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Informator
Wydziału
Duszpasterstwa
Dzieci i Młodzieży
Kurii
Metropolitalnej
Warszawskiej
dla katechetów

Wydawnictwo
Archidiecezji
Warszawskiej

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA
DZIECI I MŁODZIEŻY
KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel.: 22 531 72 21; e-mail: lrprzybylski@mkw.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,
w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 –18.00.
Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski – Dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
tel.: 22 531 72 23, tel. kom.: 507 300 805, e-mail: lrprzybylski@mkw.pl
przyjmuje w siedzibie Wydziału od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 13.00, w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 – 18.00.
Do kompetencji Dyrektora Wydziału należy m.in.:
– planowanie, organizacja i nadzór nad pracą katechetyczną
w archidiecezji;
– systematyczne przeprowadzanie wizytacji katechetycznych
w parafiach;
– przygotowywanie pisemnych skierowań katechetów do pracy
w placówkach oświatowych oraz ich wycofywanie;
– troska o odpowiednią formację katechetów;
– utrzymywanie kontaktów z władzami oświatowymi, instytucjami
rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę, a także
poszczególnymi placówkami oświatowymi.

I nformator K atechetyczny

Ks. mgr Marcin Klotz – Wizytator nauczania religii i rejonowy
duszpasterz młodzieży w REJONIE CENTRALNYM
przyjmuje w siedzibie Wydziału we wtorki w godzinach
9.00 – 14.00, w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 – 18.00.
tel.: 22 531 72 26, tel. kom.: 66 656 484
e-mail: xmarcinklotz@mkw.pl
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S. mgr Teresa Janek USJK – Sekretariat Wydziału Duszpasterstwa
Dzieci i Młodzieży
tel. 22 531 72 21; przyjmuje w siedzibie Wydziału od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 – 14.00, w czwartki dodatkowo w godz.
16.00–18.00.

Ks. kanonik mgr lic. Jacek Laskowski – Wizytator nauczania religii
i rejonowy duszpasterz młodzieży w REJONIE PÓŁNOCNYM oraz
Diecezjalny Duszpasterz Wolontariatu AW
przyjmuje w siedzibie Wydziału w poniedziałki w godzinach
9.00 – 14.00, w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 – 18.00.
tel.: 22 531 72 26, tel. kom.: 796 629 409, e-mail: lasjacek@gmail.com
Ks. mgr Krzysztof Adamski – Wizytator nauczania religii i rejonowy
duszpasterz młodzieży w REJONIE POŁUDNIOWYM
przyjmuje w siedzibie Wydziału w czwartki w godzinach 9.00 – 14.00
oraz dodatkowo w godz. 16.00 – 18.00. tel.: 22 531 72 26,
tel. kom.: 508 542 642, e-mail: adasztof@gmail.com

I nformator K atechetyczny
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Ks. kanonik mgr lic. Tomasz Zaperty – Wizytator nauczania religii
w REJONIE ZACHODNIM i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
przyjmuje w siedzibie Wydziału w środę w godzinach 9.00 – 14.00,
w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 – 18.00.
tel.: 22 531 72 26, tel. kom.: 609 458 204,
e-mail: xtomaszzaperty@gmail.com
Do kompetencji rejonowego wizytatora katechetycznego
i rejonowego duszpasterza młodzieży należy m.in.:
– systematyczne przeprowadzanie wizytacji nauczania religii
w placówkach oświatowych w podległych sobie rejonach
katechetycznych w porozumieniu z proboszczem parafii
i dyrektorem szkoły;
– dbanie o należyty poziom nauczania religii w szkole i dobre
relacje ze środowiskiem nauczycielskim, rodzicami i uczniami;
– prowadzenie dokumentacji, związanej z formacją permanentną
katechetów;
– organizowanie olimpiad, konkursów, rekolekcji, dni skupienia
adwentowego i wielkopostnego, warsztatów itp.;
– przygotowywanie pomocy katechetycznych i materiałów
formacyjnych;
– troska o duszpasterstwo katechetów świeckich na poziomie
rejonu;
– współpraca z dekanalnymi animatorami duszpasterstwa dzieci
i młodzieży;
– koordynowanie działań organizacji, duszpasterstw, stowarzyszeń
i ruchów skupiających dzieci i młodzież oraz troska o formację
służby liturgicznej dzieci i młodzieży.

ks. prałat dr Sylwester Jeż – Kościelny Kurator szkół katolickich,
Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej
im. Piotra Skargi
tel. 22 631 90 20;
przyjmuje w siedzibie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
im. ks. Piotra Skargi w Warszawie, przy ul. gen. Józefa Bema 73/75.
Do kompetencji Kościelnego Kuratora szkół katolickich należy planowanie, organizacja i wizytowanie szkół katolickich, znajdujących
się na terenie Archidiecezji Warszawskiej.
ks kanonik mgr Paweł Sobstyl – Diecezjalny duszpasterz nauczycieli
– proboszcz parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu ul. Czarnieckiego 15
w Warszawie.
tel. kom.: 602 315 705,
e-mail: pawelsobstyl@gmail.com;

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII
Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski
ks. prałat dr Sylwester Jeż

Koordynatorem pracy rejonowych wizytatorów, rejonowych duszpasterzy młodzieży jest Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży – Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski.

