Miejsce dla kreatywnych żaków

Świadomy swoich praw obywatel

Koło naukowe prawa karnego „Paragraf” - sprawdź,
jakie ma plany na najbliższe miesiące.

Rusza kolejna edycja programu edukacji prawnej.
Skorzystają z niej uczniowie trzech szkół średnich.
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Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach

Fotoreporter jest jak... snajper. Trzeba
wyczuć moment, by nacisnąć migawkę
A Dziś prezentujemy kolejnego studenta z pasją. O swoim zamiłowaniu do robienia zdjęć opowiedział Kamil Grzyb

M

oja ciocia dała mi kiedyś
pierwszą
książkę na temat fotografii, w której
znajdywały się różne ciekawostki, adnotacje jak robić dobre zdjęcia. W ten sposób zacząłem się kształcić w tym kierunku. Z biegiem czasu kupowałem sobie kolejne książki, aż
w końcu zdecydowałem na zaopatrzenie się w lustrzankę cyfrową – tak swoje początki z fotografią wspomina Kamil
Grzyb.

Zatrzymuje ulotne chwile
Chętnie sięga po aparat fotograficzny, którym utrwala niepowtarzalne chwile, bo jak inaczej
nazwaćpięknonaturyzamknięte w kadrze czy ważne momenty rozgrywek sportowych?
Odpewnegoczasujegotalent
możemy podziwiać także na łamach „Studenta”, z którym
współpracuje. Obecnie studiuje
wWyższejSzkoleEkonomii,Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach,alezfotografiązwiązanesą
jego kolejne plany edukacyjne.

Fotograficzne marzenie
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FOT.FAUSTYNA KUKULSKA

-Mamjedno,któreterazjestjednak bardzo daleko - przyznaje
Kamil. - To jest studium w krakowskiej Akademii Fotografii.
Akademia ma także filię w Warszawie. Opłata za rok szkoleniowy wynosi 6,5 tysiąca złotych,
czyli bardzo dużo. Zdjęcia są kolejnym ważnym elementem
w rekrutacji. To elitarna szkoła
i wykształciła już absolwentów,
którzy są znani na całym świecie.Myślęjednak,żejakskończę
studiaizarobiętrochępieniędzy
to na pewno będę próbował się
na nią dostać.

b Kamil Grzyb jest studentem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Interesuje się fotografią i cały czas pracuje nad rozwojem wiedzy w tym zakresie.
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Oddać „strzał” w dobrej chwili

FOT. FAUSTYNA KUKULSKA

b Kamil jest obdarzony wrażliwością, która pozwala mu dostrzegać piękno ukryte w przyrodzie.

b Nieobca Kamilowi jest także fotografia artystyczna.
Jakie elementy powinny zostać
spełnione, aby zdjęcia były dobre?
Wydaje mi się, że najważniejszy jest fakt, że fotograf chce
robić zdjęcia, ponieważ
od zniechęcenia nic z tego nie
wyjdzie, prawda? Musi tego
chcieć i na tym się skupić. Jeżeli robi sobie zdjęcia, ot tak,
bez tej pasji, to raczej trudno
oczekiwać, że będą one
w miarę dobre. Myślę, że kolejnymi istotnymi elementami
są: odpowiednie światło,
ustawienie modela/lki, miejsce, gdzie zdjęcie jest wykonywane i poniekąd sprzęt.
Twoim zdaniem praca fotoreportera jest łatwa, ciężka czy to
jest tak bardziej 50 na 50?
Na pewno to nie jest łatwa
praca z tego względu, że foto-

reporterzy z takich gazet jak:
„Vouge”, „National
Geographic”, „Focus” czy
z dzienników krajowych muszą stawiać się na każde zawołanie. Mam na myśli sytuacje
związane przykładowo z wypadkiem komunikacyjnym,
z katastrofą lądową czy z indywidualną sesją zdjęciową.
Odpowiadając na to pytanie,
bardziej skierowałbym się
w stronę stwierdzenia, że to
jest ciężki zawód. Trudno jest
również się z niego dorobić.
Dzisiaj niestety rynek pracy
fotografów jest przeludniony.
Niektórzy z nich robią naprawdę świetne zdjęcia i mają
z tego pieniądze. Ja nie jestem
zawodowcem, lecz amatorem
i dlatego cały czas próbuję
kształcić się w tym kierunku.

