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Walia to kraj stanowiący część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej. Jest położony w południowo-zachodniej części wyspy 
Wielka  Brytania , na  zachód od Anglii, nad Morzem Irlandzkim i Celtyckim. 

Stolicą  jest Cardiff, a  językami urzędowymi walijski i angielski. 
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Flaga Walii (jej nazwa to The Dragon of 
Cadwallader) Herb Walii 
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to całkowita powierzchnia Walii 

20 779 km²  

GBP, £ 

3 113 200 osób 
stanowi ludność Walii 

 funt szterling to wa luta  wa lijska  
 



To dewizja walijska. 
Oznacza  ona : 
“Walia  na  zawsze”. 

Cymru am byth 

królowa Elżbieta II 
jest głową  państwa . 
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1. W Walii żyje nieco ponad 3 miliony ludzi i aż 11 milionów owiec. 
Godłem Walii jest czerwony smok, ale wielu - często uszczypliwie - 
twierdzi, że powinna nim być właśnie owca. Są one dosłownie 
wszędzie. 

Ciekawostki o Walii 
Czy wiesz, że? 

2. Piłka nożna? Jak u 
nas siatkówka 

Pomimo sporych sukcesów piłka 
nożna pozostaje w cieniu sportu 

narodowego, czyli rugby.  
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3. Walijski Mount Everest 
O Mount Everest słyszał każdy. Niewielu jednak wie 
cokolwiek o życiu Sir George'a Everesta. To właśnie na 
cześć Walijczyka został nazwany najwyższy szczyt na 
świecie. Sir George był m.in. głównym geodetą Indii w 
latach 1830–1843. 

 

 

4. Król Artur żył w Walii 
Celtycki władca Brytów z przełomu V i VI wieku miał żyć na terenach 
dzisiejszej Walii. Legenda o Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu jest 
jednym z najpowszechniejszych mitów kultury europejskiej. Król Artur miał 
być sprawiedliwym władcą, który wprowadził prawo w Brytanii. 

 

6. Walijskie gwiazdy 

Reżyser Richard Burton, Anthony Hopkins, Tom Jones, Catherine 
Zeta-Jones, Shirley Bassey, Timothy Dalton i Charlotte Church - 
te postacie jednym tchem są wymieniane, gdy spytamy o 
najsławniejszych Walijczyków. Coś czujemy, że ten repertuar 
można już poszerzyć o jednego piłkarza, który właśnie teraz 
prowadzi swoją drużynę do zwycięstwa w finałach Mistrzostw 
Europy we Francji. Gareth Bale, bo o nim mowa, obecnie 
reprezentuje barwy Realu Madryt. 

 

5. Najwięcej zamków 
Walijczycy podkreślają z dumą, że mają 
najwięcej zamków na świecie. Na 
walijskim skrawku Zjednoczonego 
Królestwa zachowały się mury blisko 
pięciuset twierdz. To daje im najwięcej 
takich budowli w przeliczeniu na 
kilometr kwadratowy. 
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7. Rolnictwo? Takie rzeczy tylko w 
Szkocji 

Mimo że większość powierzchni Walii zajmują tereny 
rolno-hodowlane (grunty orne zajmują ok. 20% 
powierzchni kraju) z dominacją hodowli bydła i owiec, 
to rolnictwo nie odgrywa istotnej roli. 

 

8. Piękne plaże w Walii 

Połączenie wydaje się niedorzeczne? Nic bardziej 
mylnego - Walia, choć nie może zagwarantować 
regularnej słonecznej pogody, to może poszczycić 
się jednymi z najlepszych plaż Europy. 

Tenby to niewielkie, malownicze miasteczko w 
południowo-zachodniej Walii. Nadmorski kurort 
jest chętnie odwiedzany przez turystów, ponieważ 
posiada aż cztery, piękne plaże, a jego położenie 
sprawia, że to najbardziej nasłoneczniona część 
regionu. Tutejsze plaże w 2014 roku zgarnęły 
nagrodę dla najlepszego miejsca tego typu w całej 
Europie - a nagrody przyznała prestiżowa 
organizacja European Best Destinations. 
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Mount Snowdon 
Najwyższa góra  w Walii, Snowdon, od 
dawna  jest hitem wśród turystów i 
wędrowców, którzy odkrywają  
rozległe  kra jobrazy otacza jącego 
Parku Narodowego Snowdonia . 
Znajdują  się  tam szlaki dla  każdego, a  
w pobliżu można  zna leźć przytulne  
pensjona ty. 

Jakie miejsca warto odwiedzić w Walii? 

Anglesey 
To wyspa  u północno-zachodniego 
wybrzeża  Walii. Jest celem podróży 
minibusów dzięki pięknym plażom i 
fascynującym zabytkom, w tym 
średniowiecznemu miastu Beaumaris. 
Jest też wiele  muzeów, a trakcji i 
sklepów z pamią tkami. 

Pembrokeshire Coast 
To jedyny nadmorski park narodowy 
w Wielkiej Brytanii. Będąc w nim 
można  wybrać się  do rezerwatu 
przyrody wyspy Skomer, aby 
zobaczyć maskonury, foki, morświny, 
delfiny i nie  tylko, a  także  zwiedzić 
na jmniejsze  miasta  w Wielkiej 
Brytanii. 
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W Walii istnieje dużo restauracji i karczm gdzie  
można  skosztować prawdziwej walijskiej kuchni. 
Podobnie  jak w Szkocji, również tu istnieją  jedne  z 
na jsta rszych gorzelni whisky. Doskona łym 
pomysłem jest skosztowanie  posiłku 
przygotowywanego w gospodarstwach 
agroturystycznych. Ich właściciele  niejednokrotnie  
oferują  swoim gościom oprócz noclegu również 
typowo walijskie  dania . 
 
 
 
Podczas  pobytu w Wa lii warto napić się 
tradycyjnego piwa  Pen Ion Twin Ram. 

Kuchnia walijska 
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Cawl 
potrawa z jadalnych 

wodorostów zmieszanych z 
owsianką, smażonych w 

formie ciasteczek i 
podawanych z bekonem lub 

małżami. 

Laverbread 

używa się też na  określenie 
zupy lub rosołu. Cawl cennin 

to zupa  porowa . 

Bara birth 

chleb lub ciasto z suszonymi 
owocami. Cawl to rosół z 
wołowiną  lub bekonem, 
ziemniakami, brukwią  i 

marchwią . 

Tradycyjne walijskie dania 



Tradycyjna kuchnia  walijska  oparta  jest na  
mięsie, zwłaszcza  na  jagnięcinie  i 
baraninie, poza  tym jada  się  wieprzowinę, 
cielęcinę  i drób. Popula rne  są  także  ryby i 
owoce  morza , zwłaszcza  małże. W Walii 
istnieje  długa  tradycja  produkcji serów. 
Najbardziej znanym walijskim serem jest 
Caerphill. 

Tradycyjnymi walijskimi potrawami są : 
laverbread, bara  birth, cawl, cawl cennin, 
welsh cakes. 

Walijskie  ciasteczka  (welsh cakes) to małe, 
okrągłe  ciasteczka  z doda tkiem rodzynek i 
porzeczek oraz ewentua lnie  cynamonu i 
ga łki muszka tołowej pieczone  na  blasze. 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 

Aleksandra Jakóbczak 

Agata  Narowska  

Magda lena  Kożuszek 
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