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PROGRAM 

CZWARTEK 4.10.2018 

17:00-23:00 KUBAŃSKA REWOLUCJA! HISZPAŃSKOJĘZYCZNY TANI CZWARTEK 

Kino Muza, ul. Masztalarska 8; Bilety: 8 zł, do nabycia w kasie kina Muza; www.kinomuza.pl 

Przed każdym seansem: krótkie wprowadzenie przez Forum Kultury Audiowizualnej  

oraz poczęstunek firmy LyfeCatering – www.lyfe.pl 

 
17:30  „Buena Vista Social Club” reż. Wim Wenders 
Przejmujący film dokumentalny opowiada historię kubańskiego zespołu, który debiutował jeszcze  
w przedrewolucyjnych czasach. W 1996 roku odwiedził ich znany gitarzysta  
i namówił do nagrania płyty „Buena Vista Social Club”. Zafascynowany starszymi muzykami mężczyzna 
pojechał na Kubę z ekipą filmową i towarzyszył im podczas koncertów. Wybierz się w podróż po 
egzotycznych zakamarkach Hawany i wsłuchaj się w rytmiczną, ludową muzykę dawnych kubańskich 
czasów.  
 
19:30 “Suite Hawana” reż. Fernando Pérez  
Suite Hawana to relacja z dnia życia trzynastu zwykłych, szarych ludzi. Dokument przedstawia sceny  
z życia mieszkańców Hawany, od 10-letniego chłopca z zespołem Downa po 79-letnią kobietę 
sprzedającą orzeszki na ulicy. W filmie nie ma dialogów, używa się za to obrazów i dźwięków, aby 
poruszyć widzów.  
 
21:00  „Viva” reż. Paddy Breathnach  
Młody Jesus mieszka w Hawanie i musi radzić sobie sam po śmierci matki. Chłopak chce zmienić swoje 
życie i zafascynowany występami drag queen, postanawia również stanąć na scenie. Jego marzenia 
niweczy powrót ojca z więzienia. Czy Jesus zrealizuje swoje marzenie, mimo obiekcji ojca?  
Czy udowodni wszystkim, że przebierając się za kobietę nie jest gorszy od reszty? 

 

17:30-18:30 Español coloquial - warsztaty potocznego j. hiszpańskiego 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 13. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Czujesz, że mówisz świetnie po hiszpańsku, a mimo to nie brzmisz jak rodowity Hiszpan? Nie 
rozumiesz dlaczego Hiszpanie przeklinają więcej niż Polacy? Jeśli chcesz się dowiedzieć tego 
wszystkiego, a nawet więcej, zapraszamy na praktyczne warsztaty z potocznego języka hiszpańskiego. 
Wspólnie omówimy kwestię wyrażeń przydatnych w mowie potocznej.    

Warsztaty przeznaczone są dla osób znających hiszpański przynajmniej na poziomie B1 

Prowadzenie w j. hiszpańskim: Aleksandra Wabińska, lektorka Kontakt ESPAÑOL 

19:30-20:30 Degustacja katalońskich win  

Winiarnia Barrio, ul. Wyspiańskiego 13; www.facebook.com/vinoladebarrio; Wejściówki: 15 zł,  
do nabycia w sekretariacie Kontakt CJO – liczba miejsc ograniczona 

Barrio to doskonałe miejsce na rozpoczęcie lub kontynuację przygody z Hiszpanią w Poznaniu. 
Zabierzemy Was w podróż z winami. Skosztujecie 4 win z Katalonii - białych i czerwonych. Jakie 
dokładnie? Niespodzianka! 

