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Słowa wstępu  

Bardzo się cieszę, że jesteś chętny poświęcić chwilę swojego wolnego 

czasu aby zapoznać się z przygodami i ciekawostkami, którymi dzielę się 

z Tobą w tej książce. Mam nadzieję, że ta oryginalna forma książki, której 

napisania zajęło mi ponad 4 lata - na praktyce byłem w 2012 r. - będzie dla 

Ciebie czymś interesującym i rozbudzi Twoją ciekawość. 

Przy pisaniu tego przewodnika przywiązałem dużą uwagę do wygody 

korzystania z niego podczas podróżowania po tym niezwykłego kraju 

jakim jest Macedonia. Dlatego poza opowiadaniami i ciekawostkami 

znajdziesz w niej bardzo dużo praktycznych podpowiedzi zwanymi 

ściągami m.in. językowych.  

Na początku chciałbym Cię poinformować, że informacje zawarte w tej 

książce pochodzą po części z materiałów promocyjnych danych 

miejscowości, częściowo ze stron rządowych. Jednak większość 

informacji to zapiski rozmów z lokalnymi mieszkańcami. Nie zależało mi 

bowiem na napisaniu rzetelnego przewodnika z encyklopedycznymi 

informacjami, dlatego postanowiłem napisać luźny i praktyczny 

przewodnik, zawierający informacje od osób zainteresowanych swoim 

krajem czy miastem. Chciałem pokazać miejsca takimi jakie je 

dostrzegłem i takimi jakimi widzą je osoby mieszkające w nich przez całe 

życie. Mam nadzieję, że luźne informacje pochodzące od zwykłych 

mieszkańców będą łatwiejsze w przyswajaniu niż szczegółowe notki od 

uczonych, które można znaleźć we wszystkich encyklopediach.  

Strona WWW 
http://grzegorzczekala.pl/pl/lifestyle/macedonia-wprowadzenie-do-serii-

postow/ - na tej stronie znajdziesz poszczególne rozdziały tej książki 

poszerzone o zdjęcia z praktyki i wiele, wiele więcej. Zapraszam. 

  

http://grzegorzczekala.pl/pl/lifestyle/macedonia-wprowadzenie-do-serii-postow/
http://grzegorzczekala.pl/pl/lifestyle/macedonia-wprowadzenie-do-serii-postow/


10 
 

O autorze:  

Nazywam się Grzegorz Czekała. Zaczynając pisać tę książkę byłem 

jeszcze studentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a dziś kończąc ją 

jestem freelancerem (automatykiem, programistą, szkoleniowcem  

i autorem podręczników). Osobą, która cieszy się życiem i nie potrafi 

bezczynnie usiedzieć ani chwili na miejscu. Codzienny wolny czas 

poświęcam na treningi sportowe, czytanie książek, rozbudowywaniem 

własnej strony internetowej (GrzegorzCzekala.pl) i planowanie podróży. 

Bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą, dlatego zarabiam na życie ucząc 

innych. Stale staram się namawiać osoby, które spotkam na swojej 

drodze, aby w końcu wyruszył w swoją podróż życia.   

 

Co to jest IAESTE 

Rozwinięcie tego akronimu brzmi następująco: The International 

Association for the Exchange of Students for Technical Experience.  

W wolnym tłumaczeniu jest to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 

studentów uczelni technicznych w celu umożliwienia im odbycia 

praktycznych, technicznych płatnych praktyk zawodowych na terenie 

całego świata.  

IAESTE wraz z ASICS (organizacja studencka zrzeszająca studentów 

uniwersytetów) zostało założone w 1948 roku w londyńskim Imperial 

College, w celu integracji i promowania międzynarodowego zrozumienia po 

II wojnie światowej.  

Bardzo zależy mi na tym, aby czytelnicy dowiedzieli się o tej wyjątkowej 

organizacji, ponieważ uważam, że zawdzięczam jej o wiele więcej niż 

samym studiom. To właśnie dzięki umiejętnościom zdobytym przy pracy 

nad projektami,  zdecydowałem się na otwarcie własnej firmy. To dzięki 

przedstawicielom firm, z którymi współpracowałem zdecydowałem się 

pójść na studia magisterskie i dostałem każdą dotychczasową pracę. To 

też dzięki członkom tej organizacji z całego świata miałem i nadal mam 
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możliwość odwiedzenia niemalże każdego kraju na świecie, spotkania się 

z obcą osobą i spędzenia z nią czasu jak z kimś kogo znam od lat. Gdzie 

się nie ruszę, mam kogoś kto mnie przenocuje i oprowadzi po danym 

mieście. To właśnie dzięki tej organizacji założyłem pierwszą redakcje 

gazetki uczelnianej, zorganizowałem międzynarodowy zjazd studentów 

na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej i oczywiście wyjechałem na 

praktykę do Macedonii.  

 

Co to jest CouchSurfing.org  

Moim zdaniem jest to jedna z najciekawszych idei internetowych w 

historii. Założony w 2002 roku, portal umożliwiający znalezienie lub 

zaoferowanie darmowego łóżka („couch” – to z ang. kanapa) i 

towarzystwa w każdym kraju na świecie. Uważam ten portal jako 

alternatywę w stosunku do IAESTE już dla „nie-studentów”, którzy chcą 

poznawać ludzi na świecie i odkrywać niezwykłe miejsca obcując z 

lokalną ludnością. Poza wyjazdami i nocowaniem, członkowie CS 

spotykają się w większych miastach w celu podszlifowania języka 

angielskiego, aby poznać obce kultury nie opuszczając miasta i pokazać 

podróżnikom swój „kawałek” świata. 
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Wstępne informacje o kraju 

Nazwa:  Republika Macedonii,  

Stolica:  Skopje, (dawniej pisownia Skopie) 

Powierzchnia:  25 713 km², 145 miejsce na świecie (Polska 

312,679 km2 i  miejsce 691), 

Długość linii granicznej 748km (Polska 3511 km) 

Populacja 2,069,162 (Polska 38,483,957, Województwo Śląskie 4.517 mln ) 

Waluta: Denar Macedoński MKD (100 PLN = 1461 MKD Stan na październik 2016) 

Ustrój: Demokracja parlamentarna 

Patron kraju: Klement z Ohrid - twórca Cyrylicy 

Strefa czasowa: UTC +1, latem UTC +2 (tak samo jak Polska) 

Powstanie: Pierwsze wzmianki o narodzę Macedońskim pochodzą z 

5 w. p.n.e. ( o Polskim, a dokładnie Polanach dopiero z X w.n.e.), 

Grupy etniczne zamieszkujące kraj (w nawiasie dane dotyczące Polski):  

64.2% Macedończycy (  93.52% Polacy) 

25.2% Albańczycy (  1.09% Ślązacy) 

3.9% Turcy (  0.28% Niemcy) 

2.7% Romowie (nieliczne pozostałe) 

1.8% Serbowie 

2.2% pozostałe  

                                                           
1 Umieszczam informacje o Polce aby móc sobie zobrazować w/w dane. Suche 
liczby niewiele mówią, ale gdy możemy je porównać z czymś co znamy zyskują 
zupełnie inny wymiar. Czy 1 milion mieszkańców to dużo? Jak na polskie 
standardy to duże miasto, w porównaniu w Azji to małe miasteczko. 
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Słowniczek 
Jadąc do obcego kraju dobrze jest poznać kilka podstawowych zwrotów. 

Czasem jest to forma okazania lokalnej ludności szacunku… czasem, bo 

angielski nie wystarcza zawsze i wszędzie. Kilka takich zwrotów 

umieściłem dla Ciebie w tabeli poniżej. 

Jedzenie 

Pisownia oryginalna Wymowa Znaczenie 

Леб Leb Chleb 

млеaко Mleko Mleko 

бурек Burek Burek 

пиво Pivo Piwo 

вино Vino Wino 

путер Puter Masło 

компир Kompir Ziemniak, kumpir 

јаболко Jabolko Jabłko  

 

Przydatne 

Pisownia oryginalna Wymowa Znaczenie 

чаша Chasha Szklanka 

соба Soba Pokój 

кревет Krevet Łóżko 

река Reka Rzeka 

Grad Grad Miasto 

село Selo Wioska 

улица Ulica Ulica 
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Osoby 

Pisownia oryginalna Znaczenie 

јас Ja 

ти ty  

тој On 

таа Ona 

тоа To 

ние My 

вие Wy 

тие Oni 

 

Zwroty 

Pisownia oryginalna Znaczenie 

Здраво Cześć 

како си? Jak się masz?  

како се викаш? Jak się nazywasz 

Се викам … Nazywam się … 

добро утро Dzień dobry (rano) 

добар ден Dzień dobry (po godzinie 12:00) 

добра вечер Dobry wieczór 

добра ноќ Dobranoc 

Колку чини ова? Ile to kosztuje? 

 

Litery z cyrylicy, lub inaczej wymawiane niż w Polsce 

Pisownia oryginalna Wymowa 

Ж Sio  

з Z 

ѕ Dz  
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ќ K (miękkie) 

Л L 

Љ Lj 

Н N 

Њ Nj 

П P 

Р R 

С S 

Ф F 

Х H 

Ц Ts 

Џ Dż 

Ш Sz 
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Tradycyjne potrawy  
Największą z przyziemnych przyjemności jest jedzenie, a co za tym idzie 

próbowanie nowych, niezwykłych kuchni regionalnych jest prawdziwie 

anielskim doznaniem. Czym bardziej niezwykłe danie, tym mocniejszą 

sprawia mi to przyjemność – choć przyznam, że nie zawsze są to smaczne 

rzeczy. Do najdziwniejszych przekąsek jakich miałem przyjemność 

spróbować należy balut w Wietnamie (jajko na twardo z kaczym 21 

dniowym zarodkiem), smażona szarańcza w Bangkoku i wilgotny 

hamburger przygotowywany na parze w Stambule. Wiem jednak, że nie 

każdy lubi eksperymentować, a jeśli do tego dochodzi fakt zainwestowania 

oszczędności i kupna czegoś co może nie smakować, decydujemy się 

zamówić jednak klasycznego kotleta z frytkami. To taki nasz pewniak. 

Poniżej zamieszczam listę kilku tradycyjnych potraw (z krótkimi opisami), 

które miałem okazję zjeść, aby każdy mógł spróbować czegoś co na pewno 

mu zasmakuje.  

Burek - Börek 

Nie przez przypadek znalazł się na pierwszym miejscu. Przywędrował on 

bowiem na Bałkany już za panowania imperium Osmańskiego i ostał się po 

dzień dzisiejszy. Osobiście uwielbiam ten wypiek. Przypomina on 

przekładany tort z ciasta francuskiego, nasączonym tłuszczem, wypiekany 

w formie tortowej w piecu. Może być z dodatkiem tradycyjnego białego 

sera, mięsa mielonego  lub też szpinaku. Najrzadziej spotykaną odmianą, 

najlepszą z najlepszych jest tak zwany Burek Pizza z żółtym serem, mięsem 

i sosem pomidorowym. W tej szczęści świata jada się tę potrawę zwykle na 

śniadanie wraz z tureckim kefirem, bo przecież po takiej solidnej dawce 

kalorii dzień musi być dobry. Równie często zajada się nim podczas obiadu, 

bo na główny posiłek dnia taki ociekający tłuszczem kawał ciasta z mięsem 

lub serem nadaje się znakomicie. Skłamałbym gdybym nie wspomniał, że 

czasem zajadałem się nim tak jak inni przy kolacji, zresztą na drugie 

śniadanie też czy podczas powrotu z klubu nocnego. Na Bałkanach wiele 
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piekarni nawet tych małych, rodzinnych jest otwartych 24h na dobę, dzięki 

czemu świeży burek o każdej porze dnia smakuje najlepiej.  

Na szczęście wszędzie tam gdzie są tureccy czy też bałkańscy emigranci 

można nabyć Burka. Niestety zwykle ma on inną postać, jest pozwijany i 

kształtem przypomina naszą drożdżówkę. W dalszej części książki podam 

wskazówki gdzie można go kupić także w Polsce. 

Shopska Salata  

Mogę to powiedzieć bez obaw, że ta sałatka odmieniła moje życie. Przed 

wyjazdem do Macedonia, jak każdy młody mężczyzna wyznawałem zasadę, 

że warzywa to może jeść królik, a posiłek bez mięsa to może być co najwyżej 

deser. Jednak ta minimalistyczna sałatka będąca najczęściej zjadaną 

potrawą w tym kraju podbiła moje serce. Co się w niej znajduje? 

Rewelacyjne pomidory ze skórkami, soczysty zielony ogórek także w skórce 

i potarty na paseczki biały regionalny ser – bez skórki. Do smaku można 

polać oliwą i przyprawić pieprzem, oregano, bazylią i nie solą - bo ser już 

jest słony.  Przygotowanie porcji dla jednej osoby zajmuje mniej niż 2 

minuty. Sera takiego jak tam, który jest twardszą odmiana sera feta w 

Polsce nie znajdziemy, choć Serek typu Bałkańskiego z Lidla nie wiele od 

niego w smaku odstaje. Sałatkę polecam o każdej porze dnia i nocy jako 

samodzielny posiłek lub dodatek do mięs lub makaronów.  

 

Ćevapi – potocznie zwany kebabem 

Rewelacyjne kawałki mięsa mielonego (cielęcina, wieprzowina lub 

wołowina) przygotowywane w formie niezbyt dużych podłużnych klopsów 

na grillu. Podawane zazwyczaj w porcjach po 5 szt. z surową cebulką i 

koniecznie posypane „Bałkańską Posypką” – o czym jeszcze późnej. W Turcji 

potrawa ta, nazywana po prostu narodowym kebabem i przygotowywana 

jest tylko w restauracjach z dobrej jakości mięsa. Natomiast w samej 
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Macedonii, można ją dostać wszędzie i jest traktowana jak zwykłe smaczne 

danie, powiedziałbym, że nawet jedno z tańszych po za centrami miast.  

Pastrmajlija  

Ciężko opisać tę potrawę, bo jest to niby zwyczajne ciasto do pizzy 

rozciągnięte na kształt łódki z ubogimi dodatkami (zwykle tylko kawałki 

mięsa i odrobina sosu pomidorowego) zapiekane w piecu jak pizza. No 

dobrze… wcale nie było  tak ciężko.  

Sirene – biały ser  

Jest to ser tak uwielbiany przez Macedończyków, że używają go do każdej 

potrawy, gdzie się tylko da. Wypieki bez białego sera to na pewno wersja 

dla turystów, sałatka bez tego sera to jakaś zagraniczna fanaberia i tak dalej. 

Jest to biały ser wytwarzany z mleka koziego, owczego, rzadziej krowiego 

lub jako mieszanka tych składników, zawierający od 44 do 48% tłuszczu. 

Przez wielu mylony jest z serem feta, choć każdy kto go raz spróbuje, od 

razu zauważy, że jest twardszy i bardziej suchy. Zaskoczyło mnie 

stwierdzenie, że tylko w  Macedonii mają biały ser i to oni go wymyślili – 

pozwoliłem sobie nie polemizować z tą opinią. 

Bałkańska posypka  

Niezwykła kompozycja suszonej czerwonej i zielonej papryki wraz z 

gorczycą, bazylią i solą. Tyle wiem, a co jeszcze wchodzi w jej skład 

pozostaje tajemnicą. Na pierwszy rzut oka przypomina zwykłą przyprawę 

chili lecz nie jest pikantna tylko słodka i aromatyczna. Można ją znaleźć na 

każdym stoliku w każdym punkcie gastronomicznym. Doprawia się nią 

wszelkie mięsa, frytki i każde danie przygotowywane w piecu.  

Musaka – zapiekanka ziemniaczana z cebulą, jajkami … 

Tavce Gravce – fasolka po bretońsku.  

Sarma – gołąbki (tak.. nasze domowe gołąbki zawijane w kapuście). 
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Kalendarz świąt 
Przed odwiedzeniem każdego kraju warto przejrzeć kalendarz świąt 

lokalnych, aby uniknąć problemów lub aby móc zobaczyć jeszcze więcej 

ciekawych atrakcji podczas pobytu. Część wymienionych świąt to dni wolne 

od pracy dla wszystkich pracowników, lecz czasem tylko dla przedstawicieli 

jednej z religii. Warto przed wyjazdem upewnić się czy owe święto nie 

przysporzy w danym terminie jakichkolwiek utrudnień. Część nazw 

musiałem spolszczyć podczas tłumaczenia. Najważniejsze święta Macedonii 

to: 

1 stycznia  - Nowy Rok 
7 stycznia  - Boże Narodzenie – tylko Ortodoksi 
1 maja   - Święto Pracy  
24 maja  - Dzień św. Cyryla i Metodego  
2 sierpnia  - Dzień Powstania Narodowego (przeciwko Turkom) i           
                              Dzień Republiki (1944 utworzono Republikę Macedońską) 
8 września  - Macedoński Dzień Niepodległości  
11 października- Dzień Rewolucji  
23 października- Dzień utworzenia Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej 
1 listopada - Wszystkich Świętych – Katolicy i Protestanci 
8 grudnia  - Dzień Św. Klementa patrona miasta Ohrid i całego kraju 
25 grudnia  - Boże Narodzenie – Katolicy i Protestanci 
 
Święta ruchome:  

Ramadan Bajram – muzułmański dzień zakończenia postu 

Kwiecień / Maj – Dobry Piątek, Wielkanocną Niedzielą i Wielkanocnym 

Poniedziałkiem  

Wrzesień - Jom Kipur – święto żydowskie 

Ponadto dni mniejszości narodowych: 

8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Roma 

23 maja – Narodowy Dzień Armenii 

28 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Bośniaka 
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22 listopada – Dzień Alfabetu Albańskiego  

21 grudnia – Dzień Edukacji języka tureckiego  
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I. Po drodze przez Belgrad  

Czyli o: pijaczku bohaterze, największej cerkwi i wolnym czasie. 

Moja wielka wyprawa rozpoczęła się na dworcu głównym w 

Katowicach. Pociąg do Budapesztu odjeżdżał dwie minuty po 

północy. Nadeszła więc długo oczekiwana chwila pożegnania się z 

rodzicami i ruszenia w drogę. Podróży w nieznane do kraju o którym 

właściwe nikt nie słyszał i mało kto wie gdzie leży na mapie2. 

Moja 16-sto godzinna podróż w pociągu zapowiadała się na długi i 

samotny pobyt w pociągu. Tak też było. Bez większych zaskoczeń i 

rewelacji. Drobną pozytywną niespodzianką był 6 osobowy przedział, w 

którym miejsce zajmowały jedynie dwie młode osoby, w tym ja. Fotele 

były rozsuwane, tak, że dało się wszystkie z sobą połączyć, tworząc 

jedno wielkie łóżko. Można było naprawdę wygodnie spędzić 

początkowe 8 godzin podróży, aż do pierwszej przesiadki.   

Pierwsza przesiadka miała miejsce na dworcu centralnym w 

Budapeszcie. Dla niewtajemniczonych dodam, że w mieście są jeszcze 

dwa inne międzynarodowe dworce kolejowe. Planowo na zmianę 

pociągu miałem 40 min, jednak w rzeczywistość czasu było o 20 min 

mniej.  Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, – słowo „przebiegło” 

użyłem z premedytacją – ponieważ była to szybka zmian pociągu i 

kontynuacja drogi na południe.  

Kolejny etap podróży był trochę „ciekawszy”. Na początku 

konduktor wyprosił mnie wraz z starszym Panem z przedziału, ponieważ 

nie mieliśmy biletów na pierwszą klasę, która w węgierskich pociągach 

relacji międzynarodowych wygląda jak druga w polskich i nie jest zbyt 

                                                           
2 W 2016 r. pierwszy raz o Macedonii usłyszała opinia publiczna z powodu kryzysu 
emigracyjnego. Imigranci z Syrii poprowadzili główny szlak swojej wędrówki znany 
jako „szlak bałkański” właśnie przez granice tego 2 mln kraju. 
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dobrze opisana. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Starszy 

mężczyzna znał dobrze angielski i chętnie służył mi pomocą w 

znalezieniu nowych miejsc, oraz podzielił się kilkoma praktycznymi 

podróżniczymi wskazówkami. Znajomość ta okazała się przydatna po raz 

kolejny, kiedy zepsuł się pociąg i trzeba było przetłumaczyć słowa 

węgierskiej straży granicznej informujące o zaistniałej sytuacji. Widoki za 

oknem przypominały nieskazitelnie gładką taflę spokojnego morza 

porośniętą roślinnością. Gdzie okiem sięgnąć żadnych wzniesień. 

Podsumowując dotychczasową podróż, po za drobnymi 

niedogodnościami przebiegła przyjemnie, a na pewno spokojnie. Czego 

nie można powiedzieć o kolejnym etapie.  

Dalszy ciąg podroży nastąpił po 3 dniowej przerwie poświęconej na 

zwiedzanie stolicy Serbii - Belgradu. Pobyt w tym mieście jest jak podróż 

do przeszłości. Człowiek cofa się o 30 lat wstecz do czasów, kiedy to 

wszyscy mieli czas… 

 

Ciekawostka: BAŁKAŃSKIE MOTTO ŻYCIOWE  

Ludzie na Bałkanach prezentują całkowicie odmienne 

podejście do życia niż my Polacy - o czym więcej później - 

przede wszystkim nigdy i nigdzie się nie spieszą. Przed 

wyjazdem z Polski usłyszałem przypadkiem pewną audycję 

radiową, podczas której jeden znawca kultury bałkańskiej 

wyjaśniał, dlaczego ludzie zamieszkujący tamtejsze kraje są 

tak różni od Europejczyków z zachodu i centrum 

kontynentu. Przytoczył on motto mieszkańców ‘południa’: 

"Co masz zrobić dzisiaj zrób pojutrze - dzięki temu 

otrzymasz dwa dni wolnego". Jak bardzo wzięli sobie te 

słowa do serca widać tutaj na każdym rogu. W polskich 

szkołach uczymy się „Inwokacji” na pamięć, a w krajach 
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takich jak Serbia czy Macedonia można przypuszczać, że 

dzieci uczą się tej prostej i logicznej sentencji życiowej.3   

 

Miejsca warte odwiedzenia w Belgradzie można policzyć na palcach 

obu dłoni. Jednak jeśli ktoś bardzo chce pozwiedzać to miasto będąc w 

okolicy powinien zacząć od zamku na wzgórzu Kalemegdan co z 

tureckiego oznacza „pole walki” (wewnątrz znajduje się muzeum broni 

wojskowej). Zobaczyć można także starą rybacką dzielnicę z pięknie 

oświetloną wieżą na szczycie wzgórza, muzeum poświęcone wielkiemu 

naukowcowi Nikoli Tesli wewnątrz którego znajdują się Jego liczne 

wynalazki o nieznany przeznaczeniu - polecam w wolnej chwili przeczytać 

także jego biografię, gdyż był On osobą niezwykłą, która pokonała Edisona 

w batalii o elektryczność.4 Warto także  poznać Serbską kuchnię na 

najładniejszej w mieście alejce wypełnionej restauracjami i barami. Urok 

400-tu metrowej ulicy Skandarlija wywodzi się z jej historii. Wcześniej 

była to nieprzyjemna ulica pełna spelun zamieszkiwana jedynie przez 

biednych artystów i pisarzy, którzy wznosili ciągłe burdy i hałasowali pod 

                                                           
3 Po kolejnych czterech latach podróży po świecie i wielokrotnych odwiedzinach 
krajów bałkańskich mogę dodać, że to motto życiowe popularne jest wszędzie tam 
gdzie temperatura za oknem standardowo sięga 30 stopni. Nawet w Azji, Australii 
czy Polsce gdy przychodzi upalny okres ludzie zaczynają zwalniać i próbować 
przetrwać każdy kolejny dzień. Podobny spokojny styl życia prezentują również 
kraje bardziej rozwinięte ale to z innego powodu. Gdy Belg, Szwajcar czy Norweg 
na co dzień ma zapewniony bardzo wysoki poziom życia nie ma motywacji do 
zwiększenia wydajności swojej pracy, chcąc nacieszyć się tym co ma i docenić każdy 
spokojny dzień, w którym może sobie pozwolić na „wszystko”. Imigranci natomiast 
w tym samym czasie pracują na jego przyszłą emerytury i wzrost PKB.  
4 Dzisiaj po przeczytaniu biografii owego geniusza, kilku materiałów w prasie i 
obejrzeniu filmów jestem pod jeszcze większym wrażeniem niż w 2012 roku. 
Nikola był człowiekiem potrafiącym w wyobraźni konstruować, dopracowywać 
urządzenia i obliczać ich wytrzymałość jak również żywotność poszczególnych 
części. Podobno wszystko zaczęło się już w dzieciństwie gdy jak każdy dzieciak 
„śnił na jawie” , ale jego rodzice nie zakazali mu bujać w obłokach. Z czasem 
dopracował swoje umiejętności wizualizacji … ale to temat na inną książkę.   
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oknami. Jednak z czasem dzięki tym lokatorom – m.in biednym malarzom 

- zaczęła rozkwitać i przemieniać się w główną ulicę kulturalną, a 

następnie kulinarną miasta. Przepyszne tradycyjne, a czasem również 

wykwintne potrawy kusza przechodniów unoszącymi się w powietrzu 

zapachami. Podobno sam Alfred Hitchcock reżyser filmów grozy w tym 

miejscu zakończył swoją dietę, namówiony przez piękne kelnerki do 

spróbowania lokalnych specjałów.  Podczas spaceru tą ulicą, każdy 

ciekawski turysta na pewno dostrzeże pomnik pewnego pijaczka. 

Legenda głosi, że pomnik ten postawiono aby upamiętnić pewne 

niepowtarzalne wydarzenie, które miało miejsce wiele lat temu. Pijaczek 

chcąc zerwać z nałogiem ogłosił wszystkim, że „od dzisiaj już nie pije” w 

co nikt mu wtedy nie uwierzył. W celu zademonstrowania swojej silnej 

woli zmotywował się, aby przejść całą tą ulicę wypełnioną knajpami od 

samego początku do końca nigdzie się nie zatrzymując. Łatwo się 

domyślić, że udało mu się wykonać to zadanie, wiec aby uwiecznić ten 

niezwykły wyczyn postawiono pomnik. Ot to cała historia tajemniczej 

postaci– tak, dla mnie też to jakieś naciągane. Spędzając w tym mieście 

wieczór koniecznie należy się wybrać nad rzekę  i spędzić niezapomnianą 

noc na jednej – lub kilku – barkach, na pokładzie których otworzono 

kluby muzyczne. Być może właśnie to te dyskoteki powinny stanowić 

główną atrakcję Serbii jeśli mowa o młodych turystach bo jest to coś 

unikalnego.5 Przyjemny chłodny powiew znad rzeki daje wytchnienie 

‘tancerzom’ wypływającym z klubów, a rozrywkowa muzyka zaprasza do 

środka przechodniów. Gwarantuję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie 

- no może oprócz parkietów do tańczenia, bo ich tutaj po prostu nie ma. 

Serbowie odwiedzają te miejsca aby posłuchać muzyki, a na każdego kto 

podda się działaniu tych energicznych rytmów patrzą z pożałowaniem.  

Ostatnie, polecane przeze mnie dwie atrakcje tego miasta to Cerkiew 

Św. Sawy będąca jedną z największych cerkwi prawosławnych na 

                                                           
5 Nigdy więcej nie udało mi się trafić na podobne imprezowe miejsce. Liczne barki 
z bardzo atrakcyjnymi, nowoczesnymi klubami muzycznymi kołyszące się na 
wodzie, które na pewno utkwią mi głęboko w pamięci na dłużej.  
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świecie. Trzeba przyznać, że z zewnątrz robi naprawdę duże wrażenie, 

niestety w środku trwa w dalszym ciągu jej odbudowa - od 1985 roku. 

Widok dużego dźwigu w jej wnętrzu może zainteresuje jedynie 

inżynierów, a na pewno nie uduchowionych turystów. Obowiązkowym 

punktem odwiedzin dla pasjonatów historii są trzy zbombardowane 

przez samoloty NATO budynki rządowe. Celowo nie zostały 

odbudowywane, aby przestrzegać kolejne pokolenia przed 

prowadzeniem wojen.6  

  

                                                           
6W bardzo wielkim skrócie.  Mało kto wie, że wojska NATO zbombardowały stolicę 
Serbii w 1999 roku podczas operacji Allied Force. Powodem tej operacji były czystki 
etniczne na terenie Kosowa przeprowadzone przez władze Jugosławii. Ciekawostką 
technologiczną jest fakt, że to podczas tej operacji pierwszy raz w historii 
wykorzystano na dużą skale wojskowe drony zwiadowcze. Aby zaprezentować 
skalę ich wykorzystania można dodać, że przez 78 dni konfliktu sojusz stracił aż 25 
bezzałogowych aparatów latających. Łatwo wyliczyć ilu pilotów może dalej cieszyć 
się życiem dzięki zastąpieniu ich stanowisk maszynami.  
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II. Macedonia coraz bliżej 
Czyli o: Matematyce przystankowej, nielegalnym serze i 5 wiadrach wody. 

Problemy na kolejnym etapie podroży rozpoczęły się jeszcze przed 

dotarciem na dworzec kolejowy. Szybko okazało się że punktualność 

nie stanowi mocnej strony tutejszej komunikacji miejskiej.  

 

Ciekawostka:  KOMUNIKACJA MIEJSKA - BELGRAD  

W Belgradzie ciężko jest znaleźć przystanek z rozkładem 

jazdy, nie dlatego że są poniszczone tylko po prostu 

niepotrzebne. Wynika to z podejścia do życia. Czasem na 

tych największych przystankach można natrafić jednak na 

coś co przypomina rozkład jazdy autobusów lub tramwajów. 

A dokładniej mówiąc, jest to tablica z napisaną godziną 

odjazdu pierwszego autobusu z tego przystanku i 

ostatniego dla każdej linii. Pomiędzy tym godzinami znajduje 

się liczba informująca nas co ile minut przyjeżdżają kolejne 

autobusy tej samej linii. Więc jeśli ma ktoś kalkulator w 

głowie to wie że AUTOBUS nr 43 rusza pierwszy raz z tego 

przystanku o 4.35 następnie dodaje sobie np. 15 min razy X 

aby otrzymać aktualny czas i poznaje czas odjazdu kolejnego 

autobusu nr 43 – czyż nie jest to proste? W tym mieście 

typowy rozkład jazdy który znamy się by nie sprawdził, 

ponieważ kierowcy autobusów jeżdżą tutaj jak chcą. Czasem 

się ścigają między sobą, który pierwszy przejedzie przez 

światła, a innym razem robią sobie przerwę aby sobie 

pogadać . Taki kraj i taka mentalność ludzi wiec albo się 

przyzwyczaisz albo uciekniesz. Dzięki temu, że nie ma 

podanej dokładnej godziny odjazdu na rozkładzie ludzie są 

spokojniejsi gdyż nie muszą się denerwować opóźnieniami 
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komunikacji – bo komu chciało by się obliczać dokładny czas 

odjazdu, którego i tak nikt nie przestrzega.7 

Dwa kolejne ciekawe rozwiązania komunikacyjne w tym 

mieście prześcigają znane mi z przykładów z wszystkich 

polskich miast – choć pewnie nie byłem jeszcze wszędzie i nie 

wszystko widziałem.  

Pierwsze z nich pomaga w sytuacji gdy już stoisz na tym 

przystanku i tracisz cierpliwość bo nie wiesz kiedy przyjedzie 

tramwaj na który czekasz. Wtedy możesz wysłać 

darmowego SMS-a z zapytaniem gdzie on jest. W 

odpowiedzi otrzymasz sms z informacją za ile przystanków 

znajdują się wszystkie pojazdy zatrzymujące się w miejscu w 

którym właśnie stoisz. Jednak prawda jest jak zwykle 

bardziej szara niż różowa i nie do końca ten system działa. 

Raz otrzymasz informacje że za 3 przystanki podjedzie dany 

autobus, a chwilę później, że jeszcze zostało mu 8. Ale 

Serbom to nie przeszkadza - bo mają w końcu czas. 

                                                           
7 Jeszcze ciekawsza sytuacja jeśli chodzi o komunikację miejską ma miejsce w 
azjatyckich metropoliach. W 10 milionowej stolicy Tajlandii – Bangkoku na 
przystanku jest podany wyłącznie numer autobusu, który powinien się na nim 
zatrzymać. Choć nie zawsze się zatrzymuje dlatego koniecznie trzeba stanąć przy 
drodze i machać do kierowcy. Większy problem stanowi natomiast ostatni autobus 
na każdej linii. Wiadomo, że ten ostatni jeździ do godziny 24.00 ale nie wiadomo 
czy wyjeżdża on z zajezdni o północy czy może już do niej wraca. Pewnego razu 
wykazałem się cierpliwością i ten ostatni złapałem w centrum Bangkoku około 
godziny 00:30. Stałem wtedy na przystanku z pokerową miną wraz z kilkoma 
Tajami, którzy co chwilę spoglądali na zegarki zastanawiając się czy czekać dalej czy 
może jednak wezwać taksówkę.  
W 8 milionowym Sajgonie (obecnie Ho Chi Minh-największym mieście Wietnamu 
)na obrzeżach miasta (z północnego krańca na południowy jest ok 80km) nie ma w 
ogóle oznakowanych przystanków. Autobus staje wszędzie tam gdzie pojawiają się 
chętni aby do niego wsiąść. Tym samym o rozkładach jazdy można zapomnieć. 
Tylko lokalna ludność wie kiedy rusza  on z zajezdni ten pierwszy  jak i ostatni.  
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Drugie rozwiązanie opiera się o papierowe zbliżeniowe karty 

magnetyczne – tak papierowe !!  -  zamiast biletów. Nie ma 

zwykłych kasowników. Zbliżasz kartę do czytnika i już. 

Czytnik pobiera twoje impulsy, a na ekranie widzisz aktualny 

stan konta. 

 

Jednak nie o Belgradzie jest ta książka wiec wracając do sedna sprawy… 

 Czekałem na tramwaj trochę dłużej niż wynikało to z „rozkładu 

jazdy. Już ok 25 minut spędziłem na przystanku gdy do pociągu jadącego 

do Macedonii pozostało jedynie 40min. Myślę sobie spokojnie, jak nie 

zdążę na ten pociąg to pojadę następnym, to w końcu jedyne 12 godzin 

nieplanowanego postoju. Stare polskie przysłowie głosi, że 

„nieszczęścia chodzą parami”, w tym przypadku jednak się ono nie 

sprawdziło. W tej sytuacji nieszczęścia chodziły całymi szeregami. 