I nformator K atechetyczny

Biskup diecezjalny powołuje rejonowych wizytatorów katechizacji. Ich zadaniem jest pomoc nauczycielom religii w pracy, a także
czuwanie nad realizacją programu katechetycznego w podległych
sobie rejonach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14
kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w szkołach publicznych stanowi w § 11.1: Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego, właściwe
władze Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz
władze zwierzchnie innych kościołów i związków wyznaniowych.
Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom sprawującym nadzór pedagogiczny.
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REJONOWI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII
REJONOWI DUSZPASTERZE MŁODZIEŻY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

REJON CENTRALNY
Ks. mgr Marcin Klotz
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
Parafia Dobrego Pasterza w Warszawie
Rejon 1. (dekanaty: staromiejski, śródmiejski)
Miejsce szkoleń – Kuria Metropolitalna Warszawska
Miejsce skupień – parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
Rejon 2. (dekanaty: mokotowski, ursynowski, wilanowski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach w Warszawie
REJON PÓŁNOCNY
Ks. kanonik mgr lic. Jacek Laskowski
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Zesłania Ducha Świętego w Warszawie na Słodowcu
Rejon 4. (dekanaty: jelonkowski, wolski, lasecki)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Bogurodzicy Maryi
w Warszawie na Jelonkach
Rejon 5. (dekanaty: bielański, żoliborski, kampinoski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Zesłania Ducha Świętego
w Warszawie na Słodowcu

I nformator K atechetyczny
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REJON POŁUDNIOWY
Ks. mgr Krzysztof Adamski
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
Dom Formacyjny WMSD - Podkowa Leśna ul. Jodłowa 3
Rejon 6. (dekanaty: czerski, konstanciński, piaseczyński, warecki)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Św. Anny w Piasecznie
Rejon 7. (dekanaty: grójecki, mogielnicki, tarczyński)
Miejsce szkoleń – Rodzinne Centrum Edukacyjne w Grójcu
Miejsce skupień – parafia Miłosierdzia Bożego w Grójcu
REJON ZACHODNI
Ks. kanonik mgr lic. Tomasz Zaperty
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie – Ursusie
Rejon 3. (dekanaty: pruszkowski, raszyński, ursuski, ochocki)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Opatrzności Bożej
w Warszawie na Rakowcu

Rejon 8. (dekanaty: błoński, brwinowski, grodziski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Św. Anny
w Grodzisku Mazowieckim
WIZYTATORZY SZKÓŁ KATOLICKICH
ks. prałat dr Sylwester Jeż
Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski

I nformator K atechetyczny
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KOŚCIELNY KURATOR SZKÓŁ KATOLICKICH
ks. prałat dr Sylwester Jeż

DEKANALNI DUSZPASTERZE DZIECI I MŁODZIEŻY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Dekanalni duszpasterze dzieci i młodzieży animują duszpasterstwo w podległych sobie dekanatach. W diecezjalnych inicjatywach
duszpasterskich są współpracownikami rejonowego duszpasterza
młodzieży i włączają się w inicjatywy podejmowane przez Wydział
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.
Imię i Nazwisko

I nformator K atechetyczny
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Ks. mgr Krystian Bondarowski

