
 

DZIEŃ KATALONII W CENTRUM ŁOWICKA  

niedziela, 26.06.2016 

Ul. Łowicka 21, Warszawa 

Program 

godz. 11.30 - KROPELKA SMOCZEJ KRWI – przedstawienie dla dzieci 
Opowieści i muzyka z Katalonii. Wędrujemy między Monserrat a Barceloną. 
Spotykamy świętego Jerzego i – a jakże – smoka. Spotykamy też wędrowców 
mniej świętych, szalonego rzeźbiarza i piękną Nurię… 
Opowieści splatają się w jedno z katalońskimi piosenkami i zabawami 
tanecznymi, których wspólnie się nauczymy. 
  
Opowieści i muzyka: 
Katarzyna Jackowska-Enemuo 
Iwona Sojka 
http://www.parparusza.wordpress.com/ 
 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.  
 
Rezerwacja: jornadadecatalunya@yahoo.es 
 
godz. 13 – KATALOŃSKIE PRZYSMAKI – kuchnia katalońska   
(cennik dostępny w dniu imprezy)  
 
godz. 14 – PREZENTACJA ‘’Mamy swój własny język, więc jesteśmy 

Katalończykami. Język kataloński a współczesne dążenia 

niepodległościowe regionu’’.  

Prelegent: Agnieszka Grzechynka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Przyglądając się współczesnej sytuacji politycznej Katalonii łatwo dostrzec 

radykalizowanie się nastrojów społecznych oraz coraz częściej pojawiające się 

symptomy dążeń niepodległościowych. Independentyzm szczególnie wyraźnie 

zaczyna być widoczny po roku 2014, by całą swą mocą objawić się w okresie 

kampanii wyborczej do lokalnego parlamentu we wrześniu 2015 roku.  

Wybory z 27 września uważane są (nie tylko przez zewnętrznych 

obserwatorów, ale przede wszystkim przez samych Katalończyków) za 

przełomowe w historii tej wspólnoty autonomicznej. Po raz pierwszy tak 

wyraźnie doszły do głosu grupy domagające się pełnej niezależności 

politycznej, jak również przyniosły radykalizację poglądów partii dotąd 

umiarkowanych.  

http://www.parparusza.wordpress.com/
mailto:jornadadecatalunya@yahoo.es


Dlaczego są jednak tak ważne, mimo, że nie przyniosły ostatecznego 

rozstrzygnięcia? Jak oceniali je i reagowali na nie Katalończycy? I dlaczego 

język kataloński stał się orężem w walce o własne państwo? 

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.  
 
Zgłoszenia: jornadadecatalunya@yahoo.es 
 

godz. 15 – BARCELONA – the City of Dreams – inauguracja wystawy 
fotograficznej 

Wielu z nas marzy o Barcelonie. O tym, żeby tam pojechać, zamieszkać, być. 
Ponad dwa lata temu Akademia Morska w Szczecinie, jej pracownicy i studenci, 
też o tym marzyli. Tak jak dla wielu ludzi na całym świecie, tak i dla nas było to 
miasto inspiracji, Smart City, miasto wolnych ludzi. Śniliśmy, marzyliśmy i 
spełniliśmy to marzenie.  

Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Katalońską. Dla nas, dla naszych 
studentów dla spełnienia marzeń. Dzięki tej współpracy studenci i naukowcy 
obu uczelni wyjeżdżają na wymianę, młodzi naukowcy uczą i pracują wspólnie. 
A to dopiero początek. Przed nami wspólne międzynarodowe studia! Szansa 
dla wielu młodych ludzi, dla wszystkich tych, którzy chcą być prawdziwymi 
obywatelami świata. Jesteśmy wdzięczni Barcelonie i jej wspaniałym 
mieszkańcom za to, że nas przyjęła, że nasze marzenia stały się 
rzeczywistością i to im -  miastu i jego mieszkańcom – Barcelonie dedykujemy 
tę wstawę. Wystawę o naszym mieście marzeń, Barcelonie – the city of 
dreams. 

Autorzy zdjęć: 

Andrzej Bąk 
Anna Soboń 
Marcin Szczepanek 
Sylwia Szymankiewicz 
Piotr Treichel 
Ewelina Złoczowska 
 

godz. 11 - 17 – LITERATURA KATALOŃSKA 
 
Stoisko księgarni Moda na Czytanie z pozycjami autorów katalońskich w 
polskim wydaniu.  
 
 

Organizuje: 
 

 
 

mailto:jornadadecatalunya@yahoo.es


Sponsorzy: 
 

                       
  
 
 
Współpraca: 

 
 
 
                                                         

 
 

 

  
 
 

 


