
 „Nie żałuję, że znalazłam się w raciborskim <Plastyku>” 

Rozmowa z Agnieszką Kowalską, uczennicą klasy IV Liceum Plastycznego, stypendystką Prezesa Rady 

Ministrów 

* Agnieszko, powiedz, jak się zostaje stypendystą Prezesa Rady Ministrów. 

Agnieszka Kowalska: 

Nie jest to łatwe. Stypendystą może stać się osoba, której wyniki w nauce są najwyższe spośród 

wszystkich uczniów z danej szkoły oraz która ponadto ma na swoim koncie szczególne osiągnięcia. Na 

to składa się długotrwała, ciężka praca. 

*  Już za moment zostaniesz absolwentką raciborskiego 

Liceum Plastycznego. Jak z tej perspektywy patrzysz na 

cztery lata w nim spędzone? 

A.K.:  Z pewnością wiele się przez ten czas zmieniło: 

moje poglądy, podejście do świata… Myślę, że moje 

horyzonty się poszerzyły, a to za sprawą ludzi, którymi się 

otaczam tu w „Plastyku”. Poznałam tutaj wielu przyjaciół, 

spośród których każdy jest wyjątkowy na inny sposób i, 

co ciekawe, nie buduje to przeszkód w rozumieniu siebie 

nawzajem, przeciwnie, sprawia, że odnajdujemy w sobie 

wsparcie. Także nasi nauczyciele są nietuzinkowi – 

zarażają pasją i motywują. Krótko mówiąc, szkoła nie jest 

instytucją samą dla siebie, tworzą ją ludzie, co jest 

szczególnie wyraźne w naszym „Plastyku” i nie żałuję, że 

się tu znalazłam. 

* Powiedz o Twoich zainteresowaniach – o tych 

realizowanych w szkole oraz o tych pozaszkolnych. 

A.K.: Bardzo lubię rysować. Od niedawna podoba mi się 

również projektowanie graficzne, co, muszę przyznać, na początku stanowiło moją bolączkę. Ważne są 

dla mnie lekcje z języka polskiego, bo to właśnie teksty uczą nas interpretować rzeczywistość, 

a zdawałoby się, że jest na odwrót oraz zajęcia z historii sztuki. W wolnym czasie natomiast słucham 

japońskiej muzyki, ostatnio szczególnie z lat 70., a także oglądam transmisje z konkursów skoków 

narciarskich i łyżwiarstwa figurowego. 

* Możesz zdradzić swoje plany na najbliższą, a może i dalszą przyszłość? 

A.K.:  Na tę chwilę priorytetem jest dla mnie oczywiście zdanie matury z jak najlepszym wynikiem, aby 

dostać się na wymarzone studia. Ta dalsza przyszłość jest dla mnie dość zamglona – może uda mi się 

zostać tłumaczem, może przewodnikiem po muzeum. Do tego ostatniego od niedawna inspiruje mnie 

coraz większe zafascynowanie historią sztuki. 

* Jakie przesłanie chciałabyś przekazać kandydatom do Liceum Plastycznego? Czym możesz ich 

zachęcić do podjęcia nauki w „Plastyku”? 

A.K.: Przede wszystkim nie wolno rezygnować ze swoich pasji. Często słyszę, że zajmowanie się sztuką 

jest „nieprzyszłościowe i nie zapewnia zatrudnienia”. To nieprawda. Może i świat zmierza w stronę 

konsumpcjonizmu, ale wciąż istnieje popyt na sztukę, chociażby użytkową. Zresztą, jaka praca jest 

lepsza od tej, która przynosi radość? Swoim młodszym kolegom chcę powiedzieć, żeby się nie 

poddawali: jeśli lubią tworzyć, to jest to najlepszy czas, aby rozwinąć skrzydła, a nasze raciborskie  

Liceum Plastyczne może im w tym pomóc.  

* Dziękuję Ci. Życzę spełnienia wszystkich zamiarów. 

A.K:  Również bardzo dziękuję. 


