
SZKOCJA  
cz. 2 



Szkocja ma swoje narodowe zwierzęta i rośliny.  
Lew (Lion Rampant) i jednorożec (Unicorn) pojawiają się  

na herbach i flagach. Na szkockim godle widnieje czerwony 
ryczący lew, a na herbie królewskim towarzyszą mu jednorożce. 



OSET -ta roślina stała się narodowym kwiatem 
Szkocji. Motywy z nią związane można spotkać 
dosłownie wszędzie: w ozdobach 
architektonicznych, na płotach, pamiątkach,  
a nawet jako loga firmowe. 
Wszystkie przewodniki nazywają ją ostem. Mało 
kto wie, że w rzeczywistości nazywa się inaczej: 
popłoch pospolity. 
Popłoch nie jest powszechnie rozpoznawalny, 
przypomina też wyglądem polski oset… no i… 
jakoś tak, niezręcznie określać, tak ważny dla 
Szkotów symbol popłochem… w dodatku 
pospolitym... No, to już wiecie, dlaczego 
symbolem Szkocji jest oset :) 



Roślina ta jest dla nich tak ważna,  

że najwyższe odznaczenie 

państwowe nazwali ORDEREM OSTU 



W Szkocji znajduje się największy na świecie żywopłot - Meikleour Beech Hedge. 
Ten bukowy żywopłot jest długi na 530 metrów , a jego średnia wysokość to  
30 metrów. 



Szkocja jest domem dla wielu różnych gatunków zwierząt. 

JELEŃ SZLACHETNY 
 



Długowłose górskie KROWY :) 





MASKONURY 





FOKI 



OWCE I BARANY 



Zajrzyjmy do szkockiej kuchni 

Jednym z najczęstszych szkockich dań jest fish and chips,  
czyli panierowana ryba z frytkami 



Cullen skin – 
szkocka zupa 
rybna 



Owoce morza w różnych odsłonach 



Haggis – danie 
z owcy, można 
je porównać 
do naszej 
kaszanki 



Zupa  
scotch broth 

– szkocki 
"rosół"  

z jagnięciną 



Scotch pie – 
ciasto 

wypełnione 
mięsnym 

nadzieniem 



A na deser 
sticky toffee 

pudding 



Szkocja słynie z produkcji whisky 



SZKOCKIE KILTY 



 Kilt jest narodowym strojem szkockim wykonanym z tartanu,  
czyli materiału w szkocką kratę. 
Każdy ze szkockich klanów posiada własny wzór tartanu.  
Kilt jest strojem odświętnym, zakładanym na święta i uroczystości rodzinne. 
Może również być częścią umundurowania. 
 
Jest to tradycyjny strój męski Szkotów. 
Często również można spotkać się ze sporranem - czyli niewielką torebką 
zawieszoną na biodrach, na pasku. 
 Dodatkowo na kilcie często można spotkać broszę z symbolem klanu. Jest 
ona wpinana w dolny prawy róg. 
 
Kilt dla Szkotów jest częścią ich tradycji i kultury, więc z dumą zakładają go  
w narodowe święta, na śluby, jak również chociażby podczas meczy piłki 
nożnej rozgrywanych przez reprezentację Szkocji. 
 



Tradycyjny szkocki 
instrument to DUDA 





• WYKAZ ŹRÓDEŁ: 

 

• https://wielkaabrytaniaa.wordpress.com/symbole-szkocji/ 

• https://kraina-kiltow.pl/index.php/tag/poploch-pospolity/ 

• https://www.mojaszkocja.com/meikleour-beech-hedge-
najwiekszy-zywoplot-na-swiecie/ 

• https://fashionvoyager.pl/zwierzeta-w-szkocji-jelen/ 

• http://www.dosvagabundos.pl/?p=1550 

• https://wieczniewolni.pl/maskonury-w-szkocji-gdzie-je-
spotkac-ciekawostki/ 

• https://www.podrozepoeuropie.pl/co-zjesc-w-szkocji/ 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilt 
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