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Szanowni Państwo!
To już trzeci newsletter projektu Otwarta Integracja. 
W najnowszym numerze zapraszamy do zapoznania 
się z naszą aktualną ofertą kursów i szkoleń. Ponadto, 
zgodnie z rozpoczętą już tradycją możecie się Państwo 
zapoznać z wypowiedziami naszych uczestników oraz 
przeczytać relacje z naszych wydarzeń. Miłej lektury! 



PROJEKTnews
Jeśli jesteś obywatelem kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej 
i studiujesz w Polsce, zapraszamy Cię do udziału w projekcie OTWARTA 
INTEGRACJA. Dzięki udziałowi w projekcie możesz skorzystać 
z następujących działań: 

KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW 
– CUDZOZIEMCÓW
Bezpłatny 120 godzinny kurs realizowany przez Szkołę Języka 
i Kultury Polskiej KUL. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik nauczania i są dostosowane do poziomu wiedzy 
uczestnika. Kursy są uruchamiane na poziomach: podstawowym 
i średniozaawansowanym. Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne 
materiały dydaktyczne. Już trwa nabór uczestników kursu 
rozpoczynającego się w drugim semestrze akademickim.

SZKOLENIA Z KOMPETENCJI POTRZEBNYCH 
NA RYNKU PRACY (NOWOŚĆ!)
Tematyka zajęć obejmuje: identyfikację potencjału zawodowego, 
autoprezentację i symulację rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), kreatywność 
i budowanie wizerunku, zarządzanie czasem. Uczestnicy otrzymają 
bezpłatne materiały dydaktyczne. Najbliższe szkolenia ruszają już 
w marcu 2017 r.



SZKOŁA LETNIA „PROTECTION OF MIGRANTS’ 
RIGHTS” 
Tygodniowa Szkoła Letnia 
„Protection of Migrant’s Rights” 
w pierwszym tygodniu lipca 2017 
r. skierowana jest do studentów 
– cudzoziemców i liderów środowisk migranckich. W każdym dniu 
Summer School obejmuje inny blok tematyczny, zaś cały program pozwoli 
studentom uzyskać pełną wiedzę i umiejętności niezbędne dla skutecznej 
ochrony swoich praw. Program obejmuje codzienne zajęcia (8 godzin 
dydaktycznych), wizyty w organizacjach i instytucjach działających na rzecz 
cudzoziemców, a także wycieczkę do Kazimierza Dolnego n./Wisłą. Zajęcia 
prowadzą polscy i zagraniczni eksperci. Uczestnicy otrzymają bezpłatny 
nocleg, posiłki oraz materiały dydaktyczne.

COMMON 
ROOM
Zapraszamy 
wszystkich lubelskich 
studentów od 
poniedziałku do 
piątku w godzinach 
15:30 – 19:30 na 
spotkania integracyjne 
w Common Room, 
który mieści 
się na II piętrze 
Gmachu Głównego KUL. Common Room to miejsce na spotkanie, 
rozmowę i wspólny odpoczynek dla polskich i zagranicznych studentów. 
Organizowane są również cykliczne wydarzenia kulturalne, spotkania 
kulinarne oraz wspólne wyjścia do kina, teatru lub na koncerty.



NEWSLETTER
Specjalnie dla studentów cudzoziemców studiujących w Lublinie 
przygotowywany jest Newsletter (w języku polskim i języku angielskim), 
który zawiera informacje dotyczące praw i obowiązków cudzoziemców, aby 
pomóc im w codziennym życiu w Polsce. Zawiera także relacje z ciekawych 
wydarzeń na Uniwersytecie, wypowiedzi uczestników projektu, fotorelacje, 
zapowiedzi najbliższych ciekawych wydarzeń w Lublinie. Newsletter 
ukazuje się średnio raz na kwartał i jest zamieszczany na stronie WWW 
projektu i wysyłany e-mailem do wszystkich zainteresowanych. Wszyscy 
studenci uczący się w Lublinie są zaproszeni do redagowania Newslettera.

