
Polski Dzień Niepodległości w Bari
Zapraszamy na wspólne obchody Święta Niepodległości na Uniwersytecie Aldo Moro w Bari, które 
odbędą się 12.11.2018 r. o godzinie 16:30 w Palazzo di Lingue e Letterature Straniere (Aula 10). 

Program:

1. Marsz, marsz Dąbrowski/Z ziemi włoskiej do Polski - krótka prelekcja dotycząca historii odzyskania
niepodległości przez Polskę wygłoszona przez prof. Janinę Janas.

2. Rozkwitały pąki białych róż – konkurs z najbardziej znanymi piosenkami patriotycznymi.

3. ...że za tobą idą chłopcy malowani – konkurs plastyczny na najlepszą kartkę urodzinową dla Polski.

4. Nie pytaj o Polskę - quiz wiedzy o historii Polski.
Quiz podzielony będzie na dwie części; pierwsza z nich dotyczyć będzie wydarzeń obejmujących czas
od utraty niepodległości do czasów najnowszych, a druga postaci, które zajmują szczególnie miejsce
w historii Polski i w sercach Polaków.

5. Ogłoszenie wyników quizu.

Na wydarzenie chciałybyśmy zaprosić nie tylko osoby uczące się języka polskiego, ale wszystkich 
chcących
pogłębić wiedzę o Polsce. Chętnych prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres:
paulinast12@poczta.fm.

Il Giorno dell’Indipendenza Nazionale della Polonia a Bari
Invitiamo tutti a celebrare il Giorno dell’Indipendenza Nazionale della Polonia che si svolgerà 
il 12 novembre 2018 alle ore 16:30 presso il Palazzo di Lingue e Letterature straniere dell’Università 
Aldo Moro di Bari (Aule 10).

Programma:

1. Marsz, marsz Dąbrowski/Z ziemi włoskiej do Polski - una breve presentazione sulla storia della 
riconquista
dell’indipendenza della Polonia tenuta dalla professoressa Janina Janas.

2. Rozkwitały pąki białych róż - un workshop relativo ai canti patriottici polacchi più amati.

3. ...że za tobą idą chłopcy malowani – scrivere un biglietto d’auguri per l’anniversario della Polonia.

4. Nie pytaj o Polskę – un quiz dedicato alla storia della Polonia.
Esso è suddiviso in due parti: la prima va dalla riconquista dell’indipendenza fino ai tempi moderni, 
mentre la seconda riguarda i personaggi che sono rimasti nella storia e nel cuore dei polacchi.

5. Annuncio dei risultati del quiz.

L’evento è dedicato a tutti coloro che sono interessati alla storia della Polonia e che vorrebbero 
approfondir la propria conoscenza in merito al nostro Paese.

Si chiede gentilmente di confermare la Vostra presenza tramite e-mail scrivendo al seguente indirizzo:
paulinast12@poczta.fm.

Serdecznie zapraszamy

Prof. Janina Janas
Joanna Gadacz
Edyta Rakoczy
Paulina Stasiak


