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kompleks budynków irlandzkiej uczelni założonej w 1592  przez 
królową Elżbietę I, znajduje się przy College Street

Dublin 
Kolegium

świętej 
Trójcy 
Trinity 

College



Dublin Jedna z najlepiej wyposażonych bibliotek świata powstała 
w 1877



Dublin 
Long Room. 
Biblioteka,                       
z regałami 
uginającymi się pod 
ciężarem blisko 200 
tys. starych książek, 
strzeżonych przez 
marmurowe 
popiersia ludzi, 
którzy nauczyli 
Europę myśleć –
Sokratesa, Szekspira, 
Bacon



Dublin Teatr otwarty w 1992









Muzeum Archeologiczne



torc naszyjnik w stylu celtyckim



Angielska nazwa Dublin pochodzi z irlandzkiej nazwy Dúbh 
Linn oznaczającej czarny staw



Dublin most Becketta oddany do użyku w 2009 projekt 
hiszpańskiego projektanta Santiago Calatravę, a kształt nawiązuje 
do harfy – symbolu Irlandii



Dublin widok z mostu Ha'penny nad rzeką Liffey



Dublin pomnik poświęcony pamięci ofiar Wielkiego Głodu w Irlandii



„Famine Memorial” w 
Dublinie, czyli pomnik 
poświęcony pamięci ofiar 

Wielkiego Głodu w Irlandii



Kolorowa zabudowa nad zatoką w Galway



Została wybudowana 
w latach 1958-1965 

z wapienia, na miejscu 
dawnego więzienia 

miejskiego



Witraż Stworzenie świata                      
w Katedrze w Galway



Galway 
sklep  z 
zabawkami



Galway sklep z zabawkami z naturalnych materiałów



Cliffs of Moher



Ich potężna ściana ciągnie się na długości 8 km.



Droga na klify



Hazel Mountains Chocolate fabryka i kawiarnia z polskim 
akcentem.
Ceramika z Bolesławca



Shannon najdłuższa rzeka Irlandii. Nazwa rzeki pochodzi 
prawdopodobnie od imienia Sionna – bogini utożsamianej 
z rzek



Amenity & 
Heritage 

Park



Przed wejściem 
do parku



„Co Alicja 
zobaczyła po 

drugiej 
stronie…”





Na odpowiedzi czekamy do    
3.04.2020



PYTANIA
1 Kto i kiedy założył Kolegium świętej Trójcy Trinity College?
2 Do czego nawiązuje kształt mostu im. S. Becketta?
3 Co to jest „Famine Memorial?
4 Co strzeże blisko 200 tys. starych książek w Long Room

Biblioteki?
5 W którym roku otwarto Teatr im. Samuela Becketta?
6 Co to jest torc?
7 Skąd pochodzi nazwa Dublin?
8 Co znajduje się na 8 slajdzie? 
9 Nad jaką rzeką leży stolica Irlandii?
10 Na jakiej długości ciągną się Cliffs of Moher?
11 Co można spotkać w drodze na Cliffs of Moher?
12 Najdłuższa rzeka Irlandii to …
13 Przetłumacz terminy - Amenity i Heritage
14 Dokończ zdanie „O tym, co Alicja odkryła po drugiej 

stronie…”



 Zdjęcia z archiwum prywatnego J.B.


