wywiady na 25-lecie szkoły
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Ukończyła III LO w roku
2000.
Studiowała na:
Politechnice
Poznańskiej
Architekturę w latach
2001- 2006 oraz
Malarstwo na ASP w
Poznaniu w latach
2004- 2010

Wywiad
- Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym zajmuje się Pani obecnie? Gdzie Pani obecnie mieszka?
Mieszkam w Elblągu. Prowadzę własną działalność, w ramach której zajmuję się szeroko pojętym
projektowaniem. Realizuję również projekty społeczne i artystyczne.

- W jakiej klasie uczyła się Pani w III LO? Czy wybrany przez Panią profil miał jakiś wpływ na wybór
studiów oraz na późniejsze życie zawodowe?
Przez pierwsze 2 lata uczyłam się w klasie z rozszerzonym angielskim. Potem wybrałam profil
ekonomiczny. Nie było to kompatybilne z wybranymi przeze mnie kierunkami studiów, chociaż na
pewno na studiach politechnicznych pomogła mi nieco rozszerzona matematyka.
- Jak Pani wspomina okres spędzony w naszym liceum? Jaka atmosfera panowała wtedy w szkole?
Najbardziej zżyłam się z ludźmi z pierwszej klasy, z którymi do końca nauki w liceum miałam zajęcia
językowe. Do dziś większość z nas utrzymuje ze sobą kontakt. Można więc powiedzieć, że czas spędzony
w liceum miał wpływ na to z jakimi ludźmi do dziś się przyjaźnię. Jeden z kolegów z klasy został nawet
moim mężem.

- Jakie sytuacje oraz jacy nauczyciele szczególnie zapadli Pani w pamięć?

Zajęcia z angielskiego z p. Karoliną Wenzel, w ramach których odgrywaliśmy sztukę Szekspira pt.” As
You Like It” w Elblągu, Gdańsku oraz Szwecji.
- Czy odnosiła Pani jakieś sukcesy w czasie nauki w liceum?

I miejsce w konkursie matur z j. polskiego – ELMA
- A jakie sukcesy osiągnęła Pani w okresie studiów, czy też obecnie w pracy zawodowej, którymi może się
Pani pochwalić?

Najbardziej cieszą mnie moje działania artystyczne, jak np. realizacja projektu Audiomurale.
- Czego Pani nie lubiła? Jakie przedmioty Pani sprawiały szczególną trudność?
Nie lubiłam lekcji fizyki (polubiłam ją dopiero na studiach) i chyba nie rozumiałam chemii, ale dzięki
testom wyboru zawsze udawało mi się dostać 4 :)

- Co powiedziałaby Pani tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed ważnym wyborem,
wpływającym na ich późniejszą ścieżkę zawodową? Czy wybierając kierunek studiów powinni
myśleć pragmatycznie, czy jednak, nie bacząc na obecne tendencje, powinni kierować się
marzeniami?
Studia mają przede wszystkim nauczyć samodzielności w rozwijaniu różnych umiejętności. Często
się zdarza, że nie determinują ścieżki zawodowej, ale pozwalają stworzyć osobę, która będzie umiała
się wykazać kreatywnością podczas podejmowania różnych wyzwań. Wielu rzeczy, które będziecie
wykonywać w przyszłości nie będziecie się w stanie nauczyć na studiach, bo prawdopodobnie one
jeszcze nie istnieją. Tak jak w czasie, kiedy moi rówieśnicy studiowali marketing, nie istniały media
społecznościowe. Studia uczą elastyczności i reagowania na sytuację na świecie. Fajnie jest też
wyjechać do innego miasta :)

Łukasz Kotyński


Ukończył III LO w roku 2000.



Studiował Filologię
angielską na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu (2000-2006)



Ukończył specjalizację w
zakresie tłumaczenia
konferencyjnego w
Instytucie Filologii
Angielskiej UAM w Poznaniu

Wywiad
- Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym zajmuje się Pan obecnie? Gdzie Pan obecnie mieszka?
Po 10-letnim pobycie w Poznaniu (5 lat studiów + 5 lat pracy po studiach) wróciłem do rodzinnego
Elbląga i na razie w tymże spokojnym, sielskim klimacie działam jako tłumacz języka angielskiego. Na co
dzień do pracy wystarczy mi dostęp do komputera i internetu, a w przypadku tłumaczeń ustnych
(konferencyjnych) podróżuję w różnych kierunkach, stosownie do zapotrzebowania. W chwilach wolnych
od pracy buduję z dziećmi potwory z klocków Lego, fotografuję dziwne budynki i redaguję na Facebooku
profil ZiElbląg.

- W jakiej klasie uczył się Pan w III LO? Czy wybrany przez Pana profil miał jakiś wpływ na wybór
studiów oraz na późniejsze życie zawodowe?
Jako fan języka angielskiego wybrałem profil humanistyczny, co w naturalny sposób popchnęło mnie w
kierunku studiów filologicznych. Gdyby w tamtych zamierzchłych czasach matura z matematyki była
obowiązkowa, to pewnie bardziej bym się do tego przedmiotu przykładał i przez to miał możliwość
studiowania jakiegoś "pożytecznego" technicznego kierunku. Ostatecznie tak się nie stało, ale chyba nie
narzekam ;-)

- Jak Pan wspomina okres spędzony w naszym liceum? Jaka atmosfera panowała wtedy w szkole?
Choć niektórzy z sentymentem wspominają swoje lata studenckie, to dla mnie zdecydowanie
najprzyjemniejszym okresem w życiu była nauka w III LO. To właśnie w tym czasie poznałem wielu
przyjaciół, którzy są mi bliscy do dziś, choć rozjechali się po całym świecie. Liceum stwarzało możliwość
rozwijania różnych pozalekcyjnych zainteresowań, a przy tym - w odróżnieniu od studiów - jeszcze nie
trzeba się było martwić o takie przyziemne rzeczy jak pierwsza praca, opłacanie składek ZUS czy
rozliczanie z Urzędem Skarbowym.