 
Prowadzenie w j. polskim 
 

PIĄTEK 5.10.2018 

9:30-10:30 Coffee Show – poranna kawa Guatemala Antigua– pokaz parzenia 
wraz z degustacją  
 

Kawiarnia Starbucks w Starym Browarze – poziom 0, ul. Półwiejska 42; www.starbucks.pl;  WSTĘP 
WOLNY – konieczność rezerwacji na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: 
kontaktcjo.reservio.com 



Dzień zaczniemy od wyśmienitej kawy prosto z Ameryki Południowej. Opowiemy o zwyczajach 
dotyczących parzenia kawy. Będziemy ją parzyć na 3 sposoby - W Chemexie, French Pressie  
oraz w Syfonie. Zobaczymy jak parzy się kawę metodami alternatywnymi. Kawa Gwatemala Antigua  
pochodzi  z wysokich plantacji, położonych w przedziale 1500-2000 m n.p.m. Jest to jedyna odmiana 
Guatemali, która jest mocno palona, dzięki czemu nabiera aromatyczny smak.   

 
Prowadzenie w j. polskim 

16:30-18:00  Sam na sam z EL VERRRBO ESPAÑOL – warsztaty nt. 
czasowników hiszpańskich 
 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 13. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

EL VERRRBO ESPAÑOL to zawodnik ciężkiej wagi. Wszędzie, gdzie się pojawi, sieje strach i obawę 
przed porażką. Jego szeroki repertuar ciosów sprawia, że w starciu z nim wybierasz raczej taktykę 
uniku. Nie atakujesz, nie szukasz nowych rozwiązań. Szkoda! Zupełnie niepotrzebnie! Przyjdź  
na trening z samym mistrzem. Poznaj go lepiej, zmierz się z nim na nowo i zobacz jak łatwo położyć 
go na łopatki. Warsztaty dedykowane dla poziomów od B1+ do C2. 
 

Prowadzenie w j. hiszpańskim: Justyna Baranowska-Travelho - lektorka Kontakt ESPAÑOL 

17:30-18:30 Hiszpańskie oliwy - degustacja wraz z prezentacją 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 23; www.o-live.pl; WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji 
na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 
 
Oliwy z młyna oliwnego Casas de Hualdo znajdują się w międzynarodowym  katalogu najlepszych 250 
oliw świata „Flos Olei”, a sama wytwórnia otrzymała nagrodę dla najlepszej w Hiszpanii. Są to oliwy 
jednoszczepowe - każda wyciśnięta z innej odmiany oliwek, stąd ich różnorodny zapach i smak.  
Od łagodnej Arbequiny, przez pikantne Picual oraz Manzanilla, po esencjonalną Cornicabrę. Wszystkie 
posiadają bezkonkurencyjny poziom kwasowości - świadectwo najwyższej jakości. Oliwy Casas de 
Hualdo to 100%  soku z oliwek.  
 
Prowadzenie w j. polskim. Po spotkaniu możliwość zakupienia oliwy z rabatem 5% 

18:30-19:30 Dlaczego Hiszpania jest tak atrakcyjna? - prezentacja 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 13. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Dlaczego Hiszpania jest tak atrakcyjna i jest jednym z krajów najchętniej odwiedzanych przez 
turystów? Postaw na naturę,  a przekonasz się jak wiele malowniczych plaż znajduje się u wybrzeży 
Hiszpanii. Dowiesz się dlaczego kraj słońca przyciąga do siebie spragnionych kulinarnych wrażeń 
turystów, a także amatorów sztuki. Nie bez powodu nazywana jest krajem katedr. Ruszasz z nami w 
podróż dookoła Hiszpanii?  
 
Prowadzenie w j. hiszpańskim: María Vázquez– Hiszpanka, lektorka Kontakt ESPAÑOL 

 

20:30-21:30 „Podróż na południe” - Warsztaty flamenco dla początkujących 
   

La Tormenta - szkoła tańca Flamenco, ul. Reymonta 5; www.tormenta.pl; Wejściówki: 5 zł, do nabycia 
w sekretariacie Kontakt CJO – liczba miejsc ograniczona. 