Tramwaj gdy już w końcu przyjechał zatrzymywał się dosłownie na 

wszystkich światłach. Czerwona fala wielkości tsunami pojawiła się na 

mojej drodze, a kolejne sekundy w międzyczasie uciekały nieubłaganie. 

Po dotarciu na dworzec, na zegarek wolałem już nie spoglądać. 

Podbiegłem do pierwszego pociągu przy którym stał konduktor i 

sprawnie przeprowadziłem z nim rozbudowaną konwersację: 

- Skopje? 

 - Da 

… i wszystko było już jasne. Zdążyłem, więc szybkim susłem do 

wagonu i ruszam dalej. 

 

W przedziale trafiła mi się istnie międzynarodowa ekipa: Ja  - Polak  

jakby ktoś zapomniał  - Ukrainka Mariya ze Lwowa8, dziadek - zagadujący 

                                                           
8 Mariya okazała się znajomością na dłużej, którą dwa lata później odwiedziłem w 
Lwowie i poniekąd do dnia dzisiejszego mamy ze sobą minimalny kontakt.  
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po rosyjsku - i Serb. Skład systematycznie zmieniał się z każdą upływającą 

godziną, kolejną długą nocną godziną. 

Na ostatniej stacji przed granicą z Macedonią dosiadła się do nas 

starsza pani, typowa bałkańska babcia z czerwoną chustą na głowie. W 

rękach trzymała 4 worki wypchane czymś bardzo ciężkim. Jak później się 

okazało było to ok 30 kg białego sera. Nie do końca legalnie 

przemycanego przez granicę - ?. Celnik zażądał małej darowizny od babci 

za przymknięcie na to oka - 2 kg sera.9 Już od samej granicy ciekawie 

zapowiadała się ta Macedońska przygoda. 

Po wspólnym dotarciu wraz z Ukrainką - mówiącą świetnie po polsku 

z Kijowskim akcentem - do dworca centralnego w Skopje okazało się, że 

to nie koniec problemów na tej trasie. Wysłanie sms z informacją, że już 

dotarłem do osoby która miała mnie odebrać, okazało się niemożliwe. 

Karta sim z sieci T-mobile działała świetnie na Węgrzech i w Serbii, w 

Macedonii zaczęła robić problemy. W tym kraju, ta firma ma swoje 

oficjalne przedstawicielstwo. Niestety, pomimo tego faktu można 

zapomnieć o korzystaniu z je usług przy użyciu polskiej karty sim. Po 

pożyczeniu telefonu od znajomej z pociągu wszystko zaczęło układać się 

lepiej- też ciekawe, że ukraińska sieć tutaj działała. Macedońska koleżanka 

z IAESTE w końcu mnie znalazła. Była natomiast bardziej zaskoczona niż 

zadowolona – delikatnie mówiąc. Zapytała mnie co ja tutaj robię dzisiaj 

skoro miałem być wczoraj - ?. Musiałem przyznać się do popełnienia 

małej – przecież to tylko 24 godziny - pomyłki w papierach. Wszystko 

sobie wytłumaczyliśmy i dojechaliśmy do akademika. 

Akademik Pelargonia z zewnątrz wygląda na lata 60. W wewnątrz 

prezentował się natomiast  trochę gorzej bo na ciężkie lata 50. Pokoje 

były .... Uprzedzano mnie o tym co mogę tam zastać. Ale to co ukazało 

się moim oczom było jeszcze gorsze. Taki bałagan i bród ostatnio 

                                                           
9 Dziś już wiem, że również z Unii Europejskiej nie można legalnie wywozić m.in. 
wędlin i wyrobów mleczarskich. Tabliczki z takim ostrzeżeniem można znaleźć na 
lotniskach.  
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widziałem na filmach o wojnie w Wietnamie.10 Zresztą nie tylko to 

widziałem wcześniej jedynie na takich filmach – o czym później. 

W pokoju zastałem jednego z dwóch moich nowych 

współlokatorów. Następnie po krótkiej rozmowie doszliśmy do wniosku, 

że należało by umyć podłogę. Należało by. Bardzo należało! Bo jak się 

później dowiedziałem nikt tego jeszcze w te wakacje wcześniej  nie robił 

- a była już przecież połowa sierpnia. Liczba wiader czystej wody jaką 

wykorzystaliśmy do tej prostej czynności przerosła moje oczekiwania. 

Pokój miał może wymiary 6 na 4 metry, a potrzebowaliśmy 5 pełnych 

wiader wody aby go uprzątnąć. Wnet wyszło na jaw, że cienka warstwa 

ziemi na podłodze, którą zastałem to nie wymysł architekta .... 

   

  

                                                           
10 Cztery lata później odwiedziłem Wietnam osobiście i musze tutaj wstawić drobną 
dygresję do mojej wypowiedzi z pamiętnika. Wojna w Wietnamie była bardzo 
brutalna i okrutna. Dziś pozostały po niej tylko ślady w muzeach i gdzieniegdzie 
zapomniane miny na terenach niezamieszkanych. Dziś Północny Wietnam jest 
bardzo czysty, poukładanych i rozwinięty. Południowy to w dalszym ciągu 
prawdziwy sajgon, bród, szczury dokarmiane na ulicach zamiast kotów oraz 
wszędzie rzucane śmieci. Akademik Pelargonia wyglądał tak samo po za drobną 
różnicą, zamiast szczurów wszędzie biegały ogromne karaluchy.     
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III. Macedonia pierwsze dobre wrażenie? 

Czyli o: karaluchach, burku i frytkach w bułce. 

Dzień pierwszy - poniedziałek. Dzień wolny, ponieważ pracę 

zaczynam od wtorku. Po 15 minutach od pobudki poznałem już chyba 

wszystkich współlokatorów, którzy nie wyszli rano do pracy.  Cztery 

karaluchy,  rodzinkę mrówek i kilka innych robaczków. W Pelargonii 

nigdy nie możesz czuć się samotny. Następnie udałem się na wyprawę 

do pobliskiej piekarni w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia na pierwszy 

obiad. Poszukiwania zakończyły się sukcesem. Pozytywnie się 

zaskoczyłem odkrywając jak szeroką gamę produktów można znaleźć w 

każdej tutejszej piekarni.  

 

Ciekawostka  PIEKARNIE 

Piekarnie w Skopje i Belgradzie11 prezentowały ten sam 

standard. Wszystko naprawdę pyszne ale zwykle bardzo 

tłuste. Pieczywo wypiekane przez całą dobę, nie ważne czy 

wracasz o 3 w nocy z klubu czy z pracy o 15, zawsze 

dostaniesz coś prosto z pieca. 

W odróżnieniu od polskich piekarń, można nabyć tutaj 

bardzo wiele wyrobów z nadzieniem nie na słodko lecz np. z   

białym tradycyjnym serem, żółtym, lub z białym, szynką i 

serem, nadzieniem typu pizza lub białym serem tradycyjnym 

itp. Gama asortymentu tak szeroka, że zadowoli najbardziej 

wybredne gusta kulinarne, a dla wszystkim fanów białego 

sera będzie to istna ziemia obiecana – a właściwie wypiekana. 

Najpopularniejsza potrawa to Burek (znana także  

jako:  byrek,  börek,  boereg,  piroq). Duże okrągłe ciasto 

                                                           
11 Podobnie jest również w Chorwacji gdzie zjadłem 2 lata później najlepszy w 
życiu burek typu  pizza - ale o tym smakołyku opowiem później.  
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trochę jakby francuskie nasiąknięte tłuszczem, wypiekane w 

piecu, a popijane się je jogurtem.  O różnych nadzieniach: 

biały ser, pizza, mięso lub szpinak. Taki miejscowy tradycyjny 

tłusty fast food. Pomimo, że tłusty to godny polecenia . Po 

powrocie do kraju będę bardzo tęsknił za nim, pomimo że 

przez pierwszy tydzień unikałem go jak ognia gdyż z 

wyglądu nie prezentuje się zbyt smacznie. Tłuszcz 

dosłownie z niego kapie.12 

Moje ulubione tutejsze przysmaki to długie walcowe 

krokiety wypełniane w całości żółtym serem, zjadane na 

śniadanie. Warte polecenia są również ciasta zapiekane z 

nadzieniem (żółty ser, szynka i sos). Rzeczy na słodko 

również są tutaj bardzo smaczne,  jednak warto uważać co 

się wybiera bo czasem mogą być aż nazbyt słodkie.13 

 

W poniedziałki jak to w poniedziałki zebranie IAESTE Macedonia. 

Wszyscy obcokrajowcy zebrali się na sali wykładowej tutejszego 

                                                           
12 Burek można znaleźć dziś już nie tylko w krajach bałkańskich, ale również 
wszędzie tam gdzie wyemigrowała tutejsza ludność otwierane są tradycyjne 
punkty gastronomiczne. W Berlinie, czeskim Brnie ale i w Warszawie udało mi się 
takie punkty znaleźć. Nieopodal Centrum Nauki Kopernika w Warszawie w hali 
targowej ulokowanej pod mostem, można znaleźć jeden z takich restauracyjek. 
Prowadzi ją Macedończyk, który wyemigrował do naszego kraju ponad 20 lat temu 
i do dnia dzisiejszego przygotowuje swoje tradycyjne dania (niestety) w wersji 
bardziej zachodnioeuropejskiej. Spytałem dlaczego zmienił przepis. W odpowiedzi 
usłyszałem, że polskie żołądki nie lubią, aż ta tłustych dań. Trochę zaskakujące. 
Właściciel baru też znał Pelargonie i wspomniał, że w samej tylko Warszawie są 
jeszcze 2 podobne miejsca gdzie serwowany jest burek.  
13 Miałem okazję mieszkać w gliwickim akademiku przez rok z hiszpańskim 
Erasmusem – studentem z zagranicy, który przyjechał do Polski na wymianę 
studencką. Do tego czasu byłem przekonany, że Polacy kochają słodycze. Ale to nie 
prawda. Hiszpanie, Francuzi, Austriacy nawet Turcy naprawdę kochają cukier. Za 
przykład może posłużyć turecka baklawa, moczona w wodzie z cukrem albo 
należało by powiedzieć w cukrze z wodą, jednak o niej będzie później.  
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uniwersytetu.  Na miejscu członkowie IAESTE Skopje się spotykają i 

rozmawiają po macedońsku nad sprawami nas dotyczącymi 

(przyjezdnych studentów). Czyli jak w Czeskim filmie coś ktoś mówi ale 

nie wiadomo o co chodzi. Druga część zebrania na szczęście już po 

angielsku. Po zebraniu tradycyjne wyjście do restauracji, knajpki itp. Na 

miejscu była dobra okazja aby z każdym zamienić dwa słowa przy piwku 

i lepiej się poznać. Jako, że studenci na całym świecie są tacy sami – czytaj 

biedni – dalszą część wieczoru spędziliśmy więc na ławkach w parku. 

Godzina 22.30 park obok stadionu narodowego w centrum miasta 

zatłoczony. Tłumy ludzi popijają sobie piwka, wina itp. napoje 

wyskokowe. Gdzieniegdzie ktoś tańczy tango - 8 par -, a gdzie indziej 

zajada się czymś dziwnym – dla mnie nieznanym. Sam poczułem się 

głodny więc spytałem o pobliską budkę z jedzeniem. Hamburger w 

wydaniu macedońskim okazał się małym zaskoczeniem .... 

 

Ciekawostka: HAMBURGERY 

Hamburger jak to hamburger na całym świecie wygląda tak 

samo i zjada się go z frytkami.14 Także i tutaj. Z tą różnicą, że 

frytki zawsze są wkładane do środka - !!! Może to i 

wygodniejsze ale na początku dziwnie wygląda kiedy 

zamawiasz kanapkę, a dostajesz ją wraz z dużą porcją frytek 

w środku. Jak się okaże kilka tygodni później i kilkaset 

kilometrów dalej, frytki można dodawać też do innych 

kanapek - ale o tym później.  

 

                                                           
14 Podczas wizyty w Turcji okazało się, że hamburgery wcale nie wyglądają wszędzie 
tak samo.  Jeszcze większym zaskoczeniem niż frytki w bułce okazały się namoczone 
burgery. Są przygotowywane jak zwykłe, ale następnie wkładane są do urządzenia, 
w którym para wodna podtrzymująca temperaturę przesiąka burgera i  bułkę. 
Dziwny jest ten świat …  
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Ciekawostka: PICIE ALKOHOLU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

Jak w większości krajów Europy spożywanie alkoholu w 

parkach jest zabronione.15 Przynajmniej oficjalnie, ponieważ 

z tego co mi powiedziano ostatnio ktoś dostał mandat za 

spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jakieś dwa lata 

temu. Siedzimy w parku przy jednej z większych 4 

pasmowych ulic miejskich w centrum miasta, policyjne 

radiowozy mijają nas kilka razy i jakoś dziwnie nie zauważają. 

Zresztą nikogo z  ponad stuosobowego tłumu ludzi w parku. 

Najciekawszy jednak w tym wszystkim jest fakt, że w tym 

kraju od godziny 21.00 obowiązuje prohibicja – jeszcze do 

niedawna rozpoczynała się już od 19.00. W sklepach po tej 

godzinie nie można kupić legalnie alkoholu. Wiadomo, że 

przy parkach czy też po znajomości w cały mieście spod lady 

da się różne napoje załatwić. Ale dla przyjezdnych, którzy nie 

mają znajomości takie zakupy będą stanowić nie lada 

problem – choć nie należy on do tych problemów, których 

nie da się rozwiązać.  

 

                                                           
15 W większości krajów europejskich alkoholu nie można spożywać w miejscach 
publicznych ale to nie znaczy, że nie wolno tego robić w całej Europie. I tak np. w 
Budapeszcie standardem są rozmowy przy butelce wina na mostach nad rzeką 
Dunaj. Ludzie siedzą z kieliszkami wina z nogami swobodnie spuszczonymi z 
barierek mostów. W Szwajcarii ludzie są na tyle „dojrzali”, że zrezygnowali z płacy 
minimalnej dla każdego obywatela wypłacanej bez obowiązku pracy, dlatego też z 
alkoholem problemów nie mają i zezwalają na spożywanie go w każdym miejscu. 
Jeszcze ciekawsze doświadczenie miałem w Kopenhadze, gdzie delektowałem się 
piwem w czynnym kościele, słuchając muzyki elektronicznej, leżąc wraz z 
Duńczykami na kocach rozłożonych na ziemi. Co kraj to obyczaj.  W Katowicach 
również kilka lat temu była wyznaczona część miasta wokół ulicy Mariackiej,  gdzie 
można było delektować się własnym alkoholem na ulicy. Niestety dziś tak 
kulturalnie już nie jest.  
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Po parku wybieramy się do klubu. Jedynym otwarty, a przede wszystkim 

darmowym klubem muzycznym w poniedziałek, jest słynna Hawana. 

Zlokalizowana jest tak jak większość klubów w Skopje, przy stadionie 

sportowym. Aby wejść trzeba odstać swoje w kolejce - albo raczej tłumie 

ludzi - ochrona przy drzwiach wybiera losowo kto może wejść teraz, a kto 

za chwile albo jeszcze później  - bo wpuszczają wszystkich. Po 20 min 

doczekaliśmy się. Klub jak to klub w ciepłych krajach jest bez dachu. 

Miejsc siedzących nie za wiele ale za to stojących wokół stołów 

mnóstwo. Jest i  rockowa scena. 

 

Ciekawostka:  KLUBY NA BAŁKANACH 

W Belgradzie można spędzić noc bawiąc się w 

dyskotekach/klubach na barkach unoszących się na wodzie. 

Bardzo ciekawy wygląd, nowoczesne wystroje wnętrz, 

muzyka na poziomie. Barek jest wiele, a na każdej z nich inna 

muzyka. Polecam! Tylko jedna rzeka przepływa prze miasto 

więc łatwo do nich trafić. 

W Skopje byłem jak do tej pory tylko w Hawanie. Klub ten 

przypadł mi do gustu, jednak ma jeden wielki minus. Można 

w nim usłyszeć tylko muzykę rockową pochodzenia 

Serbskiego lub Macedońskiego. Imprezy wyglądają tutaj 

kompletnie inaczej niż w Polsce.  Po pierwsze - nikt nie 

tańczy. Nie ważne jak porządny jest klub i fajna muzyka. 

Wszyscy stoją przy stolikach  - tak stoją, w klubach zwykle się 

stoi, no bo przecież kto siedzi w dyskotece? Niektóre osoby 

przytupują sobie nogą rytm, jednak jeśli ktoś robi jakieś 

bardziej energiczne ruchy, to szybko zostaje wyśmiany lub 

przynajmniej dyskretnie obgadany.  Co do stolików to są 

rozstawione dosłownie wszędzie. Wysokie, małe  - tak na 4 

piwa i dwa łokcie - i trzeba się pomiędzy nimi przeciskać jeśli 

się chcesz gdzieś dojść.  Co do muzyki to jest fajna, można 
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do niej przywyknąć,  jeśli jest taka możliwość jest grana na 

żywo. Nawet w restauracjach wieczorem występują małe 

kapele, które sprawdzają jak głośno da się głośniki 

podkręcić. Ma to na celu rozreklamowanie tego miejsca w 

całym mieście czyli tam gdzie dźwięki dosięgną - tak to 

wygląda w Skopje. W Belgradzie było bardziej klimatycznie, 

ponieważ kapele grały regionalne kawałki bliżej ludzi, 

między stoliczkami.  

Jakiej muzyki słucha tutejsza młodzież? Właściwie tylko 

Serbskiej lub Macedońskiej. W radiu można też usłyszeć 

ogólnoświatowe hity, jednak nie cieszą się tu, aż taką 

popularnością. Ale wracając do imprez… 

Po drugie. Wszyscy palą.  Jak się dowiedziałem "Jeśli nie 

palisz to nie możesz być męski". Słysząc te słowa kojarzą mi 

się od razu amerykańskie bilbordy z lat 70 - męski kowboj z 

papierosem w ustach - i wielkie propagandy firm 

nikotynowych. Z drugiej strony Macedonii bliżej do tamtej 

Ameryki niż nowoczesnej Europy. Przeciętna paczka 

papierosów kosztuje nie więcej niż 4zł i to po podwyżkach 

które bardzo zdenerwowały moich znajomych. 

 

Koncert ku mojemu zaskoczeniu rozpoczął się przed 2. Myślałem że 

powoli scenę zaczynają sprzątać, a to dopiero zespół zaczął się 

rozkładać.  

Podczas imprezy zaśpiewali kilka rytmicznych utworów po Macedońsku, 

których słowa wszyscy bez wyjątku znali. 

 

Ciekawostka: ŻYCIE NOCNE 

Życie nocne w Europie Środkowej jest równoznaczne z 

klubami nocnymi i wszelkiego typu imprezami. W Europie 

południowej nie kończy się tylko na tym. Bez problemu można 

spotkać o godzinie 24 dzieci uganiające się za piłką albo 
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rodziców z wózkami. Przypuszczalnie powodem takiego 

podejścia jest wysoka temperatura podczas dnia na co dzień. 

Ciężko kazać dziecku uganiać się za piłką o godzinie 18.00. Za 

oknem 33 stopnie i w dalszym ciągu na niebie męczące słońce. 

Jednak aby naprawdę zobaczyć, a może i poczuć tradycyjne 

sposoby spędzania późnowieczornych godzin, należy udać się 

koniecznie do Skopje, a dokładniej do starej handlowej 

dzielnicy założonej przez Turków – Čaršiji. O czym opowiem 

więcej później. 

 

Do akademika wróciliśmy taksówką. 
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IV. Wyprawa w góry  
Czyli o : wyprawie krzyżowej i życiu jak pies z kotem. 

Wtorek miał być moim pierwszym dniem w pracy. Miał być. Jednak z 

samego rana dostałem informacje, że profesor nie ma dziś - dla mnie 

czasu -  i mam jeden dzień wolnego więcej. Bałkańska mentalność.  

Skopje otoczone jest z wszystkich stron górami. Pierwsze podejście 

zaczyna się 300 m od akademika i kończy na wysokości 1066m.n.p.m. 

Jest to szczyt Vodno. Długo nie musiałem przekonywać kolegi z Anglii  

abyśmy razem wyruszyli na wyprawę w stronę tego szczytu 

zakończonego gigantycznym 66 metrowym krzyżem Milenijnym 

oświetlanym w nocy. 40 min poświeciliśmy na dotarcie na miejsca skąd 

zaczynają się szklaki turystyczne. Po spytaniu jednego przemiłego Pana 

o drogę na szczyt straciliśmy kolejne 10 min na dotarcie donikąd. Tam 

zapytaliśmy się kolejnej osoby o drogę i powróciliśmy do tego samego 

miejsca w którym ostatnio pytaliśmy o drogę. Dotarcie na szczyt zajęło 

nam ok 2 godzin. 

 

Ciekawostka: SZLAKI TURYSTYCZNE 

Oznakowanie szlaku na drzewach składa się z dwóch 

dowolnych kolorów. Często można natrafić na biało 

czerwone flagi, wymalowane na co drugim drzewie. To nie 

oznacza szlaku pamięci zasłużonych Polaków, a jedynie 

przypadkowe ułożenie kolorów. Szlaki w przeciwieństwie 

do polskich są naprawdę gęsto oznaczane. Zwykle z jednego 

miejsca można zauważyć 3 kolejne, a czasem i więcej. Chyba, 

że szlak ostro skręca, wtedy jest problem, bo nie znają 

wykrzykników turystycznych.16 Po za tym, tablice 

                                                           
16 W polskich górach tak samo jak w słowackich czy czeskich, wykrzyknikami 
wymalowanymi na drzewach ostrzega się turystów przed ostrą zmianą kierunku 
poprowadzonego szlaku.  
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informacyjne i mapy są naprawdę czytelne - pod jednym 

tylko drobnym warunkiem, jeśli zna się cyrylicę.  

 

Nagroda dla zdobywców tego szczytu to widok na panoramę Skopje. 

Największego miasta liczącego ok 530tys. mieszańców czyli 

stanowiącego mniej więcej 25% ludności tego kraju. Jednak gdy kolega z 

Szanghaju, kilka dni wcześniej ją zobaczył to z wielkim zaskoczeniem 

zapytał - „Gdzie są pozostałe dzielnice”. Następnie dodał – „Tak małego 

miasta w swoim życiu jeszcze nie widziałem.”17 

Na górze istnieje możliwość zjedzenia czegoś w krzyżu, a dokładniej 

ulokowanej w jego wnętrzu  restauracji.  Można też zjechać kolejką 

liniową do miasta. Jednak z jakiejś nieznanej przyczyny, wbrew 

informacją umieszczonym na tabliczkach w języku angielskim zastaliśmy 

tutaj wszystko pozamykane. Więc po chwili przerwy udaliśmy się w 

podróż powrotną. Podczas której mijało nas bardzo wiele osób 

wbiegających lub maszerujących po szlaku na szczyt. Jest to tutejsza 

forma odstresowania się po pracy, ciesząca się naprawdę sporą 

popularnością.  Dla innych jest to ucieczka od upałów panujących stale w 

mieście. Z każdym krokiem postawionym w stronę szczytu odczuwa się 

przyjemny, chłodniejszy wiaterek, czym głębiej w las tym temperatura 

bardziej znośna. Na szczycie jest naprawdę przyjemnie, ponieważ 

wychodzi się ponad poziom szczytów odgradzających miasto od wiatru i 

tym samym świeżego powietrza.  

Podczas spacerku powrotnego mijamy na ulicach wiele bezdomnych 

psów. Spokojnych do tego stopnia, że dzielą swoją przestrzeń wraz z 

bezdomnymi kotami. W takim upale nawet zwierzęta stają się leniwe. 

Każdy z tych psów ma na swoim uchu „modny” kolczyk. Informuje on o 

                                                           
17 Mogę osobiście potwierdzić, że skala europejskiej urbanizacji nijak się ma do jej 
azjatyckiego odpowiednika . W Azji duży plac budowy to nie centrum handlowe czy 
nowe centrum biznesowe ale przynajmniej osiedle mieszkalne dla 100 tysięcy 
osób. Choć i to nie robi na nikim wrażenia. Jaki kraj taki rozmach… 
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tym, że jego właściciel – bezdomny pies – został przebadany przez służby 

weterynaryjne i cieszy się dobrym stanem zdrowia. Przy okazji takiego 

badania, każdy „pacjent” może „dobrowolnie” uczestniczyć w 

obowiązkowym zabiegu sterylizacji. W ten sposób nie spotka się w tym 

kraju tak licznych watach bezdomnych psów jak na przykład na Ukrainie.  
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V. Pierwszy dzień w pracy 

Czyli o: piętrowych autobusach i klockach lego. 

Dzień 3. Środa.  Koleżanka, która miała odprowadzić mnie pierwszego 

dnia do pracy pojawiła się zgodnie z planem. Jak na Bałkany było to co 

najmniej zaskakujące.  Poszliśmy razem na pobliski przystanek 

autobusowy.  Pamiętasz przystanki z Serbii? Tutaj to wygląda zupełnie 

inaczej. Istnieje jeden główny warunek, który musi spełniać każde 

miejsce postojowe aby można było je nazwać przystanek autobusowym. 

Chodzi o możliwość zatrzymania pojazdu w taki sposób aby pasażerowie 

mogli do niego swobodnie wejść – niezbyt wymagające zasady. Jeżeli tak 

jest to, rozkład jazdy, wiata czy ławka nie są koniecznością dlatego na 

mniejszych przystankach możemy o nich zapomnieć. Mało tego, nawet 

znak informujący nas, o tym że to właśnie miejsce na tej długości drogi 

jest przystankiem komunikacji miejskiej możemy uznać za rarytas.  

 

Ciekawostka: AUTOBUSY W SKOPJE 

Podsumowując, przystanek przystankowi nie równy. W 

centrum można natrafić na diodowe tablice wyświetlające 

rozkład18, poza centrum na ławkę, a na obrzeżach miasta na 

nic. Po za kilkoma największymi przystankami, nie ma żadnej 

informacji, że w tym miejscu jest właśnie przystanek. Wraz z 

pozostałymi obcokrajowcami zastanawialiśmy się skąd 

mieszkańcy wiedza, że autobus może się zatrzymać akurat 

w tym miejscu, a nie jakimś losowym innych sąsiednim? 

                                                           
18 Wielkim zaskoczeniem dla mnie było odkrycie, że w tak zacofanym kraju jak 
Wietnam (tak sądzimy w Polsce) w mieście Hanoi elektroniczne tablice na 
przystankach to całkowity standard nie tylko na głównych przystankach. Część osób 
może zwrócić uwagę, że kilka stron wcześniej narzekałem na wietnamskie 
przystanki ale to nie pomyłka – Wietnam należy postrzegać jako dwa różnorodne 
kraje. Północ przez wiele lat była oddzielona od Południa, dlatego te dwie części 
tak bardzo się od siebie różnią.  
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Przypuszczalnie przekazują sobie tą wiedzę od pokoleń z ust 

do ust, tak samo jak różnego rodzaju legendy.  

O autobusach ciężko złe słowo powiedzieć. 

Dwupoziomowe, z regulowaną klimatyzacją, czyste, 

kierowca zawsze sprzedający bilety. Chyba, że ktoś trafi do 

starszego modelu, których jest tutaj znacząca większość i 

będzie mógł odbyć podróż do przeszłości - czasem odległej. 

Jeżeli autobus się zepsuje to zwykle przybiega mechanik 

specjalista z jednym śrubokrętem, coś pokręci coś popuka i 

problem znika. Sam byłem światkiem takiej sprawnej 

naprawy. Na przystankach, przede wszystkim na tych 

większych należy mieć się na baczności i rozglądać się za 

swoich autobusem. Niejednokrotnie widziałem jak 

przyjechały 4 autobusy w tym samym czasie i ustawiły się 

jeden za drugim. Wszystkie na raz otwarły drzwi i po chwili 

odjechały. Wiec jeżeli ktoś nie dostrzegł, że gdzieś daleko na 

końcu tej „kolumny” zatrzymał się ten, który wyczekiwał, 

musiał zaczekać na następny.  

 

Na profesora – ponieważ pracowałem na uczelni -  jak to na 

profesora musieliśmy trochę poczekać. Pierwsza oficjalna 

rozmowa w języku angielskim była trochę – bardzo - stresująca. Po 

wyjąkaniu tego co potrafię, przeszliśmy do moich zadań. Mam 

zaznajomić się z oprogramowaniem LabView. Następnie pomóc 

przy pisaniu pracy inżynierskiej. A dokładnie stworzeniu 

oprogramowania, służącego do obliczania naprężenia i sił 

powstałych w belkach poddanych obciążeniu. Ucieszyłem się, bo 

nigdy nic podobnego nie robiłem. Może tylko na zdjęciach 

oglądałem podobne systemy. Z programowania nigdy dobry nie 

byłem, chociaż musze przyznać, że zawsze to lubiłem. Poprzeczkę 

podnosi jeszcze kwestia językowa, wszystko po angielsku od 

dokumentacji po raporty i swobodne rozmowy w pracowni. Jest 
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wyzwanie jest zabawa. Na koniec praktyki mam napisać krótki 

raport dla profesora w którym opiszę co udało się nam stworzyć. 

 Następnie zostałem oprowadzony po pracowniach mechatronicznych. 

Prawdę mówiąc, można było spodziewać się czegoś o wiele gorszego.  

Sprzęty tutaj w pracowniach jakich na naszej uczelni jeszcze nie 

spotkałem i pozwolenie profesora "Jeśli będziesz miał czas to możesz 

pobawić się czym będziesz chciał". Jako prezent powitalny otrzymałem 

klucz prywatny do jednej z klimatyzowanych pracowni. Jak się późnej 

okazało najnowocześniejszej i najlepiej wyposażonej.  Wyposażenie 

pracowni to dwa roboty manipulatory – dodam dla niewtajemniczonych, 

że są to bardzo drogie urządzenia - 6 komputerów, kilka bardzo 

zaawansowanych prac dyplomowych. Odkryte wyposażenie szafek i 

pozwoleniem profesora na nieograniczone korzystanie ze wszystkiego 

wprowadził mnie w stan w jaki wchodzi dziecko podczas wizyty w 

Legolandzie. Nawiązanie do klocków Lego nie jest tutaj przypadkowe. 

Pracownia była bogato wyposażona również w najnowsze komplety 

klocków Lego z wbudowanymi sterownikami logicznymi i elektronicznymi 

napędami. Z których można budować naprawdę zaawansowane 

technologie. Po opuszczeniu pracowni przez profesora zabrałem się za 

poszukanie filmów instruktażowych do wcześniej wspomnianego 

oprogramowania. Gdy skończyłem robić co miałem zaplanowane, 

wyruszyłem w powrotną trasę do akademika. Pierwszą rzeczą, która 

rzuca się w oczy na ważniejszych przystankach to prywatna komunikacja 

miejska. Przede wszystkim w godzinach szczytu – ale nie tylko - jeżdżą 

dodatkowe autobusy, które nie akceptują standardowych biletów. Jeżeli 

będziecie mieć sytuację, że wchodzicie do autobusu w którym nie ma 

kasowników, a kierowca już od progu domaga się od was pieniędzy to 

nie uciekajcie z krzykiem. Pojazdy takie mają te same numery co 

komunikacja miejska, ale nie mają naklejek przewoźnika więc łatwo je 

pomylić. Jak dla mnie jest to genialne rozwiązanie. Jeżeli na rynku jest 

popyt na jakaś usługę to za chwilę znajdzie się ktoś chcący ją sprzedać. 

Miasto nie jest samo w wstanie w godzinach szczytów rozładować 
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tłumów na przystankach więc powstali mali przewoźnicy, którzy w tym 

pomagają. Pozytywnym aspektem w tej całej konkurencji rynkowej jest 

też wysokość opłaty za przejazd. Ceny u prywatnych przewoźników są 

niższa od cen zwykłego biletu komunikacji miejskiej. 

Po powrocie do akademika ok godziny 15.00 wykorzystując fatalną 

pustynną wręcz pogodę - słaby wiaterek, ok 27 stopni, drobne chmurki. 

Ruszyłem na codzienny trening biegowy. Tym razem chciałem "zdobyć" 

Vodno w trochę szybszym tempie. Skoro tubylcy potrafią to czemu ja 

miałbym tego nie zrobić? W końcu Polak potrafi. Jak zaplanowałem tak 

też uczyniłem. Dobiegłem do połowy wysokości bo trochę gonił mnie 

czas i powróciłem. Szybki prysznic i codzienne wspólne wyjście na 

miasto. 

Zwykle wieczorami chodzimy coś zjeść razem w okolicy rynku. Rynek jak 

to centrum antycznego miasta z ponad tysiącem lat historii, może 

pochwalić się „nowymi zabytkami”. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, 

wszędzie a przede wszystkim  w centrum buduje się nowe "stare" 

budynki i pomniki. Na przykład piękny okazały łuk triumfalny stanowiący 

główną bramę miasta na rynek został skończony dwa dni temu… 

 

 

Ciekawostka: ZABYTKI W SKOPJE 

To miasto przeszło w swojej historii co najmniej dwa 

niszczycielskie trzęsienia ziemi, z czego ostatnie w 1963r. 

Spowodowały one doszczętne zniszczenie prawie 

wszystkich starszych konstrukcji. Wyłącznie kilku cudem 

udało się ocalić. Po rozpadzie Jugosławii miasto stało się 

stolicą państwa i Narodu Macedońskiego. Jak każdy naród 

także i ten chciał dumnie chwalić się swoją historią oraz 

bohaterami. Wiec od 1991 na potęgę buduje się w stolicy 

pomniki każdego kto czymkolwiek się wyróżnił. Począwszy 

od Aleksandra Macedońskiego, przez mniejszych 
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bohaterów narodowych, skończywszy na: dwóch 

zakupoholiczkach, pływaczkach, brzuchatych śmiesznych 

facetach itp. Które z nich stanowią fragment macedońskiej 

historii i tradycji, a które są uważane za dzieła sztuki 

współczesnej nie jestem pewny. Do jedynych oryginalnych 

zabytków co do których „dojrzałości wiekowej” jestem 

pewien to fortyfikacja obronna nad centrum miasta, skalny 

most, stara dzielnica kupiecka oraz akwedukt. Ta ostatnia 

konstrukcja oficjalnie datowany gdzieś pomiędzy I, a XVI 

wiek n.e. – tak podali mi mieszkańcy stolicy – posiada 57 

ceglanych łuków. Taka spora rozbieżność wynika zapewne z 

faktu, że nikt z obecnie żyjących nie może pamiętać czasów, 

w których go budowano. Wcześniej natomiast nikomu nie 

chciało się tej informacji zapisać –bo w końcu jesteśmy na 

Bałkanach.  