Dekanat
Bielański

Telefon

REJON

505 184 369

PÓŁNOCNY

Ks. mgr Jarosław Nowakowski Błoński

882 562 991

ZACHODNI

Ks. mgr Dariusz Drozdek

Brwinowski

504 844 404

ZACHODNI

Ks. mgr Jakub Biernacki MIC

Czerski

22 727 35 61

POŁUDNIOWY

Ks. mgr Piotr Ambroziak

Grodziski

794 295 468

ZACHODNI

Ks. mgr Józef Wójcik

Grójecki

514 934 468

POŁUDNIOWY

Ks. mgr Bartosz Skawiński

Jelonkowski

609 484 313

PÓŁNOCNY

Ks. mgr Rafał Łaskawski

Kampinoski

508 654 995

PÓŁNOCNY

Ks. mgr Paweł Kudlak

Konstanciński

601 232 642

POŁUDNIOWY

Ks. mgr Piotr Maciejak

Lasecki

668 900 746

PÓŁNOCNY

Ks. mgr Marcin Korzeniowski

Mogielnicki

698 372 561

POŁUDNIOWY

Ks. mgr Piotr Strakowski

Mokotowski

504 554 960

CENTRALNY

Ks. mgr Szymon Petryka

Ochocki

504 556 020

PÓŁNOCNY

Ks. mgr Kamil Piaszczak

Piaseczyński

697 614 623

POŁUDNIOWY

Ks. mgr Marcin Szatanek

Pruszkowski

515 954 871

ZACHODNI

Ks. mgr Michał Jarmuszewski

Raszyński

22 720 37 27

ZACHODNI

Ks. mgr Kamil Kiełpikowski

Staromiejski

609 808 707

CENTRALNY

Ks. mgr Marcin Ośko

Śródmiejski

795 465 096

CENTRALNY

Ks. mgr Mateusz Farfus

Tarczyński

507 293 836

POŁUDNIOWY

Ks. mgr Piotr Janiszewski

Ursuski

518 680 158

ZACHODNI

Ks. mgr Zbigniew Sawiak

Ursynowski

886 719 060

CENTRALNY

Ks. mgr Piotr Pałac

Warecki

519 673 916

POŁUDNIOWY

Ks. mgr Mateusz Kielarski

Wilanowski

665 455 316

CENTRALNY

Ks. mgr Grzegorz Czernek

Wolski

722 298 995

PÓŁNOCNY

Ks. mgr Marek Traczyk

Żoliborski

608 121 742

PÓŁNOCNY

DORADCY METODYCZNI
Miejsce pracy

m. st.
Warszawa

Szkoła
Podstawowa
nr 203
w Warszawie,
ul. Ks. I. Skorupki 8,
tel. 22 621 32 91

604 805 123

marzenadd@
tlen.pl

szkoły
ponadgimnaMgr lic.
zjalne powiatu
Zofia Zawadzka warszawskiego zachodniego

LO im. T. Kościuszki
Ul. Kościuszki 38
05-800 Pruszków

503 846 973

zosiazmisia@
wp.pl

Mgr lic.
Agnieszka
Wieczerzańska
–Perkins

m. st.
Warszawa

XL L.O.
im. S. Żeromskiego
z oddziałami
dwujęzycznymi,
ul. Platynowa 1,
Warszawa

504 542 222

a_wieczerzanska@poczta.
fm

m. st.
Warszawa

Szkoła Podstawowa
nr 263
w Warszawie,
ul. Szegedyńska
11, tel. 22 834 54 23

509 936 774

bz.zielinska@
gmail.com

Dr
Marzanna
Dubińska

Dr
Beata Zielińska

Tel.
kontaktowy

e-mail

Dyżur
miejsce i czas
zostaną podane
we wrześniu
i zamieszczone
na stronie
internetowej
www.wcies.edu.pl
miejsce i czas
zostaną podane
we wrześniu
i zamieszczone
na stronie
internetowej
centrum.mscdn.pl

miejsce i czas
zostaną podane
we wrześniu
i zamieszczone
na stronie
internetowej
www.wcies.edu.pl

Zespół doradców metodycznych służy pomocą katechetom w rozwiązywaniu problemów: dydaktycznych, metodycznych, wychowawczych oraz prawa oświatowego. Prowadzi różne formy doradztwa
wspierającego katechetów w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracę w szkole. Wspomaga katechetów opracowujących
szkolne i autorskie programy nauczania, projekty edukacyjne oraz
szkolne systemy wychowania. Przeprowadza hospitacje – obserwacje koleżeńskie lekcji, prowadzonych przez katechetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
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Rejon/
zakres
działania

I nformator K atechetyczny

Imię
i
nazwisko

EKSPERT DO EGZAMINÓW ZWIĄZANYCH
Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI RELIGII

I nformator K atechetyczny
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Dr
Beata
Zielińska

m. st.
Warszawa

Szkoła Podstawowa
nr 263 w
Warszawie, ul.
Szegedyńska 11

509 936 774
22 834 54 23

bz.zielinska@gmail.com

PROGRAM ODPRAWY KATECHETYCZNEJ
30 sierpnia 2019 – piątek – godz. 10.00 – 12.00
(dla księży proboszczów, księży diecezjalnych i zakonnych
oraz braci zakonnych uczących w szkołach)
10.00 – Rozpoczęcie spotkania
■ Wręczenie dekretów księżom – dekanalnym animatorom duszpasterstwa dzieci i młodzieży
■ Wręczenie dyplomów zasłużonym katechetom – Jego Eminencja
Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
■ Wprowadzenie – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
10.15 – Wykład inauguracyjny p.t. „Co z nauczania Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego aktualne jest dziś?” P. Dr Ewa Czaczkowska
10.45 – Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego
Kuratora Oświaty
11.00 – Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży – omówienie pracy katechetycznej
w nowym roku szkolnym, formacja permanentna katechetów (księży, sióstr i braci zakonnych, świeckich), organizacja rekolekcji,
podręczniki i pomoce katechetyczne, olimpiady i konkursy
11.50 – Słowo pasterskie i błogosławieństwo katechetów – Jego
Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