Na warsztatach nauczymy się prawidłowej postawy ciała, pięknych, kobiecych ruchów dłoni  
i prowadzenia ramion powiązanego z prawidłowym oddychaniem. Będzie czas  
na energetyczne zabawy z rytmem, tj. palmas – klaskanie i zapateado – step. Wszystko będzie 
przeplatane historią flamenco.  

Strój: buty z zakrytymi piętami i okrągłymi czubeczkami, na obcasie, wygodne, niekrępujące ruchów 
spodnie, bluzka. 
Prowadzenie w j. polskim 



SOBOTA 6.10.2018 

10:00-10:30 Coffee Show – poranna kawa  Guatemala Antigua– pokaz 
parzenia wraz z degustacją przygotowany przez Kawiarnię Starbucks 
 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 14. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Dzień zaczniemy od wyśmienitej kawy, prosto z Ameryki Południowej. Opowiemy o zwyczajach 
dotyczących parzenia kawy. Będziemy ją parzyć na 3 sposoby - W Chemexie, French Pressie  
oraz  w Syfonie. Zobaczymy jak parzy się kawę metodami alternatywnymi. Kawa Gwatemala Antigua  
pochodzi  z wysokich plantacji, położonych w przedziale 1500-2000 m n.p.m. Jest to jedyna odmiana 
Guatemali, która jest mocno palona, dzięki czemu nabiera aromatyczny smak.  

 
Prowadzenie w j. polskim 
 

10:30-12:00 Lekcja hiszpańskiego dla początkujących 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 14. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Lekcja dla tych, którzy zawsze chcieli poznać język hiszpański, jednak nie mieli jeszcze okazji. 
Poznacie podstawowe słowa i zwroty, zobaczycie jak wyglądają zajęcia w grupie i zrozumiecie dlaczego 
ten język ma tylu miłośników. A stąd już tylko krok do rozpoczęcia regularnej nauki! 

Zapraszamy wyłącznie osoby zupełnie początkujące. Tych, którzy uczyli się już hiszpańskiego, prosimy 
o wybór innych lekcji i warsztatów i nie blokowanie miejsc. 

Prowadzenie – Hubert Korpys, lektor hiszpańskiego KONTAKT ESPAÑOL 

 

12:00-13:00 Podróż w czasie – historia Hiszpanii w pigułce - prezentacja 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 13. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Zajmiemy się historią Hiszpanii: od starożytnych Rzymian, po dzisiejsze czasy. Dowiemy się jakie ludy 
podbijały teren Hiszpanii przez lata, jak Rzymianie wpłynęli na kulturę hiszpańską, w jaki sposób 
powstało królestwo Wizygotów oraz jakie skutki miała krwawa wojna domowa.  
 
Prowadzenie w j. hiszpańskim: María Vázquez– Hiszpanka, lektorka Kontakt ESPAÑOL 
 

13:30-14:30 Zgaduj zgadula – czyli co to za język? – warsztaty  

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 13. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Omówimy odmiany języka hiszpańskiego, który zachwyca swoją różnorodnością. Zapoznamy się  
z pochodzeniem słów i ich wymową. Będzie to językowa podróż przez regiony Hiszpanii. Każdy będzie 
mógł zmierzyć się z regionalnym hiszpańskim słownictwem i poczuć jego temperament.  

Wymagany poziom B1  

Prowadzenie w j. hiszpańskim: María Vázquez– Hiszpanka, lektor Kontakt  

17:30-19:00 Kartka z Boliwii – spotkanie podróżnicze w języku polskim 

Kino Muza, ul. Masztalarska 8; Wejściówki: 10 zł, do nabycia w kasie kina Muza, www.kinomuza.pl 

 
W ciągu kilkudziesięciu minut wirtualnej podróży przemierzymy najbardziej tradycyjny kraj andyjski.  

Od jeziora Titicaca, przez górskie lodowce i sześciotysięczne szczyty, po największe solnisko na świecie. 

