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PARAFIADA 2018
Pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy od niedzieli 8 lipca odbywa się w
Warszawie Jubileuszowa Międzynarodowa Paraﬁada Dzieci i Młodzieży. Młodzi ludzie z całej Polski
oraz Polonusi z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji i Niemiec spotkali się po raz 30., aby przez
współzawodnictwo sportowe, konkursy artystyczne i warsztaty zacieśniać więzy przyjaźni.
W spotkaniu bierze udział prawie 1,5 tys. młodych ludzi. Rywalizują w wielu konkurencjach sportowych, ale nie zapominają
też o modlitwie. Inauguracja Paraﬁady 2018 odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich
Siekierkach, gdzie odprawiono uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka, delegata Konferencji
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców. Przypomnijmy, że to właśnie w Stowarzyszeniu Paraﬁada narodził się
Program KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, w ramach którego sadzone są dęby pamięci poświęcone poszczególnym
oﬁarom zbrodni katyńskiej. Założyciel Paraﬁady ojciec Józef Joniec zginął w katastroﬁe smoleńskiej w 2010 r., ale Jego dzieło
jest kontynuowane. Wiele dębów pamięci poświęconych jest przedwojennym funkcjonariuszom Policji Państwowej i Policji
Województwa Śląskiego, którzy zostali zamordowani w ZSRR w 1940 r.
Współczesna Policja współpracuje ze Stowarzyszeniem „Paraﬁada” im. św. Józefa Kalasancjusza włączając się w akcję
sadzenia dębów. Przy organizacji Paraﬁady zapewnia bezpieczny przemarsz jej uczestnikom.
W tym roku policjanci dodatkowo zostali zaproszeni do rozegrania meczu z uczestnikami Paraﬁady. Spotkanie odbyło się 10
lipca o godz. 16.00 w Hali Sportowej Arena Ursynów. Reprezentacja stróżów prawa na czele z komendantem głównym Policji
nadinsp. Jarosławem Szymczykiem rozegrała mecz piłki nożnej z międzynarodowym zespołem złożonym z uczestników
Paraﬁady 2018. Spotkanie przeprowadzono w systemie 2 x 30 minut, po pięciu zawodników z dowolną liczbą zmian, w każdej
drużynie musiała być przynajmniej jedna kobieta. Walka była zacięta, a emocje sięgały zenitu. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się zwycięstwem Policji 7 : 6, ale akcje wyprowadzane były do ostatnich sekund. Wielkie brawa należą się obu
zespołom, a przede wszystkim wspaniałej paraﬁadowej publiczności, która stworzyła doskonały doping na trybunach.

Środa 11.07.2018 r.
Paraﬁada to nie tylko spotkanie młodych ludzi, nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do nauki przez zabawę.
Spotkanie z policjantami pozwala poznać ich pracę, ale także stanowi doskonałą okazję do przypomnienia sobie i utrwalenia
przez uczestników najważniejszych zasad bezpieczeństwa.
W trakcie Paraﬁady młodzież mogła podpatrzeć pracę policji od zaplecza. Na licznych stanowiskach funkcjonariusze
zaprezentowali różne rodzaje broni. Pokazali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Chętni mogli zabezpieczyć i
obejrzeć odciski własnych linii papilarnych czy spróbować sił na rowerowym torze przeszkód. Przewodnicy psów opowiadali o

codziennej służbie i zaprezentowali pokaz tresury. Każdy chętny mógł obejrzeć mobilne stanowisko dowodzenia, zasiąść za
kierownicą radiowozu bądź na motocyklu i włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe. Nie zabrakło konkursów i gier
edukacyjnych
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