
Dnia 31 marca br. został rozstrzygnięty Konkurs z wiedzy o Sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2012 r. Urząd Statystyczny w Kielcach 

już po raz trzeci w taki sposób uczcił obchody Dnia Statystyki Polskiej. Do współpracy 

zaproszona została Politechnika Świętokrzyska, natomiast patronatu nad 

przedsięwzięciem udzielili: Wojewoda Świętokrzyskie - Pani Bożentyna Pałka-Koruba  

i Prezydent Miasta Kielce - Pan Wojciech Lubawski.  

Inicjatywa miała na celu wyłonienie spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

z regionu świętokrzyskiego osób zainteresowanych tematyką, a także nagrodzenie 

wyróżniającej się wiedzą i umiejętnościami interpretacji danych młodzieży. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 62 uczniów z 19 szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Wyniki pisemnego testu 

wyłoniły 3 prace z maksymalną liczbą punktów, których autorami byli:  

Agnieszka Biskupska (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania 

Styczniowego w Małogoszczu) – 23 punkty, 

Bartłomiej Pyk (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki 

w Kielcach) – 23 punkty, 

Natalia Szczechowicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  

w Kielcach) – 23 punkty. 

Ostatecznie po ustnej dogrywce I miejsce zajęła Natalia Szczechowicz. Nagrodą 

główną dla laureata był aparat fotograficzny ufundowany przez Rektora Politechniki 

Świętokrzyskiej. Na II pozycji uplasowała się Agnieszka Biskupska, do której 

powędrował telefon komórkowy od firmy DEFRO Technika Grzewcza. Miejsce III zajął 

Bartłomiej Pyk i otrzymał pamięć zewnętrzną o pojemności 1 TB, której fundatorem 

było Polskie Towarzystwo Statystyczne. Młodzież, która zakończyła konkurs  

w pierwszej 10-tce obdarowana została licznymi prezentami w postaci toreb 

sportowych, toreb na laptopy(4 miejsca), wizytowników, breloczków, smyczy, 

zestawów piśmienniczych, a także wydawnictw tj., książek historycznych, powieści  

i albumów o tematyce przyrodniczej i krajobrazowej. Wśród upominków, które 

otrzymali wszyscy uczestnicy znalazły się przewodniki po Kielcach i brykiety  

ze zmielonych banknotów. Oprócz wymienionych fundatorów trzech nagród głównych, 

pozostałe upominki dla młodzieży udało się pozyskać dzięki ofiarności 

zaprzyjaźnionych instytucji takich jak: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta 

Kielce, Narodowy Bank Polski oraz Wydawnictwo POLTEXT. Urząd Statystyczny  

w Kielcach oprócz toreb sportowych dla dziesięciu pierwszych osób, przekazał 

bibliotekom wszystkich szkół publikacje statystyczne.  

Dotychczasowa praktyka wskazuje jednoznacznie, że ta forma prowadzenia akcji 

edukacyjno-popularyzacyjnej zdobywa z każdym rokiem więcej zwolenników. Dodatkowo wyniki 

testu świadczą o coraz wyższym poziomie uczestników.  

 