FOT. KAMIL GRZYB

b Fotograf Kamil Grzyb w obiektywie Faustyny Kukulskiej.

FOT. KAMIL GRZYB

Łukasz Pluszewski: Jak się zaczęła Twoja pasja fotograficzna?
Kamil Grzyb: Zupełnie przypadkowo, dwa lata temu. Moja ciocia przed kilkoma laty
dała mi pierwszą książkę
na temat fotografii, w której
znajdywały się różne ciekawostki, adnotacje jak robić
dobre zdjęcia. W ten sposób
zacząłem się kształcić w tym
kierunku. Z biegiem czasu kupowałem sobie kolejne książki, aż w końcu zdecydowałem
na zaopatrzenie się w lustrzankę cyfrową.
Jaka to była książka, która zainspirowała Twoje zainteresowanie?
Pierwszą była książka Tomasza Wójcika „Jak robić zdjęcia”, kolejną zaś „Światło zastane w praktyce” Don Marra.
Wreszcie zdecydowałeś się
na zakup swojego pierwszego
sprzętu fotograficznego.
Tak, to była lustrzanka cyfrowa Canon 600D z obiektem
EF-S 18-55 IS II Kit. To jest taki
podstawowy sprzęt dla fotografa.
Zachowałeś swój pierwszy
sprzęt do dnia dzisiejszego?
No oczywiście, że tak
(śmiech).
Czyli nadal pozostaje w dobrym
stanie?
Jest w bardzo dobrym stanie!
Generalnie wszystko, co posiadam ma u mnie najwyższe
poszanowanie i zawsze staram się tego trzymać. W ostatnim czasie dokupiłem sobie
kolejny obiektyw Canon 50
mm f/1.8 II. Jest typowo portretowy i można nim także
kręcić wywiady albo klipy.
Czyli możemy się spodziewać,
że kiedyś zobaczymy Cię w roli
operatora kamery?
Jest to możliwe, ale nie jestem
jeszcze aż tak bardzo oczytany i doinformowany odnośnie
kręcenia filmów. Myślę jednak
o tym, aby podjąć kroki w tym
kierunku i ogólnie dokształcić
się.
A masz jakieś konkretne marzenie związane z operowaniem kamery lub posługiwaniem się
obiektywem fotograficznym?
Mam jedno, które teraz jest
jednak bardzo daleko. To jest
studium w krakowskiej Akademii Fotografii. Akademia
ma także filię w Warszawie.
Opłata za rok szkoleniowy
wynosi 6,5 tysiąca złotych,
czyli bardzo dużo. Zdjęcia są
ważnym elementem w rekrutacji. Ta szkoła wykształciła
już absolwentów, którzy są
znani w całym świecie. Myślę
jednak, że jak skończę studia
i zarobię trochę pieniędzy to
na pewno będę próbował się
na nią dostać.

FOT. KAMIL GRZYB

A Z cyklu nasi studenci i ich pasje: dziś Kamil Grzyb. Fotografie jego autorstwa można zobaczyć na łamach „Studenta”

b Wyzwaniem jest fotografowanie wydarzeń sportowych. Radość sprawia uchwycenie ważnej chwili.
Praca fotoreportera wiąże się
z kontaktami z ludźmi. Miałeś
okazję spotykać się ze znanymi osobami jak między innymi
wiceminister obrony narodowej
Beata Oczkowicz albo główny
inspektor pracy Iwona
Hickiewicz. Jak wspominasz te
spotkania?
Przede wszystkim należy
wziąć pod uwagę, iż spotkania
z takimi autorytetami nie są
codziennością dla nas, studentów. To są osoby, które zarządzają krajem oraz dbają
o jego fundamenty. Nie musimy koniecznie zgadzać się
z ich poglądami, ale dają
do myślenia. Z tego względu
uważam, że miło było ich poznać.
Czy robienie zdjęć komuś znanemu jest bardziej stresujące

