
Moja firma, moja przyszłość,  
czyli zmagania gimnazjalistów w I Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym 
 
W dniu 15 czerwca 2016 r. pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Ryszarda Góreckiego odbył 
się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie finał I 
Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Idea przedsięwzięcia 
zrodziła się w Zespole Szkół w  Dywitach, którą od lat kieruje Pani Ewa Romanowska.  
– Zdecydowaliśmy się na współpracę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie 
wierząc w to, że kadra naukowa Wydziału zainspiruje uczniów do odważniejszej realizacji marzeń 
związanych z rozwojem własnego biznesu w przyszłości – podkreśliła Pani Dyrektor.  

W projekt zaangażowali się: Mariola Grzegorczyk 
(z  Gimnazjum Publicznego w Dywitach), dr 
Zbigniew Nasalski (Prodziekan Wydziału ds. Toku 
Studiów) oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni 
WNE UWM – dr Magdalena Wojarska (koordynator), 
dr Izabela Zabielska, dr Joanna Zielińska-
Szczepkowska, mgr Anna Wichowska, dr Karol 
Wojtowicz, dr Grzegorz Szczubełek, dr Marek 
Siemiński.  
– Uznaliśmy, że przedstawiony pomysł ma potencjał 
i  dlatego bez wahania włączyliśmy się w jego 

realizację. Czasu było niewiele, ale na szczęście dzięki wytężonej pracy całego zespołu i wsparciu 
Sponsorów (Warmińskiego Banku Spółdzielczego i Gminy Dywity) udało nam się z sukcesem 
sfinalizować wydarzenie – zrelacjonował Prodziekan WNE. 
Konkurs składał się z trzech etapów: testu wiedzy 
ekonomicznej, opracowania biznesplanów przez 
dwuosobowe zespoły uczniów i finału polegającego 
na prezentacji najlepszych projektów. W eliminacjach 
szkolnych wyłoniono 20 zespołów, które 25 maja 
2016 r. uczestniczyły w całodniowych warsztatach 
z  zakresu pisania biznesplanów prowadzonych przez: 
dr. G. Szczubełka (analiza rynku i konkurencji), 
dr  M. Siemińskiego (analiza strategiczna) 
i  dr  K.  Wojtowicza (analiza finansowa). 
Zgłoszone przez uczniów biznesplany zostały 
poddane ocenie merytorycznej. Najlepsi, 15 czerwca 2016 r., mieli szansę zaprezentować swoje 
pomysły przed Komisją Konkursową złożoną z przedstawicieli WNE i zaproszonych gości (Pana 
Zbigniewa Jaworskiego – Doradcę Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego oddział 
w  Jonkowie, Pana Janusza Cichonia – Posła na Sejm VI i VII kadencji, Pana Józefa Rogowskiego 
– przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli).  
– Naszym zadaniem było wysłuchać, a następnie ocenić prezentacje czternastu biznesplanów. 
Poziom wystąpień był bardzo wysoki, a sami uczniowie nierzadko zaskakiwali nas dojrzałością 

i  kreatywnością – podsumowała dr Joanna Zielińska-
Szczepkowska, członkini Komisji Konkursowej. 
Po burzliwych naradach, Jury postanowiło 
jednogłośnie przyznać 3 nagrody oraz wyróżnienie. 
Pierwsze miejsce zajął zespół z Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Łankiejmach w składzie: 
Wiktor Kragiel oraz Jakub Kowalski (opiekun: p. 
Aneta Lesik). Panowie perfekcyjnie zaprezentowali 
projekt dotyczący Zarządzania i Administracji 
Nieruchomościami. Kto wie, być może za jakiś czas 



to właśnie firma „KOWIT” będzie zarządzała naszymi 
nieruchomościami?  
Na miejscu drugim znalazł się biznesplan 
przygotowany przez Mikołaja Ejsmonta oraz 
Wojciecha Lulę z Publicznego Gimnazjum w 
Wilkasach (opiekun: p. Ewa Wicha). Projekt pt. 
„Mazurskie Centrum Rzemiosła” oferuje wyrób oraz 
pośrednictwo w sprzedaży warmińskiego rękodzieła. 
Co warte podkreślenia pomysł na biznes zrodził się z 
pasji jednego ze współwłaścicieli, który od kilku 
miesięcy z sukcesem tworzy i sprzedaje bransoletki 
survivalowe. 
Zastanawialiście się Państwo, czy Warmia posiada swój własny słodki produkt regionalny? Jeśli nie 
znacie takiego wyrobu, to być może w niedalekiej przyszłości będziecie mieli szansę zjeść 
pysznego pączka warmińskiego produkowanego przez „Firmę Cukierniczą BieNo”. To właśnie jej 
pomysłodawczynie: Hanna Biernacka oraz Małgorzata Nowagiel z Gimnazjum nr 2 w Olsztynie 
(opiekun: p. Magdalena Korzeb) zajęły 3 miejsce w konkursie. 
Ostania nagroda w postaci wyróżnienia przypadła zespołowi Ignacego Błotniaka i Jana Kunickiego, 
reprezentujących Społeczne Gimnazjum nr 101 w Olsztynie za projekt pt. „i-korki”. Chłopcy 
dostrzegli niszę na rynku korepetycji on-line i to właśnie w tym zakresie chcieliby w przyszłości 
rozwijać swoją firmę. 

Wszystkim uczestnikom I Wojewódzkiego Konkursu 
Ekonomicznego serdecznie gratulujemy, a chętnych 
już dziś zapraszamy na kolejną edycję, która za rok 
ponownie odbędzie się na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych UWM w Olsztynie – podsumował 
prof. Janusz Heller, Dziekan WNE UWM 
w  Olsztynie. 
Dziękujemy bardzo Warmińskiemu Bankowi 
Spółdzielczemu z Jonkowa za atrakcyjne nagrody dla 
zwycięzców, a Gminie Dywity za uprzyjemnienie 
wydarzenia apetycznym cateringiem.  

Miejmy nadzieję, że finaliści konkursu połknęli bakcyla ekonomii i za kilka lat zapragną poszerzać 
swoją wiedzę z tego zakresu w murach naszej uczelni! 
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