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Przeżyli niezapomnianą noc! Niezwykła atrakcja w Willi
Decjusza

  

MIASTO  POLITYKA KOMUNIKACJA KRYMINALNE BIZNES KULTURA SPORT OPINIE  LIFESTYLE

MIASTO

Wybijanie monet, pokaz rycerskiej zbroi oraz lekcja o pieniądzach – tak prezentuje się program Dukaty
Decjusza, prowadzony przez Willę Decjusza. Dzięki tej inicjatywie, dzieciaki ze szkół podstawowych
zdobywają wiedzę z ekonomii, historii oraz architektury. Ponadto niezwykłą atrakcją jest nocleg w
renesansowym pałacu.

– Program Dukaty Decjusza adresowany jest do dzieci od klas czwartych do szóstych szkół
podstawowych. Uczestnicy mają możliwość obejrzenia Willi Decjusza, poznania jej historii i architektury,
a także zapoznania się z osobami związanymi z placówką. Willa Decjusza to ciekawe miejsce na mapie
Krakowa. Jest to jeden z niewielu renesansowych zabytków. Podczas zwiedzania willi dzieci poznają
detale architektoniczne, o czym nie uczą się w szkole. Mogą dotknąć portale i arkady, zobaczyć gzymsy i
stiuki – opowiada dla KRKnews.pl Grzegorz Morek, koordynator programu Dukaty Decjusza. 

Podczas zwiedzania obiektu, uczniowie mogli poznać sekrety Willi Decjusza. Dzieciaki wzięły udział w
multimedialnej lekcji o historii pieniądza. Dowiedziały się m.in. skąd pochodzi i jak wyglądała reforma
monetarna, przygotowana przez Ludwika Decjusza dla króla Zygmunta Starego. Najmłodsi otrzymali
materiały edukacyjne, w których znalazły się kolorowanki, rebusy i krzyżówki. 
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– Świadomość �nansowa i ekonomiczna jest bardzo niska w polskim społeczeństwie, a przez to mamy
takie przypadki jak Amber Gold, bańki spekulacyjne czy nieświadome zarządzanie pieniędzmi. Uczymy w
szkołach historii, języka polskiego i geogra�i, więc powinniśmy przekazywać dzieciom wiedzę o
podstawach ekonomii, mówić najmłodszym jak zarządzać i oszczędzać pieniądze, opowiadać do czego
służą banki i jakie są nowe formy pieniądza. Trzeba pokazać dzieciakom, że to nie jest czarna magia
tylko to rzecz dla ludzi, by łatwiej się nam żyło – mówi dla KRKnews.pl Jakub Janus z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. 

– Nie wiedziałem, że banknoty są zrobione z bawełny. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy, o
których nikt nie mówił w szkole. Pieniążki to bardzo ważna rzecz i trzeba wiedzieć, jak je wydawać –
stwierdza 12-letni Piotruś. 

Ponadto dzieci mają szansę wykonania własnych pieniędzy. Podczas warsztatów numizmatycznych
uczniowie robią własne dukaty, wykonane z gliny. Na pieniążkach znajdują się stare wzory monet z
renesansu. Kolejną atrakcją są pokazy rycerskie, podczas których prezentowane są zbroje oraz techniki
walki. 
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– Podczas pokazów rycerskich prezentowane jest uzbrojenie z przełomu XIV i XV wieku. Uczniowie
poznają zasady kultury dworskiej i dawną odzież noszoną przez rycerzy czy dworzan – informuje
koordynator projektu.

Program Dukaty Decjusza łączy zabawę i edukację. Dzieciaki otrzymują wiedzę, która nie jest
przekazywana w szkole, a może przydać się w przyszłym, dorosłym życiu. Dzieci również nocują w
zabytku oraz otrzymują pyszną kolację i śniadanie. 

– Najbardziej podobało mi się zwiedzanie willi. Są tutaj wielkie i piękne złote lustra, a także wielkie
obrazy. Chciałabym mieszkać w takim pałacu z mamusią i tatusiem – opowiada 11-letnia Kasia. 

– Największą frajdą dla dzieci jest fakt, że przyjeżdżają bez rodziców na wycieczkę. Mają możliwość
spania tutaj i obcują z zabytkiem, co ułatwia poznanie historii tego miejsca. Największą atrakcją jest
pokaz rycerski i nocleg w reprezentacyjnych salach pałacu – podsumowuje Grzegorz Morek.
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