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Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z drugim newsletterem projektu 
Otwarta Integracja. Newsletter wydawany będzie średnio raz na 
kwartał  (z wyłączeniem wakacji) i przedstawiał będzie istotne 
informacje o działaniach projektowych, jak również pomagał 
w codziennym funkcjonowaniu na naszym Uniwersytecie 
oraz w mieście Lublin, zapraszając do aktywnego włączenia 
się w życie akademickie. Tworzony jest przez wolontariuszy 
Otwartej Integracji i adresowany jest do studentów-
cudzoziemców studiujących w Lublinie. Niniejszy newsletter 
skupiał się będzie przede wszystkim na wydarzeniach, 
zorganizowanych  w ramach projektu Otwarta Integracja. 
Zapoznacie się także Państwo z wypowiedziami naszych 
uczestników. Miłej lektury!   



PROJEKTnews
Zaproszenie do udziału w projekcie Otwarta Integracja
Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie 
OTWARTA INTEGRACJA, którego celem jest wprowadzenie Was 
w zasady funkcjonowania polskiego społeczeństwa, prawa oraz 
szkolnictwa.

Działania przewidziane w projekcie obejmują:
1.    Szkolenia w bloku integracyjno kulturowym
2.    Kurs języka polskiego
3.     Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich potrzebnych na rynku 

pracy
4.     Organizację dwóch edycji Orientation week dla studentów 

cudzoziemców
5.     Opracowywanie i wysyłanie Newslettera skierowanego do 

studentów (OPEN INTEGRATION NEWSLETTER)
6.     Organizację dwóch edycji Szkoły Letniej „Summer School - 

Protection of Migrant’s Rights”
7.    Działania asystentów integracyjno-legalizacyjnych
8.     Stałe wsparcie integracyjne dla studentów cudzoziemców dzięki 

działaniom studentów z Polski (guardian angels) na bazie wspólnego 
pomieszczenia na Uniwersytecie zwanego „common room”



Aby wziąć udział 
w organizowanych przez nas 
działaniach należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy projektu, 
dostępny na naszej stronie 
internetowej: http://www.kul.pl/o-
projekcie,17787.html

Wypełniony formularz 
wraz z kopią dokumentu 
potwierdzającego legalny pobyt 
w Polsce oraz kopią legitymacji 
studenckiej należy złożyć 
osobiście bądź wysłać na adres: 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju 
Uniwersytetu

Sekcja Funduszy Strukturalnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, 
pokój GG-100 (Gmach Główny)

W razie jakichkolwiek pytań 
prosimy także o kontakt mailowy 
pod adresem: oi@kul.pl

W dniach 8-12 pa�dziernika 2016 r. zapraszamy wszystkich nowych student�w pochodz�cych spoza Unii Europejskiej do udzia�u w Orientation Week - tygodniu orientacyjnym, wprowadzaj�cym w �ycie uniwersyteckie.  W ci�gu 5 dni zostan� zorganizowane spotkania zwi�zane ze zwiedzaniem uniwersytetu,  warsztaty integracyjne z udzia�em polskich student�w, zwiedzanie Lublina, wizyty studyjne w instytucjach zajmuj�cych si� sprawami cudzoziemc�w, warsztat �Polska w pigu�ce� oraz spotkanie z prawnikami zajmuj�cymi si� kwestiami pobytowymi.Aby wzi�� udzia� w Orientation Week oraz innych organizowanych przez nas dzia�aniach nale�y wype�ni� formularz zg�oszeniowy projektu, dost�pny na naszej stronie internetowej: http://www.kul.pl/o-projekcie,17787.html
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Zapisz się na kursy i szkolenia realizowane 
w ramach projektu Otwarta Integracja!

Szkolenia integracyjno-kulturowe
W  listopadzie 2016 r. rozpocznie się pierwsza edycja szkoleń integracyjno-
kulturowych. Planowane zajęcia to: „Polskie know how”; „Historia Polski 
w pigułce”, „Niepodległość – dlaczego tak cenna ?”, „Mozaika narodów 
i religii, czyli Polska wielu kultur”, „Lublin wielu kultur”, „Polska droga do 
demokracji”, „Polskie święta i tradycje”. W ramach szkoleń zorganizowana 
zostanie wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej, Kazimierza Dolnego i na 
Roztocze. 

