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senlor

- ltrie tuki komputer stroszny - przekonujq studenci
(Iniwersytetu Trzeciego wieka w Lesznie i pilnie chodzq nu lekcje informatyki.

Terazw zajEciach przerwa Swi4teczna. Po Nowym Roku Akadernia
rusza na nowo.
X X X

Do UniwersytetuTrzecieeoWieku w Lesznie'naleLy obeciie 220
osob.Najstarszystudentma 84lata.
Mogq wybiera6 w zajqciach,bo
propozycji dla nich co niemiara.
Chodzq np. na wyklady z historii
sztuki i regionu, poznajqlokaln4
gwarg,i tajniki rqkodzielnictwa.W
lochachbibliotekigraj4w brydza.Na
ubieglotygodniowelekcje informatyki niekt6rez pah przyszlywprost
od makijazystki, kt6ra przekonywaLaje, 2e dbai o siebiewarto w ka?dym wieku.
We wtorek, 18 grudnia,Uniwersytet TrzeciegoWieku organizuje
Swi4teczne
spotkaniew GaleriiSztuki (dawnejsynagodze).Porazpierwszywyst4pina nim powstalyniedawno ch6r uniwersytecki. Pocz4tek
koncertuo sodz.11.30.
lm

Akademia e-Seniora UTW w
zem z mqzem Piotrem ucz4 informaLesznie - tak nazywajqsiq zajqcia,
tyki i technologii informacyjnej
podczas ktorych sfuchaczeucz4 siq"
w IV Liceum Ogolnoksztalcqcym w
jak korzystacz komputera i wszechLesznie. Popoludniami, dwa razy
obecnego teraz Internetu. Swobodw tygodniu, spoleczni e prow adzEzanie buszuj4 }uLw sieci. Szukaj4najjEcia ze sluchaczami Uniwersytetu
nowszych informacji, panie - przeTrzeciego Wieku, dziEki uprzejmoBaldys pisow kulinarnych i hasel do l<rzySci dyrekcj i ,,czworki", kt6ra bezrAdam- z6wek, panowie - sportowych cieplatnie udostEpnia swoje pracownie
kawostek.Niektorzy za pomoc4 wir().
komputero w e, zapraszaj4c e-seniotualnego Swiata odnawiaj4 dawne
r6w do wspolnej nauki.
szkolne znajomoSci. Wszyscy potraSeniorzy b acznie sluchaj 4 swoich
fiq napisai listy, wysyla(, je i odbie=
wykladowc6w. ZajEt nie opuszczarai. Dosko nal4te2 swoj e umiej Etnoja. Robia notatki. W domu cwicz4
lci zwiqzane z obr6bka zdjq6. W
jak nie na swoim sprzEcie,to u wnu,ilsze- minionym tygodniu na zajqciach kow.
'e
uczyli siq, jak za pomocq sieci pla- Nie wszyscy mqjq komputery,
nu- ci6
rachunki, jak sprawdza6 swoje
ale nie wqtpiq, ze po tych zajqciach
a Lo- konto w banku. A poniewai go- wielu e-senior|w poczuje potrzebq
rakty Sciem nazajEciach byla ZofiaRecek
ich posiadania - m6wi pani Basia.
z Banku Zachodniego WBK,
,,
niekt6rzy dopytywal i teL o to,
jak gra6 na gieldzie, jak inPoniewestowa6 w fundusze. Cho6
powiewiqkszo6c 2alowala: - Po co
ikiemu,
nam ta wiedza, jak emerytuasptzara mala i ledwo na co starie Szaczq.
rQtwo- Nigdy nie jest za poino
wodnina naukq obslugi komputera.
zastqpWedlug najnov,szych badan
zlonkookolo 7 procent doroQlko
Shodoslych po 50. roku zycia ko.:.Przerzysta z komputera i Internerszenia tu, a przeciei te umiejqtnoici
olejneul atw i aj q ludzi om zyc ie. Mo2na nie tylko wiele spraw zaacjijest latwit przez Internet, ale r6wf4cych
nie2 porozmawiac przez ko;h i akmunikator z bliskimi przebyazprowajqcymi za granicq-jest to
ie chce
usluga bezplatna, co w przylrograpadku emeryt6w me zneczeikich w
nie - przekonuje Barbara
Fot. E. Baldys
(JAC)
Kaczmarek. Na co dziehru- A Seniorzyuczqsiq informatykiw salachkomputerowychlV LO.

