
                                                                                                   Jeden  język  ustawia  

 Cię  w  korytarzu  życia. 

Dwa  języki  otwierają 

każde   drzwi  po  drodze 

                                                                                   /Frank Smith/ 

Od zaistnienia ZUTW, od października 2007 roku, rozpoczęły się zajęcia  z języków obcych. Na podstawie ankiet 
odnotowano zainteresowanie głównie  językiem angielskim. Organizacją grup z uwzględnieniem poziomu językowego, 
doborem lektorów i współpracą z nimi zajęły się liderki: Halina Olender, Anna Ibek  i Elżbieta Latos, autorka tego 
artykułu. Wcześniej same byłyśmy nauczycielkami języka rosyjskiego.   Deklaracje udziału w lektoracie były orientacją   
do utworzenia trzech grup języka angielskiego, poprowadzonych przez lektorki: mgr Maria (Marianna) Dziub, mgr Ewa 
Jędras, mgr Sylwia Krzywda-Janosz. Zajęcia odbywały się  w sali 307 MOK – 15 osób, w Centrum Językowym w budynku 
popularnej  handlowej „Biedronki” – 13 osób oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej – 17 osób,                 
w siedzibie miejsca pracy lektorek.  
 Rok akademicki 2008/2009 to kontynuacja zajęć w grupach oraz powstanie nowej grupy u lektor mgr Sylwii Krzywda-
Janosz w II LO – 7 + 13 osób, w MOK – 13 osób, w „Biedronce – 11 osób. 
Rok 2009/2010 – rozstaliśmy się z mgr Sylwią Krzywdą – Janosz z powodu macierzyństwa. Grupę przejęła mgr Ewa 
Jędras – prowadziła zajęcia w dwóch  grupach po 6 osób,  mgr Marii Dziub –  grupę 15 osób. 
Rok 2010/11, 2011/12 i 2012/13 – nadal rośnie zainteresowanie językiem angielskim; zajęcia   w grupach są 
kontynuowane.                                                                                                                                                                                                            
Z wypowiedzi słuchaczy: 
1. Nasza grupa już czwarty rok uczęszcza na język angielski. W tym czasie mieliśmy dwóch lektorów. W pierwszym roku 
zajęcia prowadziła pani Sylwia Janosz. Młoda i bardzo sympatyczna nauczycielka. Stworzyła miłą atmosferę, w której 
wszyscy poczuliśmy się bardzo dobrze. Pokonaliśmy opory i odważyliśmy się „mówić” w języku angielskim. Przełamaliśmy 
nieśmiałość i krępowanie się. W pierwszym roku nauki pani Janosz rozbudziła w nas pasję uczenia się języka i wiarę, że 
doprowadzi nas do sukcesu. Odeszła na urlop macierzyński. Następnie zaczęła z nami pracować pani Ewa Jędras. Nasza 
znajomość języka oraz odwaga mówienia znacznie się powiększa. Widać progres naszych umiejętności. Ogólnie można 
stwierdzić, że lektoraty na UTW to doskonały pomysł.  Dostarczają emerytom doskonałych, nowych doznań 
intelektualnych, na które w czasie czynnej pracy nie było czasu. Małgorzata Pustułka 
2. Czas naszego życia jest TU i TERAZ. Sztuką jest wyjście z „zaklętego kręgu” i sięgnięcie po NOWE. Wspaniale było 
odnaleźć grupę ludzi z pasją – życzliwych, o podobnych zainteresowaniach. Już trzeci rok uczęszczamy na zajęcia języka 
angielskiego w grupie prowadzonej przez panią Ewę Jędras. Są to przemiłe spotkania – nie tylko lekcje. Kierujemy 
serdeczne podziękowania dla „naszej” Ewy  oraz wszystkich organizatorów, dzięki którym odnajdujemy satysfakcję i 
spełnienie. 
Daj odpoczynek naszym zawiściom 
Naszej pogardzie pretensjom 
że nie dosyć wyniósł nas los 
daj nam widzenie czyste niepodejrzliwe 
przypomnij słodycz dzieciństwa 
żyjącego pogodą dnia 
ulżyj winom których nie śmiemy 
wypowiedzieć głośno 
spraw aby to co nas 
przerasta nie upokarzało nas 
lecz budziło wdzięczność i zachwyt 
wynagródź tych którzy dali nam RADOŚĆ 
(Julia Hartwig – Prośba z tomu „Nie ma odpowiedzi”) 
Z serdecznymi życzeniami i pozdrowieniami słuchaczka UTW Władysława Koziorowska   
3. Jesteśmy najstarszą grupą języka angielskiego. Już piąty rok prowadzi nas pani profesor Maria Dziubowa. W ciągu 
tego czasu nasz skład zmieniał się. Niektórzy zrezygnowali „trzon” grupy pozostał, doszli nowi studenci. Przyzwyczailiśmy 
się do językowych zmagań, dalej pokonujemy trudności z wymową w „niewyraźnym” języku angielskim. Chociaż, jak to 
po angielsku, wszyscy jesteśmy na „YOU”, to czujemy respekt [przed naszą panią Profesor, podziwiamy jej wiedzę i 
wytrwałość w walce z naszymi słabościami językowymi. Cieszymy się, kiedy nas chwali za drobne nawet osiągnięcie. 
Zawsze jest pogodna, uśmiechnięta, elegancka. Taki też klimat mamy na zajęciach. Bardzo doceniamy bezinteresowność 
pani Marii, która poświęca nam swój czas bezpłatnie i bardzo dziękujemy. Raz w tygodniu, co wtorek, spotykamy się na 
jedną godzinę w Sali 308 w MOK-u. Czytamy, opowiadamy, prowadzimy dialogi, zapisujemy nowe zwroty. Każdy ma 
możliwość aktywnie uczestniczyć. Potem, kiedy wychodzimy, to jużnie mówimy sobie „do widzenia”, lecz „see you 
soon…” Elżbieta Latos                                                                                                                                                                                                     
Rok 2013/14 rozpoczął się udziałem lektoratów w projekcie ASOS „Uczymy się przez całe życie”. W ramach tego 
projektu grupy języka angielskiego otrzymała bezpłatne podręczniki, też inne materiały do nauki i nie płaciły za zajęcia.  
Dla początkujących poprowadziła zajęcia nowa lektorka mgr Agata Skorek – Uznańska. 
 