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców
Trwa nabór na zajęcia dla cudzoziemców z języka polskiego jako obcego. 
Kurs językowy realizowane będą przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. 
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
nauczania na poziomie dostosowanym do uczestników projektu – 
przewiduje się uruchomienie kursów na poziomach podstawowym 
i średniozaawansowanym. Rozpoczęcie zajęć jest planowane w listopadzie 
2016 r.

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich potrzebnych na 
rynku pracy 
W lutym 2017 r. rozpocznie się pierwsza edycja szkoleń z kompetencji. 
Tematyka zajęć będzie dotyczyła technik pamięciowych, umiejętnego 
zarządzania czasem, kreatywności, przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), autoprezentacji, zasad savoir-
vivre’u, identyfikacji potencjału zawodowego, sposobów wyznaczania 
ścieżek zawodowych.



Wsparcie asystentów integracyjno-legalizacyjnych 
DCzy wiecie, że w ramach projektu Otwarta Integracja można uzyskać 
pomoc od naszych asystentów legalizacyjno-integracyjnych? Status 
uczestnika projektu pozwala na uzyskanie porad w zakresie uzyskiwania 
i odnawiania pozwolenia na pobyt w Polsce, zakwaterowania, 
ubezpieczenia zdrowotnego czy wielu innych ważnych informacji. By móc 
korzystać z wyżej wymienionej pomocy skontaktuj się z naszym biurem: 
oi@kul.pl w celu rejestracji do udziału w projekcie.

Porady dla uczestników naszego projektu dostępne są w Sekcji Obsługi 
Kandydatów i Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II 

Al. Racławickie 14, 

20-950 Lublin, pokój GG-200

Tel. +48 81 445 42 16

Godziny udzielania porad: od 7:30 do 15:30.



Summer School “Protection of Migrants’ Rights”
W dniach 4-10 lipca 2016 r. w ramach projektu „Open Integration” 
zorganizowana została szkoła letnia dla cudzoziemców „Protection of 
Migrants’ Rights”. Szkoła adresowana była do studentów cudzoziemców 
uczących się na terytorium Polski. Współorganizatorami szkoły był 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Centrum Badań nad 
Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną oraz Uniwersytet Otwarty.

Poza wykładami tematycznymi, m.in. z takich dziedzin jak system prawny 
w Polsce, swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej czy ochrona praw 
migrantów w krajach unijnych, w ramach szkoły letniej odbyły się również 
wizyty networkingowe w Urzędzie Miasta Lublin, Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim, Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz organizacjach 
pozarządowych. Jednym z wykładowców był profesor wizytujący summer 
school, prof. Laurynas Bieksa z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, 
który poprowadził kurs z zakresu prawa azylowego i migracyjnego UE.



Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z wypowiedziami naszych uczestników na 
temat ich udziału w Szkole Letniej:

Vira Hradyuk (Ukraina)
Szkoła Letnia „Protection of Migrants’ 
Rights” była prawdopodobnie 
największą przygodą moich wakacji. 
Rzeczy, których się nauczyłam podczas 
tego niesamowicie produktywnego 
tygodnia zaprocentują na całe moje 
życie.        
Jestem Ukrainką studiującą 
w Polsce, i jak większość studentów 
zagranicznych, na początku bałam się 
wielu rzeczy: biurokracji w procesie 
uzyskiwania wizy i wielu innych 
dokumentów dla cudzoziemców, 
przekraczania granicy, dyskryminacji. 
Gdy zaczęłam moją edukację,  ciągle słyszałam pytanie: nie boisz się jechać 
do innego kraju? Takie strachy zatrzymują ludzi przed “drzwiami świata”. 
Jako człowiek, który dużo podróżował od dzieciństwa, zrozumiałam -  tak 
nie powinno być. Wkraczam w dorosłe życie i chcę zobaczyć prawdziwy 
świat: nie tylko z punktu widzenia turysty, nie tylko zza okna autobusu 
wycieczkowego.
Podczas szkoły wiele się nauczyliśmy, wielu pożytecznych informacji na 
temat praw, związanych z migracjami – oraz jak one działają w praktyce. 
Uczestniczyliśmy w praktycznych ćwiczeniach, by wiedzieć jak chronić 
prawa migrantów w różnych sytuacjach: gospodarczych, religijnych oraz 
wielu innych. Nauczyliśmy się jak działają system prawne w Polsce i w Unii 
Europejskiej. 
Bardzo pożyteczną i ekscytującą częścią szkoły letniej były wizyty 
networkingowe. Mieliśmy możliwość odwiedzenia instytucji, takich jak:  
Ratusz Miasta Lublin, Urząd Wojewódzki czy Placówka Straży Granicznej, 
oraz mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Pokazało 
to nam, iż powyższe instytucje nie są zamknięte na współpracę . Wręcz 
przeciwnie - są otwarte, gotowe by odpowiedzieć na pytania, pomagają czy 



