


Zagrzeb,  
miasto 
miliona serc

Zagrzeb znajduje się w 
miejscu, gdzie pod względem 
geograficznym, kulturowym, 
historycznym i politycznym 
spotykają się Wschód i Zachód, 
jest stolicą Chorwacji, łączy w 
sobie w niepowtarzalną całość 
ducha kontynentalnego z duchem 
śródziemnomorskim. Zagrzeb jest 
centrum kulturalnym, naukowym, 
ekonomicznym, politycznym 
i administracyjnym Republiki 
Chorwacji, tu znajduje się 
siedziba parlamentu, prezydenta 
i rządu. Korzystne położenie 
geograficzne między Kotliną 
Panońską a obrzeżami Alp i Gór 
Dynarskich umożliwiło łatwość 
komunikacji. Od strony północnej 
górski masyw Medvednica chroni 
miasto od chłodnych, północnych 
wiatrów, a rozległa równina i 
rzeka Sava czyni je dostępnym 
z pozostałych stron świata.
W Zagrzebiu mieszka jedna 
czwarta ludności Chorwacji, czyli 
prawie milion mieszkańców. Przez 
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wieki ludzie przyjeżdżali do Zagrzebia 
z różnych krajów Europy, a w czasach 
najnowszych ze wszystkich regionów 
Chorwacji, wzbogacając kulturę 
miasta. Zagrzeb jest bezpieczną 
metropolią otwartych drzwi, z 
burzliwą historią i ciekawymi ludźmi. 
Serdecznie zaprasza do zapoznania 
się z nim i spełnia oczekiwania.
W tym mieście łatwo zawiera 
się znajomości, zdobywa nowych 

przyjaciół i przeżywa przygody 
godne zapamiętania. Historię miasta 
można odczytywać z zachowanych 
fasad budynków, a ulice i place 
są świadectwem współistnienia 
różnych mentalności, tworzących 
rozpoznawalną tożsamość Zagrzebia, 
metropolii pełnej luzu. Warto 
więc poddać się atmosferze tego 
miasta, od którego – zdaniem wielu 

-piękniejsze są tylko jego mieszkanki.
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Dwa wzgórza 
Zagrzebia

Badania archeologiczne dowodzą, 
że w okolicy dzisiejszego Zagrzebia 
osadnictwo istniało już w epoce 
kamiennej, około 35 tysięcy lat 
p. n. e. Późniejszymi mieszkańcami 
byli Ilirowie, potem Celtowie, 
którzy z dalekiej północy przybyli 
najprawdopodobniej w IV wieku 
p. n. e., a wreszcie Rzymianie, którzy 
w pobliżu Zagrzebia zbudowali 
duży ośrodek - Andautonię, 

gdzie obecnie znajduje się park 
archeologiczny w miejscowości 
Ščitarjevo koło Zagrzebia.
Zagrzeb, jaki znamy dzisiaj, a 
właściwie jego najstarsza część, 
powstał w średniowieczu na 
dwóch wzgórzach: na wzgórzu 
Gradec, zamieszkanym przez 
szlachtę i mieszczan (dzisiaj 
Górne Miasto), oraz na wzgórzu 
Kaptol, należącym do Kościoła.
Nazwa Zagrzeb po raz pierwszy 
pojawiła się w dokumentach w 
1094 roku, kiedy św. Władysław, 
król węgierski, założył na Kaptolu 
Biskupstwo Zagrzebskie. Neogotycka 
Katedra nadal dominuje nad miastem, 
a renesansowe mury miejskie wokół 
niej należą do niewielu zachowanych 
w tej części Europy. W burzliwych 
czasach najazdów tatarskich na 
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Europe Środkową miało miejsce 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
historycznych dla świeckiej części 
miasta, położonej na wzgórzu 
Gradec. W połowie XIII wieku, 
Tatarzy spustoszyli Węgry, a król 
Bela IV zbiegł do Zagrzebia, gdzie 
mieszkańcy udzielili mu schronienia. 
Na znak wdzięczności w 1242 roku 
nadał Gradecowi status wolnego 
miasta królewskiego. Tamte czasy 
symbolicznie przypomina Wieża 
Lotroščak, z której od ponad stu lat 
codziennie w samo południe rozlega 
się wystrzał armatni. W średniowieczu 
codziennie o zmierzchu dzwony 
wzywały mieszkańców do powrotu do 
miasta, którego bramy były zamykane. 
Jedyną bramą do średniowiecznego 
Gradeca jest Kamienna Brama, 