niż na przykład ludziom, których spotykasz na co dzień?
Za pierwszym razem zawsze
występuje stres. Jeżeli spotykasz się z osobą powszechnie
znaną, to masz zazwyczaj
krótką chwilę dla siebie i musisz przy okazji zrobić dobre
zdjęcie. Jeżeli natomiast przebywasz na jakiejś imprezie
masowej, sprawa wygląda
nieco inaczej. Miałem okazję
brać udział w sparingu Korona
Kielce – Cracovia, z którego
zdjęcia są dostępne na moim
profilu na Facebooku. Udało
mi się nawet sfotografować
gola, który akurat wtedy padł
i muszę się przyznać, że niesamowicie ucieszyłem się
z tego faktu. Ze względu
na dynamikę przebiegu tego
rodzaju imprezy masowej od-

czuwa się jeszcze większy
stres. Trzeba uchwycić moment, który będzie idealny
do zrobienia fotki. Łatwiej jest
zrobić zdjęcie osobie, która
pozuje do niego, stojąc
w miejscu niż dajmy na to –
w czasie występu. Sztuka polega na tym, aby zdjęcie było
dobrze zrobione i tym samym
nadawało się do publikacji.
Nasuwa mi się taka myśl, że
można porównać fotoreportera
do snajpera, który w odpowiednim momencie…
…musi oddać strzał, tak
(śmiech)? To jest nawet ciekawe porównanie, ponieważ
przy robieniu zdjęć również
trzeba wyczuć odpowiedni
moment na naciśnięcie migawki.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI
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Miejsce dla kreatywnych żaków
Jakie są plany na najbliższy czas
koła naukowego prawa karnego
Paragraf?
Na wstępie chciałabym powiedzieć kilka słów wyjaśniających istotę działalności kół
naukowych. Jako opiekun koła chcę podzielić się własnymi
refleksjami. Przede wszystkim koło naukowe jest miejscem dla młodych i kreatywnych studentów z pasją badawczą i zainteresowaniami.
Mogą w nim poszerzać własne horyzonty. Studenci, młodzi naukowcy naszego koła
poszukujący najtrafniejszych
odpowiedzi na nurtujące ich
pytania, pogłębiają wiedzę
prawniczą oraz biorą udział
w organizacji wielu przedsięwzięć, a umiejętność ta będzie przydatna w przyszłym
życiu zawodowym.
To studenci są twórcami koła
naukowego i oni realizują
w nim swoje pomysły. Wraz
z drugim opiekunem koła
naukowego magistrem Maciejem Nathali dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w ich
realizacji. Postaram się być
głosem doradczym oraz reprezentantem koła wobec
władz uczelni. Dziekan wydziału prawa, doktor Krzysztof Wątorek zawsze służy nam
wszechstronną pomocą.
Harmonogram działalności
koła na rok akademicki
2014/2015 jest bardzo bogaty,
ale jeszcze raz zaznaczam, że

