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Drodzy Czytelnicy! 

 

Za nami kolejny ekscytujący dzień wrażeń. Wiele się wydarzy-
ło. Były kolejne konkursy sportowe i kulturowe. Wyniki z nich 
wraz z relacją zdjęciową naszych niezastąpionych fotografów 
znajdziecie oczywiście w tym numerze. Od razu informujemy 
Opiekunów, że w ostatnim numerze ukażą się wyniki  
z ich konkurencji. 

Co jeszcze znajdziecie w tym numerze? Reportaż z warsztatów 
Twarda Sztuka realizowanych przez Komitet Coolturowy. Niech  
Ci, którzy na nich nie byli żałują, bo wiele tam się działo.  

Kontynuujemy oczywiście rachunek sumienia, aby stanąć  
w prawdzie i być bliżej Boga. Tradycyjnie zamieszczamy rów-
nież fragment z Ewangelii z minikomentarzem od naszego ka-
pelana.  

Ponadto chcieliśmy Wam przedstawić wieloletniego uczestnika 
Parafiady. 

To wszystko i jeszcze więcej w tym numerze – zapraszamy  
do czytania! 

 

Mnóstwa nowych wrażeń życzy 

Redakcja Parafiadka 
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TURNIEJ RECYTATORSKI - WYNIKI 

Kategoria Miejsce Imię i Nazwisko Reprezentacja 

Młodzicy 

1 Patrycja Vrublevskaja Gimnazjum w Białej Wace 

2 Dariia Novikova Dolina 

3 Ewa Mrozik Pijarzy Poznań 

Juniorzy 

1 Joanna Matczuk UPKS Oborniki 

2 Pantelejs Švackis Jełgawa 

3 Yurii Kovtyk Kałusz 

Młodzieżowcy 

1 Zuzanna Kwiatkowska Parafia w Bydgoszczy 

2 Marija Švacka Jełgawa 

3 Tetiana Bakaliar Kałusz 



Fakt jest taki, że nawet jakby się nie zapisali, to bym 
sama pojechała... 

Teraz przyszła pora na nią! Mowa oczywiście o p. Agnieszce Braneckiej—
nauczycielce wychowania fizycznego w Elblągu. Jak już wspominaliśmy, 
jest ona wieloletnim uczestnikiem naszej ukochanej imprezy sportowej. 
Była na tyle miła, że zgodziła się opowiedzieć nam o swoich mniejszych,  
ale też i większych przygodach, jakie ją tutaj spotkały. Gotowi? Zaczynamy!    

 

Przeprowadzeniem wywiadu zajęli się kl. Łukasz Fabijański i Julia Sko-
nieczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę opowiedzieć o swoim doświadczeniu z Parafiadą. Ile lat już  
to trwa? Jak to teraz wygląda? 

 - Super. Myślałam o tym i wydaję mi się, że to jest ósma albo siódma Para-
fiada. Pamiętam mój początek. Byliśmy na niej z grupą z Elbląga razem  
z o. Dawidem Graczykiem, ale było tak, że ja jechałam na nią z rekolekcji 
dla nauczycieli. Przyjechałam nocą, dzień przed i w ogóle nie wiedziałam 
gdzie, co i jak. Koleżanki po prostu mnie wyrzuciły z walizką. Ojca Dawida 
razem z dziećmi jeszcze nie było, bo przyjechali dopiero na następny dzień.  
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I się zaczęło. Po prostu rewelacja. Tutaj jest taki kilometraż, ci wszyscy lu-
dzie… Moje początki tutaj to było pod 2,5 tys. osób. Było fantastycznie, wszy-
scy tacy pozytywni, uśmiechnięci. Zawsze było dużo rozmów, poznawania 
nowych ludzi – było cudownie. Popłakałam się jak był koniec pierwszej Pa-
rafiady. Mówię sobie „Za rok dopiero następna? Jak to?”. Dobrze, że jeszcze 
po drodze jest Parafiada w Krakowie i bieg o. Józefa Jońca w Poznaniu. 
Jeszcze mamy dużo okazji się spotkać. 

Parafiada w Warszawie to jest po prostu MISTRZOSTWO ŚWIATA. To jest tak 
cudowny ruch. Bardzo mi się podoba, że pomimo tych wszystkich wyda-
rzeń, jak pandemia czy wojna na Ukrainie, udaje nam się spotkać. Wiadomo 
– w zeszłym roku mieliśmy 200 uczestników, teraz mamy ponad 400 także 
pomalutku będziemy odbudowywać, to co było. Mam osobiście bardzo dużą 
nadzieję, że wrócimy do pływania, bo to moje sztandarowe konkurencje  
i zawsze w nich startowałam.  