tworzą razem nowe projekty. Wizyta w Centrum Wolontariatu i w Fundacji 
Instytut na rzecz Państwa Prawa pokazały, że istnieje wiele możliwości 
na uzyskanie bezpłatnych porad prawnych dla cudzoziemców, pomocy 
w skomplikowanych sytuacjach, możliwości nauki języka polskiego i wiele 
innych środków, które pomogą im zintegrować się ze społeczeństwem 
polskim.
 Ale najważniejsze dla mnie było postrzeganie migracji jako naturalnego 
procesu. Czasem ludzie wybierają kraj, który jest najodpowiedniejszy dla 
ich stylu życia – to także jest naturalne, ponieważ nie wybieramy miejsca 
urodzenia. Integracja migrantów jest także dobra dla gospodarki, systemu 
prawnego i dla ogółu społeczeństwa. Gdzie nie musisz się bać języka 
nienawiści i rozumieć, że jest to tylko bezprodukcyjna gadka, nic więcej. 
Polubiłam nazwę jednego z projektów integracyjnych, przedstawionych 
w lubelskim Ratuszu – „We are all strangers sometimes”. Znalezienie takich 
prostych rzeczy i odwagi by być postrzeganym jako „obcy” jest małym 
krokiem do wielkiego, interesującego świata, który prawdopodobnie jest 
tego wart.
Szkoła Letnia z pewnością była wielkim krokiem w kierunku wielkiego 
świata. Dziękuję za możliwość, bym mogła ten krok wykonać! 

Da Lu (China)
Od 4 do 10 lipca przeżyłem wspaniałe 
chwile w Lublinie.

Jednak, co muszę przyznać, pierwotnie 
nie było to w moich planach. Tak 
czy inaczej, stało się to najbardziej 
wartościowym punktem mojej pracy 
badawczej tego lata.

Nazywam się  Da Lu i jestem studentem 
z Chin, który właśnie zaczyna swój 
doktorat na Uniwersytecie w Segedynie, 
na Węgrzech.  Z powodu tego, iż temat 
którym się zajmuję dotyczy rozwoju  
prawa konstytucyjnego w Chinach 
i Europie Centralnej, zdecydowałem 



o rozpoczęciu moich badań w Polsce minionego lata.

Zanim przybyłem do Krakowa, Dr Władyslaw Peksa, który wykłada na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, przysłał mi wiadomość mailową, w której 
zasugerował wzięcie udziału w szkole letniej w Lublinie. Zapytałem 
o pozwolenie mojego promotora, doktora Noberta Vargę, I on także 
doradził mi by się tam udać. I tak w drugim tygodniu mojego pobytu 
w Polsce byłem uczestnikiem szkoły letniej w Lublinie.

Szkoła skupiała się głównie na migracjach i integracji w Europie, z powodu 
małej liczby uchodźców z Syrii przebywających w Polsce, wykłady głownie 
opierały się na przykładach czeczeńskich uchodźców. Mieliśmy także 
interesujące zajęcia na temat organizacji pozarządowych, szczególnie 
iż zajęcia prowadzone były m.in. przez ekspertów Fundacji Instytut na 
Rzecz Państwa Prawa. Dzięki wspaniałym wykładom Prof. Swensona 
otrzymaliśmy wiele pożytecznych informacji na temat praworządności 
w Stanach Zjednoczonych, Polsce i Chinach.  Zajęcia Profesora Bieksy na 
temat prawa azylowego i migracyjnego także były bardzo istotne.

Co więcej, w ramach Szkoły Letniej zorganizowano wizyty networkingowe 
w lubelskim Ratuszu, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, Centrum 
Wolontariatu czy Placówce Straży Granicznej w Lublinie. Mieliśmy także 
wspaniałą wycieczkę do Kazimierza Dolnego, było pięknie, pomimo 
niesprzyjającej pogody.