 

Do innej kategorii zabytków należy najstarsze w Jugosławii, znajdujące 

się przy samym rynku centrum handlowe. Jest to jedno z wielu centrów 

handlowych w tym mieście. Patrząc na duże wymiary, które nawet na 

dzisiejsze standardy robią wrażenie - 3 piętra, podziemny parking itp.- 

oraz wiek obiektu można uznać go za perełkę architektoniczną. 

 

Następnie udaliśmy się na Čaršiji. Jest to największy tego typu 

urbanistyczny układ w Europie i  jedyny sposób aby poczuć duszę 

Stambułu19 - nie będąc w Turcji. 

                                                           
19 Największe miasto Turcji, wcześniej nazywane przez wieki Bizancjum, Nowym 
Rzymem, Konstantynopolem, a dziś Stambułem ? Pisząc tą książkę pozwoliłem  
sobie sprawdzić to zagadnienie w słowniku PWN i okazało się, że wyłącznie w 
Polsce, poprawnie używa się nazwy bez litery „I” z przodu. Wynika to z tłumaczenia 
ze starożytnej greki, a może jednak Polacy nie lubią wszystkiego z „i” na początku 
bo kojarzy się z drogimi gadżetami koncernu Apple?  
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Byłem bardzo zaskoczony kiedy wybrałem się na samotną wędrówkę po 

północy po labiryncie wąskich uliczek, meczetów i innych wiekowych 

budynków.  Od razu przypomniałem sobie sceny z filmów przygodowych 

– z Indiana Jones - jak to „bandziory” biegali z maczetami za głównymi 

bohaterami. Gonili ich po dokładnie takich samych uliczkach, ale gdzieś 

w odległych tajemniczych krajach. Tutaj natomiast zamiast biegać 

wszyscy siedzą, często przy soczkach owocowych, czasem piwach i grają 

w gry planszowe. Wszystkie nocne kawiarnie wypełnione po brzegi 

przez mężczyzn grających w Rubikuba, karty, szach i kilka innych gier 

których nazw nie znałem. 

Powrót z centrum jak zwykle piechotą. Zajmuje to jedynie 20 min więc 

nie ma sensu łapać taksówki.  

 

Ciekawostka: TAKSÓWKI 

Taksówki są tutaj tak tanie, że jeśli jedziemy w więcej osób 

to wychodzi taniej niż autobus. Bilet autobusowy kosztuje 

35 denarów (niezależnie od trasy i liczby przystanków) a 

taksówka 40 denarów (opłata za wejście) plus czas 

przejazdu - a trzeba pamiętać, że Skopje to małe miasteczko.20 

 

  

                                                           
20 Podobnie tanie są przejazdy taksówkami w Bangkoku. Zwracam uwagę, że jako 
taksówkę w Tajlandii rozumiem samochód, a nie trzykołowy motocykl z kanapą 
zamontowaną z tyłu dla zamożnych turystów. Tuk tuki – bo tak nazywa się owe 
pojazdy – uważane są za najdroższy środek komunikacji.  
Natomiast w Wietnamie największą popularnością cieszą się taksówko– skutery. O 
jakiejkolwiek licencji taksówkarskiej można zapomnieć, bo w praktyce to bardziej 
przypomina Blablacar (płatną wersję internetowego autostopu). Wygląda to tak, 
że jeśli ktoś ma skuter i chwilę wolnego czasu to oferuje swoje przejazdy 
przechodniom na ulicy. Cena zaczyna się od takiej samej kwoty jak za przejazd 
wygodną licencjonowaną taksówką z GPS i licznikiem opłat, aby po kilku minutach 
twardych negocjacji ostatecznie spaść nawet o 80%.   



48 
 

VI. Bałkańskie przysmaki 

Czyli o: podziemnej kuchni i piciu wody pod prysznicem. 

Co noc można na drogach spotkać policję kontrolującą kierowców. Jest 

to zaskakujący fakt, ponieważ za dnia na drogach nie widać aby zbyt 

wielu kierowców posiadało prawo jazdy. Nie wiem jak w Macedonii 

wygląda egzamin na prawo jazdy ale wiem, że w niektórych krajach na 

bliskim wschodzie prawo jazdy się legalnie kupuje bez żadnego 

„zbędnego” egzaminu.  Może tu jest podobnie? 

 

Ciekawostka: RUCH SAMOCHODOWY  

Normalnością jest tutaj - jak również w Serbii - pozostawianie 

auta nawet w centrum miasta na dwupasmowej drodze, na 

światłach awaryjnych, jeśli idziemy coś załatwić. Jeśli uda 

nam się zmieścić samochód na chodniku to też jest 

akceptowalne. W końcu z jakiegoś powodu większość 

chodników ma dokładnie taką samą szerokość jaką 

posiadają  samochody osobowe - przypadek? Jazda pod 

prąd, czy przejechanie na czerwonym świetle nie należą do 

wyjątkowych zjawisk na drogach. Oczywiście wszystko ma 

swoje granice. Ważne aby takie manewry nie stwarzały 

zagrożenia na drogach i były uzasadnione jakaś „ważną” 

potrzebą.  Bardzo dużą popularnością cieszą się klaksony. 

Jeżeli ktoś od razu nie ruszy na skrzyżowaniu gdy światło 

zmieni się na zielone no to trzeba go upomnieć, jeżeli ktoś 

zajedzie ci drogę też, jeśli widzisz rowerzystę - a niech wie że 

jedziesz za nim. Dla ciekawskich dodam, że w Włoszech i 

Czarnogórze jest jeszcze głośniej. Jeżeli kierowca w 

państwie o kształcie buta zobaczy atrakcyjna kobietę na 

chodniku może ją skomplementować używając klaksonu - 

czym bardziej na południe tym częściej się to robi. W 

Czarnogórze możesz pozdrowić w ten sposób każdego 
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znajomego. Warto dodać że znają się tam wszyscy bo w tym 

kraju mieszka tylko 500 tys. osób. Ciekawostką jest również 

zastosowanie zielonych strzałek, znany z polskich dróg na 

skrzyżowaniach umożliwiających "skręt w”… prosto.  

 

Dzień czwarty należał do najbardziej pracowitych jak do tej pory. 

W pracy spędziłem 5 godzin. Siedzenie samemu w klimatyzowanym 

pomieszczeniu ma swoje zalety i wady, ale na pewno nie motywuje do 

robienia czegoś więcej niż przeczytanie całego Internetu. Dzień ten w 

całości miałem poświecić na zapoznaniu się z oprogramowaniem 

LabView. Wszystko było by w porządku gdyby na komputerze na którym 

miałem pracować, ktoś wcześniej zainstalował ten program. Przed 

wyjściem z pracy, w końcu udało mi się jeszcze kogoś poprosić o  płytkę 

instalacyjną z kodem aktywacyjnym.   

Po powrocie kolega z pokoju zaoferował, że zaprowadzi mnie do pewnej 

taniej i dobrej jadłodajni. Byłem przekonany, że będzie to jakiś kolejny 

fast food. Jednak po przejściu labiryntu alejek handlowych we wcześniej 

wspomnianym centrum handlowym i zjechaniu 2 pięter pod ziemię przed 

moimi oczami ukazała się bardzo ładna nowoczesna stołówka. 

Największym zaskoczeniem okazało się dla mnie dostępne menu - 

prawie identyczne jak w Gliwickich, Katowickich jadłodajniach. Tak 

daleko od Polski, a w podziemiu możesz zjeść potrawy "jak u mamy". 

 

 

Ciekawostka: KUCHNIA 

O tutejszej kuchni i zwyczajach kulinarnych można napisać 

całą książkę grubości „Pana Tadeusza”. Dlatego pozwolę 

sobie skrócić to zagadnienie w tym rozdziale do kilku zdań i 

później do niego jeszcze kilkukrotnie powrócić. Obiady jada 

się tutaj pomiędzy godziną 13 a 24. Początkowo tłumy robią 

się w stołówkach, w których ludzie jedzą posiłek po lub 
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przed pracą. Następnie czym później tym więcej osób 

odwiedza restauracje i kafany. Kafana jest to rodzaj 

tradycyjnego bistra w którym można napić się kawy, lekkich 

alkoholi lub zjeść coś tradycyjnego. Bardzo często można w 

nich również posłuchać muzyki folkowej lub turbofolkowej - 

o niej później - na żywo. O obiadach w stołówce i piekarniach   

już wspomniałem dlatego teraz opisze bardziej tradycyjne 

stronę tego tematu. Liczne, malutkie restauracyjki w starszej 

części miasta charakteryzuje się oknem w kuchni 

wystającym z ściany na uliczkę. Dzięki temu każdy pieszy 

może zobaczyć co i w jaki sposób przyrządza się na grillu w 

danej kuchni. Do regionalnych potraw z pewnością należy 

kebab. Niech nikt nie pomyli tego z doner kebab-em, którym 

to zajadamy się w Polsce podczas nocnych weekendowych 

„spacerów”. Różnica pomiędzy nimi jest taka sama jak 

pomiędzy palmą kokosową, a choinką świąteczną – to i to to 

drzewo ale trochę inne. Doner kebab jest to smakołyk 

pochodzący z Turcji21, mięso jest wkładane do bułki lub 

placka z warzywami. Natomiast bałkański kebab to rodzaj 

grillowanego mięsa mielonego o kształcie przypominającym 

małe psie bobki. Zwykle podawane na talerzu wraz z 

frytkami. Smakiem bardzo przypomina nasze klopsy tyle, że 

bez panierki i najwyższej jakości mięsa. Kolejną bardzo 

popularną potrawą też przyrządzaną na grillu jest fasolka po 

bretońsku, oczywiście pod inną nazwą. Gotuje się ją w 

glinianych miseczkach. W tych samych naczyniach podaje się 

"zapiekanki ziemniaczane". Znaleźć tutaj również można 

nasze tradycyjne gołąbki zawijane w liście kapusty.  

 

                                                           
21 Turcję również odwiedzę podczas tej podróży i w dalszej części książki rozwinę 
zagadnienia  „prawdziwych” kebabów.  
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Kolejny dzień to piątek, weekendu początek. Poranek w pracy, pierwszy 

raz mogłem skorzystać z oprogramowania, z którego miałem stać się 

tutejszym specjalistą. Jako, że bardzo nie lubię nie wykorzystywać 

danych mi możliwości, to zaprzyjaźniłem się z LabView bardzo szybko. 

Po pracy 25 min spacerek do centrum. Nigdy nie sadziłem że takie 

znaczenie będzie dla mnie miało poszukiwanie cienia podczas spaceru. 

W tym cementowym mieście cień, to drugi najcenniejszy skarb, o jakim 

człowiek marzy, zaraz po zimnej, pitnej wodzie. Jeżeli idziesz chodnikiem 

to nagle zwracasz uwagę na drzewa i położenia słońca. Zawsze starasz 

się iść pod drzewami lub w cieniu budynków.   

 

Ciekawostka: WODA 

W większych miastach Macedonii, Serbii -  jak się domyślam 

również  innych krajach regionu -  na ulicach, w parkach i w 

miejscach odpoczynku rozlokowane są małe fontanny lub 

kraniki z wodą pitną. Są one podłączone do miejskich 

wodociągów - więc jak studenta politechniki logika wskazuje - 

każdy w swoim kranie ma wodę pitną. Nie będę ukrywał, że 

gdy się o tym dowiedziałem potraktowałem tą informację z 

przymrużeniem oka. Po co ściągać na siebie tak zwaną 

„klątwę faraona”22 - pomyślałem. Jednak gdy dowiedziałem 

się, że każdy student z zagranicy bez obaw pije wodę z kranu 

i nikomu to jeszcze nie zaszkodziło - w przeciwieństwie do 

                                                           
22 „Klątwa faraona” tak potocznie nazywamy zatrucie pokarmowe. Zwykle 
spowodowane jest ono przez bakterie znajdujące się w wodzie, unikanie picia wody 
z kranu tylko częściowo rozwiązuje problem. Owoce myte pod bieżącą wodą 
zjadane wraz ze skórką czy kostki lodu wrzucane do zimnych napoi w takim samym 
stopniu zagrażają naszemu zdrowiu. Sprawdzone sposoby zabezpieczenia się przez 
rozchorowaniem w podróży obszernie omawiam w mojej drugiej książce pod 
tytułem „Rajzefiber”. 
 
  



52 
 

bardzo tłustego jedzenia - poszedłem za tłumem. Ku mojemu 

zaskoczeniu tutejsza woda z kranu jest bardzo dobra w smaku 

i naprawdę nie trująca. Dopiero kilka dni później 

dowiedziałem się dlaczego wszyscy w restauracjach zwykle 

do posiłków zamawiają napój oraz szklankę wody. Skoro pitna 

woda płynie w kranie prawie za darmo, to w restauracjach 

serwuje się ją do posiłków też za darmo. Wystarczy zamówić 

„czasza woda” i kelner przyniesie szklankę kranówki. Można 

też oczywiście kupić markową wodę mineralną w butelce. 

Teraz już nikt nie powinien się zastanawiać "pić czy pić wodę 

z kranu" bo i tak nieświadomie każdy turysta spożywa ją 

podczas swojego pobytu w tym kraju. Zresztą, przyjemnym 

doświadczeniem jest picie wody prosto z słuchawki 

prysznicowej po długim, męczącym treningu biegowym, czy 

to w domu czy na plaży. Na pierwszy rzut oka mogło by się 

wydawać że skoro woda jest za darmo to nikt jej w sklepach 

nie kupuje. To nie prawda. Woda rozchodzi się tutaj jak 

wszędzie indziej, bo jest trzymana w lodówkach, a jak 

wiadomo taka najlepiej gasi pragnienie - no i można też kupić 

gazowaną. Pozwolę sobie nawet na śmiałą tezę, że woda w 

ciepłych krajach jest tylko opakowaniem służącym do 

transportowania przyjemnego „chłodu” w niej 

zmagazynowanego. 
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VII. Dwudniowy trekking 

Czyli o: jedzeniu bobków i tajnej bazie wojskowej . 

W piątki zwykle mamy wolne wieczory. Aby wypocząć po ciężkim 

tygodniu i przed jeszcze cięższym weekendem.  

Dlaczego weekend ma być ciężki?  Pobudka o 5.30, wyprawa na pociąg. 

Cztery godziny w przeładowanym powoli toczącym się po torach 

historycznym wagonie. Rozpoczynam pierwszy weekend w Macedonii! 

Hura. Dwudniowy trekking w góry i zdobycie szczytu Solunska Glava 

2540 m n.p.m. - najwyższy szczyt w moim życiu, bo wyższy o 41m niż Polskie 

Rysy. 

 

Niezwykła przygoda rozpoczęła się od razu po wyjściu z pociągu. 

Okazało się, że do schroniska zawiezie nas traktor. Stary, rozklekotany 

traktor, a na przyczepie do przewożenia siana ma się zmieścić 21 osób. 

Po kilku minutach gry w „ludzki Tetrisa” okazało się, że miejsca starczy 

dla każdego z nas. Ciężko nazwać to wygodną formą podróży ale kilka 

godzin jakoś się wysiedzi – ważne tylko aby nikt gwałtownie się nie 

poruszył, bo przyczepa nie posiadała solidnych oparć.  Podróż wiodła 

wąskimi trasami po stromych zboczach przez całe 3 godziny. Schronisko 

górskie nie wiele różniło się od naszych skromniejszych, spotykanych w 

Beskidach. Po przerwie na rozpakowanie się i posiłek udaliśmy się 

ponownie naszym „ulubionym” – bo jedynym -  środkiem transportu w 

głąb lasu gdzie rozpoczęliśmy trekking. Po drodze zobaczyliśmy ukryty 

wodospad, a następnie jedną z wielu w tej okolicy - jak zresztą w całym 

kraju -  jaskiń. Nie była ona w żaden sposób zabezpieczona przed 

turystami, ani również przygotowana dla nich. Zwykła dzika, duża 

jaskinia ciągnąca się kilkadziesiąt metrów w głąb góry. Niestety nikt z nas 

nie spodziewał się, że spotkamy ją na swojej drodze i dlatego 

niefortunnie sprzęt speleologiczni zostawiliśmy w schronisku. 
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Przed spaniem wspólny wieczorek gier: karty, gry słowne, szachy. Dla 

każdego coś miłego. Kolejny dzień rozpoczął się ciężko. Gdyż pobudką 

już o 6 rano, aby się wyrobić z naszymi planami zdobycia wymarzonego 

szczytu. Trasa wiodła przez dobrze oznakowany las dwukolorowym 

szlakiem. Na górze biała farba, a na dole czerwona. Czas przejścia 4 

godziny. W tym czasie pokonaliśmy różnicę wysokości sięgającą 

dokładnie 1000m. Na szczycie niespodzianka. Tajna baza wojskowa. Jak 

to w filmach i ta była ogrodzona wysoką siatką oraz posiadała mroczne 

jaskinie na swoim terenie. Jest ona na tyle tajna, że każdy wędrowca, 

którego szlak przechodzi w jej pobliżu został wylegitymowany. 

Zostaliśmy również poinformowany przez uzbrojonego żołnierza 

płynnie po mówiącego po angielsku o zakazie robienia zdjęć. Ale 

największą niespodzianką był zimny wiatr na szczycie. 100m niżej 

wszyscy chodzili w krótkim rękawku, teraz na szczycie polar i kurtka 

przeciwdeszczowa nie wystarczała aby się ogrzać.23 Zapominając o 

zimnie, naszym oczom ukazała się piękna panorama całej okolicy. Z 

szczytu widać nawet górę Vodno. Kilka godzin dojazdu pociągiem z 

Skopje, później traktorem, a wydaje się, że na rowerze mogło by to być 

znacznie szybciej. Góry naprawdę niezwykłe. Szczyty przypominają  

gigantyczne bezdrzewne pofałdowane polany z małymi białymi 

plamkami. Są to stada owiec wypasane przez tutejszych pasterzy. Widok 

trochę przypomina polskie bieszczadzkie połoniny z tym, że te „płaskie” 

szczyty nie są zakończone delikatnie opadającym lasem, a wysokimi 

ostrymi urwiskami. Mógłbym się rozpisywać na ich temat obszernie ale 

najlepiej zdjęcia zobrazują ten krajobraz, które zamieszczę w Internecie. 

Kolejny etap przygody to droga powrotna do schroniska, następnie 

traktorem wyprawa do podnóża góry do lokalnej restauracji. W tym 

momencie uświadomiliśmy sobie jak Skopje ma wiele wspólnego z 

innymi europejskimi stolicami. Ceny w restauracji w małej górskiej wiosce 

                                                           
23 Nie jest to jedyna „zimowa” przygoda jaką miałem okazję 
doświadczyć w sierpniu w tym gorącym kraju. O kolejnych wspomnę w 
dalszej części książki. 
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były ponad dwa razy niższe niż w stolicy, a jakość posiłku taka sama. 

Jeden "bobek" kebab to wydatek 10 denarów czyli w przeliczeniu na 

złotówki ok 70 groszy – taniocha. W oczy rzucały nam się również 

pobliski mało miasteczkowe zabudowania. Spod opadających tynków 

dało się dostrzec cegły z których domy te zostały zrobione. Każda 

cegiełka miała nieregularny kształt i jednoznacznie wskazywała, że 

została wykonana przez lokalną ludność.  
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VIII. Stip 

Czyli o: pastrymajlia,  laserach w kawiarniach i prawosławiu. 

 

Informacje o mieście STIP 

Część historyków uważa, że miasto to zostało założone już 

2500 lat p.n.e. Przez większość swojej historii było to małe 

miasteczko z kilkoma domkami, aż do XIX wieku gdy ludność 

osiągnęła stan 4 tysięcy osób, sto lat później było ich już 20 

tysięcy. Pomimo to, Stip od czasów antycznych był uważany 

za największe centrum kulturalne i handlowe we wschodniej 

Macedonii. Mieszkańcy Astibo – bo tak Stip nazywało się na 

początku – wybudowali nowe miasto w dość nowatorski 

sposób jak na tamte czasy, ponieważ nie zastosowali żadnych 

umocnień. Wszystkie domy były wybudowane u podnóża 

wzgórza Isar, porośniętego gęstym lasem. W czasie 

zagrożenia ludność ukrywała się na szczycie przed 

najeźdźcami. Dowodem potwierdzającym znaczenie tego 

miasta jest fakt, iż sam Aleksander Wielki podczas swojej 

podróży na środkowy wschód spędził w nim pewien czas. Za 

panowania Rzymian miasto to otrzymało nazwę Stipion. 

Kolejni władcy, tym razem Imperium Osmańskie 

przemianowało mieścinę na Ishtip gruntownie  ją 

rozbudowując. Turcy pozostawili Macedońską dzielnicę w 

takim stanie w jakim ją zastali, jednak  wybudowali nieopodal 

niezależną dzielnicę żydowską, a po drugiej stronie rzeki 

powstała dzielnica muzułmańska z meczetami. Jedna z tych 

religijnych konstrukcji po dzień dzisiejszy stoi niedokończona.  

 

Do jakże nieinteresującego miasta Stip wybraliśmy się jedynym 

dostępnym środkiem transportu jakim był autokar. Cały dojazd zajmuje 

jedyne dwie godziny. Podczas podróży w pewnym momencie za szybą 
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dostrzegłem interesujący kościół. Sama budowla nie wyróżniała się 

niczym szczególnym. Jednak lokalizacja świątyni była wyjątkowa. 

Kościół został  częściowo wmurowany w jaskinię na terenie skalistej 

doliny.  Jeszcze większe wrażenie na mnie zrobiła ogromna podłużna 

pionowa skała zawieszona centralnie nad nim. Na szczycie tego 

„gigantycznego palca” wskazującego wiernym drogę do kościółka 

znajdował się krzyż. Bajeczny widok. Kilka kilometrów przed wjazdem do 

punktu docelowego naszym oczom ukazały się apokaliptyczne  

przestrzenie w całości zniszczone przez niedawne pożary. 

 

Ciekawostka: POŻARY 

 Należy wspomnieć w tym miejscu, że Macedoński pożar 

lasów czy łąk wygląda inaczej niż w Polsce. Jeśli pali się duże 

pastwisko – ale takie naprawdę duże – to pali się z 

rozmachem. Przez wiele dni i zwykle pochłania całe zbocza 

gór. Wchodząc pierwszy raz Vodno widział z szczytu dwa 

osobne pożary w okolicy Skopje. Kilka dni później w ciągle 

się paliło, ale kilka kilometrów dalej. W tak suchym klimacie 

pożary są zjawiskiem naturalnym. Ludzie do nich przywykli i 

nie próbują nic z nimi robić, aż do czasu gdy nie zagrażają ich 

życiu. W okresie suchym zdarza się, że wojsko stawia 

blokady na drogach i zawraca samochody jadące w stronę 

wysuszonych lasów. Samemu byłem zmuszony kilkukrotnie 

omijać takie blokady ustawione na drodze prowadzącej na 

szczyt Vodno podczas moich codziennych przebieżek.  

  

Po zakwaterowaniu w hotelu udaliśmy się do muzeum miejskiego. 

Przechowywane w nim, są wszystkie najstarsze znaleziska 

archeologiczne odkopane na terenie całej Macedonii. Miasto Stip 

zostało założone ponad 2300 lat przed narodzinami Chrystusa. Na 

tamten okres datowane są także najstarsze skarby historii. Można sobie 
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tylko wyobrazić, jak okazałe są zbiory przechowywane w magazynach, 

gdyż eksponaty muzealne są stale wymieniane na nowsze i ciekawsze– 

czyli starsze. Jak wyglądają wykopaliska archeologiczne w tym kraju 

dowiadujemy się z kilku fotografii przestawiających miejsce odkrycia 

poszczególnych eksponatów. Dużo wykwalifikowanych ekspertów, 

ultranowoczesny sprzęt badawczy i zdjęcia satelitarne są tutaj zbędne. 

Wiele rzeczy – jak to w nauce zwykle bywa –odkrywa się kompletnie przez 

przypadek. Wyszedł sobie rolnik na pole aby ziemniaka wykopać, a tu 

przypadkiem natrafił na antyczną wazę – tak to przynajmniej na zdjęciach 

zostało zaprezentowane. Gdzie by się łopaty nie wbiło to  pewnie na coś 

się trafi. Wystarczy sobie wyobrazić od ilu wieków ludzie zamieszkują te 

tereny. Począwszy od prymitywnych cywilizacji przez Macedończyków, 

Rzymian, Bizantyjczyków, skończywszy na Turkach i ludach 

współczesnych. Jeżeli przez te wszystkie lata budowali oni tu domy, 

farmy, uprawiali pola, wędrowali i walczyli z sobą nawzajem to zawsze 

musieli coś zostawić – choćby śmieci - albo najzwyczajniej zgubić. Taka już 

jest ludzka natura. O dużej liczbie eksponatów informuje nas jeszcze 

jeden fakt. Niektóre drobiazgi pochodzące z antyku w tym muzeum leżą 

sobie najzwyczajniej na podłodze. Bardzo chcieli je wystawić ale nie mieli 

wystarczająco dużo wolnego miejsca, więc położyli je na podłodze bez 

żadnego zabezpieczenia. Część większych eksponatów stoi w małym 

parku na świeżym powietrzu obok siedziby muzeum.  

Następnym punktem naszej wycieczki był kościół postawiony w 1341r. 

wykorzystywany przez ortodoksyjnych wyznawców.24 Wnętrze tej 

wiekowej budowli uświadomiło nas – katolików – jakie wielkie różnice 

występują pomiędzy wyznawcami tej samej religii, ale innego jej odłamu. 

Pierwsze co rzuciło się w oczy to brak miejsc siedzących na środku 

kościoła. Przy ścianach co prawda można znaleźć jedne rząd krzeseł 

jednak  jest ich nie wiele w porównaniu do naszych świątyń. 

Dowiedziałem się, że moi przyjaciele, wyznawcy prawosławia nie chodzą 

                                                           
24 „Orto-doksja” oznacza dosłownie „Prawo-sławie”. W Polsce przykładem tego  
odłamu jest Kościół Ewangelicko-Augsburski.  
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co niedziele do kościoła. Zostali nauczeni, że świątynie odwiedza się 

tylko kilka razy do roku w związku z wyjątkowymi świętami. 

Podejrzewam jednak, że już sam brak miejsc siedzących w tym miejscu 

nie zachęca do nazbyt częsty wizyt. Pozwolę sobie w tym miejscu 

wywnioskować, że dla ortodoksyjnych wyznawców jakość udziału w 

uroczystościach jest ważniejsza niż ich częstotliwość. Czym rzadziej 

uczestniczysz w mszach tym większe jest Twoje zaangażowanie. 

Podobno podczas uroczystości religijnych nie bierze w nich udziału 

żaden ksiądz prowadzący. 

 

Następnie udaliśmy się do restauracji. Ponieważ nasi gospodarze 

zarzekali się że to ze Stipu pochodzi oryginalna „pastrymajlia” i każdemu 

zamówili po jednej na spróbowanie. Czym jest ta potrawa o takiej 

dziwnej nazwie? Osobiście uważam, że jest to rozciągnięta ciasto na 

pizzę. Przypomina ona swoim kształtem widok z góry na pokład 

żaglowca. Na jej powierzchnię nakłada się samo mięso. Oryginalnie jest 

to wieprzowina, jednak bez problemu można zamówić też z kurczakiem. 

Musze ostrzec, że jedna mała pastrymajlia jest wystarczająco syta dla 

jednej bardzo głodnej osoby. Zamówienie dużej to samobójstwo…  

Nad miastem góruje Isar Fort. Jest to budowla, która popadła w niemal 

całkowitą ruinę, jednak w dalszym ciągu ostały się krótkie odcinki 

wysokiego na 19 metrów muru obronnego. Niestety, na środku szczytu 

– tym samym w centrum średniowiecznego fortu - ustawiono brzydki 

maszt telekomunikacyjny niszczący resztki – okruszki - uroku tego 

miejsca. Pomimo wszystko, polecam udać się w to miejsce z względu na 

ciekawą panoramę widoczną ze szczytu. Z jednej strony wzgórza 

przepływa rzeka wijąca się niczym wąż po piaskach pustyni w dolinie 

otoczonej skalistymi zboczami gór. Z drugiej widać centrum miast oraz 

koryto rzeki w którym woda pojawia się tylko okresowo. 
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 Ciekawostka ISAR FORT  

 Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić, w którym okresie 

fort na wzgórzu został wybudowany. Jego lokalizacja 

pozwalała na kontrolowanie szlaków wodnych na dwóch 

rzekach jednocześnie Bregalnicy i Otinja. Dlatego w swoich 

dziejach przechodził on wielokrotnie z rąk do rąk kolejnych 

władców. Początkowo znalazł się pod rządami Bułgarów, 

następnie Serbów, aby w swoim ostatnim okresie  podlegać 

Imperium Tureckiemu. W czasach średnich z każdej z 4 stron 

świata wzgórze obronne był otoczone kościołami. Pierwszy z 

nich został poświęcony Archaniołowi Michałowi i 

wybudowany już w 1332r, kolejne wzniesiono na przestrzeni 

kilkunastu następnych lat.  

 

Po spędzeniu całego dnia na zwiedzaniu zabytków otrzymaliśmy 2 

godzinki czasu wolnego na relaks i przygotowanie się przed wieczornym 

wyjściem do kawiarni. Każdy wie jak wygląda typowa kawiarnia w 

Paryżu, Barcelonie czy Rzymie. Zwykle ulokowana jest w wąskiej 

malowniczej uliczce w starej dzielnicy centrum, z kilkoma małymi 

stoliczkami na zewnątrz. Czuć w nich aromatyczną kawę i specyficzny 

ciepły klimat miejsca, zwykle dzięki drewnianym, pamiętającym nie jedno 

wydarzenie zabytkowym meblom. Zazwyczaj przed nią wystawione są 

donice z kolorowymi kwiatami, a obsługa to doświadczone bardzo 

sympatyczne starsze osoby, codziennie obdarzających swoich klientów 

szczerym uśmiechem. Takie miejsca sprzyjają relaksowaniu się podczas 

rozmów z przyjaciółmi w spokojnych okolicznościach. W tym mieście 

kawiarnie wyglądają … kompletnie inaczej.  
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Ciekawostka: KLUBOKAWIARNIE 

W rzeczywistości są to bardzo dobre kluby muzyczne z DJ-

em, laserami i głośną muzyką, w których spożywa się 

alkohol. W tym miejscu rodzi się pytanie, dlaczego nazywają 

takie miejsca kawiarniami? Oczywiście nie odmówiłem sobie 

przyjemności zadania tego pytania. Jak nie wiadomo o co 

chodzi to zawsze chodzi o to samo. Tak jest i w tym 

przypadku. W tym kraju aby otworzyć kawiarnie nie 

potrzeba za wielu dokumentów, natomiast aby otworzyć 

dyskotekę tak. Istnieje jeszcze jedna drobna jakże istotna 

różnica pomiędzy tymi instytucjami. Kawiarnie zgodnie z 

prawem są zamykane przed godziną pierwsza w nocy, kluby 

natomiast otwierane są ok. 24 i takie pozostają, aż do 

samego rana. Musze szczerze przyznać się, że „Angels”  to 

jeden z najlepszych „klubów” w jakim dotychczas byłem. 

Odbywała się akurat impreza tematyczna White Party, 

ludzie zgodnie z założeniami, co w Polsce jest rzadkością  

wszyscy przyszli na biało ubrani. Jedyną wadą tej imprezowi 

był fakt, że nikt nie tańczył. Na szczęście w porównaniu do 

Serbii nie wiele osób paliło papierosy pomimo, iż była to 

kawiarnia pod gołym niebem. Ceny napojów w porównaniu 

do Polskich cen są tutaj bardzo niskie. Piwo kupione w klubie 

jest tylko o 1zł droższe niż w sklepie, a nie tak jak to ma 

miejsce w Katowicach o 4zł czy nawet 10zł.25 Nie chciałbym 

zakłamać obrazu tej okolicy dlatego wspomnę na koniec, że 

klasyczne kawiarnie, które kojarzymy z polskich miast też 

można tutaj znaleźć. Występują licznie w każdym mieście 

regionu, w weekendy od godziny 14 wypełniają się po brzegi, 

                                                           
25 W Katowicach ceny na przestrzeni ostatnich 4 lat bardzo się pozmieniały. W 
niektórych większych klubach można kupić piwo już za 4zł, co dla studentów 
stanowi kuszącą alternatywą do imprez w akademikach.  
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w przeciwieństwie do restauracji, które wtedy zaczynają 

świecić pustkami.26  

 

Na moje szczęście ludzie z IAESTE pochodzą z całego świata i są 

otwartymi „na nowości” studentami, dlatego bawiliśmy się na 

„parkiecie” do rana w naszym własnym gronie. Nawet Macedończycy 

dołączyli się do nas.  

W następnym tygodniu, a dokładnie w czwartek, wydarzyła się rzecz 

naprawdę nieprawdopodobna…. Podczas pracy w laboratorium 

usłyszałem grzmoty. Myślę sobie „Jako to tutaj?  Pewnie ktoś piętro wyżej 

coś dużego przesuwa”. Ale po chwili znowu. Wiec pobiegłem do okna i 

spojrzałem w niebo. A tam gęste ciemne chmury. W tej chwili 

wyobraziłem sobie jak musi wyglądać w tej okolicy burza po kilku 

tygodniach, a czasem i miesiącach suszy. Powyrywane drzewa, zalane 

ulice. Ale nic z tego. Krótką chwilę pokropiło zwykło się mówić tyle co 

kot na płakał. Na nasze szczęście przynajmniej temperatura wyraźnie 

spadła, a przez kilka następnych dni niebo było zachmurzone. Pogoda 

wreszcie dała trochę wytchnąć umożliwiając normalne funkcjonowanie.  