odbudowana po pożarze w XVIII 
wieku. Z pożogi uratował się cudem 
tylko obraz Matki Boskiej, obecnie 
umieszczony na ołtarzu. Matka 
Boska z Kamiennej Bramy jest 
patronką Zagrzebia, a w dniu jej 
święta 31 maja odbywa się uroczysta 
procesja. Tego dnia obchodzony jest 
również Dzień Miasta Zagrzebia.
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Dwie osady, Gradec i Kaptol, w 
średniowieczu często rywalizowały 
między sobą. Dzielił je i łączył 
jednocześnie potok Medveščak, 
nad którym budowano młyny. 
Niegdysiejsze koryto tego potoku 
przykrywa dzisiaj malownicza 
ulica Tkalčićeva, pod którą płynie 
woda w kierunku rzeki Savy. 
Z czasem ustało niebezpieczeństwo 
najazdów i miasto stopniowo 

rozszerzało się na nizinę. U podnóża 
obu osad powstał plac handlowy, 
dzisiejszy Plac Bana Jelačića, 
serce miasta i główne miejsce 
spotkań jego mieszkańców. 
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Jedno miasto 
Zagrzeb

Miasta na dwóch wzgórzach rozwijają 
się i rozkwitają. W XVII i XVIII wieku, 
powstają barokowe pałace i kościoły. 
Na Górnym Mieście Jezuici wznieśli 
kościół św. Katarzyny, jedną z 
najpiękniejszych budowli barokowych 
w Zagrzebiu. W drugiej połowie XVII 
wieku Zagrzeb staje się miastem 
akademickim i siedzibą rządu. 
Konflikty między miastem biskupim 

a wolnym miastem królewskim powoli 
ustają, aż wreszcie w 1850 roku 
obie osady zjednoczyły się w jedno 
miasto Zagrzeb, liczące wówczas 
15 tysięcy mieszkańców. Korzystne 
położenie umożliwiło jego szybki 
rozwój na nizinie nad rzeką Savą.
Rozwój produkcji przemysłowej, 
handlu, transportu i banków miał 
duży wpływ na wygląd miasta 
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Zagrzeb rozbudowuje się do linii 
kolejowej, która od 1862 roku 
łączyła Zagrzeb ze stolicami państw 
środkowoeuropejskich. W tym czasie 
miasto budowane jest na regularnej 
siatce ulic. Plan urbanistyczny 
jest jasny. Każda ulica w Dolnym 
Mieście musiała być prosta, tej 
samej szerokości co inne, a budynki 
tego samego typu i wysokości. 
Przestrzenne place i parki z 
monumentalnymi budowlami w stylu 
klasycyzmu i historycyzmu tworzą 
oblicze Zagrzebia, jakie dziś znamy.
Idąc z Placu Bana Jelačicia 
ulicą Prašką ujrzymy zespół 
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Wiedeńskiego, które tworzą tak 
zwaną „zieloną podkowę” w 
kształcie litery U, wokół których 
wzniesiono reprezentacyjne 
budowle będące symbolem 
kultury mieszczańskiej. Starannie 
zaplanowano tu proporcje między 
terenami zielonymi a architekturą 
budynków publicznych, fontann 
i pawilonów. Wśród nich są 
Dworzec Kolejowy, Chorwacka 
Akademia Nauki i Sztuki, budynki 
uniwersyteckie, Biblioteka 
Uniwersytecka, Teatr Narodowy i 

reprezentacyjne pałace. Żółte fasady 
budynków i aleje kasztanowców 
przypominają czasy, kiedy 
Chorwacja była częścią Monarchii 
Austrowęgierskiej. Taki właśnie 
Zagrzeb nowoczesny znakomicie 
harmonizuje ze średniowiecznym 
Górnym Miastem. W Dolnym Mieście 
warto zajrzeć w bramy kamienic, 
których fasady oddzielają publiczną 
przestrzeń ulicy od prywatnego życia 
podwórek. Połączenie atmosfery 
małego miasta i środkowoeuropejskiej 
stolicy wyróżnia Zagrzeb na mapie 
ówczesnych miast europejskich.
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Czasy 
współczesne

