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This was the third meeting of the Comenius program Our hosts 

were Croats this time. The entire special issue was dedicated to 

a visit to the beautiful Croatia. Read carefully what we saw 

and experienced. We ask you to read with pleasure. 

EDITORS GIMZETKI 
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Usłyszawszy o wyjeździe do 

Chorwacji, ucieszyłyśmy się. 

Pierwsza myśl, jaka nas naszła, to 

porządne buty, które będą chroniły 

nasze stopy przed kamienistymi 

plażami oraz jeżowcami. Wodząc 

palcem po mapie, szybko się 

przekonałyśmy, że Chorwacja to nie 

tylko wybrzeże Adriatyku. Tam 

pojechać można zawsze na wczasy, 

a do Slavonskiego Brodu?  

Pobudka o 1:00, wylot            

z Katowic o 6:25, lotnisko we 

Frankfurcie i dopiero Zagrzeb. Sama 

podróż nie sprawiła nam frajdy, 

gdyż dwa starty  i lądowania nie 

należały do przyjemności. 

Powitane przez władze szkoły       

i delegacje z innych krajów 

udałyśmy się na obiad, a stamtąd 

do hotelu „Lotos”, mieszczącego 

się  w centrum miasta. 

  

 

Kolejne dni mijały szybko. 

Chorwaci mieli bardzo napięty 

harmonogram działań. Nie miałyśmy 

czasu dla siebie. Wycieczki, mitingi, 

wspólne obiady, lekcje – oto czas 

spędzony w Slavonskim Brodzie.  

 

Magdalena Swobodzian i Ela Molenda 
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Chorwacja jest krajem położonym        

w Europie Południowej, zajmującym 

powierzchnię 56 tysięcy kilometrów 

kwadratowych. W 1945 roku została ona 

włączona w skład Jugosławii, ale po 

stoczeniu wojny z Serbią, od 1991 roku 

Chorwacja stała się znowu niepodległa. Od 

dawna kraj ten ubiega się o  możliwość 

dołączenia do Unii Europejskiej, a dopiero 

1 lipca 2013r. prawdopodobnie to nastąpi. 

 Językiem urzędowym w Chorwacji 

jest oczywiście język chorwacki. Należy 

on do grupy języków słowiańskich, czyli        

w jakimś stopniu jest podobny np. do 

języka polskiego. Stolicą tego państwa jest 

Zagrzeb leżący nad Sawą, będący 

jednocześnie największym miastem           

w kraju. Zagrzeb przyciąga do siebie wielu 

muzyków i ludzi sceny z całego świata, 

albowiem jest on bogaty w życie 

kulturalne. Można tutaj obejrzeć dobre 

przedstawienie teatralne czy operowe oraz 

posłuchać różnorodną gatunkowo muzykę.

 Śródziemnomorski klimat na 

wybrzeżu, piękne plaże i Morze 

Adriatyckie przyciągają od lat liczne grupy 

turystów. Większość z nich przyjeżdża 

głównie na wspomniane wyżej plaże - im 

głębiej w kraj, tym mniej odwiedzających. 

Po rozpadzie Jugosławii turystyka była 

jednym z głównych przychodów państwa, 

lecz wojna domowa spowodowała 

wyniszczenie infrastruktury turystycznej      

i dopiero od 1997 roku ten dział 

gospodarki ma ponownie większe 

znaczenie. 

 Będąc w Chorwacji powinniśmy 

zwrócić uwagę na kuchnię tego kraju. Jest 

ona bardzo urozmaicona. Na wybrzeżu 
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spotkamy sie z potrawami z świeżych ryb, 

owoców morza, a w głębi kraju zostanie 

nam przyrządzony gulasz. Kuchnia ta ma 

wielowiekowe zwyczaje, zauważymy w 

niej także  to, że kuchnia nadmorska 

cechuje się także typowo włoskimi 

daniami, jest to związane z tym, że dawniej 

na tamtych terenach panowała Wenecja, 

która zostawiła tam swoje piętno. 

źródła: www.wikipedia.org/wiki/Chorwacja 

www.wikipedia.org/wiki/Geografia_Chorwacji 

www.podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,3450789.html 

www.traveligo.pl/x.php/1,135/ 

 

Michała Roszczypała 

SLAVONSKI BROD. Miasto we wschodniej Chorwacji, tuż przy granicy z Bośnią                 

i Hercegowiną, położone nad rzeką Sawa. Liczy ok. 61 tys. mieszkańców. Stolica brodsko-

posavskiej županiji. Miasto w czasach rzymskich było znane jako Marsonia, a w latach 1244–

1934 nosiło nazwę Brod na Savi (Brod – 

oznacza łódź). 

