
 

 

Dzień św. Brygidy, obchodzony 1 lutego w Irlandii to czas plecenia 

charakterystycznych krzyży zapewniających domowi bezpieczeństwo.  

Św. Brygida, założycielka klasztoru kobiecego w Kildare była biskupem 

tak samo jak św. Patryk.  

Brigid, celtycka bogini, której osoba zespoliła się z historyczną mniszką, była boginią płodności, poezji, 

kowali, ognia i wiosny. To właśnie obchodzone 1 lutego Imbolc było pierwszym dniem celtyckiej 

wiosny.  

Środowiska kobiece w Irlandii wykorzystują w ostatnich latach ten 

dzień by pokazać kobiecą kreatywność, dać kobietom głos. W 

zeszłym roku z inicjatywy społeczności skupionej wokół grupy 

Herstory złożono rządowi irlandzkiemu petycję by Dzień Brygidy, 

podobnie jak św. Patryka, był świętem narodowym. Przyjęto ten 

pomysł bardzo pozytywnie, ale jego wprowadzenie spotkało się                                                

z przeszkodami natury technicznej (kalendarz, dni pracy itd.). 

Dopiero od roku 2023 Dzień Brygidy będzie oficjalnym świętem 

państwowym.  

Fundacja w tym roku po raz pierwszy przygotowuje cykl ciekawych wydarzeń związanych z Brigid i św. 

Brygidą, na które zapraszamy 

Chcielibyśmy też zaprosić uczestniczki projektu „Irlandia w szkole” do udziału w celebrowaniu 

kreatywności związanej z Dniem Brygidy.  

W Irlandii prym wiedzie poezja, która daje kobietom siłę, pozwala uwolnić emocje, opowiedzieć                              

o sobie. W zeszłym roku muzeum literatury MOLI zaprosiło znane poetki irlandzkie do napisania 

wierszy dla Brygidy. https://moli.ie/digital/three-poems-for-brigid/ 

My chcemy zaprosić i zachęcić uczennice i nauczycielki biorące udział w projekcie do pisania wierszy       

o sobie, swoich uczuciach, pasjach. Wiersze zostaną wydane w formie tomiku poezji. Można podzielić 

się również swoją poezją nagrywając film, tworząc animację. Najbardziej kreatywne formy nagrodzimy.  

Zachęcamy też uczennice, nauczycielki do podzielenia się swoimi pasjami w formie krótkich filmów 

złożymy je w jeden i zaprezentujemy z końcem lutego.  Miejmy nadzieję, że nasze wspólne działania 

zachęcą do dzielenia się pasjami, kreatywnością i dadzą odwagę do mówienia o sobie.   

Nagranie może mieć maksymalnie 1 minutę, prosimy o nagrywanie w poziomie, przesyłanie nagrań poprzez we 

transfer na adres brygida@fki.home.pl  

Termin przesyłania wierszy: 28 luty 2022 

Termin przesyłania wierszy w formie nagrań, animacji: 28 luty 2022 

Termin nadsyłania filmików: 18 luty 2022,  

Adres do wysyłki wierszy i nagrań: brygida@fki.home.pl  


