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JĘZYK  ANGIELSKI    Jeden  język  ustawia  

 Cię  w  korytarzu  życia. 

Dwa  języki  otwierają 

każde   drzwi  po  drodze 

                                                                                   /Frank Smith/ 

 

Od zaistnienia ZUTW, od października 2007roku, rozpoczęły się zajęcia  z języków obcych. Na podstawie 
przeprowadzonych 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 mieszczącym się w budynku 
popularnej  handlowej „Biedronki” – 13 osób, w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej – 17 osób,  
w siedzibie miejsca pracy lektorek.  
 
 Rok akademicki 2008/2009 to kontynuacja zajęd 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 macierzyostwa. Grupę przejęła 
mgr Ewa Jędras – prowadziła zajęcia w dwóch  grupach po 6 osób,  mgr Maria Dziub –  grupę 15 osób. 
 
Rok 2010/11, 2011/12 i 2012/13 – nadal rośnie zainteresowanie językiem angielskim; zajęcia   w grupach                     
są kontynuowane.                                                                                                                                                                                                     
 
Rok 2013/14 rozpoczął się udziałem lektoratów w projekcie ASOS „Uczymy się przez całe życie”. W ramach 
tego projektu grupy języka angielskiego otrzymały bezpłatne podręczniki, też inne materiały do nauki                 
i nie płaciły za zajęcia.  Dla początkujących poprowadziła zajęcia nowa lektorka mgr Agata Skorek – Uznaoska. 
 
Dla uczestników zajęd 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 Uznaoska – grupa D. Grupa C rozpadła się; niektórzy z tej grupy przeszli do grupy D,                  
a inni zrezygnowali.  
 
2 lutego 2015 roku, dziękując, grupa języka angielskiego A i Zarząd ZUTW pożegnali  mgr Marię Dziub. 
 
W  roku 2015/2016 lektorkę mgr Agatę Uznaoską 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.    
 
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. 
Atrakcyjnymi zajęciami dla uczących się były spotkania z naturalnymi nosicielami języka w grupie  A. 
 
W roku 2017/2018 nauka języka angielskiego kontynuowana jest w grupach. Zajęcia prowadzą dr Agnieszka 
Trzewicarz, mgr  Ewa Jędras. 
 
Co rok odbywa się weryfikacja zainteresowao 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.  Listy obecności z zajęd z dziesięciu lat wskazują liczbę uczących się języka obcego – w sumie                    
to liczba około 500 Słuchaczy, uczestniczących aktywnie, systematycznie,  co tydzieo w zajęciach. 
 



 
 
 
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 „mówid” 
w języku angielskim. Przełamaliśmy nieśmiałośd 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 
macierzyoski. Następnie zaczęła z nami pracowad pani Ewa Jędras. Nasza znajomośd języka oraz odwaga 
mówienia znacznie się powiększa. Widad progres naszych umiejętności. Ogólnie można stwierdzid, że 
lektoraty na UTW to doskonały pomysł.  Dostarczają emerytom doskonałych, nowych doznao 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 odnaleźd 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 dosyd wyniósł nas los 
daj nam widzenie czyste niepodejrzliwe 
przypomnij słodycz dzieciostwa 
żyjącego pogodą dnia 
ulżyj winom których nie śmiemy 
wypowiedzied głośno 
spraw aby to co nas 
przerasta nie upokarzało nas 
lecz budziło wdzięcznośd 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 zmagao, 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 wytrwałośd 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 bezinteresownośd 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 

możliwośd aktywnie uczestniczyd. Potem, kiedy wychodzimy, to jużnie mówimy sobie „do widzenia”, lecz 

„see you soon…” Elżbieta Latos                                                                                                                                                                                                      

 

ANGIELSKI DLA SENIORA 

Na naukę nigdy nie jest za późno, a przyswajanie języków obcych  to jeden ze sposobów                                    
na samorozwój w każdym wieku. Wiele osób boi się, że nie podoła nauce języka obcego i rezygnuje z szansy 
zyskania nie tylko nowych umiejętności, ale także wyjątkowej wolności, którą daje pokonanie bariery 
językowej nie tylko podczas pobytów za granic  ale także w sytuacjach życia codziennego. Wydawad by się 
mogło, że angielski nie przyda się nam na emeryturze, ale banalne przeczytanie instrukcji obsługi różnych 
urządzeo w języku angielskim, skorzystanie z anglojęzycznego programu komputerowego                                          



