


Flaga Irlandii – prostokątna, trzy 

pasy o układzie pionowym: od 

lewej zielony, biały i pomarańczowy. 

Przyjmuje się, że kolor zielony 

oznacza katolików, pomarańczowy –

protestantów, a biały – ciągłe 

dążenie do pokoju między nimi.

Inna interpretacja kolorów: 

pomarańczowy oznacza wierność, 

zielony symbolizuje republikę a 

biały to pokój. 

Flaga potocznie nazywana jest Irish 

Tricolour.



~ miasto w hrabstwie o tej samej 

nazwie w Irlandii Północnej, nad rzeką
Foyle. Obecnie drugie co do wielkości 

miasto Irlandii Północnej (84 tys. 

mieszkańców).



ETYKA I ZWYCZAJE

***

Generalnie życie towarzyskie toczy się w 

pubach, więc również i tam obowiązują
pewne zasady. Nie pośpieszaj barmana 

przy nalewaniu Guinnessa. Najlepiej 

usiądź przy swoim stoliku a barman go ci 

przyniesie. Raczej też nie zamawiaj dla 

siebie dwóch rodzajów alkoholu: piwa i 

cydru.

Jeżeli zależy ci na zwiększeniu ilości 

wspólnych tematów, to zainteresuj się
futbolem irlandzkim (połączenie rugby i 

piłki nożnej).

***

Dużą wagę przywiązuje się do patrzenia 

sobie w oczy w chwili wymieniania 

pozdrowień. Ludzie, którzy mijają się na 

ulicy, wspólnie czekają na autobus w 

pobliżu przystanków, mijają się w biurze 

czy na korytarzach, mają zwyczaj 

wymieniania pozdrowień, w rodzaju ‘Hi’ 

czy ‘Hello’. Rytuał ten pozwala rozładować
napięcie i przezwyciężyć swoistą
niezręczność i napięcie, które zazwyczaj 

towarzyszy tego typu sytuacjom.



***

„Są tylko dwa powody do zmartwień: 

albo jesteś zdrów albo chory. Jeśliś
zdrów, nie ma się co o martwić. Jeśli 
chory są dwa powody do zmartwień: 

albo wyzdrowiejesz, albo umrzesz. 

Jeśli wyzdrowiejesz, nie ma się co o 

martwić. Jeśli umrzesz, są tylko dwa 

powody do zmartwień: albo 

pójdziesz do nieba, albo do piekła. 

Jeśli pójdziesz do nieba, nie ma się co 

o martwić. Jeżeli do piekła, będziesz 

tak zajęty witaniem się z kumplami, 

że nie będziesz miał czasu żeby się
martwić. To po co się martwić?”

Ten tekst, obrazuje irlandzkie 

podejście do życia. Koniec z 

narzekaniem.

Irlandczycy są bardzo pogodni i 

niesłychanie przyjaźnie nastawieni 

do turystów, którzy od lat napędzają
ich gospodarkę. Są niezwykle 

pomocni i skorzy do ucinania 

wszelkiego rodzaju pogawędek na 

każdy temat.



***

Ok. 98% to chrześcijanie. Z 

ciekawych, polskich akcentów 

można znaleźć kaplicę w 

Limerick, poświęconą Janowi 

Pawłowi II. Znajduje się w 

ciekawym miejscu, bo jest to 

centrum handlowe (Dooradoyle 

shopping center).



***

Irlandia jest wyspą, dlatego w 

jej tradycyjnej kuchni jest 

również duża obfitość ryb i 

owoców morza. Dania kuchni 

irlandzkiej są proste i 

pożywne. Może nie zaliczają
się do najlżejszych jednak z 

pewnością dodają mnóstwo 

energii, a przy tym 

wyśmienicie smakują.

***

Na wyspie najważniejszym posiłkiem jest 

śniadanie. W niektórych barach serwowane jest 

cały dzień. Stanowił najbardziej obfity posiłek 

dnia, który miał dawać energii na cały dzień
pracy. W jego skład wchodzi smażony bekon, 

jajka sadzone, kiełbasa, biały lub czarny pudding 

(rodzaj kaszanki), pieczarki, do tego ciemny lub 

sodowy chleb, a także dla bardziej wymagających 

fasolka w sosie pomidorowym. Dziś mieszkańcy 

wyspy zastępują ciężkie śniadanie płatkami 

owsianymi z mlekiem.



***

Życie towarzyskie w Irlandii rozgrywa się głównie w 

pubach, co wymusza z pewnością niezwykle kapryśna 

pogoda na wyspie. Najważniejszym trunkiem, bez którego 

spróbowania nie możecie opuścić Irlandii jest tradycyjny 

Guinness – rodzaj ciemnego, tradycyjnego, irlandzkiego 

piwa. Należy zapamiętać, aby nie poganiać barmana z 

nalewaniem tego trunku. Guinessa nalewa się długo i 

powoli, jednak cierpliwość wynagrodzona zostanie 

wyśmienitym smakiem piwa i gęstą pianą zwieńczającą
kufel.



Futbol gaelicki to gra łącząca elementy piłki nożnej,
rugby i koszykówki. Piłkę można kopać, kozłować jak
i rzucać. Gra ta znana była jakieś 200 lat przed
powstaniem GAA, nie obowiązywały specjalne reguły
a kształt piłki był różny. Dopiero GAA wprowadziła
pewne regulacje. Drużyna futbolu gaelickiego liczy 15
zawodników.

***
Warto wspomnieć, iż tradycyjnym sportem irlandzkim
jest również gaelicka piłka ręczna. Nie przypomina
ona zupełnie znanej nam odmiany gry zespołowej.
Gaelicka piłka ręczna to gra dwóch lub czterech
zawodników (singiel lub debel). Piłkę odbija się dłonią
lub pięścią w taki sposób, aby odbita od muru nie
została „odebrana” przez przeciwnika. Przypomina
nieco grę w squash tylko, że za pomocą rąk.

Fenomenem tych sportów jest fakt, iż wszyscy
zawodnicy to amatorzy, Grają dla przyjemności, a
samo uczestniczenie w rozgrywkach jest traktowane
jako zaszczyt i źródło radości i dumy.



Technik weterynarii jest osobą
uprawnioną do wykonywania tych 

czynności, które nie wymagają
specjalistycznej wiedzy medycznej, 

wykorzystywanej przez lekarza 

weterynarii.

Technik weterynarii może pracować jako pomocnik 

lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla 

zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, 

fermach przemysłowych, zakładach hodowli i 

unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa 

spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz 

nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte 

wykształcenie umożliwia również samodzielne 

prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub 

zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad 

zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i 

stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez 

recepty lub zaordynowane przez lekarza 

weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno 

higieniczne i fizykoterapeutyczne,

pobiera próby do badań laboratoryjnych i 

wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne 

do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać
pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku 

złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji 

żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku 

porodu. Asystuje także przy zabiegach 

chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok 

zwierząt.




