
Transkrypcja 

 [Widać na ekranie] Film prezentuje, powstały dzięki dofinansowaniu z Funduszy 

Unijnych, projekt szkoleniowy „E-kompetencje bez barier”, skierowany do osób, które 

ukończyły 18 lat i pochodzą z gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. Jako pierwszy w 

materiale wypowiada się Henryk Narwojsz, prezes Warmińsko-Mazurskiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego. Jest to mężczyzna po pięćdziesiątce, ubrany w ciemny 

garnitur. Rozmowę z nim prowadzi Bartek Dajnowski, reporter Onetu. To brunet po 

trzydziestce, ubrany w białą koszulę. Następna rozmówczyni to Maria Żylińska, 

dyrektor Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim. Brunetka po pięćdziesiątce. Jako 

ostatni w materiale wypowiada się Cezary Krawczyński, koordynator projektu 

Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Jest to mężczyzna po 

czterdziestce, ubrany w ciemną marynarkę. 

 Dynamiczna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Serwerownia, ludzie przy komputerach, osoby młode i starsze w 

trakcie nauki obsługi komputerów.  

 [Henryk Narwojsz] Ten projekt akurat nie uwzględnia na pierwszym miejscu potrzeb 

rynku pracy. Tu chodzi o życie, bycie człowieka, prawda, niekoniecznie pracującego. W 

zdecydowanej mierze podejrzewam, że uczestnikami będą ludzie, którzy już rozstali się 

z pracą.  

 Dynamiczna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Budynki wiejskie, serwerownia. 

 [Bartek Dajnowski, Onet] Część osób może w takim razie pomyśleć, po co w takie 

osoby inwestować spore pieniądze, skoro one już z tego rynku pracy wypadły. Może 

warto by było zainwestować to w rynek pracy.  

 [Henryk Narwojsz] Duże kwoty środków unijnych są przeznaczane na rozbudowę sieci 

internetowej, budowane są sieci światłowodowe, dostęp szybki do internetu. Starsze 

osoby zdecydowanie nie są na bieżąco z tymi umiejętnościami. Postęp jest szalony. 

Natomiast młodzież, dzieci małe, przedszkolne dzieci potrafią posługiwać się takim 

sprzętem, który dla osoby starszej jest wielką zagadką. On nie dotyka, bo się boi, że 

zepsuje albo wstydzi się, bo nie potrafi tego obsługiwać. Czas najwyższy, żeby nasze 

społeczeństwo też się nauczyło tego. Klient, petent udający się do urzędu, proszony jest 

o wypełnienie elektronicznej ankiety. Dostaje sprzęt i mówi – ale ja tego nie potrafię, 

proszę za mnie to zrobić.  

 Dynamiczna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Ludzie przy komputerach, wykresy na ekranach komputerów, 

serwerownia, kury biegające po trawie.  

 [Maria Żylińska] Będziemy zachęcać do uczenia się korzystania z tego, co daje 

dzisiejszy czas, dzisiejsza cywilizacja. Ale to, proszę pana, nie są tylko ludzie starsi, bo 

mam też do czynienia z ludźmi młodymi, których nie stać na przykład na, nie mówiąc o 

smartphonie, ale nie stać na komputer w domu. To są inne tereny. To jest bardzo biedny 

obszar. I aczkolwiek Warmia jest piękną krainą, to jest ubogą. Może właśnie dlatego, że 

nie ma tu przemysłu.  

 Dynamiczna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Uczestnicy kursu, ludzie przy komputerach. 

 [Bartek Dajnowski, Onet] Ktoś być może zastanawia się nad uczestnictwem w takim 

projekcie, ale myśli, że po co mi to, żyje bez tego i daję sobie radę. Po co mi ta wiedza, 

aby korzystać ze smartphona, tabletu i w ogóle z technologii. Jak to w praktyce może się 

przydać?  

 [Cezary Krawczyński] No ja rozumiem, że zawsze bezpieczniej jest chodzić pieszo, ale 

później używamy roweru, później używamy samochodu, później jednak czasami 

płyniemy, a czasami lecimy. Wydaje mi się, że korzystanie z tych narzędzi jest po prostu 



nieuchronne. Nie możemy się zamykać w swoim świecie. Człowiek jest wtedy 

atrakcyjny, interesujący, kiedy sam się otwiera na świat i zdobywa nowe umiejętności. 

Zakładamy, że zdobyta wiedza ułatwi mieszkańcom naszego województwa i 

uczestnikom projektu zaangażowanie się, wykorzystywanie w swojej życiowej 

aktywności tych możliwości, które daje umownie cyfryzacja. 

 Dynamiczna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Logotypy: Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Unia 

Europejska. Napis www.FunduszeEuropejskie.gov.pl. Projekt jest współfinansowany ze 

środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

