
 

 

Dzień świętego Patryka, który obchodzimy 17 marca, nie jest jedynie świętem narodowym Irlandii, ale również jednym z 

najchętniej obchodzonych świąt na świecie. Organizowane są parady, imprezy, koncerty, a na cześć patrona Zielonej Wyspy 

wznoszone są toasty. 

Kim był św. Patryk? 

Święty Patryk jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych świętych na świecie. Urodził się prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. W wieku 

16 lat chłopiec został porwany a następnie przetransportowany do Irlandii, gdzie jako niewolnik zajmował się wypasem owiec. 

Jak głosi legenda, w tym właśnie okresie został szczególnie natchniony przez Boga, a dzięki jego pomocy zbiegł z wyspy w wieku 20 lat. 

Wtedy też dostał przekaz od Boga, by nawrócić pogańską Irlandię na chrześcijaństwo. 

Rozpoczął studia teologiczne, by następnie już jako biskup powrócić tam z misją. Działalność misyjną prowadził przez 40 lat, uczynił wiele 

cudów, które pomagały w nawracaniu Irlandczyków. Praca świętego Patryka doprowadziła do chrystianizacji środkowej, zachodniej i 

północnej części wyspy oraz wprowadziła zorganizowaną formę działalności kościelnej. 

 

 

 

http://www.podroze.se.pl/swiat/europa/irlandia/


 

 

Legendy związane ze św. Patrykiem 

Istnieje wiele legend o świętym Patryku. Jedna z nich mówi o tym, że wypędził węże z Irlandii. Podobno zrobił to za pomocą drewnianej 

laski – przegonił węże do morza i zakazał im wracać. Inna wersja opowiada historię pewnego starego węża, który opierał się wypędzeniu 

lecz został przechytrzony – św. Patryk zbudował skrzynkę i zaprosił gada do środka. Dyskusja była coraz bardziej intensywna, gdyż wąż 

twierdził, że skrzynka jest dla niego za mała. W końcu, by udowodnić swoją rację, wąż wszedł do skrzynki, po czym św. Patryk zatrzasnął 

wieko i wrzucił skrzynkę do morza. W Irlandii rzeczywiście nie ma węży. 

Inna słynna legenda związana jest z koniczyną. Mówi się, że za jej pomocą święty Patryk wytłumaczył Irlandczykom dogmat Trójcy 

Świętej. 

Dzień świętego Patryka w Irlandii 

W Irlandii Dzień świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy. Kolor zielony jest symbolem kraju więc mieszkańcy paradują cały dzień 

poprzebierani. 

Tego dnia pije się duże ilości whiskey, oraz legendarnego piwa Guinness. Najbardziej uroczyście obchodzi się to święto w Dublinie, tam 

odbywa się kilkudniowy festiwal muzyki, tańca i sztuki. 

Dzień świętego Patryka na świecie 

Radosna  oprawa irlandzkiego święta corocznie przyciąga rzesze uczestników na całym świecie. Najchętniej w Europie świętują 

mieszkańcy Holandii, Niemiec czy Półwyspu Apenińskiego, a na świecie w USA, Australii, i krajach Azji. 

Najbardziej widowiskowa jest parada w Nowym Jorku, natomiast w Chicago można obserwować wyjątkowe zjawisko – przepływająca 

przez miasto rzeka jest zabarwiana na kolor zielony. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mdFQIVvjDH4 

Fontanna przed Białym Domem również zmienia kolor na zielony. Zazielenia się także Empire State Building. Pośród innych znanych budowli i 

miejsc, które stają się zielone w tym dniu są Wodospady Niagara czy London Eye w Londynie. 

http://podroze.se.pl/swiat/europa/irlandia/irlandia-w-poszukiwaniu-guinnessa/4813/
http://podroze.se.pl/swiat/europa/irlandia/to-jedna-z-najbardziej-niedocenianych-stolic-europy-naprawde-warto-ja-odwiedzic/5535/
http://podroze.se.pl/swiat/europa/
http://podroze.se.pl/swiat/europa/holandia/
http://podroze.se.pl/swiat/europa/niemcy/
http://podroze.se.pl/swiat/ameryka-polnocna/usa/
http://podroze.se.pl/swiat/australia-i-oceania/australia/
http://podroze.se.pl/swiat/azja/
http://podroze.se.pl/swiat/ameryka-polnocna/usa/nowy-jork/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mdFQIVvjDH4
http://podroze.se.pl/swiat/europa/wielka-brytania/londyn/


 

 

 

            

          Wieża w Berlinie , Niemcy 

Krzywa wieża w Pizie, Włochy 

 

                                                                

London Eye, Londyn, Wielka Brytania       Fontanna przed Białym Domem 

 

 



 

 

Dzień świętego Patryka w Polsce 

Również w Polsce święto zyskuje z roku na rok na popularności. Tego dnia odbywają się koncerty, imprezy i pokazy tradycyjnego tańca. 

