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Kreatory od telewizji 

JUBILEUSZ > To był praw-
dziwy wspomnień czar.
Koncert „50 lat wizji Pozna-
nia” przypomniał dorobek
naszej regionalnej telewizji.
Najbardziej zasłużeni otrzy-
mali statuetkę „Kreatora”. 

Kabaret TEY, recitale Ur-
szuli Sipińskiej, spektakle Iza-
beli Cywińskiej, koncerty chó-
ru Stefana Stuligrosza to tylko
niektóre wizytówki poznań-
skiej telewizji. To dzięki nim
poznańskie produkcje ogląda-
ła cała Polska. Najbardziej za-
służeni otrzymali wczoraj
w Auli UAM nagrody honoro-
we 50-lecia TVP Poznań – rzeź-
by „Kreator 2007”, autorstwa
Roberta Sobocińskiego. 

– Chcemy w ten sposób
uhonorować najwybitniej-
szych twórców związanych
z poznańską telewizją – tłuma-
czy Jolanta Hajdasz, dyrektor
ośrodka. 

Nagrody otrzymali: Stefan
Mroczkowski, Urszula Sipiń-

ska, Izabela Cywińska, Boh-
dan Smoleń, Andrzej Malesz-
ka, Zbigniew Górny, Hanna
Banaszak, Agnieszka Ducz-
mal, Bogusław Kaczyński, Ze-
non Laskowik, Krzysztof Jaślar
oraz Stefan Stuligrosz. Od tej
pory nagrody wręczane będą
regularnie. 

W koncercie oprócz nagro-
dzonych wystąpili między in-
nymi: Małgorzata Ostrowska,
Affabre Concinui, Justyna
Steczkowska, Kasia Wilk, Ju-
styna Szafran, Agata Szym-
czewska oraz Zbigniew Górny.
Specjalną oprawę muzyczną
widowiska przygotował Krze-
simir Dębski, a galę prowadzi-
ła Grażyna Torbicka. CYT

Weź komórkę, nakręć film
KONKURS > Filmy rekla-
mujące kampanię „Szkoła
bez przemocy” albo działa-
nia szkoły mające ograni-
czyć przemoc można nadsy-
łać na nasz konkurs. Ucznio-
wie mają czas do 20 maja.

Do konkursu może przy-
stąpić każdy uczeń, który nie
ukończył 21 lat. Uczestnicy
do stworzenia własnego fil-
mu mogą używać telefonu ko-
mórkowego, aparatu cyfrowe-
go lub kamery cyfrowej. 

Przystąpić do konkursu
można poprzez umieszcze-
nie filmu na stronie interne-
towej www.szkolabezprze-
mocy.pl/film oraz przesłanie
pocztą wypełnionego formu-
larza zgłoszeniowego (do po-
brania ze strony www.szkola-
bezprzemocy.pl) na adres
Profile sp. z o. o., skrytka
pocztowa 36, 00-967 Warsza-
wa 86, z dopiskiem: Konkurs
na film „Szkoła bez przemo-
cy”.

Filmy będziemy klasyfiko-
wać w dwóch kategoriach.
Pierwsza z nich to krótki film

reklamowy (promujący cele
„Szkoły bez przemocy” i pozy-
tywne wzorce zachowań
– do 30 sekund). Druga to film
dokumentalny – reportaż
(młodzi pokazują, co w zakre-
sie przeciwdziałania przemo-
cy dzieje się w ich w szkołach –
do 3 minut). 

Termin nadsyłania filmów
mija 20 maja. Najlepsze filmy
zamieścimy na stronie inter-
netowej kampanii, gdzie inter-
nauci będą mogli na nie głoso-
wać. W każdej kategorii przy-
znane zostaną po dwie nagro-
dy główne (jedna dla zwycięz-
ców głosowania internautów
i jedna dla zwycięzców wyło-
nionych przez jury) oraz czte-
ry wyróżnienia (po dwa dla
autorów filmów wybranych
przez internautów i jury). 

Do wygrania są kamery cy-
frowe i odtwarzacze Mp3. SAGA

Podczas jubileuszowego koncertu wystąpiła między innymi
Małgorzata Ostrowska
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Lekarze wyjadą
SŁUŻBA ZDROWIA| Nie będzie miał nas kto leczyć?

