


  

Drodzy Czytelnicy!  

 

Witamy Was po raz kolejny na naszej ukochanej  

Parafiadzie - już po raz trzydziesty trzeci! W swoich dłoniach 

trzymacie Wasze uwielbiane, ratujące życie  

pisemko - Parafiadka. Nie gwarantuje ono jedynie  

jak najszybszego ogłaszania wyników we wszelkich  

konkursach, w których będziecie brać udział,  

ale także rozbrającą rozrywkę.  

Zapraszamy Was do czytania nadchodzących wielkimi  

krokami rubryk tematycznych. Dla każdego, coś dobrego. 

Przed nami pierwszy, prawdziwy dzień wrażeń.  

W tym numerze znajdziecie szczegółowy plan dnia,  

który pozwoli Wam nie zgubić się w tym natłoku  

przygotowanych dla Was zajęć. Bądźcie zwarci i gotowi,  

ponieważ prawdziwe wyzwania dopiero się zaczynają!  

Pozdrawiamy, 

Redakcja Parafiadka  :)  





 

 

 

 

 

 

Sztuka jest twardym orzechem do zgryzienia.  

 

Sztuka wymaga wiedzy. 

 

Sztuka potrzebuje naszego zainteresowania i zaangażowania 
by stać się częścią naszego życia. 

 

My potrzebujemy sztuki, a sztuka potrzebuje nas. 

Twarda sztuka to tytuł wystawy, autorstwa  
Adrianny Gajdziszewskiej, która w architekturze, rzeźbie,  
instalacji widzi pretekst by o niej opowiadać.  Wystawa jest 
punktem wyjścia do cyklu warsztatów i gry plenerowej 
Pokesztuczki. 

Trzeba być twardą sztuką by zajmować się kulturą.  

 



 

Warsztaty linorytu - techniką druku warsztatowego,  

wypukłego, w której grafikę żłobi się na matrycy z linoleum, 

przy pomocy dłut i nożyków powstaną odbitki. Może być…  

nieskończona ilość, a każda z nich będzie tak samo  

wartościowym dziełem. Na warsztatach poznając  

profesjonalną technikę linorytu zostaną stworzone tradycyjne 

grafiki czyli DZIEŁA SZTUKI / dekoracyjne stemple ex-libris / 

torby z roślinnym wzorem / pocztówki z wakacji.  

(Edukator – Adrianna Gajdziszewska)  

Warsztaty architektury Uwaga! Równowaga w kreatywny  

sposób ukażą podstawowe zasady konstrukcji budowli.  

Używając różnych materiałów (np. kartonu, masy solnej)  

zostaną stworzone architektoniczne modele stropów, arkad, 

frontonów, dachów kalenicowych, kopuł z latarniami, struktur 

imitujących żelbetowe balkony. W każdej z tych konstrukcji  

zamknięta jest tajemnica równowagi!  

(Edukator – Tomasz Tisończyk)  

Warsztaty muralu/graffiti połączą pasję malowania po ścianach 

z wiedzą o warsztacie twórców naściennych dzieł sztuki  

i obrazach ważnych dla historii sztuki. Uczestnicy warsztatów 

będą malować fragmenty znanych obrazów,  

z których powstanie jeden wielki obraz ukazujący  

najwybitniejsze dzieła sztuki. (Edukator – Karolina Duda-Rajek) 

Plenerowa gra Pokesztuczki będzie poszukiwaniem przygód  

i rozwiązywaniem zagadek związanych z obrazami  

eksponowanymi na wystawie Twarda sztuka. Uczestnicy gry 

muszą znaleźć poukrywane w różnych miejscach przedmioty, 

by rozwiązać kolejne zadania. (Autor – Anna Gajdziszewska)  



A to są wszyscy Ci, którzy będą startować w konkursach  
artystycznych: 

1. Przeglądzie Małych Form Teatralnych  
(Romantyczność - spektakle oparte 
na Balladach i romansach Adama Mickiewicza) 

2. Turnieju Recytatorskim (poezja Marii Konopnickiej)  

3. Turnieju tanecznym Off-dance 

4. Konkursach wokalnych:  

a. Konkursie pieśni i piosenki religijnej Sacro Song 

b. Konkursie Muzyka moim życiem 

5. Konkursach plastycznych: 

6. a. Plastyczna realizacja słów Marii Konopnickiej:  
Tylko miłość jest siłą co złagodzić może ból świata  

b. Życie i dzieło Pijara Stanisława Konarskiego 

Twarda sztuka kształtuje wrażliwość! 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. 





