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Rosja to bez wątpienia jeden z najbardziej interesujących i najsilniej 
zróżnicowanych wewnętrznie państw. To zróżnicowanie wynika 
z pewnością z rozmiarów tego kraju. Jego powierzchnia wynosi nieco 
ponad 17mln km kw., a zatem jest to największy pod względem 
powierzchni kraj świata. 

Mimo tego liczba mieszkańców nie jest imponująca, wynosi 
148mln osób, co w zestawieniu z powierzchnią daje gęstość 
zaludnienia na poziomie 8,7 osoby/ km kw. Rosja rozciąga się na 
kontynencie europejskim i azjatyckim i obejmuje 21 republik, 
6 krajów oraz 50 obwodów, z których jeden posiada autonomię.

Oprócz tego w ramach Federacji Rosyjskiej funkcjonuje 10 okręgów 
autonomicznych i dwa ośrodki miejskie mające status miast 
wydzielonych: Moskwa oraz Petersburg.



Kiedy myślimy o Rosji do głowy przychodzi 
zimno, wielkie czapki i skomplikowany 
język? Temperatura może być niska, więc 
czapki są niezbędne, ale rosyjski jest 
znacznie łatwiejszy do opanowania niż Ci 
się wydaje, co więcej – jest niezwykle 
przydatny.

Statystyki pokazują, że coraz więcej osób 
zapisuje się na kurs rosyjskiego. Czy jest to 
dobra decyzja? Dlaczego warto uczyć się 
tego języka? Sam się przekonaj 



Trzeba podkreślić, że kurs rosyjskiego 
jest popularny także z tego powodu. 

Ludzie bowiem dostrzegają, że ten 
język jest relatywnie łatwy do 

nauczenia. Wszystko dlatego,  że 
rosyjski, podobnie jak polski, wywodzi 

się z rodziny języków słowiańskich. 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, 
że w tych językach nie brakuje wielu 

podobieństw. To prowadzi do tego, że 
nauka jest stosunkowo szybka.



Nietrudno zauważyć, że 
w ostatnich latach do 
Polski w poszukiwaniu 
pracy przyjeżdża coraz 

więcej obywateli Ukrainy 
czy Białorusi, a polskie 

firmy otwierają oddziały 
w Rosji czy na Ukrainie. 

Współpraca z nimi stanie się 
łatwiejsza, jeśli rozmawiać 

będziecie w języku rosyjskim. Co 
ważne, wielu obywateli Ukrainy 
nie mówi po rosyjsku, choćby ze 
względu na swoje przekonania, 

ale rozumie w tym języku. 

Tym sposobem rosyjski 
wydaje się bardziej 

uniwersalnym 
rozwiązaniem. Trzeba tu 

zaznaczyć, że wbrew 
powszechnej opinii 

języki ukraiński i rosyjski 
wcale nie są do siebie 

tak bardzo podobne, jak 
mogłoby się wydawać.



Znajomość samego rosyjskiego nie wywinduje zarobków, ale połączenie 
znajomości rosyjskiego i angielskiego daje już zupełnie inne, szersze 
możliwości. 

Według wyników ogólnopolskiego badania wynagrodzeń, osoby, które znały 
jednocześnie te 2 języki na poziomie średnio zaawansowanym (B1/B2) mogły 
liczyć na przeciętne wynagrodzenie o 25% brutto wyższe niż pracownicy, 
którzy posługiwali się tylko jednym z nich. 

Taka kombinacja daje pracownikowi zdecydowanie mocniejszą pozycję.

Najchętniej osoby z znajomością języka rosyjskiego są rekrutowane przez 
firmy związane biznesowo z rynkami wschodnimi, a więc zajmujące się 
transportem, usługami celnymi, handlem zagranicznym, zaopatrzeniem oraz 
finansami. 



Dużo osób, które zapisują się na kurs rosyjskiego, podkreśla, że robią to po to, aby móc 
podróżować bez żadnych problemów. 

Teoretycznie można jechać do Rosji bez znajomości tego języka, ale wiąże się to z dużymi 
kłopotami – nawet zakładając załatwienie prostej czynności na dworcu czy w sklepie itp. 

Warto zatem oszczędzić sobie takich “atrakcji”. 

Trzeba zaznaczyć, że nasz sąsiad na mapie geograficznej ma wiele miejsc, które warto zobaczyć. 
Nie brakuje zabytków czy interesującej architektury. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby 

podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na Uralu czy w okolicach jeziora Bajkał. Warto 
zatem rozważyć zapisanie się na kurs rosyjskiego



Następnie zapoznaj się z różnorodnym światem muzyki, od XVIII wiecznej klasyki po 
pop i rock współczesnej Rosji.

Odkryj geniusz literacki w oryginalnym języku; zrozum głębię psychologiczno-
filozoficzną “Zbrodni i kary” Dostojewskiego i czytaj oryginalną wersję przełomowej 
“Wojny i pokoju” Tołstoja.Obejrzyj sztuki ikon rosyjskiego teatru, znajomość języka 

pozwoli Ci na wyłapanie przesłania między wierszami “Mewy” Czechowa i śmiać się z 
komedii “Ożenek” Gogola. 

Jeden z najcenniejszych darów nauki rosyjskiego jest dostęp do dóbr kultury. 
Literatura, teatr czy muzyka to dopiero początek. 



Rosyjski jest jednym z najważniejszych języków w dziedzinie nauki i 
technologii.

Rosja przez wiele lat była bastionem wiedzy naukowej, rywalizując jak 
równy z równym z amerykańską sferą badawczą. 

Dzięki takim dziedzinom, jak fizyka teoretyczna i technologie nuklearne, 
stała się światowym liderem przemysłu kosmicznego. Rosyjscy 
naukowcy i technolodzy pracują nad badaniami m. in. w Niemczech, 
Izraelu, USA i Kanadzie.

Może się to wydawać nieco kuriozalne, jednak rosyjski rynek nadal 
pozostaje w większości nieodkryty. Potężny i niezwykle chłonny, zdolny 
jest przyjąć niemal każdą ilość towarów. Wystarczy jedynie trochę chęci i 
oczywiście znajomości języka!



Sądzę, że przytoczono tu 
dość silne argumenty 

potwierdzające fakt, że 
ucząc się języka 

rosyjskiego inwestujesz 
w swoją przyszłość!




