WSZYSTKO, CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ
O IRLANDII - PALCEM PO MAPIE
Irlandia jest zachodnioeuropejskim, republikańskim państwem położonym na wyspie
o tej samej nazwie. Otaczają ją wody Oceanu Atlantyckiego - w tym morza Irlandzkie
i Celtyckie. Północno-zachodnią część wyspy zajmuje Irlandia Północna, należąca do
Wielkiej Brytanii, a od reszty tego kraju oddziela Irlandię Kanał Świętego Jerzego.
Stolicą Irlandii jest Dublin. Dominującą religią jest katolicyzm.
Walutą Irlandii jest euro, które w 2002 roku zastąpiło funt irlandzki (IEP).
Ostateczną datą uzyskania przez Irlandię niepodległości od Wielkiej Brytanii jest
6 grudnia 1921 roku.

Narodowe symbole Irlandii to przede wszystkim zielony shamrock (trójlistna
koniczyna), harfa i krzyż celtycki. Shamrock ma kształt trójlistnej koniczyny. Legenda głosi,
iż św. Patryk użył jej jako symbolu do zobrazowania, czym jest Trójca Święta.
Św. Patryk to irlandzki święty narodowy (choć był Rzymianinem). Według starej
legendy to święty Patryk, patron tego narodu, będzie go sądził w dniu Sądu Ostatecznego.
Najsławniejszym irlandzkim świętem jest właśnie Dzień Świętego Patryka
(17 marca). W tym dniu Irlandczycy noszą przypięty do ubrania znaczek w kształcie
shamrock. Symbol shamrock widnieje też na odznace czapek Gwardii Irlandzkiej.

Niestety niechlubnym dziełem powstałym w Irlandii był Titanic.
Ewenementem na skalę światową był słynny irlandzki dramaturg, George Bernard
Shaw - to jedyna osoba, która otrzymała zarówno Nagrodę Nobla, jak i Oscara (1925 i 1938).
Ciekawostką techniczną są nietypowe konstrukcje wiatraków - obracają się
w prawo (a nie w lewo jak w innych krajach).
Natomiast okna w irlandzkich domach otwierają się zazwyczaj do wewnątrz.
Irlandia jest ojczyzną regat - pierwsze odbyły się w zatoce Dublina w 1663 roku.
Najstarszym klubem jachtowym na świecie jest irlandzki Royal Cork Yacht Club (1720 r.).
Niezwykłą ciekawostką turystyczną jest grób korytarzowy Newgrange, który
powstał ok. 3200 lat p.n.e. - aż 600 lat wcześniej niż piramida w Gizie!

CIEKAWOSTKI O IRLANDII
- Gęstość zaludnienia wynosi 63 osób/km2.
- Kraj ten jest 4,5 razy mniejszy od Polski.
- Główną religią jest katolicyzm, 84%.

- Najwyższym szczytem jest Carrantuohill 1041 m n.p.m.
- Najdłuższą rzeką jest Shannon 386 km.
- Narodowe zwierzę to jeleń.
- Jednym z najpopularniejszych sportów jest rugby.
- Kraj ten zamieszkuje około 120 000 Polaków.
- W Irlandii jest więcej telefonów komórkowych niż mieszkańców.
- Muckanaghederdauhaulia jest to najdłuższa nazwa miejscowości w tym kraju.
- Irlandia jest największym konsumentem piwa na świecie
- Szpital Rotunda w Dublinie jest najdłużej nieprzerwanie działającym szpitalem na świecie.
Funkcjonuje od 1745 roku.
- Wiele Irlandzkich nazwisk zaczyna się od „Mac” lub „O” co oznacza odpowiednio „syn”
i „wnuk ” w języku celtyckim.
- Irlandia wygrała aż siedem razy Eurowizje.
- W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 10 lat.
- Początek edukacji rozpoczyna się w wieku 5 lat.
- Średnia długość życia w tym kraju to 80,6 lata.
- W kraju tym jest ruch lewostronny.

MAPA IRLANDII

DUBLIN - STOLICA IRLANDII
Dublin, stolica i największe miasto Irlandii coraz częściej jest celem nie tylko
emigracji ale też podróży Polaków. Turystów zachwyca przepiękne centrum, puby z świetną
muzyką na żywo, cała masa zabytków i pobliska natura.

Dzielnica Temple Bar

Półwysep Howth Head

Rzeka Liffey

Katedra Św. Patryka

Grafton Street - główna ulicy handlowa
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