
  
Grupa języka rosyjskiego powstała w roku 2013/14. Ten właśnie rok akademicki rozpoczął się 

udziałem lektoratów w projekcie ASOS „Uczymy się przez całe życie”. Słuchacze otrzymali bezpłatne 

podręczniki, też inne materiały do nauki i nie płaciły za zajęcia. Grupa liczyła wówczas 16 osób. 

W poszczególnych latach ilość słuchaczy nieznacznie się zmieniała . 

Atrakcyjnymi zajęciami dla uczących się były spotkania z naturalnymi nosicielami języka rosyjskiego. 

Zajęcia  od 2013r. prowadzi mgr Elżbieta Latos w wolontariacie. Jest także  liderem grupy.                                                                                                                     

Zajęcia  odbywają się  jeden raz w tygodniu, trwają godzinę zegarową. Tematykę, metody pracy 

dobiera lektorka.  Uwzględniane są sugestie i życzenia uczących się. 

 

                        

                                                  Spotkanie w Tatianą 

                                  

                           Zajęcia z udziałem zaproszonego gościa -  Rosjanki Tani              

                           

 
Harmonogram tygodniowy zajęć w roku 2017/18 
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                                                     Spotkania na zakończenie zajęć 

                                    

             W czasie zajęć                                                             w „Dniu Wagarzysty” witamy wiosnę 

                                                                                  

        Берега –берега  -    nasza ulubiona piosenka! 

автор песни: Владимир Засухин, автор текста: Юрий Рыбчинский 

поёт : Владимир Засухин  или  Александр Малинин 
 
Берега, берега - берег этот и тот, 

Между ними река моей жизни. 

Между ними река моей жизни течёт, 

От рожденья течёт и до тризны. 

Там, за быстрой рекой, что течёт по судьбе, 

Своё сердце навек я оставил. 

Своё сердце навек я оставил тебе, 

Там, куда не найти переправы. 

 

А на том берегу незабудки цветут, 

А на том берегу звёзд весенний салют, 

А на том берегу мой костёр не погас, 

А на том берегу было всё в первый раз. 

 

В первый раз я любил и от счастья был глуп, 

В первый раз пригубил дикий мёд твоих губ, 

А на том берегу, там, на том берегу, 

Было то, что забыть никогда не смогу. 

Там, за быстрой рекой, где черёмухи дым, 

Там я в мае с тобой, здесь я маюсь. 

Там я в мае с тобой, здесь я в мае один, 

И другую найти не пытаюсь. 



 

А на том берегу незабудки цветут, 

А на том берегу звёзд весенний салют, 

А на том берегу мой костёр не погас, 

А на том берегу было всё в первый раз. 

 

В первый раз я любил и от счастья был глуп, 

В первый раз пригубил дикий мёд твоих губ, 

А на том берегу, там, на том берегу, 

Было то, что забыть никогда не смогу. 

Там, за быстрой рекой, что течёт по судьбе, 

Своё сердце навек я оставил. 

Своё сердце навек я оставил тебе, 

Там, куда не найти переправы. 

Своё сердце навек я оставил тебе, 

Там, куда не найти переправы.  