I nformator K atechetyczny

13.00 – Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa
14.00 – Rozpoczęcie spotkania
■ Wręczenie dyplomów zasłużonym katechetom – Jego Eminencja
Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
■ Wprowadzenie – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
14.15 – Wykład inauguracyjny p.t. „Co z nauczania Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego aktualne jest dziś?” P. Dr Ewa Czaczkowska
14.45 – Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego
Kuratora Oświaty
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30 sierpnia 2019 – piątek – godz. 13.00 – 16.00
(dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych – I TURA)

15.00 – Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży – omówienie pracy katechetycznej
w nowym roku szkolnym, formacja permanentna katechetów (księży, sióstr i braci zakonnych, świeckich), organizacja rekolekcji,
podręczniki i pomoce katechetyczne, olimpiady i konkursy
15.50 – Słowo pasterskie i błogosławieństwo katechetów – Jego
Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
31 sierpnia 2019– sobota – godz. 9.00 – 12.00
(dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych – II TURA)

I nformator K atechetyczny
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9.00 – Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa
10.00 – Rozpoczęcie spotkania
■ Wręczenie dyplomów zasłużonym katechetom – Jego Eminencja
Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
■ Wprowadzenie – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
10.15 – Wykład inauguracyjny p.t. „Co z nauczania Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego aktualne jest dziś?” P. Dr Ewa Czaczkowska
10.45 – Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego
Kuratora Oświaty
11.00 – Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży –omówienie pracy katechetycznej
w nowym roku szkolnym, formacja permanentna katechetów (księży, sióstr i braci zakonnych, świeckich), organizacja rekolekcji,
podręczniki i pomoce katechetyczne, olimpiady i konkursy
11.50 – Słowo pasterskie i błogosławieństwo katechetów – Jego
Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.

KALENDARIUM WYDZIAŁU
DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
2019/2020

2 września
(poniedziałek)
5 września
(czwartek)

5 września
(czwartek)

Godzina

Odprawa katechetyczna przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2019/2020

Zgodnie
z
programem

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Spotkanie organizacyjne doradców
metodycznych nauczania religii z dyrektorem
Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
(Kuria Metropolitalna Warszawska, budynek A,
piętro I, sala św. Jana Chrzciciela)

16.00 – 16.30

Otwarte konsultacje katechetyczne
z doradcami metodycznymi dla wszystkich
katechetów (awans zawodowy, programy,
ocenianie) Kuria Metropolitalna Warszawska,
budynek A, piętro I, sala św. Jana Chrzciciela

16.30 –18.00

8 września
(niedziela)

Uroczysta Inauguracja nowego roku szkolnego
w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki
Młodzieży na Siekierkach.

14 września
(sobota)

III Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci
w Niepokalanowie

14 września
(sobota)

Spotkanie szkoleniowe katechetów
w rejonach 1, 3, 4, 6

15 – 21 (września)

wrzesień

IX Tydzień Wychowania ogłoszony
przez Konferencję Episkopatu Polski. Teksty
katechez do pobrania:
www.tydzienwychowania.pl
www.archidiecezja.warszawa.pl
w zakładce dla katechetów
Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”
2019/2020 dla uczniów szkół z oddziałami
gimnazjalnymi oraz dla uczniów drugiego
etapu edukacyjnego szkół podstawowych
województwa mazowieckiego

11.00
Forum
dyskusyjne;
13.00 – Msza
Święta
godz. 9.00
10.00 – 14.00

Zgodnie
z
programem

Zgodnie
z
regulaminem
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30, 31 sierpnia
(piątek, sobota)

Wydarzenie

I nformator K atechetyczny

Data

21 września
(sobota)

Spotkanie szkoleniowe katechetów
w rejonach 2, 5, 7, 8

10.00 – 14.00

25 września
(środa)

Dodatkowe spotkanie szkoleniowe
katechetów
(Kuria Metropolitalna Warszawska, budynek A,
piętro I, sala św. Jana Chrzciciela)

10.00 – 14.00

Rozpoczęcie Biblijnej Akademii Najmłodszych
(BAN) 2019/2020 w parafiach (pytania dostępne
będą na stronie internetowej KOAB najpóźniej
w czwartek, 26 września www.koab.pl)

Zgodnie
z
programem

Pielgrzymka rowerowa związana ze Sługą
Bożym kard. S. Wyszyńskim w trzech grupach
do: Zuzeli, Wrociszewa i Świątyni Opatrzności
Bożej.