To również dobra okazja na skosztowanie tradycyjnych irlandzkich potraw. W irlandzkich pubach można napić się oczywiście irlandzkiego 

piwa. W niektórych miastach odbywają się też festiwale lub parady. 

 

Pałac Kultury i Nauki 

Źródło: 

http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/ 

https://travelloafers.wordpress.com/2014/03/17/st-patricks-day-around-the-world/ 

http://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/
https://travelloafers.wordpress.com/2014/03/17/st-patricks-day-around-the-world/


 

 

IRLANDIA 

 

flaga 

 

 

Mówi się, że Irlandczycy to genialni biesiadnicy – chętnie razem zaśpiewają przy akompaniamencie różnych instrumentów oraz 

uraczą wspaniałymi opowieściami. Warto poznać osobliwość i wyjątkowość tego kraju oraz zapoznać się z ciekawostkami o 

Irlandii. Oto kilka z nich: 

1. Irlandia to jeden z młodszych krajów Europy, który odłączył się od Wielkiej Brytanii w roku 1921. 

2. Wielkość kraju to 4,5 raza mniej niż powierzchnia Polski. 

3. Mimo długiego związku z Wielką Brytanią, Irlandia to kraj, który nadal w większości jest krajem katolickim i nie przyjęła się 

tam religia protestancka. 

4. Irlandia to kraj telefonów komórkowych. Jest tam ich więcej niż w mieszkańców. 

5. Irlandzkie flagi pochodzą z roku 1800, gdy jeszcze mieszkańcy tamtych terenów nawet nie myśleli o niepodległości. 

6. Muckanaghederdauhaulia jest to najdłuższa nazwa miejscowości w tym kraju. 

https://www.tanie-loty.com.pl/tanie-loty-do-irlandii.html


 

 

7. Kraj zamieszkuje obecnie około 120 000 Polaków i liczba ta stale zwiększa się. 

8. Irlandia to obecnie największy konsument piwa na całym świecie. Spożywa się tam go więcej niż w Czechach czy Niemczech. 

9. Wyjątkowym dniem w Irlandii jest 17 marca, gdy obchodzone jest zielone święto św. Patryka. W tym dniu obowiązuje w kraju 

hasło wszyscy jesteśmy Irlandczykami. Pamięć św. Patryka czci się powszechną zabawą, tradycją są organizowane z tej okazji 

parady uliczne. To najważniejsze święto dla mieszkańców Zielonej Wyspy. 

10. Wspólnym elementem kultury polskiej i irlandzkiej jest zamiłowanie do picia alkoholu i biesiadowania. Puby irlandzkie różnią 

się od polskich znacznie większym tłokiem i zwyczajem picia piwa na stojąco. 

11. Symbolem Irlandii jest też leprikon – złośliwy skrzat, marnie ubrany, skąpy i niezbyt miły. Panuje jednak przekonanie, że jeśli 

złapie go człowiek spełni jego 3 życzenia. 

12. Na co dzień mieszkańcy Zielonej Wyspy piją piwo i mają wiele charakterystycznych marek, wśród których na największą 

uwagę zasługuje Guinness. Gdy jednak przychodzą dni świąteczne Irlandczycy sięgają po whisky- napój równie uznawany i 

ceniony w tym kraju. 

13. Clonmacnoise w hrabstwie Offalym, jedno z najsłynniejszych centrów kultu w Irlandii, położone na południe od Athlone, w 

zakolu rzeki Shannon. Stanowi najdoskonalszy przykład architektury palladiańskiej. Pod pewnymi względami nawiązuje 

również do celtyckiej kultury tego kraju. 

14. Trzy tomy książki Tolkiena „Władca Pierścieni, które ukazały w roku 1956, rozpropagowały kulturę irlandzką. Świat 

Niziołków z książek Tolkiena pełen jest odniesień do celtyckiej mitologii. Pobudziły one wyobraźnię milionów ludzi, 

popularyzując irlandzkie ballady i legendy dotyczące tego pięknego kraju. 

15. Irlandczycy mimo, że są ludami północnymi należą do najbardziej lubianych na całym świecie. Są to osoby bardzo przyjazne i 

dobrze nastawione do innych ludzi. Potrzebującym pomocy chętnie jej udzielają i wspierają. 



 

 

16. Irlandia to kraj, który słynie z charakterystycznej muzyki. Jej brzmienia znane są na całym świecie i ceniona przede wszystkim 

za sprawą Boba Dylana oraz Simona i Garfunkela. 

 

Źródło: 

https://www.tanie-loty.com.pl/irlandia-ciekawostki.html 

 


