
Newsletter#4  
OTWARTA INTEGRACJA/OPEN INTEGRATION 

www.kul.pl/otwartaintegracja

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy czwarty newsletter projektu Otwarta Integracja. 

Najnowszy numer obejmuje wydarzenia z okresu  

marzec-wrzesień oraz przedstawia podstawowe informacje 

dotyczące aktualnej oferty projektu. Tym razem szczególny 

nacisk położyliśmy na nasz Common Room oraz podsumowanie 

drugiej edycji Szkoły Letniej, jak również naszego Orientation 

Week. Miłej lektury! 
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PROJEKTnews

AKTUALNA OFERTA 
PROJEKTU OTWARTA INTEGRACJA

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO na poziomie 
podstawowym i średnio-zaawansowanym, które rozpoczęły 
się w październiku br. dla studentów; osób pracujących, 
poszukujących pracy oraz członków ich rodzin.

SZKOLENIA Z KOMPETENCJI POTRZEBNYCH 
NA RYNKU PRACY
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. Druga edycja szkoleń rusza w listopadzie 2017 r.

SZKOLENIA INTEGRACYJNO-KULTUROWE czyli 
cykl spotkań i warsztatów przybliżających kulturę i historię 
Polski. Proponowane zajęcia w ramach szkoleń integracyjno-
kulturowych to: warsztaty międzykulturowe; historia Polski 
oraz polska droga do demokracji; Polskie święta i tradycje; 
„Poland Today”; prawa i obowiązki migrantów. W ramach 
szkoleń zorganizowane zostaną wycieczki m.in. do Kazimierza 
Dolnego. Druga edycja ruszyła w październiku 2017 r.



COMMON ROOM - czyli miejsce integracji polskich 
i zagranicznych studentów, otwarty od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15:30-19:30 w sali GG-210 (Gmach Główny 
KUL). W ramach aktywności związanych z Common Room 
organizowane są wydarzenia związane z kuchnią czy tradycjami 
różnych krajów, warsztaty o zróżnicowanej tematyce oraz wyjścia 
do placówek kultury (m.in. kino, teatr czy filharmonia). Ponadto, 
istnieje również możliwość uczestnictwa w wycieczkach do 
najciekawszych miejsc regionu.

Kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu otwarte są 
dla cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego 
z krajów Unii Europejskiej, którzy: są studentami szkół wyższych 
w Lublinie lub uczniami bądź słuchaczami szkół podstawowych, 
gimnazjów, średnich, policealnych, pomaturalnych 
i artystycznych, a także pracują lub poszukują pracy oraz 
członkowie ich rodzin, a także inne osoby, które są liderami 
środowisk migranckich.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
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. 8:00-15:30 
e-mail: oi@kul.pl 
tel. +48 81 445-41-66,  
+48 81 445-39-85

   COMMON 
room

Dokumenty rekrutacyjne 
dostępne online na stronie 
WWW projektu:  
www.kul.pl/otwartaintegracja 
w zakładce: „O projekcie”.
Facebook: Open.Integration

mailto:oi%40kul.pl?subject=
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I EDYCJI SZKOLEŃ
W dniu 1 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie I edycji szkoleń 
realizowanych w ramach projektu Otwarta Integracja. W spotkaniu wzięli 
udział nasi uczestnicy, zespół projektu, wolontariusze oraz zaproszeni 
goście. Była to także okazja do wręczenia certyfikatów uczestnictwa dla 
naszych studentów. Spotkanie uświetniły występy zespołów muzycznych 
związanych z KUL, czyli The Shrinks i Re-Tune. 



II EDYCJA ORIENTATION WEEK  
czyli tzw. tygodnia orientacyjnego dla nowoprzybyłych studentów 

zagranicznych. W edycji 2017 udział wzięło 23 studentów z krajów 

takich jak: Indonezja, Ukraina, Panama, Filipiny, Wietnam, Tajwan oraz 

Indie. Podczas 5-dniowego cyklu zajęć studenci poznali najważniejsze 

aspekty życia i studiowania w Polsce oraz w Lublinie. Zajęcia rozpoczęły 

się od wprowadzenia naszych uczestników w polską historię oraz 

kulturę, nie zabrakło również spotkania ze studentami biorącymi udział 

w poprzedniej edycji Orientation Week. Podczas kolejnych dni studenci 

zagraniczni uczestniczyli w warsztatach integracyjnych z udziałem polskich 

studentów, zwiedzali miasto czy odwiedzili urzędy związane z kontaktem 

z cudzoziemcami.



