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Wielebny Ojciec
Tomasz Olczak SchP
Warszawa

Z

okazji rozpoczęcia
imprezy sportowej
znanej jako Paraﬁada,
odbywającej się przy Sanktuarium Matki Bożej w Warszawie oraz
z okazji 30. rocznicy Paraﬁady, gromadzącej dzieci i młodzież startującej
w różnych dyscyplinach sportowych, Ojciec Święty Franciszek kieruje
swoje serdeczne pozdrowienie i życzenia wszelkiego dobra. Jednocześnie
wzywa, zwłaszcza młodzież, do niesienia wszędzie, poprzez wyraźne
świadectwo wiary, ponadczasowych wartości solidarności i pokoju i do
przyczyniania się w ten sposób do pojednania między ludźmi oraz
odnowienia jedności pomiędzy narodami w celu zbudowania świata
bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Jego Świętobliwość, prosząc
o modlitwę w intencji swojej posługi jako Następca Świętego Piotra
jednocześnie
przywołuje
wstawiennictwa
niebiańskiej
opieki
Błogosławionej Dziewicy Maryi i z serca udziela organizatorom
i wszystkim uczestnikom oczekiwanego, apostolskiego błogosławieństwa.

Kardynał Pietro Parolin
Sekretarz Stanu Jego Świętobliwości

GRA O WSZYSTKO - NIEPODLEGŁOŚĆ!
Podejmij wyzwanie!
Historię można poznawać w różnych
okolicznościach!
Historia może być porywająca!

Ideą przyświecającą realizacji gry „Wyścig Niepodległości” jest aktywne świętowanie 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez uczestników
Jubileuszowej 30. Międzynarodowej Paraﬁady
Dzieci i Młodzieży.
GRA PLANSZOWA / OGRODOWA / FAMILIJNA
WIEK: 10+
„Wyścig Niepodległości” oparty jest na autorskim pomyśle Stowarzyszenia na niestandardową
i innowacyjną edukację historyczną - zajęcia
warsztatowe w formie gry.
Uczniom nauka historii nie kojarzy się z przyjemnością, a najbardziej efektywnym sposobem
na pozyskanie wiedzy i jej utrwalenie jest czynne
zapamiętywanie przerabianego materiału, łączenie faktów, wyciąganie wniosków i porządkowanie
całości tak, żeby osiągnąć z tego maksymalne
korzyści w przyszłości. Takie zastosowanie może
mieć grywalizacja (gamiﬁkacja) czyli poznawanie
historii poprzez rozwiązywanie zadań, podejmowanie działań, zabawę, współzawodnictwo
w codziennej edukacji.
„Wyścig Niepodległości” służy upowszechnianiu wiedzy o wydarzeniach, ludziach i miejscach
związanych z procesami prowadzącymi do Odzyskania Niepodległości, budowania Rzeczypospolitej, likwidacji polskiej elity w Zbrodni Katyńskiej
aż do przełomu związanego z „zadławieniem”
walki niepodległościowej II Wojnie Światowej –
Żołnierze Wyklęci, zarówno w wymiarze
ponadregionalnym jak i lokalnym.

Gra jest prowadzona na planszy z mapą II RP
z zarysem obecnej mapy Polski.
Gra sięga po niezwykle popularną dawniej grę
w kapsle – wyposażona jest w tor gry, a uczestnicy
gry „pstrykają” kapsle tak by traﬁć w punkty
specjalne
zawierające
pytania
quizowe
i umożliwiające kontynuowanie gry. Dodatkowo
dołączone są karty tzw. „zaczepki” – każda
z nich jest opatrzona wizerunkiem wybranego
i lokalnie znanego Bohatera spośród Oﬁar Zbrodni
Katyńskiej, - której wykorzystanie łączy się
z dodatkowym zadaniem i możliwością
zdobycia dodatkowych Marek Polskich (część
zadań wymyślają uczestnicy gry dla siebie
nawzajem).
Partnerzy: Muzeum Katyńskie
Wojskowy Instytut Wydawniczy –Polska Zbrojna
Historia.
Gramy codziennie o godz.15.00 w NAMIOCIE
WARSZTATOWYM
Doﬁnansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Włącz się w aktywne świętowanie
„Niepodległej” –
NASZEJ NIEPODLEGŁEJ
·

Przegląd Małych Form Teatralnych –
„Nasza Niepodległą w Mojej Małej Ojczyźnie”
[poniedziałek, 09.07.2018, Namiot Spotkań]

·

Konkurs wiedzy „Kapłani w służbie Niepodległej”
[poniedziałek, 09.07.2018, bud. 37]

·

Konkurs wiedzy „Za wolność Naszą i Waszą”
[czwartek, 12.07.2018, bud. 37]

·

Konkurs plakatu „Nasza Niepodległa”
[czwartek, 12.07.2018, bud. 37]

·

Wieczór Niepodległej
[środa, 11.07.2018, Namiot Spotkań]

·

Wyścig Niepodległości
[codziennie, Namiot warsztatowy]

·

Wystawa „Ojcowie Niepodległości”
[codziennie, Namiot warsztatowy]

!
 zostawiajcie klucze na portierni
 noście ze sobą identyfikatory i karty
mieszkaniowe
 nie siedźcie na parapetach okiennych
 Powstrzymujcie
się
różnych
aktywności powodujących włączanie
alarmu przeciwpożarowego

 wszystkie aktualne ogłoszenia
i wyniki są w namiocie informacji:
pytajcie, czytajcie, sprawdzajcie

 zawsze bierzcie dużo wody na konkurencje
 medycy są dostępni 24 godziny na
dobę
 noście czapki, jak jest mocne słońce

NIE pytajcie o hasło do WiFi bawcie się
Specjalne podziękowania dla
animatorów "Biegów 31ooo JPII":
Tadeusz Głomb - DziadegTadeg, Paraﬁa NMP
Częstochowskiej w Częstochowie,
Anna Wilk - Paraﬁa Niepokalanego Serca
Jezusowego w Częstochowie,
Patrycja Sierzputowska - Paraﬁa
św. Andrzeja Świerada i Benedykta
Pustelników w Częstochowie,
Firma "CZAR-DENT" Cezary Sierzputowski,
Firma "DENTIMA" Magdalena Sierzputowska.

Przez wiele lat wspomagali nas
w realizacji programu PARAFIADA
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Miasto Stołeczne Warszawa
Polski Komitet Olimpijski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego
Centrum Weterana Działań poza Granicami Kraju
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Grupa Ratownictwa PCK z Bydgoszczy
Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

W organizacji 30. Jubileuszowej
Międzynarodowej Para iady Dzieci
i Młodzieży zaangażowali się:
Komenda Główna Policji
Muzeum Katyńskie — Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska
Polskiego

DZIĘKUJEMY!

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Zapisy na wycieczki TYLKO jednego
dnia na wszystkie dni tygodnia.
Poniedziałek, 09.07.2018,
Feniks/Komisja Kultury:
od godz. 10.00

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Paraﬁada.pl
Stowarzyszenie Paraﬁada im.
św. Józefa Kalasanciusza,

- Przepraszam, jaki to autobus?
- Czerwony.
- A dokąd?
- Do połowy, dalej są okna.
*******
Jasiu z kanistrem przybiega
na stację benzynową:
- Dziesięć litrów benzyny,
szybko!
- Pali się, czy co?
- Tak, moja szkoła... ale już zaczyna
przygasać.
30.paraﬁada #paraﬁada

@Paraﬁada_Stow #paraﬁada