 

  

                                                           
26 W 2015 roku podczas podróży autostopem do Mediolanu na EXPO 
zatrzymaliśmy się przypadkiem w starym mieście Pavia. Można w nim znaleźć 
kilka zabytków np. średniowieczny, naprawdę okazały most lub katedrę oraz 
liczne malownicze wąskie uliczki. To czego nie można tam znaleźć to smaczne 
restauracje. Pewnego dnia wybraliśmy się w poszukiwaniu klimatycznej, małej 
rodzinnej restauracji na jednej z wcześniej wspomnianych uliczkach. Z jakim 
wielkim zaskoczeniem się spotkaliśmy gdy zamiast menu z listą domowych pizz i 
makaronów otrzymaliśmy listę mrożonych potraw do odgrzania w mikrofalówce. 
Potrawy te na zdjęciach były jeszcze zapakowanie i zawierały opisy jak należy je 
podgrzewać w w/w mikrofalówce.  



63 
 

IX. Kanion Matka 

O włamaniu do elektrowni, najgłębszej jaskini na świecie i rankingu 

lenistwa. 

Tak się złożyło, że nowy tydzień rozpoczyna się akurat w święto 

Muzułmańskie. Wyznawcy tej religii stanowią aż 27% społeczeństwa   

( prawosławie 68% , islam 27%, bezwyznaniowi 5%, protestanci 3%,katolicy 

0,01%, Świadkowie Jehowy 0,06%) więc w większości firm zarządzono 

dzień wolny od pracy. W większość, a co z uczelniami? Nikt mnie o tym 

wcześniej nie poinformował. Nie do końca więc wiedziałem co zrobić. 

Wysłałem dwa sms do pracowników mojej uczelni, ale nie otrzymałem 

żadnego z odpowiedzią więc postanowiłem, że pojadę… z dwoma 

kolegami w góry. 

 

Wybraliśmy się do Kanionu Matka . Jest to jedna z największych atrakcji 

turystyczno-rekreacyjnych w tej części Macedonii.  Naszym celem była 

wspinaczka po umieszczonych na pionowych ścianach kanionu szlakach 

turystycznych. W tym celu dostaliśmy się na dworzec autobusowy. 

Znalezienie odpowiedniego przystanku nie było takie łatwe jakby mogło 

się to wydawać. Najpierw udało nam się znaleźć kierowcę. Dopiero od 

niego dowiedzieliśmy się o której odjeżdża interesujący nas autobus. 

Jednak co zaskakujące, nie potrafił powiedzieć z którego przystanku, 

ponieważ ktoś go gdzieś zaparkował i trzeba go teraz poszukać. Po kilku 

minutach bylibyśmy już w drodze do Kanionu… gdyby autobus ruszył. 

Oceniając wygląd i stan techniczny pojazd ten powinien jeszcze pamiętać  

czasy kiedy to po tutejszych drogach wędrowali rycerze. Kierowca 

wezwał mechanika. Ten szybko się zjawił z jednym śrubokrętem. Coś 

pogrzebał pohałasował i .... poleciał po drugiego mechanika. Po 10 

minutach mogliśmy się już rozkoszować podróżą w nagrzanym, 

zabytkowym pojeździe o nr 60. Dojazd na miejsce zajmuje ok 45 min.  
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Ciekawostka: KANION MATKA 

Jest oddalony jedynie 15 km od granic miasta Skopje. Rzeka 

Treska wykazała się swoja pracowitością i wyżłobiła kanion 

o głębokości sięgającej 250 m. Otaczające ją szczyty 

wyrosły ponad 1000m nad poziom rzeki. Na terenie 

kanionu postawiono 3 elektrownie wodne, z czego 

ostatnia (najbliższa miasta) stworzyła sztuczne jezioro. 

Jest to idealne i zarazem bardzo popularne miejsce do 

kąpieli, wycieczek kajakarskich itp. Woda w nim jest na tyle 

czysta, że teoretycznie można ja pić. Tak przynajmniej 

piszą w przewodnikach. Jednak nie widziałem aby ktoś się 

na to odważył zapewne ze względu na tłumy turystów 

zażywających w niej kąpieli. Na brzegu jezioro znajduje się 

malutki kościółek Św. Andrea z 1389r oraz chata z 

podobnego okresu przebudowana na duża restauracje. 

Podróżnicy zainteresowani wyprawami w głąb ziemi 

znajdą tutaj coś dla siebie. Jaskinia Ubava  - co znaczy 

piękna – jest najpiękniejszą na tym terenie. Została 

wypełniona stalagmitami, stalaktytami, wodospadami 

oraz znaleziskami archeologicznymi świadczącymi o 

obecności w niej ludzi już 10 tys. lat temu. Kolejną perełką 

tego typu jest jaskinia Vrelo która została mianowana do 

udziału w wyborach na siedem nowych cudów świata. Aby 

się do niej dostać wędrowcy zmuszeni są wynająć wodną 

taksówkę, która zawiezie ich wprost pod wejście do jaskini. 

Trzecią najbardziej niezwykłą z nich jest jaskinia Podvrelo. 

Prawie całkowicie zalana przez wody jeziora. 

Rozpatrywana jest jako najgłębsza podwodna jaskinia na 
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świecie – na świecie! Do tej pory udało się udokumentować 

jej głębokość sięgającą 500m.27 

 

Po wyjściu o własnych nogach z autobusu, jako pierwsza naszym oczom 

ukazuje się tama elektrowni wodnej. Każdy, kto chce podziwiać piękno 

kanionu jest zmuszony wspiąć się na jej szczyt. Szlak turystyczny 

prowadzi nas brzegiem sztucznego jeziora. Gdy mijamy kościoła św. 

Andrea i kilka restauracji wpadamy na rozbudowany kierunkowskaz 

turystyczny. Jak się okazuje, kanion Matka jest świetnym miejscem dla 

wszelakich aktywności fizycznych, począwszy od trekkingu poprzez 

kajakarstwo i rowerki wodne na wspinaczce skałkowej oraz wyprawach 

jaskiniowych kończąc. Naszym planem na dziś jest dotarcie do środkowej 

zapory, w której odbywa praktykę nasz wspólny znajomy. 

Ścieżka całą drogę prowadzi nad urwiskami. W niektórych miejscach 

zamontowane zostały nawet łańcuch znane nam choćby z Orlej Perci w 

Polskich Tatr. Jako ciekawostkę można dodać, że zostały one tutaj 

zamontowane kilka lat temu przez więźniów jednego z zakładów 

karnych, aby popularyzować aktywny wypoczynek wśród mieszkańców 

– ciekawe dlaczego nie wśród więźniów? 

 

Ciekawostka: AKTYWNY WYPOCZYNEK 

Macedończycy sami o sobie mówią, że są leniwi z natury.  W 

wolnej chwili wraz z nimi ustaliliśmy nawet „ranking 

najbardziej leniwych narodów” ostatni miejsce w Europie 

otrzymują Niemcy. Polacy wraz z sąsiadami zmieścili się na 

ostatnim stopniu podium , Macedończycy, Hiszpanie i kraje 

                                                           
27 Jeśli już mowa o jaskiniach to dodam w tym miejscu ciekawostkę na ich temat. 
Największa dotychczas odkryta jaskinia na świcie to Hang Son Doong. Leży w 
centralnej części Wietnamu przy granicy z Laosem, w Parku Narodowym Phong 
Nha-Ke Bang. Ma ona 9km długości, w najwyższym miejscu 200m wysokości i 150 
szerokości. Co roku może legalnie odwiedzić ją około 200 osób, podczas 7 dniowej 
wycieczki za 3 tys. dolarów.  
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o ciepłym klimacie zostali prześcignięci jedynie przez 

mistrzów tej kategorii, a więc mieszkańców Czarnogóry. 

Pomimo to, nie mogę powiedzieć, że naród ten nie lubi 

sportu. Wręcz przeciwnie uwielbia go. Ale niestety oglądać 

w telewizji i obstawiać wyniki rozgrywek . Nigdzie jeszcze 

nie widziałem tyle zakładów bukmacherskich. Są one tutaj 

rozlokowane gęściej niż Biedronki w Polsce (i bardzo 

rozrośnięte). W jednym budynku znajduje się kasa do 

obstawiania wyników, restauracja/kawiarnia i "poczekalnia z 

ogródkiem piwnym". Wszystko otoczone przez telewizory 

transmitujące większość sportowych kanałów z całego 

świata. Wracając do aktywnego wypoczynku.... Rano lub 

wieczorem można spotkać ludzi biegających wzdłuż brzegu 

rzeki lub jeżdżących na rowerach. Przygotowano tam dla 

nich zresztą ładną trasę. Nad rzeką co kilka kilometrów 

postawiono uliczne siłownie - nic specjalnego ale wystarczy 

aby trochę się po podciągać i rozruszać wszystkie partie 

mięśni. Wiec warunki w gruncie rzeczy są dobre, a 

uwzględniając słoneczną pogodę nawet rewelacyjne. 

Niestety jak na 600 tys. mieszkańców miasto, nigdzie 

tłumów nie widać. Trochę osób jeździ na rowerach, niestety 

większość z nich traktuje go jedynie jako szybki środek 

transportu. Należy tutaj również wspomnieć, że przy każdej 

szkole jest boisko sportowe. Ale są one w tak opłakanym 

stanie, że dzieci raczej je omijają. Ludzie natomiast 

wyprowadzają na nich psy aby mogły się wybiegały i 

załatwić swoje potrzeby. Przynajmniej zwierzęta 

wykorzystują je choć częściowo do swoich „treningów.” Na 

Politechnice Śląskiej każdy student ma obowiązek 

aktywnego uczestnictwa w co najmniej dwóch semestrach 

WF-u. Tutaj na technicznej uczelni nic podobnego nie ma 

miejsca. Co do WF w szkołach to patrząc po słodziutkich, 

małych pulpecikach turlających się z jednej cukierni do 



67 
 

kolejnego fast-food-u to można mieć obawy. Dzieci tutaj 

niestety, dościgają Europę zachodnią przynajmniej jeżeli 

mowa o nadmiarowej wadze ciała. 

 

Podążając za szlakiem, podziwiamy przepiękne krajobrazy. Widziałem 

już w życiu wiele ale Kanion Matka na pewno zasługuje na wyróżnienie. 

Przezroczysta woda, urokliwa samotność na trasie - no bo w końcu 

nikomu nie chce się tędy chodzić - i dzika przyroda naprawdę robią 

wrażenie. Po drodze spotykamy wiele motyli, których tylko w tej okolicy 

jest ponad 50 gatunków i ciągle odkrywane są nowe nieznane nauce. 

Trasę tą należy polecić przede wszystkim osobą które lubią czasem 

poczuć adrenalinę w krwi.28 Wspomniałem już o łańcuchach. One w 

pewnym momencie się kończą - mniej więcej w połowy drogi - później nad 

urwiskiem trzeba wielokrotnie przeciskać się przez krzaki. Jednak 

główne atrakcje dzisiejszego dnia dopiero przed nami. Po dwóch 

godzinach wędrówki naszym oczom ukazuje się nowo wybudowana 

tama. Podczas jej stawiania uszkodzono część urwiska, po którym 

prowadzi szlak, i którym my wędrujemy. 40 metrowe osuwisko należy 

obejść górą  - dołem jak to z urwiskami bywa może być ciężko - bez 

szlaku, po żwirowym, skalistym zboczu. Niezapomniane wrażenia 

gwarantowane. Wraz z moimi kompanami już trochę zmęczeni 

prześladującym nas bez przerwy ostrym słońcem i ponad 40 stopniowym 

upałem byliśmy zmuszeni kontynuować wspinaczkę. Braki wody, 

szybsze bicie serca, spocone dłonie i wyostrzony wzrok towarzyszył nam 

na tym końcowym odcinku trasy. Kilkanaście minut później dotarliśmy na 

                                                           

28 W 2014 roku wybrałem się na samotną podróż autostopem wzdłuż Europy podczas, 

której spędziłem tydzień wspinając się po Karpatach Rumuńskich. Najpiękniejsze góry i 

jednocześnie najbardziej niebezpieczne jakie miałem okazję w życiu przejść znajdują się na 

terenie Parku Narodowego Piatra Craiului. Polecam każdemu kto ma stalowe nerwy i 

ochotę poczuć trochę więcej adrenaliny w krwi niż zwykle. 
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metalowy mostek łączący byłą ścieżkę z nową tamą. Z sporego 

wgniecenia w konstrukcji mostku wynikało jasno, że spadające głazy też 

od czasu do czasu z niego korzystały. Od tej pory nasza podróż zaczęła 

przypominać film o Bondzie, Jamsie Bondzie... Aby dostać się do 

asfaltowej drogi znajdującej się po drugiej stronie rzeki zmuszeni 

zostaliśmy przeskoczyć ogrodzenie otaczające elektrownię. O dziwo bez 

niepokojenia nikogo weszliśmy na teren stacji transformatorowej  -

jeszcze nie uruchomionej - i dalej na drugą stronę. 100 m dalej siedział 

starszy mężczyzna w samochodzie i czekał na nas. Scena jak z filmu o 

tajnych agentach – pustynny klimat, elektrownia wodna, grupka 

mężczyzn przeskakująca przez siatkę i czekający w oddali samochód… 

Podeszliśmy do niego i międzynarodową mieszanką języków 

angielski/belgijski/francuski/czeski oraz polskim zapytaliśmy czy może 

jedzie w stronę Skopje. W najgorszej sytuacji - jeżeli odmówi - będziemy 

zmuszeni wracać piechotą bez wody, po asfaltowej górskiej drodze 16 

km do miasta. Na szczęście nie odmówił. Był trochę zaskoczony co tu 

robimy ale skoro jesteśmy tylko turystami to nie ma sprawy. Okazał się 

pracownikiem budowy i pochwalił się w ilu to krajach i co to on nie 

budował. Wszystko dobrze się układało, aż do czasu punktu kontrolnego 

ochrony obiektu. Jak to każda elektrownia wodna jest obiektem 

strategicznym i wymusza pewne procedury bezpieczeństwa aby nikt nie 

mógł się bez wiedzy personelu tam dostać i z tamtą wydostać. Prawda 

wygląda tak, że jeżeli ktoś by ją „przypadkiem” uszkodził to woda w niej 

zgromadzona mogłaby zalać większość powierzchni stolicy.  

Kontrola przebiegała bardzo drobiazgowo. Postaram się w tym miejscu 

przytoczyć to co zapamiętałem i zrozumiałem z rozmowy kierowcy z 

ochroniarzem: 

-Cześć 

-Cześć 

-Znalazłem tych młodych ludzi pod tamą. 

-A kto to jest? 
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-Jacyś zagraniczni studenci. 

-AHA. No to do jutra. 

 

Kilka sekund później pędziliśmy do akademika. A przynajmniej tak się 

nam wydawało. Kierowca jechał do miasta obok Skopje. Wysadził nas na 

przystanku. Pamiętasz jak to jest z tymi przystankami tutaj. Żadnego 

oznakowania, żadnej ławki. Trzeba zaufać kierowcy na słowo. Jak się 

szybko okazało autobusy jeździły co 10 min, więc nie było problemu z 

powrotem. Szczerze mogę powiedzieć, że wracaliśmy najbardziej 

nowoczesnym autobusem komunikacji miejskiej jaki w życiu widziałem. 

Nowy, czysty dwupiętrowy i z regulowaną klimatyzacją dla każdego 

miejsca siedzącego.  

 

 

Podsumowanie pierwszego tygodnia: 

Podsumowanie to kieruję szczególnie dla studentów, którzy mają swoja 

pierwsza zagraniczną praktykę dopiero przed sobą. Pozwolę sobie użyć 

w tym miejscu cytatu „nie lękajcie się”. Pisząc te słowa w rzeczywistości 

do końca dobiega już czwarty tydzień dzięki czemu mogę spojrzeć z 

dystansem w przeszłość.29 Jak każdy student na zagranicznej praktyce 

czułem się trochę zagubiony. Pierwszy raz mam spędzić poza granicami 

kraju 7 tygodni, bez znajomych z Polski, bez znajomości Macedońskiego. 

Jeszcze nigdy moja znajomość języka angielskiego nie została 

wystawiona na taką próbę. Już nie wspominając o pracy na uczelni. 

Stresu trochę było. Jednak w końcu mam wakacje od „uczelni”– mamy 

sierpień - i z każdym kolejnym dniem coraz bardziej czułem wakacyjny 

klimat. Co tu dużo dodać. W ciągu pierwszych 7 dni, pięć razy byłem w 

                                                           
29 Pisząc te komentarze minął już czwarty rok od mojej macedońskiej praktyki. Jeśli 
czytasz te słowa to znaczy, że warto było poczekać te kilka lat. Najwidoczniej ta 
książka jak i dobre wino potrzebowała chwilę poleżakować, aby w pełni dojrzeć i 
wyczekać odpowiedni moment na pokazanie się światu. „Hello, World” – można by 
w tym miejscu zacytować słynnego pisarza. 
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górach. Nie wiele więcej do szczęścia mi potrzeba. Do karaluchów, 

można się przyzwyczaić. Chociaż w dalszym ciągu gdy otwieram wysoką 

szafkę lub drzwi do pokoju i czuję, że jeden z nich właśnie wskoczył mi 

na głowę, a następnie wślizguje się pod koszulkę czuję się bardzo 

nieswojo. Do tego chyba nie przywyknę nigdy i jak się okaże kilka tygodni 

później nawet nie będę musiał. Brak ciepłej wody pod prysznicem okazał 

się zagadką nielogiczną ale rozwiązaną. Trzeba odkręcić "ciepłą" wodę 

15 min przed wejściem pod prysznic aby się nagrzała. Czasem myślę 

jednak, że różnica pomiędzy ciepłą, a zimną wodą to jakieś 15 cm. - Tak 

centymetrów - Chodzi mi o to, że rury z ciepłą wodą są zapewne płyciej 

wkopane w ziemię niż z zimną, a to w tym klimacie wystarcza aby się w 

nich woda nagrzała. Jednak dowodów na to nie znalazłem. A co do 

jedzenia to powoli przywykam. Wiec w dwóch słowach: jest coraz 

lepiej.30 

 

 

  

                                                           
30 Tak wiem, były to trzy słowa.  
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X. Stary Bazar  

Czyli o: złocie, turbo-folku i dobrym śnie. 

Dzień dziewiąty, wtorkowy wieczór. Jak co dzień trzeba gdzieś wyjść, bo 

w końcu nie przyjechałem tutaj aby siedzi w pokoju – do tego jak już 

wiesz z niechcianym towarzystwem. Tym razem naszym celem jest mały 

klub z karaoke znajdujący się na Old Bazarze (Stary Bazar) czyli stara 

dzielnica turecka Čaršiji. W moim mniemaniu jest to największa atrakcja 

turystyczna Skopje. Jedno z niewielu miejsc w Europie gdzie można 

cofnąć się w czasie. Ale wszytko po kolei. 

Ciekawostka: OLD BAZAR 

Stary Bazar (Čaršiji), jak sama nazwa wskazuje był kiedyś 

dużą dzielnicą handlową. Można powiedzieć, że to właśnie 

na nim wzorowali się projektanci największych centrów 

handlowych np Serravalle Designer Outlet w Włoszech albo 

Fashion Hause w Jaworznie. Długie, powyginane, 

poskręcane z sobą uliczki niczym rozgotowany makaron 

spaghetti, a wzdłuż nich setki malutkich sklepików. 

Wszystkie sklepiki wyglądają tak samo. Wąskie fasady 

budynków (3 m szerokości),  na parterze duże okna 

wystawowe, na górze mieszkanie właściciela. Każdy sklepik 

jest jednak inaczej ozdobiony i na inne kolory ma 

pomalowaną fasadę. Posadzka na ulice pamięta dobrze 

czasy świętości tej dzielnicy przypadające na XII w. kiedy to 

Imperium Ottomanów zdobyło to miasto. Historycy nie są 

pewni początków tej dzielnicy. Wykopaliska wskazują, że już 

4 tys. lat przed naszą erą pojawili się tutaj pierwsi ludzie – 

wtedy jeszcze nie na zakupy. Jednak pierwsza stała osada 

została założona najprawdopodobniej w 6 w p.n.e. Ta 

dzielnica, zresztą jak cała Macedonia w swojej długiej historii 

wielokrotnie zmieniała właściciela. Można to porównać do 
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zabawy z piłką na boisku jaką prezentują zawodnicy FC 

Barcelony podczas meczów. W tej części miasta 

wybudowano 30 meczetów, kilka kościołów, muzeum 

historii, plany wykorzystane do kilku filmów historycznych i 

wiele innych atrakcji. Jednak wracając do podróży w czasie... 

Chodząc po starożytnej posadzce i oglądając wszystkie stare 

budynki, można odnieść wrażenie, że czas się tutaj 

zatrzymał. Ponieważ Old Bazar w dalszym ciągu spełnia 

swoją pierwotną funkcję. Prawie wszystkie małe sklepiki w 

dalszym ciągu funkcjonują. Potrzebujesz kupić suknię - 

proszę bardzo, wybierzesz materiał i uszyją ją na miejscu. 

Szukasz miejsca aby coś zjeść - zobacz przez okienko jak 

przyrządza się tradycyjne potrawy w jednej z niezliczonych 

restauracji i zamów na co masz ochotę. Może potrzebujesz 

ręcznie wytwarzane garnki, albo chcesz naprawić buty. Nie 

zdążyłeś się ogolić przed wyjście do pracy, nic nie szkodzi. W 

każdej chwili możesz odwiedzić malutki zakład fryzjerski z 

fachowcami którzy wiedzą jak posługiwać się brzytwą. 

Kluczem do podróży w czasie są tutaj również wystroje 

wnętrz wcześniej wspomnianych lokali usługowych – 

wydają się być niezmienione od wieków. Oczywiście można 

też tutaj znaleźć sklepy z trochę nowszym wyposażeniem, 

jednak na szczęście nie należą one tutaj do większości. 

Magię klimatu starego miasta potęgują sklepy z biżuterią. 

Mogę szczerze powiedzieć, że w żadnym innym mieście w 

którym byłem nie było ich, aż tak wiele. Abyś mógł sobie 

lepiej wyobrazić jak liczne one są wystarczy wspomnieć, że 

tylko na jednym odcinku, tylko po jednej stronie uliczki, w 

jednym ciągu, bez żadnej przerwy naliczyłem 19 złotników. 

W całej dzielnicy  na pewno będzie ich ponad setka. 

Wszystkie te sklepy posiadają duże szyby wystawowe 

zasypane złotem. I nie są to wszystko wyroby klasyczne ale 

część z nich przypomina pamiątki z wakacji w całości 
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wykonane z złota. Szerokie naszyjniki ozdabiane ręcznie 

wykonanymi "żetonami" , figurki i wszystko co można sobie 

tylko wymyślić. Jeżeli mężczyzna wybierze się tutaj w 

poszukiwaniu pierścionka zaręczynowego dla swojej drugiej 

przyszłej połówki i go nie znajdzie w tej dzielnicy to z całą 

pewnością mogę powiedzieć, że nigdzie indziej też go nie 

znajdzie. Po za sklepikami wkomponowanymi w domki jest 

tutaj też duże targowisko, jedno z wielu w Skopje. Wyróżnia 

się ono tym, że spora część sprzedających jest narodowości 

Tureckiej. Jak wyglądają targowiska w kraju położonym nad 

Cieśniną Bosfor wiele osób pewnie kojarzy z filmów. 

Wszędzie świeże warzywa, niezliczone rodzaje oliwek ale 

przede wszystkim kolorowe kopce przypraw na tacach. 

Wielobarwne "wydmy" bardzo ładnie wyglądają i porządnie 

kręcą w nosie. Najłatwiej z Old Bazaru na targowisko trafić 

na nosa. Tam gdzie czuć pieprz i paprykę, to tam należy się 

kierować.  

 

Kolejnego wieczoru udaliśmy się na kolację do klimatycznej restauracji 

nieopodal stadionu. Każdy zamówił to na co miał ochotę. Obsługa 

podała zamówione dania po dłuższej chwili. Wszyscy przyjezdni 

praktykanci, zjedli od razu to co dostali ale… nie wszyscy, bo  

Macedończycy tak nie jedzą. Jest godzina 23.00. Niektórzy z nas 

pozamawiali sobie już desery, a tamci jeden kęs i 10 min rozmowy. Myślę 

sobie, że może im nie smakuje, jednak patrząc po ich twarzach wiem , że 

jestem w błędzie. Z drugiej strony jest jeszcze dla nich wczesna pora, bo 

kluby otwierają dopiero o 1.00, więc po co się spieszyć. W ten znikąd 

nagle pojawiła się starsza piosenkarka i zaczęła głośno śpiewać w 

akompaniamencie trzyosobowej orkiestry. Jak zostałem 

poinformowany była to bałkańska gwiazda muzyki tradycyjnej. Wszyscy 

ją znali nie tylko w Macedonii. Patrząc po reakcjach ludzi siedzących przy 

pozostałych stolikach, mogę powiedzieć, że publiczność była 
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zachwycona. W kolejnym tygodniu poznałem pewne bałkańskie 

przysłowie które dobrze opisuje tę sytuację:  

"Jeżeli potrafisz śpiewać, nie jedź do Sarajewa bo tam potrafią to lepiej. 

Jeżeli potrafisz tańczyć, nie jedź do Belgradu bo tam potrafią to lepiej 

Jeżeli potrafisz śpiewać i tańczyć, nie jedź do Skopje bo tam potrafią to 

lepiej…" 

 

Co do moich doświadczeń to mogę powiedzieć, że w klubach tego nie 

widać. Chociaż podglądając ich jak się bawią przy muzyce regionalnej, to 

może coś w tym być. Ludzie lubią czasem wstać od stołu i pobujać się lub 

poklaskać w dłonie. Jeżeli ktoś tak jak moi znajomi je posiłek już ponad 2 

godziny to nie dziwie się, że ma potrzebę czasem rozprostować nogi. 

Tutaj tak samo jak w wcześniejszych restauracjach muzyka była o wiele 

za głośna - przynajmniej dla obcokrajowców. Po 24.00 ucieszeni 

dostrzegliśmy puste talerze u naszych towarzyszy. Więc co prędzej 

poprosiliśmy o rachunek. A tutaj niespodzianka. Oni zamówili sobie po 

jeszcze jednym posiłku i kolejną butelkę wina. Ręce nam opadły… Ta za 

głośna muzyka nie była przyjemna dla naszych uszu, więc daliśmy im 

nasze pieniądze do zapłacenia i czym prędzej uciekliśmy stamtąd. Jeśli 

mowa o gatunkach muzycznych to jednym z popularniejszych jest tutaj 

turbo-folk. 

 

Ciekawostka:  TURBOFOLK 

           Wywodzi się z popularnej na Bałkanach muzyki 

ludowej/folkowej zwanej "narodnjacką" ("narodna" = 

ludowa) – narodnjaki. Muzyka ta stopniowo przekształcała 

się w pop-folk i "techno-folk". W warstwie melodycznej jest 

mieszanką muzyki i piosenek serbskich i cygańskich z 

wyczuwalnymi wpływami orientalnymi tureckimi czy nawet 

arabskimi, a także greckiej muzyki ludowej. Teksty piosenek 
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przeważnie mówią o miłości i związaną z nią radością, 

smutkiem, rozstaniami, tęsknotą itp. Turbofolk jako 

współczesna muzyka ludowa ma ścisły związek z muzyką 

"kafanską". Nie można absolutnie porównywać piosenki 

"narodnej"/turbofolku do np. polskich piosenek disco 

polo.   -  tyle Wikipedia na ten temat (w skrócie).  

Osobiście nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć na temat tego 

gatunku. Ponieważ nasi znajomi tego gatunku po prostu nie lubią i 

zawsze nam powtarzali, że nie jest on dla naszych uszu. Więc nic nie 

słyszałem i nic nie widziałem. Nie znam się to się nie wypowiem.  

Na jednym z spotkań IAESTE rozmawialiśmy ze znajomym z Macedonii, 

który niedawno odwiedził Polskę. Najbardziej dla nas zaskakującym jego 

spostrzeżeniem na temat naszych rodaków było następujące "Ale wy 

jesteście agresywni. Wchodzę do autobusu, a tam ludzie patrzą się na 

mnie jakbym kiedyś coś im złego zrobił. U nas ludzie podchodzą do 

wszystkiego inaczej". Po chwili namysłu, trzeba przyznać mu rację. 

Ludzie tutaj są mniej agresywni niż w Polsce.  

Każda osoba z Polski bądź krajów sąsiednich po chwili namysłu zgadzała 

się ze mną, że tutaj czuję się bezpieczniej niż we własnym kraju. 

Niezależnie od godziny nie ma się wrażenia, że ktoś zaraz wyskoczy 

znienacka i ... Nikt z nas nigdy nie został tutaj napadnięty, zaczepiony, a 

o kradzieży nawet nie słyszeliśmy. Dlaczego tak jest? Nie wiem, ale mam 

swoją małą teorię na ten temat. Od kiedy tutaj przyjechałem zawsze 

dobrze śpię. Rewelacyjnym uczuciem jest budzić się codziennie 

wypoczętym. Nie żebym miał z tym jakieś wielkie problemy w Polsce, 

jednak czasem przed wykładem muszę skorzystać z dobrodziejstw 

mocnej Latte – lub espresso. Dla niewtajemniczonych w j. włoski latte 

oznacza po prostu mleko którego w tej kawie powinno być co najmniej 

2/3 zawartości przezroczystej szklanki. Ale wracając do tematu... Co mnie 

zaskoczyło. Nie ważne czy śpię 4 godziny czy 6, zawsze jest to dla mnie 
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wystarczająco, a w domu potrzebuję co najmniej 7.5 godziny ciągłego 

snu. Prawda jest też taka, że na tego typu wyjeździe po prostu nie ma 

więcej czasu na spanie. Jeżeli ktoś ma szczęście to po pracy znajdzie 

jeszcze chwilę na godzinną drzemkę i to wszystko.  

 

Ciekawostka: NIEZWYKŁA TEORIA. 

Jak wszyscy wiedzą –a jeśli ktoś nie wie to bez obawy bo postaram 

się to omówić w późniejszej części książki – nazwa Kocioł Bałkański 

nie wzięła się znikąd. Wyjątkowo dużą liczbę konfliktów w tej 

części Europy i na Bliskim Wschodzie naukowcy z Discovery Chanel 

próbowali wytłumaczyć silniejszym naturalnym polem 

magnetycznym ziemi. Nie na całej powierzchni naszego globu jest 

ono jednakowo silne, a co ciekawe stale się przemieszcza. Może 

coś w tym być. Jednak dlaczego ja zauważam spadek agresji 

zamiast jej wzrost w moim otoczeniu? Więc może to właśnie te 

pole powoduje, że wszyscy tak rewelacyjnie tutaj śpią?  Jeżeli ta 

teoria jest dla kogoś za mało prawdopodobna to mam jeszcze 

drugą. Mogą za to odpowiadać kosmici. Tak jak zaprezentowano 

to w filmie „Czwarty stopień” (The Fourth Kind). Może Skopje tak 

samo jak w miasteczku Nome nawiedzają ufoludki i wprowadzają 

do umysłu (tym razem) dobre sny?  

Byłem tutaj świadkiem sytuacji, która nie mogła by mieć miejsca w 

Polsce. Pewnego razu stałem w kolejce do kolektury biletowej na jednym 

z przystanków. Pani przede mną bardzo się spieszyła, ponieważ za 

chwilę miał odjeżdżać jej autobus. Co w takiej sytuacji zrobił by Polak? 

Zapewne pogodziłby się z swoim losem i po zakupieniu biletu zaczekał 

na kolejny transport. Jednak ta kobieta podbiegła do kierowcy wcześniej 

wspomnianego pojazdu i poinformowała go, że właśnie stoi w kolejce 

do kasy aby kupić bilet. Ten pan grzecznie się uśmiechnął i... zaczekał. 

Nie słyszałem ani jednego głosu sprzeciwu z wnętrza autobusu z 
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powodu przedłużającego się postoju. Kierowcy autobusów są tutaj nad 

wyraz mili. Zawsze ale to naprawdę zawsze, zaczekają na każdego 

swojego pasażera. Jeżeli ktoś zmierza w stronę pojazdu to zapewne 

chce do niego wsiąść. Więc jaki sens ma zamykać drzwi przed nim? Prosta 

logika. Rozkładów jazdy nie są tutaj rzeczą codzienną więc po co 

kierowcy mają się śpieszyć.  

 Czwartek 30 sierpnia. Pierwszy samotny dzień. Wszyscy obcokrajowcy z 

którymi dzieliłem pokój już wrócili do siebie, a ostatni polski kolega 

wyruszył na pożegnalne śniadanie do pracy. Pożegnaliśmy się i każdy 

rozszedł się w swoją stronę. Pierwszy raz zabrałem klucz na uczelnie z 

sobą, a nie zostawiłem na recepcji. Bo też po co skoro zostałem sam w 

pokoju. Jak wielki błąd popełniłem uświadomił mnie dopiero telefon z 

zapytaniem: ”gdzie są klucze do pokoju bo chciałby zabrać swoje rzeczy 

i wracać do Polski... ?” Na szczęście na recepcji mieli zapasowy komplet. 

Dzięki czemu ja nie musiałem urywać się z pracy i pędzić przez całe 

miasto, a znajomy wracać tydzień później do kraju. Ponieważ autobus do 

Polski  kursuje tylko raz w tygodniu.  

 

W tym roku 3 września, tak samo tutaj jak i u nas wypada pierwszy dzień 

szkoły. Muszę przyznać się, że podejście do sportu u dzieci się trochę 

zmieniło. Gdy nie ma psów na przyszkolnych boiskach dzieci latają za 

piłką, grają w nogę albo w kosza. Pomimo fatalnych warunków zdarza 

się zobaczyć gromadki młodych zawodników rywalizujących ze sobą. Od 

razu nasuwa się łatwy wniosek, że dzieci są wszędzie takie same. Jeżeli 

mają do wyboru siedzieć w domu na komputerze albo poruszać się na 

dworze, wybierają pierwszą opcję.31 Ale gdy mają siedzieć w szkolnych 

ławkach to odkrywają w sobie wielkie zamiłowanie do sportu. Jako 

                                                           
31 Wtedy jeszcze nikt nie słyszał o Pokemon Go. 
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ciekawostkę związaną z szkołą dodam, że w  szkole podstawowej 

wszystkie książki uczniowie otrzymują za darmo od państwa. 
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XI. Ochryd  

Czyli : 365 kościołach, kurtka zimowa i ponad 2000 letni otwarty teatr.  