 

 

Pani Ela Molenda na rynku                         

w Slavonskim Brodzie. 

Rzeka Sava – widok na Bośnię. 

Granica między Chorwacją i Bośnią. 

Granica między Chorwacją i Bośnią. 

Tambura – pomnik najsłynniejszego instrumentu muzycznego w Chorwacji. 
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TAMBURA. Z tamburą związana 

jest historia miasta i całego regionu. 

Poświęcono mu powstałe w styczniu 2013 

roku w Slavononskim Brodzie pierwsze na 

świecie „Muzeum Tambure”. 

Zgromadzono w nim 60 różnych 

instrumentów. Mniejsze tambura 

wykonane są z jednego kawałka drewna, 

większe z kilku. Mieliśmy okazję zobaczyć 

jak powstaje tambura oraz poznaliśmy 

historię tego instrumentu.  

            

ZABYTKOWE KAZAMATY.        W 

zabytkowych kazamatach znajduje się 

również muzeum „Turdavski Zatvor” 

(„Turdawskie Więzienie”). Muzeum 

poświęcone pamięci żołnierzy 

przebywających garnizonie w Slovenskim 

Brodzie w XVIII wieku. Muzeum jest 

rekonstrukcją celi więziennej, sali tortur 

oraz „gabinetu” lekarza. 

 

 

 

 

 

 

Gabinet lekarza 

Repliki przyrządów do torturowania więźniów 
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KUŹNIA                                                         

W zrekonstruowanej kuźni cofnęliśmy się 

w czasie,  zobaczyliśmy pracę kowala 

sprzed kilkudziesięciu lat. Prawdziwy, 

buchający ogniem piec, kowal walący 

młotem, brzęk metalu, syczenie wody po 

zanurzeniu          w niej 

gorącej, świeżo wykutej 

podkowy                               

i charakterystyczny zapach  

rozgrzanego metalu – 

wszystko to spowodowało, 

że niemalże przenieśliśmy 

się w poprzednią epokę. 

 

SZKOŁA MUZYCZNA.  W Slavonskim 

Brodzie znajduje się również Szkoła 

Muzyczna. Uczestniczyliśmy w bardzo 

ciekawym koncercie, podczas którego 

młodzi artyści zaprezentowali swoje 

umiejętności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorwackie ludowe melodie grane na tamburze. 
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STARA KAPELA. Tutaj przywitano 

nas śpiewem i muzyką.  

W 2009 roku grupa entuzjastów pod 

przewodnictwem dr Anthony Tucić 

założyła stowarzyszenie „Eco-Etno 

Wioska”. Celem było zachowanie 

dziedzictwa kultury  

i sztuki ludowej znajdujące się                   

w miejscowości Stara Kapela. Grupa 50 

osób pozyskała fundusze na utworzenie 

terenie całej miejscowości Muzeum,           

w którym zwiedzający mogą poznać życie 

ludzi przed kilkudziesięciu laty. Do 

zwiedzania wewnątrz przeznaczone są dwa 

domy, w których wewnątrz zachowano 

oryginalne sprzęty. Stara Kapela urzeka 

swoją sielską atmosferą i pięknymi 

widokami.  
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Tam zobaczyliśmy pokaz pieczenia 

chleba, który później mieliśmy okazję 

spróbować. 

W Starej Kapeli organizowane są 

warsztaty dla osób zainteresowanych 

tajnikami sztuki ludowej.  
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DAKOVO. Miasto i gmina  w Chorwacji, 

położone w regionie Slawonia, w Osječko-

baranjskiej županiji. W 2001 roku 

miejscowość liczyła 20912 mieszkańców. 

Katedra św. Piotra to najbardziej znany 

punkt orientacyjny w okolicy Slawonii. 

Prace nad budową trwały w latach 1866 -

1882. głównym inicjatorem budowy 

katedry był chorwacki pisarz i teolog          

– biskup Josip Juraj Strossmayer (1815      

- 1905). Katedrę odwiedził w 2003 roku 

Jan Paweł II. 

