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Irlandia Północna



Irlandia Północna jest jedną z części składowych Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.



Stolica Belfast



Irlandia Północna powstała w 1921 roku, gdy po utworzeniu Wolnego Państwa Irlandzkiego, 
sześć z dziewięciu hrabstw północno-wschodniej prowincji Ulster (irl. Ulaidh) pozostało przy 

Zjednoczonym Królestwie.



Głową państwa jest Elżbieta II.



Jednostką monetarną Irlandii Północnej jest Funt szterling „£”.



W Irlandii Północnej jest wiele ciekawych miejsc, do których można zaliczyć 
m.in. :

Botanic GardensBotanic Gardens
Cave Hill

Carrickfergus Castle



Waterfront Hall Góry Mourne

Ulster Museum Belfast City Hall



Święta Bo żego Narodzenia w Irlandii PółnocnejŚwięta Bo żego Narodzenia w Irlandii Północnej
Choinki, przyozdabia się kolorowymi lampkami, bombkami i innymi świecidełkami.
Niektórzy na czubku umieszczają anioła, inni gwiazdę. Dom ozdabiany jest girlandami,
świecami oraz gałązkami ostrokrzewu i wierzby. Nad drzwiami wiesza się wieńce,
czasami też jemiołę.

W wigilię dzieci wystawiają skarpetki, czasem poszewki od poduszek na brzeg swoich
łóżek, w nadziei, że rano znajdą w nich prezenty.

Do świątecznej kolacji-wigilii zasiada się już o 15.00 po południu.

Główne danie to: indyk, szynka, sos borowinowy, chleb, parówki, ziemniaki i warzywa.Główne danie to: indyk, szynka, sos borowinowy, chleb, parówki, ziemniaki i warzywa.



CiekawostkiCiekawostki
�Miejscem wartym zobaczenia jest Sir Thomas and lady  Dixon Park , gdzie co roku 
odbywa się międzynarodowa wystawa róż i gdzie można podziwiać ok. 100 000 odmian 
tych kwiatów. 

�W Belfaście znajduje się dok, gdzie zbudowano słynnego Titanica.

�Inne ciekawe miejsca w Irlandii Północnej to miejscowości Armagh i Downpatrick . 
Miejsca te związane są ściśle z najbardziej słynnym irlandzkim świętym Patrykiem. 
Dlatego też warto zobaczy ć tu katedr ę St. Patrick w Armagh , w której mieści się Dlatego też warto zobaczy ć tu katedr ę St. Patrick w Armagh , w której mieści się 
właśnie jego grobowiec. 



Święty Patryk Święty Patryk -- patron Irlandiipatron Irlandii
� Według legend, które przetrwały do naszych czasów, Święty

Patryk posiadał cudowne właściwości uzdrawiania
i przywracania życia. Jedną z bardziej prawdopodobnych
legend jest ta, w której Św. Patryk nauczał o Świętej Trójcy na
przykładzie trójlistnej koniczyny i prawdopodobnie dlatego
zielona, trójlistna koniczyna jest jednym z symboli Irlandii.



Ulster Ulster FryFry

� Wariant śniadania w Irlandii Północnej.

� W północnej części wyspy nie serwuje się puddingów, 
popularne natomiast są placki sodowe , pieczone z mąki 
pszennej z dodatkiem wody sodowej i maślanki.

� Często podaje się też potato cakes , przygotowywane z 
gotowanych ziemniaków, mąki i masła.gotowanych ziemniaków, mąki i masła.



Sztuka w Irlandii PółnocnejSztuka w Irlandii Północnej

�Pomimo małych geograficznych rozmiarów, Irlandia Północna jest
miejscem z którego wywodzi się wielu znanych na całym świecie
artystów, w tym pisarzy, poetów i mistrzów wielu innych dyscyplin
artystycznych. Literatura irlandzka często obrazuje specyfikę
Irlandii Północnej.

�Znane nam osoby pochodzące z Irlandii Północnej, to:

�Katie Melua – piosenkarka

�Jonny Evans – piłkarz, zawodnik Manchesteru United



Co roku 17 marca jest obchodzone w Irlandii święto patrona Irlandii Św. Patryka. 
Jest to irlandzkie święto narodowe i dzień jest dniem wolnym od pracy . Na ulicach 

odbywają się liczne parady i festyny, w których dominuje kolor zielony (symbol zielonej 
koniczyny). Ludzie zbierają się tradycyjnie w pubach 

i dyskotekach, aby bawić się i napić wspólnie tradycyjnego „zielonego” napoju.



Dziękuj ę za uwagęDziękuj ę za uwagę