Zapraszamy do Boliwii na spotkanie z niezwykłą przyrodą i ciekawą kulturą. Odkryjemy piękno tych 

niezwykłych miejsc wybierając się z nami w wirtualną podróż!  

Prowadzenie w j. polskim: podróżnik Jarek Łączka. 

Miłośników Ameryki Południowej i podróży zapraszamy również na www.odkryte.pl  



NIEDZIELA 7.10.2018 

10:00-11:00 Zajęcia latino fitness 

Fabryka Formy Posnania, ul. Pleszewska 1; WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com, www.fabryka-formy.pl 

Dynamiczne zajęcia w rytmach latino. Zajęcia choreograficzne kształtujące sylwetkę, wzmacniające 

mięśnie, pozwalające spalić kalorie. Proste kroki taneczne, ciekawe kombinacje ruchów i energetyczna 

latynoska muzyka, która naładuje nas na ostatnie dni festiwalu.  

 

Strój: wygodny – spodnie, bluzka, obuwie na zmianę. Przed zajęciami należy zgłosić się do recepcji siłowni.  

Prowadzenie w j. polskim  

 

12:00-13:15 Breve introducción a las relaciones hispano-polacas - relacje 
polsko-hiszpańskie – prezentacja  

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 13. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

O znanych Polakach związanych z Hiszpanią lub z krajami hiszpańskojęzycznymi oraz o znanych Hiszpanach 

i obywatelach krajów hiszpańskojęzycznych związanych z Polską. Polska w literaturze hiszpańskiej oraz 

Hiszpania w literaturze polskiej. Polski obraz Hiszpanów oraz hiszpański obraz Polaków. Wydarzenia 

historyczne w Hiszpanii, w których Polacy aktywnie wzięli udział - Bitwa pod Somosierrą (1808r.) oraz rola 

Batalionu Dąbrowskiego na hiszpańskiej wojnie domowej (1936-1939). 

 
Prowadzenie w j. polskim: Diego Martín Arroyo - Hiszpan, lektor Kontakt ESPAÑOL 

16:00-17:30 "Alcanzar la herencia" zwiedzanie łączące dzieje Ostrowa 
Tumskiego z wątkami hiszpańskimi i latynoamerykańskimi 

Brama Poznania ICHOT, Ul Gdańska 2, www.bramapoznania.pl. WSTĘP WOLNY - konieczność 
rezerwacji na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Ostrów Tumski to kolebka polskiej państwowości i chrześcijaństwa. Pierwsi władcy i duchowni czuwali nad 

nią, gdy tworzyło się państwo i dojrzewała nowa religia. Uczestnicy zwiedzania będą mieli okazję sięgnąć 

po to dziedzictwo i skonfrontować opowieść przewodnika z własną wiedzą. Skupimy się na najważniejszych 

wątkach ekspozycji głównej z odniesieniem do związków Ostrowa Tumskiego z Hiszpanią  

i Ameryką Łacińską. 

Prowadzenie w j. polskim 

17:00-18:00 Kolumbia – jaka jest naprawdę? - prezentacja 
 

Hotel NH Poznań - sala konferencyjna Calisia, ul. Św. Marcin 67; www.nhpoznan.pl; WSTĘP WOLNY  
- konieczność rezerwacji na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Spotkanie, które będzie próbą podzielenia się refleksjami po wizycie w tym niezwykłym, egzotycznym 
kraju, ojczyźnie zarówno Pablo Escobara, jak również Gabriela Garcii Marqueza,  Fernando Botero  
i…Shakiry. Skonfrontujemy powszechne wyobrażenia na temat tego miejsca – kartele narkotykowe, 
partyzantka, wojna domowa, przemoc, porwania, mity i magia – z tym, co prowadząca zobaczyła  
i czego doświadczyła na miejscu. A było to głównie  pozytywne zaskoczenie – różnorodnością 
geograficzną i etniczną kraju, a także niezwykłą serdecznością, uczynnością i otwartością ludzi, która 
przełożyła się na poczucie bezpieczeństwo. Zatem jaka jest naprawdę Kolumbia? Dowiemy się jaka jest 
aktualna sytuacja polityczna, poznamy główne atrakcje i charakterystyczne wyrażenia kolumbijskiej 
odmiany j. hiszpańskiego!  
 