Swoimi przemyśleniami na temat Orientation Week 2017 podzielił się 
z nami Rafael Vidal, student I roku informatyki na KUL:

Rafael Vidal – From Panamá to Poland
Jeśli zapytacie mnie o moje wrażenia z Orientation Week na KUL, 
z pewnością muszę powiedzieć, że na początku byłem pełny obaw w tej 
całej sytuacji. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę miał możliwość 
studiowania w Polsce, a co więcej na uniwersytecie, gdzie jeden 
z najbardziej ikonicznych papieży był nauczycielem.

Bałem się sytuacji, w której każdy był mi obcy, zastanawiałem się nad tzw. 
“kulturowym murem”, który mógł być przeszkodą w integracji z innymi 
uczestnikami tego wydarzenia, pochodzącymi z Taiwanu, Ukrainy, Filipin, 
Wietnamu czy Indonezji…

Jednak to był tylko początek.

Intensywne zajęcia w połączeniu z dobrym nastawieniem prowadzących  
oraz innych zagranicznych studentów, którzy byli tam obecni by służyć 
nam pomocą sprawiły, że wszystkie obawy zniknęły.  Gdy rozpoczynały się 
zajęcia wszystko wydawało się dzięki temu dużo prostsze, chyba nie tylko 
dla mnie ale także dla innych uczestników.

Ku mojemu zaskoczeniu, nauczyliśmy się bardzo wiele: jak poruszać się 
po mieście, najważniejszych aspektów naszego statusu migracyjnego i jak 
rozwiązywać problemy z tym związane, poznaliśmy Waszą polską historię 
oraz kulturę, która została przedstawiona w interesujący sposób i za 
wszystko to jestem Wam bardzo wdzięczny.



SUMMER SCHOOL „Protection of Migrants’ Rights” 2017: W lipcu 

2017 roku zorganizowaliśmy II edycję Szkoły Letniej o tematyce ochrony 

praw migrantów, w której uczestniczyło 30 studentów z Ukrainy, Indonezji, 

Salwadoru, Indii, Gruzji, Nigerii, Afganistanu,, Zimbabwe oraz Tunezji. 

Uczestniczyli oni w niezwykle intensywnym programie zawierającym 

przede wszystkim takie zajęcia jak: prawo migracyjne i azylowe, wolność 

religijna w Europie, podstawy zakładania stowarzyszeń i innych organizacji 

pozarządowych, praworządność i społeczeństwo obywatelskie czy 

przepływ osób w Unii Europejskiej. Bogaty program zajęć i aktywności 

przewidywał także tzw. wizyty networkingowe – czyli wizyty w instytucjach 

i organizacjach zajmujących się wsparciem i obsługą cudzoziemców. 

Uczestnicy odwiedzili: Urząd Miasta Lublin, Urząd Wojewódzki, Fundację 

Instytut na rzecz Państwa Prawa, Centrum Spotkania Kultur oraz Placówkę 

Straży Granicznej w Lublinie. 



To był owocny rok 
w naszym Common 
Roomie! Przez cały 
rok akademicki 
spotykaliśmy się 
w nim codziennie, 
a nasze codzienne 
spotkania urozmaicane 
były wydarzeniami 
specjalnymi, ciekawymi 
wycieczkami 
i spotkaniami 
z niezwykłymi ludźmi. 
Poniżej przedstawiamy 
wydarzenia Common 
Roomu z ostatnich 
kilku miesięcy! 

News from the Common Room



WARSZTAT: 
FOTOGRAFIA  
JAKO NARZĘDZIE 
POZNANIA SIEBIE 
I INNYCH

27 marca nasz gość specjalny, Barbara Lebedowicz, coach ACC ICF 
opowiedziała nam, jak użyć naszych zdjęć do przedstawienia się osobom, 
z którymi na co dzień się spotykamy. Nauczyliśmy się, jak udoskonalić nasze 
zdolności interpersonalne i zaakceptować to, jak patrzą na nas inni ludzie. 
To była dla nas wspaniała lekcja poznania drugiego człowieka i sposobu 
jego postrzegania wspólnego otoczenia, która z pewnością pomoże nam 
w przyszłej integracji! 