 

W Zakonie Pijarów obecny rok duszpasterski przeżywamy  

pod hasłem Blisko ciebie.  Wyraża ono gorące pragnienie  

Jezusa bycia blisko każdego z nas i ukryte w nas pragnienie 

bycia w relacji z Jezusem. Również podczas  

33. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, będziemy 

wspólnie doświadczać spotkania z Jezusem. 

 

Hasło stanowi zaproszenie do miłości bliźniego wobec 

najmniejszych, najbardziej potrzebujących i pozostających  

na peryferiach, czego przykładem jest miłosierny Samarytanin. 

 

Logo ukazuje znak braterstwa: zarzucone ramię i uśmiech  

są wyrazem radości ze spotkania, a zarys twarzy świadczy  

o ludzkim wymiarze tego gestu. Ścisłe połączenie gestów  

serdeczności i wyrażonej radości wskazuje na potrzebę  

towarzyszenia  



Komisja pastoralna w składzie: Paulina, Faustyna, Laura, Karol, 

Krzysztof i o. Rafał SP, zapraszają  

do codziennego zaangażowania w program  

duszpasterski na Parafiadzie (zajrzyj do informatora). 

 

Codzienna poranna Eucharystia, adoracja  

Najświętszego Sakramentu w małym białym namiocie 

(poniedziałek-czwartek od 15.00 do 17.00,  

16.40 – nieszpory z brewiarza)  

oraz wieczorna modlitwa w dużym namiocie. 

 

 

Codziennie po wieczornej modlitwie zapraszamy  

do namiotu kawiarenki na próbę śpiewu.  

Codzienna spowiedź przed poranną mszą świętą.  

Zapraszamy służbę liturgiczną do codziennej posługi  

przy ołtarzu. 

 

Uwaga „święte” konkursy już w poniedziałek:  

o godz. 11.00 Sacro Song, a o godz. 15.00 konkurs  

wiedzy religijnej: Blisko ciebie – św. Józef  

Kalasancjusz – największy pedagog wśród świętych  

i największy święty wśród pedagogów. 





 

 

Przyszedł czas na nasz ostatni segment..  

Na pewno wielu z Was się strasznie niecierpliwiło,  

ale oto ona - RUBRYKA SPORTOWA.  

To właśnie w niej zobaczycie wyniki wszystkich dyscyplin  

sportowych, w których będziecie rywalizować. Ale tak  

w zasadzie, jakie co za niespodzianki zostały dla Was w tym 

temacie przygotowane?   

Jako Wasza lojalna i wszechwiedząca gazeta śpieszymy  

z odpowiedzią. Przed Wami pełne wyzwań dni.  

Jak już to mówiliśmy, dla każdego znajdzie się konkurencja, 

pozwalająca mu się wykazać. Zaczynamy z lekkoatletyką  

i szeregiem biegów na przeróżną odległość: 

 krótko i długodystansowe oraz przełajowe. Nadejdzie czas  

na pokaz siły: pchnięcie kulą i rzut palantówką. Zwinność  

przyda się do skoku w dal. Potem przyjdzie pora na tenisa  

stołowego, badmintona, ringo, szachy i warcaby. Współpracę  

przetestujemy podczas turniejów piłki nożnej, koszykowej  

i siatkowej. Dla sportowców lubiących niekonwencjonalność 

czekają strzelectwo i biathlon letni. Wszystkim zawodników  

życzymy powodzenia.  

Pamiętajcie o dobrej zabawie! 



POBUDKA 6:30 

MSZA ŚWIĘTA 7:30 

ŚNIADANIE  8:15 - 9:30 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE 9:00 - 14:30 

OBIAD 13:00 - 15:00 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE 14:30 - 19:00 

KOLACJA 18:00 - 20:00 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE 20:00 - 21:30 

MODLITWA WIECZORNA  21:30 

CISZA NOCNA 22:00 - 6:00 

PLAN RAMOWY 





 

Marzycie o wsparciu lokalnych mediów?  

 

Chcecie, aby wasze nazwisko pojawiło się w gazecie?  

 

Macie talent i pragniecie utrwalić go na papierze, przy okazji 

pokazując go całemu światu?  

 

REDAKCJA PARAFIADKA JEST DLA CIEBIE!  

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pomóc przy 

tworzeniu gazety.  

 

Potrzebujemy:  

- twórców literackich  

- grafików  

- mistrzów zagadek logistycznych I wiele, wiele innych.  

 

Nie zwlekaj! Zgłoś się do kl. Łukasza Fabijańskiego lub  

do p. Katarzyny Barnaś.  

 

   Czekamy :) 

CZYTELNICY!  



 



„Odważ się  wyruszyć!” 

s. Monika Duc 


