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LE[OK OD MAKEDONIJA  VO  FOTOGRAFII 
LESOK  FROM  MACEDONIA  IN  PHOTOS 

   
ПОСВЕТА 

 

Оваа книга ја посветувам на четворица лица родени во Лешок, од претходните две генерации  

од Мојата генерација, кои имаат значаен придонес за првите појавувања на фотографијата, 

како и фотогрaфирањето на лица, настани и мотиви од Лешок и Долни Полог во 20  век. 

 

- На дедо ми Трпо поп Спиров Онуфриевски, првиот учен учител од  Лешок, кој ги 

направи првите и најстари семејни фотографии во Лешок, почнувајќи од 1917 

година 

- На фотографот и фурнаџија Спасо Ристов Милосавлевски- Сирмин, првиот самоук 

фотограф од  Лешок, кој направи многу фотографии во Лешок и селата во Долни 

Полог. 

- На потполковникот  Илија Митов Јастревски, првиот професионален фотограф и 

фотограметар во ЈНА и пасиониран фотограф, роден во Лешок, Македобија, живее 

во Риека, Хрватска. 

- На електричарот Столе Форчев Богдановски, вториот самоук фотограф аматер од  

Лешок 

 

Оваа книга ја посветувам и на моите потомци, а  посебно на моите четири внуци ( Луна  

Спироска, Стефан, Давид и Славица  Ивановски), родени во 21  век во ерата  на  дигитални 

фотографии и видеа, за кои Јас имам направено илјадници дигитални фотографии и видео 

клипови. 

 

Книгава ја посветувам и на многу фотографи и сниматели од  Лешок, потоа на фотографите  

од  Полог од  20 век, а најповеќе  на младите генерации фотографи од 21  век, кои на Фејсбук, 

Вибер, Месинџер и други портали, објавуваат дигитални фотографии, со настани и мотиви од  

Лешок и Македонија. 

 

Лешок, Македонија                                                             Митко Спироски                                           
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DEDICATION 

 
I dedicate this book to four people born in Leshok, from the previous two generations of My 

Generation, who have made a significant contribution to the first appearances in photography, as 

well as photographing people, events and motifs from Leshok and Dolni Polog from the 20st 

century. 

- To my grandfather Trpo pop Spirov Onufrievski, the first student teacher from Leshok, 

who took the first and oldest family photos in Leshok, starting from 1917. 

- To the photographer and baker Spaso Ristov Milosavlevski-Sirmin, the first self-taught 

photographer from Leshok, who took many photos in Leshok and the villages in Dolni 

Polog. 

- To the Lieutenant Colonel Ilija Mitov Jastrevski, the first professional photographer and 

photographer in the Yugoslav People's Army and a passionate photographer, born in 

Lesok, Macedonia, lives in Rijeka, Croatia. 

- To the electrician Stole Forchev Bogdanovski, the second self-taught amateur 

photographer from Lesok 

 

I dedicate this book to my descendants, and especially to my four grandchildren (Luna Spiroska, 

Stefan, David and Slavica Ivanovski), born in the 21st century in the era of digital photos and 

videos, for which I have made thousands of digital photos and videos. 

 

I dedicate this book to many photographers and cameramen from Lesok, then to the photographers 

from Polog from the 20th century, and mostly to the young generations of photographers from the 

21st century, who publish digital on Facebook, Viber, Messenger and other portals. photographs, 

with events and motifs from Leshok and Macedonia. 
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