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Szanowni Państwo!
Nadszedł już czas na szósty a jednocześnie ostatni numer 

newslettera projektu „Otwarta Integracja”. Tym razem 

jest to swoiste podsumowanie naszych działań a zarazem 

podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych 

w realizację projektu. Redakcję ostatniego numeru tworzy 

tym razem zespół projektu, który dzieli się w nim z Państwem 

swoimi osobistymi doświadczeniami. Zapraszamy do lektury! 
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F U N D U S Z  A Z Y L U ,
MIGRACJI I INTEGRACJI

EUROPEAN UNION
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and Integra�on Fund
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UCZELNIA PRZYJAZNA 
CUDZOZIEMCOM, 
CZYLI PODSUMOWANIE PROJEKTU 
„OTWARTA INTEGRACJA”
Pierwszy tak kompleksowy projekt dla cudzoziemców 
w Lublinie, pakiet zajęć i aktywności dla cudzoziemców – to 
właśnie „Otwarta Integracja”. Do tej pory przyzwyczajeni 
byliśmy do kojarzenia projektów dla cudzoziemców 
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej jedynie z kursami 
języka polskiego, nic bardziej mylnego. Wspomniany projekt 
oferował unikalny pakiet zajęć o polskiej historii i kulturze, 
kursy języka polskiego, szkolenia z umiejętności potrzebnych 
na rynku pracy, tzw. Tydzień Orientacyjny (ang. Orientation 
Week) dla nowoprzybyłych studentów zagranicznych, Szkołę 
Letnią „Protection of Migrants’ Rights”. Ponadto, każdy student 
miał możliwość skorzystania z porad dotyczących swojego 
pobytu w Polsce, m.in. takich jak załatwianie formalności 
urzędowych. 



Studenci biorący udział w projekcie mieli unikalną możliwość 
włączenia się w życie naszego Uniwersytetu poprzez 
uczestnictwo w licznych wydarzeniach organizowanych w ramach 
projektu. Integracja często zaczynała się od codziennych wizyt 
we wspólnym pomieszczeniu integracyjnym dla studentów 
polskich i zagranicznych. tzw. Common Room. Projekt dał naszym 
uczestnikom możliwość uczestnictwa oraz współorganizacji 
wydarzeń tematycznych dotyczących kultury i tradycji danego 
narodu, mogli oni również uczestniczyć w spotkaniach oraz 
warsztatach z interesującymi prowadzącymi. Warto podkreślić, iż 
przedstawiciele organizacji studenckich również bardzo chętnie 
uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w ramach „Otwartej 
Integracji” zwiększając jeszcze bardziej akademicki aspekt 
naszego projektu oraz pokazując naszym uczestnikom drogę do 
większego zaangażowania w życie  Uniwersytetu. W projekcie 
uczestniczyli studenci ze wszystkich lubelskich uczelni, 
potwierdzając tylko międzynarodowy charakter Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i chęć międzyuczelnianej współpracy 
w Lublinie. 

Motywem przewodnim już na etapie pisania oraz dalej 
tworzenia projektu było to, że im więcej o sobie opowiemy 
tym lepiej zostaniemy zrozumiani i tym bardziej studenci i inne 
osoby odczują, że są u nas bardzo mile widziani. Dziś widzimy 
tego wymierne efekty i pragniemy się z Państwem podzielić 
rezultatami prowadzonych przez nas działań. 



SŁOWEM KIEROWNIKA PROJEKTU
Projekt „Otwarta Integracja” skierowany jest do cudzoziemców spoza Unii 
Europejskiej. Najpierw projekt miał wyłącznie profil studencki, a uczestnicy 
pochodzili głównie z KUL, a w następnej kolejności z UMCS, Politechniki 
Lubelskiej i innych uczelni lubelskich. Umożliwienie uczestnictwa osób 
spoza grona studentów pozwoliło na skierowanie działań do osób 
pracujących, poszukujących pracy oraz uczniów. W projekcie uczestniczyło 
ponad 600 osób, w tym w kursie języka polskiego ponad 200 osób, 
w szkoleniach integracyjno-kulturowych ponad 60 osób, w szkoleniach 
z umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy 60 osób, 46 nowych 
studentów uczestniczyło w Orientation Week, 60 cudzoziemców 
w Summer School „Protection of Migrants’ Rights”, zaś łącznie ponad 300 
skorzystało z Common Room. Z porad integracyjnych i legalizacyjnych 
skorzystało 200 osób, udzielono łącznie ponad 600 porad. Kim są 
uczestnicy projektu? To osoby w różnym wieku, od uczniów po osoby 
dorosłe, pochodzące z 46 krajów niemal wszystkich kontynentów, w tym 
najwięcej (ponad 2/3) z Ukrainy, a ponadto z: Chin, Białorusi, Nigerii, 