Prowadzenie w j. polskim: Magdalena Charczuk – pilot wycieczek, lektorka Kontakt ESPAÑOL 
 

PONIEDZIAŁEK 8.10.2018 

17:00-18:30  Fundación de la Lengua Española z Valladolid– prezentacja wraz 
z losowaniem stypendium na 2-tyg. kurs j. hiszpańskiego w Valladolid.  
 



Hotel NH Poznań - sala konferencyjna Calisia, ul. Św. Marcin 67; www.nhpoznan.pl; WSTĘP WOLNY  
- konieczność rezerwacji na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Na festiwalu nie zabraknie wyjątkowych gości prosto z gorącej Hiszpanii. Będziemy mieli okazję 
wysłuchać Dyrektora Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española. Fundacja ta  
organizuje w Valladolid kursy j. hiszpańskiego dla obcokrajowców, w których biorą udział słuchacze 
Kontaktu, którzy wygrali stypendia na taki kurs, przyznawane przez szkołę 3 razy w roku.  
Wybierzemy się w niezwykłą podróż do pełnego zabytków Valladolid, a także poznamy fundację od 
kuchni. Osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę na temat j. hiszpańskiego i dziedzictwa kulturowego 
tego kraju nie mogą opuścić tej prezentacji. Na spotkaniu przewidziane są niespodzianki m.in. wśród 
uczestników wylosowane zostanie stypendium na 2-tyg. kurs j. hiszpańskiego w Valladolid. 
Zapraszamy również osoby, który wygrały w CJO KONTAKT stypendium – będzie to świetna okazja, by 
dobrze przygotować się do wyjazdu.  

 

Prowadzenie w j. hiszpańskim: Natalia Martín - Hiszpanka, dyrektor generalny Fundación para la 
Difusión de la Lengua y la Cultura Española 

19:00-20:00 Po co ludzie tańczą tango? 

Południe –  ul. A. Mickiewicza 24a/21; www.facebook.com/poludniekuchnia; WSTĘP WOLNY – 
konieczność rezerwacji na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Klasyczne tango argentyńskie jest tańcem charakteryzującym się improwizacją i bliskością partnerów. 
Podczas spotkania wysłuchamy opowieści o historii tanga i nie tylko. Przy wspólnym mate dowiemy 
czym było tango kiedyś, jak ewoluowało, czym jest dziś i dlaczego ludzie wciąż chcą tańczyć.  

Prowadzenie w j. polskim: współwłaściciel restauracji Południe Sylwester Łazicki  

 

20:30-21:30 Degustacja win hiszpańskich  

La Rambla, ul. Woźna 5; www.larambla.pl, Wejściówki: 20 zł, do nabycia w sekretariacie Kontakt CJO 
– liczba miejsc ograniczona 

W tętniącym życiem miejscu, w samym sercu Poznania, gdzie klimat hiszpański unosi się  
w powietrzu, będziemy kosztować smaki hiszpańskich win. Skosztujemy następujących, starannie 
dobranych odmian: Iconno chardonnay, Valdelana tempranillo, Risco tinto roble, Frigold. 