Danuta Pawlicka

Prawie półtora tysiąca osób
zatrudnionych dzisiaj w wiel-
kopolskich szpitalach przy-
mierza się do wyjazdu za gra-
nicę. Jeżeli tylko część z nich
zrealizuje swoje zamiary, zo-
staniemy bez opieki medycz-
nej. W poszukiwaniu lep-
szych warunków pracy
na medyczne targi w Pozna-
niu przyszli chirurdzy, ane-
stezjolodzy, psychiatrzy, neu-
rolodzy, pielęgniarki. 

Zamożna Europa, ale także
bogate kraje arabskie otwiera-
ją drzwi swoich szpitali dla pol-
skich specjalistów. Rozpoczyna
się rywalizacja na płace i wa-
runki zatrudnienia. Wiek i płeć
się nie liczą, ważne są tylko chę-
ci. Lekarz po stażu może zaro-
bić do dziesięciu tysięcy zło-
tych, a jeżeli jeszcze nie opano-
wał angielskiego, to zagranicz-
ny pracodawca załatwi mu
kurs i poczeka. Takimi oferta-
mi interesują się anestezjolo-
dzy, którzy dzisiaj znieczulają
i chirurdzy operujący nasze
wyrostki i kręgosłupy. 

– Targami, na których są du-
że, zweryfikowane firmy za-
chodnie, chcemy ułatwić leka-
rzom znalezienie pracy za gra-
nicą – nie ukrywa Grzegorz
Chodkowski, lekarz z Warsza-
wy, główny organizator I Mię-
dzynarodowych Medycznych
Dni Kariery. Tłumaczy, że i bez
jego pomocy lekarze opuszcza-
ją kraj, aby poprawić swój, byt.
– Młodzi nie chcą liczyć na dat-
ki pacjentów i nie chcą godzić
się na politykę rządzących i dy-
rektorów szpitali – uzasadnia
potrzebę wyjazdów szef impre-

zy, która będzie powtarzana cy-
klicznie dwa razy do roku.

– Jest duża desperacja wśród
lekarzy, którzy dopiero w ostat-
niej kolejności pytają o zarobki
– opowiada Joanna Jaroj, pre-
zentująca oferty IMS Recruit-
ment. Nie ukrywa zadowole-
nia z zainteresowania Wielko-
polan, którzy masowo wypeł-
niają u niej ankiety, dopytują
się o możliwość odbycia stażu.
Jej wczorajszy interesant, le-
karz specjalista z Poznania,
miał 70 lat i też dostał ofertę
pracy. 

Dr. med. Marka Bartkow-
skiego, anestezjologa z długo-
letnim stażem, prezesa Wiel-
kopolskiego Oddziału Związ-
ku Zawodowego Lekarzy Ane-
stezjologów na targi przywiódł
obowiązek wspierania kole-
gów: – Jeżeli trwające obecnie

protesty nie odniosą skutku,
będziemy zainteresowani wy-
jazdami na większą skalę – za-
powiada. 

On sam nie szuka pracy
za granicą, ale planuje konkret-
ne działania z wyczarterowa-
niem samolotu z Irlandii
włącznie: – Wsiądzie do niego
tylu anestezjologów, ile będzie
miejsc. Wszyscy odlecą i dosta-
ną pracę – mówi.

Specjalista z poznańskiej
lecznicy wojskowej, który za-
strzega swoje nazwisko, gotów
jest wyjechać w każdej chwili:
– Żona też jest lekarką. I ona i ja
zmuszani jesteśmy doośmiu dy-
żurów miesięcznie, więc widu-
jemy się tylko dwa razy w tygo-
dniu.

Kandydatów na emigran-
tów frustrują nie tylko niskie
zarobki. Mówią o upadającym

prestiżu zawodu, braku per-
spektyw, przemęczeniu pracą. 

– Dostałem do wypełnienia
w tym roku osiem PIT-ów, choć
nie zarabiam fury pieniędzy
– opowiada jeden z neurolo-
gów. 

