Droga do przyszłości
owy rok szkolny rusza pełną parą! Na pewno nie zabraknie ciężkiej pracy, zmagań
z własnymi słabościami i nerwowego wyczekiwania na ostateczne oceny.
Sprawdźmy, jakie wspomnienia związane z naszą szkołą zachowały się w pamięci
absolwentki PG nr 3 Ewy Goudy (przedstawicielki Rady Uczniowskiej).

Ewo, jak wspominasz pobyt w PG nr 3?
Pobyt w naszym gimnazjum wspominam jako dotychczas trzy najlepsze lata życia. Fakt, czasami było trudno podołać
wymaganiom nauczycieli, ale czym jest nauczanie bez wymagań? Z perspektywy czasu, uważam że były one bardzo
potrzebne. Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko nauka. W PG3 poznałam wspaniałych ludzi, związałam przyjaźnie, które
trwają do dziś.
Jak zmieniło się twoje Życie, gdy zaczęłaś naukę w liceum?
Powiedzieć, że zmieniło się bardzo to za mało. W liceum jest zupełnie inne spostrzeganie ucznia. Nikt nie prosi Cię:
"popraw tę jedynkę". Wszystko co dotyczy ucznia jest tylko i wyłącznie jego sprawą, do której nikt się nie wtrąca.
Cudowne jest to ze poznałam nowych ludzi i otworzyłam się na nowe rzeczy, o których nawet nie miałam pojęcia.
Jakie są twoje wyniki w obecnej szkole? Może zdradzisz nam swoją średnią?
Musimy pamiętać, że w liceum nie liczą się już oceny. Oczywiście, są ważne, ale najważniejsze jest przygotowanie
do matury. Co do średniej... Jej wysokość niestety nie była zważająca z nóg, wynosiła zaledwie 4,7. Mam nadzieję,
że w tym roku będzie lepiej.
Życzę żeby była jeszcze lepsza. Czy uczęszczasz na jakieś zajęcia dodatkowe lub kółka
zainteresowań?
Tak, oczywiście. Uczęszczam do kółka języka łacińskiego i kółka teatralnego. Na zajęcia dodatkowe z historii
też czasami zaglądam.
Co zamierzasz robić po zakończeniu liceum? Może studia? Jeśli tak, to jaki kierunek?
Moim marzeniem jest wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od zawsze o tym myślałam.
Zobaczymy czy się uda.
Kim chciałabyś zostać po zakończeniu edukacji?
Chciałabym być notariuszem lub adwokatem.
Chciałabyś przekazać jakąś wiadomość swoim byłym nauczycielom?
Oczywiście, chciałbym im podziękować za trud jaki włożyli w moje wychowanie, mimo, że często zachodzili
mi za skórę.
Czy masz rady dla uczniów PG nr 3?
Bądźcie dzielni! Hah. Jeśli myślicie, że jest trudno... Spokojnie, będzie gorzej. Ale tak na poważnie to tylko czasami.
Dziękuje, że znalazłaś dla mnie chwilę. Mam nadzieję, że marzenie o Uniwersytecie
Jagielońskim spełni się niebawem. Życzę ci dalszych sukcesów i powodzenia.
Ja również dziękuję.