Szkoła Letnia w Lublinie jest świetnym wyborem dla tych, którzy chcą się 
dowiedzieć więcej o Europie, szczególnie o Polsce i Polakach. I ostatni, ale 
nie mniej ważny punkt, przesyłam podziękowania dla Dr Tomasza Sieniowa, 
Emila, Konstancji i Vako, dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i ciężką 
pracę.

Przesyłamy najlepsze życzenia naszym uczestnikom i już 

teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Summer 

School, która odbędzie się latem przyszłego roku! 



Orientation Week 2016
W dniach 8-12 października 2016 r. podczas Orientation Week - tygodnia 
orientacyjnego, gościliśmy studentów zagranicznych rozpoczynających 
swoje studia w Lublinie. Pięciodniowy cykl spotkań miał na celu 
wprowadzenie ich w realia życia i studiowania w naszym kraju. 

Rozpoczęliśmy w sobotę 8 października dniem poświęconym znaczeniu 
komunikacji międzykulturowej oraz polskiej historii. Uczestnicy mieli okazję 
zaznajomić się z historią Polski w pigułce, dowiedzieli się dzięki temu, jakie 
wydarzenia z przeszłości wpłynęły na jej obecny kształt. Nie mniej ważne 
były zajęcia z komunikacji, podczas których studenci poznali podstawowe 
zależności wpływające na umiejętność komunikowania się z ludźmi 
reprezentującymi różne kultury. Niedziela była dniem przeznaczonym 
na warsztaty integracyjne dla uczestników, była to wspaniała okazja do 
wymienienia cennych doświadczeń oraz przede wszystkim, by poznać się 



bliżej. Zajęcia grupowe z pewnością przyczyniły się do integracji naszej 
grupy, co było widać po uśmiechniętych twarzach studentów, którzy każdą 
wolną chwilę wykorzystywali na rozmowę w swoim gronie. W poniedziałek 
10 października uczestnicy poznali swoje prawa i obowiązki w Polsce. Po 
ilości zadanych pytań możemy wyraźnie stwierdzić, iż zajęcia tego typu są 
naprawdę potrzebne dla osób, które dopiero rozpoczynają studia w naszym 
kraju. We wtorek wyruszyliśmy na spacer po mieście, podczas którego 
uczestnicy odwiedzili lubelski Ratusz, Urząd Wojewódzki oraz Fundację 
Instytut na rzecz Państwa Prawa. Dniem podsumowującym była środa, 
która poświęcona była studiowaniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II. Podczas zajęć studenci otrzymali przydatne wskazówki 
dotyczące funkcjonowania na naszej Uczelni, m.in. takie jak rejestracja 
i korzystanie z systemu e-kul. Odbyło się także spotkanie z Prorektorem ds. 
Studenckich, ks. dr hab. Andrzejem Kicińskim. Na zakończenie dnia odbyło 
się uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w Orientation Week. 
Warto podkreślić, iż w naszych zajęciach uczestniczyli studenci z USA, 
Kamerunu, Nigerii, Ukrainy, Meksyku, Brazylii, Indonezji, Korei Południowej 
oraz Chin, co stworzyło iście międzynarodową atmosferę podczas trwania 
naszego tygodnia orientacyjnego. 

Carol Lynn Miller (USA) 
Ogólnie Orientation Week bardzo mi się spodobał! Możliwość interakcji 
ze studentami z różnych krajów była niezwykle interesująca. Wraz 
z trwającym tygodniem czuliśmy się zjednoczeni tym, że wszyscy jesteśmy 
studentami w obcym kraju i szybko zaczęliśmy nawiązywać wspaniałe 
znajomości. 

Rzeczy, których w trakcie się nauczyliśmy były niezmiernie interesujące i na 
pewno z wielu z nich skorzystamy. Po zakończeniu tygodnia orientacyjnego 
czułam się o wiele bardziej przygotowana do rozpoczęcia swojego życia 
w Polsce oraz do tego, co mogę jeszcze w tym kraju ciekawego zobaczyć 
i doświadczyć. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację programu 
(organizatorzy oraz trenerzy) byli niezwykle przyjaźni i chętni do pomocy 
w jakiejkolwiek sprawie. 