Zgodnie
z
programem

7 października
(poniedziałek)

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
– I tura (dekanaty: bielański, jelonkowski,
ochocki, wolski, żoliborski, czerski, kampinoski,
lasecki, piaseczyński, warecki)

Zgodnie
z
programem

8 października
(wtorek)

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
– II tura (dekanaty: staromiejski, śródmiejski,
ursuski, błoński, brwinowski, grodziski,
pruszkowski, raszyński)

Zgodnie
z
programem

9 października
(środa)

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
– III tura (dekanaty: mokotowski, ursynowski,
wilanowski, grójecki, konstanciński,
mogielnicki, tarczyński)

Zgodnie
z
programem

13 października
(niedziela)

XIX Dzień Papieski „Wstańcie, chodźmy!”.
Konspekty katechez do pobrania na stronie
internetowej Fundacji Dzieło Nowego
Tysiąclecia www.dzielo.pl

Zgodnie
z
programem

14 października
(poniedziałek)

Święto Edukacji Narodowej
– Dzień Nauczyciela

29 września
(niedziela)

I nformator K atechetyczny
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5 października
(sobota)

18 – 20
października
(piątek
– niedziela)

24 października
(czwartek)

Rekolekcje zamknięte dla katechetów
świeckich – prowadzący: Ks. Tomasz
Kopiczko – wykładowca UKSW, katechetyk
(Dom Rekolekcyjno – Formacyjny Archidiecezji
Warszawskiej, ul. Dewajtis 3,
Warszawa – Bielany ) – I tura
Skrutynium duszpastersko – katechetyczne dla
księży wyświęconych w 2014 roku.

Zgodnie
z
programem
16.00 – 19.30
Zgodnie
z
programem

1 listopada
(piątek)

Uroczystość Wszystkich Świętych (dzień wolny
od zajęć edukacyjnych)

11 listopada
(poniedziałek)

Narodowe Święto Niepodległości (dzień wolny
od zajęć dydaktycznych)

20 listopada
(środa)

Etap szkolny XXX Olimpiady Teologii
Katolickiej Przemyśl 2020. – Dumni z Ewangelii
i z Polski

11.00

22 – 24 listopada
(piątek
– niedziela)

VI Ogólnopolska Konferencja Katechezy
Specjalnej.
„Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie”.
Dom Rekolekcyjno – Formacyjny Archidiecezji
Warszawskiej ul. Dewajtis 3 w Warszawie

Zgodnie
z
programem

7 grudnia
(sobota)

Skupienie adwentowe katechetów w rejonie:
1, 3, 4, 6

10.00 – 14.00

14 grudnia
(sobota)

Skupienie adwentowe katechetów w rejonie:
2, 5, 7, 8

10.00 –14.00

21 grudnia –
1 stycznia 2019

Zimowa przerwa świąteczna – Święta
Bożego Narodzenia (czas wolny od zajęć
edukacyjnych)

6 stycznia 2020
(poniedziałek)

Uroczystość Objawienia Pańskiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

7 stycznia
(wtorek)

Spotkanie opłatkowe z dyrektorami szkół,
przedszkoli i innych placówek oświatowo –
wychowawczych (sala konferencyjna Domu
Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa
17/19) – I tura

17.00

8 stycznia
(środa)

Spotkanie opłatkowe z dyrektorami szkół,
przedszkoli i innych placówek oświatowo –
wychowawczych (sala konferencyjna Domu
Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa
17/19) – II tura

17.00

9 stycznia
(czwartek)

Spotkanie opłatkowe dla katechetów
i nauczycieli wszystkich przedmiotów
w szkołach, przedszkolach i innych
placówkach oświatowo – wychowawczych
(sala konferencyjna Domu Arcybiskupów
Warszawskich, ul. Miodowa 17/19)

17.00

18 stycznia
(sobota)

Spotkanie szkoleniowe katechetów
w rejonach: 1, 3, 4, 6

10.00 –14.00

15

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

I nformator K atechetyczny

24 listopada
(niedziela)

25 stycznia
(sobota)

Spotkanie szkoleniowe katechetów
w rejonach: 2, 5, 7, 8

10.00 –14.00

29 stycznia
(środa)

Dodatkowe spotkanie szkoleniowe
katechetów
(Kuria Metropolitalna Warszawska, budynek A,
piętro I, sala św. Jana Chrzciciela)

10.00 –14.00

10 – 23 lutego

Ferie zimowe w szkołach województwa
Mazowieckiego

21 – 23 lutego
(piątek
– niedziela)

Rekolekcje zamknięte dla katechetów
świeckich – prowadzący: Ks. Tomasz
Kopiczko, wykładowca UKSW, katechetyk
(Dom Rekolekcyjno – Formacyjny Archidiecezji
Warszawskiej, ul. Dewajtis 3, Warszawa –
Bielany ) – II tura

26 lutego
(środa)
27 lutego
(czwartek)

I nformator K atechetyczny
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4 marca 2020
(środa)