WSPARCIE ASYSTENTÓW  
INTEGRACYJNO-LEGALIZACYJNYCH
Każdy student – cudzoziemiec może uzyskać bezpłatne wsparcie naszych 
asystentów integracyjno-legalizacyjnych w różnych sprawach związanych 
z pobytem w Polsce: zakwaterowaniem, ubezpieczeniem i innymi sprawami 
urzędowymi (m.in. w uzyskiwaniu i przedłużaniu pozwoleń na pobyt). 
Asystenci służą poradą codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekcji 
Obsługi Kandydatów i Studentów (Gmach Główny KUL, pokój GG-200).

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielamy 
w Biurze Projektu:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
Gmach Główny, pokój 100, w godz. 8:00-15:00 
e-mail: oi@kul.pl 
tel. +48 81 445-41-66, +48 81 445-39-85

Dokumenty rekrutacyjne dostępne online na 
stronie WWW projektu:  
http://www.kul.pl/otwarta-integracja,17786.html w zakładce: „O projekcie”.

Facebook: Open.Integration

mailto:oi@kul.pl
http://www.kul.pl/otwarta-integracja,17786.html
https://www.facebook.com/Open.Integration


„Nasza polska mama”:  
Żegnamy grupę Kazachskich studentek
W dniu 7 lutego 2017 roku zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące 
intensywny kurs języka polskiego dla grupy studentek z Kazachstanu, które 
przyjechały na KUL na semestr zimowy 2016/2017 w ramach wymiany 
międzynarodowej. Razem z lektorką języka polskiego – dr Anną Majewską-
Wójcik, studentami, wolontariuszami oraz zespołem projektu pożegnaliśmy 
nasze uczestniczki wręczając im certyfikaty ukończenia kursu. Na tym 
jednak nie zakończyliśmy spotkania, ponieważ nasze Kazaszki przygotowały 
specjalną prezentację o swoim kraju wraz ze wspomnieniami z wycieczek, 
które odbyły podczas pobytu w Polsce. Po wszystkim nadszedł czas na 
personalne pożegnania oraz ostatnie chwile spędzone w Common Room 
wraz z innymi studentami. Przeprowadziliśmy mały wywiad ze studentkami 
z Kazachstanu, które jedna po drugiej nazywają swoją nauczycielkę języka 
polskiego: „nasza mama”. 



Elina 
Podczas mojego pobytu na KUL studiowałam na filologii germańskiej. 
Pierwsza rzecz, której doświadczyłam gdy tutaj przybyłam to przede 
wszystkim dobra organizacja. Podczas mojego pierwszego dnia na KUL 
mogliśmy to poznać poprzez nastawienia ludzi w stosunku do nas, każdy 
był chętny do pomocy z wszelkimi formalnościami. Czułyśmy się jak 
w domu ponieważ na samym początku pozyskaliśmy istotne informacje 
nt. Lublina i życia tutaj. Dziękuję za możliwość udziału w projekcie. To była 
dla mnie przyjemność uczestniczyć w przygotowanych aktywnościach 
– szczególnie przez poznawanie nowych ludzi, naukę języka polskiego. 
Chociaż na co dzień żyję i studiuję germanistykę w Kazachstanie uważam, 
że było to dla mnie niezwykłe oświadczenie ucząc się nowego języka. 
Powiem prawdę, gdyż wszyscy moi znajomi z Kazachstanu pytali “po co Ci 
język polski?”, więc odpowiadałam im: “żyję tu i teraz w Polsce i potrzebuję 
tego języka do komunikacji z innymi ludźmi, żeby mówić nie po angielsku, 
lecz po polsku ponieważ jestem w Polsce”. A więc jeśli komuś podoba 
się miejsce, kraj to myślę że musimy wiedzieć coś o kulturze i języku. 
Oczywiście chciałabym także podziękować Pani Ani (Dr Anna Majewska-
Wójcik) ponieważ “wow”, zajęcia z nią były wspaniałe, także zabawne. Jest 
dla nas jak mama, nasz polska mama, a dodatkowo świetny nauczyciel. 
Rozumiemy się nawzajem. Teraz wiemy bardzo wiele na temat Polski, 
na temat kultury i języka. To dla mnie przyjemność rozmawiać z ludźmi 
w sklepie czy gdziekolwiek indziej w języku polskim. Wiem, że robię błędy 
ale to nie ma znaczenia, ludzie potrafią mnie zrozumieć z moimi błędami. 
Jeśli chodzi o jedzenie – “żurek” był moim pierwszym spotkaniem z polskim 
jedzeniem, był bardzo smaczny i powiedziałam sobie: “hmm, niezłe”, więc 
musiałam tego później spróbować po raz kolejny. Wszyscy ludzie tutaj są 
otwarci i pomocni, wszyscy ludzie związani z projektem Otwarta Integracja, 
jak również Ci, których tutaj spotkaliśmy na naszej drodze. Spotkałam 
kilkoro ludzi, którzy w ogóle mnie nie znali ale kiedy zapytałam o pomoc 
zawsze ją otrzymywałam. To był świetny czas spędzony tutaj w Polsce 
i myślę, że to na zawsze pozostanie w naszych sercach, dziękuję! 



