
Po finale „Pryzmatu" 

Laureaci pojadą 
do Rzymu 

Młodzież płockich szkół ponad-
gimnazjalnych brała udział w grze 
„Pryzmat", dotyczącej osoby i nau
czania Jana Pawła II. W papieskiej 
grze zwyciężył patrol „Begotrole" 
z III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. 
W nagrodę czterech członków pa
trolu pojedzie do Rzymu na beaty
fikację papieża Jana Pawła n. Ini
cjatorem gry był ks. Jacek Gołę
biowski, wikariusz w parafii Św. 
Jadwigi Królowej w Płocku. 

W grze „Pryzmat" uczestniczyły 
3- lub 4-osobowe patrole, które mu
siały wykazać się wiedzą o naucza
niu Jana Pawła II skierowanym do 
młodzieży na świecie i w Polsce. 
- Gra polegała na tym, aby mło
dzież przypomniała sobie skierowa
ne do niej nauczanie Jana Pawła II, 
aby zrobiła to poprzez osobiste po
szukiwania i tym samym nauczyła 
się od papieża - świadka wiary 
-jak żyd wiarą dzisiaj i jak przeży
wać wiarę radosną - wyjas'nia ks. 
Jacek Gołębiowski. 

Gra przebiegała w trzech etapach. 
Etap pierwszy „Wstań, słuchaj, ruszaj 
w drogę" odbywał się w internecie na 
stronie: www.papiez.mlodzi.rel.pl. 
W ramach tego etapu należało wyjaś
nić, jak rozumiana jest nazwa gry, 
a następnie, po rozwiązaniu zagadek 
(np. sudoku, równań), dotrzeć do 
miejsc w Płocku, gdzie ukryte były 
teksty z nauczaniem papieża. 

Etap drugi, Jestem, pamiętam, czu
wam" polegał na zaprezentowaniu 
inicjatyw inspirowanych słowami pa
pieża. Było to m.in. malowanie na 

prześcieradle obrazu papieża przez 
przechodniów, nagranie audycji 
w Katohckim Radio Płock, pieczenie 
ciastek z cytatami z Jana Pawła II, na
granie teledysku czy poprowadzenie 
Drogi Krzyżowej. Etap zakończył się 
2 kwietnia przy pomniku Jana Pawła 
U przy płockiej katedrze. 

Trzeci etap gry „Jezu, ufam To
bie" odbył się 3 kwietnia i miał 
charakter harcerskich podchodów 
na terenie Płocka. Zgodnie z fabu
łą, uczestnicy musieli odnaleźć 
rzekomo skradziony z Muzeum 
Diecezjalnego rękopis homilii Jana 
Pawła II do młodzieży z 1991 ro
ku. „Złodzieje" zostawili wska
zówki nagrane na dyktafon. 
Uczestnicy patroli musieli wcielić 
się w rolę detektywów; otrzymali 
mapę z miejscami pobytu papieża 
w Płocku, które można było obej
rzeć dopiero po podgrzaniu mapy. 

Zwycięskim okazał się patrol 
„Begotrole" z III LO w Płocku. Je
go nazwa została utworzona z pier
wszych liter nazwisk jego uczest
ników: Pauli Bezel, Dominiki Go-
rzyckiej, Justyny Trąbki i Bartosza 
Oleckiego. Na drugim miejscu 
uplasował się patrol „Byle Co", 
również z III LO, a na trzecim pa
trol „Jadzia Team" z parafii św. 
Jadwigi w Płocku. 

Grę „Pryzmat" przygotowali wo
lontariusze: Magdalena Ryniak, Ol
ga Kratkowska, Paulina Dudzińska 
i Paweł Kolczyński. Łącznie wzięło 
w niej udział 38 osób. Wyjazd do 
Rzymu dla zwycięzców ufundował 
biskup Piotr Libera. mś 
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