 

Od samego przyjazdu do tego pięknego kraju ciągle słyszałem, że muszę 

wybrać się do  Ochrydu (Ohrid, Охрид ). Podobno to najpiękniejsze 

miasta w całej Macedonii, a może i na Bałkanach? W niedzielę wieczorem 

przeglądaliśmy liczne reklamy na temat Macedonii wyświetlane w BBC – 

oglądanie reklam na jedynej angielskojęzycznej stacji telewizyjnej było 

jedną z naszych rozrywek. Jeśli ktoś jeszcze nie widział dużej akcji 

promocyjnej dla tego kraju w światowych mediach to powinien nadrobić 

zaległości. Reklamy w iście Hollywoodzkim rozmachem bardzo 

przemawiają za odwiedzeniem tego kraju. Może i są trochę 

przekolorowane ale to w końcu tylko 30 sekundowe – choć są też 

dłuższe - reklamy telewizyjne. Od moich współlokatorów dowiedziałem 

się także co musze koniecznie z sobą zabrać, gdy będę wybierał się do 

Ochryd. Przede wszystkim podkreślili strój kąpielowy, jednak jak się 

okaże 24 godziny później praktyczniejsza będzie kurtka zimowa.   

 

Ciekawostka: DOJAZD DO OCHRYD 

Do Ochryd prowadzi jedynie drogą więc o pociągach można 

zapomnieć. Dojazd zajmuje tylko 3 godzinki więc da się to 

przeżyć nawet w starym autokarze. Polecam kupić w Skopie 

bilet w obydwie strony. Dzięki temu zaoszczędzimy kilka 

złotych, a w całości jest to wydatek 750 denarów. Autobusy 

powrotne kursują mniej więcej co godzinę. Zwrócić trzeba 

uwagę na nazwę przewoźnika wydrukowaną na bilecie. 

Dany bilet akceptuje tylko jeden z przewoźników.  
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Po drodze do celu „podziwiam” palące się lasy. Latem na części 

obszarów kraju przeważają krajobrazy raczej pustynne z wysuszoną 

roślinnością, która stanowi naturalną rozpałkę. Najmniejsza iskra może 

doprowadzić do gigantycznych pożarów. Bywały dni, że nawet z serca 

stolicy na otaczających ją szczytach jednocześnie można było się doliczyć 

3 pożarów. Dokładnie w połowie drogi kierowca  autokaru robi postój w 

jednej z górskich przełęczy na wysokości 1200 m n.p.m. Miejsce nadaje 

się do tego rewelacyjnie. Jest tutaj jedna większa restauracja, kilka budek 

z fast food’ami, stacja paliw i przyjemna temperatura. Gęsty las 

otaczający to miejsce i ta wysokość znacząco zmieniają klimat okolicy. 

Przerwa trwa 15 min. Gdy już wszyscy siedzą w autokarze możemy 

kontynuować naszą trasę po krętych jak ścieżki losu drogach ciągnących 

się po pięknych zboczach zielonych gór. Należy dodać, że góry są na tym 

odcinku drogi naprawdę wysokie. Przewyższają nasze Beskidy. Co 

ciekawe, są porośnięte po same szczyty gęstym lasem. U nas Pilsko czy 

Barania Góra mają skaliste szczyty, a tutaj taka subtelna różnica. Po chwili 

niespodziewanie moim oczom ukazują się ponownie krajobrazy raczej 

lekko pustynne z wypaloną roślinnością. Dla osób, które mają chorobę 

lokomocyjną droga z Skopje nie będzie należeć do najprzyjemniejszych.  

Wiele zakrętów, hałasujący autokar i częste zmiany wysokości 

potęgowały nieprzyjemne doznania. Można ten dojazd przyrównać do 

wizyty u dentysty. Trochę to nieprzyjemne, strasznie się dłuży ale po 

wszystkim ma się spokój na pewien czas. W międzyczasie 

przypominałem sobie regionalne kawały:  

„- Jaki jest rekord kraju Czarnogóry w biegach na 400 m? 

- 117 m. bo nikomu nie chciało się pobiec dalej” 

Aby go w pełni zrozumieć trzeba w tym kraju trochę pobyć. Po dotarciu 

na dworzec na, którym miał na mnie czekać „przewodnik” trochę się 

rozczarowałem. Dzwonie do niego z zapytanie gdzie jest, a w telefonie 

słyszę informacje, że już wychodzi bo… zasiedział się grając na konsoli. 

Wyszło na jaw, że trochę się nie dogadaliśmy. Czekał on na mnie na 

dworcu już od 7.00 rano – gdy o 8.00 wyjeżdżałem dopiero ze Skopje. Wiec 
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co mógł biedaczyna przez tyle czasu robić? Siedział w domu i grał. Jednak 

już po chwili od naszej rozmowy pojawił się na miejscu. Obiecał mi nocleg 

o przyjemnym standardzie za rozsądną cenę. 350 denarów za noc (ok. 

23zł) to nie drogo, a patrząc przez pryzmat Ochryd, najlepszego kurortu 

wypoczynkowego w tej części Bałkan to nawet bardzo tanio. Niska cena 

więc na wiele nie mogłem liczyć. Po dotarciu na miejsce kolejne 

zaskoczenie. Koleżanka od babci od tego właśnie kolegi-przewodnika 

wynajmuje pokoje dla gości w swoim dużym domku jednorodzinnym. W 

porównaniu z standardem akademika otrzymałem luksusowy 

apartament. Nowy czysty przytulny pokój z balkonem, telewizorem  i 

dostępem do kuchni oraz eleganckiej łazienki. Po prostu mucha nie siada. 

Dowiedziałem się, że wszyscy członkowie z naszej organizacji sypiają 

tutaj, a czasem za ścianą można usłyszeć polski język. Zresztą jak się 

wieczorem okaże w wielu miejscach można tutaj spotkać Polaków.  

Po zostawieniu rzeczy w pokoju wyruszamy na szybką – dosłownie – 

wycieczkę po wszystkich atrakcjach turystycznych miasta. Rozmowa 

bardzo dobrze się układała, wiec gadaliśmy o czym popadnie. Okazało 

się, że mój przewodnik jest nie tylko fanem gier komputerowych, ale 

również pasjonatom zagadnień z  fizyki kwantowej i teorii chaosu. Po 

zdobyciu podstaw teoretycznych z obydwu zagadnień przeszliśmy do 

omawiania mijanych atrakcji i zabytków. Dowiedziałem się naprawdę 

bardzo wiele interesujących faktów o historii tego miasta – o czym 

później. Zostałem wdrążony w informacje o błędach zamieszczanych w 

przewodnikach turystycznych. Podczas tego spaceru odkryłem 

najstarszą w Europie działającą  maszynę do produkcji papieru oraz nową 

pasję kolegi, którą była historia miasta. Można powiedzieć, że w cenie 

wynajmu pokoju otrzymałem gratis półprofesjonalną usługę 

przewodnika na kolejne 3 dni. 

 



82 
 

Informacje o mieście OCHRYD 

Miasto Ohrid (pisownia Macedońska) ulokowane jest 700 

m.n.p.m i zamieszkane przez ponad 54 tysięcy mieszkańców. 

Posiada własne lotnisko i układ dróg umożliwiający wygodny 

dojazd z Grecji oraz Albanii. W okresie neolitu nazwa miasta 

brzmiała Lychnidos co w swobodnym tłumaczeniu oznacza 

Miasto Słońca –tego w tym mieście nigdy nie brakuje, 

ponieważ  zostało założone na południowo wschodnim 

zboczu góry. Zmieniło swoją nazwę dopiero w V wieku, gdy to 

na jego terenie wybudowano pierwszą bazylikę nazwaną – w 

wolnym tłumaczeniu - Niewolnika Ochrydzkiego Św. 

Klementa. Klement był jednym z uczniów Cyryla i Metodego , 

który późnij został patronem miasta jak i całego kraju – 

obchody 8 grudnia.  

 

Po powrocie do pokoju przyszedł czas na krótką drzemkę i wypad na 

wieczorne spotkanie z poznaną w pociągu Ukrainką. Późniejszym 

popołudniem  po opuszczeniu progu domu zorientowałem się, że do 

Ochryd nie przywiozłem nic cieplejszego do ubrania. Bo i po co? … i od 

razu pożałowałem tego podejścia. Przyjemna bryza z nad jeziora, która 

za dnia dawała wytchnienie, popołudniu powodowała gęsią skórkę, a 

wieczorem chłodziła atmosferę. Popołudniowe lokalne opady deszczu 

również temperatury nie podniosły. Tym razem padało tylko przez 

chwilę ale czasem zdarza się, że w tej okolicy potrafi padać przez cały 

tydzień bez dnia przerwy. Niska temperatura i opady deszczu w tym kraju 

to zjawiska tak samo popularne jak śnieg na Saharze.  A jednak. Duży 

zbiornik wodny, a co za tym idzie i wysoka wilgotność powietrza oraz 

otaczające miasto góry, kompletnie zmieniają mikroklimat okolicy.   

Wieczorkiem wraz z upływem czasu i spadkiem temperatury wzrastał 

mój apetyt. Wyruszyłem na samotne polowanie. Dlaczego samotne? 

Ponieważ godzina 19.00 to czas odpoczynku i przygotowania się do życia 
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nocnego. O tej porze można spotkać  wyłącznie turystów ale i tak bez 

szalu. Czym później tym ludzi więcej. W „godzinach szczytu” główny 

deptak przypomina tutejsze plaże. Jest kompletnie zatłoczony i ciężko 

jest na nim znaleźć coś do zjedzenia. Wzdłuż deptaku ulokowane są same 

sklepy i kawiarnie. W celu konsumpcji czegoś solidnego należy skręcić w 

którąś z bocznych malowniczych wąskich uliczek. Na kolację zamówiłem 

spaghetti bolognese – w tym kraju potrafią je przygotować – do tego 

sałatkę szopską – tutaj uważana za tradycyjną potrawę – a do picia 

herbatę, która smakowała jak rumianek. Polecam kombinacje sałatki z 

makaronem jako idealne danie na długie rozmowy,  solidną porcje energii 

na wieczór i jako codzienną dawkę witamin.   

Pierwsza noc w Ochryd była doprawdy niezwykła. Jest wrzesień, a 

temperatura spadła w okolice 10 OC. Całą noc wiał zimny wiatr z nad 

jeziora.  Jak dla kogoś kto przywiózł z sobą tylko krótkie spodenki i 

sandały było za zimno na nocne wypady. Ale nie o to chodzi aby 

przejechać część Europy i siedzieć w domu. Dlatego wykazałem się 

wielkim sprytem, nałożyłem 3 koszulki jedna na drugą i … codziennie 

marzłem. Z bardzo wielkim utęsknieniem wspominałem mój polar 

pozostawiony w Skopie.  

Przechadzając się uliczkami czy to w Skopje czy Ochryd wiele razy 

zauważyłem, ludzi witających się jakby po długim rozstaniu. Bardzo 

serdecznie i bardzo głośno. Jednak w momencie gdy mój „przewodnik” 

witał się w ten sposób z każdym kogo spotkał nabrałem podejrzeń , że 

to zwykłe „cześć”. Takie zwykłe przywitania wyglądają następująco: 

-osoby się zauważają, 

-hałaśliwe wykrzykiwanie jak to się cieszę, że się widzę (pomimo że 

widzimy się np. codziennie w pracy), 

-następny uścisk dłoni, 

-poprawa uścisku dłoni, 
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-jeżeli spotykają się przedstawicie obojga płci obowiązkowe buziaki, 

zawsze kilka, czym więcej tym znajomość bliższa, 

-ostatnim etapem tej ceremonii jest odejście jakby nigdy nic. Ludzie robią 

tyle hałasu, a po wszystkim szybko się rozchodzą. 

Rzecz jasna nie każdy z każdym się tak wita, jednak na ulicy nie jest to 

rzadka ceremonia. Przypomina mi to trochę zażyłość sycylijskiej mafii 

albo towarzyskość Greków. Na filmach w których akcja toczy się właśnie 

w tych krajach można dostrzec, że relacje pomiędzy ludźmi są bliższe i 

bardzie wylewne niż w naszej części Europy.  
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XII. Stare białe miasto 
Czyli o: jedzeniu, festiwalach i zaparkowanej łodzi. 

Uważny turysta w centrum starego miasta może dostrzec cos 

niezwykłego. To jest łódź postawiona na górze… 

Wyjątkowa architektura miasta została doceniona w 1980r. przez 

autorów Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Budynki wyglądają 

naprawdę kosmicznie, a co za tym idzie bardzo unikalnie i pięknie. U dołu 

są węższe, z każdą kolejną kondygnacją rozszerzają się. Przypominają 

trochę odwrócone piramidy. Dlaczego tak niestandardowo budowali? 

Czemu to rozwiązanie miało służyć? Odpowiedź jak zwykle jest bardzo 

prosta  i logiczna. Miasto Ochryd w przeszłości było otoczone szczelnym 

murem  którego resztki można podziwiać do dziś dnia. Jak w każde 

ograniczonej przestrzeni grunt był dobrem deficytowym więc 

oszczędzano go i wykorzystywano jedynie w przemyślany sposób. 

Uliczek u podstaw domów nie dało się już bardziej ścieśnić ponieważ 

codziennie służyły do przeprowadzania owiec z domostw na pastwiska.  

W takim razie w jaki sposób można zwiększyć metraż domostw ? Nikt nie 

chodzi przecież piechotą na wysokości pierwszego czy też drugiego 

piętra. Dlaczego tyle przestrzeni ma się marnować? Dodatkowo, 

podejrzewam – czego nie udało mi się udowodnić – że mieszkańcy miasta 

byli zmuszeni opłacać podatek gruntowy czyli od powierzchni jaką 

zajmuje pierwsza kondygnacja domu. Więc dążyli to tego aby była ona 

jak najmniejsza, natomiast powierzchnia mieszkaniowa jak największa. I 

w ten sprytny sposób udało im się to osiągnąć. W tym miejscu warto 

również wspomnieć, że na parterach większości domów hodowano 

zwierzęta typu owce, kury czy krowy. Po pierwsze zwierzęta 

pozostawione za murami miasta mogły być łatwym łupem drapieżników. 

Po drugie zapewniały ciepło mieszkańcom w chłodniejsze noce i po 

trzecie ostatnie dostarczały świeżych produktów – w tamtych czasach 

lodówek jeszcze nie znano.  Słyszałem również teorię, że domy mają ten 

kształt właśnie z powodu tych że pupili. Domy o tej konstrukcji rzucają 
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więcej cienia, a w tym klimacie każda ochrona przed słońcem jest bardzo 

cenna. Każdy w gruncie rzeczy czy to człowiek czy baranek woli 

posiedzieć w cieniu przed domem niż w dusznym pokoju.  

 

Ciekawostka: CO I GDZIE ZJEŚĆ 

Miejscowi radzą odwiedzać gorzej wyglądające restauracje i 

cukiernie. Ponieważ oni sami z takich właśnie korzystają. 

Lepiej udekorowane przyciągają turystów więc co za tym idzie 

idą na ilość, a nie na jakość. Najlepszy tradycyjny Macedoński 

kebab można dostać idąc od centralnej fontanny w stronę Old 

Bazaru  - tego Ochrydzkiego oczywiście. Mały bar znajduje się 

po prawej stronie drogi.  Co do miejscowych tradycyjnych 

przysmaków to jest ich kilka. Trzeba spróbować „dziwną” 

bulkę z dziurką posypaną sezamem. Na początku jest ona 

smażona, a później wypiekana. Warto spróbować również 

ochrydzkie ciastko z dwoma gałkami czekoladowych lodów 

oraz napić się Boza. Jest to tradycyjny napój pochodzący z tej 

części Europy – choć w tym mieście uważają, że to właśnie tutaj 

go wymyślono. Smak jest naprawdę nie do opisania. Z każdym 

łykiem jest inny. Magia smaku. Napój jest bardzo słodki, bo 

wytwarzany z mąki, cukru i mleka. Jeżeli ma ktoś ochotę napić 

się czegoś zwyklejszego to odradzam drink bary ulokowane 

nad samym brzegiem jeziora. Zawsze są one wypełnione 

ludźmi, wieje wiatr, a napoje są co najwyżej przeciętne. 

Jednak trzeba przyznać, że widok z nich rozciągający się na 

miasto, jezioro i góry potrafi ukraść serce nie jednego 

podróżnika. Lepsze drink bary znajdują się przy głównym 

deptaku miasta, jednak są one odrobinę droższe. Ja osobiście 

polecam wieczorny wypad do restauracji w Hotelu Denavius. 

Można do niej trafić idąc wzdłuż brzegu jeziora, oddalając się 

od głównego deptaka. Kilkupiętrowy nowoczesny budynek 

ma na swoim dachu ulokowaną restaurację z najlepszym 
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widokiem na miasto nocą. Ceny napojów są zwyczajne, 

obsługa nie zachwyca, jednak rozciągająca się panorama 

wynagradza wszystko. 

Dwie dygresje. Pierwsza: Wspomniałem już, że nawet latem 

wieczorami nie bywa tu zbyt ciepło. My Polacy mamy takie 

wyobrażenie o Bałkanach, że jest to obszar Europy bardziej 

przypominający Afrykę, bo zawsze dopisuje tutaj świetna pogoda, a 

jeśli mamy pecha i nie jest słonecznie to przynajmniej jest gorąco. 

Mało kto wybiera się jednak w te strony zimą. Pomiary 

meteorologiczne podają, że tylko w styczniu i lutym średnia 

temperatur jest ujemna - kolejno -4 i -1 oC . To co mnie zaskoczyło to 

to, że Ochryd po za tym, że jest kurortem wakacyjnym jest również 

kurortem zimowym. Na otaczających go szczytach sięgających 

ponad 2200m.n.p.m zamontowano wyciągi narciarskie. Część moich 

znajomych przyjeżdża tutaj poszusować na desce lub nartach.  

Druga: Następną rzeczą, o której należałoby w tym miejscu wspomnieć 

jest tradycyjne sciąganie butów przed wejściem do czyjegoś mieszkania 

lub domu. My Ślązacy traktujemy ten zwyczaj jak coś całkowicie 

normalnego, podobnie zresztą uważają Azjaci i wiele innych kultur. 

Jednak czy jesteście świadomi, że nie w całym kraju jest to standardowe 

zachowanie? Można dostrzec to na serialach kręconych choćby w stolicy 

Polski. Zaskakujące jak bardzo jesteśmy do siebie podobni niezależnie od 

dystansu jaki nas dzieli i jak różni w stosunku do swoich najbliższych 

sąsiadów.  

Tymczasem wracając na mury….Wejście na mury twierdzy zbudowanej 

na wzgórzu nad miastem to wydatek 30 denarów – w przeliczeniu jest to 

około 2zł. Same mury są mało interesujące, jednak warto wydać te 

pieniądze aby przyjrzeć się z góry miastu oczami średniowiecznego 

wartownika.  
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Mógłbym powiedzieć, że szczęście sprzyja …. temu kto je ma i tym 

razem trafiło na mnie. Całkowicie przypadkiem termin mojego przyjazdu 

do Ochryd pokrył się z terminem koncertu światowych sław sceny 

jazzowej i to całkowicie za darmo.  

 

Ciekawostka: KONCERTY i FESTIWALE 

Dwa razy do roku w jednym z nabrzeżnych klubów występuje 

gwiazda światowej sceny Vladimir Cetkar wraz ze swoim Trio. 

Dokładne daty tych wizyt należy szukać w Internecie np. na 

Facebooku. Wejście do klubu Aquarius jest darmowa. 

Pomieszczenie nie jest za duże dlatego też muzycy występują 

na wyciągniecie ręki widzów, którzy siedzą wygodnie przy 

stolikach. Cała trojka pochodzi z Ochryd, ale na co dzień 

koncertują w Londynie i New York-u. Udział w tym wydarzeniu 

był dla mnie naprawdę przyjemnym doświadczeniem. W tym 

mieście jak i każdym innym kurorcie wypoczynkowym dla 

przyciągnięcia turystów organizowane są przez cały sezon 

liczne festiwale. Podczas mojego pobytu odbywał się akurat 

jedne z nich z udziałem polskich artystów. Liczne dziecięce 

zespoły z całego świata na scenie rozstawionej przy deptaku 

prezentowały tradycyjne tańce. Nie mogło obyć się również 

bez polskiego  krakowiaka.  
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XIII. Wycieczka po mieście 
Czyli Ochryd widziany oczami turysty  

Podczas pobytu w tym pięknym mieście trzeba koniecznie udać się na 

przechadzkę po pomnikach bardzo długiej i bogatej historii tego miasta. 

Najlepiej rozpocząć ją od pomnika patronów miasta Cyryla i Metodyka 

znajdującego się przy brzegu jeziora i przy głównym deptaku miasta  - 

przed McDonaldem. Święty Cyryl  (naprawdę miał na imię Konstantyn) i 

Święty Metody (pierwotnie Michał), trzymają na swoich kolanach grubą 

księgę. Zapewne jest to dzieło pochodzące z pierwszego uniwersytetu 

zlokalizowanego na Bałkanach, którego są założycielami.32 33Za 

pomnikiem znajduje się McDonald. Niby nic w tym dziwnego bo w końcu 

wszędzie jest ich pełno ale nie tu w Macedonii. Co ciekawe jest on  

ulokowany w starym „nieciekawie”  - to łagodne słowo - wyglądającym 

baraku. Pewnie wcześniej, był to mały sklepik z pamiątkami. Korporacja 

McDonalda to jedyna duża międzynarodowa sieć spożywcza, która 

weszła na ten malutki rynek. W tym kraju nie znajdzie się nigdzie firm 

typu KFC, Burger King, Costa, lub Starbucks. Podobno otwieranie 

swojego oddziału w Macedonii dosłownie dla kilku restauracji lub 

                                                           
32 Cyryl i Metody za swoich czasów mieli bardzo duży wpływ na wygląd dzisiejszej 
Europy. Odwiedzili oni Państwo Wielkomorawskie -  dzisiejsze Czechy i  fragment 
Śląska – z misją szerzenia chrześcijaństwa. Właśnie temu rodzeństwu 
zawdzięczamy pierwszy 40-symbolowy alfabet- głagolicę (pełna nazwa to alfabet 
staro-cerkiewno-słowiański) na którą przełożyli Pismo Święte oraz pisma 
liturgiczne. Za ich życia z tych pism odprawiano msze święte, co przyczyniło się do 
przejścia ludów słowiańskich na chrześcijanizm – oczywiście nie była to dobrowolna 
zmiana religii. Dokładnie po 50 latach od śmierci Metodego miał miejsce Chrzest 
Polski – przypadek? W swoim ochrydzkim uniwersytecie, którego mury stoją po 
dziś dzień wykształcono wielu wybitnych myślicieli oraz księży. Jednym z nich jest 
Klemens z Ochrydu, który wraz z pozostałymi stworzył cyrylicę i nazwał ją tak na 
cześć swojego nauczyciela – 50 lat po śmierci Cyryla. Jako ciekawostkę warto 
wspomnieć, że udało mi się kiedyś trafić na źródła historyczne wspominające o 
fakcie posługiwania się cyrylicą na terenie dzisiejszego śląska przed pojawieniem 
się na tym obszarze alfabetu łacińskiego. 
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kawiarni nie jest dla nich opłacalne. W całym kraju mieszka mnie ludzi niż 

w samej Warszawie. Również zagranicznych turystów nie liczy się tutaj 

w tysiącach.  

Następnie, kierujemy się w stronę starego miasta. Wchodząc do niego po 

prawej stronie dostrzegamy pozostałości muru obronnego, który 

niegdyś szczelnie otaczał całe miasto wraz ze szczytem znajdującym się  

w jego pobliżu. Szczyt ten służył jako punkt obserwacyjny. Główną 

wąską uliczką kierujemy się stale przed siebie, aż dostrzegamy kościół 

św. Sofii z XI w. Za nim kierujemy się w stronę brzegu jeziora. Natrafiamy 

tam na nowo wybudowany most łączący dwie części miasta rozdzielone 

od siebie zboczem góry. Dla mieszkańców Ochrydu ten most to 

zbawienie ponieważ przejście nim zajmuje tylko kilka minut, a wcześniej 

alternatywną trasą – która też pospacerujemy – do tego samego miejsca 

szło się pół godziny i to przez górę. Dla turystów ten most jest ciekawa 

atrakcją. Ciągnie się delikatnym zygzakiem przez ponad 100 metrów u 

podnóża urokliwych skał wyrastających z wód jeziora. Pełni on również 

funkcję mola z ławeczkami ulokowanymi w kilku miejscach. Na pewnym 

odcinku barierek na moście, przymocowane są tabliczki z znakami 

zodiaków. Jak mówi jedna z nich należy odnaleźć swój symbol, dotknąć 

go, pomyśleć życzenie i wrzucić monetę do wody. Jeżeli będziemy mieć 

szczęście to życzenie się spełni, a jeśli nie …. to nie – takie czasy, że nawet 

za spełnianie życzeń trzeba dziś płacić. 

Kolejną rzeczą, którą będąc w Ochryd należy zrobić – dla niektórych 

wczasowiczów  jedyną - to zakosztowanie kąpieli słonecznych na 

lokalnych plażach i zamoczenie ciała w przejrzystych wodach jeziora. 

Plaże są bardzo wąskie, w najszerszych miejscach zmieszczą się jedynie 

dwa leżaki ustawione jedne za drugim, ewentualnie trzy jeśli 

zrezygnujemy z pozostawienia przejścia dla pieszych. Dla 

niewtajemniczonych dodam, że piasku na nich nie warto szukać. Przy 

odrobinie szczęścia można natrafić na żwirową plażę ale zwykle są to 

betonowe lub drewniane miejsca przygotowane dla plażowiczów nad 

samą wodą. Nie trzeba nosić ze sobą leżaków, gdyż są one porozkładane 
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na stałe w „najlepszych” miejscach – zresztą ciężko by było znaleźć jeszcze 

jakieś inne miejsce. Chociaż, jeżeli ktoś będzie miał szczęście i lubi 

wcześnie rano wstawać to może się rozłożyć na przystanku. Oczywiście 

nie chodzi mi o przystanek autobusowy, ale o mola które pełnią funkcję 

postojów i parkingów dla wodnych taksówek. W jednym z miejsc można 

znaleźć pływającą plażę. Zbudowana jest ona z prostokątnych 

pontonów połączonych ze sobą, w jedna solidną konstrukcje i wychodzi 

w stronę jeziora ładnych kilkanaście metrów. Aby dotrzeć do plaży co nie 

jest rzeczą prostą należy – sam nigdy bez błądzenia tam nie trafiłem –za 

mostem kierować się po schodach w górę. Tam należy wypatrywać 

niewielkiej tabliczki z napisem „plaża” zapisanego oczywiście w  cyrylicy. 

Warto kierować się za ludźmi, bo pewnie oni też tam zmierzają. 

Ostatecznie naszym oczom powinny ukazać się małe bary ulokowane na 

wybrzeżu. Każdy z nich posiada swój ogródek na molo oddzielającym 

kluby od wody. Plaża to te wolne odcinki nabrzeża pomiędzy nimi. Na 

szczęście jakość wody w jeziorze w 100% wynagradza nam te wszystkie 

drobne niedogodności. Jest ona ciepła, krystalicznie czysta34 z licznymi 

drobnymi rybkami.  

 

Ciekawostka: JEZIORO OCHRYDZKIE  

Jezioro Ochrydzkie jest największym jeziorem tektonicznym 

na obszarze Macedonii, jednocześnie jest najgłębsze na 

Bałkanach. Pokrywa obszar 348.8 km2 i miejscami sięga 287 

metrów głębokości.  Powstało 4 mln lat temu. Wody jeziora 

uważane są za jedne z najczystszych w całej Europie, jego 

temperatura latem sięga 26oC, zimą natomiast nigdy nie 

zamarza, niezależnie od temperatury otoczenia.  

 Udając się ścieżką do samego końca nabrzeża dotrzemy do „Małej 

Cerkwi”. Pozwolę sobie zauważyć, że jej nazwa w pełni opisuje jej 

                                                           
34 Przejrzystość wody w Jeziorze Ochrydzkim sięga 28m w głąb jeziora. 
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rozmiar. Z przed jej bramą stajemy na rozdrożu, ponieważ mamy dwa 

warianty dalszej trasy. Pierwsza, dla zmęczonych to wynajęcie wodnej 

taksówki z pobliskiego postoju i powrót do centrum miasta. Natomiast 

opcja druga kierowana jest dla prawdziwych turystów i prowadzi do 

pozostałych zabytków miasta. Wytrwałych zapraszam na dłuższą 

wspinaczkę po schodach przy cerkwi prowadzących na szczyt klifu. Po 

ok. dwóch minutach docieramy do kolejnego kościoła, tym razem 

znacznie większego. Przy nim, tak samo jak przy wcześniejszej cerkwi 

znajduje się kranik z wodą zdatną do picia. Przypuszczalnie przypisuje się 

jej cudowne właściwości, ponieważ kranik ozdobiony jest symbolami 

świętych. Przy odrobinie szczęścia przy kościele natrafimy na  

odważnych śmiałków ryzykujących swoje życie, podczas skoków do wód 

jeziora z szczytu jednego z pobliskich klifów. Może nie było by w tym nic 

wielkiego, gdyby nie wysokość 10 m, ostre skały wystające z dna jeziora 

oraz dość płytkie dno. Ale jak to mówią bez ryzyka nie ma zabawy.   

Następnie po lewej stronie mijamy kościół i kierujemy się schodami w 

głąb wysuszonego lasu. Naszym oczom ukazuje się bardzo niedbale 

wykonane ogrodzenie. Podążamy wzdłuż niego, aż dojdziemy do bramy 

wjazdowej na teren wykopalisk archeologicznych. Przy wejściu warto 

rzucić okiem na tablice informującą nas o rozpoczętej właśnie budowie 

dużego ośrodka edukacyjnego dla księży. Dla mnie osobiście taka 

budowa nowoczesnych zabudowań z szkła, stali na starożytnych 

fundamentach jest rodzajem profanacji. Nie wiem kto wydał zgodę na 

coś takiego ale mam szczerą nadzieję, że gdy zawitam tutaj w przyszłości 

moim oczom ponownie ukarzą się starożytne ruiny, a nie centra 

handlowe. Większość zabudowań, które znajdują się na tym terenie liczą 

sobie ponad 1000lat. Dla sprostowania wyjaśnię, że używam w tej książce 

wyrażenia „starożytne budowle”, które nie zawsze jest poprawne. 
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Ciekawostka: STAROŻYTNOŚĆ, A ŚREDNIOWIECZE 

 Okres starożytności trwał od powstania pierwszych 

cywilizacji na Bliskim Wschodzie, Europie i Afryce Północnej 

do roku 476 n.e. Świadomie jednak stosuję to 

sformułowanie w tej książce aby wpłynąć na Wasze 

wyobrażenie kształtu tych zabytków. Sformułowanie 

średniowieczne budowle kojarzą się nam raczej  

z Malborkiem czy zamkiem Wawelskim (którego 

fundamenty pochodzą zresztą z okolic XI w.n.e), co w 

żadnym stopniu nie odzwierciedla architektury tego 

regionu. Okres średniowiecza w Europie trwał od 476 r. n.e. 

w którym to  nastąpił upadek cesarstwa Rzymskiego,  

zakończył się w zależności od opinie w latach: 1453r. - 

upadek Konstantynopola lub 1440r. - opracowanie druku 

przez Gutenberga35 albo 1492r. gdy słynny Krzysztof Kolumb 

odkrył ponownie Amerykę. Ilu na świecie historyków tyle 

różnych opinii dlatego ja postaram się w tekście umieszczać 

daty lub najlepsze - moim zdaniem - opisy dotyczące 

wyobrażenia o danym okresie. Sprawę komplikuje jeszcze 

docieranie poszczególnych okresów historycznych do 

poszczególnych państw. Specjaliści rozdzielają ponadto 

osobne epoki dla muzyki, architektury, nauki …. 

 

Na terenie wykopalisk, największe wrażenie robi okazały kościół (bądź 

klasztor)  Św. Klimenta i Pantelejmona datowany na  IX – XV w. Został on 

niedawno odbudowany z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. 

                                                           
35 W tym sformułowaniu zawarta jest pewna nieścisłość. Gutenberg wymyślił druk 
i rozpowszechnił na terenie dzisiejszej Europy, ale to nie jest tak, że był On pierwszy 
w historii, który z druku korzystał. Istnieją dokumenty wskazując na fakt 
wykorzystywania ruchomych czcionek wykonanych z brązu na terenie dzisiejszych 
Chin w VII w. p . e . Podobnie Edison nie wynalazł żarówki, a Bell telefonu. Choć na 
te tematy postaram się rozpisać na swojej stronie internetowej.  
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Dociekliwa osoba, zwróci na pewno uwagę na wmurowaną poziomo w 

mury budowli blachę. Oczywiście 1000 lat temu, w oryginalnej 

konstrukcji jej nie było.  Jednak dziś służy ona do oddzielenia 

fragmentów ścian oryginalnych od tych świeżo odbudowanych.36 Po 

lewej stronie zabytku, znajduje się oryginalna mozaika podłogowa 

otaczająca starożytne baptysterium37. Dla niektórych osób dużym 

zaskoczeniem będzie dostrzeżenie pomiędzy ładnymi kształtami i 

symbolami psów, swastyk. Swastyki te, nie mają kompletnie nic 

wspólnego z przychodzącymi w pierwszej kolejności do głowy 

skojarzeniem z III Rzeszą – to nie te czasy. 

 

Ciekawostka: SYMBOL SWASTYKI 

Nazwa swastika pochodzi z sanskrytu i oznacza "przynoszący 

szczęście" (swasti – powodzenie, pomyślność, od su – "dobry" 

i asti – "jest) . Na całym świecie do XX w., a w dalszym ciągu 

na terenie Azji owy symbol kojarzony jest z znakiem który 

przynosi szczęście. Na terenie Wietnamu natrafiłem na liczne 

nowoczesne świątynie, które przed wejściem głównym mają 

postawiony wysoki obelisk z wszystkich stron ozdobiony 

swastykami. Nie inaczej jest również w Bangkoku gdzie to na 

terenie Dużego Pałacu – wcześniej siedziby władców Tajlandii 

- na mozaikach ściennych swastyka pojawia się wielokrotnie. 

