


Irlandia (Republika Irlandii) jest krajem 

wyspiarskim położonym w północno-zachodniej 
Europie na wyspie o tej samej nazwie. Oblewają ją
wody Oceanu Atlantyckiego, Kanału Północnego, 
Morza Irlandzkiego, Kanału Świętego Jerzego oraz 
Morza Celtyckiego. Od północy sąsiaduje z Irlandią
Północną, będącą częścią Wielkiej Brytanii. Zajmuje 
powierzchnię ok. 70,3 tys. km².Liczba ludności 
Irlandii wynosi 3,9 mln osób, a średnia gęstość
zaludnienia - 56 os/km².Stolicą kraju jest Dublin, a 
innymi ważnymi miastami są: Cork, Galway,
Limerick, Kingston i Waterford. Administracyjnie 
kraj podzielony jest na 26 hrabstw i 4 miasta 
wydzielone. Językami urzędowymi kraju są irlandzki 
i angielski. Walutę stanowi euro.

Ciekawostki o Irlandii 



Legendy
Skąd wzięła się koniczynka? Według legendy Patryk użył trójlistnej koniczyny dla 
wyjaśnienia Irlandczykom istoty Trójcy Świętej - ta roślinka do dziś jest symbolem 
zarówno jego jak i całej Irlandii.

Legendą jest również wypędzenie przez Patryka wężów i innej jadowitej gadziny z 
Irlandii - przez modlitwę Patryk zmusił je do ucieczki do morza. Nawiązuje to w 
oczywisty sposób do wyplenienia pogaństwa wśród 
irlandzkiego narodu.

Pierszą rzeczą, o jakiej pomyślał Patryk po powrocie na wyspę, było zapewnienie 
sobie zgody lokalnych królów na prowadzenie działalności misyjnej. Tutaj bardzo 
przydała mu się jego znajomość języka i lokalnych obyczajów. Legenda głosi, że 
podczas mszy na wzgórzu Cashel Patryk przez nieuwagę postawił ciężki pastorał na 
stopie świeżo nawróconego króla Aengusa. Król nawet nie pisnął, ponieważ był
przekonany, że stanowi to część ceremonii. Kiedy Patryk się zorientował, szybko 
zdjął pastorał, a stopa króla została cudownie uleczona.

W całej Irlandii znaleźćmożna mnóstwo miejsc, które nawiązują w bardziej lub 
mniej pośredni sposób do obecności Patryka w danym miejscu - na przykład góra
Croagh Patrick, na którym święty odbył 40-dniowy post, albo miejsce zwane „St.
Patrick Purgatory”, na jednej z wysp w Donegalu, znane miejsce pielgrzymek nie 

tylko Irlandczyków. 



Istnieją dwie marki wina z imieniem Patryka w nazwie - francuskie

Chateauneuf-de-Pape Saint Patrick z doliny Rodanu - w jednej z winnic 
na tym obszarze święty miał odpocząć podczas swej podróży do 
Rzymu. Drugie pochodzi z miasta Jerez w Hiszpanii (Fino San Patricio) i 
produkowane jest od 1780 roku przez potomków Irlandzkich 
osadników.

W Niemczech, w mieście Hohenstade znajduje się kościół pw. św.
Patryka, w którym podobno znajdują się jego relikwie



Irlandczycy są mistrzami 
opowieści, świetnie śpiewają, 
brzdąkają na wielu instrumentach. 
Wieczorem, szczególnie w pubach, 
gdzie grają na żywo zespoły , 
irlandzkie puby to już swoista 
tradycja. 



Na tablicy rejestracyjnej 
samochodu, dwie pierwsze 
liczby to rok produkcji.



Dzień św. Patryka to najważniejsze 
święto w Irlandii, odbywają się
wtedy koncerty, parady, wszyscy 
bawią się przy muzyce i tańcu.



Jedna z sieci hotelowych 
oferuje podczas świąt darmowy 
nocleg w swych hotelach dla 
małżeństw, w których osoby 
noszą imię Maria i Józef.



Irlandia to kraj zmiennej 
pogody – raz pada, raz świeci 
słońce, taki już jest urok tego 
kraju.



Reprezentacja Irlandii w 85-letniej 
historii rozegrała aż 705 meczów z 
Polską, w tym 233 mecze wygrała, a 
304 przegrała. Pozostałe spotkania 
zakończyły się remisem.



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.



Z Irlandii wywodzi się święto Halloween. Początkowo 
nazywało się ono Samhain. W wyniku emigracji do 
Ameryki święto zostało zaszczepione na amerykańskim 
gruncie i zmienione powróciło do Europy. W Irlandii 

obchodzone jest bardzo hucznie.



Większość okien w Irlandzkich 
domach otwiera się na zewnątrz. Ma 
to plusy i minusy. Zwiększa się
powierzchnia użytkowa mieszkania, 
ale znacznie trudniej takie okno 
umyć.



Irlandczycy nie używają banknotów o dużych 
nominałach. Najwyższy tolerowany w handlu to 
banknot o wartości 50 euro. 100 i wyższe nominały 
budzą wręcz popłoch u sprzedawców.



Irlandczycy kupują w sklepach wyłącznie produkty 
rodzime, stąd na wszystkim można znaleźć naklejkę
„Buy me, I’m Irish”.



Irlandczycy kochają konie, a wyścigi są tu 
organizowane często i przyciągają tłumy.



Pierwszy dzień wiosny przypada w Irlandii 
1 lutego. Według kalendarza pory roku zbiegają
się dokładnie z początkiem miesięcy: lutego, 
maja, sierpnia i listopada.



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.



Jednym z symboli Irlandii jest piwo Guiness, którego 
dziennie wypija się na świecie 9 mln kufli. Kompania 
nie tylko posiada oddziały w sześciu miastach świata, 
ale również własne statki do przewozu piwa.



Jedną z najbardziej charakterystycznych gier irlandzkich 
jest hurling. Do gry używane są charakterystyczne kije 
(nazywane hurleys) i piłka podobna do tej jaka używana 
jest w krykiecie (sliotar). Hurling jest jedną z najszybszych i 
najbardziej kontaktowych gier boiskowych na świecie.



Harfa jest symbolem Irlandii, a jej wizerunek 
znajduje się na walucie. Harfa, która stała się
wzorem dla symbolu państwowego istnieje 
naprawdę. Obecnie przechowywana jest w
Trinity College w Dublinie.



Przed świętami ofiarowuje się podarunki 
ludziom, z których usług korzystało się w 
mijającym roku: mleczarzom, listonoszom