Zgodnie
z
programem

Środa Popielcowa
Spotkanie z dekanalnymi animatorami
duszpasterstwa dzieci i młodzieży (Kuria
Metropolitalna Warszawska, budynek A,
piętro I, sala św. Jana Chrzciciela)
Etap diecezjalny XXX Olimpiady Teologii
Katolickiej Przemyśl 2020. – Dumni z Ewangelii
i z Polski.
Kuria Metropolitalna Warszawska ul. Miodowa
17/19. Sala św. Jana Chrzciciela budynek A,
piętro I

16.00 –18.00

11.00

7 marca
(sobota)

Skupienie wielkopostne katechetów
w rejonie: 1, 3, 4, 6

10.00 – 14.00

14 marca
(sobota)

Skupienie wielkopostne katechetów
w rejonie: 2, 5, 7, 8

10.00 – 14.00

4 kwietnia
(sobota)

Diecezjalny Dzień Młodzieży (Sobota przed
Niedzielą Palmową) przy Świątyni Opatrzności
Bożej w Wilanowie

9 – 14 kwietnia
16 – 18 kwietnia
(czwartek – sobota)

Zgodnie
z
programem

Wiosenna przerwa świąteczna – Święte
Triduum Paschalne, Święta Wielkanocne
Etap ogólnopolski XXX Olimpiady Teologii
Katolickiej Przemyśl 2020. – Dumni z Ewangelii
i z Polski.

Zgodnie
z
programem

Warszawskie Laboratorium Wiary (Teatr
ROMA w Warszawie ul. Nowogrodzka 11

Zgodnie
z
programem

22 kwietnia
(środa)

XXIV Ogólnopolskiego Konkursy Wiedzy
Biblijnej(Civitas Christiana)– etap diecezjalny.
Kuria Metropolitalna Warszawska

Zgodnie
z
regulaminem

23 kwietnia
(czwartek)

Gala Finałowa konkursu Santo Subito
i CMJP II oraz konkursu wiedzy o Ks. Kard.
Stefanie Wyszyńskim – Galeria Porczyńskich,
Warszawa, pl. Bankowy 2

16.00

16 maja
(sobota)

Finał Biblijnej Akademii Najmłodszych 2020
Kuria Metropolitalna Warszawska

10.00

30 maja
(sobota)

XXIII Parafiada Służby Liturgicznej
ArchidiecezjiWarszawskiej (Obiekty Sportowe
Znicz w Pruszkowie)

Zgodnie
z
programem

XIII Święto Dziękczynienia na Polach
Wilanowskich

Zgodnie
z programem

Rekolekcje zamknięte dla katechetów
świeckich – prowadzący: Ks. Tomasz
Kopiczko, wykładowca UKSW, katechetyk
(Dom Rekolekcyjno – Formacyjny Archidiecezji
Warszawskiej, ul. Dewajtis 3, Warszawa –
Bielany ) – III tura

Zgodnie
z
programem

5 – 7 czerwca
(piątek
– niedziela)

26 czerwca
(piątek)
20 czerwca
– 31 sierpnia

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

Zgodnie
z
programem

WAKACJE

11 czerwca
(czwartek)

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – Boże Ciało

1 – 2 lipca
(środa –
czwartek)

83 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
i Wychowawców – Jasna Góra 2019

28 sierpnia
(piątek)

Odprawa katechetyczna rozpoczynająca rok
szkolny 2020/2021 (kościół seminaryjny p.w.
Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca
przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
w Warszawie)

29 sierpnia
(sobota)

Odprawa katechetyczna rozpoczynająca rok
szkolny 2020/2021 (kościół seminaryjny p.w.
Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca
przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
w Warszawie)

Zgodnie
z
programem
Zgodnie
z
programem
Zgodnie
z
programem
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7 czerwca
(niedziela)
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18 kwietnia
(sobota)

WSKAZANIA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA
DZIECI I MŁODZIEŻY DOTYCZĄCE MISJI
I ZADAŃ KATECHETY
Tezy ogólne
Katecheta staje się, dzięki misji kanonicznej, publicznym apostołem
słowa Bożego i wypełnia posłannictwo Kościoła. Prowadzi ono do
rozwoju Kościoła i umocnienia Go mocą Ewangelii. Katecheta jest
nauczycielem, wychowawcą i świadkiem wiary. Powinien być otwarty na wszelkie dobro, wierny Magisterium Kościoła w prawdach wiary i moralności. W szkolnym nauczaniu religii katecheta powinien
realizować program zatwierdzony przez biskupa diecezji. Treścią
katechezy powinno być Objawienie Boże (prawdy o Bogu, o Jego
zamiarach względem ludzi i świata, oraz prawda o człowieku).
Osoba katechety spełnia niezastąpioną rolę w przekazie wiedzy
i wiary. Katecheta powinien głosić Chrystusa nie tylko werbalnie, ale
świadectwem swego życia – zachowując jednoznaczną postawę
moralną. Zadaniem katechety jest przekazanie tej prawdy, że Bóg
pojednał świat ze sobą w Jezusie Chrystusie i nam zlecił posługę
jednania. Katecheta powinien realnie patrzeć na pomoce katechetyczne w kontekście pomocy do innych przedmiotów i uwzględniać
specyfikę katechezy. Katecheta powinien posługiwać się zarówno
bogatymi, jak i ubogimi środkami. Doskonalić się do spełniania
funkcji, która powinna być miejscem jego własnego uświęcenia.

