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Zajęcia z języka polskiego, jako tzw. drugiego języka 

obcego, na Irkuckim Państwowym Uniwersytecie  

Lingwistycznym prowadzone są przy Katedrze języka 

rosyjskiego, literatury i językoznawstwa od 2004 roku, 

kiedy to po raz pierwszy przyjechała do Irkucka lektorka z 

Polski. Dzięki inicjatywie prof. Tadeusza Zgółki (UAM 

Poznań), rektor Uniwersytetu Lingwistycznego G.D. 

Woskobojnik podpisał z Wyższą Szkołą Języków Obcych, 

działającą przy UAM-ie, umowę o współpracy, na mocy 

której irkuccy studenci każdego roku wyjeżdżają na 

trzymiesięczną praktykę językową do Polski, a poznańscy 

studenci mogą przyjechać do Irkucka. 



 

 

 

Nauka języka polskiego w ramach studiów 

dziennych dostępna jest dla młodzieży wybierającej 

specjalność „nauczyciel dwóch języków obcych – 

angielskiego i polskiego”, a wybór dokonywany jest 

na pierwszym roku nauki. Liczebność grup 

studenckich oscyluje w granicach 10 osób. Obecnie 

są dwie grupy – studenci I roku – 10 osób i 

studenci V roku – 6 osób. 

 



 

 

 

Studenci realizują na każdym roku nauki średnio 350 

jednostek zajęciowych z zakresu: fonetyki, gramatyki 

opisowej, praktycznego kursu języka polskiego, szeroko 

pojętego kulturoznawstwa i znajomości realiów 

współczesnej Polski.  

Prócz zajęć obowiązkowych, aktywnie uczestniczą w 

organizacji spotkań poświęconych pogłębianiu znajomości 

polskich tradycji i zwyczajów, związanych zarówno ze 

świętami państwowymi, religijnymi, jak i ludowymi.  



 

 

Przy uniwersytecie organizowane są również  2-letnie płatne 

kursy wieczorowe dla wszystkich zainteresowanych nauką 

języka polskiego. Na zajęcia te przychodzą osoby w różnym 

wieku, z różnym doświadczeniem, z różnych przyczyn 

wybierające ten język. Łączy je jedno: sympatia do polskiej 

mowy. Obecnie są dwie grupy słuchaczy – 10- i 11- osobowa. 

Uczestnicy tych kursów również z wielkim zaangażowaniem i 

radością biorą udział we wszystkich imprezach kulturalnych 

związanych z językiem polskim,  organizowanych na 

uniwersytecie i nie tylko. 



 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone są przez lektora z Polski, obecnie -

Małgorzatę Rapacz-Dolisznią, a także  miejscową 

wykładowczynię języka polskiego, Lidię Potapową – 

wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu 

Lingwistycznego. 



 

 

 

Zajęcia z języka polskiego odbywają się także przy Parafii 

Św. Józefa w Irkucku. Są to bezpłatne zajęcia dla wszystkich 

sympatyków języka polskiego. Trzy grupy (zaawansowana – 

4 - osobowa, średnio zaawansowana – 7 - osobowa i 

początkująca – 8 - osobowa) spotykają się raz w tygodniu w 

salce parafialnej na godzinnych zajęciach. Oprócz tego, 

również uczestniczą we wszystkich imprezach kulturalnych 

związanych z językiem polskim. 



Listopad 2012 
Wraz ze studentami organizujemy 
wieczór poetycki poświęcony 
rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Śpiewamy, 
recytujemy wiersze… Towarzyszą 
nam Państwo Konsulowie Joanna i 
Bartosz Szeliga. 





Grudzień 2012 
Konsulat Generalny RP organizuje 
Wieczór Kolęd i Pastorałek przy 
Parafii Św. Józefa w Irkucku. 
Występują przedstawiciele różnych 
narodowości zamieszkujących w tym 
wyjątkowym mieście. Nasi studenci 
również biorą w nim udział, 
śpiewając tradycyjne polskie kolędy. 





Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda… 
Spotykamy się wraz z panem Konsulem 
Bartoszem Szeligą w auli na wspólnym 
kolędowaniu i kultywowaniu tradycji 
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Potem przenosimy się do naszej sali 
wykładowej, gdzie dzielimy się opłatkiem, 
składając sobie nawzajem najlepsze życzenia. 
I zjadamy wspólnie przygotowane smakołyki. 





Marzec 2013 
Rok 2013 ogłoszony został Rokiem Powstania 
Styczniowego, mija w nim bowiem 150 lat od tego 
wielkiego wydarzenia. W ramach Tygodnia Nauki na 
Uniwersytecie Lingwistycznym organizujemy Okrągły 
Stół poświęcony Powstaniu. Naszym gościem 
honorowym jest pani Eleonora, wnuczka polskiego 
zesłańca. Jej opowieści wzruszają nas, zachwycają, a 
niekiedy także wywołują uśmiech na twarzy. Dzielimy 
się przygotowanymi materiałami, ubogacając się 
nawzajem i słuchamy pieśni J. Kaczmarskiego pt. 
„Wigilia na Syberii”, zilustrowanej obrazami J. 
Malczewskiego o tejże tematyce. 