https://www.youtube.com/watch?v=SOQZ6Jfg1mo 

 
Mój lektorat językowy 
 
Członkostwo w UTW daje możliwość jego uczestnikom do rozwoju swoich zainteresowań w tym 
również naukę języka obcego.  Brak znajomości języka obcego zamyka przed nami świat wreszcie 
nam dostępny. Nauka nowego języka , czy   kontynuacja nauki już poznanego w naszym wieku nie 
jest taka łatwa. Mamy  świadomość własnych ograniczeń stąd nauka w gronie znajomych czy 
przyjaciół jest dużo łatwiejsza i przyjemniejsza.  
W naszym UTW mamy wspaniałą lektorkę języka rosyjskiego mgr Elżbietę Latos cechującą się 
spokojem, wyrozumiałością i cierpliwością stąd nasz lektorat ma wiele odsłon.  Przede wszystkim 
staramy się oswoić z językiem i nauczyć się go stosować, czytając, śpiewając i pisząc, ale także mamy 
możliwość ciągłego poznawania nowych ciekawych  ludzi. A każdy człowiek to inna historia, 
doświadczenie i wiedza. Wymiana doświadczeń dotyczy nas samych, naszej przeszłości zawodowej, 
naszych rodzin ( oczywiście przekazywanych w języku rosyjskim) ale także tego co nas otacza i co 
dzieje się w świecie. 
Obecność naszej lektorki Pani Elżbiety Latos na Forum Ekonomicznym w Krynicy w ub. roku o 
tematyce poświęconej życiu starzejącego się społeczeństwa w świecie, zaowocowała znajomością z 
przedstawicielem Rosji Igorem Kulinem ekspertem i koordynatorem programu „Fundacja Studiów 
Społecznych, Gospodarczych i Politycznych”. Jest to bardzo ważne zagadnienie mówiące o tym jak 
władze państw starają się przygotować  do problemu starzejących się społeczeństw w świetle nowych 
technik i ich możliwości stosowania w obliczu danych statystycznych. Przesłana drogą e-mail 
prezentacja Igora Kulina pozwoliła poznać nam sposób rozwiązywania problemów ludzi starszych w 
Rosji. Poznaliśmy stosowane tam      
techniki takie jak: QR-kody, połączenia za pomocą łatwych w obsłudze smartfonów z kardiologiem, 
znaczki widoczne na odzieniu i inne. 
 W miłym gronie uczymy się, dyskutujemy często racząc się kawką o ważnych dla nas sprawach, więc 
nikogo nie zdziwi fakt, że bardzo lubimy nasz lektorat  językowy i jego prowadzącą. 
                                                                                                     Grażyna Macioł   
Moje przemyślenia dotyczące nauki języka rosyjskiego 

W okresie szkolnym uczyłem się języka rosyjskiego przez dziewięć lat. Trzy lata w szkole 

podstawowej, a wówczas język rosyjski był przedmiotem obowiązkowym, cztery lata w Liceum 

Ogólnokształcącym i dwa lata na studiach ekonomicznych. Później z językiem rosyjskim miałem 

styczność sporadycznie w czasie wyjazdów zagranicznych i wycieczek. 



Można sobie zadać pytanie, dlaczego po 35 latach pracy zawodowej zacząłem kontynuowanie nauki 

języka rosyjskiego.                                                                                                                                                            

Język rosyjski podoba mi się, jest dźwięczny i melodyjny. Osoby starsze z każdym rokiem chętniej 

poszerzają wiedzę z zakresu języków obcych. O ile w szkołach języka rosyjskiego uczyłem się dla 

stopni i na zaliczenie, to obecnie jako senior uczę się języka rosyjskiego dobrowolnie, bez stresu                       

i presji. Ludzie starsi nie chcą mieć już problemów na zagranicznych wakacjach, czy wyjazdach. Chcą 

być na tyle samodzielni by móc się porozumieć bez pomocy osób trzecich. 

Podczas wojaży zagranicznych lubimy być rozumiani i chcemy rozumieć co mówią do nas inni.                             

W obiektach hotelowych na zachodzie spotykamy często osoby posługujące się oprócz języka 

angielskiego, także hiszpańskim i rosyjskim. Spotkałem się z tym podczas moich wojaży w Hiszpanii                 

i Portugalii. 

Znając dostatecznie język rosyjski mogę oglądać w telewizji satelitarnej filmy rosyjskie  

i wydarzenia w rosyjskiej wersji językowej, a także przeglądać czasopisma rosyjskie, w których 

prezentowane są opinie o wydarzeniach gospodarczych, politycznych i kulturalnych przez naszych 

sąsiadów. 

Naukę języka rosyjskiego zacząłem kontynuować na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  

w Zawierciu. Grupa w której kontynuuję naukę tego języka liczy dziewięć, dziesięć osób. Zajęcia te 

prowadzi w bardzo przystępnej formie rusycystka, wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego w 

liceum. Oprócz nauki z podręcznika rosyjskiego na zajęciach korzystamy ze środków audio-

wizualnych, mieliśmy także spotkania z rodowitymi Rosjanami, którzy mieszkają w Polsce  

i rozmawialiśmy z nimi po rosyjsku. Niektórzy z nas przygotowali bardzo interesujące prezentacje ze 

swoich podróży zagranicznych w języku rosyjskim. Były również zajęcia poświęcone problematyce 

senioralnej w Polsce i w Rosji, w oparciu  

o prezentację wygłoszoną przez Igora Kulina, przedstawiciela strony rosyjskiej podczas forum 

ekonomicznego w Krynicy Zdroju w roku ubiegłym, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego 

uniwersytetu. Po pięcioletnim uczestnictwie w zajęciach języka rosyjskiego w naszym Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku mam nadzieję, że dalej będę brał udział w tych zajęciach dopóki nauka tego języka 

będzie sprawiała mi satysfakcję.  

