V edycja POLIGONU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - sprawozdanie
W dniach 27-28 lutego w gmachu LXIV LO przy ul. Elbląskiej odbyła się V
jubileuszowa edycja Poligonu Przedsiębiorczości. Poligon Przedsiębiorczości
obejmuje swoim zasięgiem społeczność uczniowską i nauczycieli z różnych
szkół. W tym roku wzięli w niej udział uczniowie z wielu warszawskich szkół
twórczych i autorskich w tym uczniowie z Liceów Publicznych takich, jak:
Kopernik, Staszic, Poniatowski, Domeyko, Władysław IV, Kazimierz Wielki,
Sempołowska i Witkiewicz oraz liceów niepublicznych np. Liceum Niepubliczne
Fundacji Nauka i Wiedza z warszawskiego Ursynowa, a także Autorskie Liceum
Ogólnokształcące Niepubliczne z Mokotowa.
Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: „Start-up’y – jak to zrobić”.
Co roku rozpoczęcie Poligonu przypada dyrekcji LXIV Liceum im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza, który jest głównym organizatorem Poligonu
Przedsiębiorczości. W tym roku Poligon otworzyła wicedyrektor LXIV Liceum
im. St. I. Witkiewicza p. Agnieszka Ciesielska.
Wykład inauguracyjny wygłosił p. Zygmunt Kawecki nt. „Motywacji i inspiracji
do otwierania działalności gospodarczej oraz możliwości korzystania ze środków
finansowych” Następnie w kolejności zabierali głos:
Pani Paula Bruszewska oraz Pan Marcin Bruszewski, którzy przedstawili swoją
fundację „Zwolnieni z teorii”. Uczniowie dowiedzieli się, jak wymyślać i
uczestniczyć w projektach społecznych, i jak je realizować.
Następny wykład Pana Marcina Zabielskiego nt. startupów technologicznych też
zrobił wrażenie, ponieważ prelegent dzielił się swoim doświadczeniem. Widać
było jego wielkie doświadczenie wynikające z oceniania startup’ów i możliwości
ich realizacji i spełnienia. Przytoczył wiele przykładów startup’ów.
Przed kolacją Michał Borek student SGH i laureat pierwszego miejsca Olimpiady
Przedsiębiorczości w 2014 opowiedział o istotnych różnicach pomiędzy
działalnością gospodarczą a startupem.
Wieczorem uczniowie mogli uczestniczyć w debatach oxfordzkich
poprowadzonych przez naszych maturzystów Wiktora Danela i Krzysztofa
Godlewskiego. Temat debat to 500+ i płaca minimalna. Przed debatami odbył się
quiz ekonomiczny wygrany przez ucznia Piotra Glinickiego z Liceum Staszica.
Następnego dnia rozmowy z uczniami rozpoczął pan Radosław Miklaszewski operation director w firmie Synchro.Lab. Podzielił się swoim wieloletnim
doświadczeniem w startupach. Wrażenie zrobiły starania i wysiłek włożone w
startupy wdrażane przez niego i jego zespół oraz możliwości wykorzystania

praktycznej wiedzy w genetyce. Na podstawie swojego doświadczenia
wspominał o tym, czego należy unikać i jak ważne jest dążenie do celu.
Również wykład pana Tomasza Sielickiego zrobił wrażenie na uczniach. Z jego
wykładu dowiedzieli się o trudnych początkach biznesu w Polsce. Pan Tomasz
Sielicki mówił o technikach współpracy z pracownikami oraz o potrzebach
pracowników, szacunku w firmie i przydatności znajomości języków obcych w
biznesie.
Kolejny wykład poprowadzony przez panią Joannę Pruszyńską- Witkowską
dotyczył sytuacji kobiet w biznesie. Temat: „Kobiety do startupów - wszyscy
zyskują” spodobał się wielu uczniom. Zostało to podkreślone w wielu
wypowiedziach po poligonie. Pani Pruszyńska podkreśliła szanse kobiet w
zakładaniu startupów, ponieważ mogą realizować swoje pasje i rozwijać talenty.
Ostatni wykład poprowadziła najpierw pani Paula Brudka, a następnie dołączyła
do niej pani Joanna Pruszyńska Witkowska. Przedstawiły uczniom konieczność
znajomości programowania w biznesie i określiły, jak bardzo jest to przydatne.
Uczniowie dowiedzieli się także o możliwościach podniesienia swoich
umiejętności z programowania i jak je wykorzystać przy zakładaniu startupów.
Jako koordynator V edycji Poligonu Przedsiębiorczości uważam, że było to
niezwykle cenne i wartościowe, bardzo ciekawe wydarzenie edukacyjne.
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