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Podziel się:  Więcej

Laureaci XXVII edycji Olimpiady Wiedzy

Ekonomicznej

Zuzanna Ajchel z XXVII LO im. T. Czackiego wygrała tegoroczną XXVII edycję Olimpiady

Wiedzy Ekonomicznej. Drugie miejsce zajął Michał Puchalski z tego samego liceum, a

trzecie Michał Waszczuk z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Wyniki ogłoszono w niedzielę popołudniu w Jachrance, gdzie w

sobotę i niedzielę odbywały się finały XXVII OWE. Jak podkreśliła

prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego, które jest organizatorem olimpiady, rywalizacja była duża, ponieważ w tym roku w olimpiadzie wzięło

udział ponad 14 tys. uczniów z 896 szkół w całej Polsce. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą sprawdzaną w testach,

zadaniach opisowych i wypowiedziach ustnych.

Tytuł laureata XXVII OWE, który jest przepustką na wybrane studia z pominięciem rekrutacji, uzyskało 30 najlepszych

zawodników. Pod względem miast najlepiej wypadła Warszawa, która w tej grupie miała 10 reprezentantów, na drugim

miejscu Szczecin – 4, następnie Katowice i Gdańsk – po 3 osoby. W tym roku zawody odbywały się pod hasłem „Strefa

euro – szansa, czy zagrożenie?”. Zuzanna ma 19 lat, jest uczennicą klasy 3 c. o profilu społecznym. Jest pierwszą

uczennicą od 19 lat, która zwyciężyła – zdecydowana większość uczestników i zwycięzców to chłopcy.

Jak sama mówi, nie wie dlaczego się tak dzieje, gdyż ekonomia jest wciągająca i niezwykle interesująca. Dlatego - jak

przekonuje – przygotowania nie wymagały od niej poświęceń. Uczyła się ekonomii głównie w szkole podczas zajęć

dodatkowych 2 razy w tygodniu, o zorganizowanie których sama wystąpiła na początku roku szkolnego do dyrekcji

szkoły. Była bardzo zdeterminowana, gdyż w ubiegłym roku podczas olimpiady zajęła drugie miejsce mimo tej samej

liczby punków co zwycięzca –w przypadku równej liczby punktów decydują punkty z pytań testowych.

Zuzanna wybiera się na studia na SGH. Jeszcze nie wie, czy w przyszłości będzie chciała związać się z giełdą,

bankowością, czy zostanie analitykiem.
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