Historia XX wieku zmieniła mapę 
świata i pozostawiła trwałe ślady 
w życiu mieszkańców Zagrzebia. Po 
I Wojnie Światowej, w 1918 roku 
Chorwacja weszła w skład Królestwa 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców 
(SHS), nowego państwa Słowian 
południowych. Liczba mieszkańców 
Zagrzebia gwałtownie wzrasta, na 
wschodzie i na zachodzie miasta 

powstają nowe dzielnice, a u 
podnóża Medvednicy budowane 
są reprezentacyjne rezydencje. Na 
początku XX wieku miasto żyje 
pełnią życia, utrzymuje bliskie 
kontakty z innymi europejskimi 
ośrodkami kultury, sztuki i nauki.
Rozpoczęła nadawanie pierwsza 
radiostacja w tej części Europy, 
powstała Giełda Zagrzebska 
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(ostatnie dzieło architekta Viktora 
Kovačicia), zbudowano pierwszą 
automatyczną centralę telefoniczną, 
zaczęto budowę pierwszego drapacza 
chmur. Nowoczesność szybko 
zmienia codzienne życie i tak jest aż 
do początku II Wojny Światowej.
Po wojnie Chorwacja staje się jedną 
ze sześciu republik Jugosławii, a 
jej stolicą jest Zagrzeb. Miasto 
rozbudowuje się i przekracza rzekę 

Savę, na której południowym brzegu 
zbudowano osiedla mieszkaniowe. 
Rzeka Sawa, która przez wieki groziła 
powodziami, a w średniowieczu 
chroniła miasto przed najazdami, 
zaś jako droga wodna łączyła je 
z dalekimi krajami, od połowy 
XX wieku dzieli Zagrzeb na Stare 
Miasto i na Nowy Zagrzeb. Dzisiaj 
dwa brzegi Savy łączy dwanaście 
mostów. Zagrebački Velesajam, 
miejsce międzynarodowych 
spotkań biznesowych, przeniesiono 
z centrum na południowy brzeg 
Savy. Wybudowano lotnisko 
Pleso, biurowce - drapacze 
chmur oraz nową Bibliotekę 
Narodową i Uniwersytecką.
Parlament chorwacki (Hrvatski sabor) 
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w 1991 roku ogłosił niepodległość 
i suwerenność Republiki 
Chorwacji. Zagrzeb jest stolicą 
nowego, niepodległego państwa 
europejskiego, wspólnoty wolnych 
i równych obywateli. Siedziba 
parlamentu i rządu znajduje się w 
Górnym Mieście, gdzie od wieków 
podejmowano historyczne decyzje.

W nowym tysiącleciu Zagrzeb stał 
się biznesowym centrum regionu, 
miastem wielojęzycznej komunikacji 
kulturowej, biznesowej z politycznej. 
Nowe dzielnice biurowców poza 
centrum miasta są odpowiedzią na 
współczesne potrzeby. Miasto jest 
nadal uczestnikiem wydarzeń na 
arenie europejskiej i światowej.
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Zielony 
Zagrzeb

W Zagrzebiu niemal na każdym kroku 
można natrafić na zielone oazy do 
wypoczynku. Niewiele miast ma 
swój park przyrody. W Zagrzebiu 
blisko centrum miasta znajduje się 
góra Medvednica, ulubione miejsce 
wycieczek. Zielone parki oddzielają 
ulice i place. W XIX wieku powstała 
Promenada Strossmayera na Górnym 
Mieście, gdzie dzisiaj, siedząc na 

ławce „w towarzystwie“ poety A. G. 
Matoša, można podziwiać najbardziej 
romantyczną panoramę miasta.
O wysokim poziomie kultury miasta 
w XIX wieku świadczy wspomniana 
już „zielona podkowa” Lenuciego, 
strefa ośmiu zielonych placów 
tworzących szkielet Dolnego Miasta. 
Najbardziej popularny z nich jest 
Zrinjevac, znany z alei platanów 
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przywiezionych z Triestu ponad sto lat 
temu. Fontanny, pawilon muzyczny 
i popiersia wybitnych Chorwatów 
pozwalają przenieść się w przeszłość. 
Już od ponad 120 lat mieszkańcy 
Zagrzebia codziennie zatrzymują się 
obok kolumny meteorologicznej, by 
sprawdzić dokładny czas, temperaturę, 
ciśnienie i wilgotność powietrza.
Z Placu Króla Tomislava, 
pierwszego chorwackiego króla, 
osoby podróżujące koleją mają 
wyjątkowy widok na Pawilon Sztuki 
i Katedrę. Pawilon Sztuki, miejsce 