Adelina
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że bardzo lubię Polskę 
ze względu na ludzi. Są bardzo mili, gościnni i przyjaźni – zawsze skorzy do 
pomocy. Kiedy tutaj przyjechałyśmy miałyśmy małą barierę językową ale 
dzięki studentom uczestniczącym w projekcie i dzięki samemu projektowi 
mogłyśmy się nauczyć polskich zwrotów, słów i gramatyki, które pomogły 
nam w komunikacji z Polakami. Pomimo, że jestem dopiero początkująca 
w nauce języka polskiego chciałabym powiedzieć, że bardzo lubię ten 
język, jest bardzo łagodny i piękny. Czuję się tutaj jak w domu, ponieważ 
Lublin ma wiele niezwykłych miejsc, bardzo lubię stare miasto. Lubię też 
tradycyjne polskie jedzie, jest pyszne – szczególnie “barszcz z uszkami”, 
jest przepyszny. Tak samo jeśli chodzi o “oscypek” – bardzo interesujące 
połączenie sera i dżemu. Mówiąc coś o Uniwersytecie – dla mnie jako 
biologa zaplecze do studiowania jest bardzo ważne, ten Uniwersytet dał mi 
dostęp do laboratoriów ze specjalistycznym sprzętem. Dzięki temu byłam 
w stanie przeprowadzić wiele niezwykłych eksperymentów. Nauczyciele 
są tutaj bardzo mili, cierpliwi i uprzejmi. Szczególnie Pani Anna (Dr Anna 
Majewska-Wójcik) – jest niezwykła, bardzo otwarta, zresztą jak wszyscy 
których tutaj poznałyśmy. Jest zawsze gotowa do pomocy i dzięki niej 
byłam w stanie nauczyć się języka polskiego. Czas spędzony tutaj to była 
dla mnie przyjemność, pomimo, że była tutaj tylko na 4,5 miesiąca. Kiedy 
pojechałyśmy na wycieczki do Aten i Rzymu naprawdę tęskniłam dokładnie 
za tym miejscem, za Lublinem. Czułyśmy się tutaj bardzo komfortowo, 
jestem bardzo wdzięczna za tę niezwykłą możliwość życia i studiowania 
w Lublinie, a przy okazji poznania wielu dobrych ludzi. Dziękuję! 



Alina
Już podczas pierwszych dni spędzonych tutaj poznałam wielu ludzi. Byłam 
zaskoczona jak uprzejmi i otwarci są Polacy. Mówiąc coś na temat zajęć – 
zakochałam się w Polsce, jest to dla mnie bardzo łatwy język. Kiedy byłam 
w Krakowie poznałam pewną dziewczynę, Justynę – nauczyła mnie wielu 
ciekawych zwrotów jak “karaluchy pod poduchy” itp. Polska muzyka to 
także coś co bardzo tutaj polubiłam, często jej słucham. Chciałabym także 
osobiście podziękować za zaproszenie nas do Common Room i aktywności 
z nim związanych, to była świetna robota, jesteśmy za to bardzo wdzięczne. 
Na koniec po prostu wielkie “dziękuję” dla Pani Ani, „Dziękuję, dziękuję 
bardzo”! Traktowała nas jak swoje dzieci, była jak nasza mama, był to 
świetny czas. 