- Jakie sytuacje oraz jacy nauczyciele szczególnie zapadli Panu w pamięć?
Myślę, że nie tylko ja - jako obecny anglista - bardzo miło wspominam zajęcia z języka angielskiego z mgr
Karoliną Wenzel (dziś pracującą na Uniwersytecie Gdańskim pod pseudonimem dr Karolina
Janczukowicz). Dzięki jej entuzjazmowi i przekonaniu, że kilkunastoosobowa grupa młodzieży chętnie
nauczy się po lekcjach na pamięć sztuki Szekspira w oryginale, mogłem biegać w rajtuzach i teatralnym
stroju po zaprzyjaźnionym szwedzkim miasteczku Ronneby.
- Czy odnosił Pan jakieś sukcesy w czasie nauki w liceum?
Tu bez zmian - ewentualne sukcesy dotyczyły języka angielskiego: byłem finalistą ogólnopolskiej olimpiady
językowej, co ułatwiło mi wstęp na studia, a także zwycięzcą polskiego etapu konkursu International Public
Speaking Competition, dzięki czemu brałem udział w jego światowym finale w Londynie.

- A jakie sukcesy osiągnął Pan w okresie studiów, czy też obecnie w pracy zawodowej, którymi może się Pan pochwalić?
Chociaż dla zawodu tłumacza charakterystyczna jest "przezroczystość" i pozostawanie w tle, to miło jest brać udział w
projektach o istotnym znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, takich jak np. Szczyt Klimatyczny ONZ czy
negocjacje związane z przygotowaniem mistrzostw Euro 2012.
- Czego Pan nie lubił? Jakie przedmioty sprawiały Panu szczególną trudność?
Nie jestem dumny z tego, że nigdy nie lubiłem matematyki, ale z przyjemnością przyznaję, że dzięki zajęciom z
niezastąpioną p. Haliną Smoleńską ten przedmiot nie sprawiał mi szczególnej trudności.

- Co powiedziałby Pan tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed ważnym wyborem, wpływającym na ich późniejszą
ścieżkę zawodową? Czy wybierając kierunek studiów powinni myśleć pragmatycznie, czy jednak, nie bacząc na obecne
tendencje, powinni kierować się marzeniami?
Nie odkryję Ameryki stwierdzając, że absolwenci kierunków technicznych (zwłaszcza związanych z informatyką) nie
będą się musieli w najbliższej przyszłości martwić o pracę. Jednak również humaniści mogą mieć przed sobą całkiem
niezłe perspektywy rozwoju, o ile znają języki obce (obowiązkowo angielski, a do tego jeszcze jeden lub najlepiej kilka;-)
Mimo wszystko warto kierować się swoimi marzeniami i faktycznymi zainteresowaniami, bo coraz częściej pracodawcy
zwracają uwagę niekoniecznie na wyniki uzyskane na studiach czy ukończony kierunek, ale przede wszystkim na
osobowość, zaangażowanie, samodzielność, otwartość na nowe wyzwania oraz inne "miękkie" kompetencje.

Rafał Toczko
 Ukończył III LO w roku 2000
 Studiował w ramach
Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów
Humanistycznych, uzyskał tytuł
magistra filozofii w 2005 r. na
UMK i magistra filologii
klasycznej na UMK, po czym
podjął studia doktoranckie w
2007 r. ukończone zdobyciem
stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w 2010 r.

Wywiad
- Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym zajmuje się Pan/i obecnie? Gdzie Pan/i obecnie mieszka?
Jestem pracownikiem naukowym Wydziału Filologicznego UMK, zajmuję się starą i piękną kulturą grecką,
rzymską i wczesnochrześcijańską. Mieszkam w pięknym i starym Toruniu, z piękną i młodą rodziną: żoną
Kasią, synem Franciszkiem i córką Wandą.
- W jakiej klasie uczył Pan się w III LO? Czy wybrany przez Pana profil miał jakiś wpływ na wybór studiów
oraz na późniejsze życie zawodowe?
Profil wybieraliśmy po dwóch latach na dwa ostatnie lata nauki. Wybrałem profil humanistyczny, żeby mieć
więcej czasu na działanie na polu naukowym, kulturalnym, sportowym i towarzyskim.

- Jak Pan wspomina okres spędzony w naszym liceum? Jaka atmosfera panowała wtedy w szkole?
WSPANIALE! To były wyjątkowe roczniki, pamiętam, że nauczyciele żegnali nas słowami, że ogromną
przyjemnością było nas uczyć. To, co było dla mnie najważniejsze i spowodowało, że chciałem pracować w
szkolnictwie (udało się!), to atmosfera wzajemnej inspiracji na przecięciu linii nauczyciele-uczniowie,
uczniowie-nauczyciele, uczniowie-uczniowie, nauczyciele-nauczyciele. Podejmowaliśmy mnóstwo działań, by
wymienić kilka, w których brałem udział:
-spektakle teatralne w języku angielskim (brałem udział w dwóch), w języku polskim ( w dwóch)
- wewnątrzszkolna liga koszykówki (nie licząc sukcesów na arenie wojewódzkiej – 2x wicemistrzostwo woj.
elbląskiego)
- udział i sukcesy w ogólnoświatowych speech contests