Kazachstanu, Indii, Gruzji, Afganistanu, Algierii, Argentyny, Armenii, 
Bangladeszu, Brazylii, Burkina Faso, Czeczenii, Etiopii, Filipin, Indonezji, 
Iraku, Izraela, Japonii, Jordanii, Kamerunu, Kanady, Kenii, Kolumbii, Kongo, 
Korei Południowej, Libanu, Maroka, Meksyku, Mołdawii, Pakistanu, 
Panamy, Rosji, Rwandy, Salwadoru, Tajlandii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, 
Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu, Wenezueli, Wietnamu i Zimbabwe. 
Nasi uczestnicy dzielili się informacjami o swoich krajach podczas 
wydarzeń (m.in. Dzień Afrykański, Dzień Ukraiński), czy angażowali się jako 
wolontariusze w działania projektowe (newsletter, Common Room).

Dla realizacji działań projektowych stworzyliśmy zespół osób, który się 
zmieniał, rozbudowywał, ale stale współpracował na rzecz cudzoziemców. 



To codzienna praca, ale wymagająca cały czas zaangażowania 
i kreatywności. Pragnę wymienić i podziękować za owocną współpracę: 
Pani Ani Tarnowskiej-Waszak, Ekspertowi merytorycznemu, która 
przygotowała koncepcję szkoleń, kursów językowych, Orientation Week 
i innych działań; dr Annie Kosińskiej i dr hab. Sławomirowi Łukasiewiczowi, 
Liderom merytorycznym, odpowiedzialnym szczególnie za Summer 
School i 6 przygotowanych newsletterów; Kasi Stępniak, pierwszemu 
Kierownikowi projektu; Ani Przybyle, Marlenie Struś i Marii Moroniak, 
kontaktującym się na co dzień z cudzoziemcami i prowadzącymi 
dokumentację projektu; Assefowi Sallomowi pełniącemu funkcję 
Opiekuna Otwartej Integracji; Emilowi Wojtalukowi pełniącemu funkcję 
Opiekuna Otwartej Integracji, redaktorowi newslettera, asystentowi 
lidera merytorycznego i liderowi wolontariuszy; Monice Wilczek, Jerzemu 
Wójcikowi i Witalijowi Rosowskiemu udzielającym porad cudzoziemcom 
w codziennych sprawach oraz informującym studentów o możliwości 
udziału w projekcie; Annie Kowalczyk opracowującej technicznie 
newsletter, opiekującej się stroną www projektu, autorce logo projektu; 
Monice Krajewskiej, Kamilowi Malińskiemu, Agnieszce Urawskiej i Marcie 
Wiślińskiej zajmującym się rozliczeniami finansowymi; Katarzynie Bogucie, 
opiekunowi Orientation Week; wszystkim trenerom szkoleń, kursów 
językowych, Summer School i Orientation Week. I the last but not least, 



chciałbym wymienić i podziękować za współpracę wolontariuszom: 
Oleksandrze Aleksandrowej, Monice Atras, Danie Dobryańskiej, Luizowi do 
Valle Miranda, Kindze Hodór, Franciszce Jabłczyńskiej, Oldze Kosińskiej, 
Paulinie Kotyni, Dorocie Kowalskiej, Marii Kozak, Vitalijowi Makhanetsowi, 
Marynie Marchenko, Nazarowi Meliukhowi, Virze Orel, Oleksandrze 
Seredynskiej, Veronice Sharhalo, Agnieszce Szeszel, Konstancji Szkudlarek, 
Teresie Ulianytskiej, Tetianie Voloshyn, Basi Zak, Aleksandrze Zielińskiej 
i Patrycji Żuławskiej, a także Valerianowi Karchawie, wspierającemu nas 
przy różnych okazjach. 

