oświata
Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba mają głos
Kontynuujemy cykl wywiadów z absolwentami Liceum
Ogólnokształcącego im. ks.
Janusza St. Pasierba w Pelplinie.
Jest on swoistym dopełnieniem
dwóch monografii autorstwa
Bogdana Wiśniewskiego („Czas
zapisany w pamięci”, 2001 oraz
„Kopa lat”, 2011), ukazujących
znakomity dorobek pelplińskiego ogólniaka oraz losy wielu
jego wybitnych absolwentów:
nauczycieli, prawników, lekarzy, księży, ludzi nauki i kultury,
wśród których można wymienić
m.in. prof. Jerzego Brzezińskiego
– dyrektora Instytutu Psychologii

Kognitywistyka,
czyli jak się realizuje
marzenia
X Wybrałaś dość oryginalny kierunek studiów w
Instytucie Psychologii
Uniwersytetu Adama
Mickiewicza, którym notabene kieruje absolwent naszego
liceum prof. dr hab. Jerzy
Brzeziński. Wyjaśnij czytelnikom, czym się zajmuje
kognitywistyka.
– Najogólniej ujmując, kognitywistyka zajmuje się wszystkim,
co związane jest z szeroko pojętym umysłem, a w szczególności
poznaniem. Dotyczy więc ona zagadnień związanych z percepcją,
wiedzą, przetwarzaniem informacji, reprezentacjami mentalnymi,
inteligencją, emocjami, językiem,
świadomością. Jako nauka czerpie
z dokonań filozofii, psychologii,
neuronauk, sztucznej inteligencji,
językoznawstwa. Gdy wybierałam
ten kierunek, wiedziałam, że staję
przed dużym wyzwaniem. Lubię
jednak wysoko ustawiać sobie
poprzeczkę.
X Mierzyłaś wysoko wybierając
prestiżowy UAM i zupełnie
nowy w Polsce kierunek
studiów. Udało się. Wróćmy
jednak do poprzedniego etapu
edukacji. Co skłoniło ciebie
do podjęcia nauki w pelplińskim LO?
– Jego kameralność, a także fakt,
że nie musiałam daleko dojeżdżać
i spędzać długich minut w autobusie. Wyszłam z założenia, że nie

muszę kończyć jednego z najbardziej obleganych liceów w powiecie,
by zapewnić sobie godną i wymarzoną przyszłość, a nauce bardziej
sprzyja przyjazna atmosfera. Po
ponad czterech latach od ukończenia pelplińskiego LO, mogę powiedzieć, że była to jak najbardziej
udana decyzja.
X Lata licealne są ważne w życiu dorastającego człowieka.
Co z tego okresu wspominasz
najmilej?
– Ludzi, których spotkałam na
swojej drodze. Niektóre znajomości
przetrwały próbę czasu, niektóre ewoluowały, ale bez wątpienia
to one sprawiły, że z uśmiechem
wspomina się czasy licealne.
Dotyczy to zarówno rówieśników,
jak i kadry pedagogicznej – po latach docenia się bardziej ich trud.
Czasami tęsknię za beztroską
tamtych lat, kiedy to największym
zmartwieniem było planowanie
przyszłości, jakie studia wybrać,
kiedy to lekcje trwały 45 minut, a
sprawdziany obejmowały jeden,
krótki rozdział.
X Jesteś już na ostatnim, piątym roku studiów, które częściowo odbyłaś na uniwersytecie w Katanii. Co one tobie
dały – poza poszerzeniem
wiedzy?
– Rok na wymianie studenckiej
na Sycylii był zdecydowanie najlepszym na całych studiach, a może

UAM w Poznaniu i członka PAN,
ks. prof. Lecha Bystrzyckiego z
Uniwersytetu Szczecińskiego, prof.
Amadeusza Krauzego – kierownika Zakładu Pedagogiki Specjalnej
UG, prof. Jerzego Kuczkowskiego
z Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, prof. Annę Pałubicką –
kierownik zakładu Filozofii Kultury
UAM w Poznaniu, prof. Waldemara
Wardenck iego z Wyd ział u
Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
Artura Mrówczyńskiego – profesora
tytularnego w Instytucie Filozofii
Edyty Stein w Granadzie, Jana
Owsiaka – profesora Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy, płk.