- debaty oksfordzkie po angielsku i po polsku
- nocne spotkania z socrealizmem z panem Wojciechem Paczkowskim
- szkoły na wyjeździe
- obozy narciarskie
- obozy żeglarskie…

- Jakie sytuacje oraz jacy nauczyciele szczególnie zapadli Panu w pamięć?
Nie chciałbym nikogo wyróżniać, bo wszyscy zapadli mi w pamięć, ale pamiętam troskę Pani (wówczas
wicedyrektor) Haliny Smoleńskiej, kiedy zdecydowałem się na wybór profilu humanistycznego. Pani
dyrektor poprosiła mnie na rozmowę face to face do swojej sali i rozmowę zaczęła od słów: Rafał,
dlaczego chcesz sobie zniszczyć życie? ☺ To także Pani Dyrektor zawdzięczam zdanie matury. Przed
maturą ustną z angielskiego piłem herbatę w ogrodzie w domu moich rodziców, gdy zadzwonił telefon, w
którym głos Pani Dyrektor pytał mnie, dlaczego jeszcze nie ma mnie w szkole, bo za 15 minut
odpowiadam. Cóż, dzięki Niej: zdążyłem.
- Czy odnosił Pan jakieś sukcesy w czasie nauki w liceum?
Tak, naukowe, sportowe, artystyczne i towarzyskie, ale nie chciałbym się chwalić, zwłaszcza tymi
ostatnimi. Wszystkie te sukcesy, jak to dziś widzę, były efektem wspomnianej wyżej atmosfery, która
sprawiała, że chciało nam się chcieć.

- A jakie sukcesy osiągnął Pan w okresie studiów, czy też obecnie w pracy zawodowej, którymi może się
Pan pochwalić?
O tym pisałem już na pierwszej stronie. Dodam jeszcze, że poza dwiema książkami „Jak zostać
heretykiem”, Toruń 2011 i „Żywotami galijskimi”, Kraków 2015, najciekawszym moim „produktem”
opracowanym razem z moimi znakomitymi kolegami, pod przewodnictwem prof. Przemysława Nehringa
jest nowatorskie narzędzie internetowe do prowadzenia badań nad listami św. Augustyna:
WWW.scrinium.umk.pl z którego każdego miesiąca korzystają ludzie z ponad 50 państw świata.

- Czego Pan nie lubił? Jakie przedmioty Panu sprawiały szczególną trudność?
Nie lubiłem niemieckiego, przysposobienia obronnego i, co zabawnie może zabrzmieć, filozofii. Uwielbiałem
matematykę, fizykę, język polski i język angielski z Panią Karoliną Wenzel.
- Co powiedziałby Pan tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed ważnym wyborem, wpływającym na ich
późniejszą ścieżkę zawodową? Czy wybierając kierunek studiów powinni myśleć pragmatycznie, czy jednak, nie bacząc
na obecne tendencje, powinni kierować się marzeniami?

Jestem żywym przykładem na to, że można wybierać zupełnie niepragmatycznie, być otwartym na to, gdzie poprowadzi
nas nurt życia i żyć twórczo, radośnie i, mam nadzieję, sensownie. I jestem gorącym zwolennikiem patrzenia na życie
jako na przygodę, podróż do przebycia w dobrym towarzystwie, z ciekawym zajęciem i przede wszystkim wiodącą,
może nie całkiem prosto, ale w dobrym kierunku. Odradzam myślenie o swoim przyszłym życiu jako o karierze do
zaplanowania, umeblowania etc.
Radziłbym, żeby wybierać studia trudne, które mają długą i dobrą tradycję w Polsce i światową rangę, takie, gdzie
pracują wybitni wykładowcy, którzy mogą nas wiele nauczyć i zarazić akademickim stylem życia. Ale pamiętajcie, że
nie da się w 100% zaplanować własnego życia i całe szczęście!

Jacek Margol
 Ukończył III LO w roku 2003
 Ukończył Szkołę Główną
Handlową w Warszawie na
wydziale Ekonomia w latach
2003-2008 oraz Haute Ecole de
Commerce Paris w 2007,
Uniwersytet Warszawski – 20062007

Wywiad
- Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym zajmuje się Pan obecnie? Gdzie Pan obecnie mieszka?
Jestem menadżerem w dziale badań rynku i konsumenta w międzynarodowej firmie, Procter & Gamble.
Mieszkam i pracuję w Genewie, w Szwajcarii.
- W jakiej klasie uczyła Pan się w III LO? Czy wybrany przez Pana profil miał jakiś wpływ na wybór
studiów oraz na późniejsze życie zawodowe?
W III LO uczyłem się w klasie z rozszerzonym programem matematycznym. Z pewnością solidne
matematyczne podstawy przydały się na studiach z ekonomii, której językiem jest matematyka.
Matematyka pomogła mi również rozwinąć zdolności analitycznego i krytycznego myślenia, co jest
niezbędną umiejętnością w mojej obecnej pracy.
- Jak Pan wspomina okres spędzony w naszym liceum? Jaka atmosfera panowała wtedy w szkole?
Lata liceum wspominam z nostalgią. Był to jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia. Dużo radości,
energii, wspaniałych przyjaźni. Poczucie, że oto otwiera się przede mną dorosłe życie, pełne
nieograniczonych możliwości.

