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
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
Uniwersy tet u Medycznego,
prof. Annę Pałubicką – kierownik Zakładu Filozof ii
Kultury UAM w Poznaniu, prof.
Waldemara Wardenck iego
z Wydział 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 pod adresem gimnazjalistów do kontynuowania nauki w
liceum im. ks. Pasierba.

moim życiu – egzamin maturalny, który jest taką „furtką” do
dorosłego życia. Liceum będzie
kojarzyć mi się także z graniem
utworów zespołu Metallica
na różnych uroczystościach
szkolnych. Wykonywaliśmy
je z kolegami i koleżankami z
innych klas. W pamięci pozostaną wyjazdy z chórem szkolnym „Enarmónios” na konkursy do Akademii Muzycznej w
Gdańsku, gdzie zdobywaliśmy
laury. Niezapomniane będą również dla mnie wycieczki klasowe do Krakowa czy wyjazdy do
trójmiejskich teatrów.

rozwijania swoich pasji, a
nasze liceum z pewnością to
gwarantuje swoim uczniom.
Niepowtarzalna jest również atmosfera w murach szkoły, gdzie
czujesz się, jak u siebie. Wszyscy
się znają i dla nikogo nie jesteś
obcy. Nauczyciele również są
nastawieni na to, aby uczniowie
dobrze poradzili sobie z egzaminem maturalnym, który pomaga
w dostaniu się na wymarzone
studia. Przekazują wiedzę w
jak najlepszy sposób i robią to
z pasją.

Muzyka i matematyka
X Studiujesz matematykę.
Kiedy podjęłaś decyzję w
tej sprawie?
– Zawsze chciałam być nauczycielką. W drugiej klasie
liceum wybrałam fakultet z matematyki, ponieważ nie sprawiała mi ona trudności i matura z
tego przedmiotu była dla sprawą oczywistą. Decyzję o podjęciu studiów na tym kierunku
podjęłam w klasie maturalnej.
Połączyłam oba wyżej wymienione fakty, wzięłam udział
w rekrutacji i dzisiaj studiuję
matematykę nauczycielską na
Uniwersytecie Gdańskim.
X Co sądzisz na temat
matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na
maturze?
– W czasach, gdy ja zdawałam
maturę, matematyka była przedmiotem do wyboru i uważam,
że była to dobra opcja, ponieważ
jeżeli wiązałeś swoją przyszłość
ze studiami na kierunkach ścisłych, to decydowałeś się właśnie na matematykę. Rozumiem
jednak osoby, które są za obowiązkową maturą z tego przedmiotu, ponieważ matematyka
jest ważną dziedziną, którą wykorzystujemy w późniejszym życiu, a przede wszystkim tą, która rozwija analityczne i logiczne
myślenie.
X W przyszłości będziesz
zapewne pracowała z
młodzieżą. Zasadne jest
pytanie o twój wzorzec
nauczyciela.
– Moim wzorcem jest
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nauczyciel, dla którego nauczany przez niego przedmiot
pozostaje pasją. Uważam, że
wtedy łatwiej można trafić do
serc uczniów. Istotnym elementem jest również kreatywność
nauczyciela, który potrafi wytłumaczyć dane zagadnienie w
często zaskakujący dla ucznia
sposób przy zastosowaniu różnych metod, a jednocześnie
sprawić przy tym, że pojęcie będzie zrozumiałe dla wszystkich
uczniów, co niewątpliwe jest nie
lada wyzwaniem. Oczywiście
nauczyciel powinien być także
wymagający i przede wszystkim
kochać pracę z młodzieżą.

X Jakie są Twoje pasje i zainteresowania? Jak pamiętam, w szkole interesowałaś się muzyką…
– Muzyka jest nadal bardzo
ważna w moim życiu. Każdą
wolną chwilę staram się poświęcić grze na skrzypcach, dlatego
cieszę się, gdy mam okazję grać
nie tylko w domu, ale i dla szerszego grona słuchaczy. Muzyka
dla mnie to nie tylko pasja czy
zainteresowanie, ale przede
wszystkim miłość, dzięki której
mogę wyrazić wszystkie swoje
uczucia czy emocje.
X Jakie wspomnienia z okresu licealnego zachowałaś
w pamięci?
– Najważniejszym dla mnie
wspomnieniem na pewno jest
studniówka, ponieważ w tym
momencie zdałam sobie sprawę,
że za sto dni będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w

X Co, Twoim zdaniem,
wyróżnia Liceum
Ogólnokształcące im. ks.
Pasierba?
– Z całą pewnością mogę
stwierdzić, że jest to liceum, w
którym można rozwijać swoje
zainteresowania. Pamiętam, że
w szkole mieliśmy do wyboru
różne zajęcia dodatkowe, które umożliwiały nam rozwinięcie swoich zainteresowań,
np. Koło Miłośników Kultury
Krajów Niemieckojęzycznych
czy wcześniej wspomniany
chór. Uważam, że jest to bardzo ważne, aby mieć możliwość

X Jak wygląda Twoje życie
studenckie?
– Studiując w Gdańsku, staram się w jak najlepszy sposób
wykorzystać czas, który mam.
W wolnych chwilach, gdy tylko to możliwe, wybieram się
do teatru czy do opery, a także
zwiedzam miejsca historyczne
tego miasta. Uwielbiam też morze, więc spacery po plaży są dla
mnie nieodzownym elementem
mojego studenckiego życia. Nie
ma jednak co ukrywać, że matematyka jest bardzo wymagająca,
dlatego sporo czasu poświęcam
na naukę i poszerzanie swojej
wiedzy.



B.w.

Manuela Kropisz – absolwentka
Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie.
Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości
rozpoczęła w 2009 r. studia na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła
Państwową Szkołę Muzyczną w Pelplinie
w klasie skrzypiec. Jej brat Piotr jest tegorocznym absolwentem pelplińskiego LO.

