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Unia Europej- nomii i Prawa imienia Profeso-
ska XXI wieku ra Edwarda Lipińskiego w Kiel-
- szanse i per- cach. Konkurs był również pre-
spektywy"-to tekstem do spotkania się śro-

nazwa konkursu, którego roz- dowiska uczelnianego oraz 
strzygnięcie odbyło się 15 szkół średnich z województwa 
kwietnia w Wyższej Szkole Eko- świętokrzyskiego. 

Ogłoszeniu wyników towa
rzyszyły warsztaty z zakresu 
tematyki unijnej. Licealiści 
mogli wysłuchać ciekawych 
wystąpień najlepszych wykład
owców z naszej uczelni, wzbo
gacając jeszcze bardziej za
sób już posiadanej wiedzy. Py
tania zadawane przez prele
gentów miały na celu aktywizo
wać do poszukiwania nowych 
szans i perspektyw, jakie sta
wia przed obywatelami Euro
pa. 

Właściwa część, na którą z 
niecierpliwością czekali wszy
scy uczestnicy spotkania, 
związana była oczywiście z 
ogłoszeniem wyników i rozda
niem nagród. O wysokiej reno
mie tego konkursu mogą 
świadczyć osoby mu patro
nujące - eurodeputowana 
Róża Thun oraz świętokrzyski 
kurator oświaty Małgorzata 
Muzoł. 

Po burzliwych obradach ko
misji konkursowej pod prze
wodnictwem profesora Edwar
da Haliżaka wybrano zwycięz
ców, a także przyznano wyróż
nienia. W kategorii literackiej 
zwyciężyła Agnieszka Kowal z 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych numer 1 imienia Księ
dza Stanisława Konarskiego 
w Jędrzejowie. Drugie miejsce 
zajęli: Justyna Kowalska, 
Aleksander Adamczyk, Da
riusz Wiercichowski (praca ze
społowa) z VI Liceum Ogólno
kształcącego imienia Juliusza 
Słowackiego w Kielcach. Na 
najniższym stopniu podium 
uplasowała się Adrianna Ko-
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Przewodniczący jury konkursu, profesor Marian Haliżak 
wręczył nagrody laureatom konkursu. 

walska z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych numer 1 
imienia Księdza Stanisława 
Konarskiego w Jędrzejowie. 
Wyróżnienia przyznano Mile
nie Szostak, Adriannie Piele-
chowicz, Anecie Kiec, Kata-
rzynnie Kuropatwie oraz Ewie 
Wójcik. 

Laureatami części arty
stycznej konkursu zostali: 
pierwsze miejsce - Iwona Wiś
niewska z I Liceum Ogólno
kształcącego imienia Tade
usza Kościuszki w Bu-
sku-Zdroju, drugie miejsce 
Jagoda Słabisz z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazialnych nu-
mer 2 imienia Generała Stefa-

' na"Roweckiego Grota w Ję-
drzejowie, Trzecie miejsce -
Magdalena Wójcik, Marcela 
Kolińska, Natalia Worobiec 
(praca zespołowa) z I Liceum 
Ogólnokształcącego imienia 
Mikołaja Reja w Jędrzejowie. ' 

Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Martyna Gunia, Syl
wia Jaskólska, Martyna 
Pawłowska, Katarzyna Konar
ska, Katarzyna Rogoża (praca 
zespołowa), Agnieszka Jawor
ska, Katarzyna Chłodnicka, 
Anna Olesińska, Justyna 
Gruszczyńska, Monika Kisiel 
(praca zespołowa), Magdale
na Borys, Renata Jędrzejak, 
Martyna Michałkiewicz (praca 
zespołowa). 

Organizatorzy już teraz za
praszają na kolejną edycję 
konkursu i zapewniają o rów
nie atrakcyjnych nagrodach. 
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