- Jakie sytuacje oraz jacy nauczyciele szczególnie zapadli Panu w pamięć?
III LO za moich czasów (ufam, że jest tak do dziś) nie narzekało na brak doskonałych nauczycieli. Nie
sposób wymienić tu wszystkich, ale szczególnie zapadli w pamięć anglista, p. Piotr Kacała, organizatorki
szkolnego teatru anglojęzycznego p. Karolina Wenzel i p. Ania Lasek, p. Krysia Mołczanowicz z jej
niezgłębioną wiedzą geograficzną, polonistka, p. Danuta Sawicka, historyk, p. Piotr Pietruczuk –
niewyczerpane źródło zabawnych powiedzonek, których używam do dziś i oczywiście nasza wychowawczyni,
p. Jadwiga Makowska, która do dziś w moich wspomnieniach jawi się jako matematyczny geniusz!
- Czy odnosił Pan jakieś sukcesy w czasie nauki w liceum?
Zdarzyło się kilka. Byłem finalistą Olimpiady Geograficznej w 2002 r. i Olimpiady Języka Angielskiego w
2003 r. Wygrałem też polski finał Public Speaking Competition. Miło wspominam również 3. nagrodę za
najlepszą pracę maturalną z języka polskiego w województwie.

-Czego Pan nie lubił? Jakie przedmioty Pan sprawiały szczególną trudność?
W zasadzie lubiłem wszystkie przedmioty. Najmniej może WOS i przedsiębiorczość. Prawdopodobnie
dlatego, że miały po jedną godzinę w tygodniu, więc przez dużą ilość programu trzeba było przejść w sposób
bardzo pobieżny.

- A jakie sukcesy osiągnął Pan w okresie studiów, czy też obecnie w pracy zawodowej, którymi może się Pan
pochwalić?
Studia w SGH ukończyłem z wyróżnieniem, broniąc pracę magisterską z ekonomii matematycznej, pod kierunkiem
prof. Honoraty Sosnowskiej, wybitnej polskiej specjalistki od teorii gier. Jestem też absolwentem europejskiego
program studiów menadżerskich CEMS, który skupia po jednej, najlepszej uczelni ekonomicznej/biznesowej z 20
krajów. Przestudiowałem również semestr na lingwistyce stosowanej na UW. Nic z tego nie wyszło, ale cieszę się, że
spróbowałem i dowiedziałem się, że nie tędy droga.
- Co powiedziałby Pantegorocznym maturzystom, którzy stoją przed ważnym wyborem, wpływającym na ich
późniejszą ścieżkę zawodową? Czy wybierając kierunek studiów powinni myśleć pragmatycznie, czy jednak, nie
bacząc na obecne tendencje, powinni kierować się marzeniami?
Najlepsze decyzje w życiu podjąłem kierując się nie zimnym rachunkiem zysków i strat, ale instynktem i głosem serca.
Moja rada jest taka – róbcie to, do czego Was ciągnie, nie zważając na trudności. Skupcie się na swoich silnych
stronach i rozwijajcie się w tym kierunku, a o słabych stronach po prostu zapomnijcie, zamiast tracić czas na ich
poprawę. Wyborem kierunku studiów nie ma się co zbytnio przejmować. Można go bez większych problemów
zmienić, a poza tym, za 10 lat i tak wiedza zdobyta dziś na studiach będzie nieaktualna. Liczyć się będzie tylko to, jak
wasz sposób myślenia ukształtowały studia.

Krzysztof Wieszczek
 Ukończył III LO w roku 2003
 Ukończył studia aktorskie
(aktorstwo dramatyczne) w
Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej im. Ludwika
Solskiego w Krakowie

Wywiad
-Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym zajmuje się Pan obecnie? Gdzie Pan obecnie mieszka?

Jestem aktorem, mieszkam w Warszawie.
-W jakiej klasie uczyła Pan się w III LO? Czy wybrany przez Pana profil miał jakiś wpływ na wybór studiów oraz na
późniejsze życie zawodowe?

Po dwóch latach klasy ogólnej wybrałem profil humanistyczny. To były czasy, kiedy liceum trwało cztery lata... Trudno
powiedzieć w jakim stopniu wpłynęło to na moje późniejsze decyzje, ale na pewno ten wybór był świadomy, bo chciałem
zajmować się kulturą i sztuką.
-Jak Pan wspomina okres spędzony w naszym liceum? Jaka atmosfera panowała wtedy w szkole?
Fantastyczna! Pełna luzu towarzyskiego, zabawy i humoru, ale jednocześnie dużej konkurencji na polu, że tak powiem,
intelektualnego rozwoju. W III LO w tamtym czasie uczyło się wielu ludzi, którzy chcieli coś osiągnąć i - z tego co wiem generalnie im się to udało.

-Jakie sytuacje oraz jacy nauczyciele szczególnie zapadli Panu w pamięć?
Nie mamy tyle czasu... Ale na pewno bardzo ważną osobą był dla mnie Pan Dyrektor Zaborowski. On stworzył atmosferę
twórczego fermentu i pozytywnej rywalizacji. Dbał też o to, żeby ludzie tacy jak ja mieli możliwość realizowania swoich
pasji, także poza szkołą. No i gdyby nie On, pewnie bym nie skończył nawet drugiej klasy. Ze względu na nieobecności.
Zawsze uważałem, że jak chcę o czymś poczytać albo zrobić coś w teatrze, to jest to dla mnie ważniejsze niż chodzenie na
lekcje... Nie wszyscy to rozumieli, a Dyrektor tak. I przekonał do tego innych nauczycieli. Zaufał mi, za co zawsze będę mu
wdzięczny. No i chyba go nie zawiodłem.
-Czy odniósł Pan jakieś sukcesy w czasie nauki w liceum?

