
EWA KAROLINA CICHOCKA 

Jest gdańszczanką, dziennikarką i pisarką. Autorką relacji podróżniczych 

publikowanych m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Poznaj Świat” 

czy „Wirtualnej Polsce”. Od lat bada Sycylię i polsko-sycylijskich związki 

artystyczno-literackie. Efekty pracy prezentuje podczas spotkań z publicznością, 

wystąpień naukowych i w publikacjach. Organizatorka i przewodniczka 

niebanalnych wyjazdów m.in. kobiecych wypraw z Fundacji Marka Kamińskiego 

(tj. Robinson Crusoe była kobietą czy Wyspy z ognia). Animatorka plenerów, 

wystaw i wydarzeń kulturalno-artystycznych, a także twórca autorskich 

fotografii, wystaw i prezentacji multimedialnych.  Jest autorką trasy po Sycylii – 

Śladami polskich artystów, publicznie zaprezentowanej podczas gdyńskich 

KOLOSÓW. Owocem badań i podróży jest książka „Sycylia. Między niebem a 

morzem”, Wydawnictwa Bernardinum, nagrodzona wyróżnieniem w konkursie 

Magellana magazynu Literackiego Książki na najlepsze publikacje turystyczne 

2016 r. w kategorii: KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA. 

W GUTW będziemy mogli poznać Jej wykłady z cyklu:  

SYCYLIA. MIĘDZY NIEBEM A MORZEM 

Cykl spotkań obejmie cztery ilustrowane zdjęciami opowieści o Sycylii. W każdej 

z nich, poznamy największą wyspę Morza Śródziemnego z innej perspektywy. 

Popatrzymy na dzikie wulkany i morskie krajobrazy wysepek, antyczną przeszłość 

i pamiątki kultury. Poznamy odmienne zwyczaje i smaki. 

Każde ze spotkań będzie zawierać odniesienia do polskiej literatury i sztuki, 

powstałych z inspiracji Sycylią od XVI do XXI w. Dwa z nich, będą poświęcone 



w całości naszym twórcom literatury, muzyki i sztuki, dla których wyspa 

na krańcach Europy stała się natchnieniem. 

Cykl prezentacji multimedialnych o Sycylii przedstawi Ewa Karolina Cichocka, 

dziennikarka, pisarka, autorka artykułów i książek o Sycylii, a także 

przewodniczka i organizatorka wypraw. 

WYSPY Z OGNIA –  czyli morskie krajobrazy i wulkany Sycylii. (Wyspy Eolskie, 

Egadzkie, wulkany Etna i Stromboli, tradycja mattanzy).  

MIĘDZY SKYLLĄ A CHARYBDĄ – sycylijskie ślady w Wielkiej Grecji. (Mitologia, 

Odyseja, kolonie greckie, Mitoraj). 

TAJEMNICE ZAMKU BIRBANTE ROKKA – czyli wojaże polskich romantyków pod 

Etnę. (Mickiewicz, Krasiński, Wiszniewski) 

WYSPIARSKIE SMAKI SYCYLII – czyli ciekawostki i smaki 

kuchni  pomiędzy  Europą i Afryką (prezentacja, przepisy, degustacja). 

 