Zarina
Bardzo lubię przebywać w Lubinie. 
Pierwsza rzecz to sceneria, europejski 
styl, ładne budynki. Był to mój pierwszy 
pobyt w Polsce i w ogóle za granicą. Polacy 
są tolerancyjni, mili i uczciwi. Jedyną 
trudnością był język ponieważ nie znałam 
języka polskiego, do kiedy nie zaczęłam 
uczęszczać na zajęcia organizowane 
w ramach projektu. Dzięki temu moje 
życie tutaj stało się łatwiejsze i bardziej 
komfortowe. Często spotykałyśmy się 
z wieloma zagranicznymi studentami, 
dzięki temu poznałam wielu przyjaciół. 
Przyjechałam tutaj żeby także rozwinąć 
mój język angielski i muszę powiedzieć, 
że to co mi zaimponowało to poziom 
znajomości języka angielskiego przez 
wykładowców, był perfekcyjny! 



Bonnie
Przede wszystkim pobyt tutaj był dla mnie świetnym doświadczeniem. 
Studiowałam tutaj filologię angielską. Jestem bardzo wdzięczna naszej 
nauczycielce języka polskiego Pani Annie. Kiedy tutaj przybyłyśmy nie było 
nam łatwo się komunikować, np. kiedy wchodziłyśmy do sklepu nikt tam 
nie mówił po angielsku, było to dla mnie trudne. Lecz od kiedy zaczęłyśmy 
lekcje języka polskiego byłyśmy bardziej zaangażowane, mam nam myśli 
całą otoczkę związaną z językiem polskim i kulturą. Mogłam także uczyć się 
polskiego razem z moimi polskimi znajomymi, bardzo mi się to podobało. 
Dzięki projektowi Otwarta Integracja poznałam ludzi z wielu części 
świata i jestem za to wdzięczna. Była to dla mnie także świetna okazja do 
udoskonalenia moich umiejętności posługiwania się językiem angielskim, 
po to tutaj przyjechałam. Polski stał się tutaj dla mnie instrumentem 
potrzebnym do życia i komunikacji z innymi. Najbardziej w Polsce lubię 
polskie jedzenie ponieważ bardzo lubię “pierogi ruskie” czy zupy jak “żurek” 
czy “rosół”. Podoba mi się również stare miasto ponieważ ma swój własny 
urok, inny niż Warszawa. Lublin posiada wiele miejsc związanych z historią 
i mieszkało mi się tutaj bardzo przyjemnie, Akademik KUL jest bardzo 
dobry, siostry bardzo nam pomagały. Tak naprawdę wszystko mi się tutaj 
podobało, tak to mogę podsumować. 



Wieści z Common Room

Christmas evening

W grudniu 2016 roku mieliśmy okazję gościć ponad 30 uczestników 
projektu na naszym opłatku. Spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiego 
wprowadzenia studentów w polskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia, 
następnie wraz z zespołem projektu oraz naszymi wolontariuszami studenci 
dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. O świąteczny poczęstunek 
zadbali wolontariusze projektu wraz z samymi uczestnikami. Nasi 
studenci śpiewali nawet polskie kolędy i świąteczne hity grane na całym 
świecie. Pomimo iż spotkanie trwało ponad 3 godziny dało się odczuć, że 
wydarzenia tego typu są pożądane przez studentów międzynarodowych. Są 
bowiem one doskonałą okazją do integracji wielokulturowego środowiska 
i poznawania się nawzajem. Jedynym motywatorem do zakończenia 
spotkania była chyba tylko konieczność zamknięcia Uniwersytetu 
w godzinach późno-wieczornych. Za wspaniałą atmosferę oraz wiele 
ciepłych słów serdecznie dziękujemy! 
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French Evening
W dniu 18go stycznia 2017 roku zorganizowany został wieczór tematyczny 
poświęcony kuchni i kulturze francuskiej. Spotkanie poprowadziła Barbara 
Zak, wolontariuszka projektu Otwarta Integracja, która wychowała się 
we Francji. Zaczęło się od prezentacji poświęconej informacjom oraz 
ciekawostkom o Francji, przy okazji nie zabrakło także pytań od naszych 
studentów podczas trwania samego spotkania. Po zakończonej prezentacji 
przyszedł czas na degustację francuskich przysmaków, takich jak sery 
czy ciasto. Przed nami jeszcze nie jedno tego typu tematyczne spotkanie. 
Dziękujemy i do zobaczenia w Common Room!