Chcę zwrócić uwagę na dwa aspekty Orientation Week, które szczególnie 
polubiłam. Pierwszy z nich to dzień, w którym mogliśmy się nauczyć 
czegoś o polskiej historii. Było to dla mnie bardzo wzbogacające, gdyż 
dało mi to głębsze zrozumienie tego jak Polska ukształtowała się przez 
wieki aż do stanu obecnego i lepsze zrozumienie polskiej kultury. Mój 
drugi ulubiony aspekt tego tygodnia to nauka komunikacji. Nauczyliśmy 
się znaczenia komunikacji i jak komunikować się z ludźmi spoza naszego 
kręgu kulturowego. Zajęcia te dały mi szersze spojrzenie na człowieka, 
ukazując, iż nawet jeśli różnimy się w wielu aspektach to wiele nas także 
łączy. Podsumowując, był to cudowny tydzień i gorąco zachęcam każdego 
studenta zagranicznego rozpoczynającego swoje studia na KUL do 
uczestnictwa w Orientation Week organizowanego w ramach projektu 
Otwarta Integracja. Nie przegap tego. Ten tydzień z pewnością wzbogaci 
Twój pobyt w Lublinie!

Carol (z prawej) wraz z siostrą Michelle



Dima Muzyka (Ukraina)
Muszę przyznać, iż podczas Orientation Week 
nie było rzeczy, która by mi się nie podobała. 
Chcę wyrazić wdzięczność dla tych, którzy 
dołożyli wszelkich starań w realizacji tego 
wydarzenia. W czasie Orientation Week 
poznałem wielu nowych ludzi, z którymi już 
złapałem przyjacielski kontakt. Poznałem 
kulturę i zwyczaje innych narodów. Spodobały 
mi się zarówno zajęcia jak i poznani ludzie. 
Wszystko było bardzo interesujące. Dziękuje 
bardzo wszystkim którzy włożyli swój wysiłek, 
aby wszystko odbyło się w jak najlepszym 
porządku. Mam nadzieje, że w przyszłości wydarzenia tego typu będą się 
dalej odbywać. Dziękuję bardzo wszystkim.

Juan Antonio González Paz 
(Meksyk) 
„Dlaczego tu jestem?” To pytanie zadałem 
sobie już na samym początku, podczas 
pierwszej nocy. Było zimno, a ciemne myśli 
przeniknęły mój umysł. Głęboko w środku 
ciągle pytałem siebie, dlaczego tu jestem? 
Czas upływał, a kiedy zmęczenie po długiej, 
dwudziestoośmiogodzinnej podróży 
samolotem daje się we znaki, jedyna rzecz, 
o której marzysz to łóżko i ktoś, kto cię 
wesprze w tej nowej sytuacji.

Następnego dnia, po tym jak już 
odpocząłem w hostelu, byłem gotowy 

stawić czoła nowemu miejscu, jakim był uniwersytet, czy miasto Lublin. 
Wciąż jednak miałem w głowie myśli towarzyszące mi od początku pobytu 



tutaj: „co ja tutaj robię?”. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że muszę 
zacząć cieszyć chwilą i zacząć postrzegać to, że jestem właśnie tutaj, jako 
błogosławieństwo z nieba.

„Co ja tu robię?” Byłem tam i stawiałem czoła rzeczywistości w innym 
państwie, które znałem tylko z książek i fotografii, próbując tym samym 
zaadoptować się i choć trochę zrozumieć ten trudny język, aż tu nagle 
otrzymałem zaproszenie na Integration Week. Ponieważ chciałem 
dowiedzieć się czegoś więcej, podzielić się odczuciami z innymi, będącymi 
w podobnej sytuacji, niezwykle się z tej propozycji ucieszyłem. Kiedy 
nadszedł ten dzień, po wielu zmaganiach z językiem polski np. próbach 
wymówienia poprawnie nazw potraw (nawiasem mówiąc bardzo pysznych), 
których miałem okazję spróbować, Orientation Week się rozpoczął, a to, 
co zaskoczyło mnie pozytywnie to spora ilość osób z zagranicy. Niestety 
tylko ja byłem Meksykaninem, ale pocieszał mnie fakt, że przynajmniej 
każdy był w tak samo trudnej sytuacji co ja. Zaczęliśmy rozmawiać 
i dowiedzieliśmy się czegoś więcej o tym, jak wspaniała jest Polska. Nagle, 
kiedy przyszedł nowy dzień, znów myśli zaczęły zakrzątać mi głowę, ale 
później przyniosły jasny obraz tego, co tutaj robię. Teraz wiem, że będąc 
jedynym Meksykaninem w projekcie Otwarta Integracja to najlepsze co 
mogło mnie spotkać. Jest  to wyzwanie, z którym muszę się zmierzyć, aby 
nauczyć się więcej, dorosnąć i stać się lepszą osobą, która zawsze cieszy 
się wraz nadchodzącym dniem. Tą krótką historią chciałbym zaprosić 
wszystkich, którzy mają mieszane uczucia względem przynależności do 
nowego miejsca, do Otwartej Integracji, ponieważ stanowi ona niezbędną 
pomoc oraz jest prawdziwym błogosławieństwem i światłem z niebios.