wspaniałych wystaw, zbudowano 
jako Pawilon Chorwacki na 
Wystawie Tysiąclecia w 1896 roku 
w Budapeszcie. Nowoczesna na owe 
czasy żelazna konstrukcja umożliwiła 
przeniesienie pawilonu w obecne 
miejsce, gdzie dwa lata później 
został otwarty dla publiczności.
W pobliżu znajduje się jeszcze 
jedno miejsce ucieczki od gwaru 
miasta: ogród botaniczny, jeden 
z najbogatszych zbiorów roślin w 
Europie, liczący około 10 tysięcy 
gatunków roślin. Za murami 
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Katedry jest park Ribnjak, gdzie 
w przeszłości księża w piątki 
łowili ryby na postny obiad.
We wschodniej części miasta 
znajduje się rozległy park Maksimir, 
największy park w Zagrzebiu. W XIX 
wieku został zaprojektowany jako 
ogród angielski z malowniczymi 
pawilonami, a w pierwszej połowie XX 
wieku powstał tu ogród zoologiczny.

Cmentarz Mirogoj jest położony na 
wzgórzu, niedaleko centrum miasta. 
Monumentalne arkady, pawilony i 
kopuły z końca XIX wieku zostały 
zaprojektowane przez znanego 
architekta Hermana Bollé. Jest to 
miejsce spoczynku wielu znanych 
osób i jeden z najpiękniejszych 
cmentarzy w Europie, a także piękny 
park i galeria na otwartej przestrzeni.
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Miasto 
sztuki

Zagrzeb jest miastem różnorodnego 
i bogatego życia kulturalno-
artystycznego. Dzięki blisko 
trzydziestu stałym i sezonowym 
teatrom i scenom teatralnym, około 
trzydziestu muzeom, licznym galeriom 
i licznym festiwalom teatralnym, 
muzycznym i tanecznym, Zagrzeb 
wpisuje się na listę miast sztuki. Od 
sztuki klasycznej do alternatywnej, 

od amatorskiej do profesjonalnej, od 
intymnej do publicznej, różnorodność 
języków sztuki odzwierciedla 
świadomość mieszkańców Zagrzebia.
Chorwacki Teatr Narodowy 
mieści scenę baletową, operową i 
dramatyczną. Najbardziej znaną salą 
koncertową jest Sala Koncertowa 
Vatroslava Lisinskiego, twórcy 
pierwszej opery chorwackiej. 
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Operetki i musicale, rock-opery i 
pop-opery wystawiane są w Teatrze 
Komedia, spektakle humorystyczne 
i satyryczne w teatrze Kerempuh, 
repertuar współczesny na deskach 
teatrów Gavella, ZKM, ITD, Exit. 
Trudno wymienić wszystkie, a 
szczególnie najlepsze. Oceńcie sami.
Zagrzeb jest gospodarzem licznych 
międzynarodowych imprez 
kulturalnych, jak międzynarodowy 
festiwal filmów animowanych, 
Animafest, drugi co do wielkości 
festiwal animacji w Europie. 
Biennale Muzyczne, Tydzień 
Tańca Współczesnego, Eurokaz, 
Międzynarodowy Festiwal 

Nowego Teatru prezentują 
świat na scenach Zagrzebia.
Pokazaliśmy, że historia, sztuka 
i kultura Zagrzebia, Chorwacji i 
Europy jest związana z architekturą 
miasta, ale można ją znaleźć 
również w miejskich muzeach.
W Muzeum Archeologicznym 
znajduje się tajemnicza „mumia 
zagrzebska”. Mumia kobiety z 
egipskich Teb owinięta jest w 
księgę napisaną na lnianym 
płótnie, z najdłuższym, jeszcze 
nierozszyfrowanym tekstem w 
języku etruskim. Muzeum Miasta 
Zagrzebia we współczesny sposób 
interpretuje wydarzenia z historii 
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stolicy od czasów prehistorycznych do 
dzisiaj. Muzeum Sztuki i Rzemiosła 
zostało założone wraz ze szkołą w 
drugiej połowie XIX wieku, w celu 
zachowania tradycyjnych wartości 
rzemiosł ludowych. Stała wystawa w 
Muzeum Mimara, już od Uniwersjady 
w 1987 roku, prezentuje eksponaty 

