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Zakończył się konkurs wiedzy 
ekonomicznej dla gimnazjali-
stów i uczniów szkół średnich 
„Kurs na Zysk”, zorganizo-
wany przez trzy banki spół-
dzielcze: Bank Spółdzielczy w 
Leśnicy, Orzesko-Knurowski 
Bank Spółdzielczy oraz Bank 
Spółdzielczy w Cieszynie. 
Finaliści zostali wyłonieni z 
grupy 1200 uczestników kon-
kursu. Uczestnictwo w fi nale 
pokazało ogromną wiedzę 
uczestników,  jak i to,  że są oni 
otwarci, systematyczni  i dosko-
nale potrafi ą wykorzystywać 
internet do realizacji postawio-
nych przed nimi wymagań. 
W „Kursie na Zysk”, oprócz 
wiedzy o fi nansach, bankowo-
ści i prawie, punktowała szyb-
kość podejmowania decyzji, 
wyszukiwania informacji i 
ogólnie radzenie sobie z ko-
lejnymi wyzwaniami, jakimi 
było 26 zadań w części on-li-
ne konkursu.  Pierwsza część 
konkursu zakończyła się półfi -
nałami 12.04.2013 r.
15 czerwca o godz. 11.00 w  TVP 
Katowice, czternastu uczest-
ników półfi nałów konkursu 
„Kurs na Zysk” rozpoczęło 
zmagania w ostatnim, fi nało-
wym etapie konkursu. W stu-
dio telewizyjnym spotkali się 
uczniowie szkół średnich z Mi-
kołowa, Ornontowic, Gliwic, 
Czerwionki-Leszczyn, Cieszy-
na, Opola, Strzelec Opolskich i 
Krapkowic oraz gimnazjaliści z 
Pawonkowa, Gliwic i Cieszyna.                                                                                    
Przed fi nalistami konkursu 
było trudne zadanie.  Jako 
główni aktorzy programu, 
siedząc na środku studia, ob-
serwowani przez kolegów, 
nauczycieli, jury, musieli od-
powiedzieć na 10 pytań w run-

dzie pierwszej. W rundzie dru-
giej zawodnicy samodzielnie 
losowali pytania i odpowiadali 
głośno przed kamerą, podając 
odpowiedzi.  
Runda pierwsza okazała się bar-
dzo wyrównana i aż do szóstego 
pytania trudno było wytypo-
wać grono laureatów, kto znaj-
dzie się w gronie ścisłych laure-
atów.  Najbardziej pozytywnym 
aspektem programu był fakt, że 
parabanki, wśród uczestników 
konkursu „Kurs na Zysk”, już 
nie znajdą dla siebie klientów! 
Na pytanie, co rozumiemy pod 
pojęciem parabanków, wszyscy 
odpowiedzieli, że są to „pod-
mioty konkurujące z bankami, 
świadczące usługi fi nansowe 
zbliżone do usług bankowych”.                                                                                                
Pytania fi nałowe dotyczyły 
bankowości oraz prawa. Jak 
wiadomo, fi nanse i prawo do-
skonale ze sobą koegzystują i 
w życiu dorosłym  warto orien-
tować się w obu dziedzinach. 
Rozumieją to Izby Adwokackie 
z Katowic i Opola, które aktyw-
nie uczestniczyły w konkursie.  
Na pewno uczestnicy konkur-
su będą już świadomi swoich 
praw, jeśli chodzi o zdolność do 
czynności prawnych.  O wyniku 
konkursu zadecydowała runda 
druga i mniej lub bardziej efek-
tywna pomoc „grup wsparcia”.  
Uczestnicy losowali pytania, 
które czytali organizatorzy, 
partnerzy i patroni konkursu, 
m.in. Sabina Gorzkulla- Kotzot 
– wicestarosta powiatu krap-
kowickiego, Michał Nieszporek 
– starosta powiatu gliwickie-
go, Henryk Jaroszek - staro-
sta powiatu mikołowskiego 
i  Damian Mrowiec – starosta 
powiatu rybnickiego. Bezape-
lacyjnie pierwsze miejsce zajął 

Łukasz Trojan z Publicznego 
Liceum Ogólnokształcącego 
nr 2 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. M. Konopnickiej w 
Opolu. Natomiast o drugie i 
trzecie miejsce zmierzyły się 
ze sobą Aleksandra Czempiel 
z Zespołu Szkół w Czerwion-
ce-Leszczynach oraz Romina 
Jasik z Zespołu  Szkół im. Jana 

