
Szkocja 



Szkocja - dawniej niezależne królestwo, obecnie 
część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej. Obejmuje północną część 
wyspy Wielkiej Brytanii oraz Hebrydy, Orkady  
i Szetlandy. Od południa graniczy z Anglią. 
Krajobraz w przeważającej części wyżynny  
i górski. Klimat umiarkowanie ciepły, wybitnie 
morski. Na północy Szkocji Góry Kaledońskie  
i Grampiany, na południu Wyżyna 
Południowoszkocka. W centrum niewielka Nizina 
Środkowoszkocka. 

 



 



*
Flaga Szkocji to: Flaga Saltire - Krzyż Św. 
Andrzeja. Jak głosi legenda, na własną prośbę 
Św. Andrzej został ukrzyżowany na ukośnych 
belkach, aby nie przypominały kształtem 
świętego krzyża, na jakim umarł Chrystus. 





Edynburg - miasto w Wielkiej Brytanii, od 1437 
roku stolica Szkocji. Od 1583 roku miasto 
uniwersyteckie. Obecnie znajdują się tam cztery 
uniwersytety. 



Kilt jest narodowym strojem szkockim 
wykonanym z tartanu czyli materiału w szkocka 
kratę - szeroki kawałek tego materiał zostaje 
poddany plisowaniu poczym składa sie go 
tworząc fason plisowanej spódnicy. Pierwszym 
znanym plisowanym kiltem szytym jest strój 
pochodzący z 1792 roku. 



Dudy – instrument narodowy 

Dudy mają w Szkocji olbrzymią tradycję, 
niespotykaną w innych krajach. Tradycja ta 
oddziaływała silnie na inne kraje anglosaskie, 
dlatego też w każdym z nich istnieją dziesiątki 
kapel dudziarskich. Często możemy je zobaczyć 
na różnego rodzaju paradach na przykład  
w dzień Świętego Patryka. 



Patronem Szkocji jest święty Andrzej. Kwiatem 
charakteryzującym Szkocję, jako region 
zaliczany do Wielkiej Brytanii, jest oset. W 2005 
r. 42% ludności Szkocji należało do kalwińskiego 
Kościoła Szkockiego, który jest od 1560 r. 
Kościołem narodowym. Kościół Szkocki nie jest 
kościołem państwowym (od 1921 roku), 
a �narodowym� (national church), a zatem Szkocja 
ma formę pośrednią między rozdziałem kościoła 
od państwa (Walia, Irlandia Północna),  
a kościołem ustanowionym jak w Anglii. 



„Haggis” jest typowym tradycyjnym daniem 
szkockim. Jest to mieszanka wielu składników, 
którą napełniane są żołądki owcze. W skład 
mieszanki wchodzą gotowane wnętrzności takie 
jak wątróbka, serca i płuca przyrządzone  
z owsianką, z dodatkiem soli i przypraw. Po 
napełnieniu żołądków potrawa jest gotowana do 
zgęstnienia owsianki i wytworzenia gęstego 
puddingu.  



Szkocka whisky 
Zgodnie z prawem szkocka whisky: 
* jest wyprodukowana z wody i słodowanego jęczmienia  

(z ewentualnym dodatkiem innych zbóż), z których robi się 
zacier. Tworzące się cukry dzięki działalności enzymów ze słodu 
ulegają fermentacji z udziałem drożdży; 

* jest destylowana w destylarni znajdującej się na terenie 
Szkocji; 

* jest leżakowana na terenie Szkocji w dębowych beczkach o 
objętości nieprzekraczającej 700 litrów przez co najmniej trzy 
lata; 

* nie zawiera dodatków z wyjątkiem wody i karmelu prostego 
jako barwnika; 

* zawiera co najmniej 40% alkoholu (objętościowo) 
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