
Sprawozdanie 

Z warsztatów pt. „Euro walutą Polski?” zorganizowanych przez pracowników i doktorantkę 

Katedry Makroekonomii w ramach 11 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. 

 

W dniu 25 września 2013 r. w ramach 11. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, w Katedrze 

Makroekonomii zostały zorganizowane warsztaty pt. „Euro walutą Polski?” Osoby 

zaangażowane w przygotowanie projektu: dr Kamil Kotliński, dr Marcin Bogdański, dr Rafał 

Warżała, mgr Anna Wichowska. Pierwotnie planowano zorganizowanie jednego spotkania, 

jednak z powodu dużego zainteresowania zorganizowano trzy tury warsztatów (w godz. 9.00 

– 10.30, 10.30 – 12.00, 12.00 – 13.30). W warsztatach wzięło w sumie udział 75 uczniów i 

nauczycieli z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w 

Olsztynie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie. Każde spotkanie rozpoczęło się od 

przywitania gości przez dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i jednocześnie kierownika 

Katedry Makroekonomii, prof. Janusza Hellera. Następnie przeprowadzono referendum: 

uczestnicy musieli się wypowiedzieć czy są za przystąpieniem Polski do strefy euro czy 

przeciw. Sprawa przystąpienia Polski do strefy euro budzi wiele emocji. Krótkie 

wprowadzenie w formie wykładu wygłosił dr Kamil Kotliński. Następnie uczestnicy 

warsztatów wzięli udział w pracach jednego z dwóch obozów: zwolenników lub 

przeciwników wprowadzenia euro w Polsce. Uczestnicy korzystali z przygotowanych 

wcześniej przez pracowników Katedry Makroekonomii materiałów, jak również z 

bezpośredniej pomocy naszych naukowców. Każdy z obozów przygotował prezentację, w 

której przedstawił swoje argumenty. Po prezentacjach przygotowanych przez uczestników 

odbyło się ponownie referendum, w którym było zadane takie samo pytanie jak na początku 

zajęć. Wyniki głosowania na początku i na końcu zajęć różniły się, najbardziej w grupie z 

ostatniej tury (po zajęciach było aż o 14 głosów więcej na „tak” niż na początku zajęć). Jest to 

dowód na to jak bardzo potrzebne są tego typu inicjatywy szerzące naukową wiedzę na ten 

ważny i aktualny temat.  W prowadzeniu warsztatów pomagali studenci z Koła Naukowego 

Makroekonomii: Ewa Chełchowska i Rafał Dawid. Dodatkową atrakcją była prezentacja o 

zabezpieczeniach banknotów euro, którą poprowadziła pani Katarzyna Myśliwczyk z banku 

PKB BP. 
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