Nadchodzące wydarzenia:
Spotkanie dotyczące działalności studenckiej – spotkanie nt. działalności 
organizacji studenckich na KUL mające na celu aktywizację studentów 
zagranicznych w życie akademickie Uniwersytetu. Planujemy dwa tego typu 
spotkania, pierwsze z udziałem jednej bądź dwóch organizacji studenckich, 
natomiast kolejne już nieco bardziej rozbudowane, z udziałem Uczelnianego 
Samorządu Studentów KUL. 

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – w planach mamy także organizację 
spotkań z gośćmi, którzy opowiedzą nam coś o swojej działalności, historii 
czy wielu innych interesujących rzeczach.

Spotkania poświęcone tradycji i kulturze danego narodu – w ramach 
cyklu spotkań zachęcamy uczestników projektu do podzielenia się 
z nami ciekawymi informacjami o swoich krajach, zwyczajach w nich 
obowiązujących, czy świętach jakie obchodzą. Najbliższe plany dotyczą 
organizacji „Dnia ukraińskiego”. 

Debaty studenckie – planowane są także debaty z udziałem studentów 
zagranicznych, podczas których poruszane będą zarówno tematy lokalne jak 
i międzynarodowe. 

Cykl spotkań „My best summer vacations” – spotkania w luźnej formie, 
podczas których będziemy prezentować zdjęcia oraz ciekawe historie 
z naszych wyjazdów zagranicznych. 

„Pizza days” – wieczorki integracyjne z pizzą, a w miarę możliwości nawet 
z gitarą.

…i wiele innych!



Pamiętajcie, że organizacja wydarzeń zależy także 
od Waszych sugestii! Jeżeli masz własny pomysł na 
organizację wydarzeń w ramach Common Room prosimy 
o kontakt:

Emil Wojtaluk,  
Opiekun Otwartej Integracji
Email: emilwojtaluk@kul.pl
tel. kom. + 48 517 116 431

KULnews 

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
W dniach15 oraz 16 stycznia nasz Uniwersytet organizował 103 edycję 
Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Pierwszego dnia odprawiona 
została msza w uniwersyteckim kościele, prowadzona przez biskupa 
Krzysztofa Zadarko. Konferencja zatytułowana “Oblicza i wyzwania imigracji 
w Polsce” odbyła się natomiast drugiego dnia obchodów. Celem konferencji 
było lepsze zrozumienie ludzi pochodzących z innych krajów, kontynentów, 
mających różną kulturę i tradycje aby znaleźć najlepszy sposób na ich wsparcie. 
Migracja jest zjawiskiem globalnym, ze statystyk wynika że na świecie żyje 200 
milionów migrantów, z czego 60 milionów w Europie. Ludzie migrują z powodu 
wojen czy kryzysu ekonomicznego, celem polepszenia warunków bytowych. 
Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na nieletnich, którzy często padają ofiarą 
nieprzyjaźnie nastawionych ludzi. 



Niezwykła wystawa: Najcenniejsza dzieła sztuki na 
stulecie KUL w Zamku Królewskim w Warszawie
KUL rozpoczął obchody 100-lecia swojego powstania i z tej okazji, wystawa 
zbiorów obrazów, rysunków i rzeźb będących w posiadaniu Uniwersytetu 
autorstwa znanych polskich artystów jak Jan Matejko czy Jerzy Nowosielski 
została wystawiona w Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawa trwała 
do 31 stycznia 2017 roku pod nazwą “100 na 100. Sto najcenniejszych 
dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL”. Przez lata Uniwersytet był 
w stanie zgromadzić wiele cennych dzieł sztuki. Jednakże kolekcja została 
zajęta podczas niemieckiej okupacji w czasie wojny. Przez ostatnie 60 lat, 
dzięki darowiznom pochodzącym od różnych instytucji i osób prywatnych 
KUL był w stanie zebrać aż 1700 obiektów sztuki. Z najciekawszych dzieł 
możemy wymienić między innymi późno-gotyckie rzeźby.

