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atrakcje

turystyczne







Powierzchnia

• całkowita - 70 273
km² (122 miejsce
na świecie)

Liczba ludności
• 4 728 000 (2017 r.)

(119. na
świecie)

• gęstość
zaludnienia 63 
osób/km²

Język urzędowy:

• irlandzki i angielski



Nazwa państwa

Konstytucja Irlandii z
1937 roku stanowi, iż
oficjalną nazwą państwa
jest Éire (w języku 
irlandzkim) oraz Ireland (w
języku angielskim).

Niemniej, jako opisu
państwa, stosuje się
irlandzką nazwę 
Poblacht na hÉireann
lub jej angielską wersję
Republic of Ireland.



Stolica
Dublin (irl. Baile Átha

Cliath) – stolica i największe
miasto Irlandii.

Miasto jest położone na 
wschodnim wybrzeżu
Irlandii, nad Morzem
Irlandzkim, u ujścia rzeki 
Liffey (irl. An Life) do Zatoki
Dublińskiej.

Rzeka dzieli miasto na dwie 
części o zdecydowanie
odmiennym charakterze:
Northside oraz nowocześniejszą
i bardziej zamożną Southside.

Dublin i rzeka Liffey



Stolica

Dublin - jest
głównym ośrodkiem
administracyjnym,
kulturalnym,
ekonomicznym i
przemysłowym kraju.

Miasto posiada port morski 
połączony kanałami z rzeką 
Shannon oraz port lotniczy
Dublin.

Miasto jest też
ośrodkiem 
turystycznym.

Miasto liczy około 554, 5 tys.
mieszkańców i ma powierzchnię
117,8 km².

Katedra Kościoła Chrystusowego w Dublinie



Ustrój polityczny

– republika 
parlamentarna, 
ustrój
demokratyczny

Leinster House, siedziba obu izb parlamentu Irlandii



Głowa państwa

prezydent

- Michael D.

Higgins

Szef rządu

taoiseach (nazwa
urzędu premiera
Irlandii )

- Micheál Martin

Premier Micheál

Martin

Prezydent Michael D.

Higgins



Symbole narodowe

- flaga

Narodowa flaga irlandzka jest 

trójkolorowa: zielono-biało-pomarańczowa 

(irl. Bratach na hÉireann).Kolor zielony

symbolizuje rodzimych mieszkańców
Irlandii (w większości o wyznaniu 
rzymsko- katolickim) a pomarańczowy 
reprezentuje brytyjskich zwolenników 
Wiliama Orańskiego, którzy osiedlili się w 
Północnej Irlandii w XVII wieku (większość 
z nich to protestanci). Kolor biały
natomiast

symbolizuje pokój pomiędzy tymi dwoma 

obozami. Oficjalnie obowiązuje od 1937 r.

Flaga Irlandii (irl. Bratach na hÉireann)



Symbole narodowe

- flagi prowincji

Na flagę całej 
wyspy składają się 
flagi czterech 
prowincji wyspy.

Kolejność ułożenia flag 
prowincji może być 
dowolna, gdyż flaga 
nie jest flagą oficjalną.

Flaga Czterech Prowincji



Symbole
narodowe

- herb
Symbolem Irlandii

a zarazem godłem jest
złota harfa ze
srebrnymi

struna
mi  na niebieskim tle.
To godło sięgające 
średniowiecza 
nazywane jest harfą
Briana Śmiałego.

Herb Irlandii



Symbole narodowe

- hymn państwowy

Hymnem państwowym Irlandii 
jest - „Żołnierska pieśń” (irl. 
Amhrán na bhFiann).

Słowa w 1907 roku napisał Peadar 
Kearney, który razem z Patrikiem 
Heeneyem skomponował muzykę.
Hymn jest marszem, nawiązuje do walk 
niepodległościowych. Stylizowany jest
na pieśń żołnierską, a hymnem
państwa jest od 1926 r.

Żołnierski los

Irlandii życie każe

dać, Przyszliśmy

Z ziemi zza

morskich fal. 

Wolności zew

To dla ojczyzny naszej

znak: Niewoli i tyranii 

kres.

O Eryn bój, więc broni szczęk 

Niestraszny nam – chwała czy 

śmierć Za jedno, pośród huku

dział

Niech brzmi żołnierska pieśń.

Żołnierska pieśń – tłumaczenie

polskie



Geografia

Irlandii



Położenie
Irlandia płożona jest na 

wyspie o tej samej nazwie
(trzecia pod
względem wielkości wyspa w 
Europie). Irlandia należy do 
archipelagu Wysp 
Brytyjskich.

Pod względem politycznym 
wyspa podzielona jest na
dwie części:
Irlandię i Irlandię Północną,
która jest częścią
Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej.

