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Zwycięzcy IX Wielkopolskiego Konkursu  
„Statystyka mnie dotyka” 

 
 W marcu 2018 r. zakończyła się dziewiąta edycja Wielkopolskiego Konkursu 
„Statystyka mnie dotyka” dla uczniów dziennych szkół ponadgimnazjalnych, 
zorganizowanego pod patronatem Prezesa GUS dr. Dominika Rozkruta, posła 
do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Wojewody Wielkopolskiego 
Zbigniewa Hoffmanna i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyń-
skiej.  
 Organizatorzy konkursu: Urząd Statystyczny (US) w Poznaniu, Polskie Towa-
rzystwo Statystyczne (PTS) i Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu przy-
gotowali dla uczestników ciekawe, a zarazem wymagające zadanie. Po raz 
pierwszy uczniowie sami mieli sformułować temat opracowania w ramach jed-
nego lub kilku wyznaczonych obszarów: inflacja, zarządzanie budżetem gospo-
darstw domowych, aktywne poszukiwanie pracy, aktywność zawodowa, sposo-
by wychodzenia z bezrobocia oraz niepełnosprawni na rynku pracy, a następnie 
przedstawić go w formie plakatu statystycznego. Spośród 15 prac zgłoszonych 
w pierwszym etapie Komisja Konkursowa w składzie: dr Aleksandra Witkowska 
(PTS), mgr Ewa Kowalka (US w Poznaniu), dr Arleta Olbrot-Brzezińska (US  
w Poznaniu), dr Małgorzata Szczyt (PTS, UE w Poznaniu) oraz dr Hanna Wdo-
wicka (PTS, UE w Poznaniu) wybrała pięć najlepszych: 
 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w latach 2012—

—2017 Roksany Adamczyk i Agaty Koster z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych (ZSP) w Jarocinie; 

 Budżety gospodarstw domowych w Polsce w latach 2013—2015 Wiktorii 
Kaczmarek i Filipa Mellerowicza z Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie; 

 Budżety gospodarstw domowych w Polsce Antoniny Szczepaniak i Patryka 
Ratajczaka z LO w Wolsztynie; 
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 Aktywne poszukiwanie pracy Bartosza Budy i Michała Wawrzynowicza, rów-
nież z LO w Wolsztynie; 

 Czy nasi rodacy wiedzą, jak szukać pracy? Wiktorii Kramarskiej i Beaty No-
wak z III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. 

 Autorzy prac zostali zaproszeni do publicznego zaprezentowania wybranych 
tematów podczas drugiego etapu konkursu.  
 Prezentacje odbyły się 15 marca w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicz-
nych UE w Poznaniu. Słuchaczami wystąpień byli uczniowie klas patronackich  
i studenci UE. Zarówno na komisji, jak i na publiczności ogromne wrażenie zro-
biła nie tylko wiedza statystyczna uczestników konkursu, lecz także wysoki po-
ziom prezentacji i swoboda podczas wystąpienia publicznego przed dużym (po-
nad 200-osobowym) audytorium. Należy podkreślić, że niektórzy uczestnicy 
konkursu oprócz pogłębionej analizy danych statystyki publicznej realizowali 
także własne badania ankietowe. 
 Oceny komisji były bardzo wyrównane, wobec czego o zwycięstwie lub prze-
granej zadecydowały wyniki pierwszego etapu. Pierwsze miejsce i nagrody 
główne, którymi były laptopy i wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego, 
otrzymały Roksana Adamczyk i Agata Koster (ZSP w Jarocinie), drugie miejsce  
i tablety wywalczyli Bartosz Buda i Michał Wawrzynowicz (LO w Wolsztynie), 
zaś trzecie miejsce, nagrodzone czytnikami e-booków, przypadło Antoninie 
Szczepaniak i Patrykowi Ratajczakowi (także LO w Wolsztynie). Ponadto wszy-
scy laureaci otrzymali bony upominkowe na zakupy w salonach Komputronik  
o wartości 700 zł. W głosowaniu publiczności zwyciężył zespół Wiktorii Kramar-
skiej i Beaty Nowak. Bonami upominkowymi Komputronik o wartości 600 zł uho-
norowano nauczycieli prowadzących zespoły, które zakwalifikowały się do finału: 
Małgorzatę Ginter, Małgorzatę Budę i Beatę Górecką-Pęder, a szkoły otrzymały 
nagrody rzeczowe. 
 Konkurs zorganizowano we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ra-
mach programu edukacji ekonomicznej. Sponsorem nagród była firma Ceko  
Sp. z o.o. z Goliszewa k. Kalisza. Wyjazd do Brukseli ufundował poseł do Par-
lamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. 
 Wobec zgodnych deklaracji organizatorów, partnerów i sponsorów rozpoczęto 
już przygotowania do jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu. 
 

Oprac. Jacek Kowalewski, Arleta Olbrot-Brzezińska 
 
 
 
 
 