Wizyta studentów z University of St. Thomas (USA)
W dniach 3-11 stycznia 2017 roku Uniwersytet Otwarty KUL zorganizował 
wizytę 22 studentów z University of St. Thomas (Minnesota, USA). Studenci 
uczestniczyli w specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym 
zatytułowanym Comparative Politics of Central Europe – Poland. W ramach 
programu wzięli udział w szeregu spotkań, wizyt oraz wycieczek. Spotkali 



się z władzami naszego Uniwersytetu, odwiedzili Urząd Miasta, oraz 
zwiedzali Lublin. Kolejną interesującą częścią programu dla naszych 
amerykańskich gości były wycieczki do Zamościa i Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce. Studenci uczestniczyli w szeregu wykładów podczas których, 
w skrócie, poznali historię naszego kraju oraz poznali podstawy języka 
polskiego. Mieli także okazję spotkać się z polskimi studentami, a wśród 
nich byli także wolontariusze projektu Otwarta Integracja. Jest to już 
kolejna wizyta studentów z University of St. Thomas, którzy cyklicznie 
przyjeżdżają na naszą Uczelnię. 

Studenci podzielili się z nami swoimi opiniami na temat pobytu w Polsce, 
przeprowadziliśmy krótkie wywiady z trojgiem z nich: Davidem, Ryanem 
oraz Mitchem. Wszyscy podkreślali, że polska historia i przemiany 
demokratyczne w Polsce były jednymi z głównych powodów, dla których 
chcieli odwiedzić nasz kraj. 
„Jest wiele rzeczy o polskiej historii, o których nie miałem pojęcia i na pewno 
dobrze było się czegoś o tym dowiedzieć, żeby zobaczyć, że Polska to nie tylko 
historia związana z II Wojną Światową. Kiedy rozmawiam z Polakami są oni 
bardzo dumni z tego kim są, nie ma w tym żadnej przesady, dbają o to, jest to 
coś co sobie cenią. Dzielnie walczyliście by odzyskać niepodległość. Mówiąc 
o jedzeniu, polubiłem polskie zupy, szczególnie tę z jajkami (żurek). Oraz 
“bigos”, o mój Boże, mógłbym go jeść cały dzień. Polacy są bardzo mili, miałem 
fałszywe przeświadczenie, że ludzie z Europy Wschodniej są zimni i oschli, że 
nie rozmawiają z innymi ludźmi. Lecz kiedy przełamiesz pierwsze lody są bardzo 
mili i otwarci, ludzie tutaj uwielbiają rozmawiać o polskiej kulturze i mogę 
powiedzieć, że bardzo polubiłem Polaków.” – mówi David 
 
Mitch powiedział nam trochę o powodach dla których przyjechał do 
Polski i opowiedział nieco o swoim pobycie: „Zawsze chciałem pojechać 
do Europy ponieważ nigdy w niej nie byłem. Chciałem zobaczyć jak Związek 
Radziecki wpłynął na kraje, bardzo interesuje mnie by zobaczyć zmiany 
jakie zaszły po upadku komunizmu i jak to się stało, że kraje byłego bloku 



wschodniego są teraz tak nowoczesne. Ludzie są tutaj przyjacielscy lecz przed 
przyjazdem myślałem, że są szorstcy opierając to tylko na stereotypach. Myślę, 
że ludzie są świetni, uwielbiam też polską kuchnię. Jedna z największych 
różnic kulturowych to wpływ kościoła katolickiego. Za każdym razem kiedy 
odwiedzaliśmy kościół zawsze ktoś się tam modlił i to mnie trochę zaskoczyło, 
ponieważ to nie jest coś, co często widzimy w Ameryce. Podobała mi się 
wycieczka do Zamościa, była wspaniała! Historia o tym, że jeden człowiek 
zbudował miasto praktycznie tylko dla siebie wydaje się nie do pojęcia. Wizyta 
w obozie “Majdanek” to zdecydowanie coś co otworzyło mi oczy, nie ma czegoś 
takiego w Stanach, to także zmieniło moja opinię nt. Polaków – widząc przez co 
przeszli. Będzie to prawdopodobnie coś, co zabiorę ze sobą do domu”.