z różnych okresów i regionów. W 
Galerii Strossmayera znajduje się 
kolekcją dzieł wybitnych malarzy 
europejskich od XV do XIX wieku. 
W pobliżu jest Galeria Sztuki 
Współczesnej, w której obejrzeć 
można dzieła znanych artystów z 
XIX i XX wieku. Miasto przywitało 
XXI wiek nowym budynkiem 
Muzeum Sztuki Współczesnej, które 
właśnie otwiera swoje podwoje.
W Górnym Mieście, w dawnym 
jezuickim klasztorze, znajduje się 
Galeria Klovićevi Dvori. Muzeum 
Sztuki Naiwnej oferuje emocje, 
dynamikę i symbolikę artystów 

– amatorów. Atelier Meštrović 
wystawia rzeźby Ivana Meštrovića, 
najwybitniejszego chorwackiego 
artysty XX wieku. Według jego 
pomysłu powstał pawilon na 
planie okręgu, obecnie Chorwackie 
Centrum Sztuk Plastycznych. 
Wymieniliśmy zaledwie kilka miejsc 
i zdarzeń. Zagrzeb jest miastem 
sztuki. Sami się o tym przekonajcie.



40
 |

 S
po

rt
, r

ek
re

ac
ja

, c
za

s 
w

ol
ny



42
 |

 S
po

rt
, r

ek
re

ac
ja

, c
za

s 
w

ol
ny

Niebieski 
Zagrzeb 

Biały  
Zagrzeb

Niebieski jest kolorem Zagrzebia. 
Znajdziemy go w herbie miasta, 
a po krótkim spacerze jego 
ulicami zobaczymy, że wszystkie 
tramwaje, autobusy i kolejka 
górska są niebieskie, podobnie jak 
koszulki zagrzebskich sportowców. 
Sport od zawsze był pasją tego 
miasta, począwszy od piłki nożnej, 
najważniejszej „z tych mniej 

ważnych rzeczy”. Symbolem 
najbardziej utytułowanego 
chorwackiego klubu piłkarskiego 
Dinamo jest kolor niebieski. 
Ośrodki sportu i rekreacji znajdują 
się w całym mieście. Klub 
koszykarski Cibona mieści się w 
budynku, który nosi imię ikony 
chorwackiej koszykówki – Dražena 
Petrovicia. Kompleks rekreacyjno-
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wypoczynkowy Jarun na martwym 
ramieniu Savy powstał w 1987 roku, 
przy okazji Uniwersjady. Dzisiaj 
na Jarunie znajdują się ścieżki 
rowerowe i dla pieszych, boiska 
sportowe, a na jeziorze odbywają się 
międzynarodowe zawody wioślarskie. 
Na Jarunie nadal są miejsca z 
nienaruszoną przyrodą, gdzie 
zamieszkuje około stu gatunków 
ptaków, ryb, zwierząt wodnych i 
owadów. Olbrzymi sum Jura jest być 
może miejskim mitem, ale każdy 

rybak łowiący nad jeziorem liczy na 
„taaaką rybę”. Podczas letnich upałów 
Jarun staje się „zagrzebskim morzem“, 
ponieważ plaże są wtedy pełne ludzi.
Sport jest w Zagrzebiu obecny 
także zimą. Na początku każdego 
roku Zagrzeb organizuje Narciarski 
Puchar Świata, więc miasto 
jest nazywane również „Białym 
Zagrzebiem”. Tylko pół godziny 
od centrum miasta oddalone 
jest Sljeme (1035 m), najwyższy 
szczyt masywu Medvednicy, który 
zajmuje specjalne miejsce w sercach 
mieszkańców. Brat i siostra Ivica 
i Janica Kostelić, najbardziej znani 
chorwaccy narciarze, tam właśnie 
przygotowują się do zawodów. Do 
tego stopnia wypromowali Sljeme 
i tamtejszą trasę narciarską, że 
zorganizowano na niej Puchar Świata. 
Przez cały rok Sljeme jest ulubionym 
celem wycieczek wszystkich 
pokoleń mieszkańców Zagrzebia.
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Miasto,  
w którym 

