.
6. Woda z kranu nie nadaje się do picia. Pięciolitrowy baniak kosztuje 1 lub 2 euro w każdym
sklepie.
7. UWAGA!!! Bardzo prosimy o zwracanie uwagi
przy korzystaniu z usług w restauracjach typu
fast food, ponieważ zdarza się, że wielokrotnie podczas wysokich temperatur turyści mają
problemy żołądkowe.
8. W przypadku jakichkolwiek problemów
zdrowotnych proszę skontaktować się z rezydentem.
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11. W restauracjach i kawiarniach za każdym razem należy poprosić o rachunek i jednocześnie
sprawdzić, czy kwota się zgadza. Napiwek nie
jest wliczony w cenę, ale praktykuje się pozostawienie napiwku o wartości około 10% kwoty.
12. Pomoc lekarska: za wizyty, porady i kontrole u lekarza płacą Państwo około 30 euro.
Kwota ta jest zwracana po wysłaniu do ubezpieczyciela w Polsce rachunku oraz diagnozy.
To samo dotyczy wykupywanych lekarstw.

CZARNOGÓRA / Informacje

Regulamin willi
1. Kwaterowanie nowej grupy odbywa się od
godz. 14-ej.
2. Wszystkie pokoje posiadają klimatyzację.
Żeby klimatyzacja dobrze działała okna muszą
być zamknięte. Gdy nie ma nikogo w pokoju
prosimy o wyłączanie klimatyzacji. W przypadku awarii spowodowanej nadużyciem klimatyzacji koszty ewentualnej naprawy ponosi turysta.
3. Po godzinie 23-ej w obiekcie obowiązuje cisza nocna. To znaczy zakaz hałasowania,
puszczania głośnej muzyki lub telewizora, głośnych rozmów na balkonach. Po dwukrotnym
upomnieniu przez właściciela lub rezydenta
wzywana jest policja. Według zasad obowiązujących w Czarnogórze policja ma prawo wystawić mandat w wysokości 100 euro za zakłócanie ciszy nocnej.
4. Do podgrzewania wody do kąpieli służy bojler który znajduje się w każdej łazience. Należy
go włączyć co najmniej godzinę przed kąpielą
i ze względów bezpieczeństwa obowiązkowo
wyłączyć podczas kąpania się.
5. Po każdej zmianie turnusu rezydent w obecności właściciela sprawdza stan pokoi i w przypadku stwierdzenia ewentualnego zniszczenia
wyposażenia przez turystę właściciel decyduje
o kwocie która musi być zapłacona za zniszczony sprzęt.

7. Podczas Państwa nieobecności w pokojach,
prosimy o dokładne zamykanie drzwi na klucz
oraz okien.
8. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest dozwolone tylko na balkonach.
9. Ostatniego dnia pobytu pokoje należy opuścić do godz. 9-ej. Gospodarz wskaże pomieszczenie na złożenie bagażu oraz udostępni przed wyjazdem łazienkę. Na tablicy
informacyjnej zostanie podana przybliżona
godzina wyjazdu. Prosimy Państwa o regularne
sprawdzanie ogłoszeń.
KONTAKT DO REZYDENTÓW:
Tanja Cieśla-Ilić
+382 69 241 680
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Podgoricy
Adres placówki:
ul. Kozaračka 79
81 000 Podgorica
Numer telefonu (sekretariat):
+382 67 326 056
Numer telefonu alarmowego konsula:
kom. +382 67 326 071 po godzinach pracy
(nagłe sytuacje losowe, wymagające natychmiastowej interwencji)