Pragnę wyrazić podziękowania Autorom koncepcji projektu, 
w szczególności pani Annie Tarnowskiej-Waszak, dr Annie Kosińskiej i dr 
Tomaszowi Sieniowowi.

Dziękuję również innym osobom, których życzliwość przyczyniła się do 
powodzenia projektu. 

Kamil Dębiński 
Kierownik projektu „Otwarta Integracja” 



DLACZEGO „OTWARTA 
INTEGRACJA”?
“Thank you so much; this program helped me a lot”, “From this experience 
we understand Polish culture, history and some good Polish food. So overall my 
experience is very good”.

Tak, tak. Na takich opiniach nam zależało, i to właśnie takie opinie 
znajdujące się w anonimowych ankietach wypełnionych przez studentów 
po jednej z kluczowych aktywności “Otwartej Integracji” - Tygodniu 
Wprowadzającym, potwierdzają słuszność naszych założeń leżących 
u podstaw całego projektu. Pragniemy jego uczestnikom - studentom 
z zagranicy przekazać jak najwięcej informacji o polskiej kulturze, 
wprowadzić ich w naszą rzeczywistość w jak najpełniejszy sposób, tak 
by mieli szansę nas poznać i zrozumieć, co w konsekwencji pozwoli na 
integrację. 

Wszystko zaczęło się od rozmów w biurze Uniwersytetu Otwartego na 
temat tego, jakie aktywności należałoby zaproponować, by o nas i naszym 



bagażu kulturowym opowiedzieć w przystępny sposób, w konsekwencji 
pokonując bariery w komunikacji międzykulturowej. Lekcje języka polskiego 
były oczywistością, ale byłam przekonana co do tego, że powinniśmy 
zaoferować również cały szereg innych aktywności, takich jak spotkania 
poświęcone polskiej historii, współczesnym zagadnieniom społecznym, 
polskim tradycjom i zwyczajom czy systemowi prawnemu (jak ujął to kiedyś 
Winston Brembeck “To know another’s language and not its culture is 
a very good way to make a fluent fool of oneself”)1. Warto było też zwrócić 
uwagę na to, jak pomóc absolwentom naszych uczelni w odnalezieniu się 
na rynku pracy. Co, w konsekwencji tych rozmów, konsultacji i pomysłów 
powstało? Powstał duży, akademicki, bardzo zróżnicowany w propozycjach 
projekt obejmujący: “Tydzień Wprowadzający –Orientation Week”, 
szkolenia integracyjno-kulturowe, kurs j. polskiego, szkolenia z umiejętności 
miękkich, szkołę letnią poświęconą prawnym zagadnieniom związanym 
z migracjami, atrakcyjne miejsce spotkań oferujące różnorodne aktywności, 
nazwane Common Room, a także możliwość uzyskania porad dotyczących 
studiowania – zatem zarówno te działania, które mają miejsce od lat na 
uniwersytetach w Zachodniej Europie, jak i zupełnie nowe. Wszystkie, 
zorganizowane w skali ogólnouczelnianej, po raz pierwszy na naszym 
uniwersytecie. 

Pozwolę sobie pokrótce opisać kilka z nich, zaczynając od “Orientation 
Week”, organizowany jest zawsze na początku roku akademickiego. 
Każdego dnia odbywają się kilkugodzinne spotkania poświęcone przede 
1 Patrick L. Schmidt, In Search of Intercultural Understanding”, Meridian World Press, 2010, p. 17



wszystkim: komunikacji międzykulturowej, historii Polski, warsztatom 
integracyjnym, zagadnieniom prawnym związanym z migracjami, 
pokazywaniu Lublina, przedstawianiu uczelni. Jest to więc pewne 
wprowadzenie do studiowania w Lublinie. Odbył się już dwukrotnie, 
przy czym w 2016 roku zorganizowany został po raz pierwszy. Udział 
wzięły w nim osoby z 9 krajów. Opinie końcowe, przekazane zarówno 
ustnie, jak i w ankietach dostarczyły nam powodów do satysfakcji 
i wzruszeń, a rozpoczęte znajomości i przyjaźnie trwają do dziś. Prawie nie 
zmieniony program został powtórzony rok później. Miło jest podkreślić, 
że ponownie zdobył on duże uznanie, co przejawiło się chociażby 
w ankietach ewaluacyjnych, w których ocena końcowa wydarzenia 
wynosi: 4,9 (w skali 0 -5). Część z przedstawionych podczas Tygodnia 
Wprowadzającego zagadnień zostały zarówno w jednym, jak i drugim 
roku rozszerzone w toku zajęć integracyjno-kulturowych. Wiedza zdobyta 
podczas uczestnictwa w takim bloku spotkań daje efekty długofalowe, 
odczuwalne stopniowo, często pozwalające na odpowiednią refleksję 
przy obserwacji i doświadczaniu innej kultury. Rozłożenie zajęć w czasie, 
na cały semestr, pozwoliło uczestnikom dzielić się z prowadzącymi 