Spotkanie prowadzone w j. polskim  

WTOREK 9.10.2018 

10:00-11:30 Hiszpański Look – warsztaty makijażu  

12:00-13:30 Hiszpański Look – warsztaty makijażu 

14:00-15:30 Hiszpański Look – warsztaty makijażu 

Perfumeria Douglas – Stary Browar, poziom 0 ul. Półwiejska 42. WSTĘP WOLNY – konieczność 
rezerwacji na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Czerwone usta, mocno podkreślone oczy, wyraziste policzki – typowy makijaż Hiszpanki.  
W kameralnej, grupie, miłej, luźnej atmosferze uczestniczki dowiedzą się jak dobrać kolory  
do danego typu urody, jak uwydatnić zalety, a jak zatuszować niedoskonałości urody oraz jak 
świadomie korzystać z możliwości oferowanych przez kosmetykę kolorową. Na warsztatach bazować 
będziemy na kosmetykach marki Clarins. Przewidziane są upominki dla uczestniczek!  
 

16:00-17:30 „Miasto jako Narzędzie Pedagogiczne: Cervantes tu był”- 
warsztaty dla nauczycieli  
 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 13. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Warsztaty poświęcone przeniesieniu tradycyjnych metod nauki do innych miejsc – przestrzeni 
kulturalnej krajów hiszpańskojęzycznych. Podczas tego spotkania wybierzemy się do Valladolid, 



wykorzystamy różne miejsca, w sposób wirtualny bądź w rzeczywistości, które przybliżą nas do 
zabytków, życia i okazałości tego miasta. Celem jest coś więcej, niż tylko aktywność kulturalna. 
Wskazówki eksperta połączone zostaną z czynnościami, które zaangażują uczestników. W ten sposób 
zaprezentowane zostaną zalety nauki w kontekście globalnym poprzez doświadczenia 
multisensoryczne. To praktyczny warsztat, który ma przybliżyć uczestnikom strategie dydaktyczne na 
podstawie ich własnych doświadczeń. Nie ma bowiem lepszego sposobu na dostrzeżenie efektów 
metody nuki, niż doświadczenie jej na własnej skórze. Warsztaty odbędą się w 400 rocznicę śmierci 
Miguela de Cervantesa. Valladolid było ważnym miastem dla jego życia i twórczości. 
 
Prowadzenie w j. hiszpańskim: Natalia Martín - Hiszpanka, dyrektor generalny Fundación para la 
Difusión de la Lengua y la Cultura Española 

 

17:30-18:30 "Erasmus? Tylko w Sewilli!"  

Cafe Misja, ul. Gołębia 1; www.cafemisja.pl; WSTĘP WOLNY  

Zachęcimy wszystkich studentów, aby to właśnie do Sewilli wybrali się na stypendium z programu 
Erasmus+. Odbędziemy wycieczkę po lokalnych uniwersytetach, atrakcjach turystycznych, poznamy 
sposoby spędzania wolnego czasu i dowiemy się, czy w Hiszpanii rzeczywiście codziennie świeci słońce.  

 
Prowadzenie w j. hiszpańskim: María Vázquez– Hiszpanka, lektorka Kontakt ESPAÑOL 
 

19:00-20:00 Poezja tanga argentyńskiego, czyli o czym oni śpiewają. 

Południe –  ul. A. Mickiewicza 24a/21; www.facebook.com/poludniekuchnia/; Wejściówki: 10 zł,  
do nabycia w sekretariacie Kontakt CJO – liczba miejsc ograniczona 

Będziemy słuchać muzyki i czytać teksty wraz z tłumaczeniem tang. Na podstawie kilku utworów 
porozmawiamy o poezji i argentyńskiej odmianie języka hiszpańskiego rioplatense. Jak poezja  
to i wino, a do wina jakieś małe tapas się znajdzie.  

