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Podsumowaniem przeprowadzonych już warsztatów i spotkań eksperckich realizowanego
przez naszych uczniów projektu grantowego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy był wyja
zd edukacyjny do Warszawy współfinansowany przez Narodowy Bank Polski
atematycznie związany z hasłami projektu: niepodległościową i przedsiębiorczością.

Wczesnym rankiem 22 listopada 40 beneficjentów projektu wraz z nauczycielkami udało się
do Warszawy. W godzinach przedpołudniowych dojechaliśmy do stolicy. Pierwsze kroki
skierowaliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest hołdem dla tych, którzy
walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku. Po wizycie w tym niezwykłym miejscu udaliśmy
się na „warszawski parkiet”, czyli Giełdę Papierów Wartościowych.To fascynujące miejsce,
gdzie spotykają się przedsiębiorstwa sprzedające swoje udziały (najczęściej akcje) – spółki
akcyjne oraz inwestorzy gotowi te udziały kupić –
akcjonariusze
.Dowiedzieliśmy się, że
gra na giełdzie to ciężka i mozolna praca połączona z dużym ryzykiem. Ale jeśli opanuje
się sztukę inwestowania, to jest szansa by stać się zamożnym człowiekiem.
Może kiedyś sami spróbujemy, kto wie… To jednak nie był koniec wrażeń. Po wyczerpujących
zajęciach poszliśmy na długi spacer po Warszawie – udaliśmy się na plac Zamkowy, przy
zapadającym zmroku podziwialiśmy urokliwą starówkę, dotarliśmy też do Pomnika Małego
Powstańca – postawionego ku pamięci wszystkich młodych uczestników powstania
warszawskiego.Wprawdzie pogoda nie była naszym sprzymierzeńcem – ale było warto.
Stamtąd pojechaliśmy do najbardziej rozpoznawalnego budynku w Warszawie - Pałacu Kultury i
Nauki, by z 33 piętra podziwiać rozświetloną panoramę stolicy.Drugi dzień zapowiadał się
równie ciekawie. Na dobry początek zjedliśmy smaczne i pożywne śniadanie; zapakowaliśmy
bagaże do autokaru i wyruszyliśmy ponownie na podbój Warszawy. Pierwsze kroki
skierowaliśmy do Łazienek –
letniej rezydencji króla Stanisława Augusta nazywaną "najszczęśliwszym miejscem w
Warszawie". Spacerując ścieżkami oraz alejkami wśród drzew ogrodów Łazienek Królewskich
podziwialiśmy najcenniejsze zabytki: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, czy pomnik Chopina.
Następnie bardzo podekscytowani pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik
. Podczas dwugodzinnego pobytu w tym niesamowitym miejscu mogliśmy poznawać prawa
fizyki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach, czy
też uczestniczyć w ciekawych, wybranych przez siebie warsztatach.Po intensywnych zajęciach
udaliśmy się spacerem na Krakowskie Przedmieście, gdzie mogliśmy podziwiać Pałac
Prezydencki. Następnie poszliśmy na plac Piłsudskiego pod Grób Nieznanego Żołnierza, który
przypomina o bohaterstwie polskich
żołnierzy. Jest to zarazem miejsce symboliczne i patriotyczne. Przy Grobie Nieznanego
Żołnierza pełnione są cały czas warty honorowe bez względu na warunki
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atmosferyczne.Byliśmy świadkami zmiany warty - niesamowite wrażenie. Z placu Piłsudskiego
skierowaliśmy się do Centrum Pieniądza
NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Na dziedzińcu tejże instytucji, pod banerem „My Polacy
1918-2018” zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, po czym gimnazjaliści udali się do Muzeum
Narodowego na lekcje muzealną pt.
Artystyczna droga do wolności. Młodsi beneficjenci pozostali na miejscu.
Pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale żyć bez nich trudno. Centrum Pieniądza to idealne
miejsce, żeby dowiedzieć się o nich wszystkiego, na przykład jak powstają… Nasi najmłodsi
uczestnicy w zajęciach warsztatowych „Twórca pieniądza i produkcja pieniądza” nie tylko
zdobyli tą wiedzę, ale również weszli w rolę twórców banknotu. Było to niezwykle ekscytujące
spotkanie z pieniądzem. Po zakończonych zajęciach zwiedziliśmy salę stylizowaną na halę
produkcyjną, gdzie poznaliśmy proces powstawania pieniądza, wybitnych projektantów monet i
banknotów oraz ich warsztat pracy.

Wizyta w Muzeum Narodowym i w Centrum Pieniądza były ostatnimi punktami naszej
wycieczki. Ogromnie zmęczeni ale też usatysfakcjonowani pobytem późnym popołudniem
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Warto było pojechać do Warszawy - kiedyś tu wrócimy…

Janina Jezierska-Bobak koordynator projektu

Nasze działania można śledzić na bieżąco na facebooku:

https://www.facebook.com/Niepodlegli-Przedsi%C4%99biorczy-290356398260241/
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