pytaniami oraz doświadczeniami już w Polsce zdobytymi oraz zdobywanymi 
na co dzień. Tematyka pozostawała różnorodna. Początek natomiast 
zawsze stanowiły wykłady z historii Polski. A szkolenia z umiejętności 
miękkich? Te obejmowały m.in. zagadnienia związane z: zarządzaniem 
czasem, kreowaniem marki własnej, przygotowywaniem dokumentów 
aplikacyjnych, prawidłowym wystąpieniem podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej czy odnajdywaniem potencjału zawodowego. W celu 
dotarcia do jak największego grona odbiorców zajęcia prowadzone były w j. 
angielskim, czasami powtarzane również po polsku. 

Największą satysfakcję z organizacji aktywności w ramach Otwartej 
Integracji przynosiło i przynosi zadowolenie tych, którzy w projekcie wzięli 
udział. Wielką satysfakcję i radość. 

Anna Tarnowska-Waszak 
Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL, 

Ekspert merytoryczny Otwartej Integracji



„PRZYGODA NA CAŁE ŻYCIE”
Ostatni newsletter, czas podsumowań, wspomnień, ale przede wszystkim 
satysfakcji z realizacji zamierzonych planów. Praca nad bieżącym wydaniem 
newslettera projektu „Otwarta Integracja” uświadamia mi jeszcze bardziej 
jak wiele udało nam się osiągnąć podczas jego realizacji. Z uwagi na to, 
że był to pierwszy tego typu projekt realizowany przez KUL nasza praca 
wymagała przetarcia nowych, nieodkrytych jeszcze szlaków pod względem 
organizacyjnym. Wymagania od początku do końca były wysokie, a my 
staraliśmy się dawać z siebie nawet więcej niż 100%. Stworzony przez 
nas od początku zespół wolontariuszy projektu był kluczem do sukcesu. 
To właśnie dzięki nim udało się wystartować z pełnym przygotowaniem 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym newslett erem 

projektu Otwarta Integracja. Newslett er 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. Miłej lektury!  
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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 nana wydarzeniach, 
zorganizowanych  w ramach projektu Otwarta Integracja. 
Zapoznacie się także Państwo z wypowiedziami naszych 
uczestników. Miłej lektury!   
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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! 
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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! 

UNIA EUROPEJSKA
F U N D U S Z  A Z Y L U ,
MIGRACJI I INTEGRACJI

EUROPEAN UNION
Asylum, Migra�on
and Integra�on Fund

Dear Readers!

We present the fifth newsletter of the “Open Integration” 

project. The newest publication invariably covers the events 

from the past and those to be organized in the future. It 

will also include a few practical information connected with 

formalities to be done by foreigners in Polish offices. Enjoy our 

newest issue!  
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Szanowni Państwo!
Nadszedł już czas na szósty a jednocześnie ostatni numer newslettera projektu „Otwarta Integracja”. Tym razem jest to swoiste podsumowanie naszych działań a zarazem podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. Redakcję ostatniego numeru tworzy tym razem zespół projektu, który dzieli się w nim z Państwem swoimi osobistymi doświadczeniami. Zapraszamy do lektury! 
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merytorycznym. Nasi wolontariusze to z pewnością grupa doświadczonych 
w kontakcie ze studentami zagranicznymi młodych ludzi, którzy angażowali 
się w wiele działań promocyjnych odwiedzając lubelskie akademiki, 
biorąc czynny udział praktycznie na każdym etapie naszych działań, 
szczególnie tworząc atmosferę w Common Roomie. Wolontariusze są 
także współautorami newslettera i przez cały okres realizacji projektu byli 
prawdziwymi „guardian angels” dla naszych podopiecznych. 

