OŚWIATA
Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba mają głos
Kontynuujemy cykl wywia- ks. prof. Lecha Bystrzyckiego z
dów z absolwentami Liceum
Uniwersytetu Szczeciñskiego, prof.
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Janusza
Amadeusza Krauzego – kierowniSt. Pasierba w Pelplinie. Jest on
ka Zak³adu Pedagogiki Specjalnej
swoistym dope³nieniem dwóch
UG, prof. Jerzego Kuczkowskiego
monografii autorstwa Bogdana
z Gdañskiego Uniwersytetu
Wiœniewskiego („Czas zapisany
Medycznego, prof. Annê Pa³ubick¹
w pamiêci”, 2001 oraz „Kopa lat”, – kierownik Zak³adu Filozofii
2011), ukazuj¹cych znakomity do- Kultury UAM w Poznaniu, prof.
robek pelpliñskiego ogólniaka oraz
Waldemra Wardenck iego z
losy wielu jego wybitnych absol- Wydzia³u Chemicznego Politechniki
wentów: nauczycieli, prawników, Gdañskiej, Artura Mrówczyñskiego
lekarzy, ksiêÞy, ludzi nauki i kultu- – profesora tytularnego w Instytucie
ry, wœród których moÞna wymienić
Filozofii Edyty Stein w Granadzie,
m.in. prof. Jerzego Brzeziñskiego
Jana Owsiaka – profesora WyÞszej
– dyrektora Instytutu Psychologii
Szko³y Gospodarki w Bydgoszczy,
UAM w Poznaniu i cz³onka PAN, p³k. Marka Wróblewskiego z

Zawód lekarza wymaga
pokory i zapału
 Pozwolisz, ¿e zacznê od
banalnego pytania. Kiedy
zdecydowa³eœ o tym, ¿e zostaniesz lekarzem? Co ostatecznie wp³ynê³o na decyzjê
o studiowaniu medycyny?
– Od najm³odszych lat interesowa³y mnie przedmioty przyrodnicze. Nie wiem, czy wyssa³em to z
mlekiem matki, która jest nauczycielk¹ biologii w pelpliñskim LO,
ale w szkole podstawowej skupi³em siê na tym przedmiocie. W rozwijaniu zainteresowañ pomaga³a
mi moja wspania³a wychowawczyni, teÞ biolog, pani Krystyna
Kwidziñska, która wymaga³a perfekcyjnego przygotowania siê do
lekcji. I tak, chyba w szóstej klasie
szko³y podstawowej, zamarzy³em
o medycynie. Wiedzia³em, Þe to
olbrzymie wyzwanie. W liceum
stara³em siê juÞ skupić na przygotowaniu do egzaminów wstêpnych
z biologii, chemii i fizyki. No i uda³o siê.
 Jesteœ rezydentem w Klinice
Urologii Gdañskiego
Uniwersytetu Medycznego,
prowadzonej przez prof.
Kazimierza Krajkê. Jak
wygl¹daj¹ relacje mistrz
– uczeñ, szczególnie mocne i zasadne w uczelni
medycznej?
– Profesor Kazimierz Krajka
jest uczniem starej, dobrej szko³y

klinicznej, w której szef odpowiada za wszystko, co dzieje siê
na jego oddziale. KaÞdy problem
asystenta jest jego problemem,
chêtnie dzieli siê swoim doœwiadczeniem, ciesz¹ go nasze
ma³e sukcesy. Jest autorytetem w
kraju i zagranic¹. To wspania³y,
odwaÞny operator. Pokazuje nam,
asystentom, Þe warto walczyć o
pacjenta do koñca.
 Wielu lekarzy mia³o i ma
ró¿norodne – czêsto dalekie
od medycyny – pasje, np. literackie czy muzyczne. Jakie
s¹ twoje zainteresowania
pozazawodowe?
– Lubimy z Þon¹ (równieÞ lekarzem) aktywnie wypoczywać.
Mamy grono znajomych, z którymi
jeździmy na kajaki, Þagle, narty,
trekking. Moj¹ ulubion¹ dyscyplin¹ sportow¹ jest siatkówka. W
liceum graliœmy w SKS. Potem,
juÞ na studiach, trenowa³em siatkówkê w Klubie Uczelnianym
AZS. Poza tym gram na gitarze.
Lubiê jazz oraz muzykê klasyczn¹.
Pasjonujê siê twórczoœci¹ Jacka
Kaczmarskiego.
 Kim jest wspó³czesny lekarz:
doskona³ym rzemieœlnikiem
(w tym dobrym, dzisiaj ju¿
nieco zapomnianym znaczeniu), profesjonalist¹, a mo¿e
Judymem?