6. Pokoje są codziennie sprzątane. Sprzątaczka codziennie zostawia papier toaletowy natomiast ręczniki są zmieniane co trzy dni. Jeżeli
życzą sobie Państwo, żeby sprzątaczka pościeliła łóżko prosimy o nie pozostawianie na nim
żadnych rzeczy.
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Ceny w Czarnogórze
Ceny podstawowych artykułów w sklepach:
Produkty zbożowe:
chleb 0,50-0,70 euro
makaron 0,40-0,70 euro/500g
mąka 0,50 euro/1kg
ryż 1,35 euro/1kg
Mleko i przetwory mleczne:
mleko 0,80-1 euro/1L
masło 1,70-2,50 euro/250g
jogurt naturalny 0,90-1,30 euro/1L
ser żółty 5-10 euro/kg
śmietana 20% 0,80euro/400ml
Ryby, jajka, mięso
jaja 0,15-0,20 euro/szt.
mięso wieprzowe 5-7 euro/kg
cielęcina 10-12 euro/kg
kurczak 4-5 euro/1kg
ryby I klasa 12-16 euro/kg
(np. Dorada, Brancin, Sarag)
ryby II klasa 4-7 euro/kg
(np. Palamida, Skusa,Cipol,Oslic)
Wędlina, kiełbasy:
kiełbasa vakum 4 euro/kg
podsuszana Cajna, Kulen 6-12 euro/kg
parówki 5-7 euro/1kg
wędlina z piersi kurczaka 6 euro/kg
Owoce, warzywa:
(w zależności od sezonu)
owoce – około 1 -2 euro/kg

ziemniaki białe/czerwone – 0,50-0,80 euro/kg
ogórki 1-1,5 euro/kg
pomidory 1-1,5 euro/kg
Napoje:
woda mineralna 1 euro/5L
sok 2L 1-2,40 euro
napoje gazowane 0,70-1 euro/1,5-2L
cola 1,20 euro/2-2,5L
Alkohole, papierosy:
piwo 2 euro/ 2L
wódka 6-15 euro/1L
Wyborowa 10 euro/0,5L
papierosy 1,40 – 2,50 euro paczka
wino 2,60-4 euro/1L (Vranac młody)
5 euro (Vranac rocznik min. 2 lata)
15-60 euro (Vranac Rezerve lub Premjer)
Ceny w restauracjach
Napoje:
Kawa latte 1-1,30 euro
Kawa po turecku 0,60-1 euro
Soki 1,5-2 euro/0,3L
Piwo 2 euro/0,5L
Wino 2 euro/0,25L
Wino 11-20 euro/1L
Rakija-bimber 0,80-1,20 euro/ 0,033L
Jedzenie:
Pljeskavica w lokalach fast food 1,5-2,5 euro
(zależności od rodzaju oraz wielkości)
Cevapi 10szt. 4-8 euro (zależności od miejscowości oraz położenia restauracji)
Kalmary 8-10 euro

Słowniczek
tak – da
nie – ne
dziękuję bardzo – hvala lepo
proszę – izvolite
przepraszam – izvinite
dzień dobry – dobar dan
do zobaczenia – dovidjenja
dobry wieczór – dobro vece
dobranoc – laku noc
nie rozumiem – ne razumem
jak się pani/pan nazywa? – kako se zovete?
nazywam sie – zovem se
gdzie jest – gde je
gdzie się znajduje – gde se nalazi
ile? – koliko?
ile kosztuje?- koliko kosta?
zgubiłem się – izgubio sam se
gdzie jest toaleta?- gde je kupatilo/wc?

szpital – bolnica
pogotowie ratunkowe – hitna pomoc
apteka – apoteka
lekarz – lekar
policja – policija
bank – banka
poczta – posta
sklep – prodavnica
centrum – centar
morze – more
lewo – levo
prawo – desno
prosto – pravo
wolno – polako
pracowita – vredna
trudna – teska
ciężarna – trudna

CZARNOGÓRA / Wycieczki fakultatywne

CZARNOGÓRA – wycieczki fakultatywne
Kanion rzeki Tary
Wycieczka to wyjazd na północ kraju, w najbardziej niedostępne czarnogórskie regiony. Trasą
pełną serpentyn i skalnych tuneli docieramy do
Parku Narodowego Durmitor, który wpisany
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Zjawiska krasowe, niezwykle głębokie kaniony,
jaskinie, źródła wypływające wprost ze skał i tajemniczo znikające pod ziemią. Odwiedzimy

też Kanion Tary - najgłębszy kanion w Europie.
Góry Durmitor w Czarnogórze nie są ani najwyższe ani największe, a mimo to wiele osób
twierdzi, że drugich takich nie ma w całej Europie.
Bilety wstępu: Park Narodowy Durmitor 3 euro,
Monastyr Moraca 2 euro.
Czas trwania: około 10-11 godz.