ostateczny kształt zależy
od studentów pasjonujących
się zagadnieniami prawa karnego. Tak więc to oni będą
o nim decydować, mogą
wprowadzać i realizować jeszcze inne pomysły. Niektórzy
ze studentów wkrótce staną
przed życiową decyzją, czy
pójść na aplikację, czy wybrać
inną drogę zawodową, jako
prawnik. Celem bliższego zapoznania się z tym tematem
mamy zaplanowane spotkanie z dziekanem Okręgowej
Izby Radcowskiej. Studenci
Koła Naukowego w drugim
kwartale 2015 roku będą brać
czynny i bierny udział w konferencjach naukowych.
Mówiła Pani, że to właśnie studenci ustalają kształt koła naukowego. Chciałem jednak zapytać, jakie tematy są najczęściej
poszerzane w czasie spotkań
Paragrafu?
Należałoby raczej powiedzieć,
jakie będą poruszane. Mówiąc
ogólnie będą to zagadnienia
z dziedziny prawa karnego.
Tak, to już wiemy. Chciałbym
jednak zapytać o jakieś konkretne zagadnienie?
Dla przykładu: odwieczne
spory na temat: „Prawo karne
a przestrzeganie praw człowieka” czy „Ochrona życia,
a kara śmierci” Na pewno będziemy dyskutować na temat
zmian proceduralnych w prawie karnym, ponieważ od 1
lipca 2015 roku wchodzi w ży-

FOT. ARCHIUWM PRYWATNE

A Rozmowa z Haliną Szarecką, opiekunem koła naukowego prawa karnego Paragraf, działającego w naszej uczelni

b Halina Szarecka jest opiekunem koła Paragraf w Wyższej Szkole
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
cie kolejna nowelizacja.
W dniach 26-28 lutego studenci koła naukowego wyjadą
na Uniwersytet Lwowski.
Uważa Pani, że tego rodzaju wyjazdy mogą w przyszłości przyczynić się do ewolucji prawa polskiego? Zwłaszcza biorąc
pod uwagę dość skomplikowaną procedurę zmiany przepisów
prawnych.
Studenci podczas wyjazdów
też zapoznają się z uregulowaniami prawnymi w innych

państwach. Posiadanie takiej
wiedzy może okazać się bardzo pomocne, zwłaszcza że
niedługo skończą studia,
a w przyszłości mogą być
współtwórcami nowych rozwiązań prawnych. Chociaż jak
Pan słusznie zauważył ewolucja przepisów prawnych jest
procesem skomplikowanym.
Chciałbym jeszcze powrócić
do tematu zagadnień, które są
poruszane w trakcie zajęć koła .
Czyli jakie kwestie ściśle związa-

ne z prawem karnym są najczęściej omawiane?
Niewątpliwie będą to zagadnienia bezpośrednio związane z realizacją poszczególnych punktów harmonogramu działalności koła. Dla
przykładu: przed wyjazdem
do Głównego Biura Kryminalistycznego w Warszawie będzie poruszony temat badania
DNA, grafologii czy wariografu. Przed wyjazdem do Brukseli, zwiedzaniem Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej, wyjściem na rozprawę do sądu,
aresztu czy Policyjnej Izby
Dziecka będą poruszane tematy dotyczące odpowiednio
zagadnień. Studenci ustalą,
jakie tematy z tych zagadnień
będą ich najbardziej interesowały. W najbliższym czasie
odwiedzimy Centrum Miejskiego Monitoringu w Kielcach, celem zapoznania się
z jego strukturą i zadaniami
oraz wykorzystaniem materiałów z monitoringu dla
zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców.
To mnie Pani zaskoczyła, ponieważ byłem przekonany, że usłyszę o zagadnieniach związanych
z wypadkami komunikacyjnymi
albo z przemocą w rodzinie.
- Tematy, które Pan wymienił
absolutnie uwzględniamy. To
oznacza, że również zostaną
poruszone. W tym celu odbędzie się spotkanie z policjantem z wydziału do spraw wy-

kroczeń i przestępstw w ruchu drogowym w Kielcach
oraz z pracownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Są to niezwykle istotne
zagadnienia. W tym roku wejdzie w życie ustawa o kursach
reedukacyjnych dla kierowców, którzy uzyskają maksymalną liczbę punktów karnych. Chcielibyśmy również
wziąć w nim udział, aby młodzi ludzie mogli zapoznać się
z konsekwencjami nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.
Porozmawiajmy o wypadkach
komunikacyjnych. Myśli Pani, że
ich przyczyna tkwi w fatalnym
stanie polskich dróg, czy wina
leży po stronie samych uczestników ruchu drogowego?
Stan polskich dróg na pewno
zostawia wiele do życzenia,
dlatego tym bardziej należy
przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Można
zmniejszyć liczbę wypadków
drogowych, ale nie całkowicie
wyeliminować. Młodzież powinna mieć jak najwięcej spotkań, na których poruszany
byłby temat bezpieczeństwa.
Często młody i niedoświadczony człowiek nie zdaje sobie
sprawy z konsekwencji zachowań na drodze. Trzeba
mieć nie „ułańską fantazję”,
ale świadomość bezpiecznego
dotarcia do celu podróży.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI

Każdy ma coś dla siebie
A Iwona Knap należy do Paragrafu. Zapytaliśmy, jak wyglada działalność w kole
łania tamtejszych kół naukowych oraz samorządu studenckiego, a także zwiedzą malownicze miejsca stolicy.
Spotkania organizowane w ramach koła, pozwalają poszerzać wiedzę w danej dziedzinie. Każdy może znaleźć coś
dla siebie. W poprzednich latach organizowane były, miedzy innymi: konferencje,
a także sekcje wyjazdowe
(sekcja zwłok, poznawanie
struktury funkcjonowania zakładu karnego, a także laboratoriów kryminalistycznych).
Mam nadzieję, że i w tym roku akademickim uda nam się
zorganizować wiele przedsięwzięć. Zachęcam wszystkich do udziału w kołach naukowych, gdyż jest to bez wątpienia duży plus w zakresie
własnej samorealizacji.

Jesteś zaangażowana w działalność koła. Jak wyglądają zajęcia
w ramach koła naukowego Paragraf?
Są niezwykle interesujące.
Dzięki nim możemy poszerzać swoje zainteresowania
i pasje. Każdy z nas może nie
tylko usystematyzować swoją
wiedzę merytoryczną, ale także przez realizowane projekty
poszerzać swoje horyzonty,
poznając przy tym nauki około prawne. Tematyka, jaką poruszamy, odnosi się do naszych zainteresowań.
Opiekun Koła Naukowego Paragraf, pani Halina Szarecka wspominała, że wy, studenci, macie
wpływ na kształtowanie harmonogramu zajęć. Odpowiada
wam taki układ?
Wspomniany układ jest praktyczny, gdyż to my, studenci

mamy możliwość kształtowania naszych zajęć. Każdy z nas
może zaproponować swoją
wizję na temat ich przebiegu.
Czy jest jakieś konkretne zagadnienie z prawa karnego, które
cię szczególnie nurtuje?
Interesuje mnie tematyka
związana z prawem karnym,
w szczególności zagadnienia
odnoszące się zarówno
do kryminalistyki, jak
i do kryminologii. Dlaczego
też cieszę się, że nasza uczelnia daje nam możliwość poszerzania swoich horyzontów
przez organizowanie tego typu zajęć dodatkowych.
Wszystkich, którzy interesują
się zagadnieniami dotyczącymi prawa karnego zapraszam
do udziału w naszych zajęciach.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Jak oceniasz ideę zajęć w ramach koła naukowego z prawa
karnego Paragraf?
Koło naukowe prawa karnego
Paragraf daje studentom możliwość rozwoju. Tworzy go
grupa młodych ludzi, pełnych
energii i zapału. Przez udział
w tego typu zajęciach żacy
zdobywają jakże cenne
na obecnym rynku pracy doświadczenie, przejawiające
się umiejętnościami organizacyjnymi czy też współpracy
w zespole. W ramach koła
naukowego organizowane są
liczne wyjazdy, a także różnego rodzaju spotkania, mające
charakter wykładu. W najbliższym czasie planowany jest
wyjazd na Ukrainę, gdzie
uczestnicy koła wysłuchają
licznych wystąpień, poznają
strukturę organizacyjną dzia-

b Iwona Knap studentką piątego roku prawa, działa w Paragrafie.
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Zadania na wysokim poziomie
A Za nami wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Najlepsi powalczą w etapie centralnym