czy przetłumaczenie tekstu ulubionej piosenki  bez znajomości języka staje się niemożliwe i pokazuje,                       
że jednak znajomośd języków to podstawa. Dlaczego warto szlifowad umiejętności językowe w każdym 
wieku? Przede wszystkim ze względu możliwości dwiczenia umysłu i zachowania do późnej starości 
doskonałej formy. Dzięki nauce stajemy się młodsi, możemy bez ograniczeo korzystad z możliwości, jakie daje 
stale postępujący rozwój techniki oraz zyskujemy odwagę, aby realizowad dotychczas zapomniane marzenia. 
Podróżowanie, zgłębianie tajników innych kultur czy zwykły kontakt z ludźmi w dzisiejszym wielokulturowym 
świecie staje się niemożliwy bez znajomości języków obcych. Znajomośd języka angielskiego ułatwia nam 
komunikowanie się i poruszanie podczas wyjazdów zagranicznych- bez problemu odnajdziemy szukane ulice, 
restauracje, hotele czy lotnisko. Znajomośd języka angielskiego ułatwia nam nawiązywanie kontaktów                        
z obcokrajowcami. TRUDNE, ALE MOŻLIWE! Im jesteśmy starsi tym nauka może przychodzid nam trudniej                                                                                                                                                        
Ucząc się języka obcego możemy już nie osiągnąd wymarzonej sprawności w wymowie, ale przecież nie to  
jest najważniejsze. Najważniejsze,  by móc się porozumied  z ludźmi z różnych zakątków świata. Generalnie              
z doświadczenia mogę powiedzied, że nauka języka obcego w późniejszym okresie życia jest trudniejsza,                 
ale możliwa. Poza tym nasz mózg potrzebuje ciągłych bodźców. Nie należy się demotywowad mówieniem  
„po co się uczyd skoro i tak zapominam”. Uważam, że nauka języka obcego jest lepszym dwiczeniem dla 
mózgu niż rozwiązywanie krzyżówek . No i język obcy przydaje się, kiedy spotykamy obcokrajowców. Osoby, 
które potrafią się z nimi porozumied, np. wskazad drogę, czują się przydatne                              
usatysfakcjonowane. Ucząc się języka angielskiego możemy pomagad w nauce przyjaciołom i wnukom. 
Podczas pomocy sami utrwalamy znajomośd języka, co na pewno przyda nam się w życiu.  Im człowiek jest 
starszy i mniej  wierzy we własne siły, tym satysfakcja  z postępów jest większa. 

                                                                Alicja Bednarz –   lektorat języka angielskiego grupa A 
 
      Nasza grupa jest bardzo zróżnicowana. Każdego roku dochodzą nowi uczestnicy, i każdego roku odchodzą 
inni. Niektórzy uczyli się w szkole średniej jęz. angielskiego, a inni zaczynają od początku.  I każdy czuje                    
się   w grupie dobrze ( w każdym razie mam taką nadzieję). 
Inne też są powody, dla których przychodzimy na zajęcia. Jedni mają rodzinę  w Wielkiej Brytanii, drudzy     
chcą mied pojęcie jak się zachowad i co mówid  np. na lotnisku czy w sklepie. A jeszcze inni uczą                                           
się języka angielskiego dla samej przyjemności nauki. 
Oczywiście z zapamiętywaniem słówek i zwrotów może byd problem, ale chodzi przecież                                     
o przyjemnośd, a nie o to, aby się stresowad. A poza tym podobno nauka języka obcego uaktywnia szare 
komórki i zapobiega demencji. 
 
                                                         Bożena Miśta –   lektorat języka angielskiego grupa A 
 
Słuchacze uczący się języka angielskiego z: 
 mgr Ewą Jędras 

            



 

 

 

                                                  mgr Marią Dziubową      

                       

 

                                                                 



                dr Agnieszką Trzewicarz                          

                 

          
 
 

           
 
 

Konferencja w Krakowie 
 
                                                                                                                                                                          

             
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. 
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 dwiczeo, szczegółowych planów lekcji, sylabusów, sfilmowane zajęcia z języka 

angielskiego z seniorami, prowadzone z humorem, na sali i w terenie – bardzo nam się podobały. Częśd 

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 dwiczenie. 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 odnaleźd. 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 zakooczenie odbyło się                   

w restauracji Hotelu Francuskiego, gdzie po obiedzie   i podsumowaniu, otrzymaliśmy certyfikaty i materiały     

z konferencji oraz pamiątkowe gadżety. Warto było wzbogacid swoją wiedzę i przy okazji zachwycad się 

osobliwościami Krakowa, poza konferencją Wawel, Wisła, parada orkiestry wojskowej, manufaktura 

czekolady, Planty, Rynek, dorożki, Hawełka, …   

Poznacie nas na zdjęciach. 
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