
Finał Konkursu KURS NA ZYSK
Zakończył się już konkurs wiedzy ekonomicznej dla gimnazjalistów 
i  uczniów szkół średnich KURS NA ZYSK zorganizowany przez 3 banki 
spółdzielcze: Bank Spółdzielczy w  Leśnicy, Orzesko-Knurowski Bank 
Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Cieszynie. 
Finaliści zostali wyłonieni z grupy 1200 uczestników konkursu. Uczestnictwo 
w  finale konkursu pokazało ogromną wiedzę uczestników,  jak i  to,  że są 
oni otwarci, systematyczni  i doskonale potrafią wykorzystywać internet do 
realizacji postawionych przed nimi wymagań. 
15 czerwca o  godz. 11.00 w  TVP Katowice czternastu uczestników 
półfinałów konkursu KURS NA ZYSK rozpoczęło zmagania w  ostatnim, 
finałowym etapie konkursu. W  studio telewizyjnym spotkali się uczniowie 
szkół średnich z  Mikołowa, Ornontowic, Gliwic, Czerwionki-Leszczyn, 
Cieszyna, Opola, Strzelec Opolskich i  Krapkowic oraz gimnazjaliści 
z Pawonkowa, Gliwic i Cieszyna. 
Przed finalistami  KURSU NA ZYSK było trudne zadanie - musieli 
odpowiedzieć na 10 pytań w  rundzie pierwszej oraz w  rundzie drugiej 
zawodnicy samodzielnie losowali po jednym pytaniu i  odpowiadali 
głośno do kamery. Pytania w  rundzie II czytali organizatorzy, partnerzy 
i  patroni konkursu, m.in. Sabina Gorzkulla-Kotzot – Wicestarosta Powiatu 
Krapkowickiego, Michał Nieszporek – Starosta Powiatu Gliwickiego, Damian 
Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Gabriela Waloszek – Wiceprezes 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy. A pytania wcale nie były proste. 
W  efekcie pierwsze miejsce zajął Łukasz Trojan z  Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej 
w  Opolu. Natomiast o  drugie i  trzecie miejsce 
w  dogrywce „walczyły” dwie Panie. I  tak miejsce 
drugie zajęła Aleksandra Czempiel z  Zespołu 
Szkół w Czerwionce-Leszczynach, a miejsce trzecie 
Romina Jasik z Zespołu  Szkół im. Jana Kilińskiego 
w Krapkowicach.  

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymali nagrody finansowe. 
Dodatkowo Łukasz zwycięzca KURSU NA ZYSK odbędzie trzymiesięczne 
odpłatne praktyki w Oddziale Banku BGK w Opolu a Aleksandra, laureatka 
drugiego miejsca, również odbędzie trzymiesięczne odpłatne praktyki 
w Banku BGK w Katowicach. 
Nagrody specjalne, w  postaci tabletów, ufundowały Izby Adwokackie 
z Katowic i z Opola. Nagrody przyznano dla ucznia szkoły średniej i ucznia 
gimnazjum, którzy w części on-line konkursu oraz w finale uzyskali najwięcej 
punktów za pytania prawnicze. Zwycięzcami nagród z   Izb Adwokackich 
zostali: Łukasz Trojan (szkoła średnia) oraz  Joanna Węglorz z Gimnazjum 
nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie.
Pomysł konkursu propagującego podstawową wiedzę finansową i prawniczą 
jako pierwsze poparły samorządy.  Nauczyciele docenili zarówno fakt, że 
był to konkurs w  znacznej części internetowy, ale też, że jest to „pomysł, 
który przybliża młodzieży lokalne instytucje bankowe, które od lat 
związane są z  regionem i  od lat ten region wspierają” oraz prezentuje 
udane współdziałanie szkół ze środowiskiem bankowym, prawniczym 
i  biznesowym. Bank Spółdzielczy w  Leśnicy jako jeden z  organizatorów 
tym konkursem chciał pokazać młodzieży, że  Banki Spółdzielcze niczym 
nie różnią się od banków komercyjnych, mają podobną ofertę produktową, 
od ponad stu lat wspierają lokalne społeczności i doskonale odnajdują się 
w erze nowych technologii!
Relację z przebiegu finału konkursu KURS NA ZYSK można będzie zobaczyć 
na antenie TVP Opole. Informacja o emisji zamieszczona będzie na stronie 
www.bslesnica.pl
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu KURS NA ZYSK. 

Od lewej:  Romina Jasik Krapkowice (III miejsce), Aleksandra Czempiel Czerwionka – Leszczyny (II miejsce),  Łukasz Trojan 
Opole (I miejsce), Przedstawiciele Organizatorów Konkursu oraz pośrodku prezenterka  TVP Katowice.