salonem jest 
ulica

We wszystkich rankingach Zagrzeb 
zdecydowanie prowadzi jako 
miasto z największym salonem. 
Już przy pierwszym przebłysku 
słońca, wczesną wiosną otwierają 
się kawiarniane ogródki, kafejki, 
restauracje i cukiernie. Ulice 
i place stają się miejscami 
spacerów, degustacji znakomitej 
kawy, spotkań towarzyskich i 

biznesowych. Wyjątkowa kombinacja 
śródziemnomorskiej serdeczności 
i północnej pracowitości zdobywa 
ludzi od razu: atmosfera jest taka, 
jakby wszyscy byli znajomymi.
Tradycyjny Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru, międzynarodowy festiwal 
uliczny Cest is d’Best, koncerty 
na promenadzie, chrzczenie wina 
w Dzień św. Marcina i różne 
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okazjonalne jarmarki są okazją do 
towarzyskich kontaktów na ulicy.
Tradycja spotkań w kawiarniach ma 
swoje korzenie w bogatej kulturze 
kawiarnianej miasta. Podkowa 
Zagrzebska i Rynek Główny w 
przeszłości były ważnymi punktami 
o życia towarzyskiego. Dzisiaj 
obejmują one całą Starówkę, strefę 
dla pieszych (a nawet sąsiednie 
rejony). Każdy znajdzie coś miłego dla 
siebie. Kawiarnie wokół Placu Bana 
Jelačicia przyjmują poważnych gości. 
Artyści, młodzi, ale i starsi ludzie, 

kochają Plac Petra Preradovicia, 
zwany Targiem Kwiatowym. Ulica 
Tkalčićeva, która w przeszłości 
oddzielała Gradec od Kaptolu i 
była pełna karczm i czerwonych 
latarni, dzisiaj jest znanym miejscem 
rodzinnych spotkań i spacerów. Jeżeli 
preferujecie romantykę, najkrótszą 
kolejką górską w świecie, znajdującą 
się przy ulicy Ilica, w 55 sekund 
znajdziecie się na Górnym Mieście. 
Wszystkie wymienione lokalizacje 
są częścią prawdziwego fenomenu, 
tak zwanej špicy. Do tradycji należy 
spędzanie sobotnich poranków w 
ulubionym lokalu. Przychodzi się tu 
po to, by poobserwować i zostać 
zauważonym. Rytuał jest zawsze 
taki sam: powolne picie kawy, 
czytanie sobotnich gazet, zakupy 
świeżych produktów spożywczych 
na targowisku Dolac, a potem, 
bez pośpiechu, powrót do domu i 
gotowanie obiadu. Każda dzielnica 
ma własne miejsce tego rodzaju 
spotkań; jesteście tam witani, 
bo w takich miejscach wszyscy 
mówią do was po imięniu.
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Smaki, kolory, 
zapachy

Oferta gastronomiczna w 
Zagrzebiu jest połączeniem różnych 
kuchni. Historia i geografia miały 
wpływ na menu miasta. Chociaż 
mieszkańcy lubią gotować w 
domu, jest wiele miejsc z bogatą 
ofertą potraw kontynentalnych, ale 
także kuchni śródziemnomorskiej 
i międzynarodowej.
Štrukle są potrawą, którą każdy 
mieszkaniec Zagrzebia poleci jako 
regionalną. Przygotowuje się je 
na kilka sposobów, można je jeść 
gotowane lub pieczone, na słodko 
albo na słono. Purica s mlincima 
(indyk z macą) jest tradycyjną 
potrawą kontynentalną. Amatorom 
mięsa polecamy zagrebački odrezak 
(kotlet zagrzebski), klasyczny kotlet 
cielęcy, faszerowany szynką i serem. 
Możemy się więc pochwalić tym, że 