– S¹dzê, Þe wspó³czesny lekarz
powinien ³¹czyć w sobie wszystkie
wymienione cechy: profesjonalizm,
doskona³¹ sztukê lekarsk¹ oraz
wraÞliwoœć i empatiê w stosunku
do pacjenta.
Jest wiele przyk³adów w naszym kraju, Þe moÞna dobrze
leczyć ludzi w ramach obecnego
systemu. KaÞdy pacjent ma inne
oczekiwania. Trzeba maksymalnie
wykorzystać moÞliwoœci dla dobra
chorego. Jak obserwujê swoje œrodowisko, to widzê, Þe jednak wiêkszoœć lekarzy – wbrew obiegowym
opiniom – jest z powo³ania.
 Ukoñczy³eœ pelpliñskie liceum ogólnokszta³c¹ce. Co
zapamiêta³eœ z tego okresu
edukacji?
– Zapamiêta³em dobr¹ atmosferê
w szkole. Profesorowie byli wymagaj¹cy, ale uczciwi i sprawiedliwi.
Wielu z nich mia³o pasjê i zaraÞa³o
ni¹ uczniów. Liceum dawa³o moÞliwoœci uczestniczenia w zajêciach
pozalekcyjnych. Mi³o wspominam
tradycyjne wyjazdy do teatru, kina, SKS, zawody sportowe, przygotowywanie uroczystoœci szkolnych.
Z pewnoœci¹ liceum pelpliñskie dawa³o moÞliwoœć rozwijania wraÞliwoœci na sztukê, kulturê. KaÞdy

Szefostwa Wojsk Rakietowych
i Artylerii Dowództwa Wojsk
L¹dow ych, tenora Tadeusza
Szczeblewskiego, aktora Janusza
Germana czy nieÞyj¹cych juÞ:
wspó³twórcê polskiego jazzu
Stanis³awa Cejrowskiego oraz gen.
Ryszarda Treidera – zastêpcê komendanta g³ównego policji.
Cykl wywiadów ma unaocznić,
Þe takÞe w gronie absolwentów z
ostatnich lat znajduj¹ siê tacy, którzy stanowi¹ chlubê szko³y. Jest
takÞe zaproszeniem kierowanym
pod adresem gimnazjalistów do
kontynuowania nauki w liceum im.
ks. Pasierba.

znalaz³ coœ dla siebie. Coroczne
wycieczki i biwaki z nasz¹ wychowawczyni¹ prof. Mari¹ Jakubek
najlepiej integrowa³y klasê.
 Chodzi³eœ do klasy szczególnie ambitnej i zdolnej. Bez
ma³a wszyscy absolwenci
twojego rocznika ukoñczyli
studia. To zawsze cieszy. A
przy tym byliœcie zgran¹
wspólnot¹. Czy dzisiaj macie
czas na to, aby siê spotykaæ?
– Ma³o jest spotkañ zorganizowanych. Sporo osób wyjecha³o z Kociewia. Spotykamy siê w
mniejszym gronie, okazjonalnie.
Wiêkszoœć z nas za³oÞy³a juÞ swoje
rodziny, pracuje zawodowo. Myœlê,
Þe za dwa lata zorganizujemy spotkanie na 10-lecie matury.
 Czego mo¿na ¿yczyæ lekarzowi Robertowi Lissowi na pocz¹tku jego drogi zawodowej?
– Pokory i zapa³u.
 Dziêkuj¹c za wywiad, ¿yczê
zrealizowania wszystkich zawodowych planów.
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Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Janusza St. Pasierba w latach 2004-2010 studiowa³ na Gdañskim Uniwersytecie
Medycznym. Po otrzymaniu dyplomu lekarskiego pracowa³ w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdañsku
oraz w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w
Grudzi¹dzu. Obecnie jest asystentem w Klinice Urologii
Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego.
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