
Dni św. Patryka 2021 z zacisza domowej kanapy 

Punkty stałe: 

8 marca 

Rozwiązanie konkursu plastycznego „Z tęsknoty za podróżami” organizowanego w ramach 

projektu „Irlandia w szkole”, wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej FKI 

i profilu na FB 

13 marca 

Premiera „Czytanie legendy”, opowieść o św. Patryku przygotowana przez Teatr u Przyjaciół, 

premiera na kanale you tube Fundacji 

17 marca 

Wspólnie z Viral Session i Ambasadą Irlandii zapraszamy na premierę niezwykłego 

muzycznego wydarzenia – Viral Session Chapter 3  

20 marca  

Rodzinny Dzień Irlandzki – wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu zapraszamy na 

naszą tradycyjną, wspólną patrykową zabawę, tym razem dzięki przeniesieniu imprezy do 

sieci  w wydarzeniu będą mogli wziąć udział wszyscy bez względu na lokalizację. 

godz. 9.00 - opublikowanie zdjęć do konkursu "Poszukiwanie koniczynek" tym razem 
w wersji on-line (facebook.com/muzarp). 10 pierwszych osób, które policzą koniczynki 
i przyślą odpowiedź na maila: olga.adamczyk@muzarp.poznan.pl, otrzyma wspaniałe 
irlandzkie nagrody; 

godz. 10:00 i 11.30 - warsztaty on-line dla dzieci w wieku 7-10 lat, na których będą mogły 

poznać historię św. Patryka i związane z nią opowieści. Przyjrzymy się też archeologicznym 

śladom związanym z życiem św. Patryka oraz wykonamy ozdoby związane z tym świętem; – 

Spotkanie planowane jest na platformie ZOOM.  Zapisy poprzez formularz 

https://forms.gle/cEV8EptchXcBM4MG6 

godz. 13:00 - pokaz tańca irlandzkiego prosto z dziedzińca Muzeum Archeologicznego 
w wykonaniu tancerek ze szkoły Etno Balans, w tym roku w wersji on-line (Facebook); 

godz. 14:00 - wirtualna podróż do Irlandii śladami zabytków archeologicznych wyspy - do 
planowania podróży zaprasza Justyna Mazurek-Schramm, Fundacja Kultury Irlandzkiej. 
Wykład odbędzie się on-line na platformie Zoom (link dostępowy zostanie opublikowany na 
www.muzarp.poznan.pl). 

20 marca 

Szmaragdowe Céilí online – wspólnie z Etno Balans i dziesięcioma polskimi zespołami tańca 

irlandzkiego zapraszamy na fantastyczną taneczną zabawę online, szykujcie zielone stroje 

(będzie konkurs) i baletki. Gościem specjalnym wydarzenia będzie J.E. Emer O’Connell  

Ambasador Irlandii w Polsce. Szczegóły w wydarzeniu na FB Fundacji i Etno Balans 

http://facebook.com/muzarp
mailto:olga.adamczyk@muzarp.poznan.pl
https://forms.gle/cEV8EptchXcBM4MG6
http://www.muzarp.poznan.pl/


 

 Konkursy: 

Odwiedź nasz profil na FB, szykujemy trzy fantastyczne konkursy! 

„Patrykowe śniadanie” – podejmij kulinarne wyzwanie! Konkurs organizowany przy 
współudziale Kerry Gold 

„Greening = zazielenienie czyli?” – zdefiniujmy na nowo pojęcie zazielenienia, nagrody 
w zielonym, irlandzkim stylu 

„Zrób selfie z plakatem – zdobądź nagrody i pomóż innym” – na 10 poznańskich 
przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się plakaty będące naszą tegoroczną 
wystawą. Zrób przy nich zdjęcie i wyślij do nas. Zbierz jak najwięcej selfi w różnych 
lokalizacjach i wygraj nagrody: bilety do poznańskich teatrów, naszej zaprzyjaźnionej 
restauracji i pewnej niezwykłej kawiarni będą dla nich wsparciem w tym trudnym 
czasie.    

Historia, literatura, muzyka: 

Irlandzkie ciekawostki literackie, historyczne na naszym profilu na FB. Filmiki na profilu 
na FB. Wypełniamy wirtualną przestrzeń Zieloną Wyspą:) 

Dzielimy się: 

W tym roku staramy się działać razem i wspierać organizację, zespoły tańca, grupy muzyczne 
z Irlandii, które chcą się podzielić swoją kreatywnością online z całym światem. 
Spodziewajcie się ciekawostek rodem z Zielonej Wyspy.  

Święty Patryk z zacisza domowej kanapy, polub nasz profil na FB  

i przyłącz się do zabawy! 

 