Dla uczestników zajęć z j. angielskiego – grupy A (najbardziej zaawansowanej) lektorki poprowadziły zajęcia na zasadzie 
wolontariatu. 



W kolejności powstawania grupom zostały nadane oznaczenia: mgr Maria Dziub – grupa A, mgr Ewa Jędras –grupa B i C, 
mgr Agata Uznańska – grupa D. 
Grupa C rozpadła się; niektórzy z tej grupy przeszli do grupy D, a inni zrezygnowali.  
2 lutego 2015 roku, dziękując, grupa j. angielskiego A i Zarząd ZUTW pożegnał  mgr Marię Dziub. 
W 2015/2016 lektorkę mgr Agatę Uznańską zastąpiła dr Agnieszka Trzewicarz, która poprowadziła zajęcia  z grupą A i D, 
a w drugim semestrze tego roku z powstałą nową grupą języka angielskiego – dla początkujących, grupą E.                                                                                                                                                                           
8 lipca 2016 roku   na zaproszenie Akademii Pełni Życia z Krakowa,  pięcioosobowa reprezentacja lektoratu języka 
angielskiego z naszego UTW, wzięła udział w konferencji i warsztatach „How to increase the efficiency and 
attractiveness of English courses for 55+ lerners – idea and examples”, które były częścią podsumowania 
międzynarodowego projektu InMETE 55+. Udział  w tej konferencji jest godnym odnotowania wydarzeniem. 
 Udział wzięła pięcioosobowa reprezentacja lektoratu języka angielskiego z naszego UTW. Spotkanie rozpoczęło się w 

Miejskim Centrum Dialogu Obywatelskiego na ulicy Brackiej. Z projektem zapoznała nas koordynator Agnieszka Baran. 