W Đakovo znajduje się Państwowa 

Stadnina Koni. W 2006 roku stadnina 

obchodziła 500 lecie założenia. Znana jest 

głównie z tego, że od 200 lat  hoduje się       

w niej słynne na cały świat konie rasy 

Lipican. Oprócz hodowli znajduje  się 

tam również szkoła jeździecka, 

przygotowująca konie i jeźdźców 

do imprez sportowych (wyścigów 

konnych i w powożeniu). 

Katedra św. Piotra 

Tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w  katedrze 

 

Koń rasy Lipican 
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MŁYN KOPANICA 

 

Młyn Kopanica produkuje mąkę dla 

przemysłu piekarniczego i cukierniczego. 

Młyn jest jednym z najbardziej 

nowoczesnych w Chorwacji, proces 

produkcji jest w pełni zautomatyzowany, 

stale monitorowany i kontrolowany. Taki 

sposób produkcji zapewnia wytwarzanie 

wysokiej jakości mąki. Mąkę produkowaną 

w młynie Kopanica można znaleźć            

w niemalże wszystkich sklepach               

w Chorwacji. 

ZAGRZEB                                      

Największe miasto  i od 1991 roku stolica 

niepodległej Chorwacji, położone nad 

rzeką Sawa. 

Liczy 800 000 mieszkańców, aglomerację 

zagrzebską zamieszkuje natomiast 1,2 mln. 

Jego symbolem jest konny posąg Tomisła-

wa - pierwszego króla Chorwacji. 

 

 

 

   

Zdolność produkcyjna wynosi 240 Mt / 24 

h, całkowita pojemność silosów wynosi 

11000 Mt, natomiast możliwość 

składowania wyrobów gotowych to 1500 

Mt. 

 

 

 

 

                                                                      

Grupa włoska 

 

W pełni zautomatyzowany proces powstawania mąki. 

 

Katedra Niebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. 

 

Pani Elżbieta Molenda na tle 

pomnika Tomisława               

i budynku Teatru 

Narodowego. 

 

Pani Magdalena Swobodzian 

na tle posągu Tomisława. 
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OSNOVNA ŠKOLA HUGO 

BADALIĆ. Oprócz wycieczek 

zorganizowanych przez Chorwatów 

większość czasu spędzaliśmy w szkole. 

Mitingi, posiłki, lekcje były prowadzone 

w salach szkolnych, wyposażonych        

w pomoce naukowe podobne do 

naszych. W zasadzie były dwie szkoły. 

W jednej uczyły się dzieci młodsze,        

a w drugiej starsze. Największe 

wrażenie robiły pokaźne gazetki             

z projektu Comenius.   
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Właśnie w szkole zostaliśmy powitani 

przez koordynatorów projektu, panią 

dyrektor oraz grupę uczniów. Młodsze 

dzieci wraz z opiekunami przygotowali 

przepiękny regionalny występ połączony     

z tańcem i śpiewem. Największe wrażenie 

zrobił na nas chłopiec, który prezentował 

maskotkę Comeniusa.  

Szkolne gablotki pełne były pucharów oraz 

strojów ludowych. Przez moment 

mogłyśmy się poczuć jak w naszym 

Muzeum Etnograficznym.  
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PATRON SZKOŁY 

 

Patronem chorwackiej szkoły jest Hugo 

Badalić, którego popiersie widnieje przed 

budynkiem. Czymże sobie zasłużył na to 

wyróżnienie? Pisarz urodzony                    

w Slavonskim Brodzie 18 września 1851r. 

przyczynił się do rozwoju edukacji               

i literatury swojego kraju. Pracował jako 

nauczyciel w Zagrzebiu, Rijece, a nawet 

pełnił funkcję dyrektora. W państwie jest 

znany z poezji (Hrvatska antologija), 

rozpraw literackich, artykułów, 

podręczników (Poetica i stylistyka)              

i piosenek romantycznych pt. Zlatno doba. 

Źródła podają, że angażował się też            

w życie teatralne, tłumaczył teksty 

dramatów Szekspira, Goethego. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Badali%C4%87          

 

 

STRADAVANJE DJECI 

Co ciekawe, to nie jedyna postać, która 

widnieje przed szkołą. Nieco dalej na 

niemalże marmurowym ołtarzyku stoi 

tajemnicza dziewczynka, obok której 

przechodziłyśmy codziennie. Posąg został 

wzniesiony na cześć dzieci, które zginęły 

podczas wojny. Statystyki podają, że          

w zamachu zginęło ponad 500 dzieci,          

w tym  400 dziewczynek. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Badali%C4%87
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LEKCJE wyglądały podobnie jak        

u nas. Nauczyciele korzystali z takich 

samych pomocy naukowych. 