Jeszcze to jest takie MEGA, że Parafiada proponuje tak szeroką ofertę. 
Można wystartować i w strzelectwie, i w biegach różnorakich: na bieżni  
i przełaje, wszystkie gry zespołowe. Do tego jeszcze są wycieczki, zawsze 
cudowni ludzie: uczestnicy wraz z organizatorami. Ja po prostu jestem za-
kochana w Parafiadzie. Ja proponuję, żeby była częściej na początku dwa 
razy do roku, a potem cztery razy – ja pomogę w organizacji! 

Na Parafiadzie przecież jest nie tylko sportowo, ale także duchowo. 
Wszystkie spotkania wieczorne i modlitwa i teatr – zawsze czekamy w na-
pięciu, na to co będzie. Cudowne jest to, że nie musimy być tutaj tylko 
uczestnikami, ale jeszcze możemy się zaangażować czy to w oprawę Mszy 
Świętej, czy to modlitwy wieczornej. [Przyciszony głosem] Bardzo się cie-
szę, że teraz Eucharystia jest o 7.30, bo wcześniej była o 7:00… [śmiech]. 

Umówmy się – nawet to stanie w kolejce ma taki swój urok. [śmiech] Można 
wtedy poznawać kolejnych ludzi, albo kontynuować jakieś rozmowy, może-
my się wymieniać doświadczeniami. 

MEGA jest to, że Parafiadę tworzą ludzie i wszyscy pracujemy na to, żeby 
Parafiada była tak fantastycznym wydarzeniem. Ja cały czas mówię o sobie, 
ale dzieciaki – dzisiaj już jedna z dziewczynek powiedziała mi, że zapisuje 
się na następny rok. Mówię dzieciakom, żeby się zapisywały, ale [trochę 
ciszej] fakt jest taki, że nawet jakby się nie zapisali, to bym sama pojechała. 
Mówię im też, żeby się nastawiali – słuchajcie na początku lipca nigdzie się 
nie ruszacie tylko jedziemy na Parafaiadę. 

 



Bardzo się cieszę, że w organizacji jest nasz o. Dyrektor. Zobaczcie – potem 
my wracamy do szkoły i my wszyscy – cała szkoła żyjemy Parafiadą. Wspo-
minamy razem różne sytuację. Proszę, zróbmy, żeby Parafiada trwała dwa 
tygodnie,  miesiąc… [śmiech]. Jak jeszcze dzieciaki tym żyją to jest fanta-
styczna sprawa. Oby więcej… to jest po prostu MISTRZOSTWO ŚWIATA. 
Działajmy, odbudowujmy, niech znowu będzie nas po 2,5 tys. Niech te kolej-
ki będą jeszcze dłuższe… [głośny śmiech]  

Bardzo dziękuję wam, tym którzy zajmujecie się Parafiadą, za organizację, 
bo wiadomo jest to ciężki kawałek chleba. Wiem, że to jest trudna robota – 
wcześnie  
się wstaje, późno się chodzi spać. Dzięki wielkie, bo ja nie wiem, jakby to 
było bez Parafiady.  

Ja też teraz wystartuje w różnych konkurencjach – rzucę palantówką, 
pchnę kulą. Zobaczymy jak pójdzie. To jest też fantastyczne, że opiekunowie 
mogą brać udział w konkurencjach. Wspieramy się wzajemnie. Naprawdę 
jest pięknie.  

- Nie chcemy Pani zatrzymywać, bo wiemy, że za chwilę jest dekoracja 
zwycięzców i musi Pani iść. Ale wydaję nam się, że pomimo tego, że padło 
tylko jedno pytanie z naszej strony udało się odpowiedzieć na zdecydowaną 
większość pozostałych. 

 - To mieliście jeszcze inne pytania? Jejku, przepraszam. Ale to teraz tak 
szybko.  

 - Dobrze. Co Pani najbardziej lubi w Parafiadzie? 

 - Wszystko. Kocham wszystko co Parafiadowe od A do Z. Do tego  
to co jeszcze przed i po…[śmiech] 

 - Łącznie z polskimi literami? 

 - Tak, oczywiście [śmiech] 

 - Co zapadło Pani najbardziej w pamięć? 