Coś by się znalazło... W trzeciej klasie byłem już zwolniony z matury z polskiego jako finalista olimpiady polonistycznej,
rok później tę olimpiadę wygrałem (tzn. byłem laureatem I miejsca), dzięki czemu miałem indeksy wszystkich uczelni
humanistycznych w kieszeni. A wszystko to w zamierzchłych czasach, kiedy na studia trudno było się dostać, nie brali
każdego kto ma maturę i puls...
-A jakie sukcesy osiągnął Pan w okresie studiów, czy też obecnie w pracy zawodowej, którymi może się Pan pochwalić?
Zaraz po studiach zostałem aktorem Narodowego Teatru Starego w Krakowie, pracowałem z wybitnymi reżyserami i
aktorami w wielu wspaniałych teatrach (Narodowym w Warszawie, Studio, IMKA). Pracowałem i pracuję w telewizji, co
wiele osób uznaje za sukces (faktycznie konkurencja jest spora), gdzie oprócz grania ról w serialach zdarzyło mi się wygrać
Taniec z Gwiazdami. Także niezły rozstrzał, He He

-Czego Pan nie lubiła Jakie przedmioty Panu sprawiały szczególną trudność?

Trudno powiedzieć, żebym jakiegoś przedmiotu nie lubił. Jeśli było mniej interesująco, odgrywałem rolę klasowego błazna
albo szedłem do biblioteki, na spacer, na piwo. Zdecydowanie najtrudniej było na matematyce u Pani Halinki Smoleńskiej i
u Pani Jadzi Makowskiej. Ale dziś, choć cisnęły nas bez litości, obie wspominam z największą sympatią.
-Co powiedziałby Pan tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed ważnym wyborem, wpływającym na ich późniejszą
ścieżkę zawodową? Czy wybierając kierunek studiów powinni myśleć pragmatycznie, czy jednak, nie bacząc na obecne
tendencje, powinni kierować się marzeniami?
Dziewiętnastoletni ludzie nie słuchają nikogo poza sobą, powiem więc za klasykiem: Rób ta co chce ta!

Daria Mielcarzewicz
 Ukończyła III LO w roku 2004
 Studiowała wiedzę o teatrze na
Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu w
latach 2004-2009 oraz grafikę
komputerową w Wyższej Szkole
Informatyki Stosowanej i
Zarządzania w Warszawie w
latach 2010-2011 i fotografię na
Uniwersytecie Artystycznym w
Poznaniu w latach 2012-2015

Stypendium:
Stypendium artystyczne miasta Poznania przyznane przez Kapitułę Nagrody Artystycznej za:
działalność artystyczną w dziedzinie fotografii (2009).
Nagrody:
- Nagroda w konkursie Centrum Warte Poznania na zrealizowanie wielomiesięcznego,
miejskiego projektu artystycznego „Królowa Wilda i Duchy Poznania” w Poznaniu (2015)
- 1 nagroda w konkursie fotograficznym Forum Fotografii Teatralnej organizowanym przez
Teatr Nowy w Poznaniu (2010)
-wyróżnienie w konkursie na logo Wydawnictwa Miejskiego Posnania (2011)
Publikacje (teksty):
1. PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA [w:] Wyspiański interdyscyplinarnie, pod red. B. Burdzieja,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008. (współautorstwo z Marianną
Wartecką)
2. PUBLIKACJA W CZASOPISMIE: „Próba. Nieregularnik Teatralny”, nr 1, Wydawnictwo

Wystawy indywidualne :
- wystawa projektów graficznych w Książnicy Podlskiej im. Ł. Górnickiego / Białystok, 2016
- plenerowa wystawa projektów fotograficznych i graficznych w ramach projektu „Królowa
Wilda i Duchy Poznania”/ Poznań, czerwiec-grudzień 2015
- wystawa projektów graficznych w ramach 12. Letnich Ogrodów Polityki/ Biblioteka im. C.
Norwida, Elbląg, czerwiec 2015
- wystawia projektów graficznych / MITMI, Łódź, Off Piotrkowska, październik 2014
- wystawa serii plakatów w ramach festiwalu Poznań Baroque/ centrum Poznania, listopad grudzień
2013
- wystawa projektów okładek książek oraz ilustracji książkowych/ Biblioteka Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza, Poznań, styczeń-luty 2012

- Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym zajmuje się Pani obecnie? Gdzie
Pani obecnie mieszka?
Mieszkam w Poznaniu. Zajmuję się projektami graficznymi i fotograficznymi. Od 2011 roku
pracuję w małej agencji reklamowej Rekord, a od 2012 roku intensywnie zajmuje mnie
autorski Sklep z cytatami, który jest „dzieckiem” tej agencji.
Sklep z cytatami opiera się na prawie stu moich projektach graficznych
- W jakiej klasie uczyła Pani się w III LO? Czy wybrany przez Panią profil
miał jakiś wpływ na wybór studiów oraz na późniejsze życie zawodowe?
Byłam w klasie humanistycznej – raczej był to dla mnie jedyny słuszny wybór ☺
Nie przesadzałabym, że profil klasy w liceum miał jakiś wpływ na moje życie
zawodowe, po prostu było mi łatwiej – bliżej do swoich zainteresowań. W tym sensie
profil klasy był tożsamy ze studiami humanistycznymi, które podjęłam po maturze.
- Jak Pani wspomina okres spędzony w naszym liceum? Jaka atmosfera panowała
wtedy w szkole?
Wspominam to z dużym sentymentem. Liceum kojarzy mi się z wolnością i
głupotami, które wtedy robiłam (banalnie...), ze szczeniactwem ☺ Wydaje mi się, że
atmosfera w III LO była najfajniejsza, porównując pozostałe licea, w których byli
znajomi. I bezstresowa, otwarta. Poza tym starsi bracia utorowali mi wcześniej drogę,
więc nie mogłam znaleźć się gdzie indziej ☺

-Jakie sytuacje oraz jacy nauczyciele szczególnie zapadli Pani w pamięć?