Mogliśmy uczestniczyć w lekcji 

geografii, historii, informatyki, fizyki, 

języka chorwackiego, zajęć 

artystycznych i kulinarnych, muzyki. 

Na każdych zajęciach był obecny 

tłumacz języka angielskiego. Tamtejsi 

nauczyciele byli bardzo mili                   

i pomocni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Lewy górny róg – geografia; poniżej – lekcja wiązana 

krawata; z prawej strony – Włosi na zajęciach 

artystycznych; na dole pani Elżbieta Molenda i jej 

rękodzieło. 
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Najatrakcyjniejsze były te lekcje, na 

których uczniowie mogli stworzyć coś 

sami np. ułożyć piosenkę, upiec kokosanki, 

wykuć dawny monumentalny wzór w 

gipsie, zatańczyć czy też dopasować 

zdjęcie do regionu.  

 

 

 

 

 

Z lewej strony zajęcia artystyczne; poniżej zajęcia Zumby; 

prawy górny róg – zajęcia języka chorwackiego; niżej – 

zajęcia kulinarne; dolne zdjęcie – lekcja muzyki. 

Na mnie największe wrażenie zrobiły zajęcia Zumby. 

Świetny pomysł, żeby młodzież w ramach zajęć 

wychowania fizycznego, mogła stawiać pierwsze kroki 

w tańcu.                                                                               Magdalena Swobodzian 
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Dzieci, rodzice                     

i nauczyciele przygotowali 

swoje wyroby mączne. 

Spróbowaliśmy ichniego 

chleba, bułek, precelek,  

rozmaitych ciastek, ciast, 

strucli, rogali. Na stołach 

gościły przeróżne kształty           

i kolory. Nie sposób było 

skosztować wszystkiego. 

Ogromne wrażenie robił 

chleb (fot. po lewej), 

znajdujący się   w samym centrum stołu. Dodatkową dekorację stanowiły stroje 

ludowe oraz pradawne narzędzia. 
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1. Do I wieku n.e. na terenie Chorwacji znajdowała się rzymska prowincja Iliria (łac. Illyricum).  

2. Od I wieku n.e. prowincje rzymskie Dalmacja i Panonia. 

3. Na początku VII wieku przybyły plemiona Chorwatów. 

4. W 803r. tereny Chorwacji Dalmatyńskiej zostały podbite i włączone do imperium 

Karola Wielkiego. 

5. VII – VIII wiek – najazdy Ostrogotów, Awarów i plemion Słowian. 

6. Tereny Chorwacji stały się miejscem rywalizacji o wpływy: papiestwa, Wenecji      

i Węgier. 

7. Do 1102 rządy chorwackich książąt i królów. 

8. W 1102 unia personalna z Węgrami. 

9. XIV wiek – pod koniec panowania Andegawenów na Węgrzech (1308-95) okres 

walk wewnętrznych. 

10. Po bitwie pod Mohaczem w 1526 Chorwacja dostała się pod panowanie Habsburgów. 

11. Część ziem pod panowaniem Turków osmańskich, stopniowy ich napór spowodował zajmowanie 

praktycznie całego terytorium. 

12. W XVIII wieku zmniejszanie wpływów tureckich i w latach 1809-1813 powstały Prowincje Ilyrijskie 

Napoleona.  

13. W XIX wieku w Cesarstwie Austriackim, a później w strefie wpływów Węgier (po 1867 w Krajach Korony 

Świętego Stefana, czyli węgierskiej części państwa; w części austriackiej pozostała Dalmacja), cieszyła się tam 

jednakże autonomią (własny sejm). Austriacy starali się wyzyskiwać konflikty węgiersko-chorwackie dla 

umocnienia dynastii habsburskiej (np. Chorwaci pomogli w stłumieniu 

powstania węgierskiego w 1848). 

14. Po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku 

Chorwacja weszła w skład Królestwa SHS (Serbów, Chorwatów                 

i Słoweńców), od 1929 w Jugosławii. 