I nformator K atechetyczny
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Formacja permanentna katechetów
Po uzyskaniu koniecznych kwalifikacji do nauczania religii w szkołach, katecheta uczestniczy w stałej formacji rozłożonej w czasie
przez wszystkie lata aktywności katechetycznej (KPK, kan. 780).
Celem formacji jest kształtowanie osobowości katechety oraz rozwijanie pedagogicznych i katechetycznych umiejętności. Podobnie
dzieje się w innych dziedzinach edukacji i specjalizacji zawodowej.
Zgodnie ze statusem zawodowym, katecheta jest pracownikiem
skierowanym przez Kościół do pracy w instytucji państwowej. Katechizowanie nie jest zatem wolontariatem ani czynem społecznym.
Również znowelizowana Karta Nauczyciela, dając uprawnienia
pracownicze, stawia wymagania, których spełnienie zapewnia pra-

cę i awans zawodowy. Wymaga tego powaga funkcji i wyzwania,
jakie w sobie zawiera. Sprostanie wyzwaniu przynosi radość i daje
satysfakcję osobistą i zawodową. Doskonałości od swoich uczniów
wymaga Chrystus (por. Mt 5,48).
Na formację pedagogiczno – katechetyczną i duchową nauczyciela
religii – katechety trzeba spojrzeć komplementarnie, nie tylko pod
kątem jego rozwoju profesjonalnego, lecz i osobowościowego. Celem jego pracy nie jest jedynie przekazanie wiedzy i umiejętności
technicznych obrzędowo – kultycznych, lecz przekazanie uczniom
wiary katolickiej i wprowadzenie ich do życia w wierze (modlitwa
prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, życie według chrześcijańskich zasad moralnych itp.).

Odpowiedzialni za stałą formację katechetów
Pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację jest
sam katecheta, wierny swemu powołaniu i swojemu posłannictwu.
Natomiast na terenie własnej diecezji – odpowiedzialnym jest biskup diecezjalny (pomocą służy zespół odpowiedzialny za formację
pedagogiczno – katechetyczną Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i
Młodzieży).

Organizacja i środki formacji katechetów

Katecheza w szkole powinna prowadzić uczniów do modlitwy i życia
sakramentalnego oraz włączać ich w życie parafii. Katecheta poza
tym głównym zadaniem powinien:
■ uwzględniać wiedzę przyswajaną przez uczniów na innych przedmiotach,

I nformator K atechetyczny
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Formacja katechetów odbywa się na kilku poziomach:
■ poziom parafialny – spotkania pod przewodnictwem księdza proboszcza lub wyznaczonego zastępcy powinny odbywać się raz
w miesiącu;
■ poziom rejonowy – spotkania pedagogiczno – katechetyczne
i skupienia odbywają się wg ustalonego kalendarza spotkań;
■ trzydniowe rekolekcje dla katechetów;
■ poziom ogólnodiecezjalny – odprawa katechetyczna, konkursy,
sympozja.

■ uczestniczyć w radach pedagogicznych i w spotkaniach z rodzicami organizowanych przez szkołę, np. w wywiadówkach,
■ włączać się programowo w obchody świąt patriotycznych, szkolnych i kościelnych – zarówno w szkole jak i poza nią,
■ troszczyć się o dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a wszystkich
uczniów wychowywać nie tylko do radzenia sobie w życiu, ale do
życia w społeczeństwie i dla społeczeństwa,
■ dostrzegać w pracy katechetyczno – wychowawczej zagrożenia
płynące z łatwego dostępu w szkole do narkotyków oraz z uzależniania się uczniów od nikotyny i alkoholu. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, dlatego wolność i odpowiedzialność należy do
istotnych wartości chrześcijańskich przekazywanych na katechezie,
■ zwracać uwagę na savoir vivre w zachowaniu swoim i uczniów,
aby pociągać ich do Boga również kulturą bycia.
Ksiądz w szkole to nie tylko katecheta, ale i duszpasterz, organizujący i uczestniczący w konkursach, wycieczkach, pielgrzymkach, kółkach zainteresowań – to dobry organizator pracy zespołowej.