Naprawdę mam o tym pisać?? A kto to będzie czytał? ☺ To może napiszę tylko o
dobrych wspomnieniach ☺
Pamiętam świetną atmosferę, którą stwarzała na języku angielskim Anna Lasek;
pamiętam, że bardzo dobrym wychowawcą była Beata Orzech; lubiłam bardzo
plastykę z Panem Mirosławem Czarnym... i szalone zajęcia z polskiego (tylko
okazjonalne, z tego co pamiętam) z Panem J. Zaborowskim, uwielbiałam zajęcia
historii z Panem Paczkowskim (nie jestem pewna czy dobrze zapamiętałam
nazwisko); Nigdy w życiu nie zapomnę zajęć z Przysposobienia Obronnego z Panem
Babrajem ☺
Czy odnosił Pani jakieś sukcesy w czasie nauki w liceum?
- Nie pamiętam niestety! Kojarzę, że chyba dostałam się do finału Olimpiady z Języka
Polskiego.
Czego Pani nie lubiła? Jakie przedmioty Pani sprawiały szczególną trudność?
Dzięki nauczycielom niektóre przedmioty, za którymi nie przepadałam, były do strawienia a
nawet je polubiłam: np. matematyka i chemia. Fizyki nie wspominam najlepiej i języka
francuskiego też; pamiętam, że straszne były zajęcia z przedsiębiorczości (bezsensownie
prowadzone); łacina nie była łatwa; elementy filozofii były słabe; a biologia, historia, WOS i
język polski mogły być dużo bardziej fascynujące!

- Co powiedziałby Pani tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed ważnym
wyborem, wpływającym na ich późniejszą ścieżkę zawodową? Czy wybierając kierunek
studiów powinni myśleć pragmatycznie, czy jednak, nie bacząc na obecne tendencje,
powinni kierować się marzeniami?
Przede wszystkim powiedziałabym, żeby się nie stresowali i zdystansowali na wstępie (o ile
to możliwe). ☺ Studia to jeszcze przedłużenie beztroski, więc nie ma powodu do spinania się.
Moim zdaniem każdy powinien przejść przez studia zawodowe, jakąś wąską specjalizację
i dodatkowo (obowiązkowo!!!) przez dobre studia humanistyczne. Dlatego że te pierwsze
dają fach, a te drugie uczą myśleć, poszerzają horyzonty i po prostu zamieniają nas z
dzieciaków w dorosłych. Nie ma tu więc żadnej rozbieżności, trzeba najlepiej studiować dwa
kierunki jednocześnie (a nie jeden po drugim, żeby tak jak ja nie skończyć studiowania
dopiero około trzydziestki) ☺
Oczywiście studia się bardzo zdewaluowały. Każdy dziś idzie na studia, więc ich poziom
drastycznie spada co roku. Dlatego naprawdę warto popytać innych ludzi (absolwentów) i
poczytać o konkretnych kierunkach, wydziałach i uniwersytetach, żeby nie trafić w jakieś przeciętne miejsce. Ja miałam
szczęście, bo trafiłam na mądrych profesorów na UAM w
Poznaniu.
Nie polecam studiowania w rodzinnym mieście. Nie tyle ze względu na uczelnię, jaka tu jest,
co ze względu na to, że zostawanie w domu nie jest zdrowe. Wyjazd z Elbląga na studia był
chyba najbardziej rozwojową (mimo że trudną!) rzeczą, jaka mi się przytrafiła.

Michał Stężała

 Ukończył III LO w roku 2009
 Ukończył The University of
Aberdeen, Szkocja, Wielka
Brytania. Prawo (4-letnie studia
licencjackie oraz aplikacja
prawnicza, której część odbywa
się na uniwersytecie jako piąty
rok studiów) z elementami
zarządzania (2-letnie studia
menedżerskie podczas 1. i 2.
roku studiów prawniczych).

-Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym zajmuje się Pan obecnie? Gdzie Pan obecnie mieszka?
Od początku pobytu w Szkocji, czyli 2009 roku, mieszkam w Aberdeen. Studia licencjackie skończyłem w 2013 roku. Nie
będąc przekonanym, czy na pewno chciałbym pracować jako prawnik, po zakończeniu licencjatu wziąłem 2-letnią przerwę
w nauce, by spojrzeć na wszystko z dystansu i by nabrać większego doświadczenia w pracy. Ucząc się siłą rzeczy mogłem
pracować tylko na część etatu i nigdy nie miałem możliwości rozwinąć skrzydeł w sensie zawodowym. Po tylu latach nauki
miałem ochotę po pierwsze sprawdzić się w świecie pracy, a nie tylko akademickim, a po drugie usamodzielnić się
finansowo i – mówiąc wprost – w końcu przekonać się o różnicy finansowej między pracowaniem w Polsce a na Wyspach.
Po dwóch latach z kolei poczułem potrzebę dokończenia tego, co zacząłem, więc wróciłem na uniwersytet i zrobiłem rok
aplikacji prawniczej. Teraz szukam stażu w firmie prawniczej, po którym będę miał pełne prawo pracy jako prawnik w
Wielkiej Brytanii. Wciąż nie jestem w 100% przekonany, czy to praca dla mnie, ale nie mam wątpliwości, że zdecydowanie
lepiej mieć taką „opcję awaryjną” na przyszłość niż zaprzepaścić szansę zdobycia pełnych kwalifikacji i de facto z punktu
widzenia zawodowego zmarnować te lata nauki.
Od paru lat pracuję jako Transport Manager – menedżer transportu, w trzecim co do wielkości z 200 salonów
samochodowych jakie moja firma ma w Wielkiej Brytanii. Nie jest to praca z którą wiążę przyszłość, ale na chwilę obecną
zapewnia mi przyzwoite zarobki (w przeliczeniu – na poziomie tego co zarabia poseł RP) oraz pozwala nabyć
doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi, co pozwala mi w moim CV obok studiów na jednej z najlepszych uczelni w
Szkocji dodać coraz większe doświadczenie zawodowe.

-W jakiej klasie uczyła Pan się w III LO? Czy wybrany przez Pana profil miał jakiś wpływ na wybór studiów oraz na
późniejsze życie zawodowe?
Uczyłem się w klasie społeczno-prawnej. Profil ten wybrałem wiedząc, że będę starał się dostać na studia o profilu
humanistycznym. Nigdy nie chciałem jednak studiować przedmiotów po których ciężko znaleźć pracę w jakikolwiek
sposób powiązaną ze studiowanym przedmiotem (np. socjologia), zawsze ciągnęło mnie bardziej w stronę np. prawa, które
łączyło to, czym się interesowałem, z optymistyczną perspektywą zawodową. Stąd profil społeczno-prawny, który idealnie
trafił w moje oczekiwania.

-Jak Pan wspomina okres spędzony w naszym liceum? Jaka atmosfera panowała wtedy w szkole?
Mam prawie same dobre wspomnienia. Kto wie czy to nie były najlepsze lata mojego życia. Teoretycznie studia są
najlepszym okresem w życiu człowieka, ale wtedy już jednak człowiek trochę odpowiada za siebie (a czasem i innych), a w
liceum jesteśmy jeszcze dzieciakami i (prawie) wszystko uchodzi nam płazem, hehe. ;-)
-Jakie sytuacje oraz jacy nauczyciele szczególnie zapadli Panu w pamięć?
Dużo nauczycieli zapadło mi w pamięć i nie będę ich wymieniał, bo nie chciałbym kogoś pominąć. Osobiście jednak
najlepiej wspominam zajęcia z języka angielskiego z panią Anią Lasek, a także konwersacje z tego samego języka. Dzięki
dużej interakcji między nauczycielem a uczniami podczas tych zajęć powstawała zawsze magiczna atmosfera i nauka
stawała się ekscytująca. Pamiętam, że tak lubiłem uczestniczyć w tych zajęciach, że przychodziłbym na nie nawet gdyby nie
było sprawdzania obecności. ;-)

-Czy odnosił Pan jakieś sukcesy w czasie nauki w liceum?
Tak, odnosiłem sukcesy językowe z języka angielskiego i niemieckiego, z wyróżnieniem jednego szczególnego który miał
wielki wpływ na moje późniejsze życie – dostanie się do ścisłego finału konkursu Public Speaking Competition w Londynie
w 2008 roku. To osiągnięcie nie tylko pomogło mi w dostaniu się na zagraniczną uczelnię, ale także pomogło mi uwierzyć
we własne możliwości i stać się mniej nieśmiałą osobą. A trzeba podkreślić, że bez namowy mojego Taty oraz pani Ani
Lasek pewnie nie zdecydowałbym się na udział w tym konkursie, zakładając z góry że nie mam szans na sukces. Dlatego
jeśli mógłbym coś podpowiedzieć obecnym uczniom, to właśnie to: lepiej spróbować swoich sił nawet jak ma się nie udać
niż potem zastanawiać się „co by było gdyby...”. Nie mam pojęcia, jak potoczyłyby się moje losy gdybym nie zebrał w sobie
odwagi i nie wziął udziału w tym konkursie, ale myślę, że jest bardzo prawdopodobne że nie byłbym teraz tu gdzie jestem i
nie przeżyłbym tylu wspaniałych rzeczy jakie przeżyłem od tego czasu.
-A jakie sukcesy osiągnął Pan w okresie studiów, czy też obecnie w pracy zawodowej, którymi może się Pan pochwalić?
Jeszcze chyba jestem ciut za młody by mówić o poważnych sukcesach, jednak jestem dumny z tego że od dawna
zarządzam sporą grupą ludzi, z których prawie wszyscy są Szkotami, a ja nie dość że jestem jedynym Polakiem to
zdecydowanie najmłodszym – najbliższa mi wiekowo osoba jest ode mnie 4 lata starsza, a najstarszy członek zespołu ma
nade mną przewagę 45 lat.
-Czego Pan nie lubił ? Jakie przedmioty Panu sprawiały szczególną trudność?

Nigdy nie byłem dobry w ścisłych przedmiotach. Matematyka, fizyka, chemia – zawsze przychodziły mi trudno i mimo że
byłem w stanie zdobyć dobre oceny to kosztowało mnie to więcej nauki niż osoby z naturalnym talentem w tej dziedzinie.
Za to języki obce (obydwa pisałem rozszerzone na maturze i obydwa z rezultatem ponad 90%), język polski, WOS – to
były przedmioty na które chętnie przychodziłem i na których czułem że uczę się czegoś, co mnie naprawdę interesuje.