Student zagraniczny jest z pewnością wymagającym „klientem”, co łączy się 
z faktem, iż wymagania stawiane przed zespołem projektu na pewno nie 
były mniejsze. Dziś z satysfakcją mogę stwierdzić, że nasi uczestnicy tworzą 
z nami prawdziwie partnerskie relacje, traktują nas jak przyjaciół i kogoś 
kogo mogą się zawsze poradzić w przeróżnych kwestiach, prywatnych czy 
zawodowych. Jest to wartość jakiej nie da się nie docenić, potwierdza to 
tylko jak ważne jest odpowiednie przyjęcie ludzi, którzy często przemierzyli 
tysiące kilometrów by znaleźć się w całkowicie nowym dla siebie otoczeniu. 
Wydarzeniem, które wymagało ode mnie osobiście najwięcej wysiłku była 
z pewnością Szkoła Letnia zatytułowana „Protection of Migrants’ Rights”. 



Jej wyróżniającym elementem był program zajęć o tematyce prawniczej, 
jednak przedstawiony w taki sposób, że osoba nie znająca specjalistycznych 
zagadnień z zakresu prawa mogła się w nim odnaleźć. Szkoła Letnia 
nabierała swoich pierwszych kształtów pod kierownictwem dr Anny 
Kosińskiej, pierwszego lidera merytorycznego projektu. Podczas dwóch 
zrealizowanych edycji uczestnicy uczyli się m.in. o prawie migracyjnym 
i azylowym w Unii Europejskiej, obecnych problemach związanych 
z ochroną praw człowieka na świecie i wielu innych zagadnieniach dającym 
pogłębioną wiedzę nt. skutecznej ochrony swoich praw. Nie dość, że 
zajęcia prowadzone były w sposób interaktywny i warsztatowy to kolejnym 
praktycznym elementem były tzw. wizyty networkingowe w urzędach 
i instytucjach działających na rzecz pomocy i integracji cudzoziemców 
w Lublinie, a były to: Centrum Wolontariatu, Placówka Straży Granicznej 
w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur, Fundacja Instytut na rzecz Państwa 
Prawa, Urząd Miasta Lublin oraz Lubelski Urząd Wojewódzki. 

Podsumowując, realizacja projektu „Otwarta Integracja” była dla mnie 
lekcją na całe życie. Nie tylko z powodu zakresu obowiązków jakie 



spoczywały na całym zespole projektowym, lecz również od strony rozwoju 
osobistego. Przez cały okres realizacji przez nasze ręce przewinęło się 
setki cudzoziemców, dzięki czemu mogliśmy niesamowicie poszerzyć 
swoją wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej. Zawarliśmy wiele 
znajomości i rozwinęliśmy swoje umiejętności organizacyjne. Kolejnym 
argumentem, dla którego ta „przygoda” była dla mnie niezapomniana 
jest fakt, że to tak naprawdę moja pierwsza prawdziwa praca zawodowa, 
poprzednio pracowałem z cudzoziemcami jako wolontariusz. Dzięki 
projektowi czuję się dziś z pewnością bogatszy o niezapomniane 
doświadczenia. Chciałbym też z tej okazji podziękować wszystkim tym, 
którzy we mnie uwierzyli i dali mi szansę być w miejscu, w którym teraz 
jestem. Moim osobistym zdaniem największą wartością tego projektu 
byli Ci wszyscy uśmiechnięci ludzie, których mieliśmy okazję spotkać i im 
pomagać. To co wypracowaliśmy tutaj podczas trwania projektu trwa 
do dziś, wszystkie przyjaźnie i znajomości zbudowane na przeróżnych 
zajęciach trwają nadal. Nie ma dla nas większej nagrody, niż zobaczyć 
w pełni zintegrowanych, pewnie stąpających po ziemi i zadowolonych 
uczestników na korytarzach naszej Alma Mater. Dziękuję i do zobaczenia!               

