
Chorzów, dnia 15.03.2003 r. 

 

Wyniki II edycji 

Ogólnopolskiej Olimpiady dla Dorosłych 

 

1. Bielecka Magdalena Chorzów 12 pkt 

2. Koper Agnieszka Lublin 11,5 pkt 

3. Grzeszczak Katarzyna Lublin 11 pkt 

4. Gajc Anna Mińsk Mazowiecki 10,5 pkt 

5. Jendrasik Anna Chorzów 9 pkt 

Żukowska Bożena Sopot 9 pkt 

Rzepka Aleksandra Sopot 9 pkt 

8. Klauze Jolanta Sopot 8 pkt 

9. Lewandowska Dorota Chorzów 7,5 pkt 

10. Stefaniuk Sylwia Siedlce 5,5 pkt 

 

Nagrody specjalne: 

• Dla najbardziej elokwentnej uczestniczki finału: 

Katarzyna Grzeszczak, CKU w Lublinie, 

• Indeks za najbardziej nowatorskie podejście do rozwiązania 

problemu ekonomicznego w pracy pisemnej: 

Anna Jendrasik, CKUE w Chorzowie. 



 

 W dniu 15 marca 2003r. o godz. 9:30 w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Ekonomistów  w Chorzowie rozpoczął się II Finał Olimpiady 

Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. 

 

 Wzięło w nim udział 10 laureatów II etapu centralnego rozgrywanego  

w chorzowskim Centrum 14 grudnia 2002 r.  

 

Laureatkami zostały słuchaczki z 5-ciu Centrów całego kraju: 

 

• Sopotu    3 słuchaczki 

• Lublina    2 słuchaczki 

• Siedlec    1 słuchaczka 

• Mińska Mazowieckiego  1 słuchaczka  

• Chorzowa   3 słuchaczki 

 

Na finał przybyły wszystkie laureatki wraz z opiekunami. 

 

Oprócz nich w uroczystym otwarciu finałowych zmagań uczestniczyła 

przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Jolanta Gońda,  

J.M. Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach 

prof. dr Andrzrzej Limański będący jednocześnie członkiem Komitetu 

Organizacyjnego Olimpiady wraz z dr Ireneuszem Drabikiem i dr Sławomirem 

Smyczkiem zasiadającymi w Jury finału. 

 

 WSZMiJO w Katowicach jest współorganizatorem Olimpiady i udziela 

dużego wsparcia merytorycznego organizatorowi głównemu – chorzowskiemu 

CKUE. 

  

Obecny był dyrektor gospodarzy imprezy CKUE w Chorzowie  

mgr Jarosław Kowalcze oraz wszyscy członkowie Jury i Komitetu 

Organizacyjnego Olimpiady mgr Urszula Chmielewska, mgr Grzegorz 

Mikołajczak, mgr Irena Herba i mgr Maria Morcinek. 

  

 Uroczyste otwarcie prowadził przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Olimpiady – wicedyrektor CKUE w Chorzowie mgr Grzegorz Mikołajczak, 

który dopiero teraz miał okazję osobiście złożyć gratulacje wszystkim 

finalistkom podkreślając sukces jaki już osiągnęły docierając do finału. 

Podziękował laureatkom za ogromny wkład pracy jaki włożyły  

w przygotowanie do olimpiady o czym jest przekonany, gdyż sam 

przygotowywał do olimpiady słuchaczki z chorzowskiego CKUE wraz  

z pozostałymi członkami Komitetu Organizacyjnego z ramienia CKUE.  



Wyraził również uznanie wszystkim opiekunom za tak wspaniałe przygotowanie 

swoich podopiecznych. 

 

 Z uznaniem o inicjatywie olimpiady i jej organizacji wypowiedział się 

Rektor WSZMiJO prof. dr A. Limański podkreślając pasje młodych 

ekonomistów chcących rozszerzać swoja wiedzę zdobywaną w czasie nauki  

w szkole. Wyraził zadowolenie z możliwości udziału w takim przedsięwzięciu 

jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych i zapewnił o dalszym 

wsparciu tej inicjatywy w kolejnych edycjach. 

 

 Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał dyrektor chorzowskiego CKUE 

mgr Jarosław Kowalcze, który wyraził ogromne zadowolenie rozwoju tej 

inicjatywy oraz coraz wyższego poziomu merytorycznego olimpijczyków. 

Podziękował również sponsorom:  

 

- Zarządowi Samorządu Słuchaczy CKUE w Chorzowie – fundatorowi  

I i II nagrody, 

- Zakładowi Remontowo Budowlanemu „Romik” w Chorzowie, 

- Firmie „Partner” w Zabrzu  P.P.H.U. „Alan” Andrzej Bienias  

z Dzierżoniowa, 

- Redakcji Chorzowianina za objęcie patronatem medialnym Olimpiady. 

  

Finałowe zmagania składały się z dwóch etapów: pracy pisemnej zgodnej 

z tematem przewodnim Olimpiady jakim jest „Konkurencja w obrocie 

międzynarodowej” oraz obrony tej pracy przed Jury, które pracowało pod 

kierunkiem wicedyrektor Centrum mgr Urszuli Chmielewskiej.  

Sprawna praca Jury wyłoniła laureatki finału. Jury oprócz nagród głównych 

przyznało dwie nagrody specjalne:  

I )  dla najbardziej elokwentnej uczestniczki finału – zdobyła ją Pani  

Katarzyna Grzeszczak z CKU w Lublinie (encyklopedia ufundowana 

przez WSZMiJO w  Katowicach.) 

II) za najbardziej nowatorskie podejście do rozwiązania problemów  

ekonomicznych – indeks oraz rok bezpłatnych studiów w WSZMiJO – 

zdobyła ją Pani Anna Jendrasik z CKUE w Chorzowie. 

 

 Zwyciężczynią wielkiego finału  II edycji Olimpiady Wiedzy 

Ekonomicznej dla Dorosłych została słuchaczka z CKUE w Chorzowie  

Pani Magdalena Bielecka – jest to bezsprzeczny sukces całej chorzowskiej 

placówki. Nagrodą była kamera cyfrowa najnowszej generacji.  

Drugie miejsce zdobyła Pani  Agnieszka Koper z CKU Lublin,  a nagrodą był 

fotograficzny aparat cyfrowy. Trzecie miejsce przypadło słuchaczce z Lublina 

Pani Katarzynie  Grzeszczak a nagrodą był nowoczesny aparat telefoniczny.  

 



  Wyniki ogłosił i złożył najserdeczniejsze gratulacje przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego Olimpiady mgr Grzegorz Mikołajczak, który nie 

krył swojej  olbrzymiej radości z wygranej chorzowskiej słuchaczki, gdyż nie 

tylko przygotowywał ją do Olimpiady, ale również na co dzień w chorzowskim 

Centrum jest jej nauczycielem przedmiotu przedsiębiorcy. 

 

Również najserdeczniejsze gratulacje laureatkom złożyli Rektor 

WSZMiJO prof. dr A. Limański oraz dyrektor CKUE w Chorzowie  

mgr Jarosław Kowalcze i wręczyli cenne nagrody. 

 