Niestety naziści wykorzystali ją do swoich niecnych celów i do 

dziś dnia na terenie Europy postrzegana jest jako symbol zła. 

 

 Z drugiej strony kościoła, możemy znaleźć jeszcze lepiej zachowane 

mozaiki, o znacznie większych wymiarach. Natomiast po wkroczeniu do  

                                                           
36 Czasem w innych częściach świata – również w Polsce - stosuje się podobny 
zabiegi z wykorzystaniem innych materiałów np. za pomocą farby, cementu o 
innym kolorze  czy choćby cegieł niepasujących do reszty ściany. 
37 Chrześcijańska budowla przeznaczona do ceremonii chrztu. 
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wnętrza budowli – czego nie wolno robić w stroju plażowym  - oprócz 

okazałych przedmiotów sakralnych, umieszczonych na ścianach w 

samym jego sercu, dostrzeżemy cos dziwnego. Jest to zabudowana 

szybami, dziura w ziemi do której pod kątem zamontowano lustro. W 

jego odbiciu widać niewielkich rozmiarów mroczny tunel. Kolega 

tłumaczy mi, że nikt do tej pory nie odważył się oficjalnie odpowiedzieć 

na pytanie, dokąd on prowadzi. Odkryto i udokumentowano natomiast, 

że pod naszymi stopami jest ukryta cała siec podobnych przejść. Są różne 

teorie starające się odgadnąć jakie funkcje mogły pełnić w przeszłości te 

mistyczne przejścia. Jedna z nich głosi, że mogły służyć one jako droga 

ewakuacyjna z oblężonego miasta, inna natomiast wspomina o drodze 

na skróty po wodę do jeziora. Swoja drogą nie do końca rozumiem 

dlaczego nikt nie był na tyle ciekawy aby to sprawdzić. Możliwe, że może 

ktoś coś wie i bardzo mu zależy aby ta tajemnica nigdy nie ujrzała światła 

dziennego. Czy w tym miejscu odbędzie się kolejna część przygód 

profesora Robert Langdon, bohatera książek Dan Browna?  Kto wiem.  

Spacerując po mieście co chwilę słychać bicie dzwonów z jednego lub 

kilku jednocześnie kościołów. Jest ich tutaj dokładnie 365. Zostały 

wybudowane w średniowieczu po jednym na każdy dzień roku. Na 

wąskich schodkach, wielokrotnie mijam angielskojęzycznych turystów, 

którzy przecenili swoje siły. Określenie „mijam” jest trochę na wyrost, 

ponieważ bardziej to przypomina przeciskanie się przez zatłoczony 

autobus w godzinach szczytu, niż mijanie ludzi na chodniku. Jednak z 

czasem idzie się do tego przyzwyczaić.  

Wychodząc z terenu wykopalisk, podążamy za kierunkowskazami 

turystycznymi, które prowadzą nas na Górną Bramę. Po drodze można 

podziwiać z lewej strony dwa piękne nowo wybudowane budynki 

mieszkalne oraz kilka odrestaurowanych, będących rewelacyjnym 

przykładem architektury ochrydzkiej. Wszystkie nowe domki mieszkalne 

stawiane na terenie starego miasta muszą przypominać architekturą te 

pierwotne, jest to jedna z zasad panujących na obszarach wpisanych na 
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Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.38 Natomiast po prawej stronie 

dla kontrastu towarzyszą nam budynki w gorszej kondycji jak i 

kompletnej ruinie. Na końcu tej uliczki naszym oczom ukazuje się jedna z 

4 bram umożliwiających dawniej wejście do miasta. Same wrota bramy – 

podobno- są oryginalnie pokryte stalowymi łuskami pochodzącymi z 

czasów świetności miasta. Pomimo, że wydają się być dość „świeże” bo 

są zachowane w dobrym stanie. Od bramy w stronę miasta odchodzi 6 

ulic. Liczba dróg łączących się w tym miejscu jasno obrazuję jaką 

poważną rolę pełniła ta brama w układzie urbanistycznym starożytnego 

miasta Ochryd. Stając tyłem do niej, z lewej strony widzimy Górny Kościół 

w którym teraz swoją siedzibę znalazło muzeum ikon. Wcześniej w jego 

bramach znajdywał się wspomniany już pierwszy uniwersytet na 

Bałkanach. Poniżej Górnej Bramy znajduje się wejście do antycznego 

amfiteatru. Wejście to bardzo rzuca się w oczy, ponieważ w całości 

zostało obklejone reklamami pewnej różowej sieci komórkowej – znanej 

także na polskim rynku. Źródła podają, że amfiteatr pochodzi z samych 

początków istnienia miasta. To jest okolic 300 r. p. n. e. W swojej historii 

był kilkukrotnie przebudowywany miedzy innymi za czasów Rzymian i 

Bizancjum. Polecam usiąść na widowni i wyobrazić sobie , że dokładnie 

w tym samym miejscu mógł siedział sobie ktoś 100, 500, 1000 a nawet 

ponad 2000lat temu i podziwiać odgrywaną sztukę dla 5.000 widzów. Co 

ciekawe ta budowla nie jest jedynie atrakcją turystyczną ale wciąż spełnia 

swoją pierwotną funkcję. Co roku odbywają się w niej festiwale i grane 

są przeróżne sztuki. Patrząc w prawo od Górnej Bramy, dostrzeżemy 

twierdzę cara Samuela, która uświadamia nas jak dobrze strzeżone 

musiało być to miasto w przeszłości. Aby do niego dojść, należy z tego 

miejsca bądź z kościoła św. Klimenta kierować się za wskazówkami 

wpisanymi na turystycznych kierunkowskazach. My natomiast udajemy 

się główną drogą skierowaną na wprost nas, schodzącą dość stromo w 

                                                           
38 W Polsce na liście UNESCO znajduje się 14 wyróżnionych miejsc. Są to między 
innymi Wieliczka, Obóz Koncentracyjny Oświęcim, Malbork i kilka starówek ale 
również Puszcza Białowieska. 
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dół. Prowadzi ona bezpośrednio do centrum miasta. Przed 

wybudowaniem mostu, który przeszliśmy wcześniej, droga ta stanowiła 

jedyną trasę do wszystkich atrakcji, które mieliśmy okazję zobaczyć. 

Droga schodami z wieloma atrakcyjnymi „przystankami” wydaje się dużo 

krótsza od mozolnej wspinaczki tą samą drogą na szczyt wzniesienia. My 

natomiast schodząc mamy czas i energię podziwiać malutkie kościółki – 

bądź nieco większe kapliczki – po obu stronach drogi. Po chwili docieramy 

ponownie do okazałego kościoła św. Soffi. Pierwotnie wybudowanego 

w XI w.,  rozbudowanego w XV w. Przed samym wejściem do budynku 

możemy podziwiać efekty prac archeologicznych, które prezentują 

fundamenty pierwotnej konstrukcji. Na terenie kościoła znajduje się 

jedyny zielony skwerek w starym mieście, w którym można usiąść na 

ławkach i odpocząć w cieniu okazałych drzew. W tylnej części terenu 

wybudowano Nowy Amfiteatr w którym odbywają się przedstawienia 

kierowane do mniejszej liczby widzów.  

Aby w pełni umożliwić Wam wyobrażenie sobie jaki niezwykły klimat 

panuje w tym mieście koniecznie muszę powiedzieć coś więcej.. 

Wilgotne i chłodne powietrze znad jezior sprzyja rozwojowi bujnej, 

kolorowej flory. Zielone rośliny obrastające mury budynków nie należą 

do rzadkości. Palmy w donicach, drzewa w ogrodach, a w ich tle 

kolorowe kwiatki wystawione do okien lub posadzonych przed domami 

dodają magicznego klimatu miasta. Od progu starego miasta zaczyna się 

podłużny kolorowy „park miejski”  ciągnący się wzdłuż całego wybrzeża 

w stronę Hotelu Denavius – to ten hotel z restauracją na dachu. Ławeczki, 

drzewa, palmy, bujne trawniki i multikolorowe mozaiki kwiatowe 

wypełniają go w całości. Pomiędzy nimi przeciskają się zwinne malutkie 

jaszczurki. Sprzedawcy pamiątek błyskawicznie pojawiają się wszędzie 

tam, gdzie można spotkać choćby najmniejsza grupkę turystów – a wiec 

są w całym mieście. Sprzedają oni wszystko, począwszy od widokówek i 

magnesów, a skończywszy na złotej biżuterii. Urok miastu dodają 

również gdzieniegdzie pozostawione rozsypujące się domy. Dzięki temu 

kontrastowi łatwiej wyobrazić sobie jakie wielkie wysiłki musieli włożyć 
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mieszkańcy pozostałych, lepiej zachowanych domostw aby 

prezentowały się one tak jak aktualnie wyglądają. Ostatnim drobiazgiem 

składającym się na urok tego miasta są malutkie zakłady, których 

pracownicy zajmują się rzeźbą w drewnie. Na straganach można kupić 

tego typu rękodzieła, a spacerując uliczkami podglądać przez okna w jaki 

sposób one powstają.  

Droga powrotna do Skopje rozpoczęła się oczywiście na dworcu 

autobusowym. Co ciekawe, pomimo zakupionego już biletu oraz tego, 

że autobus jest pusty musisz udać się do kasy i zarezerwować sobie w 

nim miejsce (opłata 30 denarów). Więc radzę nie zapomnieć o tym.  
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XIV. W poszukiwaniu zaginionych pamiątek 

Czyli o: wyprawie do banku i beznadziejnych pamiątkach. 

 Szczęśliwy czwartek 13 września. Budzę się jak co dzień z myślą, że 

będzie to ‘normalny’ dzień spędzony na praktyce bez wielkich  rewelacji. 

Nawet przez chwilę nie pomyślałem, że odwróci on do góry nogami moje 

poglądy na temat Macedonii wypracowane przez ostatnie 5 tygodni. Ale 

o tym później.... 

Pisanie podsumowującego raportu do pracy skończyłem dzień 

wcześniej. Tym samym dziś do pracy iść już nie muszę. Jeszcze tylko 

oddać w sobotę raport i odebrać wypłatę z banku. Nie ma co ukrywać, 

dzisiaj pieniądze będą potrzebne: zamierzam kupić bilet do Stambułu, 

pamiątki dla bliskich oraz odbędzie się moja oficjalna impreza 

pożegnalna więc wypada coś kupić. Udałem się do banku i jak zwykle 

mogłem liczyć na ciekawe doświadczenia. Okienek do obsługi klientów 

wiele. Ale w którym mogę wypłacić pieniądze i zamknąć konto? 

Wszystkie okienka pomimo, że jest to bank obsługujący sporą liczbę 

obcokrajowców i posiada wszystkie dokumenty w j. angielskim opisane 

są cyrylicą. Po nieudanej próbie poskładania z tego alfabetu wyrazów, a 

później całych zdań doszedłem do wniosku, że … Należy odstawić 

samodzielność na bok i wprowadzić w życie turystyczną strategią 

dotyczącą zdobywania informacji.   

Turystyczna strategia przetrwania w obcym kraju składa się z kilku 

etapów i znajduje zastosowanie w wszystkich sytuacjach kiedy nie 

znamy lokalnego języka: 

1. Rosyjska ruletka - pierwsza próba - pytanie w j.angielskim najbliższego 

pracownika, policjanta w ostateczności przechodniego bez większej 

selekcji - pudło. Na zapytanie w okienku "Ken ju spik inglisz?" starsze 

Panie zrobiły wielkie oczy skierowane jedną na drugą. Po chwili pokazały 
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palcem na drugi koniec sali. Zrozumiałem, że zapewne tam powinna 

siedzieć osoba, która może mi udzielić pomocy. 

2. Zwiad terytorialny - poszukanie wśród klientów banku osoby w wieku 

zbliżonym do mojego. Można przypuszczać, że ona również miała w 

szkole obowiązkowy j. angielski. 

3. Konfrontacja interpersonalna – „Excuse Me, can you speak English?” 

4. Kontrofensywa - odpowiedź przeciwnika - "Yes" - trafiony, zatopiony. 

5. Kooperacja - tutaj zaczyna się dialog i kończy powyższa strategia. 

Zdobyłem pełne informacje wywiadowcze o lokalizacji mojego celu. 

Widzę tylko trzy osoby w kolejce do mojego okienka, szybko pójdzie - 

pomyślałem.  Jednak błąd! Obsłużenie tych osób zajęło ponad 35 min. Nie 

mogłem uwierzyć jak cierpliwi są tutaj ludzie. W Polsce jak klient widzi, 

że ekspedientki mają długą listę obowiązków typu: rozmowa z 

koleżanką, napicie się kawy, dowcipne uwagi, a na samym końcu obsługa 

klienta. Zwykle, zaczyna chwalić się umiejętnościami lingwistycznymi co 

za tym idzie przytaczając wyrażenia w j. łacińskim kierowane do Pań 

urzędniczek. Tutaj cisza. Może nie do końca taka pełna cisza ponieważ 

na całej hali słychać uszkodzony wentylator. Prawda jest taka, że dałoby 

się wytrzymać ten upływający czas w kolejce, brak pośpiechu 

urzędniczek - w końcu Bałkańska mentalność – gdyby nie hałas metalowej 

obudowy, niesystematycznie obijanej przez skrzydełka wiatraczka. Ten 

dźwięk doprowadzał mnie do szaleństwa. Nie rozumiem jak ludzie mogą 

tutaj pracować  całymi dniami? Kolejka jak to każda kolejka kiedyś 

powinna się skończyć. Z każdą następną upływającą minutą poziom 

adrenaliny w mojej krwi systematycznie wzrastał. W mojej głowie 

zadawałem sobie dwa pytania: czy jest to aby odpowiednie okienko oraz 

czy pani z okienka będzie znała angielski?  

Na szczęście moja cierpliwość - właściwie jej resztki, które z niej pozostały 

- została wynagrodzona sprawnym załatwieniem formalności. 
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Kolejna pozycja na liście rzeczy do zrobienia dzisiaj to:  pamiątki. 

 

 

Ciekawostka:  PAMIĄTKI  

Każdy fan turystycznych pamiątek, który był kiedykolwiek 

na molo w Sopocie czy to na Krupówkach w Zakopanem 

będzie tutaj czuł się rozczarowany. Jak na kraj, który dąży do 

tego aby stać się w niedalekiej przyszłości turystyczną 

potęgą albo przynajmniej małym kurortem to jest słabo. 

Atrakcyjność i różnorodność gamy dostępnych suwenirów 

przypomina raczej zakup używanego malucha niż limuzynę. 

Trzeba brać co dają, a i emocje przy tym słabe.  Zaczynając 

od pocztówek. Te, które można łatwo znaleźć w okolicy 

runku zaskakują swoją "małą atrakcyjnością", słabą jakością 

wydruku itp. Są po prostu brzydkie. Często wystawione są w 

słonecznych miejscach, więc co za tym idzie są też trochę 

wyblakłe. Po dłuższych poszukiwaniach udało mi się znaleźć 

ładniejsze i lepiej wykonane, które bez oporów można 

wysłać do rodzinki. Można je znaleźć w dwóch "ładnych" 

kioskach z pamiątkami. Kioski te są odrobinę droższe  od 

straganów wokół ale mają też lepszą jakość niektórych 

rzeczy. Pierwszy z nich znajduje się na moście nad drogą 

szybkiego ruchu, którędy idzie się z rynku na Old Bazar. 

Drugi natomiast przy rzece po drodze z rynku w stronę mojej 

ulubionej kawiarni. Oprócz widokówek warto przywieść z 

podroży też coś co będzie pełniło istotną rolę w 

wyposażeniu mieszkania – to znaczy gromadziło kurz. Do 

takich najpopularniejszych pamiątek należą magnesy i 

trzeba przyznać, że jako tako na nie, nie można tutaj 

narzekać. Tym miłym akcentem zamykamy pierwszą listę  

zakupów. W starym centrum handlowym, na jego drugim 
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końcu idąc od rynku znajduje się jeszcze jeden kiosk z 

pamiątkami. Ten ma największy wybór. Ale pomimo tego 

artykuły lub ich ceny nie zachwycają. Nie mają w żadnym 

sklepiku zwykłych długopisów z napisem Macedonia – a 

według mnie to właśnie jest najpraktyczniejsza z pamiątek.   

 

 

Podczas robienia zakupów w jednym z wcześniej wspomnianych 

sklepików z pamiątkami też było wesoło. Rozglądam się za okazjami. 

Wybieram dwie pocztówki i zabieram je do kasy. Ekspedientka zaczyna 

obsługiwać mnie w j. angielskim, a za nią na twarzach reszty załogi 

dostrzegam wielkie oczy. Jedna osoba upomina ekspedientkę aby się nie 

wygłupiała i mówiła do mnie "normalnie" - tak przynajmniej to 

odebrałem. Normalnie to znaczy po macedońsku. Wtedy oni dostrzegają 

wielkie oczy na mojej twarzy - w końcu nic nie rozumiem - a ja na ich 

jeszcze większe zmieszanie. Dwie sekundy później wszyscy płynnie 

powrócili do języka angielskiego. Tłumaczyli się, że mam urodę 

bałkańską i dali by sobie rękę odciąć, że jestem Macedończykiem. 

Całkowicie innego typu przygody miał natomiast nasz kolega z Chin. 

Zresztą ciężko jest go pomylić z Europejczykiem i dlatego ludzie 

wielokrotnie prosili go czy mogą sobie zrobić z nim wspólnych zdjęć. 

Byłem świadkiem sytuacji w których dziewczyny na ulicy zatrzymywały 

go kilka razy, prosząc o zdjęcie, które mogłyby później wrzucić na 

Facebook-a. Zawsze mogą taką fotkę podpisać czymś w stylu „weekend 

w Chinach” czy  „azjatycka przygoda” 39itp. Podróżujący autobusami też 

                                                           
39 Takie same sytuacje zdarzają się także w Azji. W mniejszych miejscowościach, 
przypadkowe osoby ustawią się obok Ciebie, proszą o uśmiech i nim zdążysz się 
zorientować już jesteś gwiazdą Internetu. Słyszałem o sytuacji, kiedy  to 
właściciele restauracji zapraszają Europejczyków do środka i w zamian za zdjęcie 
pozwalają zjeść za darmo. Pewnej znajomej, która siedziała w kawiarni i 
delektowała się smakiem kawy po wietnamsku, kobieta położyła na rękach 
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nie kryli się z okazywaniem zainteresowania.  

Jeszcze inne przygody zaliczał nasz kolega z Panamy. Pracował w 

malutkiej miejscowości z dala od Skopje gdzie ludzie – cytuję jego słowa - 

uważali go za terrorysta. Gdy spacerował po miasteczku lokalna ludność 

nie spuszczała z niego wzrokiem choćby na chwilę aby nie miał 

możliwość „rozerwania się”. Jego karnacja skóry jest trochę ciemniejszą 

od naszej, zarost niespecjalny. Jak dla mnie to bardziej przypomina 

wyglądem Romów, niż terrorystę, którzy w Skopje mają nawet swoją 

dzielnicę. Najwyraźniej w małej miejscowości, społeczności nie są 

zbytnio „urozmaicone”.  

  

                                                           
niemowlaka, zrobiła zdjęcie i bez słowa odeszła zabierając ze sobą swoją 
pociechę.    
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XV. Romska stolica 
Czyli o: dojeździe z Polski, i Romach w pałacach. 

Następnie punkt na liście dzisiejszych obowiązków do wypełnienia to 

wyprawa na dworzec w celu zdobycia informacji jak można stąd 

dojechać do Stambułu i z powrotem.40 Pierwszą zarazem miłą i 

rozczarowująca wiadomość, którą uzyskałem to cena biletu na pociąg 

powrotny. 

 

JAK DOJECHAĆ:  z Polski do Skopje 

Zakupiony w polskiej kasie PKP bilet kolejowy, ważny jest 

przez miesiąc od daty zakupu, z możliwością 

nieograniczonej liczby przesiadek na trasie, kosztował mnie 

700zł w jedną stronę. A tutaj identyczny tyle, że w drugą 

stronę 500zł. Co w takim razie kosztowało brakujące 200zł? 

Czyżby Skopje znajdowała się na jakimś wzniesieniu, że 

podróż w jedną stronę zużywa o wiele więcej energii? 

Wątpię. PKP pomimo gigantycznych prowizji jakie pobiera 

dla siebie, nie wyróżnia się jakoś specjalnie wysokim 

standardem. Co jest w cenie? Pociągi nie należą do 

nowoczesnych, chociaż standard usatysfakcjonuje 

niewybrednego turystę. Dużą zaletą są przedziały w których 

można pozsuwać fotele, dzięki temu otrzymuje się przedział 

- łóżko dla 3 osób. Jak dla mnie jest to naprawdę wygodne 

                                                           
40 Przy realizacji mojego zadania na uczelni udało mi się zaoszczędzić 7 dni.  
Pierwszy raz w życiu byłem w kraju tak bardzo wysuniętym na południe,  pozostały 
czas chciałem jak najlepiej wykorzystać. Do głowy wpadły mi dwa pomysły. Nigdy 
nie byłem w Atenach i nie odwiedziłem jeszcze Turcji, w której mam kilku 
znajomych. Za wizytą w Stambule opowiadały się moje tureckie znajomości, 
darmowe noclegi (u przyjaciół) i możliwość pomieszkania w największym mieście 
Europy. Gdy zapoznałem się z ceną biletów, wybór okazał się jeszcze prostszy. 
Grecja odpadła.  
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forma podróżowania. Tłumów w pociągach nie ma, a 

czasem podróżuje się samemu w przedziale. Ważne jest aby 

nie kupować jednego biletu na całą trasę!!! Bilet do Belgradu 

kosztuje 100zł (1430 denarów) jeżeli chcemy zajechać od 

razu do Budapesztu zapłacimy o 100 zł więcej (3050 

denarów). A bilet do Katowic już 7630 denarów. Zaletą tych 

połączeń kolejowych jest ich częstotliwość - dwa razy na 

dzień o godzinie 8 i 20. Kolejny środek transportu dostępny 

tutaj to busik z Polski. Koszt jest nieporównywalnie niższy. 

Jedyne 500zł w obydwie strony. Szybko w głowie obliczając, 

daje to ok  250 zł na stron. Czyli 3 razy mniej niż za pociąg. 

Wada: jeździ tylko raz w tygodniu(!!), nie można pozwiedzać 

miast przez które się przejeżdża oraz warunki do spania są 

nieporównywalnie gorsze. Jednak trzeba przyznać, że cena 

jest kusząca. 

 

Ostatnią "tańszą" metodą dotarcia tutaj jest  - jakby nazwał 

to inżynier- kompozyt pociągu z busem. Sam wypróbuję tę 

metodę, którą później opiszę czy się sprawdziła. Polega ona 

na dotarciu pociągiem do Budapesztu za 200zł, a następnie 

z tamtą busikiem do Krakowa za 60zł. Podsumowując, 

metoda ta łączy zalety obydwóch wcześniejszych: komfort i 

częstotliwość pociągu oraz niską ceną busika, który jeździ z 

Budapesztu prawie codziennie.41 

 

Następny punkt mojego aktywnego dnia jest wyjazd do Romskiej 

                                                           
41 To jeszcze nie wszystkie możliwości dotarcia z Polski do stolicy Macedonii. W 
Skopie jest lotnisko, na które można dotrzeć samolotem, niestety już nie 
bezpośrednio ale jednak z naszego kraju. Polecam również autostop. Bardzo prosta 
i przyjemna trasa. Koszt jakieś.. 0zł, a czas dojazdu nie powinien wynieść więcej niż 
48h.  
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dzielnicy miasta. Zapobiegawczo nikt z nas nie zabrał z sobą lustrzanki 

ani większej kwoty pieniędzy. Nie żebyśmy wierzyli w stereotypy, ale tak 

tylko na wszelki wypadek. Dojechać do niej można autobusem nr 19. 

 

Ciekawostka: ROMSKA DZIELNICA 

Cyganie na naszych ulicach jaki i w całej Europie nie cieszą się 

dużą sympatią. Nie problem jest ich spotkać również w 

Macedonii. Z jakiegoś powodu mają oni przyklejoną nie 

ciekawą łatkę również przez tutejsze społeczeństwa. Czy 

jest to słuszne czy nie?  Nie będę oceniał. Ale każdy łapie się 

za portfel jak do autobusu wsiadał grupka Cyganów. To 

teraz wyobraźcie sobie jak to jest być otoczonym tylko przez 

Romów - 40 tysięcy Romów. W Skopje ulokowana się 

dzielnica w całości zamieszkana wyłącznie przez nich. Jest 

to największe skupisko Cyganów w Europie. Cała dzielnica 

zabudowana jest domkami, zwykle jednopiętrowymi lub 

lepiankami zbudowanymi z tego co się znalazło na 

wysypisku. Obraz miasta przypomina biedniejsze dzielnice, 

które oglądamy na filmach dokumentalnych np. o Meksyku 

lub Kairze. Dzieci bawią się czym popadnie i radośnie biegają 

po ulicach. Jak nam powiedziano w jednym z sklepów,  95% 

społeczeństwa tej części miasta zajmuje się sprzedażą lub 

drobnymi usługami. Można się zastanowić, ponieważ skoro 

tyle osób coś sprzedaje to kto to kupuje? Prawda jest taka, 

że ta wyjęta spod prawa dzielnica funkcjonuje jako tako 

dzięki dużemu targowisku i licznym małym sklepom. Ludzie 

z całego Skopje przyjeżdżają tutaj robić zakupy nisko 

jakościowych dóbr. Ceny są śmieszni niskie - prawa rynku 

nawet tutaj funkcjonują - duża konkurencja więc trzeba 

zaniżać  ceny. Jedna płyta z muzyką lub nowościami 

filmowymi i świeżo wydrukowaną okładką kosztuje 15 
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denarów (1zł). A o czymś takim jak podatki to tutaj nikt nie 

słyszał. Istnieje prosta logiczna zasada skoro my nic nie 

chcemy i nie dostajemy od miasta to tym samym władzą nie 

będziemy nic oddawać. Wielkim świętem w tej dzielnicy jest 

każdy ślub – zresztą pogrzeb także.42 Cyganie muszą się 

pokazać.43 Na co dzień najważniejsi z nich są obwieszeni 

złotem, jak to na królów przystała. Romowie oficjalnie 

uznają status społeczny „króla”. Są to osoby mieszkające 

często w bardzo okazałych domach, wykończone w środku 

marmurami i złotem – lub pewnie czymś co bardzo je 

przypomina. Co prawda nie zauważyliśmy takiego pałacu w 

tej dzielnicy ale słyszeliśmy, że są one budowane z 

ogromnym rozmachem i przepychem. Podsumowując 

Romowie żyją sobie w swoim małym  miasteczku na 

obrzeżach stolicy, nie integrują się z resztą społeczeństwa – 

chociaż szkoły maja wspólne – i wspomnianych podatków nie 

                                                           
42 W tym momencie będzie pasował pewien stary dowcip. Czym różni się rosyjskie 
wesele od pogrzebu? Odpowiedź: Tylko tym, że jest o jednego pijącego mniej.  
W romskiej kulturze wygląda to trochę inaczej, bo pijących jest zawsze tyle samo, 
każdy pije, również nieboszczyk. Podczas pogrzebu, po wzniesieniu toastu pierwszy 
kieliszek wódki wylewany jest na grób, następnie każdy z uczestników imprezy 
wypija po jednym, aby uczcić pamięć tego, który odszedł.  Słowo „imprezy” nie jest 
moim nadużyciem, ponieważ pogrzeby romskie charakteryzują się biesiadną 
atmosferą z głośną muzyką i dużą ilością jedzenia. Wszystko to ma miejsce nad 
nieprzysypaną jeszcze trumną położoną w wykopanym grobie na cmentarzu.  
43 Podczas następnej wyprawy, gdy przejechałem Rumunię autostopem usłyszałem 
i osobiście zauważyłem również inne, ciekawe tradycje romskie. W Rumuni żyją 
Rumuni – historyczni obywatele Rumuni – oraz jako mniejszość Romowie – 
potocznie nazywani Cyganami, prawdopodobnie pochodzący z Indii. W tym kraju 
Cyganie też muszą się pokazywać. Przejeżdżając głównymi drogami przez wsie i 
miasteczka bardzo łatwo dostrzec okazałe, bogato zdobione z wykończeniami 
koloru złotego bramy wjazdowe. Za ogrodzeniami zwykle stoją stare, rozpadające 
się, zaniedbane domki, w których żyją Romowie. Pierwsze wrażenie jest 
najważniejsze, a Cyganie wyjątkowo wzięli sobie to zdanie do serca.      
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płacą. Mają własnych królów, więc ta dzielnica to prawdziwe 

Państwo w Państwie. 

Wieczór. 

Jak to przed wyjazdem każdego z zagranicznych studentów, należy 

urządzić imprezę pożegnalną. Tak się składa, że dzień przede mną do 

Anglii wracać będzie jeden z studentów. Dogadaliśmy się, że 

zorganizujemy jedną dużą imprezę. Impreza jak to impreza, nic wartego 

opisania. Dopiero od 24.00 zaczęło się dziać po codzienny upał o tej 

porze odpuszcza. O 2.00 w nocy wyszliśmy z biura IAESTE do klubu 

„Hawana” . Tam zawsze w czwartki królują rytmy R&B. Pamiętasz jak 

opisywałem kluby na Bałkanach? Nikt nigdy w nich nie tańczył. Tym 

razem było inaczej. Co było niesłychane, a co dostrzegłem od razu to 

fakt, że dało się zauważyć ludzi tańczących albo przynajmniej energicznie 

poruszających się pod sceną. Nie wierzyłem własnym oczom. Ludzie 

tutaj potrafią dać się ponieść muzyce. Towarzystwo z IAESTE bardzo 

szybko wkręciło się w rytmy i zaczęło „wymiatać” na "parkiecie" 

pomiędzy stolikami. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Tylko dlaczego 

dopiero po 33 dniach od przyjazdu, a 3 dnie przed wyjazdem mogłem 

poczuć się ta jak na imprezie w Katowicach. Wcześniej wyglądało to o 

wiele dziwaczniej.   
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XVI. Macedonia czy FYROM 

Czyli o: najlepszej kawie, rynku i konflikcie z Grekami. 

 

Informacje o mieście: SKOPIJE 

Stolica i zarazem największe miasto w Macedonii 

zamieszkane jest przez 1/3 całkowitej populacji kraju – ok 700 

tys.  Składa się z 10 dzielnic, które łącznie zajmują 1.854 km2  i 

ulokowane są na wysokości od 240 do 330 m n.p.m. 

Kierunkowy to +389 (0)2. Patronem miasta jest Maria 

Dziewica.   Miasto zostało założone w  IV stuleciu przed naszą 

erą nad największą w kraju rzeką Vardar. To w tym mieście 

urodziła się Matka Teresa z Kalkuty. Do dziś granice jej 

domostwa są zaznaczone na ziemi w centrum miasta. 

Nieopodal utworzono muzeum poświęcone właśnie Jej i jak 

się dowiedziałem od miejscowych w mieście, do dnia 

dzisiejszego żyje jej rodzina.  

  

Prawdopodobnie jest to moja ostatnia sobota w tym niezwykłym kraju. 

Większość znajomych pojechała do Ochryd, na miejscu zostali tylko 

"najwytrwalsi". Co to znaczy? Dwóch trenujących do maratonu i jeden 

turysta górski. Dlaczego akurat taka solidna drużyna? Bo akurat w ten 

weekend zamierzaliśmy zdobyć najwyższy szczyt Macedonii - Korab o 

wysokości 2764m n.p.m.  

Jak już wspomniałem na początku jest sobota. Weekend, pora więc 

odpocząć od "ciężkiej" pracy. Wybrałem się do centrum aby wysłać 

pocztówki i napić kawy. Po drodze natrafiłem na tłum ludzi wokół 

nowego pomnika. Zapewne kolejne odsłonięcie „zabytku” - 

pomyślałem. Zorientowałem się po chwili, że w tłumie jest premier i inne 

wysokie rangą osobistości. Jeżeli każde odsłonięcie pomnika tak 

wygląda to rząd tego małego kraju ma zarezerwowane wszystkie 
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soboty, aż do końca roku. Dopiero chwilę później dowiedziałem się , że 

nie miałem racji. Na dzień 08.09 przypada święto niepodległości, w tym 

roku "już" 21 rocznica.  

 

Gdy dotarłem na rynek, od razu pobiegłem do restauracji "Plaza de Tors" 

gdzie ostatnim razem piłem najlepsza kawę w moim życiu. Zamówiłem 

ją przypadkiem podczas meczu Barcelona - Real Madryt tylko w po to aby 

móc go obejrzeć na dużym ekranie wraz z innymi kibicami z naszej paczki 

- Hiszpaniami. Gdy złożyłem zamówienie olśniło mnie, że planowałem 

pójść na pocztę, a później dopiero gdzieś posiedzieć. No ale mów się 

trudno, najpierw przyjemności, później obowiązek - zresztą tutaj wszyscy 

tak do wszystkiego podchodzą. Kiedy kelner przyniósł mi moje cudo 

baristyczne, nie mogłem ponownie nacieszyć się jej smakiem. Napój ten 

w niczym nie przypomina kaw z międzynarodowych sieci typu Starbucks 

lub Costa, w których za podobne - przynajmniej wielkościowo – napoje 

trzeba wydać dwa razy tyle - ta kosztuje tylko 9 zł. Bita śmietana na 

wierzchu jest gęsta, słodka i polana delikatnie czekoladą z wierzchu. 