Emil Wojtaluk 
Opiekun Otwartej Integracji, 

Asystent Lidera merytorycznego



WYDARZENIA ZORGANIZOWANE 
W RAMACH PROJEKTU 
 „OTWARTA INTEGRACJA”

To był niesamowity czas w naszym Common Roomie! Przez cały okres 
trwania projektu spotykaliśmy się w nim codziennie, a nasze codzienne 
spotkania urozmaicane były wydarzeniami specjalnymi, ciekawymi 
wycieczkami i spotkaniami z niezwykłymi ludźmi. Poniżej przedstawiamy 
wszystkie wydarzenia Common Roomu zorganizowane od początku 
trwania projektu „Otwarta Integracja”! 

   COMMON 
room



AFRICAN DANCE EVENT
Pierwsze wydarzenie w ramach naszej integracji zorganizowane było 18 
maja 2016 roku. Był to pokaz tańca afrykańskiego na dziedzińcu KUL. 
Krótka wideorelacja dostępna jest pod tym linkiem:  
https://www.youtube.com/watch?v=RyZjG_spX68

DZIEŃ SYRII
Kolejnym organizowanym przez nas 
wydarzeniem w ramach aktywności 
związanych z Common Room był 
Dzień Syrii, który odbył się 19 maja 
2016 roku, podczas którego Assef 
Salloom zaprezentował ciekawostki 
na temat swojego kraju pochodzenia. 
Spotkanie było urozmaicone akcentem 
muzycznym przygotowanym przez 
samego prowadzącego. 

https://www.youtube.com/watch?v=RyZjG_spX68


POKAZ FILMU Z IRANU PT. „ABOUT ELLY”
30 maja 2016 roku udaliśmy się na wycieczkę po irańskiej kinematografii. 
Po obejrzeniu filmu przyszedł czas na dyskusję na temat naszych wrażeń 
z pokazu. 

CHRISTMAS EVENING 2016
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.

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. 



POŻEGNANIE GRUPY UCZESTNICZEK 
PROJEKTU Z KAZACHSTANU
W dniu 7 lutego 2017 roku pożegnaliśmy grupę studentek z Kazachstanu, 
które przyjechały na KUL na semestr zimowy 2016/2017 w ramach 
wymiany międzynarodowej. 

WARSZTAT: FOTOGRAFIA JAKO NARZĘDZIE 
POZNANIA SIEBIE I INNYCH



27 marca 2017 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 2017 roku, 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 2017 roku 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 ubiegłego roku 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

Christmas Evening 2017

W grudniu 2017 zorganizowaliśmy drugie spotkanie opłatkowe dla naszych 
uczestników. Tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem, zaprezentowaliśmy 
nasze polskie tradycje świąteczne, a studenci zagraniczni zaprezentowali 
tradycje świąteczne swoich krajów 



Podsumowując licznie wydarzenia oraz nie wymienione tutaj wyjścia 
na wydarzenia kulturalne organizowane poza uczelnią serdecznie 
dziękujemy za okazane wsparcie i owocną współpracę przy tworzeniu tak 
wspaniałej atmosfery. Pragniemy szczególnie podziękować wszystkim 
uczestnikom, wolontariuszom oraz gościom specjalnym uświetniającym 
nasze spotkania. Mamy nadzieję, że więź jaką wypracowaliśmy z naszymi 
uczestnikami będzie trwała dalej, a my na pewno nie zapomnimy tej 
wspaniałej przygody. Dziękujemy!  

Autorzy zdjęć: Adrianna Brzozowska, Nataliia Dmytruk,  
Vako Karchava, Maria Moroniak, Patricius Neonnub, Emil Wojtaluk
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dr Kamil Dębiński  
Kierownik projektu „Otwarta Integracja”

dr hab. Sławomir Łukasiewicz 
Lider merytoryczny projektu „Otwarta 
Integracja”, Dyrektor Instytutu Europeistyki

mgr Anna Tarnowska-Waszak 
Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL, 
Ekspert merytoryczny Otwartej Integracji

mgr Maria Moroniak 
Asystent Studenta Zagranicznego

mgr Emil Wojtaluk 
Opiekun Otwartej Integracji, Asystent lidera 
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Specjalista ds. finansów i rozliczeń
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Integracja”
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legalizacyjny w projekcie „Otwarta Integracja”

mgr Katarzyna Stępniak 
Kierownik projektu „Otwarta Integracja” 

dr Anna Kosińska 
Lider merytoryczny projektu „Otwarta Integracja” 

dr Anna Przybyła, Asystent projektu

dr Monika Krajewska 
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Dziękujemy  
i do zobaczenia!
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