
DUBLIN
23.06-7.07.2018



Anglikańska Katedra Kościoła Chrystusowego była kiedyś 

drewnianą świątynią Wikingów, jej powstanie datuje się na XI 

wiek



Gotycki most został dobudowany pod koniec XIX wieku. 

Łączy on Katedrę z Dublinią, ekspozycją z makietami, które ukazują 

wydarzenia 

z Dublina od czasu przybycia Normanów (1170).



Katedra św. Patryka jest największą budowlą sakralną w Irlandii i ma 

status katedry narodowej. Są w niej pochowane tak znane osobistości 

jak irlandzki pisarz Jonathan Swift czy pierwszy prezydent Irlandii 

Douglas Hyde.



Molly Malone – słynna sprzedawczyni ryb, zmarła bardzo młodo 

na febrę. Piosenka na jej cześć (napisana w XIXw przez…Szkota) 

jest nieoficjalnym hymnem Dublina i kilku klubów sportowych w 

Irlandii



Jedno z bardzo znanych miejsc, gdzie można zjeść fish&chips oraz 

posłuchać muzyki na żywo. To dobre miejsce na pierwsze spotkanie ze 

współsłuchaczami z innych krajów – łatwo przełamać barierę językową 

☺



O’Connell Street to centralna ulica Dublina. Na jej końcu widać Spire

of Dublin, 120m monument postawiony dla uczczenia nowego 

millenium (do 1966 roku na miejscu obecnego monumentu stała 

kolumna Nelsona, która została wysadzona w powietrze przez byłego 

bojownika IRA)



Dawniej Liffey Bridge, a dziś most Ha'penny. Skąd taka zmiana nazwy 

pieszej kładki przerzuconej przez rzekę w 1816 roku? Przez nieco ponad 

100 lat za korzystanie z przeprawy należało uiścić opłatę w wysokości 

połowy pensa



Panorama Dublina







Rzeźba upamiętniająca ogłoszenie przez panią premier Irlandii 

Mary McAleese

nowego millenium Tysiącleciem Dzieci.



Cliffs of Moher – odcinek klifowego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego w 

zachodniej części Republiki Irlandii (Clare). Zbudowany z wapieni i 

piaskowców, ma około 8 km długości; w najwyższym miejscu osiąga 

wysokość 214 m. Jedna z głównych atrakcji turystycznych Irlandii. Na 

ich szczycie wznosi się XIX-wieczna kamienna wieża – O'Brien's Tower, 

zbudowana jako atrakcja turystyczna i punkt obserwacyjny. 



W drodze do Galway



Z wizytą w porcie w Galway







Irlandia zwana jest „zieloną wyspą”, ale w te wakacje nawiedziła 

ją susza. Mieszkańcom zabroniono wykorzystywania wody do 

podlewania ogródków pod groźbą wysokich kar finansowych.



Z powrotem w Dublinie

Nasza szkoła



Tutaj czekałyśmy na swoje lekcje 



Wąskimi (skrzypiącymi) schodami wchodziłyśmy na górę do sal

lekcyjnych.



Nasi nowi przyjaciele i Gerard, nasz nauczyciel.



Sharon i jej uczniowie



Stephen ze swoimi słuchaczami



Certyfikaty na zakończenie kursu wręczała nam Laura.



Nasza ocena całego wyjazdu ☺