MY BEST SUMMER VACATIONS: NEW YORK & 
WASHINGTON D. C. BY EMIL
Dzięki Emilowi mieliśmy okazję odbyć daleką podróż za ocean, aż 
do Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych bez ruszania się 
z Common Roomu! Tego popołudnia Emil zabrał nas na spacer ulicami 
tych wielkich miast, pokazał je nam na zdjęciach i nagraniach video. 
Dowiedzieliśmy się również wielu przydatnych wskazówek dotyczących 
aplikowania o wizę, odbycia lotu za ocean oraz wybrania najciekawszych 
z mnóstwa zachwycających atrakcji. Następnym razem na pewno 
pojedziemy z Emilem! 



DZIEŃ UKRAIŃSKI
26 kwietnia, grupa naszych uczestników z Ukrainy we współpracy z naszym 
zespołem, przygotowała wieczór ukraiński. Nasi przyjaciele przybliżyli 
nam geografię, kulturę i ciekawostki tego pięknego zakątka. Świetnie się 
bawiliśmy wspólnie śpiewając lokalne piosenki, próbując potraw z różnych 
regionów kraju, a nawet nauczyliśmy się tworzyć tradycyjne lalki motanki! 



AFRICAN DAY
Ten dzień był dla nas wielkim wyzwaniem! W jeden wieczór udało nam 
się zjednoczyć Centralne i Południowe partie kontynentu! Nasi uczestnicy 
we współpracy z naszą ekipą zorganizowali dla nas podróż do Afryki bez 
konieczności ruszania się z Lublina. Przeżyliśmy wyjątkowy pokaz kulinarny, 
słuchaliśmy tradycyjnych piosenek oraz mieliśmy okazję podziwiać 
wyjątkowy taniec w oryginalnym wykonaniu. Po wszystkich atrakcjach 
kosztowaliśmy wcześniej przygotowanego, lokalnego jedzenia. Jeśli jeszcze 
nigdy nie próbowaliście, jak smakują robaki – żałujcie, że nie było was tam 
z nami 19 maja!



SPOTKANIE Z PROF. 
BOGUSŁAWEM MARKIEM
25 maja mieliśmy przyjemność gościć 
w Common Roomie niezwykłego 
człowieka – odznaczonego przez 
królową Elżbietę II Orderem 
Imperium Brytyjskiego, a co więcej, 
naukowca, wynalazcę, podróżnika 
i społecznika. Profesor Bogusław 
„Bob” Marek opowiedział nam 
o swoich wyprawach do Nepalu, 
działalności i doświadczeniu w pracy 
z niewidomymi i pokazał niektóre 
z wynalazków, które stworzył dla 
potrzeb swojej codziennej pracy. 
Spotkanie było bardzo interesujące i inspirujące!

WARSZTAT: WOLNOŚC RELIGIJNA W EUROPIE
24 maja nasz gość specjalny, dr Michał Zawiślak zachęcił nas do podjęcia 
dyskusji na dość trudny, ale aktualny temat. Dzięki niemu mieliśmy 
okazję, aby podzielić się naszą opinią o wolności religijnej w Europie i jej 
konsekwencji. Nasi uczestnicy chętnie wzięli udział w wymianie zdań, 
a fakt, że pochodzą z wielu krajów, kultur i środowisk dodał tylko spotkaniu 
kolorów. 



GET INVOLVED! STUDENTS’ ORGANIZATIONS AT KUL
Nasi uczestnicy spotkali się, by od liderów środowisk akademickich, 
stowarzyszeń i kół dowiedzieć się, jak mogą wykorzystać swój wolny czas 
w produktywny sposób. Nasi goście przedstawili nam świat aktywności 
pozanaukowej na naszym Uniwersytecie. Ci, którzy uczestniczyli 
w spotkaniu mieli okazję odkryć wiele sposobów na udzielanie się na 
uniwersytecie poza zajęciami i imprezami :)

OGNISKO 
W SKANSENIE
Aby w ciekawy sposób uczcić 
pierwsze dni słonecznej wiosny 
w Lublinie, zorganizowaliśmy 
ognisko w Muzeum Wsi 
Lubelskiej (Skansenie). Świetnie 
spędziliśmy wspólnie czas na 
śmiechu, zabawie, pieczeniu 
kiełbasek i śpiewaniu przy 
akompaniamencie gitary. 
Dobrze się bawiliśmy, 
rozkoszując się piękną pogodą! 