 - Ludzie, ale wiecie co – jak myślę o Parafiadzie, to widzę wielki napis PA-
RAFIADA i od tego odchodzą inne obrazy – ten namiot spotkań, teatry, spor-
ty… 

 - Dobrze ostatnie pytanie. Jakim jednym słowem opiszę Pani Parafiadę? 

 - Mistrzostwo... 
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Ciąg dalszy rachunku sumienia: 

VI przykazanie: nie cudzołóż 

 

Mówi o godności człowieka w sferze seksualności i o naszym podejściu do 
przekazywania życia. Zapytaj samego siebie: 

· Czy nie rozbudzam pożądliwości przez erotyczne pieszczoty i poca-
łunki? 

· Czy nie popełniam uczynków nieskromnych w samotności 
(samogwałt czyli masturbacja)? 

· Czy moje rozmowy o seksualności nie są wulgarne? 

· Czy nie rozbudzam pożądliwości i nieskromnych myśli przez celowe 
oglądanie i wyszukiwanie filmów i zdjęć pornograficznych? 

· Czy nie prowadzę innych ludzi do nieczystości przez słowa, żarty lub 
czyny? 

· Czy pamiętam, że współżycie przedmałżeńskie jest grzechem? 

Postaraj się, aby Twoje serce żałowało tego, co oddaliło Cię od Boga. 

 

 

VII przykazanie: Nie kradnij  

 

Mówi o poszanowaniu własności drugiego człowieka i własności wspólnej. 
Zapytaj samego siebie: 

· Czy nie niszczę własności innych lub wspólnej? 

· Czy nie kradnę? 

· Czy nie przywłaszczam sobie cudzych osiągnięć, pomysłów, prac? 

· Czy nie namawiam do kradzieży, oszustwa, niszczenia? 

· Czy oddaję rzeczy pożyczone? 

Postaraj się, aby Twoje serce żałowało tego, co oddaliło Cię od Boga. 



Z Ewangelii według św. Marka 

 

Gdy Jezus wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bo-
wiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.  A gdy pora była 
już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce jest puste, a po-
ra już późna. Odpraw ich! Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią so-
bie coś do jedzenia».  Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!» Rzekli 
Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?» On 
ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: 
«Pięć i dwie ryby».  Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielo-
nej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesię-
ciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogo-
sławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także 
dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. I zebrali 
jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, któ-
rzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. 

 

Oto Słowo Pańskie 

 

Minikomentarz do Ewangelii i hasła dnia: 

 

Są takie smaki, których się nie zapomina...   
Jednym z nich jest smak chleba. Chleb, szczególnie w naszej słowiańskiej 
kulturze przypomina nam o miłości, szacunku, jest symbolem dobra i dzie-
lenia się tym co mamy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii karmi ludzi, którzy 
przyszli Go słuchać. Każdego dnia przychodzi do nas w Eucharystii. Kiedy 
przyjmujemy komunię świętą, Jezus jest z nami tak blisko. Zostaje w ka-
wałku chleba, żeby być z nami. Każda Msza Święta, każda adoracja Naj-
świętszego Sakramentu jest okazją do spotkania z Jezusem. A z takiego 
spotkania wypływa wielka radość.  
Pamiętaj szczególnie o tym, żeby żyć w łasce uświęcającej. Żeby jak naj-
częściej móc przyjmować Komunię Świętą. Szanuj chleb. Nigdy go nie wy-
rzucaj. Ucz się dzielenia z innymi. Szanuj pracę rolników. Módl się o sprzy-
jającą pogodę, tak żeby zebrane plony wystarczyły dla wszystkich. Żeby nie 
zabrakło chleba.  
Jezu, mój Przyjacielu, dziękuję za całe dobro, którego doświadczam. Dzię-
kuję za to, że nie brakuje mi chleba. Dziękuję, że każde spotkanie z Tobą 
wyzwala tak wiele radości.   



Przepis na chleb domowy:  
· mąka pszenna typ 750: 500 g 
· mąka żytnia typ 720: 300 g 
· letnia woda: 500-600 ml 
· sól: 2 łyżeczki 
· drożdże instant: 2-3 łyżeczki ziarna wg. uznania (np. słonecznik, dy-

nia, siemię lniane, czarnuszka, orzechy …) 
Składniki wymieszać. Ciasto wyrobić. Zostawić do wyrośnięcia w misce. 
Przełożyć do wysmarowanych tłuszczem foremek i zostawić do wyrośnię-
cia. Piec w temperaturze 200 stopni przez godzinę. Po upieczeniu wyjąć 
chleby z foremek i zostawić do ostygnięcia. No chyba, że lubimy letni z ma-
słem.  