Albania
Wycieczka, w której zwiedzimy Szkodrę, Kruję
i Tiranę. Szkodra to jedno z najstarszych miast
Albanii, ze względu na bliskość zbiorników
wodnych, posiada charakterystyczną zabudowę – piętrowe domy na wysokich fundamentach. Jednocześnie zachowano zabudowę
typową dla południowych krajów – charakterystyczne wąskie, orientalne uliczki. Kruja miasteczko położone na niewielkim wzgórzu
u stóp góry Kruja. Słynie z bohaterskiej przeszłości oraz z imponującego zamku Skanderbega. Jest to jedno z najstarszych miast Albanii.
Wycieczkę zakończy zwiedzanie miasta Tirana.

Stolica Albanii to miasto pełne życia i kontrastów. Tirana jest miejscem gdzie stare obcuje
z nowym, a szare znajduje się obok kolorowego. Po zwiedzaniu miejscowości Kruja
za dodatkową opłatą można skosztować obiad
w tradycyjnej restauracji. W ten sposób można
poznać przysmaki orientalnej kuchni albańskiej.
Bilety wstępu: Twierdza Rozafa 2 euro (osoby
z wykupioną opcją „Zwiedzanie i wypoczynek”
płacą dodatkowo 4 euro taksę turystyczną) dla
chętnych możliwość wykupienia obiadu w cenie 6 euro.
Czas trwania: około 11-12 godz.

Dubrownik
Unikalne w skali światowej miasto, z zachowanym w całości monumentalnym pierścieniem
murów obronnych, wpisany na światową listę
dziedzictwa kulturalnego UNESCO, jednocześnie pełne młodych ludzi, dynamiczne miejsce, tętniące bezustannie dobrą zabawą. Jedna
z najstarszych republik na świecie, miasto, którego historia nie oszczędzała, a które jednak po
każdej dziejowej katastrofie odradzało się piękniejsze i potężniejsze.
Bilety wstępu: skarbiec w Katedrze 1,5 euro.		
Czas trwania: około 10 godz.
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Rejs statkiem po zatoce Boka Kotorska
– wycieczka organizowana dla wczasowiczów
z pobytem w Budwie.
Podczas tej wycieczki zwiedzamy Herceg
Nowy, jedno z najciekawszych miejsc na czarnogórskim wybrzeżu, z piękną starówką, bujną śródziemnomorską roślinnością. Będziemy
plażować w urokliwej zatoce Żanice oraz wykąpiemy się w błękitnej jaskini.
Następnie odwiedzimy najpiękniejszy katolicki

kościół „Gospa od Skrpelja” oraz miejscowość
Kotor, jedną z największych atrakcji turystycznych tej części Europy miasto wpisane na światową listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO.
Bilety wstępu: Muzeum na wyspie Gospa
od Skrpielja 1 euro, wstęp do miasta Kotor
1 euro oraz dla chętnych Katedra w Kotorze św.
Tripuna 2,5 euro. 					
Czas trwania: 9:30-18:00.

Rejs statkiem – Fish Picnic
wycieczka organizowana dla wczasowiczów
z pobytem w Ulcinju.
Fish piknik na statku Sveti Sava.
Wybrzeże w Ulcinju jest najlepszym wybrzeżem w całej Czarnogórze. Wypłyniecie statku
i cały rejs zaczyna się o godz. 10.00 spod Starego Miasta. Rejs trwa 1 godzinę. Przy tej okazji
zwiedzamy fortyfikacje i ruiny Starego Miasta
a także widzimy piękną plażę Liman i kościół
Św. Mikołaja. Rejs kontynuujemy przez Wielką
Plażę, która ciągnie się przez 14 km. Płyniemy
30 m od samej plaży, obok maleńkiej wyspy
Djerane i wpływamy do ujścia rzeki Bojany
a tym samym do nudystycznego centrum na
wyspie Ada.
Na samym ujściu rzeki do morza znajduje się
przepiękna plaża, gdzie mamy możliwość wykapać się w słodkiej rzece jak i z drugiej strony
w kryształowo czystym morzu. Od 11.00-13.00
przewidujemy czas wolny na plaży i później
kontynuujemy nasz rejs na rzece Bojana do