Kilińskiego w Krapkowicach.  
Dogrywka oznaczała losowanie 
dwóch pytań, na które  obie pa-
nie odpowiedziały poprawnie. 
Niestety, trzeba było wyłonić 
laureatów drugiego i trzeciego 
miejsca. Zgodnie z regulami-
nem konkursu o zwycięstwie 
zadecydowała suma punktów 
uzyskanych w części on-line 
konkursu.  I tak miejsce drugie 
zajęła Aleksandra Czempiel z 
Czerwionki-Leszczyn, a miej-
sce trzecie Romina Jasik z ZS 

im. Kilińskiego w Krapkowi-
cach. 
Laureaci trzech pierwszych 
miejsc w konkursie otrzymali 
nagrody fi nansowe. 
Dodatkowo Łukasz, zwycięzca 
„Kursu na Zysk”, odbędzie trzy-
miesięczne, odpłatne praktyki w 
oddziale Banku BGK w Opolu, a 
Aleksandra, laureatka drugiego 

miejsca,  odbędzie trzymiesięcz-
ne, odpłatne praktyki w Banku 
BGK w Katowicach. 
Nagrody specjalne ufundowa-
ły Izby Adwokackie z Katowic 
i  Opola. Nagrody przeznaczo-
no dla ucznia szkoły średniej 
i ucznia gimnazjum, którzy w 
części on-line konkursu oraz 
w fi nale uzyskali najwięcej 
punktów za pytania praw-
nicze. Jeśli chodzi o szkoły 
średnie, to tablet od środo-
wiska adwokackiego trafi ł do 

Łukasza Trojana, który w ten 
sposób zgarnął  trzy nagrody 
w konkursie. Wśród gimna-
zjalistów  najlepsza okazała się 
Joanna Węglorz z Gimnazjum 
nr 2 z Oddz. Integracyjnymi 
im. Jana Kubisza w Cieszy-
nie. Gimnazjaliści doskonale 
radzili sobie w całym przed-
sięwzięciu, byli m.in. laure-

atami półfi nałów konkursu 
w Cieszynie, Strzelcach Op. i 
Mikołowie. 
Pomysł konkursu propagujące-
go podstawową wiedzę fi nan-
sową i prawniczą jako pierwsze 
poparły samorządy.  Nauczycie-
le docenili zarówno fakt, że był 
to konkurs w znacznej części 
internetowy, ale też, że jest to 
„pomysł, który przybliża mło-
dzieży lokalne instytucje ban-
kowe, które od lat związane są 
z regionem i od lat ten region 

wspierają” oraz prezentuje uda-
ne współdziałanie szkół ze śro-
dowiskiem bankowym, praw-
niczym i biznesowym. 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 
jako jeden z organizatorów 
konkursu, chciał pokazać mło-
dzieży, że  Banki Spółdziel-
cze niczym nie różnią się od 
banków komercyjnych, mają 
podobną ofertę produktową, 
od ponad stu lat wspierają lo-
kalne społeczności i doskonale 
odnajdują się w erze nowych 
technologii.
Partnerami konkursu byli: 
Agencja Rozwoju Lokalne-
go z Gliwic, Grupa BPS, Izba 
Adwokacka w Katowicach, 
Izba Adwokacka w Opolu, 
Jastrzębska Spółka Węglowa, 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Gliwicach,  starosta powiatu  
krapkowickiego.
Patronami konkursu byli: sta-
rosta powiatu cieszyńskiego, 
starosta powiatu gliwickie-
go, starosta powiatu miko-
łowskiego, starosta powiatu  
oleskiego, prezydent miasta 
Opole, starosta powiatu  ryb-
nickiego, starosta powiatu  
strzeleckiego. 
Patronat medialny sprawowa-
li: Dziennik Zachodni, www.
ox.pl Portal Śląska Cieszyń-
skiego oraz www.slask.na-
szemiasto.pl, Radio Piekary, 
Radio Opole, TVP Katowice, 
TVP Opole.
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom Kon-
kursu „Kurs na Zysk”. 
Relację z przebiegu fi nału 
konkursu „Kurs na Zysk” 
można będzie zobaczyć na an-
tenie TVP Opole. Informacja 
o emisji zamieszczona będzie 
na stronie  www.bslesnica.pl

Wielki Finał "KURSU NA ZYSK"

• Od lewej:  Waldemar Krych z ZO im. J. Kilińskiego w Krapkowicach, Romina Jasik z Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w 
Krapkowicach (III miejsce), uczennice z ZS im. J. Kilińskiego – grupa wsparcia fi nalistki, Sabina Gorzkulla – Kotzot – Wi-
cestarosta Powiatu Krapkowickiego, Gabriela Waloszek – Wiceprezes BS w Leśnicy, Małgorzata Plachetka – Wiceprezes 
BS w Leśnicy.