Ryana szczególnie poruszyło to, co zobaczył w muzeum na Majdanku: 
„Byłem już kiedyś w Polsce, to było siedem lat temu, więc miałem jakąś wiedzę 
o Polsce ale tak naprawdę byłem małym chłopcem i nie byłem w stanie 
odczytać głębszego znaczenia różnych aspektów polityki. Mając możliwość 
wrócić starszym, mądrzejszym i rozumieć co się dzieje dookoła lepiej, oraz 
poznać nowe perspektywy widzenia świata – wszystko to było dla mnie 
zdecydowaną zachętą. Mogliśmy zobaczyć obóz koncentracyjny, dla mnie 
osobiście był to jeden z najważniejszych aspektów naszego pobytu tutaj. 
Jasnym jest, że wolałbym czegoś takiego nigdy nie oglądać ponieważ była to 
zbrodnia przeciwko ludzkości. Myślę jednak, że jest to miejsce, które każdy 
przynajmniej raz w życiu powinien odwiedzić, ponieważ jest to pouczające 
doświadczenie. Kiedy dowiadujesz się, że stoisz przed pomnikiem, w którym 
składowane są prochy 80 tysięcy ludzi, dla wielu jest to niemożliwe do pojęcia. 
Ludzie zostali zabici za coś, w co wierzyli, myślę, że jest to dla nas dobra lekcja 
na przyszłość. Kiedy tam jesteś, widzisz komory gazowe, puszki po cyklonie B, 
ściany ze śladami gazu, stare buty więźniów… nie ma na to słów. Uważam, że te 
doświadczenie zmotywuje mnie by odwiedzić inne miejsca tego typu. Myślę, że 
jest to mój obowiązek, by spróbować poznać tę historię lepiej i stać się lepszym 
człowiekiem. 

Poza tym co widziałem, mam wielkie uznanie dla polskiej kultury. Polska jako 
kraj bardzo długo nie istniała ale polska kultura zdołała przetrwać pomimo 
wszelkich przeciwności, poprzez stulecia różnych politycznych niepokojów. 

Zmieniając temat na jedzenie, “pierogi” są świetne. Lubię Polską kuchnię. 
Nawet okazyjnie zdarza nam się przygotowywać przysmaki polskiej kuchni 
w moim rodzinnym domu. Zdecydowanie chciałbym też znów wrócić do 
Warszawy. Kiedy tutaj byłem kilka lat temu nikt nie miał ipadów, wszystko było 
inne, świat bardzo się zmienił od tamtego czasu. Tak właściwie jest to bardzo 
imponujące. Polska jest zdecydowanie jednym z najbardziej przyjaznych krajów 
jakie do tej pory odwiedziłem i już wiem, że chciałbym bardzo tutaj wrócić”.



KULTURAnews

Lublin poza uczelnią
W nowym roku Lublin oferuje kolejną dawkę inspirujących wydarzeń 
kulturalnych. Mimo zimowej pogody za oknem, warto wyjść ze swojego 
ciepłego gniazdka i doświadczyć tego, czym żyje nasze miasto. 

Centrum Spotkania Kultur jest miejscem, w którym każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Obserwując repertuar, możemy się dowiedzieć, że czeka 
nas wiele ciekawych koncertów, spektakli, wystaw oraz show baletowych. 
Wartymi uwagi wydarzeniami będą: koncert Kuby Badacha, Lady Pank 
i Kult; spektakle teatralne Weekend z R. i Pozytywni; wystawy plakatów 
Bohdana Butenki i występy baletowe „Jezioro Łabędzie” i Narodowego 
Baletu Gruzji.