Trzydziestu dziewięciu uczniów z całego województwa
w sobotę, 24 stycznia, o godzinie 10 rozpoczęło zmagania
z częścią pisemną olimpiady.
Tematem
przewodnim
w tym roku była rola ONZ
w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Norbert Sikorski
z I Liceum Ogólnokształcącego
imienia Tadeusza Kościuszki
w Starachowicach zdradził
nam: - Pytania dotyczyły historii ONZ, funkcjonowania ONZ,
roli Polski w ONZ, ale pojawiły
się także zadania związane z historią RPA, Unią Europejską
i NATO.

Oczywiście oprócz pytań
o ONZ, w teście poruszone zostały kwestie państwa i społeczeństwa. Wiele zadań było
opartych na źródłach, ale jak
bacznie zwróciła uwagę
Angelika Gos z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
imienia Stanisława Kostki
w Kielcach:
- Źródła nie dawały nam
w 100 procentach odpowiedzi
na dane pytanie, zatem trzeba
było posiadać dużą wiedzę.
Olimpiada nie była jedynym
wydarzeniem
weekendu
w murach Wyższej Szkoły. Bogdan Wenta, były trener polskiej
reprezentacji w piłce ręcznej,
spotkał się z uczestnikami
olimpiady i wziął udział w dyskusji.

Spotkanie
z eurodeputowanym
- Pan Bogdan Wenta przybliżył
aspekty
pracy
eudodeputowanego oraz mówił o tym, że pracuje w dwóch

Spotkanie
na
arenie
ogólnoposlkiej odbędzie się
w Warszawie. Termin tego etapu to 14-15 marca.

Wymagany był szeroki
zakres wiedzy

b Etap wojewódzki olimpiady odbył się w sobotę, 24 stycznia, w budynku naszej uczelni.

Ośmioro uczniów weszło
do etapu ustnego

komisjach w Parlamencie Europejskim: komisji regionów
i komisji kultury, nauki, edukacji i sportu – opowiedział nam
Sławomir Jasiński z Zespołu
Szkół Sióstr Nazaretanek imienia Świętej Jadwigi Królowej
w Kielcach.

Po części pisemnej, a także
po spotkaniu z Bogdanem
Wentą młodzież została poczęstowana obiadem, a potem
z niecierpliwością oczekiwała
wyników. Gdy już je ogłoszone,

Lekcje prawa dla uczniów z trzech szkół średnich

W

ydział Prawa Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia Profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
wspólnie z Kuratorium Oświaty
wKielcach, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach, Stowarzyszeniem Prawników Administracji Publicznej i Stowarzyszeniem Sędziów Polskich
Iustitia kolejny raz jest współorganizatoremprogramupodnazwą: „Świadomy swoich praw
obywatel”. Jest to program edukacji prawnej, realizowany
w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

realizowania zajęć z zakresu
wiedzy o prawie, dlatego też
„Świadomy swoich praw obywatel” ma szczególne znaczenie.

Spotkania z teoretykami
i praktykami
Zrealizowanie zajęć będzie
możliwe, dzięki doskonałej ka-

Uczestnicy olimpiady jeszcze
na szczeblu wojewódzkim musieli się wykazać niemałym zakresem informacji.
- Musi wykraczać poza podstawę programową szkoły
średniej, i w porównaniu z maturą, zadania stoją na bardzo
wysokim poziomie. Oprócz
wiedzy z zakresu przedmiotu
trzeba mieć także pasję, zainteresowanie, bo uczenie się na siłę nie ma sensu – podkreślał
Sławomir Jasiński.

drze, która poprowadzi spotkania z zakresu edukacji prawnej
w tej edycji projektu. Warto zaznaczyć, iż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wezmą
udział w lekcjach, prowadzonych zarówno przez teoretyków, jak i praktyków prawa, co
pozwoli na bardzo szerokie ujęcie realizowanej problematyki.

