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25 LAT CESLA 

Minęło dwadzieścia pięć lat od czasu, kiedy profesor Andrzej Dembicz zakła-
dał na Uniwersytecie Warszawskim pierwszy w historii polskiej latynoamerykanistyki, 
interdyscyplinarny ośrodek badań nad Ameryką Łacińską. Był to bardzo sprzyjający dla 
studiów latynoamerykańskich okres, kiedy zachodzące w kraju zmiany, również w na-
uce i szkolnictwie wyższym, umożliwiły zaistnienie takich instytucji jak CESLA1. 
Z ośrodka, który rozpoczął działalność w niewielkich pomieszczeniach na ulicy Dobrej, 
w dwuosobowym składzie, ale z ogromnym wsparciem innych instytucji na Uniwersy-
tecie i rzeszy latynoamerykanistów w Polsce i na świecie, przekształciło się nasze Cen-
trum w rozpoznawalną markę i doczekało się własnego wydawnictwa, kilkuset absol-
wentów studiów II stopnia, specjalizacyjnych i podyplomowych, a przede wszystkim 
kilkunastoosobowego zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych i znakomitej licz-
by projektów badawczych, indywidualnych i zespołowych, o randze krajowej i między-
narodowej. Oprócz dydaktyki, działalności badawczej i wydawniczej CESLA promuje i 
upowszechnia również wiedzę o Ameryce Łacińskiej i Karaibach. 

Podsumowaniem ćwierćwiecza funkcjonowania CESLA stało się, w listopa-
dzie 2013 roku, szereg wydarzeń kulturalno-naukowych, mających na celu przedsta-
wienie nie tylko dotychczasowego dorobku, ale przede wszystkim pokazanie dzisiejszej 
działalności Centrum i przyszłych kierunków jego rozwoju. 

W dniach 13-17 listopada zorganizowany został Festiwal Kultur Latynoamery-
kańskich, podczas którego, w siedzibie CESLA, prezentowano literaturę, sztukę, muzy-
kę Ameryki Łacińskiej przy ogromnym wsparciu ambasad krajów tego regionu. Obcho-
dy 25-lecia działalności CESLA zainaugurowano wykładem Historia i tajemnice “Stu 
lat samotności” Darío Antonio Sepúlveda Ochoa (Dasso Saldivar), uznanego biografa 
Gabriela Garcii Marqueza. Podczas kolejnych dni festiwalu organizowano tzw. „spo-
tkania z krajami Ameryki Łacińskiej” i w ten sposób uczestnicy imprezy mieli okazję 
poznać Brazylię, Argentynę, Kubę, Wenezuelę i Meksyk.  

Kolejnym ważnym wydarzeniem była sesja naukowa „Dziś i jutro badań nad 
Ameryką Łacińską”, zorganizowana 22 listopada w Sali Senatu UW. Jej gościem spe-
cjalnym była Benita Ferrero-Waldner, była komisarz ds. stosunków zewnętrznych i eu-
ropejskiej polityki sąsiedztwa (2004-2009), była minister spraw zagranicznych Austrii 
(2000-2004), obecnie prezes Fundacji EU-LAC. Otwarcia sesji dokonała dr Joanna Go-
cłowska-Bolek, dyrektor CESLA, a życzenia dla Centrum z okazji jubileuszu składali 

                     
1 Oprócz niej w tym samym czasie powołano do życia Andyjską Misję Archeologiczną noszącą 
dzisiaj nazwę Ośrodka Badań Prekolumbijskich. 
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prof. Tadeusz Tomaszewski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Roman 
Kuźniar, doradca prezydenta RP i J. E. José Manuel Silva, ambasador Chile w Polsce, 
przewodniczący GRULAC. Prezydent RP Bronisław Komorowski przesłał list gratula-
cyjny, który został odczytany przez profesora Kuźniara i przekazany na ręce dyrektor 
CESLA. Faksymile listu udostępniamy na następnej stronie.  

Część naukową debaty wypełniły referaty Benity Ferrero-Waldner nt. przy-
szłości relacji UE-Ameryka Łacińska, prof. Mirosławy Czerny, dyrektor Instytutu Stu-
diów Regionalnych i Globalnych WGiSR UW, na temat Geografia rozwoju jako szansa 
dla polskich badań nad Ameryką Łacińską, prof. Romana Kuźniara (Instytut Stosunków 
Międzynarodowych UW) nt. Ameryka Łacińska w polskiej polityce zagranicznej i prof. 
Henryka Szlajfera (Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW) pt. El nuevo desarro-
llismo: narodowa strategia rozwoju? 

Obchodom towarzyszyły również przygotowane na tę okazję trzy wystawy: 

 „25 lat CESLA” przedstawiająca najważniejsze wydarzenia z życia ośrodka; 

 „Ameryka Łacińska: rozumem i sercem” poświęcona profesorowi Andrzejowi 
Dembiczowi; 

 „Kolory Ameryki Łacińskiej” będąca ekspozycją zdjęć najpiękniejszych zakąt-
ków regionu.  

Dwie pierwsze prezentowane były w Audytorium Maximum UW, a trzecia 
przed gmachem wspomnianego budynku. Osobą odpowiedzialną za oprawę graficzną 
ekspozycji była mgr Teresa Sońta-Jaroszewicz. 

Z ogromnym sercem w obchody zaangażowali się studenci, którzy przygoto-
wali na tę okazję, pod kierunkiem dr Alicji Fijałkowskiej, musical „Madre Mía”, na 
podstawie hiszpańskich wersji piosenek zespołu ABBA, inspirując się znanym filmem 
muzycznym „Mamma Mia”. Prapremiera musicalu miała miejsce 14 listopada 2013 ro-
ku w Auli Libertadores w CESLA, a premiera odbyła się w Audytorium Maximum UW 
15 stycznia 2014 roku. Szczegółowy program wszystkich imprez znajduje się w kronice 
życia naukowego CESLA (ss. 151-153). 
 

 
 

Dr Katarzyna Dembicz 
CESLA UW 
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