Jerzy Merta   

Wstęp do prezentacji wystąpienia Igora Kulina na temat polityki senioralnej 

W wielu krajach tak jak w Polsce starzenie się społeczeństwa jest wynikiem wzrostu długości życia                    

i niskiego przyrostu naturalnego. Tendencja ta jest procesem postępowym.                                                     

Obecnie w Polsce na jednego emeryta przypada trzy osoby zatrudnione, a w 2050r. może to być tylko 

2 zatrudnionych.Według przewidywań GUS w 2050r. około 40% społeczeństwa polskiego może być               

w wieku powyżej 60 lat.                                                                                                                                                                                     

Ta sytuacja wymusza na rządzie i innych organach administracji publicznej podejmowanie działań 

dotyczącej polityki senioralnej zapewniającej warunki godnego życia i godnego starzenia się 

społeczeństwa. I tak w najbliższych latach realizowane będą między innymi następujące kierunki 

rozwoju usług społecznych, stosowanie do potrzeb oraz możliwości osób starszych: 

 rozwój szkoleń pracowniczych dla osób 50+, 

 tworzenie warunków pracy przyjaznych pracownikom 50+ (np. elastyczny czas pracy), 

 rozwój geriatrii jako specjalizacji, 

 rozwój i wspieranie aktywności społecznej osób starszych i wolontariatu, 

 wspieranie działań w zakresie nowych technologii dających możliwość osobom starszym                                 

i niepełnosprawnym do wykorzystania pełnej aktywności społecznej. 



O problemach wykorzystania nowych technologii, i o życiu osób starszych mówił w swojej 

prezentacji przedstawiciel Rosji Igor Kulin – ekspert, koordynator Programu Fundacji Studiów 

Społecznych, Gospodarczych i Politycznych w Rosji podczas Forum Ekonomicznym  

w Krynicy Zdroju w 2017r.                                                                                                                              

Przykładem zastosowania w Rosji tych nowych technologii jest wdrożenie w życiu codziennym dla 

bezpieczeństwa osób starszych tzw. „biejżyki” – odznaki z kodami QR. 

Jerzy Merta         

 

LEKTORAT  JĘZYKA  ROSYJSKIEGO 

Z wielką przyjemnością uczęszczam na zajęcia języka rosyjskiego w wieku dojrzałym, ponieważ mam 

sentyment  

do języka naszych wschodnich sąsiadów, którego zaczęłam się uczyć w młodości. Zajęcia pozwalają 

mi "doszlifować" gramatykę, poznać nowe zwroty, które wykorzystuję w czasie podróży. Bardzo cenię 

sobie wiedzę i umiejętności osoby prowadzącej zajęcia oraz przyjazną i miłą atmosferę, jaka panuje 

podczas zajęć. Zajęcia te pozwalają mi na stały trening umysłu, co w wieku dojrzałym jest szczególnie 

ważne. Serdecznie polecam wszystkim zajęcia z języka rosyjskiego!  

       Danuta Dziedzic 

 

Prezentacja z FORUM  EKONOMICZNEGO W KRYNICY 2017 na zajęciach   z języka rosyjskiego 

We wrześniu 2017 r. w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy przedstawiciel Rosji Igor Kulin 

ekspert, koordynator programu z Fundacji Studiów Społeczno-Gospodarczych i Politycznych 

"Regionalna Strategia" przedstawił prezentację o problemach starszych ludzi , pomocy i przydatnych 

urządzeniach ułatwiających im codzienne życie. Dyskusji panelowej przysłuchiwała się delegacja 

naszego Uniwersytetu: prezes Jan Gwizd, sekretarz RSS Urszula Gemel i wiceprzewodnicząca RSS 

Elżbieta Latos - nasza lektorka. Dzięki nawiązanej przez lektorkę współpracy, zapoznaliśmy się z 

prezentacją w języku rosyjskim na zajęciach, wykonywaliśmy ćwiczenia językowe, aby dowiedzieć się 

jak działają QR-kody, kardiotele oraz inne urządzenia z przeznaczeniem dla seniorów. Prowadzimy też       

z autorem korespondencję e-mailową w języku rosyjskim. 

Poniżej tekst prezentacji. Pozdrawiam Danusia 

 

 


