
SALONIKI  
Θεσσαλονίκη 



Informacje 

 Państwo:  Grecja  

 Prefektura (stara) Saloniki  

 Burmistrz  Yiannis Boutaris  

 Powierzchnia 17,8 km²  

 Wysokość 0-20 m n.p.m.  

 Populacja (2001) 
 liczba ludności- 363 987 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saloniki_(prefektura)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burmistrz


Historia 

 Założone ok. 315 p.n.e. przez króla Macedończyków Kassandra i nazwane na cześć 
jego żony, Tessaloniki, córki Filipa II i siostry Aleksandra Wielkiego. Od 146 p.n.e. 
miasto należało do państwa rzymskiego, w którym z biegiem czasu stało się jednym z 
najważniejszych miast. Przez miasto biegł główny szlak komunikacyjny między 
Rzymem i jego posiadłościami na Wschodzie (Via Egnatia). W mieście powstała jedna 
z pierwszych gmin chrześcijańskich, do której Święty Paweł skierował dwa ze swoich 
listów. Miasto było miejscem urodzenia i początkowej działalności Cyryla i Metodego 
w IX wieku. 

 Po podziale imperium rzymskiego miasto stało się częścią Bizancjum. W VII wieku 
odparło oblężenie Słowian. W 904 zostało splądrowane przez Arabów, a w 1185 przez 
Normanów.  

 było stolicą łacińskiego Królestwa Tesaloniki,  

  Od 1246 ponownie we władaniu cesarzy bizantyjskich (wpierw cesarzy Nicei) 

 . W 1387 zdobyte przez Turków, odzyskane przez Bizancjum w 1405, w 1423 sprzedane 
Wenecji. 

  W 1430 ostatecznie zdobyte przez Turków po krwawym oblężeniu, było częścią 
Imperium Osmańskiego przez następne pięć stuleci. Na początku XX wieku miasto 
było głównym ośrodkiem działań Młodych Turków. Podczas wojen bałkańskich zajęte 
przez Grecję 8 listopada 1912, choć wojska bułgarskie, tocząc zacięte walki, dotarły na 
przedmieścia Salonik. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/315_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kassander
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tessalonika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_II_Macedo%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/146_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Via_Egnatia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Via_Egnatia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyryl_i_Metody
http://pl.wikipedia.org/wiki/IX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/VII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/904
http://pl.wikipedia.org/wiki/1185
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Tesaloniki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Tesaloniki
http://pl.wikipedia.org/wiki/1246
http://pl.wikipedia.org/wiki/1387
http://pl.wikipedia.org/wiki/1405
http://pl.wikipedia.org/wiki/1423
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wenecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1430
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_ba%C5%82ka%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1912


Budowle 

Biała Wieża                                                                               
Po grecku: Λευκός Πύργος (Lefkos Pirgos). 
Wieża, wybudowana przy nabrzeżu przez 
osmańskiego sułtana Sulejmana Wspaniałego 
(1520–1566), uważana jest powszechnie za 
symbol miasta. Dawniej należała do fortyfikacji 
otaczających Saloniki. Obecnie znajduje się w 
niej Muzeum Kultury Bizantyńskiej. Szczyt wieży 
służy za dogodny punkt widokowy na miasto. W 
pobliżu Białej Wieży znajduje się pomnik 
Aleksandra Wielkiego. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_osma%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Su%C5%82tan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sulejman_Wspania%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Macedo%C5%84ski


 



Łuk i Mauzoleum Galeriusza 
 
 Łuk i Mauzoleum stoją przy ulicy Dimitriosa 

Gounarisa. Powszechnie znane są jako "Kamara" 
lub w przypadku Mauzoleum – jako Rotunda. 
Łuk, ustawiony między 298 a 299 r. n.e. dla 
uczczenia zwycięstwa tetrarchy Galeriusza nad 
Sasanidzkimi Persami i zajęcia ich stolicy 
Ktezifonu w 298 roku. Łuk (obecnie zachowały 
się tylko jego resztki) był wykonany z 
czerwonego kamienia i bogato zdobiony. 
Mauzoleum zostało wybudowane około 304 
roku. Miał tam być pochowany cesarz Galeriusz 
lecz zginął w Persji. Mauzoleum zostało 
zamienione na kościół Św. Jerzego. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimitrios_Gounaris&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimitrios_Gounaris&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/298
http://pl.wikipedia.org/wiki/299
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tetrarcha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galeriusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sasanidzi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Persowie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ktezifon&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/298
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galeriusz
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Sport 

 W mieście funkcjonuje wiele klubów 
sportowych w tym te odnoszące sukcesy na 
arenach europejskich. Najbardziej znane są 
tutaj kluby piłkarskie Aris, Iraklis i PAOK. 
PAOK BC to także znany klub koszykarski, a 
drużyna Iraklisa odnosi sukcesy również w 
piłce siatkowej.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_pi%C5%82karski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aris_Saloniki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iraklis_Saloniki
http://pl.wikipedia.org/wiki/PAOK_Saloniki
http://pl.wikipedia.org/wiki/PAOK_BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszyk%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iraklis_Saloniki_(pi%C5%82ka_siatkowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_siatkowa


Miasta Partnerskie 
 
Hartford, USA (5 Maja 1962)  

Płowdiw, Bułgaria 

 Melbourne, Australia  

Limassol, Cypr  

Lipsk, Niemcy  

Bolonia, Włochy  

Bratysława, Słowacja  

Kolonia, Niemcy  

Konstanca, Rumunia  

San Francisco, USA 

 Nicea, Francja (20 Marca 1992) 

 Aleksandria, Egipt  

Tel Awiw-Jafa, Izrael  

Tiencin, Chińska Republika Ludowa (4 Marca 2002)  

Kalkuta, Indie (21 Stycznia 2005) 

 Korcza, Albania (14 Października 2005) 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Korcza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Albania


Klimat 

 Położone nad samym morzem miasto leży w 
strefie klimatu śródziemnomorskiego Średnia 
rocznych opadów wynosi 410 mm. Opady śniegu 
są sporadyczne. Przez większą część lata 
temperatury są tu przeciętnie o 2 stopnie niższe, 
niż w Atenach. Jednak tereny Grecji położone 
bezpośrednio na Północ od Salonik leżą już w 
strefie przejściowej, z cechami klimatu 
śródziemnomorskiego i kontynentalnego, z 
dużymi opadami śniegu. Rokrocznie funkcjonują 
tam kurorty narciarskie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_%C5%9Br%C3%B3dziemnomorski


Dziękujemy 

Przygotowali: Rafał Babski i Mikołaj Dutka 