Była to prawdziwa przyjemność pracować z tak 

zaangażowaną i kreatywna grupą studentów, dziękujemy 

za zainteresowanie oraz życzymy powodzenia!  

Mykola Mialkovskyi 
(Ukraina)
Wiem już teraz, iż Orientation 
Week zorganizowany w ramach 
projektu Otwarta Integracja 
stanie się jednym z najlepszych 
tygodni spędzonych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II. Miałem możliwość 
zintegrować się ze studentami 
i czuję, że udało mi się to 
znakomicie. Podczas tych pięciu dni 
mieliśmy okazję uczyć się o historii 
Polski i naszego Uniwersytetu, 
poznać lokalne tradycje i otrzymać 
wiele potrzebnych publikacji. Co 
więcej – teraz wiem jak kupić 
bilety autobusowe – co jest bardzo 
ważne. Jestem bardzo wdzięczny 
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację. Chciałbym także bardzo 
podziękować za danie mi motywacji, z pewnością będę czuł się teraz 
pewniej na rozpoczęcie moich studiów!  



Zostań uczestnikiem projektu!!
Aby wziąć udział w w organizowanych przez nas działaniach należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy projektu, dostępny na naszej stronie 
internetowej: http://www.kul.pl/o-projekcie,17787.html

Wypełniony formularz wraz z kopią dokumentu potwierdzającego legalny 
pobyt w Polsce oraz kopią legitymacji studenckiej należy złożyć osobiście 
bądź wysłać na adres 
Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu
Sekcja Funduszy Strukturalnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, pokój GG-100 (Gmach Główny)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem:  
oi@kul.pl
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Otwarta 
Integracja”  istnieje możliwość zwolnienia uczestnika z wniesienia 
jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 180 zł, bądź obniżenia jej 
wysokości. W tym celu zakwalifikowany uczestnik musi przed rozpoczęciem 
działania złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty wpisowej lub obniżenie 
jej wysokości. Opłata wpisowa jest jednorazową opłatą związaną 
z uczestnictwem w projekcie i umożliwia korzystanie ze wszystkich 
oferowanych przez nas działań.

http://www.kul.pl/o-projekcie,17787.html
mailto:oi%40kul.pl?subject=


KULnews
American Dream!
Zagranie na jednym z amerykańskich boisk to marzenie wielu koszykarzy 
oraz koszykarek. W tegoroczne wakacje na KUL-owskich obiektach 
sportowych zorganizowane zostały obozy z cyklu HoopLife Basketball 
Camp, gdzie uczestnicy rozwijali swoje umiejętności pod opieką m.in. 
amerykańskich trenerów. Co najważniejsze, osoby, które wykazały się 
największymi zdolnościami oraz sprawnością fizyczną mieli szansę na 
zdobycie stypendium sportowego i wyjazd do szkoły średniej lub na 
uczelnie w USA. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 



Budujemy pomnik 
Dnia 7 marca 2016 r. Rada Miasta 
Lublin przyjęła uchwałę w sprawie 
wzniesienia pomnika niezwykłego 
człowieka, założyciela Naszego 
Uniwersytetu ks. Idziego Benedykta 
Radziszewskiego. Inicjatywa budowy 
tego upamiętniającego monumentu 
została poparta przez wielu lubelskich 
mieszkańców oraz wsparta przez 
lubelskie uczelnie i lokalne instytucje. 
Niemalże każdy mieszkaniec Lublina, 
a zwłaszcza studenci Naszego 
Uniwersytetu, wie jak ważną postacią 
i jak ogromną rolę odegrał ks. 
Radziszewski nie tylko dla Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, ale również 
i całego miasta. Nasza społeczność 
akademicka jest wdzięczna za wsparcie 
tej idei. 