INTEGRACYJNE 
KARAOKE WSEI – KUL 
W KLUBIE SILENCE
13 czerwca postanowiliśmy 
połączyć przyjemne 
z pożytecznym i spotkaliśmy się 
w klubie Silence, aby razem bawić 
się i promować Projekt. Przy 
występie zespołu „Bez Próby”, 
któremu bardzo dziękujemy za 
genialny występ, tańczyliśmy, 
śpiewaliśmy i mieliśmy okazję 
pokazać Projekt szerszej 
publiczności.



DLACZEGO KUL? SPOTKANIE Z KS. PROF. ANDRZEJEM 
SZOSTKIEM
Naszym ostatnim wydarzeniem przed wakacjami było spotkanie z ks prof. 
Andrzejem Szostkiem, Rektorem KUL w latach 1998-2004.  Podczas 
spotkania pt. „Dlaczego KUL?” podzielił się z nami swoimi doświadczeniami 
związanymi z okresem nauki na KUL, a także zaprosił do dyskusji 
uczestników naszego spotkania. Spotkanie odbyło się 21 czerwca.

Pamiętajcie, że organizacja wydarzeń zależy także od Waszych sugestii! 
Jeżeli masz własny pomysł na organizację wydarzeń w ramach Common 
Room w semestrze zimowym 2017/2018 prosimy o kontakt:
Emil Wojtaluk, Opiekun Otwartej Integracji
Email: emilwojtaluk@kul.pl
Tel. kom.: 517 116 431
Maria Moroniak, Asystent Studenta Zagranicznego
Email: maria.moroniak@kul.pl
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KULnews
OBCHODY 30 ROCZNICY WIZYTY OJCA 
ŚWIĘTEGO NA KUL
9 czerwca 1987 Papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Ojczyźnie, 
zagościł na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i spotkał się  
z przedstawicielami świata nauki z całej Polski, oraz ze  społecznością 
akademicką KUL. Z okazji 30 rocznicy tego wydarzenia na naszym 
Uniwersytecie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 
wizyty Ojca świętego w Lublinie. Z tej okazji miała również miejsce 
międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji „Kościół i jego prawo 
w nauczaniu św. Jana Pawła II”, poprzedzona uroczystą mszą św. 
dziękczynną za dar osoby Jana Pawła II, odprawioną w Kościele 
Akademickim KUL,  której przewodniczył Prorektor ds. studenckich KUL 
ks. prof. Andrzej Kiciński. Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa, 
poświęcona Karolowi Wojtyle, którą obejrzeć można było w muzeum 
naszej uczelni oraz emisja filmu związana z wizytą Papieża na KUL-u, 
jak i wyświetlane wspomnienia pracowników uniwersytetu z tamtego 
wydarzenia.



PRAWOnews

KONIEC WIZ DLA OBYWATELI UKRAINY!
Z dniem 11 czerwca 2017 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz dla 
obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Od teraz mogą oni wjeżdżać na 
terytorium Unii Europejskiej bez wizy na okres 90 dni (w ciągu 6 miesięcy) 
w celach turystycznych, rodzinnych lub biznesowych. Zniesienie wiz nie 
oznacza jednak zniesienia podstawowych wymogów granicznych strefy 
Schengen.

Aby obywatele Ukrainy mogli korzystać z przywileju ruchu bezwizowego 
należy:
• posiadać ważny paszport biometryczny;
• uzasadnić cel i warunki zaplanowanego pobytu;
• posiadać ubezpieczenie oraz wymagane środki finansowe.
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Kontakt:
Dział Obsługi Badań  
i Rozwoju Uniwersytetu 
Sekcja Funduszy Strukturalnych 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  
Jana Pawła II 
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 
e-mail: oi@kul.pl
Za treści zamieszczone w niniejszej publikacji 
odpowiada wyłącznie Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania 
udostępnionych informacji.
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