Poniżej ukryte zostały lody waniliowe. Nie przypominające niczym tych z 

Algidy ale smakujące jak prawdziwe, dawniej produkowane lody. Kolejne 

trzy warstwy zarezerwowane zostały dla dwóch kaw. Pierwsza delikatna 

druga natomiast bardzo intensywna, rozdzielone zostały za pomocą 

gorącej czekolady. Po prostu  uczta dla zmysłów. Genialnym 

posunięciem jest podawanie czaszy wody do każdej filiżanki kawy.44 

Woda ma gasić pragnienie, a kawa cieszyć podniebienie. Jako, że z natury 

jestem dość łasy na słodkości, a wczoraj udało mi się przebiec najdłuższy 

dystans w życiu - do tego po górach - więc chyba zasłużyłem sobie na 

małą nagrodę. Zamówiłem więc dodatkowo deser lodowy "Dame 

blanche". Cena taka sama jak kawy i uczta dla zmysłów podobnego 

kalibru. 4 kulki lodów przykryte rozkoszną pierzynką z bitej śmietany, 

                                                           
44 Gdy człowiek już się przyzwyczai, że do gorącej kawy zawsze otrzymuje za 
darmo szklankę zimnej wody to w każdym innym kraju będzie mu tego brakować.  
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wszystko oblane gorącą czekoladą oraz ozdobione wiórkami 

czekoladowymi. Tak przynajmniej nazwali w menu te długie, 

rewelacyjnie wyglądające - trochę przypominające fragmenty zająca 

wielkanocnego - kawałki mlecznej czekolady w ilości, której nie dałem 

rady skonsumować.45 Restauracja "Plaza de Tors" znajduje się nad 

samym brzegiem rzeki pomiędzy dwoma nowo wybudowanymi 

mostami. Jeden z nich w pełni materializuje moje wyobrażenie o mieście 

Skopje. Jeszcze nie ukończony ale zawczasu ozdobiony 26 nowymi 

pomnikami. Przygotowane są zresztą również miejsca na kolejne posagi. 

Jak na taki mały kraj to sporo muszą mieć osób, które przysłużyły się dla 

jego historii. Pozostałe miejsca czekają z pewnością na nowych 

bohaterów, których wybiera się tutaj - chyba - w comiesięcznym 

głosowaniu.  

Po drugiej stronie rzeki można podziwiać jak budowana jest nowa 

dzielnica budynków rządowych. Patrząc od strony rynku kolejno: 

Muzeum Narodowe, Opera i Balet Narodowy, Główna Komenda Policji i 

Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skąd to wiem? Pewny nie 

jestem, ale w tej sytuacji muszę uwierzyć na słowo kelnerowi którego o 

to zapytałem. Wszystkie te nowe budynki przed moimi oczami są bardzo 

jasne, a wręcz przesadnie białe. Wzorowane na architekturze starożytnej 

Grecji i Rzymu z „dyskretnymi” dodatkami bardzo dużych przeszklonych 

powierzchni - zwykle pomiędzy antycznymi kolumnami. Szklane 

nowoczesne biurowce ozdobione licznymi kolumnami i pomnikami 

wykutymi w białym kamieniu, stanowią dzisiaj wizytówkę dla „nowego” 

Skopie. Rozkoszowanie chwilą zostaje przerwane przez dym. Nie żeby 

jakiś pożar czy ognisko choć ilość dymu podobna. Mowa o dymku z  

papierosa, a właściwie papierosów ponieważ wszyscy ludzie z 

otaczających mnie 3 stolików aplikowali sobie codzienną dawkę nikotyny 

do posiłku.  

                                                           
45 Przepraszam za trochę przydługie opisy kulinarne ale te desery naprawdę są 
rewelacyjne.   
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Po krótkim spacerku usiadłem sobie na pierwszej ławeczce na rynku, a 

tak dokładniej to w centralnymi miejscu centrum. Rynek - mocne słowa -  

w Skopie przypomina w takim samym stopniu rynek jak plac w centralnej 

części Katowic podobnie zwanym.46 Po lewej stronie mam pomnik 

„Żołnierza na koniu”. Tajemnicą Poliszynera jest fakt, że w 

rzeczywistości przedstawia on Aleksandra Wielkiego. Każdy dociekliwy 

w tym miejscu pewnie zapyta to dlaczego „jakiś” żołnierz, a nie oficjalne 

bohater narodowy? Nikt tego wprost nie powiedział ale podejrzewam, 

że jest to rozgrywka polityczna, żeby nie powiedzieć na 

międzynarodowym poziomie. Macedończycy od wielu lat prowadzą 

spore kłótnie z Grekami dotyczące ich wspólnej historii i tego kto tak 

naprawdę jest Macedończykiem, Grekiem i potomkiem Aleksandra III 

Wielkiego - zwanego jakby na to nie patrzeć Macedońskim.   

 

Ciekawostka: KONFLIK Z GREKAMI  

Macedonia oddzieliła się od Jugosławii w 1991 r. w wyniku 

przeprowadzonego referendum, i od tego czasu rozpoczął się 

wielki współczesny polityczny konflikt z Grekami. W tym 

samym roku grecki rząd nie zgodził się na przyjęcie przez 

nowy kraj nazwy Macedonia i na arenie międzynarodowej 

robił wszystko, aby inne kraje poszły jego śladem. Dlaczego?  

Chodzi o historie …  

Z greckiego punktu widzenia: 

Od 4000 lat nazwę „Macedonia” powszechnie łączono  

z regionem w Grecji i ludnością grecką zamieszkującą ten 

rejon, mówiącą po grecku.  

                                                           
46 Wszyscy którzy byli w Katowicach po 2015 roku wiedzą, że ten opis już nie jest 
aktualny. Od Lipca 2016 roku Rynek w Katowicach jest rynkiem z prawdziwego 
zdarzenia, gdzie ludzie bardzo chętnie spędzają wolny czas. Sztuczna rzeka, 
prawdziwe palmy, plac zabaw i wiele więcej to jest aktualny opis. 
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Z macedońskiego punku widzenia: 

Macedonia nigdy w swojej historii nie należała do Grecji.  

W starożytności Macedończycy byli uważani przez Greków 

za barbarzyńców, którzy mówią w innym języku i posiadającą 

oddzielną kulturę. 

Każda ze stron ma swój punkt widzenia i swoje prawdy. 

Sytuację  komplikuje jeszcze jedna sprawa. Jakie granice 

terytorialne powinna posiadać Republika Macedonii skoro 

przez 500 lat należała do Imperium Tureckiego, później była 

podzielona pomiędzy kraje sąsiednie, a ostatnio należała do 

Jugosławii. Ze starych map wynika, że dzisiejsza Macedonia 

zajmuje tylko drobny fragment północnej część starożytnej 

Macedonii. Jako kolejny punkt konfliktu dodam, że 

Aleksander Macedoński najprawdopodobniej urodził się na 

terenach antycznej Macedonii, które dziś znajdują się na 

mapie w granicach terytorium Grecji. W takim razie kim On był 

? Bardziej Grekiem czy jak nazwa wskazuje Macedończykiem? 
47 

Konflikt udało się trochę załagodzić 8 października 2008 r. 

Wtedy obydwie strony zgodziły się aby: 

- Macedończycy mogli oficjalnie nazywać swój kraj 

„Republiką Macedonii” 

- Na międzynarodowej scenie politycznej kraj ten będzie 

nazywany „Republiką Północnej Macedonii”48 Choć 

organizacje takie jak ONZ, UE i NATO posługują się w 

dalszym ciągu nazwą  „the former Yugoslav Republic of 

                                                           
47 Polacy nie są do końca świadomi są tego, że podobny konflikt tylko mniejszy o 
narodowość wielkiego pisarza trwa i w naszej części Europy. Mowa tutaj o Adamie 
Mickiewiczu. Urodził się on na terenie dzisiejszej Białorusi, sam o sobie pisał „Litwo 
Ojczyzno moja”, a używał do tego języka polskiego.  
48 Informacje o konflikcie pochodzą z strony http://www.historyofmacedonia.org/ 
MacedonianGreekConflict/conflict.html 
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Macedonia” (Była Jugosłowiańską Republika Macedonii) w 

skrócie FYROM. TO MUSISZ POŁACZYĆ ZE STRONĄ WYŻEJ  

  



115 
 

XVII. Odpoczynek na rynku 
Czyli o: przemyśleniach na ławeczce, Polskiej stolicy i reklamożercach. 

 Siedząc na ławce zastanawiam się w jaki sposób mogę opisać klimat 

tego miasta, aby oddać jego duszę w takim samym stopniu jak to 

uczyniłem z Ohrid.49 Niestety, nie jest to proste zadanie. Problem polega 

na tym, że Skopie pomimo ponad 2 tys. lat historii, nie prezentuje się jak 

miasto pochodzące z antyku ale jako wielki współczesny plac budowy. 

Identyczne wrażenie miałem zwiedzając Warszawę. Miałem bardzo 

mieszane uczucia. Idąc uliczkami starówki w naszej stolicy oglądać 

można atrakcyjne XIX wieczne kamienice będące w rzeczywistości 

jedynie kopiami tego co zostało zniszczone podczas bombardowań 

Warszawy. Tutaj natomiast, całe miasto zapadło się podczas trzęsień 

zmieni w 518 i 1963 roku. Niestety w dalszym ciągu nie odzyskało swojego 

dawnego kształtu. Jest jeszcze kilka innych rzeczy które łączy oba te 

miasta. Na przykład zamki. Ten Warszawski jak dla mnie osobiście nie 

przypomina zamku, a jedynie bardziej okazała kamienicę. Tutejszy jest to 

budowla rozbudowywana od prehistorii i wykorzystywana do połowy XX 

w. posiadająca okazałą fortyfikację górującą na wzgórzu nad centrum 

miasta. Nie miałem okazji wejść do jego wnętrza - sam teraz nie mam 

pojęcia dlaczego -, a jedynie kilkukrotnie zbliżyłem się do jego murów, 

które zaczynają się już przy domkach na starej handlowej dzielnicy. 

Kolejna cechą łączącą wcześniej wspomniane dwa miasta jest bałkański 

misz-masz.50 Obok kamienic, wybudowano nowoczesne oszklone banki, 

a w ich sąsiedztwie kilkanaście lat wcześnie stawiono bardzo 

„atrakcyjne” bloki. Wiele ulic stolicy zapamiętałem właśnie w ten 

                                                           
49 Mam szczerą nadzieje, że mi się to udało.  
50 Typowa potrawa chorwacka charakteryzuje się zbieracką tradycją. Co kucharz 
znalazł w kuchni to wrzucił na jedną patelnię, dołożył jajka aby się wszystko 
posklejało i zaserwował w estetyczny sposób na talerzach. Znajdziemy w tym 
omlecie pomidory, paprykę, mięso …. Ta potrawa moim zdaniem bardzo dobrze 
odzwierciedla wspomnienie Warszawy. Jest tam wszystko wymieszane, 
posklejane tworzące zupełny chaos. 
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sposób, oczywiście skłamałbym mówiąc, że cała tak wygląda. Mamy 

przecież ładne Krakowskie przedmieście, no i jako tako starówkę. Jednak 

niestety nie stanowią one większego procenta powierzchni całej 

aglomeracji.  

Tymczasem wracając 2 tys. km na południe do serca Bałkan…  

Siedząc w ścisłym centrum mam przed sobą w zasięgu wzroku duży szary 

budynek zaprojektowany na 200% przez fana komiksów SF z lat 60 

ubiegłego wieku. Pamiętam okładki takich magazynów na których 

widniały futurystyczne gmachy budynków wybudowane na powierzchni 

Marsa lub Księżyca. Architekt projektujący ten budynek wykorzystał 

zabieg kopiuj i wklej z jakiejś okładki. W tym gmachu swoje miejsce 

znalazł główny urząd poczty i biura T-mobile. Wracając myślami z 

przestrzeni kosmicznej spoglądam w prawo, w stronę Kamiennego 

Mostu i dostrzegam ciekawy event. Grupka młodych ludzi - tak na oko 

trzydziestolatków - rozkłada sprzęt pomiędzy dwoma pomnikami 

jeźdźców na koniach. Monumenty te przypominają straż broniącą 

przejścia na drugą stronę rzeki. Ludzie natomiast przypominają jakby to 

określić, nowoczesnych hipisów lubiących starą modę amerykańską i 

chillout spędzanie wolnego czasu. Każdy z nich ma długi zarost, cześć z 

nawet dredy. Mieszkanka wybuchowa tak samo jak ich muzyka którą po 

chwili zaczęli tworzyć na bardzo dziwacznych instrumentach. Połączenie 

amerykańskiego rocka poprzeplatane z chilloutowym brzmieniem. Ktoś 

z przechodniów zasugerował, że to wyznawcy Hare Kriszna.51 Czy 

rzeczywiście tak jest, nie wiem i jakoś nie do końca skłaniam się ku tej 

teorii. W rytm muzyki żonglują butami ( i to nie nowymi) oraz dziwacznie 

się ruszają. Przypomina to trochę Capoeira tylko, że bez żadnych ciosów, 

                                                           
51 Ruch Hare Kryszna jest formą hinduizmu pochodzącą z wschodniej części Indii z 
XIV w. Pierwszy ośrodek misyjny poza Indiami został założony w Nowym Jorku w 
1966r, a w Polsce zarejestrowany 1990r. Członkowie towarzystwa zobowiązani są 
do przestrzegania kilku zasad: wegetarianizmu, nie stosowania używek i hazardu, 
nie uprawiania seksu poza małżeństwem i codziennie odmawiania specjalnego 
„różańca” składającego się z 1728 części (16 rund po 108 koralików).   
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kopnięć i akrobacji. - Uprzedzę buntowniczy oddźwięk czytelników i 

podkreślę, że dlatego napisałem „trochę” ją przypomina - . Swoją drogą 

może warto wspomnieć o samej tej niezwykłej sztuce tańca  

z elementami sztuki walki. Z tego co mi wiadomo została ona stworzona 

w XVIII w na terenie Brazylii (głównie Salwadoru i Rio de Janeiro ) przez 

czarnoskórych niewolników. Zawiera elementy pochodzące z rytualnych 

tańców mieszkańców dzikiej Afryki i oficjalnie służyła do zabawy. Prawda 

jest taka, że powstała ona w celu treningowym samoobrony przez 

czarnoskórych niewolników, którym zabraniano uprawiania sztuk walki - 

aby zapobiec ewentualnym powstaniom - tańczyć natomiast pozwalano.  

 

Moim zdaniem bardzo dobrze, że się oni tutaj pojawili. Wprowadzili 

trochę życia i pozytywnej energii na tym pustym "rynku". Jak widzę moją 

opinie podzielają również inni nieliczni przechodnie, którzy się 

zatrzymują, wrzucają jakieś drobne i słuchają artystów. Jest  godzina 15 z 

minutami więc jak to w każdy słoneczny dzień cała Macedonia 

pustoszeje. Upał daje ludziom w kość, dlatego jedynie nieliczni o tej 

porze to turyści, wędrujący sobie od jednego cienia do drugiego, który 

znajdują w zasięgu wzroku. Warto wspomnieć, że właśnie w tej okolicy 

jest aktualnie najwięcej ludzi pomimo, że cały plac przypomina rozgrzaną 

patelnię. Przychodzą tutaj ponieważ, pomnik „Żołnierza na koniu” jest w 

rzeczywistości ogromną fontanną z której mżawka jest zdmuchiwana na 

wszystko strony. Fontanna ta stanowi istną oazę i źródełko wytchnienia 

na miejskiej pustyni, wśród betonowych zabudowań.  

Ciekawą rzeczą, która wyróżnia się na rynku na pierwszy rzut oka jest 

czerwona, zadaszona ławka. Została ona postawiona w tym miejscu 

przez jednego z operatorów sieci komórkowych. Przydatną funkcją, w 

którą jest wyposażona są panele słoneczne na dachu oraz kilka wtyczek 

do darmowego podładowania telefonu komórkowego.  

Wracając natomiast do samego centrum centrum należy dodać, że w 

jego sąsiedztwie znajdują się dwa atrakcyjne nowe biurowce kilka 
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remontowanych kamienic, i kilka placów budowy. Sam plac jest czysty i 

zadbany z kilkoma rzędami małych drzewek i licznymi ławeczkami. W 

tym miejscu należy sobie zadać jedno pytanie. W jakim celu te ławeczki 

tutaj się znajdują? Czy są one dla turystów aby na spokojnie mogli 

poprzyglądać się pomnikom, a może dla reklamożerców? Cały rząd 

ławek ustawiony jest tak aby można było bardzo wygodnie podziwiać 

bardzo duży telebim na ścianie jednego z budynków. Przypadek? Nie 

sądzę… Gigantyczny telewizor bardzo nie pasuje do całego otoczenia 

ale jest i trzeba nauczyć się nie zwracać na niego uwagi. Ten telebim 

wygrywa mój ranking na najbardziej nieprzemyślaną inwestycję 

architektoniczną w tym kraju. Kamienny Most, "zabytkowe pomniki" w 

żaden sposób nie pasują do wyświetlanych reklam piwa czy muzyki 

klasycznej emitowanej z głośników fontanny w rytm której tańczą strugi 

wody.  
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XVIII. Ostatnie dni 

Czyli o: alkoholu w bufecie, deszczyku i ostatnim posiłku. 

Kolejna za krótka noc. Nie pamiętam już kiedy spałem dłużej niż 6 godzin. 

Trzeba wstać o 7 pomimo, że jest sobota. Kolega broni dzisiaj swoją 

pracę inżynierską, przy której pomagałem, więc wypadało by się pojawić. 

Jak już dotarłem na uczelnie, nie wiem czemu ale coś mi nie pasowało. 

Wtedy dopiero przypomniałem sobie,  że obrona jest o 10.00 a nie o 

9.00.... Jak człowiek za mało śpi to i za mało pamięta. W ten sposób 

mogłem sobie godzinkę posiedzieć na ławeczce i ponarzekać jak bardzo 

chciałbym jeszcze godzinkę pospać. W gruncie rzeczy to nawet dłużej bo 

profesor wraz z komisją spóźnił się 40 min. Jak pisałem na początku 

materiału - nikomu tu do niczego nie śpieszno. Naprawdę nikomu.  

Obrona pracy inżynierskiej wyglądała zwyczajnie. Prezentacja w Power 

Poincie, a następnie zademonstrowanie działanie wagi, którą wspólnie 

skonstruowaliśmy. 

 

Ciekawostka: ALKOHOL NA UCZELNI 

Bardzo uderzył mnie fakt, że na uczelni jest sklepik/bufet na 

którym reklamowane jest piwa. W Gliwicach na zgodę aby 

umieścić na wydziale jakikolwiek plakat jest ciężko, a 

reklamy alkoholu są całkowicie zabronione. Pomyślałem, że 

może gdzieś niedaleko jest jakiś regionalny browar i w ten 

sposób może się reklamuje. Jednak szybko zorientowałem  

się, że piwo w tym bufecie znajdziemy nie tylko na plakatach. 

Mało tego, w uczelnianym bufecie ludzie kupują sobie 

kieliszeczek Rakiji - takiej tutejszej tradycyjnej wódki . Doszły 

mnie słuchy, że czasem jednego głębszego przed zajęciami 

również wykładowcy lubą sobie spożyć. Może jest to jakaś 

forma walki z stresem na studiach i w pracy. Każdy przecież 

wie, że zajęcia są tym bardziej owocne im mniej stresowa 

atmosfera panuje na nich. Po obronie pracy inżynierskiej 
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rodzice od kolegi przynieśli koniaczek i wszyscy wspólnie 

wraz z profesorami mieli okazję go „popróbować”. Można 

powiedzieć, że integracja profesor - student na poziomie nie 

do pomyślenia w Polsce. W tym kraju mają kulturę picia na 

wyższym poziomie. Znaleźć pijanego, zataczającego się 

człowieka to zadanie naprawdę nie łatwe. Nawet młodzież 

zwykle z procentami nie przesadza. Czy jest to rezultat 

wieczornej prohibicji czy zwykłej edukacji – w końcu na 

uczelni tez jest dostępny - , sam nie wiem.  

 

Pod wieczór przyszedł czas na przeprowadzkę. W ciągu 5 tygodni 3 razy 

zmieniałem adres zamieszkania. Tym razem tylko na jedną noc. Mały 

domek dla 3 osób jest oddalony od akademika o jakieś 500m. Tak – 

jakkolwiek luksusowo to brzmi - załatwili nam taki malutki domek z 

dwoma pokojami i łazienką. Więc niestety nowi praktykanci nie 

dowiedzą się jak wyglądają karaluchy i w jakim stanie może być 

pomieszczenie zwane łazienką. Tutaj jest przyjemny wyższy standardzik. 

Wracając jednak do naszej Pelargonii – naszego byłego akademika -  to jak 

się później okazało, jedynie pokoje na pierwszym piętrze na którym 

mieszkaliśmy wyglądały tak jak wyglądały. Pozostałe na wyższych 

piętrach, podobno były naprawdę czyste i zadbane. Wynika to zapewne 

z faktu, że na najniższym piętrze ludzie nie mieszkają przez cały rok. 

Jeżeli przyjedzie ktoś na praktykę, to nie szczególnie marzy o traceniu 

choćby jednej godziny z swojego czasu na sprzątanie. Jeśli jednak jakiś 

student będzie musiał mieszkać w tym samym pokoju przez rok to 

inaczej podchodzi do sprawy – przynajmniej powinien.  

 

Ciekawostka: OBSŁUGA W AKADEMIKU 

Pewnego razu, tydzień po moim przyjeździe wracam po 

pracy i widzę, że moje łóżko - jak zresztą każde w pokoju - jest 

czysto pościelone. Nie przypominam sobie abym coś 

wymieniał. Kiedy reszta osób również wróciła przeżyłem 
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szok. Wytłumaczyli mi, że Panie sprzątaczki nie tylko 

wynoszą z pokoi śmieci za studentów, ale również 

przynoszą czystą pościel i ścielą łóżka. Więc pomimo że 

niektóre pokoje wyglądają jak wyglądają można powiedzieć, 

że akademik posiada standard "hotelowy"- takiego bardzo 

skromnego hotelu.  

 

16 września, niedziela– ostatni dzień w Skopje. 

Pobudka ostatniego dnia w Skopie wczesnym rankiem o 10.0052, a za 

oknem pochmurno. Miło, nie będzie upału - pomyślałem. Wyszedłem jak 

co dzień  do piekarni po śniadanie. A tuż za drzwiami spostrzegłem, że 

pada deszcz. Pierwszy raz od mojego przybycia do Macedonii mogłem 

wykorzystać moją kurtkę przeciwdeszczową. Wielka ulga – już się 

obawiałem, że nie potrzebnie ją taszczyłem wraz z sobą. Zapach 

wilgotnego powietrza po miesiącu upałów sięgających 40 stopni - w 

cieniu - był niezapomnianym doznaniem. 

Długo się zastanawiałem jak może wyglądać ostatni dzień po tak 

długiej53 praktyce za granicą. Co zjem ostatniego dnia?  Możliwe, że 

ostatni raz w życiu – nie oznacza to planowanego samobójstwa ale 

obawiam się, że nie prędko tu wrócę. Decyzja padła na Kebab. Skoro jest 

to ich tradycyjna potrawa nigdzie indziej nie dostępna. Po prostu nie 

mogłem przepuścić ostatniej okazji popieszczenia moich kubków 

smakowych jego aromatem. Osiem kawałków wraz z frytkami i duuużą 

ilością tej magicznej czerwonej przyprawy, która jest na każdym stoliku 

w każdej tutejszej restauracji i barze. Tak wyglądał obiad tego dnia.  

                                                           
52 Dla większości osób pracujących wczesny ranek to nie 10.00. Jednak studenci 
posługują się trochę inną skalą czasu. Prawdziwy student, gdy rano wstanie to je 
śniadanie przy Teleexpressie i nie jest to powtórka z Internetu.  
53 Tak naprawdę była to bardzo krótka praktyka. Standardowe 6 tygodni, które 
skróciłem do 5 było najkrótszym okresem zgodnym z regulaminem IAESTE. Sporo 
osób wyjeżdża na 3, 6 a nawet 12 miesięcy. Część moich znajomych była trzykrotnie 
na takich praktykach podczas swoich studiów.  
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Teraz mogłem dokończyć pakowanie i ruszać w dalsza podróż do Azji. 

Jednak po drodze na dworzec warto zawitać do ulubionej piekarni i kupić 

prowiant na drogę. Zakup przebiegały metodą na chybił-trafił, to znaczy 

wskazałem 6 losowych - jak w totku - „bułeczek” i miałem tylko nadzieję, 

że nie wszystkie będą z białym serem. Codzienne zakupy w tutejszych 

piekarniach – nawet po tych 5 tygodniach – najlepiej opisują słowa z filmu, 

które leciały jakoś tak  „pieczywo jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie 

wiesz na jakie nadzienie trafisz”.  

Tym trafnym stwierdzeniem kończy się mój pobyt w Macedonii, ale 

rozkręca przygoda mojego życia. W kolejnych rozdziałach mniej o Skopje 

ale więcej przygód, adrenaliny, szczęścia, nieprzespanych nocy i.... 

Zachęcam do doczytania kolejnych ciekawostek i spostrzeżeń. 
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Dodatek 1 – Atrakcje, których nie odwiedziłem 
Czyli o miejscach, dla których odwiedzę ten kraj raz jeszcze 
 

Treskawec Klasztor 

Jedyną rzeczą, którą wspominając Macedonię naprawdę żałuję jest to, że 

nie dowiedziałem się o tym klasztorze wcześniej. Niestety nie udało mi się 

jak do tej pory go osobiście odwiedzić, ale wiem jedno, że w niedalekiej 

przyszłości nadrobię te braki.  

Klasztor, który stał się tłem do nagrodzonego filmu w Wenecji Złotym Lwem 

pt. „Zanim spadnie deszcz” Milcho Manchevskiego jest jednocześnie jedną 

z największych i najmniej rozpoznawalnych atrakcji w Macedonii.  

Aby się do niego dostać należy udać się na 4 godzinną pieszą wyprawę – 

drogi nie wybudowano – z miasta Prilep w góry. Pod szczytem Zlatovrv 

(1422m n.p.m.) znajduje się klasztor z XII w. Budowlę tę rozbudowano w 

XIV w., a ostatnia renowacja po dużym pożarze miała miejsce kilka lat temu. 

Wcześniej zamieszkiwany nawet przez setkę mnichów, przez pewien czas 

opuszczony, aby znowu rozkwitąć dla 9 mnichów. Z tego co udało mi się 

dowiedzieć dziś klasztor jest zamieszkany przez ostatnich z mnichów, którzy 

ugoszczą każdego wędrowca w cichych i skromnych progach.  

Najcenniejszymi skarbami, które ostały się w progach tej wiekowej 

konstrukcji są bizantyjskie freski z XV w. zachowane w dobrym stanie.  

Natomiast legenda głosi, że w murach klasztornych mnisi zamurowywali 

swoje bogactwa przed najeżdżającymi ich kraj Turkami, za co zostali 

zamordowani i pochowani w jednej ze skrzyń ulokowanych w starych 

komnatach. Aby tego było mało jest dość prawdopodobne, że sama armia 

Imperium Osmańskiego zamurowała swoje zgrabione skarby również  w 

tych samych ścianach.  
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Bitola 

O tym mieście słyszałem różne sprzeczne informacje, którymi się podzielę 

w wami ale najpierw zacznę od faktów. 

Drugie co do wielkości miasto w Macedonii, ulokowane na obu brzegach 

rzeki z populacją liczącą sobie ponad 120 tys. mieszkańców. Od VI w p.n.e. 

kiedy to miasto zostało założone przez Filipa II Macedońskiego po dziś 

dzień stanowi duży ośrodek administracyjny, kulturalny, przemysłowy, 

polityczny i edukacyjny największy w tym regionie.  

Największą atrakcją miasta jest Muzeum Miejskie, w którym poświecono 

jedno pomieszczenie dla Kemala Ataturka - wielkiego bohatera tureckiego. 

Uznawany jest On za założycie lub jak kto woli reformatora współczesnej 

Turcji. Dlaczego w tym miejscu? Okazuje się, że Ataturk uczył się w tym 

mieście.  

2 kilometry od miasta znajdują się bardzo duże wykopaliska 
archeologiczne Heraclea Lyncestis .  
W centrum miasta  zachowało się ponad 500 budynków z XIX w. po 
Imperium Osmańskim . Na koniec warto wspomnieć, że przez wiele lat 
Bitola była jednym z dwóch największych miast tego imperium na 
kontynencie Europejskim, przez co liczne meczety  nie są rzadkością. 
 
Od paru znajomych Macedończyków słyszałem, że skoro widziałem 
Skopje i Ochryd to kolejne na mojej liście powinno znaleźć się miasto 
Bitola. Ponoć miasto słynie z licznych atrakcji turystycznych i spokojnego 
tempa życia mieszkańców.  
Natomiast od osób, które odwiedziły ten kraj w celu odbycia praktyki i 
wylądowali w tym mieście na dłuższą chwilę usłyszałem, że nic tam nie 
ma, po za ciszą i dobijającym spokojem.  
 
Jak jest naprawdę? Odpowiedź na to pytanie postaram się znaleźć 
podczas kolejnej wyprawy w tę część Bałkan.   
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Dodatek 2 - Autostopem po Europie 
Czyli o: Turcji, Belgradzie i Budapeszcie. 
 
Ta część mojej „książki” nie należy już co prawda do przewodnika o  
Macedonii ale opowiada historię mojej największej przygody tych 
wakacji. Dlatego jeżeli ktoś chce poczytać o niezwykłych przygodach, 
wielkim szczęściu i chwilach całkowitego załamania zapraszam do 
lektury. 
 
Opisuję podróż powrotną przede wszystkim, aby udowodnić ludziom, że 
słowa Czesława Niemena  w znanej piosence w dalszym ciągu są 
prawdziwe, że  „Ludzi dobrej woli jest więcej …”.54 
Bardzo zależy mi również na przekonaniu kierowców, że naprawdę 
warto pomagać autostopowiczom, ponieważ dzięki temu prostemu nic 
niekosztującemu gestowi można kogoś uszczęśliwić i dopisać sobie do 
listy kolejny dobry uczynek. 
Chcę też przekonać osoby niezdecydowane, że autostop jest 
najciekawszą, najtańszą i najbardziej motywującą formą podróżowania z 
możliwych, oraz że „nie taki autostop straszny jak go opisują”. 
 
Istambuł. W tym magicznym mieście spędziłem tylko 5 nocy. I był to 
naprawdę niezwykły czas. Na miejscu odwiedziłem dwóch znajomych, 
których poznałem zaledwie dwa miesiące wcześniej w Gliwicach. 
Koleżanka Turczynka spędzała ze mną całe dnie pokazując uroki i 
kuchnie tego niezwykłego miasta. Kolega również Turek zaoferował mi 
wygodne łóżko i wprowadził mnie w świat nocnego życia największego 
miasta Europy. Szczerze powiem, że pierwsze dwa dni mojego pobytu w 
Turcji nie specjalnie dobrze wspominam. Niekończące się tłumy ludzi na 
chodnikach i strugi samochodów na drogach. Miasto sprawiało wrażenie 
niezwykle zakorkowanego pomimo, że cały czas wszytko się 

                                                           
54 Cztery lata po zapisaniu tych słów dalej zgadzam się z nimi w 100%. Pomimo, że 
skończyłem studia już dwa lata temu, w dalszym ciągu podróżuję autostopem po 
świecie, śpię gdzie popadnie, czasem w namiocie, a czasem pod mostem lub u 
całkowicie obcych ludzi odkrywając niewyczerpane pokłady ludzkiej dobroci. 
Podróże nie tylko kształcą, ale przede wszystkim pokazują, że świat jest o wiele 
lepszym i ciekawszym miejscem niż pokazują to media.  
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przemieszczało – samochody, autobusy, tramwaje, pociągi, promy, 
metro …. Na szczęście trzeciego dnia pobytu zdążyłem przyzwyczaić się 
do panującego tłumu i okazało się, że jeśli człowiek odnajdzie się w 
Istambule, to może być to rewelacyjne miejsce na mapie świata.  
Gigantyczne budowle, długa historia, niezwykła kuchnia i hektolitry 
herbaty sprzedawanej wszędzie – na promach, parkach, parkingach, 
placach – w małych szklanych „kieliszkach” sprawiają, ze tego miasta nie 
można porównać do żadnego innego. Dlatego tę części podróży nie dam 
rady zmieścić w tej książeczce.  
 
Z Istambułu wróciłem do Skopie nocnym autobusem. Spędziłem w tym 
mieście ostatnie popołudnie i nocnym pociągiem „przejechałem” przez 
granice Macedonii. Oczywiście z tym opuszczeniem granic nie było tak 
łatwo jakby się mogło wydawać. Do Belgradu miałem jechać 8 godzin. I 
tutaj muszę przyznać, że odbyło się zgodnie z planem, tylko że nigdzie 
nikt nie dopisał, że kolejne 8 godzin będziemy stać na przejściu 
granicznym gdzieś w szczerym polu. Z stolicy Serbii do Budapesztu jadą 
3 pociągi na dobę, każdy w odstępie 8h. Zgodnie z planem miałem 
przyjechać o godzinie 4 i po 15 min jechać dalej. Niestety wyruszający z 
Belgradu pociąg o godzinie 12.00 podziwiałem jeszcze siedząc w tym 
jadącym z Macedonii, ponieważ w sumie spóźnił się o 8h i 18 mim. Kolejny 
będzie za 7h i 43 min- pomyślałem. Trochę dużo czasu będę musiał czekać 
jak na osobę, której się spieszy ponieważ w Budapeszcie jestem 
umówiony  już za 12 godzin. Wycieczka po dworcach autobusowych też 
na nic się zdała.  
 
Po chwili namysłu nie widziałem już innej możliwości jak złapać stopa. 
Pobiegłem więc przez most do centrum handlowego aby kupić jakąś 
mapę Serbii, – bez mapy ciężko odnaleźć się w obcym kraju – prowiant na 
drogę i wodę. Słońce świeciło jak szalone. Po kolejnych 15 min marszu z 
całym moim dwumiesięcznym ekwipunkiem na plecach dotarłem do 
autostrady. Pierwszy raz łapałem stopa za granicą, nie znam języka, nie 
wiem czy ludzie wiedzą co znaczy podniesiony kciuk ale w sumie to świat 
należy do odważnych. 
 

Ciekawostka – GESTY 
Na świecie trzeba naprawdę uważać na drobiazgi w tym 
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przypadku na gesty. Nie bez powodu przecież diabeł tkwi 
w szczególe. W przypadku autostopu to można 
potraktować wyjątkowo dosłownie. Ale po kolei. 
Podniesiony kciuk do góry w USA czy Polsce oznacza OK, 
sukces itp. Z tego co kiedyś przeczytałem wynikało, że dla 
Francuza, Austriaka czy Niemca ten gest kompletnie nic nie 
znaczy.55 Jednak - co dla mnie najważniejsze - na południu 
Europy - i bliskim wschodzie - oznacza coś strasznie 
obraźliwego i wulgarnego mowa o pewnej odmianie 
wyrafinowanego współżycia. 
Niektórzy właśnie w tym geście doszukują się wyższego od 
przeciętnej europejskiej wskaźnika potrąceń 
autostopowiczów na drogach w tych krajach. A może to 
tylko przypadek? Kto wie. Jednak pomimo wszystko lepiej 
uważać. 