-Co powiedziałby Pan tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed ważnym wyborem, wpływającym na ich późniejszą
ścieżkę zawodową? Czy wybierając kierunek studiów powinni myśleć pragmatycznie, czy jednak, nie bacząc na obecne
tendencje, powinni kierować się marzeniami?
Nie mogę powiedzieć, że nie powinni kierować się do jakiegoś stopnia pragmatyzmem, gdyż jak pisałem wyżej sam tak
zrobiłem, wybierając prawo jako kierunek nie tylko moich zainteresowań ale dający szansę na znalezienie dobrej pracy. Z
drugiej strony zawsze doradzałbym, by wybrać przedmiot który naprawdę kogoś interesuje, nigdy nie studiować czegoś na
siłę, tylko po to by mieć papierek, który może da mi lepszą pracę. Po pierwsze – rynek się zmienia nieustannie i to, na co
jest zapotrzebowanie w tym momencie, za 4-5 lat może być ostatnią rzeczą, jakiej szukają pracodawcy. Po drugie – my się
zmieniamy. Dzisiaj może nam się wydawać, że chcemy być np. prawnikami, ale człowiek się zmienia, dojrzewa, zmieniają
się zainteresowania i priorytety w życiu. Warto pozostać elastycznym i nie traktować jako porażkę sytuacji, kiedy np. po
pierwszym roku studiów dochodzimy do wniosku, że popełniliśmy błąd. Kontynuacja dla samej kontynuacji to najgorsze
co można zrobić. Po trzecie – jak powiedział bodaj Albert Einstein: „Wykształcenie to jest to, co zostaje, kiedy zapomni się
wszystkiego, czego uczono nas w szkole”. Innymi słowy warto ze studiów starać się wynieść uniwersalne rzeczy, takie które
zostaną z nami na całe życie – jak umiejętność zgrabnego przelewania myśli na papier czy zdolność logicznego myślenia.
Reszta może się przydać, ale nie musi.

Magdalena Purcka
 Ukończył III LO w roku 2010
 Ukończyła Politechnikę
Warszawską na wydziale
matematyka (licencjat, 20102013), matematyka w
ubezpieczeniach i finansach
(magisterka, 2013-2015) oraz
Erasmus-Universita degli studi di
Perugia, Włochy, semestr letni
2014/2015 r.

-Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym zajmuje się Pani obecnie? Gdzie Pani obecnie mieszka?
Mieszkam obecnie w Warszawie. Pracuję w aktuariacie w Liberty Ubezpieczeniach. W wolnym czasie biegam, czytam
książki i piekę ciasteczka 
-W jakiej klasie uczyła Pani się w III LO? Czy wybrany przez Panią profil miał jakiś wpływ na wybór studiów oraz na
późniejsze życie zawodowe?
Byłam w klasie o profilu matematyczno-geograficznym. Wybrany przeze mnie profil miał duże znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o kierunku studiów, gdyż postanowiłam studiować matematykę.
-Jak Pani wspomina okres spędzony w naszym liceum? Jaka atmosfera panowała wtedy w szkole?
Cudownie wspominam lata spędzone w III LO. Atmosfera w szkole była niepowtarzalna.
-Jakie sytuacje oraz jacy nauczyciele szczególnie zapadli Pani w pamięć?
Najlepiej wspominam panią Halinę Smoleńską, dzięki której rozwinęłam swoje umiejętności matematyczne. Do dzisiaj
pamiętam artykuł wiszący na tablicy pod tytułem „Matematyk- najlepszy zawód świata”.

-Czy odnosił Pani jakieś sukcesy w czasie nauki w liceum?

2007 - laureat XIV edycji ogólnopolskiego konkursu matematycznego ALFIK
2009- "Kangur Matematyczny" – wyróżnienie
Dwukrotne stypendium Ministra za bardzo dobre wyniki w nauce.
-A jakie sukcesy osiągnęła Pani w okresie studiów, czy też obecnie w pracy zawodowej, którymi może się Pani pochwalić?
Stypendia naukowe w każdym roku studiów. Ukończenie licencjatu i magisterki z oceną celującą na dyplomie.
-Czego Pani nie lubiła? Jakie przedmioty Pani sprawiały szczególną trudność?
Nie pamiętam, żeby jakiś przedmiot sprawiał mi szczególną trudność.
-Co powiedziałby Pani tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed ważnym wyborem, wpływającym na ich późniejszą
ścieżkę zawodową? Czy wybierając kierunek studiów powinni myśleć pragmatycznie, czy jednak, nie bacząc na obecne
tendencje, powinni kierować się marzeniami?
Jeżeli ktoś ma możliwość robić to, co kocha i jednocześnie na tym zarabiać, to jak najbardziej powinien iść tą drogą.
Pamiętam jednak, że wielu maturzystów nie jest jeszcze pewnych tego, co chcieliby robić w przyszłości. W takim wypadku,
wydaje mi się, że najlepiej jest myśleć pragmatycznie. Zdecydowanie łatwiej znaleźć jest pracę po kierunkach
technicznych. Ja ze swojego doświadczenia, a także doświadczenia moich kolegów i koleżanek ze studiów, mogę powiedzieć,
że pracodawcy wręcz walczą o absolwentów matematyki, a zawody takie jak aktuariusz czy analityk data mining zajmują
czołowe miejsca w rankingach najlepszych zawodów świata.