Irlandia – zdjęcie satelitarne oraz Wyspy

Brytyjskie na mapie Europy



Położenie 

geograficzne Irlandii

Współrzędne Irlandii:

szerokość geograficzna 51°30'-55°30'N 

długość geograficzna 6°00'-10°30’W

Położenie geograficzne:

Od północy i zachodu oblewają ją wody 

Oceanu Atlantyckiego, natomiast na 

wschodzie i południowym wschodzie 

oddziela ją od Wielkiej Brytanii Morze

Irlandzkie, Kanał Świętego Jerzego i

Kanał

Północny. Linia brzegowa jest bardzo 

urozmaicona, jej długość wynosi 1448

km.



Klimat

Klimat Irlandii jest
umiarkowanie ciepły (w 
wyniku oddziaływania
ciepłego prądu morskiego
Północnoatlantyckiego).

Charakteryzuje się 
niskimi amplitudami
rocznych
temperatur oraz wysoką
wilgotnością powietrza i
częstymi opadami deszczu.



Rzeźba terenu

Położona w centrum 
wyspy Nizina 
Środkowoirlandzka zajmuje 
prawie połowę powierzchni 
Irlandii. Na północ i południe 
od Niziny Środkowoirlandzkiej 
rozpościerają się niezbyt
wysokie stare góry (np.
Donegal, Wicklow i Kerry) oraz
wyżyny.

Najwyższy punkt –
Carrantuohill (irl. Corrán
Tuathail) 1041 m n.p.m.

Najniższy punkt – wybrzeże
Oceanu
Atlantyckiego 0 m.

Carrantuohill (irl. Corrán Tuathail)



Sieć wodna
Sieć rzeczna Irlandii jest

dobrze rozwinięta.
Występują rzeki o charakterze
górskim
– krótkie i o dużych spadkach,
zasobne
w wodę, a we wnętrzu wyspy
rzeki
nizinne o małych spadkach i
leniwym
prądzie, często rozlewające 
się w jeziora czy bagna.

Najdłuższa rzeka to Shannon
(irl.

Abha na Sionainnedługość) -
336 km.
Gęsta jest także sieć jezior na
czele
z Lough Corrib (irl. Loch

Lough Corrib (irl. Loch Coirib)



Symbole Irlandii



Godło
(harfa Briana Śmiałego )

Skąd harfa jako symbol Irlandii?

Ponoć w czasach „Gaelic” Irlandczycy uwielbiali grać 
na harfie, aby uprzyjemnić czas swym gościom i od 
tego czasu instrument ten jest uwielbionym 
symbolem Irlandczyków.

Po raz pierwszy symbol harfy został użyty
w dokumentach przez benedyktyńskich mnichów 
w VIII wieku. Był również przedstawiony na
monetach pochodzących z XVI wieku. Przez pewien 
czas (od XVIII do XIX wieku) harfa była również
częścią flagi irlandzkiej.



Trzylistna koniczyna (Shamrock -
irl. seamróg) to kolejny symbol Irlandii (ale
już nie godło).

Według legendy, Św. Patryk użył jej aby
wytłumaczyć ludziom ideę jednego Boga w
trzech osobach.

Koniczynkę dziś można spotkać jako
dodatek do każdego rodzaju pamiątki 
turystycznej, którą można kupić w Irlandii 
oraz jako małe flagi – proporczyki na 
pubach irlandzkich na całym świecie.

Ponadto jest to logo irlandzkich linii 
lotniczych Aer Lingus, różnych klubów
sportowych i wszelkiego rodzaju
przedsiębiorstw.

Shamrock
– trójlistna

koniczyna



Oprócz harfy i koniczyny, 
Irlandia kojarzona jest z zielenią i 
nazywana Zieloną Wyspą, bądź też
bardziej romantycznie
Szmaragdową Wyspą (Emerald Isle).

Irlandzka zieleń ma podobno 40
różnych
odcieni a dzięki piosence Johnny’ego
Casha tę wiarę bardzo
spopularyzowano (Forty Shades of
Green).

Chyba, że dodać do tego 41 odcień, 
cytując Jamesa Joyce, który to
kolor Irlandzkiego Morza nazwał 
„snotgreen”.

Kolor zielony



Św. Patryk (irl. Lá 'le Pádraig) był duchownym i 

żył w V wieku.

Istnieje wiele teorii na temat jego życia. Jedna z nich

mówi, że święty jako dziecko został uprowadzony z Irlandii 

przez piratów i sprzedany w niewolę w Brytanii lub Szkocji, 

skąd po jakimś czasie zbiegł. Trafił do Galii, gdzie skończył

studia

i przyjął święcenia kapłańskie. W 432 roku wrócił do 

Irlandii i należał do grupy duchownych, którzy przyczynili 

się do

ewangelizacji Zielonej Wyspy.

Według innej legendy, św. Patryk wcale nie był z urodzenia 
Irlandczykiem, ale Brytyjczykiem, synem rzymskiego 
dekuriona (poborcy podatkowego). Z powodu niechęci do 
zawodu, który odziedziczył po ojcu, św. Patryk uciekł do
Irlandii, zabierając ze sobą swoich niewolników. W Irlandii ich 
sprzedał, a za uzyskane w ten sposób pieniądze, po przyjęciu 
stanu duchownego, ustanowił biskupstwo w Armagh.

