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Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej wzięła dzisiaj udział w gali finałowej
„Konkursu na pracę pisemną w roku szkolnym 2014/2015", organizowanego przez Narodowy Bank
Polski. W spotkaniu uczestniczył również Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego.

- Najlepszym kluczem do sukcesu w życiu każdego człowieka jest to, kiedy hobby łączy z pracą. Tacy
ludzie oddnoszą sukces - powiedziała pani minister podczas swojego wystąpienia na gali.

Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią. Chodziło w nim także o
sprawdzenie umiejętności uczniów praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Konkurs miał
również zachęcić dyrekcję i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w
nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w
warunkach gospodarki rynkowej.

Minister Edukacji Narodowej objęła inicjatywę swoim patronatem. Podczas gali, zostali ogłoszeni
laureaci tegorocznej XIII edycji Konkursu.

- Gratuluję wszystkim laureatom – powiedziała w trakcie uroczystości szefowa MEN.

Udział w Konkursie mogli wziąć uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować pisemną pracę w dwóch kategoriach. Gimnazjaliści: Umiesz
liczyć, licz na siebie. Twoje sposoby na dorabianie do kieszonkowego. Uczniowie Szkół
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ponadgimnazjalnych: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie
pieniędzy?

Autorom najlepszych prac oraz ich nauczycielom Kapituła przyznała nagrody pieniężne.

Lista laureatów:

W kategorii gimnazjum zwyciężyli:

 I miejsce – Kamil Kurajew (opiekun merytoryczny: Ewa Łapińska-Szarejko), Społeczne
Gimnazjum Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku;

 II miejsce – Aleksander Szlęzak (opiekun merytoryczny: Małgorzata Skwira), Zespół
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku;

 III miejsce – Estera Czerniak (opiekun merytoryczny: Iwona Jagła-Izdebska), Gimnazjum nr 1 w
Lublinie;

 wyróżnienie – Sylwia Nienałtowska (opiekun merytoryczny: Małgorzata Dmochowska),
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych;

 wyróżnienie – Agnieszka Dorobek (opiekun merytoryczny: Anna Helman), Społeczne
Gimnazjum w Kołobrzegu;

 wyróżnienie – Agnieszka Szturo (opiekun merytoryczny: Emilia Wysocka), Gimnazjum
Publiczne w Wilczętach.

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna:

 I miejsce – Anna Boros (opiekun merytoryczny: Emil Derda), XXVII LO. im. Tadeusza Czackiego
w Warszawie;

 II miejsce – Andrzej Brzeski (opiekun merytoryczny: Grażyna Grzebyk-Woszczyna), Liceum im.
Polonii Belgijskiej we Wrocławiu;

 III miejsce – Bartosz Ambrożkiewicz (opiekun merytoryczny: Marek Grzegorz Nowak), Zespół
Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu;

 wyróżnienie – Karolina Chmielowiec (opiekun merytoryczny: Aneta Dylska), Zespół Szkół im.
ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach;

 wyróżnienie – Patryk Ulaszewski (opiekun merytoryczny: Anna Woźniak), Technikum
Budowlano-Elektryczne w Kaliszu;

 wyróżnienie – Hubert Mikołajczyk (opiekun merytoryczny: Tatiana Glapiak), Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.
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