Marka Wróblewskiego z Szefostwa
Wojsk Rakietowych i Artylerii
Dowództwa Wojsk Lądowych, tenora Tadeusza Szczeblewskiego,
aktora Janusza Germana czy nieżyjących już: współtwórcę polskiego
jazzu Stanisława Cejrowskiego oraz
gen. Ryszarda Treidera – zastępcę
komendanta głównego policji.
Cykl wywiadów ma unaocznić,
że także w gronie absolwentów
z ostatnich lat znajdują się tacy,
którzy stanowią chlubę szkoły.
Jest także zaproszeniem kierowanym do gimnazjalistów do kontynuowania nauki w liceum im. ks.
Pasierba.

nawet i w dotychczasowym życiu.
Poznałam wielu wspaniałych ludzi,
nie tylko z Europy, ale i z całego
świata, a przyjaźnie te trwają po
dziś dzień. Gdy tylko możemy spotykamy się, czy to w Katanii, czy
w Polsce, czy w innym dowolnym
miejscu. Obcowanie z wieloma kulturami poszerzyło moje horyzonty.
Doświadczenie z Erasmusem (projekt, w ramach którego studiowałam na uniwersytecie w Katanii)
nauczyło mnie, że cały świat pełen
możliwości jest w zasięgu ręki, wystarczy tylko sięgnąć w odpowiednie miejsce.

właśnie za oceanem i mam nadzieję, że uda się je zrealizować.

X Planujesz podróż do Stanów
Zjednoczonych. Jaki jest cel
tego wyjazdu?
– Jak już powiedziałam, jestem studentką piątego roku.
Zajęć jest niewiele, tym bardziej,
że część z nich zaliczyłam już
przed wakacjami. Mogę więc
wygospodarować czas na dłuższy wyjazd. W listopadzie tego
roku jadę – po raz pierwszy – do
Stanów Zjednoczonych. Mój narzeczony, poznany na Sycylii, jest
Amerykaninem, i to głównie z
nim związany jest cel tej podróży.
Nie ukrywam jednak, że już na
początku ubiegłego roku pojawiły
się plany kontynuowania nauki

Ewelina Zalewska
była uczennicą Liceum
Ogólnokształcącego im. ks.

X W ten sposób ubiegłaś moje
pytanie o twoje plany po
skończeniu studiów.
– Po obronie pracy magisterskiej
na UAM planuję wrócić do Stanów
Zjednoczonych. Chciałabym kontynuować naukę, zdobyć amerykański tytuł magistra, może nawet i
doktora. Poza tym lista planów
jest raczej standardowa: znalezienie pracy – najlepiej w swoim zawodzie – i zamążpójście.
X Pytanie o pasje…
– Niezmiennie od kilku lat czas
wolny wypełnia mi fotografia.
Uwielbiam uwieczniać miejsca, sytuacje, ludzi, których spotykam na
swojej drodze. Nieustannie rozwijam się w tej dziedzinie, poszerzając swoją wiedzę. Na razie traktuję
to czysto hobbistycznie, ale być
może zajmę się fotografią bardziej
profesjonalnie.
X Dziękuję za rozmowę. Życzę
realizacji wytyczonych planów. Mam pewność, że je
zrealizujesz.



RozmawIał Bogdan
wIśnIewSkI

Janusza St. Pasierba w latach
2005-2008. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości rozpoczęła
studia na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Przez
władze macierzystej uczelni
została wytypowana na studia
zagraniczne. W roku akademickim 2011/2012 studiowała we
Włoszech, na uniwersytecie w
Katanii.
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