15. W czasie II wojny światowej w roku 1941 faszystowskie ugrupowanie 

ustaszy na czele z Ante Paveliciem przejęło władzę, ogłosiło niepodległość 

i powstało Niepodległe Państwo Chorwackie (NDH). Terytorium 

Chorwacji sprzymierzonej wówczas z Niemcami obejmowało Chorwację 

właściwą (choć nie całą, część terytorium przyłączono do Włoch) oraz 

Chorwacja (Republika Chorwacji) – państwo w Europie Południowej, nad Morzem 

Adriatyckim, graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od 

wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego zachodu 

ma dostęp do Morza Adriatyckiego. 
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tereny dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. 

16. W maju 1945 likwidacja przez armię jugosłowiańską Niezależnego 

Państwa Chorwackiego. 

17. Od 1945 po zakończeniu II wojny światowej Chorwacja została 

włączona do Jugosławii Josipa Broz-Tity (który sam był z pochodzenia 

Chorwatem). 

18. W 1991 proklamowano niepodległość; rozpoczęła się wojna                  

z Jugosławią (de facto z Serbią, wspomaganą przez oddziały 

czarnogórskie). 

19. Konflikt rozwiązany w 1995 – układ w Dayton. 

20. Chorwacja zabiega o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. 

21. Od początku lat 90. rządy nacjonalistów Chorwackiej Wspólnoty 

Demokratycznej (HDZ) pod wodzą Franja Tudjmana (aż do jego śmierci         

w 1999). 

22. Wygrana w wyborach 2000 sił umiarkowanych: prezydentem został 

Stjepan Mesić, dawny antykomunistyczny opozycjonista państwa. Rząd 

utworzyła koalicja zreformowanych postkomunistów z ludowcami, chadekami 

i partią liberalną, a na jego czele stanął Ivica Račan. Gabinet zabiegał                      

o zbliżenie Chorwacji do struktur europejskich.  

23. Przegrana w wyborach 2003, powrót do władzy Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ). 

24. 3 października 2005 roku Chorwacja rozpoczęła negocjacje w sprawie przyjęcia do Unii Europejskiej. 

25. lipiec-sierpień 2007 roku – wielkie pożary spustoszyły wybrzeża południowo-środkowej części Chorwacji 

26. 1 kwietnia 2009 – Chorwacja dołączyła do grona państw członkowskich NATO 

27. 14 września 2011 – zakończono negocjacje w sprawie przyjęcia Chorwacji do Unii Europejskiej. 

28. 9 grudnia 2011 – podpisanie traktatu akcesyjnego. 

29. 22 stycznia 2012 – Chorwaci w referendum 

opowiadają się za (66,27%) członkostwem kraju w Unii 

Europejskiej. 

30. 1 lipca 2013 – 

planowane jest 

wejście Chorwacji do 

Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

Amfiteatr w Puli został zbudowany w I w. przez cesarza rzymskiego 

Wespazjana. 

 

 

 

Przygotowali Mateusz Langos                   

i Gosia Twardawska 
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Wielu ludzi nie zdaje sobie 
nawet sprawy, ile 

zawdzięczamy Chorwatom. Nie 
chodzi tu tylko o kwestię 

typowo artystyczną. 
Przeczytajcie sami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubravka Ugresic – pisarka, 

eseistka 

 

Davor Šuker – chorwacki 

piłkarz 

Korina Longin - 

modelka 

Janica Kosteli - chorwacka narciarka alpejska, 

4-krotna mistrzyni olimpijska, 5-

krotna mistrzyni świata, 3-krotna 

zdobywczyni pucharu świata 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_alpejskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_świata_w_narciarstwie_alpejskim
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Przygotowały Stefania Felix i Karmen Puscz

 

Sylva Koscina (ur. 22 sierpnia 1933 w Zagrzebiu, zm. 26 

grudnia 1994 w Rzymie) - włoska aktorka i modelka. 

Urodziła się jako Silva Košćina w Zagrzebiu, w rodzinie 

wieloetnicznej. Oprócz chorwackiego przypisywano jej także 

pochodzenie grecko-polskie (polskiego pochodzenia miała być 

matka Silvy). W czasie II wojny światowej wraz z siostrą 

wyemigrowała do Włoch, gdzie spędziła resztę swojego 

życia, tam też rozpoczęła swoją karierę artystyczną.  

 

Mira Furlan (ur. 7 września 1955 w Zagrzebiu) – chorwacka 

aktorka. Wystąpiła w serialu Zagubieni, gdzie zagrała 

FrancuzkęDanielle Rousseau. Była również odtwórczynią 

jednej z głównych ról (Delenn) w serialu Babilon 5. 

