Poligon Przedsiębiorczości 2015
Dnia 19 i 20 lutego 2015 roku odbyła się III edycja nietuzinkowego
wydarzenia, jakim jest Poligon Przedsiębiorczości. Miał on miejsce przy
ulicy Elbląskiej 51 w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIV im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza. Odwiedzili nas uczniowie ze szkół z całej Polski,
m.in. z Białegostoku, Lublina, Bydgoszczy, Ostrołęki i oczywiście
z Warszawy. Podczas dwóch dni przybyło do nas około 100 uczniów
należących do Towarzystwa Szkół Twórczych i nie tylko. Zapewniliśmy
ludziom nocleg i posiłki, które wszystkim smakowały. Ideą Poligonu
Przedsiębiorczości było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, promowanie
postaw przedsiębiorczych oraz stworzenie platformy do spotkań i dyskusji
dla młodych ludzi na temat zakładania swojej firmy i problemów, które
można napotkać przy prowadzeniu jej. Wykłady były prowadzone przez
praktyków gospodarczych, ekonomistów oraz specjalistów z dziedziny
zarządzania. Poza wykładami były także warsztaty organizowane w małych
grupach, co pozwoliło uczestnikom na bardziej aktywny udział
i zwiększenie efektywności zajęć. Istotnymi częściami zajęć były także
debaty oxfordzkie i zajęcia integracyjne.
Pierwszego dnia po rejestracji nasi drodzy przybysze z innych miast
zjedli ciepły posiłek przygotowany przez szkolnego kucharza. O godzinie
14. mieliśmy okazję ugościć gościa specjalnego, Grzegorza Borsa– byłego
członka zarządu T-Mobile Polska S.A. Posłuchaliśmy jego wykładu
o początkach zakładania swojej firmy, który skończył się około godziny 15.
Zaraz po nimodbyły się gry integracyjne.Następny wykład rozpoczął się
planowo o godzinie 17:45 i został poprowadzony przez naszego następnego
specjalnego gościa, Stefana Duka – założyciela firmy DUK EKSPORTIMPORT. Po ciekawym wykładzie zjedliśmy kolację dyskutując na temat
ekonomii i przedsiębiorczości. Następnie wróciliśmy na aulę i osłuchaliśmy
wstępnego wykładu Marcina Wrońskiego na temat debat oxfordzkich,
a potem następnego dnia sami braliśmy udział w debacie jako mówcy.
Po udanym debatowaniu wszyscy chętni mogli wziąć udział w konkursie
z wiedzy ekonomicznej, a Ci, którzy wytrwali do końca dostali nagrody
rzeczowe w formie książek.Po męczącym dniu obejrzeliśmy filmy „Inside
JOB” i „Plac Zbawiciela”. Po seansie poszliśmy spokojnie spać, a następnego
ranka wstaliśmy wypoczęci.
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Wszyscy razem zjedliśmy śniadanie, a po nim zaczęliśmy warsztaty
o zróżnicowanej tematyce, np. o metodzie i narzędziach analizy otoczenia
przedsiębiorstwa. Następnie przygotowaliśmy debaty. Podczas nich nasi
uczestnicy przekonali się, jak to jest przemawiać przed szeroką
publicznością. Po udanych debatach posłuchaliśmy ostatniego i niezwykle
wartego uwagi wykładu Marcina Wrońskiego – trzykrotnego laureata
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz dwukrotnego laureata Olimpiady
Przedsiębiorczości. Spojrzeliśmy na ekonomię od innej strony
i dowiedzieliśmy się, że nie zajmuje się ona tylko pieniędzmi, firmami
i wielkim biznesem. Około 13:30 zebraliśmy się wszyscy na podsumowaniu
III edycji Poligon Przedsiębiorczości w 2015 roku.
Projekt był finansowany przez Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.

