




Zamek Dubliński
Zamek Dubliński (irl. Caisleán Bhaile Átha

Cliath) , czyli warownia z niesamowitą historią. 
Wybudowana została w latach 1204–1224 przez 
Anglo-Normanów, lecz w roku 1684 została niemal 
doszczętnie spalona. Ostała się jedynie słynna, 
potężna Record Tower. W roku 1746 został 
wykonany remont twierdzy i jej apartamentów, 
dzięki czemu odzyskała ona wiele ze swej dawnej 
świetności.

Do zabytków, które można oglądać, odwiedzając to 
miejsce należą:

Sala św. Patryka

Sala tronowa

Zbiory Chestera Beatty’ego.





Sala św. Patryka



Sala tronowa



Inne atrakcje i ciekawostki



Kuchnia

gulasz irlandzki

Irish stew (irl. Stobhach
Gaelach) - najbardziej znanym 
daniem lokalnej kuchni jest 
gulasz irlandzki z jagnięciny lub 
baraniny. Mięso dusi się                             
z ziemniakami, cebulą, 
marchewką, porem i kaszą 
jęczmienną. 

Od XIX wieku ziemniaki są 
podstawą diety Irlandczyków.



Kuchnia

irlandzkie śniadanie
Typowe irlandzkie śniadanie zazwyczaj 

nie różni się od śniadania angielskiego i składa 
się z następujących potraw:

 smażone kiełbaski wieprzowe (sausages)

 smażone plastry bekonu (rashers)

 jajko sadzone lub jajecznica (scrambled
eggs)

 white pudding (rodzaj białej kaszanki) lub 
black pudding (rodzaj czarnej kaszanki)

 pieczony pomidor (oven-baked tomato)

 hash brown – podobny do polskiego placka 
ziemniaczanego, ale smażony na głębokim 
tłuszczu.



Kuchnia

Piwo Guinness
Guinness to najpopularniejsze piwo 

w Irlandii, warzone w założonym przez 
Arthura Guinnessa browarze St. James’s
Gate Brewery w Dublinie. 

Piwo szybko zdobyło popularność na 
Wyspach Brytyjskich, a później na całym 
świecie.

Piwo Guiness jest jednym z symboli Irlandii, 
dziennie wypija się na świecie 9 mln kufli. 

Kompania nie tylko posiada oddziały w 
sześciu miastach świata, ale również własne 
statki do przewozu piwa.



Kuchnia

Pancake Day 
W ostatni dzień karnawału 

Irlandczycy świętują Pancake Day 
czyli Dzień Naleśnika. 

Odpowiada on naszym Ostatkom,                  
a w tym dniu serwuje się naleśniki 
pod każdą postacią. Są one 
symbolem dawnej tradycji, 
nakazującej zużyć wszystkie resztki 
przez Wielkim Postem.



Zwyczaje
Samhain

Z Irlandii wywodzi się święto 
Halloween. Początkowo nazywało się ono 
Samhain. 

Samhain było najważniejszym celtyckim 
świętem, którego nazwa oznacza koniec lata 
(sam e fuin). Związane jest z zakończeniem 
żniw i roku według kalendarza celtyckiego 
(współcześnie umownie 31 października /              
1 listopada).

W wyniku emigracji Irlandczyków do Ameryki, 
święto zostało zaszczepione na amerykańskim 
gruncie i zmienione powróciło do Europy.              
W Irlandii obchodzone jest bardzo hucznie.



Legendy
Blarney

Jeżeli jesteś nieśmiały, masz 
problemy z zainteresowaniem swą 
opowieścią słuchaczy, koniecznie 
jedź do zamku Blarney. Pocałowanie 
wiszącego za jego murami kamienia, 
daje dar elokwencji. 

Niech jednak nie tylko to będzie 
powodem odwiedzenia Blarney, 
zamkowe ogrody są bardzo urokliwe, 
zwłaszcza wiosną z kwitnącymi 
różanecznikami.

Całowanie kamienia w Blarney



Kultura
Trinity College 

Trinity College (irl. Coláiste na 
Tríonóide) – irlandzka uczelnia założona w roku 
1592 przez królową Elżbietę I w Dublinie, na 
terenie dawnego klasztoru augustianów. 

Najciekawszym obiektem jest Biblioteka 
Trinity College. Jej najcenniejszą księgą jest 
Księga z Kells – manuskrypt z około 800 roku, 
bogato iluminowany przez celtyckich mnichów. 
Będąc jednym z najważniejszych zabytków 
chrześcijaństwa irlandzkiego , stanowi również 
jeden z najpiękniejszych iluminowanych 
manuskryptów średniowiecznych, jakie 
zachowały się do naszych czasów.