Kwiecień 2013 
Po raz kolejny w murach naszego 
uniwersytetu ma miejsce Olimpiada z 
języka polskiego. Udział biorą nie tylko 
nasi studenci, lecz, jak we wszystkich 
naszych imprezach, także sympatycy 
języka i kultury polskiej ze 
Stowarzyszenia Ogniwo i innych 
organizacji. Fundatorem nagród jest 
Konsulat Generalny RP w Irkucku. 



Oprócz Olimpiady, w kwietniu 
odbywa się także Dyktando z 
języka polskiego, również dla 
wszystkich uczących się, 
studiujących czy po prostu 
darzących sympatią język polski. 
Tej imprezie patronuje 
Stowarzyszenie Ogniwo. 



W tym miesiącu ma miejsce także Certyfikatowy 
egzamin z języka polskiego jako obcego. Na nasze 
zaproszenie przybywa Komisja Egzaminacyjna z Polski 
pod kierownictwem pani prof. dr hab. Doroty 
Brzozowskiej z Uniwersytetu Opolskiego. Egzamin 
odbywa się na trzech poziomach: B1, B2 i C2. Otwiera 
go przemówienie Konsula Generalnego RP w Irkucku, 
pana Marka Zielińskiego, wyrażającego radość, a także 
podziw dla tych wszystkich, którzy nie boją się uczyć 
się jednego przecież z najtrudniejszych języków świata 
 i zamierzają dzielnie stawić czoła jego gramatyce, 
ortografii, interpunkcji i fonetyce. I wszyscy (17 osób) 
zdają ten trudny egzamin!  



Listopad 2013 
W ramach Roku Juliana Tuwima organizujemy wieczór 
poświęcony twórczości tego wybitnego poety. Gościmy 
jak zwykle nie tylko studentów naszego Uniwersytetu, 
lecz również zaprzyjaźnionych studentów z Irkuckiego 
Państwowego Uniwersytetu oraz wszystkich 
sympatyków języka i kultury polskiej, a także panią 
Konsul Annę Walczak. Słuchamy utworów poetyckich 
recytowanych przez młodzież, a także pieśni  
w wykonaniu znanych polskich artystów – G. Turnaua, 
M. Grechuty i Cz. Niemena.  







Miesiąc listopad to również czas na 
Konkurs Recytatorski, organizowany 
przez Stowarzyszenie Ogniwo, w 
którym pierwsze miejsce w kategorii 
młodzieży akademickiej zajmuje 
studentka V roku, Tamara Owerczuk, 
za recytację utworu W. Szymborskiej 
„Miłość szczęśliwa”. 



A na koniec listopada organizujemy Andrzejki… Wraz ze 
studentami z Irkuckiego Państwowego Uniwersytetu, ze 
studentami z kursów wieczorowych i z wszystkimi 
sympatykami, którzy spotykają się na zajęciach przy 
Parafii Św. Józefa, studentami I roku, którzy naukę języka 
polskiego zaczynają w II semestrze oraz gośćmi z kursów 
języka rosyjskiego spędzamy ten wieczór w 
sympatycznej, radosnej atmosferze. Dzielimy się 
spostrzeżeniami, wymieniamy się informacjami 
dotyczącymi polskich i rosyjskich tradycji, śpiewamy, 
wspólnie się bawiąc i… przepowiadamy przyszłość 
wszystkim zainteresowanym. 























Grudzień 2013 

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach, niesie życzenia w anielskich 
piórkach… I w każdą szparę i w każdy kąt wciska się, życząc WESOŁYCH 
ŚWIĄT! 
Na naszym Anielskim wieczorze, zorganizowanym przed Świętami Bożego 
Narodzenia, aniołów było bez liku. Przybyli studenci V i I roku naszego 
uniwersytetu (a nawet przedstawicielka rodziców), studenci Irkuckiego 
Państwowego Uniwersytetu, słuchacze kursów wieczorowych, sympatycy 
języka polskiego z kursów przy Parafii Św. Józefa i oczywiście pani Konsul 
Anna Walczak i pani Konsul Joanna Szeliga. Oprócz śpiewania kolęd, 
recytowania utworów poetyckich, poświęconych tym niebiańskim 
istotom, odbyły się także warsztaty plastyczne. Uczestnicy pracowali w 
czterech grupach, z dużym zaangażowaniem i radością, co widać na 
załączonych fotografiach. Efekty pracy zachwycały nas cały wieczór . Po 
wykonaniu zadania połamaliśmy się tradycyjnym opłatkiem, składając 
sobie serdeczne życzenia. A potem z apetytem skonsumowaliśmy 
przygotowane wspólnie smakołyki. 




