 
 
Pierwszy kierowca który się zatrzymał miał już spore doświadczenie w 
pomaganiu autostopowiczom. Poinformował mnie jednak, że to nie jest 
rzecz powszechna w tym kraju i mogę długo się męczyć, próbując coś 
złapać. Rozmawialiśmy po angielsku, a znajomość tego języka   również 
nie jest normą w tym kraju. Zostałem podwieziony jakieś 40 km i po 
drodze widziałem jeszcze dwie inne pary próbujące szczęścia w podróży 
za jeden uśmiech. Niestety ich wygląd wskazywał na długie 
poszukiwanie tego szczęścia. Kierowcą, był były wojskowy, który służył 
kiedyś w Afganistanie. Wysadził mnie na jednej z stacji benzynowych 
przy autostradzie. 
 
Po dwóch godzinach łapania stopa - najdłuższa nie udana próba w życiu56 
-  w końcu zatrzymało się jakieś starsze małżeństwo. Niestety z chwilą 
gdy zorientowali się, że nie znam serbskiego, dostrzegłem przerażenie 

                                                           
55 Oczywiście, że w większości krajów na świecie ludzie kojarzą podniesiony kciuk 
jako gest „OK” lub symbol autostopu. Tylko dlatego, że amerykańskie filmy są 
powszechne na świecie. W tej notatce o gestach poruszam symbolikę wywodzącą 
się z danego kraju, a nie skopiowaną z innych kultur.  
56 Do tamtej pory do dnia dzisiejszego pobiłem ten czas już 3-krotnie czekając 
najdłużej po 3h na jeden samochód  łapiąc autostop. 
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w ich oczach. Poinformowali mnie grzecznie, że nie jada tam gdzie chce 
dotrzeć - gdziekolwiek bym nie jechał, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o celu 
mojej wyprawy. Kolejny samochód i podobna sytuacja, tyle że tym razem 
kierowca był bardziej przekonujący, że w rzeczywistości nie jedzie tam 
gdzie zmierzam. Jak to mówią do trzech razy sztuka. W trzecim pojeździe 
była młoda para, która ku mojemu niezaskoczeniu również   z angielskim 
nie miała nic wspólnego. Za to językiem niemieckim potrafili nieźle się 
posługiwać – za to ja kiepsko. Z doświadczenia wiem jednak, że jeśli obie 
strony chcą się dogadać to zawsze znajdą wspólny język. Tak było i tym 
razem. W miejscowości Nowy Sad wylądowałem 30 min później. Niestety 
w centrum. W tym momencie – a była to już 19.00 – nie miałem szans 
dotrzeć do Budapesztu o czasie. Zresztą nigdzie nie mogłem dalej 
dotrzeć. Nie pozostało mi nic innego jak kupić bilet na wieczorny pociąg 
jadący z Belgradu przez tę miejscowość i znaleźć wygodną poczekalnię. 
Następne 5 godzin przesiedziałem w chińskiej restauracji, zajadając się 
tradycyjnymi „Serbsko-chińskimi' potrawami, popijając herbatkę  
i oglądając ponownie filmy bez dźwięku. 
Trasa w pociągu do Budapesztu na szczęście przebiegała już bez żadnych 
komplikacji. Noc przespałem w przedziale z parą młodych anglików w 
naprawdę wygodnych warunkach. Po 6 godzinach – zgodnie z planem – 
dotarłem do stolicy Węgier. Moje spóźnienie wynosiło „tylko” 14 godzin. 
Hotel odnalazłem bez problemu tak samo jak nasz pokój. 
 
W Budapeszcie spędziliśmy 3 ciekawe, sympatyczne i pogodne dni. 
Nawet przez chwilę nie sądziliśmy, że powrót do domu będzie jedną z 
najbardziej szalonych i niezapomnianych przygód w naszym życiu. 
 
Jako, że to miasto nie jest tematem tego materiału ale warto coś o nim 
wspomnieć to zapraszam na moją stronę internetową kilka 
turystycznych ciekawostek i praktycznych porad z Budapesztu tam 
znajdziecie. Tymczasem wracam do głównego tematu tego rozdziału. 
 
Ostatni dzień w Budapeszcie zaczął się zgodnie z planem. 
Wymeldowaliśmy się, zostawiliśmy nasze bagaże w recepcji i ruszyliśmy 
na miasto. Najpierw pamiątki: salami dla rodziców i kilka kartek dla 
znajomych. Kolejny punkt programu to bilet powrotny na wieczorny 
pociąg do kraju. Na stacji wyjaśniło się dlaczego bilet na pociąg do Skopje 
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jak i z powrotem to taki duży wydatek. Bilet dla jednej osoby kosztuje 83 
euro – trochę sporo jak dla studenta – a przypomnę, że do Krakowa 
autokarowy to wydatek jedynie 15 euro i 7 godzin jazdy. Skoro 
autokarowy jest tańszy, wskoczyliśmy do metra i na drugi koniec miasta57 
– pierwszy raz korzystaliśmy tutaj z metra, jak się zaraz okaże nie po raz 
ostatni – dotarliśmy na międzynarodowy dworzec autokarowy. Jedyny 
autobus odjeżdża jutro o 7 rano. Nie dobrze. O 7 rano to planowaliśmy 
już jeść w domu śniadanko. Co teraz? Nie pozostało nam nic innego jak 
wrócić do hotelu, zabrać rzeczy i wyruszyć w międzynarodową „podroż 
za jeden uśmiech”. Nigdy w życiu nie mogliśmy spodziewać jak to będzie 
wyglądać i jakich pozytywnych ludzi spotkamy. Po tym co przeżyjemy 
będziemy pamiętać, że świat wcale nie jest taki zły jak to w pewnym 
Radiu M. opowiadają. Ale – jak to mówią maszyniści - po kolei... 
 
Wyprawa rozpoczęła się fatalnie. Z hotelu po rozmowie z recepcjonistą 
na temat gdzie najlepiej łapać stopa udaliśmy się na północny koniec 
miasta -znowu metrem. Po pół godziny nieowocnych łowów 
uświadomiliśmy sobie jaki błąd popełniliśmy. Pomimo, że w miejscu 
gdzie stoimy przebiega najkrótsza droga do Polski nikt z zagranicznych 
kierowców jej nie używał. Jak wywnioskowaliśmy szybciej będzie jechać 
autostradą, pomimo że drogą okrężną. Skierowaliśmy się ponownie 
metrem na kolejny koniec miasta. Tym razem zachodni, na autostradę w 
stronę Wiednia i Bratysławy. Autobusem dotarliśmy na stację 
benzynową. Tam zapytałem się dwóch Węgrów o pomoc czy nas może  
podrzucą gdzieś w stronę wcześniej wspomnianych stolic. Jako że 
„Polak, Węgier dwa bratanki..” zgodzili się bez większego 
zastanowienia. Tylko pojawił się mały problem. Nie znali w ogóle 
angielskiego już nie mówiąc o językach słowiańskich. Z powodu tych 
barier językowych rozmowa w samochodzie raczej się nie kleiła ale 
pomimo to podwieźli nas w tę stronę co prosiliśmy. 
 
Kolejne szukanie szczęścia na autostradzie było na tyle niebezpieczne, 
że nie wspomnę o nim ani słowa... no może tylko dwa. Pierwszy raz w 

                                                           
57 Z informacji, które posiadam wynika, że budapesztańskie metro zostało 
wybudowane jako pierwsze na terenie kontynentalnej Europy przez niemiecką 
firmę Siemens w 1896 r. Metro w Budapeszcie jest bardzo zacofane. Mam 
wrażenie, że od 50 lat nic się w nim nie zmieniło.    
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życiu łapałem stopa po ciemku, do tego na autostradzie na pasie 
awaryjnym i to za granicą. Z góry byliśmy skazani na niepowodzenie. Ale 
czy na pewno? Trzymaliśmy w rękach latarki, a nasze bagaże owinęliśmy 
folią aluminiową – folia życia - aby były lepiej widoczne w światłach 
samochodów.  Poskutkowało. Już po mniej więcej 25 min zatrzymał się 
angielski samochód. Jak się łatwo domyśleć tym razem nie mieliśmy 
problemów natury językowej. Kierowca powiedział nam, że jadą do 
Belgii, a później do siebie na wyspy. Więc mogą nas podrzucić gdzie tylko 
chcemy w obrębie tej trasie. Długo nie musiał namawiać. Więc może 
Bruksela? Czemu nie? A no właśnie, w tym problem, że już jesteśmy 
spóźnieni do domu o jeden dzień. Trochę może głupio wyglądać  
usprawiedliwienie typu „Mamo naprawdę chciałem wrócić wcześniej, 
ale zrozum, oni nas prawie sterroryzowali oferując podwózkę do Belgi. 
Po prostu nie mogliśmy odmówić”. Jednak odmówiliśmy i wysiedliśmy 
na przejściu granicznym (Węgry – Austria). Niestety szybko się 
zorientowaliśmy, że jesteśmy 8 km za daleko. Planowaliśmy udać się do 
Bratysławy, teraz pozostaje nam zrobić większy łuk w drodze do Polski  
i wpaść do Wiednia. No trudno nie pierwszy i nie ostatni raz coś poszło 
nam nie tak podczas tej wyprawy. Na podstawie zdobytego 
doświadczeniu podczas tej wyprawy mogę powiedzieć że „Wtedy kiedy 
planowanie zwodzi - zaczyna się przygoda”. Tak było i tym razem. 
 
Na stacji benzynowej na samym przejściu granicznym zapytałem dwóch 
mężczyzn z bogato wyposażonego Mercedesa ML 350 na niemieckich 
rejestracjach. Co mi szkodzi. Z doświadczenia autostopowego 
zdobytego w Polsce wynika, że czym droższy samochód tym 
prawdopodobieństwo pomocy z strony kierowcy niższe. 58 Ale 
spróbować można. Pierwsza odpowiedź kierowcy jasna i zrozumiała – 
nie znam angielskiego. Jednak po chwili podszedł do nas pasażer który 
coś tam powiedzieć potrafił i tym razem powiedział  „Nie dziękujemy. „- 
Też mi zaskoczenie. Jednak po chwili pytanie padające z ust  kierowcy 
tłumaczone przez pasażera - „Skąd jesteście? ” - odpowiedziałem 

                                                           
58 Ten wniosek po 4 latach jest już nieaktywny. W Polsce może to prawda, że czym 
droższe auto tym chęć podrzucenia kogoś mniejsza, ale zagranicą przeciwnie. 
Kilkukrotnie w Niemczech i Niderlandach zdarzyła mi się sytuacja, że stojąc na stacji 
z karteczką z nazwą miejscowości podszedł do mnie kierowca bardzo 
ekskluzywnego samochodu z ofertą pomocy.  
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szczerze i usłyszałem zaproszenie do samochodu - czyżby chcieli odkupić 
krzywdy nam wyrządzone podczas wspólnej nieciekawej historii? Długo 
się nad tym nie zastanawiając wsiedliśmy do auta i po kilkudziesięciu 
minutach wysiedliśmy w samym centrum Wiednia. 
 
Gorzej trafić nie mogliśmy. Każdy autostopowicz wie, że nie ma nic 
gorszego jak wyjazd autostopem z centrum dużego miasta. No może 
poza wyjazdem nocą z centrum dużego miasta – a aktualnie na zegarku 
jest godzina 22.30. W mieście jak to w mieście ludzie zwykle chcą 
przemieszczać się tylko po mieście lub jeszcze gorzej po jego centrum. 
Jeśli chcą jechać gdzieś dalej używają autostrady, a te siłą rzeczy nie 
znajdują się w ścisłym centrum. No chyba, że się mylę. Jak się przekonać? 
Łatwo znaleźliśmy zejście w podziemia – z doświadczenia zdobytego w 
Barcelonie wynikało, że powinny tam się znaleźć jakieś mapy miasta i 
całej komunikacji miejskiej. Tak też było i tym razem. Poprosiliśmy  
młodego przechodniego o pokazanie naszej lokalizacji na mapie. No to 
fajnie ale co dalej? Musieliśmy wyglądać na trochę zagubionych 
ponieważ jeden Pan, który też akurat przechodził tym przejściem 
podziemnym podszedł do nas i zapytał czy może potrzebujemy pomocy. 
Posługiwał się tak płynnym angielskim, a jego głos był przesiąknięty 
pozytywnym nastawieniem i chęcią pomocy, że powiedzieliśmy szczerze 
jak wygląda sprawa.  „Jesteśmy studentami z Polski, dotarliśmy tutaj 
autostopem i nie mamy zielonego pojęcia co mamy teraz zrobić aby się z 
tego miasta wydostać.” Po chwili bardzo miłej i żartobliwej rozmowy 
przeszliśmy do sedna spray. „Znajdujemy się tutaj. Międzynarodowa 
stacja autokarowa jest tutaj – pokazał na mapie – Nad nią przebiega 
autostrada którą przemieszczają się wszystkie samochody i autobusy 
jadące do Czech, Słowacji, Rosji i oczywiście Polski. Więc ja bym na 
waszym miejscu spróbował tam stopa złapać. Jednak to kawał drogi stąd 
więc potrzebujecie złapać tramwaj nr 18 z najbliższego przystanku. Tutaj 
macie dwa bilety na komunikację miejska, które dostałem z pracy więc 
mogę się z Wami nimi podzielić. Tak więc idźcie na ten przystanek. 
Wejdźcie do tramwaju nr 18. Tylko nie zapomnijcie skasować biletów. 
Następnie wysiądźcie na ostatniej stacji i udajcie się w stronę tej drogi.” 
Jeszcze chwile trwało nim dotarło do nas to co nam powiedział. Nie 
dlatego, że nie zrozumieliśmy. Po prostu nie często osoba sama z siebie 
oferuje pomoc, oddaje swoje bilety i czerpie mnóstwo szczerej radości z 
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możliwości pomocy obcym ludziom. Ten mężczyzna ok 40-stki, aż 
emanował „pozytywnością”. Więc długo się nie zastanawiając 
zrobiliśmy dokładnie tak jak nam powiedział. Niestety przez następne 
dwie godziny było już tylko coraz gorzej. 
 
Dotarliśmy na dworzec autobusowy. Jest on czynny tylko pomiędzy 6.30, 
a 22.30. Już od godziny drzwi są zamknięte na cztery spusty. Miłą 
niespodzianką była karteczka na drzwiach w j. polskim „Wstęp na teren 
dworca jedynie z ważnym biletem”. Dokładnie nad samym dworcem - 
jakieś 10 m powyżej - przebiega autostrada na północ. Tylko jak się tam 
dostać? Nigdzie żadnych schodków na górę, a nawet jakby gdzieś były to 
byśmy z nich nie skorzystali. W Austrii tak jak w Niemczech służby 
porządkowe i policja dbają bardzo o bezpieczeństwo na drogach 
szybkiego ruchu więc łapanie stopa na pasie awaryjnym – chyba – nie jest 
mile widziane. 
 
Po ok 45 minutach spacerów po mieście udało nam się znaleźć jeden z 
wjazdów na wcześniej wspomnianą drogę i miejsce gdzie możemy 
bezpiecznie się rozstawić. Po chwili przemyślenia, lekkim załamaniu i 
kolejnym spacerze znaleźliśmy bardziej uczęszczaną drogę dojazdową 
do autostrady. Wydawała się super. Mnóstwo samochodów, a my stoimy 
w bezpiecznym widocznym miejscu. Po pół godziny nieowocnych 
„łowów” - powiem szczerze – trochę się załamałem. W głowie kilka 
pomysłów jak się wydostać z tego miasta. Jednak z każdą kolejną chwilą 
eliminowałem jeden po drugim. No to jesteśmy w kropce. Pomimo że, 
podróżujemy dopiero od kilku godzin ale już udało nam się tyle 
kilometrów przejechać, złapać tyle stopów i spotkać tylu pomocnych 
ludzi. Teraz wydaje się, że polegliśmy. Bez pieniędzy na hotel59, bez 
numeru telefonu do kolegi, który ma tutaj mieszkanie i do tego jest 
środek nocy. Po chwili jeszcze głębszego załamania przyszedł czas na 
jakieś działanie. Nie z takich opresji się już przecież w życiu wychodziło – 
albo zawsze musi być ten pierwszy raz. Po pierwsze musimy znaleźć Free 

                                                           
59 Posiadaliśmy wystarczające środki na bilet do Polski, jednak nocleg w centrum 
miasta z kilku powodów nie wchodził w grę. Po pierwsze albo bilet albo nocleg jeśli 
w ogóle w środku nocy udało by się znaleźć coś naprawdę taniego. Po drugie nasze 
spóźnienie z każdą godziną się wydłużało. Po trzecie byliśmy już niedaleko domu, 
przy odrobinie szczęścia jeden autostop i rano jesteśmy już w domu.  
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WiFi aby sprawdzić rozkład jazdy pociągów i autobusów do Polski. 
Najlepiej też udać się na główny dworzec. Zawsze to jakieś schronienie, 
jakieś całodobowe jadłodajnie i punkty informacyjne. Po chwili 
bezowocnych poszukiwań zapytaliśmy parę młodych ludzi o drogę na 
dworzec. Los się znowu uśmiechnął do nas. Szybko się okazało, że nie są 
tutejsi i nie znają perfekcyjnie języka niemieckiego – wywnioskowałem to 
ponieważ wpisanie w GPS nazwy dworca centralnego sprawiało wiele 
problemów. Po chwili rozmowy zaproponowali, że może nas podrzuca 
samochodem na dworzec gdyż to kawał drogi stąd. Wynegocjowaliśmy 
żeby wysadzili nas na stacji benzynowej. Pierwsza próba nie udana – 
stacja zamknięta. Tak ich ta porażka zmotywowała, że przez następne 10 
min rozmawiali w samochodzie między sobą jak nam mogą inaczej 
pomóc. Trochę z tej rozmowy rozumieliśmy, ponieważ używali on 
słowackiego. Wysadzili nas na stacji przy autostradzie. Stacja całkowicie 
pusta poza jednym samochodem na słowackich tablicach 
rejestracyjnych. Tak się  dziwnie złożyło, że kierowca nie potrafił mówić 
po angielsku jednak nasi wcześniejsi pomocnicy wytłumaczyli mu o co z 
nami chodzi. W ten właśnie sposób po godzinie siedzieliśmy już w 
Bratysławie. 
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Dodatek 3 - Zakończenie przygody 
Czyli o: dzikim zachodzie, narzeczonej i przerwie na herbatę. 

Jest godzina 1.00. pora na kawę i drobną kolację. Po raz kolejny 
zagościliśmy na stacji benzynowej.  I po raz kolejny potrzebowaliśmy 
nowej mapy drogowej. Kto by się spodziewał, że na praktykę do 
Macedonii powinienem zabrać cały atlas dróg europejskich. Po chwili 
odpoczynku rozpoczynamy zabawę na nowo. Udajemy się na stację 
która znajduje się po drugiej stronie autostrady biegnącej na północ, a 
dokładniej do Zilina. Było coś, co bardzo nam nie pasowało podczas 
przeprawy na druga stronę autostrady w otaczającym środowisku. Był to 
brak … samochodów. Trzeba zapamiętać, że autostrady na Słowacji 
pustoszeją po północy. Jedno auto na 10 min jest oznaką wzmożonego 
ruchu na drogach. Zapowiadała się długa noc na kolejnej stacji. 
Pięciogodzinny postój wykorzystaliśmy jak najlepiej się dało: towarzysz 
się wyspał, ja przeczytałem całą prasę słowacką i angielskojęzyczną 
dostępną na miejscu. Szczegółowo zapoznałem się również z ofertą 
słodyczy,  i napojów na stacji. Podyskutowałem, również trochę z 
obsługa na temat „Co robić w pracy gdy przez całą noc nie ma klientów”. 
Czytanie plotkarskiej prasy i oglądanie kolejnej części Harrego Pottera w 
tej sytuacji sprawdzają się świetnie. 
 
O godzinie 7.00 na stacje zawitał kowboj. A dokładniej kierowca 
samochodu dostawczego ubrany w kowbojski kapelusz i buty. Ten pan 
był już 25 osoba ,którą zapytałem o to czy zmierza autostradą na północ. 
Jednocześnie był pierwsza osoba która odpowiedziała „Yes”. Kierowca 
podkreślił tylko, że najpierw musi w Bratysławie rozwieść swój towar, 
więc jeśli nam to nie przeszkadza to on zrobi co ma zrobić i przyjedzie po 
nas za godzinę. Bez zawahania zgodziłem się na taki układ z 
zaznaczeniem, że w międzyczasie będziemy próbowali złapać inne 
samochody. Na szczęście w przeciągu tej godziny nie powiodła nam się 
ta sztuka. 
 
Kowboj przyjechał tak jak się umówiliśmy i muszę przyznać, że był to 
najsympatyczniejszy kierowca z jakim mieliśmy do czynienia podczas 
tych całych wakacji. Rozmowę jak to z wszystkimi Słowakami 
zaczynaliśmy w naszych narodowych językach i jak to zwykle bywało po 
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kilkunastu minutach przechodziliśmy na angielski. Pomimo, że obydwa 
języki są baaardzo podobne do siebie to czasem jakieś kluczowe słowa 
są bardzoooo różne co uniemożliwiało nam płynną konwersację. 
Podczas przejażdżki rozmawialiśmy o Tatralandii - w której to nasz 
kierowca kiedyś pracował - o Częstochowie, o podróży autostopem po 
Europie  - kowboj zawsze starał się zabierać takich wędrowców -  oraz o 
tym jak bardzo są lub nie są pomocni Słowacy. Podróż trwała 40 min 
jednak przy miłej rozmowie wydawała się o 30 min krótsza. Wysiedliśmy 
na dużej stacji benzynowej przy autostradzie. Nasz kierowca chciał 
dokończyć jeszcze ostatni temat naszej rozmowy na temat jego pracy  
„co przewozi w samochodzie”, więc wyszedł z nami. Na koniec 
mogliśmy się poczęstować … maskotką konika pony, którą to właśnie 
rozprowadzał po wszystkich stacjach w kraju.  
 
Kolejny samochód – tak jak marzyliśmy – zatrzymał się już po chwili. 
Kierowca dość dziwny, ponieważ nie miał pojęcia jaką drogą będzie 
jechał, w 100% ufał GPS-owi, z którego nie potrafił korzystać. Nie mówił 
też nic po angielsku, słuchał piosenek Maryli Rodowicz –  po słowacku !!! 
- i skręcał sobie papierosy z tytoniem podczas jazdy. Powiedział że 
pewnie jedzie na północ więc nas podrzuci do Ziliny tam gdzie chcemy 
się dostać. Już po 3,5 min okazało się, że GPS wskazuje inną drogę na 
wschód. Po krótkiej kontroli na mapie okazało się, że dla nas jest to 
bardzo okrężna trasa jednak akceptowalna – pełna niespodzianek, ale o 
tym później. Domyślaliśmy się, że musi mu się bardzo spieszyć skoro 
zawsze jedzie o 30km za szybko - w stosunku do ograniczeń prędkości. 
Wyjątkiem były chwile kiedy skręcał kolejnego papieroska, bo wtedy 
zwalniał do 135 km/h. Po godzinie jazdy wjechaliśmy w górskie regiony 
Słowacji. Piękne, malownicze i dzikie góry wynagrodziły nam w całości 
nasza nadrobioną drogę. Odrobinę pobudzenia zagwarantowała nam 
natomiast kontrola samochodów dostawczych na autostradzie, a przed 
nią kontrola prędkości. Jak się okazało papierosy w przypadku naszego 
kierowcy paradoksalnie okazały się sposobem na zaoszczędzenie 
pieniędzy, ponieważ w momencie pomiaru prędkości był on zajęty 
upychanie tytoniu. Ta czynność skutkowała i tym razem zmniejszeniem 
prędkości. Podczas rozmowy z panem policjantem na temat za szybkiej 
jazdy  -  tylko o 5km - było też kontrola licznych dokumentów pojazdu, 
pomiar wagi itp. Po 10 min mogliśmy, na szczęście jechać dalej, a 
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kierowca zadowolony, że nie musiał zapłacić mandatu był zły, że musiał 
zrobić postój którego nie planował. Z tym stopem pożegnaliśmy się w 
miejscowości  Martin gdzie udało nam się zatrzymać 3 kolejne pojazdy. 
 
Dlaczego, aż 3? Sprawy wyglądały następująco. Jak to zwykle było, 
bardzo dobrze łapie się stopa na pasie służącym do rozpędzania się dla 
pojazdów wjeżdżających na autostradę lub drogę szybkiego ruchu. 
Kierowca na nim dopiero nabiera prędkości więc łatwiej mu się jeszcze 
zatrzymać. Pojazdy będące już na autostradzie mają miejsce 
wyhamować i bezpiecznie zatrzymać się. Nasza strategia zawsze 
zakładała, że jedna osoba stoi na wysepce uprzedzającą ten pas, a druga 
gdzieś pod jego koniec wraz z plecakami. Zawsze się  ona sprawdzała i 
tym razem nie powinno być inaczej. Chociaż trochę było. Pierwszym 
pojazdem był samochód sportowy bez dachu, który zatrzymał się obok 
jednej osoby z nas –  na samym środku drogi – i zaoferował jedno wolne 
miejsce. Pierwsza zasada poruszania się autostopem głosi „Jeżeli 
podróżujesz w parze, nigdy ale to nigdy, nie wolno wam się  rozdzielać”. 
Tak też uczyniliśmy. Kolejny samochód zatrzymał się już po 5 min obok 
mnie również tylko z jednym wolnym miejscem. Więc podziękowaliśmy. 
Chyba przez to nie skorzystanie z okazji zostaliśmy ukarani i musieliśmy 
czekać na następne auto prawie godzinę. Można powiedzieć, że sytuacja 
się zemściła tak jak na meczu piłkarskim kiedy to zawodnik nie trafia do 
pustej bramki, a chwilę później jego drużyna  traci gola. 
 
Następnym kierowcą okazał się starszy pan którego obaj synowie 
wybrali się na medycynę. Dowiedzieliśmy się również, że głównym 
miejscem robienia zakupów miejscowej ludności jest Nowy Targ, 
ponieważ jest tam taniej i mają większy wybór … wszystkiego. Podczas 
tego niedługiego etapu naszym oczom ukazywały się coraz to 
piękniejsze krajobrazy. Kręta droga niczym Dunaj w Pieninach 
oprowadzała nas po bajkowych obrazach gór na których nieśmiało 
zaczynała pojawiać się jesień. Wystające skały z kolorowego lasu, oraz 
puste parkingi samochodowe przy wejściach na szlaki turystyczne 
gwarantują prawdziwy odpoczynek na łonie natury. Jestem całkowicie 
pewien, że za rok ten region będzie moim kolejnym celem na coroczny 
tygodniowy wypad w góry. 
Wysiadka na stacji benzynowej, przyjemne ciepłe śniadanko i kolejne 
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polowanie na „szczęście”. Niestety od tego momentu zaczęło nam go 
trochę brakować i przyjemna przygoda odmieniła swoje oblicze. 
 
Wszystko rozpoczęło się od  następnego kierowcy, którym okazał się 
bardzo energiczny młody chłopak. Było to pierwszy i ostatni raz podczas 
tej wyprawy kiedy naprawdę obawialiśmy się o umiejętności 
prowadzenia pojazdów u kierowcy, który nam pomagał. Mówiąc krótko 
niespełniony rajdowiec, bardzo nie lubiący policji – za każdym razem kiedy 
ich mijaliśmy pokazywał im „międzynarodowy znak pokoju”. Później 
wspomniał, dlaczego tak nie cierpi drogówki. Odpowiedź brzmiała „Za 
dużo kar musiałem im już zapłacić” w tym miejscu chciałem ironicznie 
spuentować „Kompletnie nie rozumiem dlaczego dostawałeś te mandaty” 
– ale zachowałem to dla siebie. Nie było sytuacji, której by nie wykorzystał 
aby przyśpieszyć do setki i szybko zahamować przed pojazdem przed 
nami. Dodatkowo aby podnieść sobie poprzeczkę, prawie cała drogę 
rozmawiał przez telefon – ambitny typ -, oczywiście bez zestawu 
głośnomówiącego, nie zapinał pasów - których my zresztą z tylu też nie 
posiadaliśmy. Podsumowując, było to przeżycie jak  jazda bez trzymanki 
na kolejce górskiej – cała trasa przebiegała zresztą wąskimi górskimi 
uliczkami. 
 
W chwili kiedy nasze stopy mogły stanąć na chodniku odczuliśmy wielką 
ulgę. Niestety z każdą minutą pogoda się pogarszała. Wokół szczytów 
otaczających Zilin – miasto w którym się finalnie znaleźliśmy – roztaczały 
się burzowe chmury. Temperatura spadła do tego stopnia, że pierwszy 
raz ubraliśmy wszystko co mieliśmy pod ręką, a silny wiatr dodatkowo 
potęgował nieprzyjemne doznania. Taki stan rzeczy trwał przez całe 2 
godziny nieowocnego postoju przy głównej drodze biegnącej w stronę 
polskiej granicy. Po upływie tego czasu jedyne co nam się udało złapać 
to przeziębienie. Postój w tym miejscu nie miał większego sensu więc 
udaliśmy się drogą na północ w celu znalezienia lepszego punktu 
postoju. Po dłuższej wędrówce rozgrzaliśmy się troszeczkę i z resztkami 
zapasu wyczerpującego się optymizmu stanęliśmy przy drodze. Pierwsze 
auto zatrzymało się już po ok 7 min, jednak nie zmierzało w naszym 
kierunku. Kolejne po dodatkowych 3 min. Niestety podziękowaliśmy i nie 
skorzystaliśmy z krótkiej podwózki 10 km dalej – skoro tyle samochodów 
się zatrzymuje to może złapiemy coś lepszego pomyśleliśmy. To był wielki 
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błąd, ponieważ w przeciągu kolejnej godziny udało nam się złapać katar 
i kaszel. I nie powiem, że w tym przypadku lepszy rydz niż nic. 
 
Ostatecznie zatrzymał się bardzo sympatyczny kierowca Opla Vectry. Był 
to młody bardzo pozytywny mężczyzna, który za dwa dni miał zmienić 
swój status cywilny – aby było jasne - żeni się. Wstępnie wytłumaczył, że 
jedzie do domu i może nas podrzucić tylko kilkanaście kilometrów ale 
później jego narzeczona może nas podwieźć jeszcze dalej. Skoro nie 
będziemy musieli stać na deszczu i łapać kolejną okazję to czemu nie. 
Kierowca władał świetnym angielskim.  W Londynie spędził 4,5 roku. 
Podczas tego pobytu poznał swoją przyszłą małżonkę, która mieszkała 
na wyspie przez 6 lat. Co zaskakujące w tej historii to fakt, że poznali się 
w Anglii, a mieszkają w wsiach oddalonych od siebie o 20 km. Jaki ten 
świat mały. Czasem trzeba przelecieć 2 tys. km aby poznać sąsiada. 
Pierwszy raz zdarzyło mi się aby jakiś kierowca zaprosił nas do swojego 
domku, przedstawił całej rodzinie – naprawdę wszystkim pokoleniom – i 
poczęstował herbatą. Zwykle nie powinno się korzystać z takich 
zaproszeń jednak w tym przypadku można było wyczuć szczera chęć 
pomocy z jego strony. Jak wspomniał sam kiedyś łapał stopa. Teraz 
pamięta jak to kiedyś było i stara się podwozić kogo się da. Narzeczona 
pojawiła się po 30 min. Jak nam powiedziano tak też się stało i już po 
chwili byliśmy w trasie do granicy słowacko - czeskiej . Niestety z powodu 
wesela, które ma się odbyć za 2 dni narzeczeni maja wiele spraw na 
głowie. Z tego powodu musieliśmy zrobić postój przed jednym z domów. 
Narzeczona musiała obgadać jakieś ostatnie szczegóły z przyszła  
teściową. Postój dłużył się nie miłosiernie. Ale prawdę mówiąc lepiej już 
czekać w tym samochodzie niż stać i moknąc na deszczu. Ostatecznie 
jednak dotarliśmy do umówionego miejsca bez kolejnych przeszkód. 
 
Wspomniałem w wcześniejszym akapicie, że padał deszcz. Na nasze 
nieszczęście towarzyszył nam on również podczas łapania kolejnego 
samochodu. Początkowo załamani brakiem chętnych - nielicznych zresztą 
kierowców – rozwijaliśmy nasze przeziębienie. Niczego nie 
podejrzewając, że w ciągu 15 kolejnych minut złapiemy ostatniego stopa 
i za 2 godzinki będziemy siedzieć w ciepłym własnym domku. Ale 
zacznijmy od początku. 
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Ostatni kierowca jechał z Słowacji do Tych – dla nie wtajemniczonych 
mieszkam w Katowicach, a  Tychy to już miasto ościenne – powiedział, 
że za godzinę musi z kimś na skype’ie pogadać w domu więc wysadzi nas 
w okolicy tyskiego dworcach. Pomyśleliśmy, że przesadza, może nie 
jeździ za często tą trasą i nie wie, że to niemożliwe. To jest za daleko jak 
na godzinna trasę. Po upływie ok 60 min zwróciliśmy mu honor. Cała 
trasę przespałem jak zabity więc ciężko powiedzieć jak szybko jechaliśmy 
ale z tego co podejrzewam musiał ten kierowca znać jakieś tajemne 
skróty. 
 
Następnie pociąg do Dworca Głównego w Katowicach gdzie dwa 
miesiące wcześniej rozpoczęła się moją niezwykłą przygoda życia. 60 
 
 
  

                                                           
60 Pierwsza z wielkich przygód ale nie ostatnia. W tym miejscu wszystko tak 
naprawdę dopiero się rozpoczyna …. Bo życie zaczyna się dopiero po inżynierze.  
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Mapki 

1. Skopje   2. Solunska Glava 2540 m n.p.m. 

3. Sztop   4. Ochryd 

5. Treskawiec Klasztor  6. Bitola 
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1. Katowice   2. Belgrad 

3. Macedonia  4. Stambuł 

5. Nowy Sad  6. Budapeszt 

7. Wiedeń   8. Bratysława 