Filharmonia Lubelska, jako kolebka kultury muzycznej, będzie rozwijać 
nas duchowo m.in. przez koncerty Chopinowskie w rocznicę urodzin 
kompozytora oraz niezwykłe wydarzenie jakim będzie IV Międzynarodowy 
Festiwal Braci Wieniawskich. 

W Teatrze Muzycznym jak zawsze dużo będzie się działo. Dla miłośników 
książek Lucy Montgomery, Teatr proponuje wzięcie udziału w musicalu 
„Ania z Zielonego Wzgórza”. Znajdzie się coś również dla wielbicieli kultury 
żydowskiej („Skrzypek na Dachu”) i dla tych, którzy chcą przeżyć niezwykłą 
baśniową opowieść („Kopciuszek”).

Nie zapominajcie też odwiedzać nasze lubelskie kina! Cinema City w Plazie 
i Felicity, Multikino w Olimpie oraz kino Bajka cały czas urzekają nas swoim 
niezmiernie interesującym repertuarem.



ORGANIZACJEnews

Login:Lublin
Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa oferuje obcokrajowcom 
mieszkającym w Lublinie świetne rozwiązanie – jedną kartę, która zapewnia 
jej posiadaczowi mnóstwo rabatów i ofert specjalnych! W trzech krokach 
możesz pomóc sobie lepiej poznać miasto i na dobre się w nim zadomowić. 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę www lub Facebook 
Login:Lublin.

Kontakt:
Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa 
ul. Chopina 14/70

http://loginlublin.pl/

https://www.facebook.com/lognlublin/

Stowarzyszenie Homo Faber 
Stowarzyszenie Homo Faber ujmuje się za tymi, którzy czują się bezradni 
wobec władzy publicznej, wykluczeni lub dyskryminowani. Pomaga 
każdemu, kto cierpi z powodu dyskryminacji na tle społecznym, rasowym, 
etnicznym, religijnym, orientacji seksualnej lub politycznym. Zespół 
prawników i wolontariuszy stawia sobie za cel stanie na straży pewności, że 
jednostki władzy nie naruszają praw ani wolności obywateli.

Kontakt:
Wyższa Szkoła  
Przedsiębiorczości i Administracji 
ul. Bursaki 12 

www.hf.org.pl

http://loginlublin.pl/
https://www.facebook.com/lognlublin/
https://www.facebook.com/Open.Integration
http://www.hf.org.pl/


PRAWOnews

Dyskryminacja?
Zgodnie ze standardami praw człowieka na świecie, za równość uważa 
się taką sytuację, w której wszyscy mamy równe prawa, a z drugiej 
strony władza pomaga jednostce znajdującej się w obiektywnie gorszej 
sytuacji życiowej w równym zaspakajaniu jej podstawowych potrzeb oraz 
respektowaniu jej praw. Dyskryminacja to nieracjonalne i nieproporcjonalne 
różnicowanie ludzi. Oznacza to, że osoba mająca władzę podejmuje decyzje 
o innej osobie na podstawie swoich stereotypów i uprzedzeń. Ponadto, 
władza nie jest w stanie w sposób racjonalny (posługując się rzeczowymi, 
np. mającymi podstawę naukową) argumentami uzasadnić podjętej decyzji. 

stereotyp/uprzedzenie + władza = dyskryminacja

Dyskryminacja może pojawić się 
w różnych obszarach naszego życia 
tj. w pracy, w szkole czy w urzędzie. 
Co możesz zrobić kiedy czujesz się 
dyskryminowany? Po pierwsze, 
możesz zgłosić przestępstwo 
na Policję lub do sądu. Jeżeli 
nie jesteś pewny czy zachodzą 
przesłanki dyskryminacji możesz 
uzyskać bezpłatną poradę prawną 
w wielu różnych organizacjach 
i instytucjach np. Uniwersytecka 
Poradnia Prawna KUL, Fundacja 
Instytut na Rzecz Państwa Prawa, 
Stowarzyszenie Homo Faber. 
Dyskryminujące traktowanie jest 
niezgodne z prawem – nie bój się 
tego zgłaszać.
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