
 

 

SCENARIUSZ PRZEDSIĘBIORCZEJ AUDYCJI 

Witam wszystkich uczniów naszej szkoły w ten piękny, słoneczny, jesienny dzień! Dzisiaj na 

korytarzach liceum usłyszycie wiele ciekawostek ze świata ekonomii, poznacie najciekawsze 

„pieniężne” cytaty i oczywiście nie obędzie się bez ponadczasowych hitów o tej tematyce. Mówi dla 

was Jan Wroniak z firmy „Humany Edukany”- ZAPRASZAMY NA PRZEDSIĘBIORCZĄ AUDYCJĘ!  

PIOSENKA: JESSIE J – PRICE TAG 

Bydło (takie jak owce, wielbłądy oraz inne zwierzęta gospodarskie) to pierwsza i najstarsza forma 

pieniędzy. W niektórych częściach Afryki krowy były używane jako waluta aż do połowy roku 1900. 

Każda sztuka bydła była określana jako caput, po łacinie oznacza to „głowę”. Tak więc osoba z dużą 

ilością bydła miała wiele caput lub „kapitału”. Słowo to jest stosowane do dziś, by opisać pieniądze. 

Na przestrzeni dziejów nie tylko bydło było traktowane jako waluta. Płacono m.in. mydłem, ziarnem 

kakao, włosami z ogona słonia, całymi słoniami, zbożem, zwierzęcymi skórami, haczykami na ryby, 

piórami, herbatą, tytoniem, pazurami ptaków oraz zębami niedźwiedzia. Gdy byłem jeszcze małym 

Jasiem najpopularniejszą walutą na szkolnym podwórku były liście. A czy wy pamiętacie co było 

walutą w waszym dzieciństwie? 

PIOSENKA: SAM SMITH- MONEY ON MY MIND 

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku wykazały, że na 94% spośród 

zbadanych banknotów znajdują się zarazki chorobotwórcze. Oznacza to, że stanowią większe 

zagrożenie niż publiczne toalety. Teraz określenie „brudne pieniądze” nabrało nowego znaczenia… 

PIOSENKA: ABBA- MONEY MONEY MONEY 

Istnieje ponad 1,6 miliona bankomatów na całym świecie. Jeden stoi nawet na Antarktydzie. 

Najpopularniejszym dniem wypłat gotówki jest oczywiście piątek. Na początku weekendu wypłacamy 

z bankomatu średnio 300 złotych. Ciekawi mnie zatem ile pieniędzy wybiera kobieta w „Black 

Friday”- czyli znany nam dzień największych promocji. Jak powiedział Arystoteles Onassis „Gdyby nie 

istniały kobiety, wszystkie pieniądze świata byłyby na nic”. Jednak mimo wszystko drogie Panie-nie 

bierzcie przykładu z bohaterki utworu Madonny i nie bądźcie materialistkami! 

PIOSENKA: MADONNA-MATERIAL GIRL 

W których krajach najwięcej obywateli oszczędza część zarobionych pieniędzy? Najbardziej oszczędni 

z państw europejskich są mieszkańcy Luksemburga, gdzie aż 89% osób deklaruje, że posiada 

oszczędności. Następnie są Holendrzy, gdzie aż 81% posiada oszczędności, następnie Austria z 

wynikiem 79%, Francja z wynikiem 76% oraz Włochy z wynikiem 74%. 

Polska razem z Belgią oraz Wielką Brytanią plasuje się na kolejnym miejscu z wynikiem 72%. Ranking 

zamykają obywatele Rumunii, gdzie posiadanie oszczędności deklaruje jedynie 51% obywateli. 

PIOSENKA: TELEPHONE-L’ARGENT TROP CHER 



 

Wśród państw, w których obywatele na najwięcej wydają na podróże na pierwszym miejscu 

uplasowały się Chiny. W 2013 roku wydatki na podróże wyniosły aż 128,6 miliarda USD. Na drugim 

miejscu plasują się Stany Zjednoczone z wydatkami rzędu 86,2 miliarda USD, a na trzecim miejscu 

znajdują się Niemcy z wydatkami opiewającymi na 85,9 miliarda USD. Polska w wydatkach na 

podróże znajduje się poza pierwszą dziesiątką państw, w których obywatele na podróże wydają 

najwięcej. W takim razie zapraszamy was na muzyczną podróż do Włoszech… 

PIOSENKA: MAHMOOD-SOLDI 

o pieniądzach moglibyśmy mówić i mówić… ale czas nas goni, dlatego w imieniu firmy „Humany 

Edukany” dziękujemy za wysłuchanie naszej przedsiębiorczej audycji i życzymy udanego piątku! AH.. 

Weekend… czy czujecie już „piniądz”?  

PIOSENKA: „ONA CZUJE WE MNIE PINIĄDZ” 

 


