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Z ks. dr. MIECZYSŁAWEM
Do Liceum Pijarów u- częszczali m. in. tacy znani krakowianie jak Jerzy Nowosielski i Jerzy Bińczycki. Szkoła, którą Ks. dyrektor kieruje zaliczana jest do najlepszych liceów w Krakowie. Gdzie tkwi tajemnica sukcesu?
— Miło mi to słyszeć i muszę szczerze powiedzieć, że słyszę to nie po raz pierwszy. Taką opinią cieszymy się także ze strony samych władz o- światowych miasta Krakowa.
Przyczyn dobrej reputacji liceum jest kilka: program
autorski szkoły, poszerzony program nauczania języka angielskiego w systemie „International House”, biegła obsługa urządzeń komputerowych i nauka programowania z zakresu informatyki, wysoki poziom nauczania, charakter katolicki szkoły — a wraz z tym program wychowawczy oparty na budowaniu i przeżywaniu autentycznej osobowej wspólnoty wychowanków i wychowujących.
Proszę powiedzieć coś więcej na temat programu autorskiego.
— Liceum Pijarów realizuje jako jedna z niewielu szkół w Polsce własny eksperymentalny program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauka według tego programu podzielona jest na dwa etapy. Na etapie obejmującym klasy pierwszą i drugą — zajęcia mają charakter lekcyjny i obejmują nauczanie wszystkich przedmiotów w zakresie minimów programowych. Celem tego etapu jest przekazanie ogólnej wiedzy oraz rozeznanie się u- cznia we własnych możliwościach i zainteresowaniach. Na etapie drugim uczniowie wy bierają bardzo wąsko profilowane fakultety i specjalizują się w wybranych przez siebie dziedzinach. Zmienia się charakter nauki, która jest bardziej indywidualna i wymaga od ucznia odpowiedzialności i samodzielnej pracy.
Wśród nauczycieli jest szczęśliwa siódemka ze stopniem doktora, w tym m. in. wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej, ks. dr hab. Tadeusz Gadacz. Są też tzw. native speakers uczący języków obcych. Wprowadziliście specjalny program nauczania języka angielskiego „Interna- tonal House”. Na czym polega specyfika tego programu?
— Jesteśmy szkołą afiliowaną do systemu szkół angielskich „International House”. Przed podjęciem nauki w liceum w klasie pierwszej u- czniowie poddawani są ustnej kwalifikacji z języka. Umożliwia to rozpoczęcie nauki na dowolnym poziomie, w grupie o tym samym stopniu zaawansowania. Daje to szansę gruntownego poznania języka, rozszerzenia wiadomości bez stresu wywołanego niedobranym poziomem grupy, a w konsekwencji pozwala na zaoszczędzenie czasu. Powyższy system nauczania jest możliwy dzięki specyficznemu podziałowi godzin lekcyjnych, gdzie poszczególne klasy mają lekcje równolegle — w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Umożliwia to w razie konieczności zmianę grupy nawet w ciągu roku szkolnego, co nierzadko się zdarza w sytuacji zdolnych uczniów. Tempo nauczania i podręczniki są dobierane indywidualnie przez nauczyciela — zawsze pod kątem konkretnych uczniów w danej grupie i ich potrzeb.
Nowoczesność szkoła pijarów zawdzięcza także nauce informatyki. To daje możliwość szybszego znalezienia pracy po liceum w wypadku nie dostania się na studia wyższe. Z jakich najnowszych osiągnięć techniki komputerowej korzystacie?
— Zajęcia z informatyki prowadzone są przez wszystkie cztery lata nauczania w liceum. Wynikiem tego nauczania ma być biegłe opanowanie obsługi komputera oraz możliwości wykorzystania go w swojej indywidualnej dziedzinie pracy. Do realizacji tak postawionego celu wykorzystywane są dwie pracownie komputerowe. Praca z uczniami na fakultetach: humanistycznym, przyrodniczym oraz językowym ma na
 aspiracje
— rozmawia Marek Tytko
celu nauczyć młodzież sposobu wykorzystania komputera jako narzędzia ułatwiającego pracę w ich specjalizacji. Stąd w semestrze zimowym prowadzaliśmy naukę edytora TAG, obecnie natomiast prowadzimy naukę edytora World Perfect wersja 5,2, programu graficznego — Wandów oraz programu Ami Pro.
Była mowa o katolickim charakterze szkoły | budowaniu wspólnoty. Wśród dokumentów wymaganych od ośmioklasisty potrzebna jest o- pinia księdza proboszcza lub katechety...
— Liceum Pijarów nie jest czymś w rodzaju seminarium duchownego czy klasztoru, lecz nowoczesną szkołą średnią gromadzącą chłopców i dziewczęta, a więc szkołą koedukacyjną, która zgodnie z najlep szymi tradycjami chce dać u- czniom rzetelną wiedzę i pomóc rozwinąć duchowe aspiracje. To z kolei jest możliwe przez wszechstronny i pełny rozwój ich osobowości, w którym wymiar teologiczny człowieka ma swoje właściwe miejsce.
A teraz bardziej przyziemne pytanie. Ile wynosi czesne?
— Osiemset tysięcy złotych, Naszym pragnieniem jest dawać większe szanse kształcenia się uczniom z rodzin mniej zamożnych i ubogich. Dla u- czniów z rodzin ubogich przewidujemy ulgi stypendialne.

— Z informacji o waszej szkole wynika, że dziesięciu pierwszych uczniów osiągających średnią ocen co najmniej 5,0 zwalniacie z czesnego w połowie. Wiem też, że najlepsi uczniowie waszej szkoły w ramach nagrody wyjechali w zeszłym roku na miesiąc do Hiszpanii, gdzie zwiedzali zabytki i Wystawę Światową Expo ’92. Wszystko to za symboliczną kwotę. Jeśli więc ktoś chciałby zostać uczniem waszej szkoły —- jakie musi spełnić warunki?
— Trzeba przedstawić wymagane dokumenty, tj. m. in. świadectwo z klasy siódmej i odpis ocen z półrocza z klasy ósmej (bez ocen dostatecznych); i jak najlepiej zdać egzamin wstępny. Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie liceum od 10 marca do 7 kwietnia 1993 r. Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 23 i 24 kwietnia. Egzamin wstępny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji wraz z pełnym zestawem wymaganych dokumentów — są dostępne w gablocie szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego Zakonu OO Pijarów, Kraków ul. Akacjowa 5, tel. 12-33-63.