The Long Room w bibliotece Trinity College 



Historia

Wyspy Aran 
Wyspy Aran (irl. Árann) słyną ze swojej 

geologii, zabytków oraz ciągle tam żywego                       
i powszechnie używanego, języka irlandzkiego 
(Gaelic). W skład Aranów wchodzą trzy wyspy -
Inishmore (największa), Inishmaan i Inisheer
(najmniejsza). 

Najbardziej popularną atrakcją turystyczną wysp 
Aran jest położony na Inishmore prehistoryczny 
kamienny fort - Dún Aonghasa, uważany za 
"najokazalszy barbarzyński monument w 
Europie". Jest on usytuowany na krawędzi 
stumetrowego klifu, będąc wspaniałym miejscem 
do podziwiania zapierających dech w piersiach 
krajobrazów - w pogodny dzień można dostrzec 
obiekty oddalone o 120 km.

Wyspy Aran – wyspa Inishmore



Sport
Hurling

Hurling (irl. Iomáint) – gra 
zespołowa, w której gracze używają 
kijów i piłek. 

Uważana za najszybszy zespołowy 
sport świata. Grana głównie w Irlandii, 
gdzie jest obok futbolu gaelickiego 
sportem narodowym i cieszy się 
ogromnym powodzeniem. 

Kobieca odmiana tego sportu to 
camogie.



Legendy

Pierścień Claddagh

Pierścień Claddagh (irl. 
Chladaigh fáinne) - pierścień noszony 
jako symbol przyjaźni lub małżeństwa               
w Irlandii od XVII wieku. 

Współcześnie, pierścień Claddagh może 
pełnić rolę obrączki ślubnej, pierścionka 
zaręczynowego bądź podarunku dla 
matki upamiętniającego fakt narodzin 
jej dziecka, jak również przy innych 
okazjach.

Symbolikę pierścienia wyraża maksyma: "pozwól 
panować miłości i przyjaźni na zawsze"



Historia
Glendalough

Glendalough (irl. Gleann Dá
Loch) to malownicza dolina a także 
osada z VI wieku o tej samej nazwie. 
Miejsce to bogate jest w zabytki                
z epoki wczesnego chrześcijaństwa, 
jak np. górująca nad krajobrazem 
kamienna wieża (schronienie 
mieszkańców podczas najazdów), czy 
położony obok niej cmentarz (miejsce 
spoczynku wielu ofiar Wielkiego 
Głodu).

Glendalough



Kultura 
Tańce irlandzkie

W tańcu irlandzkim ręce 
zawsze trzymane są blisko ciała. Jest 
to pozostałość po czasach, kiedy 
tańce były zabronione i odbywały się 
w ciasnych pomieszczeniach 
piwnicznych. Inna przypowieść mówi, 
że ręce są trzymane na pamiątkę 
buntu przeciwko najeźdźcom 
brytyjskim, a symbolizują spętanie.

Zespół Tańca Irlandzkiego z Katowic. 
... GLENDALOUGH to najdłużej 
działający zespół tańca irlandzkiego 
na Śląsku.

Tancerki podczas tańca irlandzkiego



Kultura

U2
U2 to jeden z najbardziej 

znanych irlandzkich zespołów 
muzycznych.

Ten zespół rokowy powstał               
w Dublinie w roku 1976, pod 
nazwą U2 występujący od 1978 
r. W jego skład wchodzą: Bono, 
The Edge, Adam Clayton i Larry 
Mullen.

Wylansowali wiele muzycznych 
hitów znanych i lubianych na 
całym świecie.



Bibliografia

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia

• https://www.podrozepoeuropie.pl/klify-moher-irlandia/

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Klify_Moheru

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Patryk
a_w_Dublinie

• https://travel.sygic.com/pl/poi/katedra-sw-patryka-w-
dublinie-poi:1236

• https://navtur.pl/place/show/1442,rock-of-cashel

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Rock_of_Cashel

• https://en.wikipedia.org/wiki/Guinness_Storehouse

• https://www.podrozepoeuropie.pl/muzeum-guinness-
dublin/

• https://www.gurupodrozy.pl/wyprawy/europa/irlandia/ri
ng-of-

• https://kolemsietoczy.pl/irlandia-co-warto-zobaczyc-
ciekawe-miejsca-porady-praktycze-transport-ceny/

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Killarney_National_Park

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cork_Butter_Museum

• https://fajnepodroze.pl/irlandia-atrakcje/

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Dublin_Zoo

• https://www.podrozepoeuropie.pl/zoo-dublin/

• https://www.dublinzoo.ie/animals/our-animals/

• https://www.podrozepoeuropie.pl/panda-mala-zoo-
europa/

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Dubli%C5%84ski#/
media/Plik:Dublin_Castle_o11.jpg