Smacznego 

Hasło dnia: Radość spotkania. Smak. 

W namiocie adoracji:  

· Adoracja Najświętszego Sakramentu: 15.00-17.00;  

· Koronka do Bożego Miłosierdzia: 15.00;  

· Nieszpory: 16.40. 
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WYNIKI SPORTOWE - DZIEWCZĘTA 

Dyscyplina Miejsce Imię i Nazwisko Rerezentacja 

Tenis  
stołowy - D 

1 Milana Skajwa Mickuny 

2 Kinga Kamińska Kozińce 

3 Barbara Kowala Poznań Pijarzy 

Tenis  
stołowy - M 

1 Aurelija Zmitrowicz Mickuny 

2 Katrina Prikul Mickuny 

3 Marija Švacka  Jełgawa 

Ringo - J 

1 Agnieszka Rackiewicz Mickuny 

2 Emilija Tomaszewicz TG SokółÊLitwa 

3 Katarzyna Gawriołek Poznań Pijarzy 

Ringo -M 

1 Gabriela Bojarin TG Sokół Litwa 

2 Aurelija Zmitrowicz Mickuny 

3 Walerija Žertowskaja TG Sokół Litwa 

Piłka  
siatkowa - J 

1 Gimnazjum w Rezekne  Gimnazjum w Rezekne   

2 Oborniki UPKS  Oborniki UPKS  

Piłka  
siatkowa - M 

1  MPKS Zwoleń MPKS Zwoleń 

2 Bolechów  Bolechów 

Szachy - D 

1 Ewa Mrozik Poznań Pijarzy 

2 Nataliia Plibanska Kałusz 

3 Ana Katažyna Gičkina Gimnazjum w Białej Wace 

Szachy - J 
1 Marta Prokopiuk Kałusz 

2 Sofija Oveckina  Gimnazjum w Rezekne 



WYNIKI SPORTOWE - CHŁOPCY 

Dyscyplina Miejsce Imię i Nazwisko Reprezentacja 

Warcaby - D 

1  Alan Szczepański PKS Tęcza Kosztowo 

2 YEVHEN DIDOSHAK Kałusz 

3 Kacper Demianiuk Parafia Czeremcha 

Warcaby - J 

1 Bartosz Rosa PKS Tęcza Kosztowo 

2 ROSTYSLAV DMYTROVSKYI  Kałusz 

3 Edgardas Kazimirėnas 
Gimnazjum  

w Białej Wace 

Warcaby - M 

1 Roman Darda-Braver 
LSO Kraków  
Wieczysta 

2 BOGUSŁAW BARTOL Oborniki UPKS 

Badminton - J 

1 PRZEMYSŁAW SZAŁKOWSKI Parafia w Bydgoszczy 

2 DAWID SZEWCZYK Parafia w Bydgoszczy 

3 JAKUB PAPRZYCKI Parafia w Bydgoszczy 

Badminton - M 

1 WOJCIECH STASZEWSKI Parafia w Bydgoszczy 

2 ŁUKASZ WANCZURA Parafia w Bydgoszczy 

3 KACPER GADZICKI Parafia w Bydgoszczy  
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Odpowiedzią na wczorajszą zagadkę są BUTY. A oto nowa przed nami: 

Zdanie z zagadką tą zwiążę, które utrzyma tajemnicę. 

I powiedzieć je jeszcze zdążę, więc nim się dziś zaskoczę. 

Myślcie mocno! Spodoba wam się rozwiązanie!   Autorzy: 

Tym samym, kończę to rymowane zadanie,    Karolina Alicja  

Podpowiadając raczej nic wam nie powiem!    Duda– Rajek 

A jaka jest do tego odpowiedź? Nie powiem!    Aleksander Rak 

1. Bieg (jaki?) ... 6. Biały z napisem "Kawiarenka" 

2. Hasło wczorajszego dnia (Słuch i... 7. Od 8.15 do 9.30 

3. Ojcowie ... 8. Międzynarodowa Parafiada … i Młodzieży 

4. Twarda ... 9. Warszawa jest stolicą wojewódctwa… 

5. Świątynia, teatr, stadion - trzy ... 10. Redaktorem naczelnym Parafiadka jest kl. ... 



Co robić w kolejce na śniadanie? 

· Fortuniada 

· TikToka do @Parafiada 

· Rozmawiać : ) 

· Ninja 

· Gra w kontakt  

 

„Jest Super!” 

Agnieszka Branecka 