Międzynarodowy Dzień KUL
W środę, 12 października br. po raz pierwszy na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II odbył się Międzynarodowy Dzień KUL. Głównym 
celem i intencją tego 
wydarzenia, poza 
integracją z polskimi 
studentami, było 
serdeczne powitanie 
wszystkich zagranicznych 
studentów naszego 
Uniwersytetu. 
W programie wydarzenia 
znalazło się m.in.: 



spotkanie z władzami KUL, degustacja potraw kuchni polskiej oraz etiuda 
w wykonaniu teatru ITP. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać 
wypowiedzi kilku zagranicznych studentów oraz absolwentów KUL, m.in. 
z Nigerii, Hiszpanii i Ukrainy, na temat tego jak im się studiuje/studiowało 
na naszej Uczelni. 

Przyjeżdżając na nasz Uniwersytet dokonaliście Państwo najlepszego wyboru. 
Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. I u nas. Jesteście tu bardzo mile widziani 
i dołożymy wszelkich starań, żebyście czuli się jak u siebie w domu – tymi 
słowami powitała wszystkich uczestników Anna Tarnowska-Waszak, 
dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL, która była odpowiedzialna za 
organizację pierwszego Międzynarodowego Dnia KUL.

W październiku, nowy rok akademicki rozpoczęło na naszym Uniwersytecie 
ponad 600 studentów zza granicy - z 43 krajów. Najwięcej z nich pochodzi 
z Ukrainy, Białorusi oraz Hiszpanii. Niektórzy jednak przyjechali do nas 
z tak odległych miejsc na świecie jak Sri Lanka,  Kamerun, Indonezja oraz 
Japonia.

Katarzyna Boguta



KULTURAnews
Wakacyjny Lublin
Choć w czasie wakacji Lublin opustoszał i nie widać tu wielu studentów, 
w naszym mieście nadal działo się bardzo dużo. Lipiec to czas dwóch 
dużych wydarzeń kulturalnych, które na stałe wpisały się w letni kalendarz 
miasta. W dniach 6-10 lipca mieszkańcy Lublina mieli okazję uczestniczyć 
w festiwalu Wschód Kultury- Inne Brzmienia Art’n’Music Festival. Przez 
5 dni na scenach pojawiło się 150 artystów reprezentujących przeróżne 
brzmienia i gatunki muzyczne. Jedną z najbardziej znanych gwiazd była 
Shibusashirazu Orchestra, która za pomocą połączenia jazzu, rock’n’rolla 
i muzyki tanecznej stworzyła niepowtarzalne widowisko, które na trwałe 
pozostanie w sercach i pamięci widzów. Drugim stałym wydarzeniem 
odbywającym się w lipcu w Lublinie był Karnawał Sztukmistrzów (28-
31 lipca). Podczas tego eventu widzowie mieli okazję przyjrzeć się 
artystom reprezentującym różne sztuki np. akrobatykę, fireshow, iluzję, 
stand up, teatr, żonglerkę. Należy przyznać, że wszyscy performerzy byli 
mistrzami w swoich dziedzinach i oglądanie ich występów było prawdziwą 
przyjemnością. Zarówno Wschód kultury jak i Karnawał Sztukmistrzów 
są imprezami cyklicznymi, a więc jeśli ktokolwiek przegapił te wydarzenia 
w tym roku, może w nich uczestniczyć w następne wakacje. 

Nie zapominajcie śledzić strony internetowej www.lublin.eu. W zakładce 
kultura znajdziecie 
wszystkie informacje 
dotyczące wydarzeń 
w Lublinie. Powodzenia 
w Nowym Roku 
Akademickim!

http://en.sztukmistrze.eu/

http://en.innebrzmienia.eu/

http://en.sztukmistrze.eu/
http://en.innebrzmienia.eu/


Redakcja: 
Redaktor Naczelny: Emil Wojtaluk

Agnieszka Szeszel 
Barbara Żak 
Dana Dobryanska 
Dorota Kowalska 
Kinga Hodór 
Konstancja Szkudlarek 
Maria Moroniak 
Patrycja Żuławska 
Paulina Kotynia 
Vira Orel 
Vitalii Makhanets 

projekt i opracowanie komputerowe:
Anna Kowalczyk

foto: Vako Karchava, Tomasz Koryszko, 
Konstancja Szkudlarek 

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.

Projekt „Otwarta Integracja” współfinansowany 
z Programu Krajowego Funduszu Azylu 
Migracji i Integracji BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

mailto:oi%40kul.pl?subject=