Prowadzenie w j. polskim: współwłaściciel restauracji Południe Sylwester Łazicki  

 

20:00-21:00 Pokaz przygotowania hiszpańskiej Paelli  

PIKA PIKA –  ul. Zamkowa 5; www.facebook.com/PIKA.PIKA.TAPAS.BAR; Wejściówki: 15 zł,  
do nabycia w sekretariacie Kontakt CJO – liczba miejsc ograniczona 

Historia paelli rozpoczęła się w Walencji. Początkowo przygotowywano ją na otwartym ogniu, na 
polach, gdzie do pozłacanego szafranem ryżu dodawano to, co było pod ręką: królika, kurczaka, kilka 
ślimaków, garść fasoli, pomidory i czosnek. Dużo później dodawano owoce morza, grzyby, inne mięsa  
i warzywa, jednak najważniejszy w tej potrawie jest ryż. Dodatki powinny tylko wzbogacić jego smak. 
W iście hiszpańskim miejscu na mapie kulinarnego Poznania zobaczycie na własne oczy jak 
przygotować tradycyjne danie. To spotkanie będzie smacznym kąskiem dla wszystkich, którzy chcieliby 
spróbować niestandardowych smaków! 
 
Prowadzenie w j. hiszpańskim 
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13:00-15:30 „Przerwane objęcia”  - seans filmowy z wstępem i dyskusją.   

CK Zamek –  ul. Św. Marcin 80/82; www.ckzamek.pl; www.facebook.com/forumkulturyaudiowizualnej 
Wejściówki: 10 zł, do nabycia w kasie zamku 

Kolejne dzieło mistrza kina hiszpańskiego – Pedro Almodóvara. Wzruszająca historia  
o zazdrości i nadużyciu władzy. Lena (w tej roli znakomita Penélope Cruz) jest aspirującą aktorką, 
pracującą jako sekretarka w biurze milionera – Ernesto Martela. Piękna kobieta zbliża się do finansisty 
i wkrótce zostaje jego kochanką. Martel staje się zaborczy wobec swojej ukochanej. Podczas gdy Lena 
realizuje się jako aktorka, milioner odkrywa jej romans z reżyserem filmu, Mateo. Zazdrosny 
mężczyzna jest w stanie zrobić wszystko, aby nie dopuścić do odejścia Leny. Do czego posunie się 
zraniony Martel? Jaka tajemnica kryje się za tragicznymi konsekwencjami ukrywanej miłości? 

Seans będzie poprzedzony wstępem przedstawiciela Forum Kultury Audiowizualnej. Po filmie, dla 
chętnych, odbędzie się krótka prezentacja sylwetki reżysera - ewolucja twórczości Almodovara  



i "Przerwane objęcia" w kontekście całej filmografii - ile w "Przerwanych objęciach" kina autorskiego,  
a ile kina gatunkowego?, reżyser i jego muzy - autotematyzm w filmie. 

 

16:30-17:45 "Alcanzar la herencia" zwiedzanie łączące dzieje Ostrowa 
Tumskiego z wątkami hiszpańskimi i latynoamerykańskimi 

Brama Poznania ICHOT, Ul Gdańska 2, www.bramapoznania.pl. WSTĘP WOLNY - konieczność 
rezerwacji na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Ostrów Tumski to kolebka polskiej państwowości i chrześcijaństwa. Pierwsi władcy i duchowni czuwali 
nad nią, gdy tworzyło się państwo i dojrzewała nowa religia. Uczestnicy zwiedzania będą mieli okazję, 
dosłownie, sięgnąć po to dziedzictwo i skonfrontować opowieść przewodnika z własną wiedzą. Skupimy 
się na najważniejszych wątkach ekspozycji głównej z odniesieniem do związków Ostrowa Tumskiego 
z Hiszpanią i Ameryką Łacińską. 

Prowadzenie w j. hiszpańskim 

 

17:00-18:00 Warsztaty bachata solo dla Pań   
   
Salsa Siempre, ul. Św. Marcin 24, Galeria MM, II piętro, www.salsasiempre.pl. WSTĘP WOLNY – 
konieczność rezerwacji na stronie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 
 
Bachata powstała i pierwotnie ewoluowała na terenach Dominikany. Warsztaty z techniki ruchu 
przeznaczone są dla Pań. To intensywne zajęcia rozwijające kobiece ruchy, poczucie rytmu, 
koordynację i pamięć ruchową. To zajęcia, na których nauczymy się podkreślać piękno i wdzięk 
własnego ciała.  
 