wodnej granicy z Albanią. Miejsce to jest granicą miedzy dwoma krajami na samym środku
rzeki.
Na miejscu gdzie przez lata rzeka się rozwidlała
powstała wyspa Ada. Przy rzece będziemy mieli
jedyną okazję żeby zobaczyć prywatne „domki
na palach” i wiszące restauracje z dwóch stron
rzeki. Cumujemy przy jednym z takich wiszących domków z wielką siatką na ryby zwaną też
„kalimera”, dzięki której złowione świeże ryby
możemy smacznie zjeść. Taka ryba nazywa się
Ljuc. Oprócz niej możemy skosztować filety
rybne, smaczną zupę rybną a także różne sałatki i domowe sosy znane tylko w Czarnogórze.
Na wycieczce zobaczymy najstarsze, ale w tym
rejonie nadal praktykowane metody połowowe. Fish piknik organizowany jest dla zwolenników grillowanej, świeżo pieczonej ryby. Podczas tej wyprawy macie Państwo możliwości
degustacji miejscowych alkoholi.
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Montenegro tour
Wycieczka ta pozwoli odkryć Czarnogórę
w pełnej krasie. Czarnogóra jawi się jako kraj
wysokich, niedostępnych gór, czystej i przezroczystej morskiej wody oraz ludzi, którym
przyszło żyć w miejscu, gdzie natura pokazała całą swoją siłę i moc do stworzenia rzeczy,
przed którymi kolejne pokolenia czują respekt.
Zwiedzamy po kolei: Wyspę Świętego Stefana,
Cetinje, Park Narodowy Lowcen, Kotor, Budwę.

Bilety wstępu: Wstęp do Parku Narodowego
Lovcen 3 euro. Dla osób z wykupioną opcją
„Zwiedzanie i wypoczynek” dodatkowo płatny
wstęp do miasta Cetinje 1 euro oraz wstęp do
miasta Kotor 1 euro.
Czas trwania: 8:30-19:30.

Monastyr Ostrog i Szkoderskie Jezioro
Wycieczka malowniczą trasą do Monastyru
Ostróg - największego w Czarnogórze sanktuarium prawosławnego, położonego we wnęce
skalnej na wysokości 900 m n. p. m. Z tarasu
Monastyru roztacza się piękny widok na zanikającą rzekę Zetę i jej dolinę.
Ostróg to miejsce bardzo magiczne, idealne dla
miłośników wrażeń oraz także dla osób poszukujących wyciszenia i kontemplacji. Kolejnym
etapem wycieczki będzie Jezioro Szkoderskie
- największe jezioro na Półwyspie Bałkańskim,

położone na granicy Czarnogóry i Albanii. Każdy, kto zdecyduje się odwiedzić to wspaniałe
miejsce stanie twarzą w twarz z potęgą wodnego żywiołu.
Bilety wstępu: wstęp do miasta Danilovgrad
pod monastyrem Ostrog 1 euro, Park Narodowy Szkoderskie jezioro 4 euro (dla osób
z wykupioną opcją „Zwiedzanie i wypoczynek”
dodatkowo płatny rejs po jeziorze Szkoderskim
7 euro).
Czas trwania: 8:30 -18:00.

Informacje o cenach poszczególnych wycieczek poda rezydent na spotkaniu informacyjnym.
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siedziba firmy:
OSKAR SP. Z O.O.
Plac Wolności 2/7
61-738 Poznań
biuro sprzedaży:
OSKAR SP. Z O. O.
Galeria Sucholeska, II piętro
ul. Obornicka 85
62-002 Suchy Las

www.oskar.com.pl

kontakt dla Klienta:
e-mail: biuro@oskar.com.pl
tel: 61 852 45 72, 506 235 776