• https://www.travelin.pl/atrakcja/zamek-dublinski

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Pier%C5%9Bcie%C5%84_Ke
rry

• https://www.irelandhighlights.com/ring-of-kerry/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://www.podrozepoeuropie.pl/klify-moher-irlandia/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klify_Moheru
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Patryka_w_Dublinie
https://travel.sygic.com/pl/poi/katedra-sw-patryka-w-dublinie-poi:1236
https://navtur.pl/place/show/1442,rock-of-cashel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rock_of_Cashel
https://en.wikipedia.org/wiki/Guinness_Storehouse
https://www.podrozepoeuropie.pl/muzeum-guinness-dublin/
https://www.gurupodrozy.pl/wyprawy/europa/irlandia/ring-of-
https://kolemsietoczy.pl/irlandia-co-warto-zobaczyc-ciekawe-miejsca-porady-praktycze-transport-ceny/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Killarney_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Cork_Butter_Museum
https://fajnepodroze.pl/irlandia-atrakcje/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dublin_Zoo
https://www.podrozepoeuropie.pl/zoo-dublin/
https://www.dublinzoo.ie/animals/our-animals/
https://www.podrozepoeuropie.pl/panda-mala-zoo-europa/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Dubli%C5%84ski#/media/Plik:Dublin_Castle_o11.jpg
https://www.travelin.pl/atrakcja/zamek-dublinski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pier%C5%9Bcie%C5%84_Kerry
https://www.irelandhighlights.com/ring-of-kerry/


Pochodzenie zdjęć

• Setanta Saki, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31257608

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37657

• Przemysław Sakrajda, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8254531

• Sandro Schachner,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=536079

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22882391

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6673005

• https://heritageireland.ie/places-to-visit/rock-of-cashel/

• Eddi Laumanns , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5072775

• Sami Keinänen , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=802514

• Greg Hume, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23209253

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4409403

• https://erasmusu.com/pl/erasmus-dublin/erasmus-zdjecia/dublin-castle-555663

• Adrian Grycuk, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:St._Patrick%E2%80%99s_Hall_Dublin_Castle_2014.JPG

• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dublin_Castle_Throne_Room_2018.jpg

• https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g186605-d13998438-Guinness_Storehouse_Guinness_Legacy_Tour-
Dublin_County_Dublin.html

• https://www.getyourguide.pl/guinness-storehouse-l3543 /

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41303

• https://passionpassport.com/ring-of-kerry-travel-guide/

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49897

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64247

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12212891

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34993617

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=242720

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77829224

• https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g186600-d219233-Reviews-or10-Butter_Museum-Cork_County_Cork.html

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=760542

• https://www.irishcentral.com/news/40-new-ancient-irish-monuments-newgrange

• https://www.ireland.com/en-gb/things-to-do/attractions/bru-na-boinne/

• https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/dublin-zoo-tickets-latest-how-23838055

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47647

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=210084

• https://male-i-duze-koty.fandom.com/pl/wiki/Tygrys_sumatrza%C5%84ski

• Marco Schmidt , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3137886

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31257608
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37657
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8254531
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=536079
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22882391
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6673005
https://heritageireland.ie/places-to-visit/rock-of-cashel/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5072775
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=802514
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23209253
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4409403
https://erasmusu.com/pl/erasmus-dublin/erasmus-zdjecia/dublin-castle-555663
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:St._Patrick%E2%80%99s_Hall_Dublin_Castle_2014.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dublin_Castle_Throne_Room_2018.jpg
https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g186605-d13998438-Guinness_Storehouse_Guinness_Legacy_Tour-Dublin_County_Dublin.html
https://www.getyourguide.pl/guinness-storehouse-l3543
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41303
https://passionpassport.com/ring-of-kerry-travel-guide/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49897
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64247
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12212891
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34993617
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=242720
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77829224
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g186600-d219233-Reviews-or10-Butter_Museum-Cork_County_Cork.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=760542
https://www.irishcentral.com/news/40-new-ancient-irish-monuments-newgrange
https://www.ireland.com/en-gb/things-to-do/attractions/bru-na-boinne/
https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/dublin-zoo-tickets-latest-how-23838055
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47647
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=210084
https://male-i-duze-koty.fandom.com/pl/wiki/Tygrys_sumatrza%C5%84ski
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3137886


Autor: Mateusz Babiński 

Klasa 1c2
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Katowicach 

opiekun – mgr Katarzyna Obrochta