 

 

Goran Višnjić (ur. 9 września 1972 w Šibeniku) – chorwacki aktor, 

który występuje w amerykańskich filmach i serialach. Jego największą 

rolą jest do tej pory rola doktora Luki Kovača w telewizyjnym 

serialu Ostry dyżur.Urodzony w Šibeniku (na wybrzeżu Chorwacji), 

Višnjić występował w sztukach w ciągu całego swojego dzieciństwa. 

Debiutem telewizyjnym był kontrowersyjny film Braća po 

materi (1988), w którym zagrał młodego chorwackiego ekstremistę. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1955
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagrzeb
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagubieni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Danielle_Rousseau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Delenn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Babilon_5
http://pl.wikipedia.org/wiki/9_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1972
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szybenik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwaci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostry_dy%C5%BCur_(serial_telewizyjny)
http://pl.wikipedia.org/wiki/1988
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Krawat (fr. cravate) - ozdoba 

męskiego lub damskiego stroju, która 

jest wąskim paskiem materiału 

wiązanym wokół szyi na kołnierzu 

koszuli. Pomysł teraźniejszego krawata 

wywodzi się od długich kolorowych chust 

noszonych kiedyś na szyjach Chorwatów. 

Historia krawata  

Pierwsze ślady form krawatu nieco 

bardziej przypominających szal pojawiły 

się w grobowcu 

pierwszego chińskiego 

cesarza w postaci chusty 

wiązanej na szyjach 

Terakotowej Armii.       

W tego typu chusty 

odziani byli także 

rzymscy żołnierze, lecz 

sposób, w jaki  je 

wiązali, nieco bardziej 

przypominał węzeł 

prosty współczesnego 

krawata. 

Krawat został odkryty 

dopiero w 1660 roku przez króla Francji 

Ludwika XIV. Kiedy Ludwik dokonywał 

przeglądu swych wojsk, jego uwagę 

zwróciły kolorowe, jedwabne chusty 

noszone przez chorwackich oficerów. 

Monarcha tak bardzo się tym 

zainteresował, że postanowił nadać tej 

formacji miano Royal Cravatter z czego 

wywodzi się nazwa cravate, czyli krawat. 

Sam krawat wszedł także na stałe do 

ubioru króla. Moda na noszenie krawatów 

szybko przeszła do Anglii, a stamtąd do 

całej Europy. Krawat uważa się za 

nieodłączny element stroju eleganckiego 

mężczyzny. 

W Polsce w latach 70 nazwą 

krawata był zwis męski ozdobny. 

Najprawdopodobniej nazwa ta 

spowodowana była  trwaniem kampanii na 

rzecz czystości języka polskiego. Polegało 

to na wymyślaniu 

polskich odpowiedników 

wyrazów obcego 

pochodzenia. Nazwa ta 

nie przyjęła się w języku 

potocznym, lecz nadal 

jest używana w 

dowcipach. 2 czerwca      

w Polsce organizowany 

jest tzw. Dzień bez 

Krawata. 

Najbardziej popularne 

wiązania krawata: 

ｷ węzeł prosty 

ｷ węzeł podwójny prosty  

ｷ węzeł windsorski 

ｷ węzeł półwindsorski 

ｷ węzeł shelby 

ｷ węzeł skrzyżowany 

Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krawat  

Przygotowały Julia Dorosz i Paulina Wiench

Chorwacka uczennica w krawacie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krawat
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Jest to prawdopodobnie najbardziej znany symbol Samoboru, czarującego małego miasta        

w okolicach stolicy Chorwacji – Zagrzebia. To przepyszny puszysty krem  pomiędzy dwoma 

warstwami 

chrupiącego ciasta 

francuskiego 

posypanego cukrem 

pudrem. Dzisiaj 

można je znaleźć       

w całym kraju nawet 

w wersjach z 

czekoladą czy serem.  

 

Przygotowanie: 

1. Rozwałkuj ciasto cienko i wytnij dwa kwadraty  

o boku 10 cali (25cm). 

2. Połóż na suchą blachę i piecz w bardzo mocno rozgrzanym 

 piecu przez około 15 minut. 

3. Zostaw do wystudzenia. 

4. Wytnij dwa kwadraty o boku 20 cm. 

5. Pierwszą warstwę połóż na blachę wyłożoną papierem 

 do pieczenia. 

6. Do dużego rondla wlej mleko, cukier i masło. 

7. Zmiksuj mąkę kukurydzianą z budyniem w proszku i 142 

ml mleka. Dodaj to do rondla. 

