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Po rocznej przerwie w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Skawinie odbyła 

się giełda przedsiębiorczości pod hasłem 

„Mój pomysł na siebie”. 25 lutego na 

zaproszenie organizatorki, p. Barbary 

Werner (nauczycielki przedsiębiorczości 

w ZSO), do szkoły przybyli 

przedstawiciele różnorakich firm. 

Spotkanie rozpoczął dyrektor ZSO Adam 

Łukasik, który przywitał zebranych gości i 

uczniów biorących udział w konkursie. 

Swoje przedsiębiorstwa reprezentowali: 

Richard Lucas – z PMR Consulting , Anna 

Kunaszyk – EURO KREATOR, Krzysztof 

Balza – PPHU StudioDekor, Marcin 

Żuwała – Bank Zachodni WBK oraz 

Marcin Kuflowski reprezentujący 

Krakowski Park Technologiczny, 

fundatora głównej nagrody.  

Uczestnicy konkursu zgromadzeni w auli 

szkoły, prezentowali przed jury swoje 

dokonania i plany na przyszłość. Całe 

przedsięwzięcie odbyło się w kameralnej i 

miłej atmosferze. Prowadzący Mateusz 

Styrylski kolejno wywoływał kandydatów 

do głównej nagrody, a było o co walczyć. 

Bezkonkurencyjny okazał się  Maciej 

Noworyta, który zdeklasował rywali 

otrzymując dwutygodniowy, płatny staż w 

Krakowskim Parku Technologicznym. 

Maciek, na co dzień uczeń klasy 

matematycznej, jest właścicielem i 

założycielem portalu ŚwiatGry.pl, zajmuje 

się kodowaniem stron internetowych, 

ponadto współpracuje z polskimi i 

zagranicznymi firmami oraz dwoma 

sklepami internetowymi. Takie imponujące 

doświadczenia oraz bardzo przemyślana 

koncepcja planów na przyszłość – 

zadecydowały o przyznaniu mu 

pierwszego miejsca. Sam skromnie 

przyznaje, że dzięki nagrodzie będzie mógł 

się sporo nauczyć, pod okiem specjalistów 

z Krakowskiego Parku Technologicznego.  

Przyznano również dwa wyróżnienia, które 

otrzymały Barbara Mioduszewska i 

Justyna Żmuda. Wszyscy uczniowie z 

pasją i zaangażowaniem opowiadali o 

swoich pomysłach. Wystąpienia były 

profesjonalne i przemyślane. Każdy z nich 

miał opracowaną wizję siebie i chętnie o 

niej opowiadał. W kolejności losowej 

prezentowali się: Magdalena Lupa, Justyna 

Żmuda. Następnie o swoich 

zainteresowaniach mówiła Agnieszka 

Świerkosz, Aleksandra Sroka, Weronika 

Zawartka, Kamila Kowalówka, Krzysztof 

Zawada, Barbara Mioduszewska, Maciej 

Noworyta, Daniel Niechaj oraz Piotr 

Habela.  

Maturzyści wyrażali dużą chęć 

prowadzenia własnych działalności 

gospodarczych, czy instytucji 

charytatywnych. Justyna Żmuda za cel 

postawiła sobie utworzenie organizacji 

charytatywnej. „Głównym celem ma być 

zachęcenie niepełnosprawnych do 

podejmowania pracy” – powiedziała, 

zapytana o funkcję fundacji. Basia 

Mioduszewska z kolei opowiadała o 

planach stworzenia profesjonalnej agencji 

organizującej konferencje i imprezy dla 

firm.  

Na zakończenie członkowie jury zostali 

poproszeni o podsumowanie giełdy i 

podzielenie się swoimi refleksjami 

dotyczącymi wystąpień. Wszyscy zgodnie 

wyrazili poparcie dla tego typu akcji i 

gratulowali odwagi oraz pomysłowości. 

Podkreślali przy tym, że przy ocenie ważne 

było to, czy przyszłe plany uczestników, 

były poparte konkretnymi działaniami. 

Marcin Żuwała spuentował 

przedsięwzięcie słowami: „Jeżeli stawiacie 

cel, musicie przebrnąć całą drogę do 

realizacji. Cel musi być jasno określony”. 

Marcin Kuflowski podkreślał z kolei, że 

„za moich czasów, gdy 13 lat temu 



kończyłem tę samą szkołę, nie było tylu 

uczniów, którzy mogliby się pochwalić 

takimi dokonaniami jak Wy. Wasze CV 

już są imponujące. Jestem pewien, że sobie 

poradzicie na rynku pracy i będziecie 

potrafili realizować swoje zamierzenia”. 

Istotny w tej sprawie był jednak przede 

wszystkim głos uczniów. „Ja myślę, że 

tego typu konkursy są potrzebne. Dają 

wyróżnienie uczniom, którzy się angażują, 

poza tym mogą powalczyć o dość 

wartościową nagrodę i ja osobiście 

zachęcałabym do brania udziału w tego 

typu konkursach, bo jest to ciekawe 

doświadczenie, a poza tym można pokazać 

się z kreatywnej strony” – to słowa 

Magdaleny Lupy, jednej z uczestniczek. 

To już piąta tego typu giełda 

przedsiębiorczości zorganizowana w ZSO. 

Szkoła oraz dyrektor wyrażają chęć 

podejmowania tematu w następnych 

latach. 

Angelika Jarguz

 