– Mniej mnie interesują pie-
niądze, chociaż jako specjalista
zarabiam w szpitalu tylko 1800
złotych brutto, ale mam dwoje
dzieci, które coraz rzadziej
oglądam. Dosyć mam użerania
się ze wszystkimi i oszczędza-
nia na pacjentach, których nie
możemy wozić na konsultacje
– mówi mama doktor ze szpita-
la klinicznego. •

NASZA SONDA
> Czy obawiasz się emigra-

cji zarobkowej lekarzy?
> Wypowiedz się na stronie

www.poznan.naszemiasto.pl

Elektroniczne sporty na targach 

– Właśnie wygrałeś wyjazd do Paryża i 32-calowy
telewizor ciekłokrystaliczny. Jak się czujesz? – to
pytanie konferansjera zostało bez odpowiedzi, bo
Bax, najlepszy kierowca w wirtualnych wyścigach
„Trackmania Sunrise” z wrażenia nie był w stanie
wykrztusić słowa. Takich momentów na sobotnich,
rozrywanych w pawilonie 15. MTP eliminacjach
światowego turnieju Electronic Sports World Cup było
więcej, bo polscy gracze rzadko czerpią takie korzyści
z tej rozrywki. Zadowoleni byli nie tylko zawodnicy, ale
i zwiedzający, którym wystawcy nie skąpili nagród.
Jako reprezentanci Polski do Paryża pojadą Maciej
„Av3k” Krzykowski (gra „Quake”), Przemysław
„Paladyn” Wadoń („Warcraft III”) oraz najlepsza
drużyna „Counterstrike’a”, która w Poznaniu
wystąpiła pod nową nazwą Pentagram G-Shock
Pokerstrategy. cc. O swoich związkach z grami
opowiadali goście imprezy, znani z zupełnie innych
dokonań – komentator sportowy Dariusz Szpakowski
(na zdjęciu) porównywał komentowanie realnych
i wirtualnych meczów piłkarskich. KOSTA
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„Chcesz 8-godzinnego dnia pracy i pełnego pakietu socjalnego? Wypisuj w Szwecji!”
– w ten sposób wielkopolskich lekarzy do podjęcia pracy zachęcali Skandynawowie
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Pożegnanie Mariusza Sabiniewicza
POGRZEB > Uroczystości pogrzebowe zmarłego
w czwartek aktora Mariusza Sabiniewicza odbędą się 2
maja o godzinie 10.40 na cmentarzu Miłostowo (od strony
ul. Warszawskiej). W foyer Teatru Nowego wystawiona jest
księga kondolencyjna. Wszystkie przedstawienia aktorzy
dedykują zmarłemu koledze. SDR

Nagroda dla poznaniaków 
TELEWIZJA > Wielką Nagrodę zakończonego wczoraj we
Wrocławiu I Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Telewizyjnej
„Prix Visionica” zdobyła realizacja telewizyjna spektaklu
Przemysława Wojcieszka „Made In Poland”. Jej autorami są Józef
Kowalewski oraz Marcin Kurek i Anna Kochnowicz z TVP 3 Poznań.
„Made in Poland” pokonała ponad 70 programów z 22 krajów. MAZ

Spadł z dachu
MIĘDZYCHÓD > Do tragedii doszło w piątek późnym
wieczorem przy ulicy Podgórnej w Międzychodzie. 21-latek spadł
z dachu trzypiętrowego bloku. W wyniku odniesionych obrażeń
zmarł w nocy w szpitalu.  – Młody mężczyzna umówił się w tym
budynku ze znajomym – powiedziała Katarzyna Wojewoda,
rzecznik międzychodzkiej policji. - Podczas spotkania pił alkohol.
Nagle stwierdził, że wejdzie na dach. Około godz. 22 mieszkańcy
bloku usłyszeli hałas i zobaczyli, że na ziemi leży ciało. Wszystko
wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. AWY

Relację z widowiska można
będzie zobaczyć 1 maja
w TVP2 o godzinie 17.10
(część 1) i 6 maja o półno-
cy (część 2), a 2 i 3 maja
o godzinie 18:25 w TVP3
Poznań. 