Św. Patryk



Dzień św. Patryka
(eirl. Lá 'le Pádraig) jest w 
Irlandii świętem narodowym
i religijnym oraz dniem 
wolnym od pracy.
Poza uczestniczeniem w mszach
w intencji misjonarzy, Irlandczycy 
spędzają ten dzień w pubach i na 
ulicach, pijąc whiskey i tańcząc
do celtyckiej muzyki.

Świętu towarzyszy pięciodniowy 
festiwal, pełen głośnych i
kolorowych parad,
w których corocznie uczestniczy
około pół
miliona osób.

Dzień Św.

Patryka



Obchody Dnia Św. Patryka



Leprechaun
- skrzat
Leprechaun (czyt. leprikon, irl. leipreachán)

– w mitologii irlandzkiej zamieszkujący Irlandię rodzaj

skrzata.

Według folkloru spotkanie Leprechauna jest wydarzeniem 
bardzo rzadkim. Z wyglądu, Leprechaun przypomina 
drobnego, włochatego, starego człowieczka. Ma zawsze przy 
sobie dwie sakiewki: jedna zawiera srebrną, a druga złotą

monetę.

Leprechauny znają miejsca, w których zakopane są skarby, 
jakimi często są gliniane naczynia wypełnione złotem. 
Jeżeli jeden z nich zostanie złapany to zdradzi to miejsce, 
ale kosztowności nie odda łatwo, skąd wzięło się
powiedzenie, że skarb Leprechauna leży „po drugiej stronie
tęczy” (czyli jest nie do zdobycia).



Największe atrakcje Irlandii



Klify Moheru

Klify Moheru (irl. Aillte an
Mhothair), czyli chyba najpiękniejsze i
najbardziej malownicze miejsce w
Irlandii. Są to ciągnące się kilka
kilometrów klify zbudowany z
wapieni i piaskowców.

Znajdują się nad Oceanem Atlantyckim.
Ich wysokość to ponad 120 metrów nad
poziomem wody, chociaż w najwyższym
punkcie ma podobno nawet 214 metrów.
Na ich szczycie wznosi się XIX-wieczna
kamienna wieża – O'Brien's Tower,
zbudowana jako atrakcja turystyczna i
punkt obserwacyjny.









Katedra Świętego Patryka

w Dublinie
Katedra Świętego Patryka (irl. Árd

Eaglais Naomh Pádraig) to największy
obiekt sakralny na terenie całego kraju, ma
charakter katedry narodowej. Wybudowano
ją dla upamiętnienia misjonarskiej
działalności Świętego Patryka w Irlandii w V
w. W roku 1270 w miejscu drewnianego
kościoła zbudowano kamienną katedrę
zachowaną do dziś. Wybudowana jest w
stylu angielskiego wczesnego gotyku.

Są w niej pochowane tak znane osobistości
jak irlandzki pisarz Jonathan Swift czy
pierwszy prezydent Irlandii Douglas Hyde.







Rock of Cashel

Rock of Cashel (irl. Carraig
Phadraig) jest to zamek o charakterze
sakralno – obronnym położony w gminie
Munster.
Z zamkiem wiążą się wiele 
zaskakujących legend. Jedna z nich
mówi o sposobie powstania zamku:

„Diabeł miał lecieć z wielkim kamieniem
w zębach lecz na widok świętego Patryka
tak się zdumiał, że kamień wypadł mu z
paszczy i upadł na ziemię” – w ten właśnie
sposób miało powstać Rock of Cashel.







Guiness Storehause

– muzeum piwa Guinness

Przyjechać do Dublina i nie napić się

pinty Guinnessa?

Chyba każda pełnoletnia osoba, będąc w Irlandii 
powinna spróbować oryginalnego irlandzkiego
piwa Guiness, produkowanego przez browar
założony przez Arthura Guinnessa. Najstarsza
część tego browaru została przerobiona na
nowoczesne muzeum czyli

Guinness Storehause,

w którym

możemy m.in. poznać historię tego trunku,

nauczyć się je nalewać oraz poddać się

degustacji.



I





Mallow (irl. Mala) – miasto leżące w 

prowincji Munster, w 

hrabstwie Cork w Irlandii nad 

rzeką Blackwater. Liczba mieszkańców 

w 2011 roku wynosiła 11 605 osób. 

Położone jest na skrzyżowaniu dróg: 

Cork-Limerick (N20) oraz Killarney-

Waterford (N72). Miasto jest siedzibą 

Cork County Council North.

W mieście działa jeden z najstarszych w 

Irlandii, założony w 1882, 

klub rugby (Mallow Rugby Club). Od 

1926 roku działa również miejscowy klub 

piłki nożnej Mallow United. Znajduje się 

tutaj tor wyścigów konnych Cork 

Racecourse Mallow, oraz pole golfowe.

Linki zewnętrzne:

•oficjalna strona Mallow

https://www.mallow.ie/live

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_(sport)

