JORNADA DE CATALUNYA A CENTRUM ŁOWICKA
diumenge, 26.06.2016
Programa
11.30 hores - UNA GOTA DE SANG DEL DRAC – espectacle per a nens
Contes i música des de Catalunya. Fem el camí entre Montserrat i Barcelona.
Ens trobem a Sant Jordi i, com no, al drac. Ens trobem els caminants no tan
sants, un escultor boig i la bella Núria .....
Els contes es barregen amb les cançons catalanes i jocs de dansa que
aprendrem junts.
Contes i música:
Katarzyna Jackowska-Enemuo
Iwona Sojka
http://www.parparusza.wordpress.com/
Entrada gratuïta.
Aforament limitat. Reserva d’entrades: jornadadecatalunya@yahoo.es
13 hores – SABORS DE LA CUINA CATALANA
14 hores – XERRADA ‘’Tenim una llegua pròpia i per això som catalans.
La llengua catalana i els moviments independentistes contemporanis a la
regió.’’
Ponent: Agnieszka Grzechynka, Universitat Jagielloński de Cracòvia
Al observar la situació política actual de Catalunya és fàcil de percebre la
radicalització dels sentiments de la societat i l'aparició dels símptomes de les
aspiracions independentistes cada vegada més freqüents. L’independentisme
comença a ser visible especialment després de l’any 2014, per ressorgir amb
tota la seva força durant la campanya electoral per al Parlament de Catalunya
al setembre del 2015.
Les eleccions del 27 de setembre es consideren (no només per part dels
observadors externs, sinó sobretot pels mateixos catalans) unes eleccions més
rupturistes de la història d’aquesta Comunitat Autònoma. Va ser per primera
vegada que van sonar amb tanta contundència les veus dels grups que exigien
una plena independència política i també van portar a la radicalització dels
programes dels partits que fins ara eren considerats moderats.

Per què són tan importants malgrat no haver portat una solución definitiva?
Com les van valorar i com van reaccionar els catalans? I per què la llengua
catalana es va convertir en una arma en la lluita per un estat propi?
Entrada gratuïta.
Aforament limitat. Reserva d’entrades: jornadadecatalunya@yahoo.es
15 hores – BARCELONA – the City of Dreams – inauguració de l’exposició

fotográfica
Molts de nosaltres somiem amb Barcelona. Amb anar-hi per viure-hi, ser-hi. Fa
més de dos anys a l'Acadèmia Marítima a Szczecin els seus treballadors i
estudiants, també hi somiaven. Tal com per moltes persones de tot el món, per
a nosaltres era una ciutat d'inspiració, Smart City, una ciutat de persones
lliures. Somiàvem i vem complir aquest somni.
Vem iniciar una cooperació amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a
nosaltres, per a els nostres estudiants, per complir els nostres somnis. Gràcies
a aquest treball conjunt els estudiants i professors de les dues universitats se'n
van d'intercanvi, els joves professors donen classes i treballen conjuntament. I
això només és el començament. Tenim davant de nosaltres uns estudis
internacionals! Una oportunitat per a moltes persones joves, per a tots aquells
que vulguin ser uns verdaders ciutadans del món. Agraïm a Barcelona i als
seus meravellosos habitants que ens han acollit, ens ha fet complir els nostres
somnis és a - a la ciutat i els seus habitants – Barcelona a qui donem les
gràcies per aquesta exposició. Una exposició sobre la ciutat dels somnis,
Barcelona – the City of Dreams.
Autors de les fotografies:
Andrzej Bąk Anna Soboń
Marcin Szczepanek
Sylwia Szymankiewicz
Piotr Treichel
Ewelina Złoczowska
11 – 17 hores – LITERATURA CATALANA
Estand de la llibreria Moda na Czytanie amb les obres dels autors catalans en
polonès.
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