
KRÓTKA BIOGRAFIA  ŚWIĘTEGO  PATRYKA

• jest patronem Irlandii 

• żył na przełomie IV i V wieku.

• Nie był rodowitym  Irlandczykiem

• gdy miał 16 lat uprowadzono go i sprzedano w 

niewolę do Irlandii 

• po 6 latach w niewoli udało mu się uciec do Galii 

gdzie przyjął świecenia kapłańskie

• pod wpływem widzeń we śnie wrócił do Irlandii by głosić wiarę w Chrystusa

• w Irlandii już jako biskup prowadził działalność misyjną 

• zasłynął z wielu cudów, które przyczyniły się do nawrócenia Irlandczyków



• według legend przywracał wzrok ślepcom, ożywiał zmarłych i uwolnił 

Irlandię od plagi węży

• pod koniec życia dokonał chrztu kraju

TO WARTO WIEDZIEĆ O IRLANDII

• DUBLIN - stolica Irlandii

• SHAMROCK- trójlistna koniczyna, symbol Irlandii; święty Patryk posłużył się nią   by 

wyjaśnić pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat Trójcy Świętej

• LEPRECHAUN [czytaj: Leprikon]– mały złośliwy skrzat z irlandzkiej mitologii. Leprikony są 

bardzo trudne do oswojenia I  łatwo wpadają w złość. To niesamowite sknery. Dążąc do 

bogactwa dopuszczały się kradzieży  Według legendy  Leprikon spełnia 3 życzenia  o ile 



zostanie złapany przez zwykłego śmiertelnika. . Leprikon wygląda jak łachmaniarz.  Włosy ma 

rozczochrane, w kolorze płomiennie rudym. Nosi bokobrody lub brodę, a jego ulubionym 

kolorem jest zielony.

• GAELIC- język narodowy Irlandczyków, uznany za  język urzędowy kraju na równi z 

językiem angielskim

• ÉIRE – nazwa Irlandii w języku Gaelic

• ZIEMNIAKI- są podstawową dietą Irlandczyków

• GUINNESS – ciemne piwo,będące jednym z symboli Irlandii. Dziennie wypija się na świecie 

9 mln kufli tego piwa. 

• HURLING –  sport narodowy  Irlandii. To gra zespołowa, w której gracze używają kijów i 

piłek. Uważana za najszybszy zespołowy sport świata. 



Dzień św. Patryka

•  najważniejsze święto w Irlandii

• dzień wolny od pracy i szkoły

•  odbywają się wtedy koncerty, parady, wszyscy bawią się przy 

muzyce i tańcu. 

• na ulicach, w barach i w domach króluje kolor zielony, irlandzkie 

piwo oraz  irlandzkie jedzenie 

•   oficjalnym trunkiem związanym z tym świętem jest nie piwo a… 

whiskey. 



tego dnia należy wypić szklankę tego trunku zwaną inaczej 

„dzbanem Patryka”. 


