Rozmowa z Kasią Cieślik z klasy I C
Redakcja: Czym kierowałaś się przy wyborze szkoły?
Kasia Cieślik: Przy wyborze szkoły kierowałam się opiniami starszych kolegów i koleżanek, a także
absolwentów tutejszego ogólniaka. Do wyboru tego liceum zachęcił mnie wysoki poziom nauczania,
czego efektem jest uzyskanie wysokiego wyniku na maturze. Myślę, że na moją decyzję miały też
wpływ liczne wycieczki, które poszerzają wiedzę uczniów, atmosfera panująca zarówno na lekcjach,
jak i na przerwach, a także wykwalifikowane grono pedagogiczne, dzięki któremu mogę poszerzać
swoje pasje.
Red.: Jaki profil wybrałaś i dlaczego?
K.C.: Wybrałam profil matematyczno-przyrodniczy, ponieważ interesuję się przedmiotami ścisłymi. W
przyszłości chciałabym pójść na studia medyczne, a potem, kto wie, może zostać lekarzem.
Red.: Co sądzisz o poziomie nauczania w naszej szkole?
K.C.: Myślę, że poziom nauczania w szkole jest bardzo wysoki. Nauczyciele wkładają dużo serca w to,
aby uczeń zrozumiał daną lekcję. Chcą nas przygotować zarówno do matury, jak i dalszego życia.
Szkoła nie skupia się wyłącznie na realizowaniu całego materiału, bierze również pod uwagę rzeczy,
których w nim nie ma. Aby poszerzać zdobytą przez nas wiedzę, co mi się bardzo podoba, organizują
ciekawe wyjazdy, na przykład za granicę.
Red.: Co sądzisz o atmosferze panującej w naszej szkole?
K.C.: Uważam, że atmosfera panująca w liceum jest bardzo przyjazna. To dzięki niej wszyscy czują się
jak u siebie w domu. Uczniowie są bardzo mili i życzliwi. Kiedy ktoś ma problem, potrafią pomóc w
jego rozwiązaniu. Na ich twarzach często gości uśmiech.
Red.: A co ci się tu najbardziej podoba?
K.C.: Najbardziej podoba mi się miła atmosfera, poziom nauczania oraz wykwalifikowana kadra
nauczycieli. Uśmiechy na ich twarzach oraz dobroć i wyrozumiałość, sprawiają, że się nie boję, bo
wiem, że nauczyciel to też człowiek.
Red.: Czy cieszysz się z wyboru tego liceum?
K.C.: Oczywiście, jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Mimo że jestem tu zaledwie od
dwóch miesięcy, to wiem, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Zdążyłam poznać już
wielu wspaniałych ludzi skorych do pomocy. Poznałam zakamarki szkoły, jej historię oraz zdobyłam
wiedzę na temat jej patrona.
Red.: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
K.C.: Ja też bardzo dziękuję.
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