Strój: wygodne obuwie, niekrępujące ruchów spodnie, bluzka. 
Prowadzenie w j. polskim 
 

18:00-19:00 Majorka – bajeczna wyspa o wielu obliczach - prezentacja 

Kontakt CJO, Pl. Bernardyński 1a/1, sala 13. WSTĘP WOLNY - konieczność rezerwacji na stronie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc: kontaktcjo.reservio.com 

Majorka, jako największa wyspa hiszpańska na Balearach, może kojarzyć się wszystkim jedynie  
ze słońcem, plażami i odpoczynkiem. Niemniej jednak, jest to miejsce charakteryzujące się wspaniałą 
przyrodą, pięknymi górskimi krajobrazami oraz wieloma zabytkami. Wszystkie te aspekty, jak również 
ciekawostki związane z życiem codziennym (bo Baleary żyją nie tylko turystyką), zostaną 
przedstawione podczas prezentacji. Wgłębimy się w jedzenie, edukację, święta czy imprezy lokalne.  
 
Prowadzenie w j. polskim: – Karolina Kicińska, lektorka hiszpańskiego KONTAKT ESPAÑOL 

18:30-19:45 Smaki Hiszpanii – wieczór na cztery stoły   

PIKA PIKA –  ul. Zamkowa 5; www.facebook.com/PIKA.PIKA.TAPAS.BAR; Wejściówki: 20 zł,  
do nabycia w sekretariacie Kontakt CJO – liczba miejsc ograniczona 

Wydarzenie wokół czterech stołów – produktów z różnych regionów Hiszpanii. Na każdym będzie 
przedstawiany dany specjał. Odwiedzimy takie stacje jak: czerwone wina, białe wina, hiszpańskie sery 
oraz hiszpańskie oliwy. To spotkanie będzie smacznym kąskiem dla wszystkich, którzy chcieliby 
skosztować tradycyjnych hiszpańskich smaków. 
 
Prowadzenie w j. hiszpańskim 

 
 

Festiwalowy adres e-mail - quepasa@cjo.pl 
 

KURSY JĘZYKOWE W CJO KONTAKT 
Zapraszamy na kursy języka hiszpańskiego, portugalskiego, angielskiego, niemieckiego, włoskiego, 
rosyjskiego, francuskiego i polskiego dla obcokrajowców. Nauka stanie się Twoją nową pasją. Kursy w 
małych grupach i na wszystkich poziomach zaawansowania. 
Szczegóły w sekretariacie szkoły i na www.kontakt.cjo.pl  



BON UPOMINKOWY NA KURS JĘZYKOWY 
Kupując elegancki BON UPOMINKOWY dla bliskiej osoby możesz sam wybrać język kursu lub zostawić 
tę decyzję obdarowanemu. I tak rozpoczyna się przygoda z językiem! KONTAKT to wyjątkowa 
atmosfera, profesjonalizm i ponad 18 lat doświadczenia.  

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKOWE – HISZPANIA  i inne kraje UE 
Tradycyjny kurs językowy warto wzbogacić nauką w kraju, gdzie dany język jest językiem oficjalnym. 
KONTAKT ma specjalną ofertę kursów wyjazdowych w sprawdzonych szkołach w różnych zakątkach 
Europy. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią szkołę i kurs, kierując się Twoim wiekiem i potrzebami. 
Oferujemy obozy językowe dla dzieci i młodzieży, kursy językowe dla studentów, osób pracujących 
oraz seniorów w znanych miastach Europy, na wybrzeżu lub w górach. Ty decydujesz kiedy chcesz 
wyjechać i na jak długo - może to być nawet kilka miesięcy. Naukę możesz rozpocząć na każdym 
poziomie zaawansowania, również od podstaw. Szczegóły na www.kursywyjazdowe.pl  
 