8. Zagotuj, mieszając do otrzymania gładkiej, gęstej konsystencji. 

9. Zdejmij z pieca, dodaj wanilię i jajko. 

10.  Wylej na ciasto zanim krem jest jeszcze ciepły, mocno dociskając drugą warstwą 

ciasta. 

11. Pozostaw, by wystygło 

12. Włóż do lodówki, żeby krem stężał. 

13. Pokrój na kawałki. 
Smacznego życzy Ania Koziol 

 

Składniki: 

10 uncji (284 g) kruchego ciasta 

¾ pinty (około 900ml)  mleka 

¾ szklanki cukru 

2 uncje (56 g) masła 

½ szklanki mąki kukurydzianej 

4 duże łyżki budyniu w proszku 

¼ pinty (142 ml) mleka, osobno 

1 jajko 

1 łyżeczka wanilii 

 

Kremšnita często gościła na chorwackich stołach. 
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Kulturę danego kraju stanowią ludzie i ich wytwory, czyli: filmy, książki, muzyka, 

sport, historia, kulinaria, religia. Krótko mówiąc, wszystko to, co należy do danego 

kraju i go charakteryzuje. Nasi koledzy i koleżanki już część zagadnień opisali, 

dlatego postaramy się przybliżyć kulturę, jakiej jeszcze nie było.  

 

 

Chorwacja słynie z oryginalnych wyrobów 

ręcznie wykonanych przez artystów. Są to 

na przykład haftowane obrusy, ubrania, 

artykuły dekoracyjne, zdobione 

regionalnymi motywami, niepowtarzalna 

biżuteria z koralowców i muszelek czy 

ozdoby ze srebra.  

 

 

Ludowym tańcem Chorwacji jest Kolo wywodzący się z antycznych 

tańców kołowych. Pochodzi z Dalmacji, ale nadal cieszy się 

popularnością w Chorwacji i na całym 

Półwyspie Bałkańskim. Ten najstarszy 

taniec słowiański wykonuje się w formie 

koła. 

 

 

 

Symbolem piłki nożnej w Chorwacji jest 

czerwono-biała szachownica. Mimo że 

Chorwacja to młode państwo, brała już 

cztery razy udział w mistrzostwach 

Europy w 1996, 2004, 2008 i 2012 roku. Największym osiągnięciem chorwackiej 

reprezentacji było zdobycie brązowego medalu na Mundialu 1998 roku. Chorwacki piłkarz, 

Davor Šuker został wówczas królem strzelców. 

http://www.uniline.hr/chorwacja/top10.php 

http://balkany.vdl.pl/tag/chorwacka-literatura/ 

http://clevera.blox.pl/tagi_b/161792/literatura-chorwacka.html                                                            Karolina Gajęcka i Olga Wajer 

Taniec ludowy kolo                       

w Slavonskim Brodzie. 

http://clevera.blox.pl/tagi_b/161792/literatura-chorwacka.html
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Już w przyszłym roku Chorwaci przyjadą do 

nas. Warto poznać kilka podstawowych 

zwrotów, słówek. Mogą się przydać. A może 

jedziesz w wakacje na Istrię czy do 

Dubrownika? Postaraj się zapamiętać 

niezbędne słówka. 

 

PRZYWITANIE 

Dzień dobry (rano) – 

dobro jutro 

Dzień dobry (po 

południu) – dobar dan 

Dobry wieczór – dobra 

večer 

Dobranoc – laku noć 

Do zobaczenia – vidimo 

se 

Cześć – bok 

Do widzenia – dovidenja  

 

„MAGICZNE SŁOWA” 

Dziękuję – hwala 

Proszę – molim 

Proszę (gdy komuś coś 

podajemy) – IZVOLI 

Jak się masz? – kako Si? 