Lekcje wiedzy o prawie,
prowadzone będą zarówno
w formie wykładów, jak i warsztatów, podczas których młodzież zapozna się nie tylko
z podstawowymi definicjami
i pojęciami z zakresu nauk
prawnych, ale także będzie
miała możliwość rozwiązywania różnorodnych kazusów
prawnych.
Głównym zadaniem prowadzących zajęcia będzie przekazanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych wiedzy prawniczej w przystępny i zrozumiały
sposób tak, aby dotarła ona
do jak najszerszego grona słuchaczy.

Szeroki zakres
poruszanych tematów

Do udziału w tegorocznej edycji projektu wytypowane zostały trzy szkoły: I Liceum Ogólnokształcące
Collegium
Gostomianum w Sandomierzu,
II Liceum Ogólnokształcące
imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich oraz Zespół
Szkół numer 2 w Chęcinach.
Celem projektu jest przede
wszystkim podniesienie świadomości prawnej młodzieży,
a także poszerzenie jej wiedzy
na temat zagadnień związanych z poszczególnymi gałęziami prawa. Pogramy nauczania,
opracowane dla szkół średnich,
nie przewidują, co do zasady,

W tegorocznej edycji programu
„Świadomy swoich praw obywatel”, problematyka, która
będzie poruszana na zajęciach,
będzie dotyczyła głównie takich gałęzi prawa jak: prawo
konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne czy prawo handlowe.
Organizatorzy przygotowali bardzo interesujący harmonogram spotkań, jednakże
szkoły mają również możliwość zgłaszania swoich propozycji tematów, które będą realizowane w ramach edukacji
prawnej.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Trzy szkoły ze
Świętokrzyskiego

Magister Diana Głownia, koordynator programu z ramienia Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

DIANA GŁOWNIA

było wiadomo, że to jeszcze nie
koniec zmagań.
Z 39 osób, najlepsza ósemka, około godziny 16 przystąpiła do etapu ustnego. Z tego grona tylko pięć osób zakwalifikowało się do finału, czyli etapu
centralnego.

Teraz czas na zmagania
ogólnopolskie
Oby w następnych latach świętokrzyskie szkoły wychowywały kolejne pokolenia olimpijczyków, które z powodzeniem
będą walczyć na arenie ogólnopolskiej.
MICHAŁ KROGULEC

Słodkie mikołajki dla dzieci

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Historia ONZ
w kształtowaniu ładu

Praca z tekstami
źródłowymi

FOT. ŁUKASZ ZARZYCKI

D

okładnie 39 uczniów ze
Świętokrzyskiego wzięło udział w okręgowym
etapie 56. Olimpiady Wiedzy
o Polsce i Świecie Współczesnym, który odbył się w Wyższej
Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych imienia Profesora
Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

W rolę Mikołajów wcielili się przedstawiciele żaków z Uczelnianej Rady.

S

tudenci Wyższej Szkoły
Ekonomii Prawa i Nauk
Medycznych, 19 grudnia
złożyli wizytę w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach.
Dzień wcześniej na imprezie
„Chocolate Party” miała miejsce coroczna zbiórka czekolad
dla dzieci, odbywających leczenie. Inicjatorami akcji była
Uczelniana Rada Samorządu
Studentów Wyższej Szkoły
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przy współpracy
z kieleckim klubem Euforia. Zamiast płatnego „biletu” wstępu
należało przynieść tabliczkę
słodkiego przysmaku. Podczas

kwesty zostało zebranych ponad sto czekolad, które później
wraz z innymi słodyczami trafiły do dzieci.
Przedstawiciele
żaków
z Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów odwiedzili między
innymi oddział ortopedyczny,
płucny oraz wewnętrzny. Obdarowali dwudziestkę piątkę
dzieci.
Uśmiechy na twarzach maluchów to największe podziękowanie dla organizatorów
przedsięwzięcia!
Studenci serdecznie dziękują wszystkim, którzy czynnie
włączyli się w tę inicjatywę.
MONIKA KIEŁEK

