
Chorwacja



Geografia Chorwacji
• Chorwacja jest to państwo leżące na pograniczu Europy 

Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim i 
graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną oraz 
Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od 
północy. Jej część południowa jest górzysta (Góry Dynarskie), a 
północ nizinna (Nizina Panońska). Chorwacja ma także dostęp 
do Morza Adriatyckiego. Państwo to posiada wyjątkowe w skali 
świata wybrzeże z ustawionymi równolegle do niego podłużnymi 
wyspami. Ten typ to tzw. wybrzeże dalmatyńskie, którego nazwa 
pochodzi właśnie od tej chorwackiej krainy.



Kultura Chorwacji
• Kultura Chorwacji ma bardzo długą historię. Pierwsi mieszkańcy pojawili się 

na tym obszarze w starożytności. Ze względu na swoje położenie 
geograficzne Chorwacja jest miejscem spotkań czterech różnych kultur. Tutaj 
mieszają cię ze sobą kultury Wschodu i Zachodu, Europa Środkowa i kultura 
krajów basenu Morza Śródziemnego.

• Miejsca:

• W Chorwacji znajduje się siedem obiektów wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO:

• Bazylika Eufrazjusza w Poreču

• Katedra św. Jakuba w Szybeniku

• Zabytkowe miasto Trogir

• Pałac Dioklecjana w Splicie

• Stare miasto w Dubrowniku

• Park Narodowy Jezior Plitwickich

• Miasto Stari Grad na wyspie Hvar



Sporty narodowe
• Najpopularniejszym sportem 

narodowym jest piłka nożna. 
Chorwacki Związek Piłki Nożnej od 
1992 r. jest członkiem FIFA i UEFA.



Jedzenie
• Chorwacja słynie z dużej ilości potraw 

przygotowywanych głównie z ryb lub mięsa. 
Najsłynniejszymi potrawami są:

• Maneštra – zupa warzywna

• Zagorska juha – zupa z borowików, z boczkiem i 
dodatkiem papryki

• Dorada z grilla – ryba z oliwą z oliwek, z solą 
morską i czarnym pieprzem

• Crni rizot – czarne risotto z kalmarami

• Ćevapčići - roladki z siekanego bądź mielonego 
mięsa wieprzowego lub jagnięciny



Najpiękniejsze miejsca do 
odwiedzania w Chorwacji 
to:
Dubrownik – historyczne miasto

Park Narodowy Jezior Plitwickich

Hvar – wakacyjna wyspa

Split – miasto rzymskiego cesarza

Zadar – malownicza metropolia

Rovinj – kameralna wioska

Brač – rajska wyspa

Pula – zabytkowe miasto

Mljet – skupisko pięknej natury

Trogir – historyczna miejscowość

Wodospady Krka – cud natury

Wyspa Korcula – uroki i natura

Zagrzeb – stolica kraju

Omiš – miasto piratów

Makarska – malownicze wybrzeże

Szybenik – najstarsze miasto



Historia 
Chorwacji
• Historia Chorwacji – obejmuje dzieje 

państwa i narodu chorwackiego od VI do 
XXI wieku. W starożytności tereny obecnej 
Chorwacji były zamieszkane przez 
plemiona iliryjskie i zostały podbite przez 
cesarstwo rzymskie. Następnie były częścią 
Bizancjum i osiedlili się tu Słowianie. Po 
krótkim okresie istnienia niezależnego 
królestwa, Chorwacja została przyłączona 
do Węgier, a od XVI w. pod panowaniem 
Habsburgów. W XIX rozbudziła się w 
Chorwatach świadomość narodowa. W XX 
w. Chorwacja weszła w skład Jugosławii. 
Po rozpadzie tego kraju i wojnie domowej 
Chorwacja stała się niepodległym 
państwem będącym republiką 
parlamentarną i członkiem Unii 
Europejskiej.



• 25 czerwca 1991 Chorwacja ogłosiła niepodległość. Wydarzenie to 
spowodowało sprzeciw Serbów zamieszkujących Slawonię i 
Krajinie. Serbowie ogłosili secesję od Chorwacji. W lipcu 1991 
doszło do serbskiego powstania, które zostało wsparte przez armię 
federalną. Podczas wojny Chorwacja zyskała uznanie 
międzynarodowe i 22 maja 1992 została członkiem ONZ. W 1995 
Chorwaci na skutek działań wojennych odzyskali zachodnią 
Slawonię i Krajinę. W 1998 pod międzynarodową kontrolą miało 
miejsce pokojowe przejęcie wschodniej Slawonii. Po śmierci 
prezydenta Franjo Tuđmana (1991-1999), urząd objął Stjepan
Mesić. W 2000 przebudowie uległa scena polityczna Chorwacji, 
główną siłą zostali socjaldemokraci. Premierem został Ivica Račan. 
Na skutek wyborów z 2003 socjaldemokraci utracili władzę na rzecz 
opozycyjnej Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej, co 
doprowadziło do powstania nowego rządu HDZ, z premierem Ivo
Sanaderem. Podczas wyborów prezydenckich, które odbyły się 16 
stycznia 2005, Mesić został wybrany na drugą kadencję. Mesić
konsekwentnie realizował politykę zbliżenia z Unią Europejską, 
mając na celu przystąpienie Chorwacji do UE w możliwie 
najbliższej perspektywie.



• Wybory z 2007 zakończyły się zwycięstwem rządzącej Chorwackiej 
Wspólnoty Demokratycznej. Dzięki temu urzędujący premier Ivo Sanader
utworzył swój drugi rząd, tym razem przy wsparciu partii koalicyjnych. 1 
kwietnia 2009 przystąpiła do struktur NATO. 1 lipca 2009 Ivo Sanader podał 
się do dymisji. Na ustąpienie premiera z urzędu miało wpływ nierozwiązanie 
sporu ze Słowenią o rozgraniczeniu wód morskich Zalewu Pirańskiego i 
terenów granicznych nad rzeką Mura.

• 3 lipca 2009, po rezygnacji ze stanowiska premiera przez Iva Sanadera, 
prezydent Stjepan Mesić powierzył Jadrance Kosor misję utworzenia 
nowego rządu. Podczas konwencji HDZ w Zagrzebiu 4 lipca 2009 Jadranka
Kosor została jednogłośnie wybrana na nową przewodniczącą partii w 
miejsce ustępującego Iva Sanadera. Dwa dni później została zaprzysiężona 
pierwszą w historii kraju kobietą sprawującą urząd premiera. Na przełomie 
lat 2009 i 2010 odbyły się wybory prezydenckie które wygrał kandydat 
lewicy Ivo Josipović. Wybory z 3 grudnia 2011 zakończyły się zwycięstwem 
centrolewicowej opozycyjnej Koalicji Kukuriku. 9 grudnia 2011 ustępująca 
premier Jadranka Kosor którą na stanowisku premiera zastąpił 
socjaldemokrata Zoran Milanović (zaprzysiężony 23 grudnia 2011) 
podpisała w Brukseli traktat akcesyjny o przystąpieniu Chorwacji do UE 
które zostało poparte przez Chorwatów w referendum na początku 2012. 
Przystąpienie Chorwacji do UE nastąpiło 1 lipca 2013.



Dziękujemy za uwagę 
• Prezentację wykonali: Piotr Reising, Patrycja Bujak, kl. 1LE

• Korzystaliśmy ze źródeł takich jak: https://pl.wikipedia.org

https://pl.wikipedia.org/