Potem nastąpiła prezentacja produktów powstałych w ramach projektu: zestawu materiałów i ćwiczeń, szczegółowych 

planów lekcji, sylabusów, sfilmowane zajęcia z języka angielskiego z seniorami, prowadzone z humorem, na sali i w 

terenie – bardzo nam się podobały. Część warsztatową prowadziły dwie młode lektorki: Malwina Szeliga i Anna Payne. 

Wyjaśniały nam na czym polega zadanie, co oznaczają niezrozumiałe słowa. Do fragmentów różnorodnej muzyki 

dobieraliśmy leksykę, mówiącą jakie towarzyszą nam uczucia i emocje  podczas słuchania poszczególnych fragmentów. 

Bardzo to ciekawe ćwiczenie. Podzieleni na dwie grupy otrzymaliśmy zadania do wykonania w terenie. Okazało się, że 

kierując się według opisu po angielsku trafiliśmy pod Sukiennice. Dalej, w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, 

otrzymaliśmy opisy 2 obrazów po angielsku i trzeba było je odnaleźć. Trzecie zadanie w Muzeum to dobranie obrazu 

jako skojarzenie z otrzymaną wcześnie kartą do gry i objaśnienie. Program konferencji bardzo przemyślany, atrakcyjny                     

i wspaniale zrealizowany. Uroczyste zakończenie odbyło się w restauracji Hotelu Francuskiego, gdzie po obiedzie                             

i podsumowaniu, otrzymaliśmy certyfikaty i materiały z konferencji oraz pamiątkowe gadżety. Warto było wzbogacić 

swoją wiedzę i przy okazji zachwycać się osobliwościami Krakowa, poza konferencją Wawel, Wisła, parada orkiestry 

wojskowej, manufaktura czekolady, Planty, Rynek, dorożki, Hawełka, …  Poznacie nas na zdjęciach. 

    

 

 

 



 

 
Atrakcyjnymi zajęciami dla uczących się były spotkania z naturalnymi nosicielami języka w grupie angielskiej A. 
W roku 2016/2017 kontynuują zajęcia z języka angielskiego grupa A – 13 osób, grupa B – 9 osób, grupa D – 6 osób, 

grupa E – 10 osób. 
 

Harmonogram tygodniowy zajęć w  roku akademickim 2016/17 
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Co rok odbywa się weryfikacja zainteresowań słuchaczy nauką języków, i jeśli jest taka potrzeba, są organizowane nowe 
grupy. Rekrutacja do poszczególnych grup uwzględnia poziom umiejętności językowych zgłaszany przez deklarujących 
swój udział w lektoracie. 
Zajęcia z języków odbywają się raz w tygodniu jedną godzinę zegarową. Tematykę, metody pracy dobierają lektorki.  
Uwzględniane są sugestie i życzenia uczących się. Merytorycznie, lektorki, odpowiednio do poziomu grupy, 
początkującego, średnio lub bardziej zaawansowanego wybierają podręczniki i same przygotowują materiały 

 
W roku akademickim 2017/2018 nauka języka angielskiego  kontynuowana jest w grupach.                                                   
Zajęcia prowadzą dr Agnieszka Trzewicarz, mgr  Ewa Jędras 

 
 

Harmonogram zajęć języka angielskiego w I semestrze 2017/18 
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Zajęcia z języka angielskiego w II semestrze 2017/18 
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Listy obecności z zajęć z dziesięciu lat wskazują liczbę uczących się języka obcego – w sumie to liczba około 
500 Słuchaczy, uczestniczących aktywnie, systematycznie,  co tydzień w zajęciach. 
 
 Słuchacze uczący się języka angielskiego z: 

                              

mgr Marią Dziubową                                                                  mgr Marią Dziubową 

                              dr Agnieszką Trzewicarz 

        