Przepraszam – oprosi te, 

prosim Vas 

Smacznego – dobar tek 

 

PORY DNIA  

Rano – jutro 

Po południu – poslije 

podne 

Wieczór – večer 

Noc – noć 

 

DNI TYGODNIA  

Poniedziałek – 

ponedjeljak 

Wtorek – utorak  

 

 

Środa – srijeda 

Czwartek – četvrtak 

Piątek – petak 

Sobota – subota 

Niedziela – nedjelja 

 

CZĘŚCI CIAŁA  

Głowa – glava 

Oko – oko 

Usta – usta 

Nos – nos 

Uszy – uši 

Włosy – kosa 

Ręka – ruke 

Nogi – noge 

Palce – prsti 

Brzuch – trbuh 

 

LICZBY 

Jeden – jedan 

Dwa – dva 

Trzy – tri 

Cztery – četiri 

Pięć – pet 

Sześć – šest 

Siedem – sedam  

Osiem – osam 

Dziewięć – devet 

Dziesięć – deset 

 

JEDZENIE I PICIE 

Chleb – kruh 

Mleko – mlijeko 

Szynka – šunka 

Kulen – kulen (tradycyjna 

wędzona kiełbasa) 

Ryba – riba 

Jaja – jaja 

Woda – voda 

Ser – sir 

Kawa – kava 

Herbata - čaj 

 

OWOCE I WARZYWA 

Jabłko – jabuko 

Gruszka – kruška 

Ananas – ananas 

Ziemniak – krumpir 

Czosnek – luk 

Pomidor – rajčica 

Marchew – mrkva 

Papryka - paprika 

 

OD ZIARENKA DO 

CHLEBA … 

Ziarno – zrno 

Kukurydza – kukuruz 

Pszenica – pšenica 

Maka – brašno 

Sól – sol 

Ciasto – kolač 

Bochenek chleba – šnita 

kruha 

Opracowała Elżbieta Molenda 

 

Chorwacki                    

w pigułce 

Team z Chorwacji 



GIMZETKA nr 15, wydanie specjalne z realizacji projektu Comenius.                                            

Wizyta w Chorwacji 6-11 maja 2013. 
26 czerwca 

2013r. 
  

S t r o n a  | 25  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

W każdym kraju odnajdziemy 

pewien humorystyczny schemat. 

U nas śmiejemy się z blondynek,       

a bohaterem kawałów najczęściej 

bywa Jaś. Z kogo śmieją się Chorwaci? Najczęściej żartują z nierozgarniętej dwójki 

Bośniaków. Mujo i Haso - zachowują się jak „typowe” blondynki. Para jest znana każdemu 

mieszkańcowi Republiki Hrvatskiej. Oprócz nich w kawałach obecny jest stereotyp dotyczący 

narodów starej Jugosławii. Poniżej prezentuję zestawienie porównawcze kilku chorwacko-

polskich dowcipów. Można się w nich doszukać pewnych analogii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie brakuje również śmiesznych i jednocześnie złośliwych wzmianek o innych.  

Dlaczego mieszkańcy Czarnogóry noszą szklane laski? 
Żeby nie musieli się schylać, kiedy upadną. 

 
Radio Czarnogóra: 

- Dzień dobry państwu. Mamy dzisiaj przepiękny poranek, właśnie minęła 14… 
 

Dlaczego w Serbii nie ma AIDS?  
Bo to choroba XXI wieku…  

 

http://www.hrvatska.ovh.org/Artykuly/humor.php 

http://www.kawalyoblondynce.pl/?start=64 

Przygotowała Magdalena Swobodzian 

Mujo pyta dyrektora firmy: 
- Ile mogę u pana zarobić? 

- Na początku 500 euro, a później nawet 
do 1000 euro – odpowiada dyrektor. 

- To ja przyjdę później – mówi 

zadowolony Mujo. 

Podchodzi blondynka do informacji 
PKP: 

- Przepraszam, jak długo jedzie pociąg     
z Krakowa do Warszawy? 

- Chwileczkę… 

- Dziękuję! 

Mujo pyta Haso:  
- Stary, co byś zrobił, gdyby podczas 

jazdy jeepem po pustyni napadł cię lew?  
Haso myśli i mówi: 

- Wrzuciłbym kierunkowskaz w lewo       

i skręcił w prawo. 

Kursantka PCK (blondynka) zdaje 
egzamin. 

Pada pytanie: 
- Co by pani zrobiła, gdyby znalazła 

człowieka z raną głowy? 
- Przewiązałabym mu mocno szyję, aby 

zatamować dopływ krwi. 

http://www.hrvatska.ovh.org/Artykuly/humor.php
http://www.kawalyoblondynce.pl/?start=64
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"Projekt został zrealizowany przy wsparciu 

finansowym Komisji Europejskiej.  

Publikacja ta odzwierciedla stanowisko autorów, 

Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za jej zawartość 

merytoryczną.” 

The project has been funded by European 

Commission. This publication reflects the 

authors’ stance, therefore the European 

Comission is not responsible for the content of 

the above work. 
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