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Uroczyste wręczenie nagród laureatom 
czwartej edycji Konkursu „Statystyka mnie dotyka” 

 
W pierwszym dniu obrad Kongresu Statystyki Polskiej (18 IV 2012) uroczyście  wręczono 

nagrody laureatom czwartej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka. 
Konkurs ten jest organizowany od 2009 r. przez Urząd Statystyczny w Poznaniu i Polskie 
Towarzystwo Statystyczne. Celem Konkursu, adresowanego do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, jest między innymi upowszechnianie wiedzy o polskich służbach 
statystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów 
informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-
gospodarczych w aspekcie regionalnym i lokalnym, a także sprawdzanie umiejętności 
statystycznej charakterystyki badanych zjawisk i formułowania płynących z niej wniosków. 
Dotychczas w Konkursie udział wzięło łącznie ponad 450 uczniów wielkopolskich szkół 
ponadgimnazjalnych. Czwartą edycję Konkursu Statystyka mnie dotyka honorowym 
patronatem objęli: Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty oraz prof. dr hab. 
Emil Panek – Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. 

W edycji 2011/2012 zanotowano najwyższą frekwencję, gdyż uczestniczyło w niej 179 
uczniów pracujących w 69 zespołach (w większości trzyosobowych), reprezentujących 21 
szkół z 14 miejscowości. Największą popularnością Konkurs cieszył się w południowej 
Wielkopolsce, a najliczniej reprezentowany był Kalisz, skąd pochodziło 27 zespołów, w tym 
aż 12 z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Zadania konkursowe 
składały się z dwóch części. Pierwszą z nich był  test zawierający jednakowe pytania dla 
wszystkich uczestników, a druga część wymagała przeprowadzenia badania statystycznego 
w jednej z trzech proponowanych dziedzin. Obszar I – obejmujący zachowania  
proekologiczne gospodarstw domowych – wybrało 13 zespołów; dziedziną II, tj. 
aktywnością kulturalną i rekreacyjną młodzieży, zainteresowały się 32 zespoły; badanie 
wykorzystania Internetu do zakupu towarów i usług przez uczniów (dziedzina III) 
przeprowadziły 24 zespoły. Po sprawdzeniu i ocenie nadesłanych 69 prac Komisja 
Konkursowa wyłoniła laureatów (fot. 1).  

Zwycięzcą czwartej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka został zespół w składzie: 
Katarzyna Mielcarek, Dominika Mikołajczyk i Angelina Stelmach – reprezentujący Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie. Uczennice pracujące 
pod opieką Pana Jana Urbaniaka przedstawiły wyniki badania dotyczącego wykorzystania 
Internetu do zakupu towarów i usług przez uczniów. Miejsce II zajął zespół w składzie: 
Hubert Sokoliński, Tomasz Szczudło i Wojciech Zieliński – z XIV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu. Zespół ten, którego opiekunką 
była Pani Teresa Kowalska, przygotował opracowanie na temat aktywności kulturalnej i 
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rekreacyjnej młodzieży. Miejsce III zajęła drużyna w składzie: Monika Rojewska, Katarzyna 
Kolińska i Natalia Wiśniewska. Członkinie tej grupy są uczennicami Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie i pod opieką Pani Małgorzaty Ginter przygotowały 
pracę również na  temat aktywności kulturalnej i rekreacyjnej młodzieży.  

Komisja Konkursowa przyznała ponadto dwa wyróżnienia. Za oryginalną formę 
prezentacji nagrodzony został zespół z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Kaliszu – w składzie: Dominika Jasik, Paulina Midek i Anna Miszczak, którego 
opiekunką była  Pani Justyna Nowacka. Członkinie tego zespołu opracowały wyniki badania 
dotyczącego wykorzystania Internetu do zakupu towarów i usług przez uczniów. Za 
najlepszą pracę na temat zachowań proekologicznych gospodarstw domowych wyróżnione 
zostały uczennice: Karolina Talaga, Katarzyna Zemska i Patrycja Sikora z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, pracujące pod 
opieką Pani Danuty Bartosik. 

 

 
Fot. 1. Grupa laureatów czwartej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka (z opiekunami i organizatorami; przy  
stole prezydialnym – prof. dr hab. Mirosław Krzyśko). 

 

Nagrody główne zwycięskim zespołom i ich opiekunom wręczył Paweł Chlebicki -
przedstawiciel firmy „Esri Polska”, która była ich fundatorem.  

 
Ponadto laureaci i opiekunowie otrzymali dyplomy oraz gratulacje od organizatorów 

Konkursu, których reprezentowali: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP – Przewodnicząca 
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Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu i dr Jacek Kowalewski – 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Gratulacje laureatom, ich opiekunom i 
dyrekcji szkół złożyli także: prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego, prof. dr hab. Emil Panek – Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki 
Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr Kazimierz Kruszka – 
przewodniczący Komisji Konkursowej (fot. 2). 

 

 
Fot 2. Laureatki I i III miejsca w Konkursie Statystyka mnie dotyka, z opiekunami oraz (w ostatnim rzędzie) prof. Januszem 
Witkowskim (drugi od lewej), prof. Emilem Pankiem (trzeci od lewej) i dr. Kazimierzem Kruszką (pierwszy z prawej). 

Zwycięstwo w Wielkopolskim Konkursie Statystyka mnie dotyka nie pozostało bez echa. 
Dumne z wyników swych uczniów szkoły w Krotoszynie, Poznaniu, Jarocinie i Kaliszu 
informowały o tych osiągnięciach na swoich stronach internetowych. Gratulacje dla 
laureatek pojawiły się również na stronach powiatów krotoszyńskiego i jarocińskiego oraz 
portalu Krotoszyn.pl. Tegoroczna szczególna oprawa wręczenia nagród – tak ze względu na 
miejsce i czas, jak i obecność wielu wybitnych statystyków z kraju i zagranicy – wywarła 
wielkie wrażenie na laureatach i ich opiekunach. Dla wyróżnionych młodych sympatyków 
statystyki okoliczności te miały niewątpliwie znaczenie nobilitujące i można sądzić, że 
zachęciły one również innych uczniów do zainteresowania się kolejnymi zmaganiami 
konkursowymi. Uczestnicy Kongresu Statystyki Polskiej, obserwując uroczystość wręczenia 
nagród w Wielkopolskim Konkursie, zapewne też nie oparli się jego „dotykowi”, z nadzieją 
myśląc o przyszłości statystyki i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. 

 Oprac. Emilia Bogacka, Anna Polińska, Kazimierz Kruszka i Andrzej Młodak 


