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Czwarta edycja programu Aktywni on/offline dobiegła końca.
Jak co roku towarzyszyło nam niesłabnące przekonanie, że aktywność 
online znacznie ułatwia aktywność offline - a więc: liczne działania po-
dejmowane w życiu codziennym. Dlatego też ostatnich kilka tygodni 
spędziliśmy w salach komputerowych i warsztatowych, poznając razem 
możliwości, jakie daje umiejętność obsługi komputera i internetu - za-
równo w wymiarze podstawowym, jak i bardziej zaawansowanym. Dwie 
grupy wzięły także udział w warsztatach fotograficznych oraz w kursie 
języka angielskiego. Cieszymy się, że mogłyśmy współpracować z ambit-
nym, a przy tym niezwykle sympatycznym gronem odbiorców - i mamy 
nadzieję, że udało nam się sprostać oczekiwaniom.
Wśród naszych wspaniałych uczestniczek i uczestników z DDK „Czuby 
Południowe” i Filii nr 36 MBP na Felinie przeprowadziliśmy krótkie roz-
mowy. Pytałyśmy o pierwsze kroki w komputerowym świecie, o najczę-
ściej odwiedzane strony internetowe, o praktyczne rady dla tych, którzy 
z komputera jeszcze nie korzystali... Rezultatem tego mini badania jest 
publikacja, którą trzymają Państwo w dłoniach. Wypowiedzi postanowi-
łyśmy ułożyć alfabetycznie - tak, aby utworzyć z nich swoiste kompute-
rowe abecadło.
Kto wie - może zainspiruje ono do podjęcia wyzwania innych, którzy też 
chcieliby być Aktywni on/offline?

Agnieszka Jarmuł 
 koordynatorka projektu

oraz
Katarzyna Humieniuk, Katarzyna Lipska, Małgorzata Kruszyńska

prowadzące warsztaty komputerowe
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Aby pokonać strach i niepewność oraz nabyć nowych 
umiejętności w zakresie obsługi komputera, zapisałam 
się na kurs komputerowy. Jestem z udziału w nim bardzo 
zadowolona. Jest on prowadzony profesjonalnie i ciekawie.
(Anna Rachimow)

Byłam przerażona, gdy pierwszy raz siadłam do komputera. 
Z czasem, kiedy nabywałam większej praktyki, praca przy 
komputerze zaczęła mi się podobać. Obecnie natomiast 
nie wyobrażam sobie życia bez Internetu!
(Maria Szymańska)

Chciałem zobaczyć, jak praca z komputerem wygląda 
w praktyce, dlatego zapisałem się na kurs. Prawdę mó-
wiąc, jest to dla mnie trudne - ale jestem zadowolony z tej 
decyzji.
(Marian Krajewski)

Do podjęcia nauki obsługi komputera zmusiły mnie obo-
wiązki zawodowe (kurs podstawowy). Gdy przeszłam na 
emeryturę, szybko pozapominałam zdobyte umiejętności 
(brak ćwiczenia i kontaktu z ”mistrzem”). Czułam, że staję 
się coraz bardziej nieporadna w tym zakresie…  
(Grażyna Woźniak-Głowacz)

Nasi Aktywni i komputer - od A do Z
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E-mail i Skype bardzo mi się przydają. Umiejętność obsługi 
komputera pomaga też w niektórych sytuacjach - zwłaszcza, 
gdy jest niepogoda.
( Bogumiła Janczak)

Facebook, poczta - z tych internetowych możliwości korzystam 
najczęściej. Poza tym umiejętność obsługi komputera bardzo mi 
pomaga w korespondencji z bankiem, biblioteką i śledzeniu na 
bieżąco prasy. Moją ulubioną stroną jest interia.pl.
(Ewa Budzyńska)

Gdy dowiedziałam się o szkoleniu komputerowym, natych-
miast się zapisałam. Byłam szczęśliwa, że pod czyimś kie-
runkiem przypomnę sobie to, co zapomniałam, i jeszcze się 
rozwinę. Nauczyłam bardzo podstawowej obsługi komputera 
moją 90-letnią mamę. Ona również była bardzo zadowolona, 
wręcz zafascynowana możliwościami komputera, zwłaszcza, 
gdy dowiedziała się bardzo istotnych informacji o swoich 
przodkach. Dziś bardzo żałuję, że nie uczyłam jej wcześniej.
(Grażyna Woźniak-Głowacz)

http://5medium.org/aktywni-onoffline/ - tam też znajdzie się 
nasza publikacja!