Zagrzeb, tak samo jak Paryż i Wiedeń, 
ma własny kotlet. Na śniadanie 
skosztujcie świeżej śmietany z serem, 
którą kupicie od producenta, kumicy 
(kumoszki) z okolicy Zagrzebia. Jedną 
ze szczególnych cech miasta są 
targowiska. Prawie każda dzielnica 
ma własne, ale najbardziej znane 
jest targowisko Dolac, znajdujące 
się niedaleko Katedry, w sercu 
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Zagrzebia. Tam każdego ranka 
producenci sprzedają świeże owoce 
i warzywa, mięso i ryby. Tak zwany 
plac jest unikatowym miejscem, 
zwanym też „brzuchem Zagrzebia”, 
gdzie smakosze mogą znaleźć 
sezonowe produkty ze wszystkich 
regionów Chorwacji. Intensywność 
barw, smaków i dźwięków jest 
niepowtarzalnym doświadczeniem.
W ciągu dnia barki obok targowiska 
zapraszają na tanie, domowe 
potrawy. Na każdym kroku są 
cukiernie i piekarnie. Na kolację 
zapraszają liczne restauracje 
z kuchnią regionalną. Warto 
skosztować zagrzebskich štrudli z 
jabłkami, serem albo wiśniami. Nie 
można zapomnieć o kremówkach 
(kremšnite); najbardziej znane są 
te z pobliskiego miasta Samobor.
Nie zapomnijmy też o ofercie win. 

W okolicy Zagrzebia uprawia się 
winorośl i produkuje smakowite 
wina. Mimo tego, że piwo jest 
najpopularniejszym napojem, 
tradycja chrzczenia młodego wina 
11 listopada w Dniu Świętego 
Marcina, patrona hodowców winorośli, 
mówi o znaczeniu kultury wina.
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Z Zagrzebia  
z miłością

Oryginalną pamiątką z pobytu w 
Zagrzebiu jest obowiązkowy w 
świecie biznesu krawat, autentyczny 
produkt chorwacki. W XVII wieku 
chorwaccy żołnierze zwracali 
uwagę Francuzów eleganckimi 
chustkami wokół szyi. W jaki sposób 
krawat został znanym modnym 
dodatkiem, wiadomo z historii.
Jeden z najważniejszych wynalazków 

XX wieku, długopis, powstał w 
Zagrzebiu. Wynalazca inż. Eduard 
Slavoljub Penkala, w 1906 roku 
opatentował pierwszy długopis na 
świecie, a w 1907 roku pierwsze pióro 
wieczne. Długopisy i pióra Penkali 
produkowano w fabryce w Zagrzebiu, 
a eksportowano je do ponad 70 
krajów na całym świecie. Ma on w 
swoim dorobku ponad 80 wynalazków 



58
 |

 S
ty

l ż
yc

ia
, g

as
tr

on
om

ia
, z

ak
up

y

– nawet z dziedziny awiacji. Zaledwie 
kilka lat po braciach Wright, 
Penkala w 1910 roku zbudował 
pierwszy chorwacki samolot.
Aromatyczne pierniki (paprenjak), 
przygotowywane według dawnej 
tradycji przez kobiety w Zagrzebiu, 
są oryginalną pamiątką. Niezwykła 
kombinacja składników – miód, 
orzechy i pieprz – podkreśla kontrasty 
Zagrzebia. Licitar (serce z piernika), 

tradycyjne, barwnie dekorowane 
ciasto z Chorwacji środkowej, już 
od dawna jest symbolem miłości i 
przywiązania. Czerwona parasolka 
z Šestin jest częścią stroju ludowego 
z okolic Zagrzebia, a na targowisku 
Dolac chroni sprzedawców 
przed deszczem i słońcem.
Miłośników antyków, dzieł sztuki i 
staroci zapraszamy w każdy weekend 
rano na Britanski Trg. Zagrzeb jest 
miastem kreatywnych zakupów – 
począwszy od małych tradycyjnych 
sklepików na głównej ulicy miasta 

- Ilicy, po wielkie centra handlowe – 
każdy może znaleźć coś dla siebie.
Zagrzeb jest miastem, które na 
zawsze zajmie szczególne miejsce w 
sercach odwiedzających go ludzi.
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Zagrzeb jest stolicą Republiki Chorwacji

Ludność: 779.145 (2001.)

Powierzchnia: 641 km2

Wysokość n.p.m.: Zrinjevac 122 m, 
Grič 158 m, Sljeme 1.035 m

Klimat: kontynentalny
Średnia temperatura latem: 20˚C, 
Średnia temperatura w zimie: 1˚C

Strefa czasowa: czas środkowoeuropejski 
Czas letni +1 godzina

Telefon: Chorwacja +385; Zagrzeb (0)1

Waluta: kuna (kn)

Odległości: Wiedeń 370 km, Budapeszt 350 km, 
Wenecja 380 km, Dubrownik 600 km, Paryż 1.400 km, 
Londyn 1.600 km.
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