Internet jest fajny - warto z niego korzystać!
(Małgorzata Jarmuł)

Jak zacząć? Zapisać się na kurs komputerowy, kupić kom-
puter i działać!
(Krystyna Koczan)

Korzystam najczęściej ze stron www takich jak:  
ddkweglin, teatrstary, onet, wp, spotkaniakultur. Czytam 
wiadomości i aktualności kulturalne. Poza tym - bardzo 
przydaje się bankowość internetowa.
(Maria Szwajgier)

Lepsze obycie z komputerem - szczególnie z tego po-
wodu jestem zadowolona, że zdecydowałam się na kurs 
komputerowy.
(Ewa Jałowiec)
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Mam dużo wolnego czasu i interesują mnie różne 
wiadomości, dlatego bardzo chcę dobrze znać obsłu-
gę komputera.
(Irena Dudek)

Na pewno nie należy się bać. Warto zacząć od  
wyszukiwania informacji poprzez Google i od  
założenia poczty.
(Danuta Sobczyńska-Szczygieł)

Obecnie nie muszę już korzystać z rozmów telefo-
nicznych czy szukania w wielu różnych źródłach, by 
ustalić przychodnię, film w kinie czy bieżącą ofertę 
w sklepach.
(Aniela Odzioba)

Przygodę z komputerem zaczęłam w pracy. Pracowa-
łam w laboratorium, nanosząc wyniki analiz. Po przej-
ściu na emeryturę korzystałam z internetu w domu. 
Uczucie znakomite - tylko za mała wiedza…
(Janina Chojnacka)
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Raz po raz zaczęłam nieśmiało siadać przy komputerze 
obok męża. Zawsze towarzyszyła mi lekka panika. Dziś 
jestem już w tych działaniach samodzielna.
(Maria Szwajgier)

Szybkie porozumiewanie się z bliskimi, sprawne i wygodne 
zakupy, łatwy dostęp do informacji o interesujących mnie 
wydarzeniach (kino, teatr, koncerty, wystawy) - te umiejęt-
ności mają największy wpływ na moje życie codzienne.
(Danuta Sobczyńska-Szczygieł)

To otwarte okno na świat i ogromne możliwości poszerza-
nia wiedzy na każdy temat. Internet bardzo mi pomaga na 
co dzień.
(Maria Szymańska)

Uczyć się zaczęłam w klubie… i byłam bardzo zdenerwowa-
na, gdy zaczęłam kurs komputerowy. Ale Pani Kasia ma do 
nas świetne podejście.
(Marianna Boncik)



Warto zacząć od kupienia komputera i podjęcia kur-
su. Moja przygoda z komputerem zaczęła się właśnie 
tutaj - od kursu w klubie osiedlowym z panią Kasią.
(Bożena Świś)

Z komputera chciałbym korzystać, ćwicząc codziennie 
3 języki: angielski, niemiecki i rosyjski, a w przyszłości 
- za około 2 lata - także i francuski.
(Mieczysław Skrzypiec)
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„Aktywni on/offline” to cykl warsztatów, mających na celu zwięk-
szenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kul-
turalnym osób powyżej 50. roku życia, poprzez wyposażenie ich 
w kompetencje cyfrowe.
W ramach projektu realizowane są dwa bloki działań: “Cyfrowe 
Kompetencje START” – warsztaty komputerowe  o różnym stopniu 
zaawansowania oraz ”Nowe media, moje hobby” – warsztaty tema-
tyczne m.in. fotografia, blogowanie, dziennikarstwo obywatelskie, 
e-kuchnia.