I nformator K atechetyczny
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Parafia a katecheza szkolna
Parafia jest:
■ miejscem spotkania z Bogiem na wspólnej modlitwie w sakramentach świętych i w Słowie Bożym;
■ środowiskiem kształtującym wiarę i umożliwiającym jej wspólnotowe przeżywanie;
■ miejscem doświadczenia wiary i jej znaczenia dla własnego życia;
■ miejscem przeżywania radości, siły i nadziei, którą daje życie we
wspólnocie religijnej;
■ duchową wspólnotą towarzyszącą wiernym zarówno na terenie
parafii jak i poza nią.
Za katechezę odpowiada ksiądz proboszcz tej parafii, na terenie
której znajduje się szkoła. Katecheta powinien uczestniczyć w spotkaniach katechetyczno – duszpasterskich z proboszczem. Między
katechetą, a proboszczem powinna istnieć ścisła współpraca dotycząca:
■ przygotowania uczniów do udziału w liturgii w nabożeństwach
i w śpiewie;
■ organizacji rekolekcji wielkopostnych (termin rekolekcji dla
uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych ustalają księża proboszczowie w porozumieniu z dyrektorami szkół);

■ katechezy sakramentalnej, przygotowującej ucznia do przyjęcia
konkretnego sakramentu;
■ zainteresowania uczniów zespołami i ruchami, istniejącymi w parafii.

I nformator K atechetyczny
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Gdy chodzi o rolę rodziny w procesie katechizacji, katecheta powinien:
■ podkreślać autorytet rodziców, wartość rodziny, znaczenie dobrych tradycji rodzinnych;
■ uświadamiać, że rodzina jest Kościołem Domowym (Familiaris
Consortio 21);
■ szukać kontaktu z rodzicami, szczególnie w sytuacjach trudnych
materialnie i duchowo, szukać pomocy u księdza proboszcza,
w Caritas i w innych instytucjach kościelnych;
■ dostrzegać przejawiającą się czasami bezradność rodziców
w kwestiach religijnych oraz moralnych i w miarę możliwości
udzielać im pomocy;
■ uwrażliwiać uczniów, że mogą być pomocą swoim rodzicom.

SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE
KATECHETYCZNO – WYCHOWAWCZE
Mając na uwadze nauczanie Magisterium Kościoła o znaczeniu
katechezy w posłannictwie Kościoła oraz dobro katechizowanych,
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży wytycza szczegółowe
założenia wychowawcze, które należy realizować zarówno w szkołach, jak i w parafii, nie rezygnując z zasadniczego programu dla
danej klasy.

I nformator K atechetyczny

22

Program duszpasterski
Konferencja Episkopatu Polski przyjęła na lata 2019 – 2022 nowy program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce, zatytułowany
„Eucharystia daje życie”.
Rok pierwszy (2019/2020) – temat: „Wielka tajemnica wiary”
Rok drugi (2020/2021) – temat: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Rok trzeci (2021/2022) – temat: „Posłani w pokoju Chrystusa”.
Mając na uwadze tematykę dwóch poprzednich programów duszpasterskich dla Kościoła w Polsce (o chrzcie i bierzmowaniu), należy
podkreślić, że obecna propozycja odnosi się do twierdzenia Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie
zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana”.
Celem programu jest również pogłębienie świadomości tego, czym
jest „Święta i Boska Liturgia”, budzenie w parafiach nowego impulsu
i eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych, dzięki
którym stanie się bliższa istotowa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości.
Katecheza powinna uwzględniać tematykę obowiązującego programu duszpasterskiego, który zwraca uwagę na następujące cele:
1. ewangelizacyjny – głoszenie kerygmatu w przepowiadaniu i katechezie. Ukazanie Eucharystii jako szczególnej formy objawienia
miłości Boga do człowieka, jako nowe i wieczne przymierze.
2. inicjacyjny – mistagogia, czyli wprowadzenie w tajemnicę chrześcijaństwa w ramach I Komunii świętej i bierzmowania, ale warto

dołożyć wszelkich starań, aby zaproponować również rodzicom
tych dzieci odnowę życia eucharystycznego.
3. formacyjny – wyraża potrzebę pogłębienia wiedzy o Eucharystii,
jej duchowych owocach, liturgicznym przebiegu i osobistym przebiegu.
4. społeczny – ten cel podkreśla związek Eucharystii z Kościołem,
życiem, bliźnimi i czynną miłością drugiego. Eucharystia ze swej
natury służy budowaniu jedności wspólnoty chrześcijańskiej na
różnych poziomach. Szczególnym wyzwaniem dla Kościoła jest
właściwe świętowanie przez wiernych niedzieli.

Ramowy program duszpasterski kościoła w Polsce
na rok 2019/2020
Hasło: „Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski obowiązujący w tym roku jest początkiem
trzyletniej propozycji Konferencji Episkopatu Polski. Jest zaproszeniem wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika, do przyjęcia na nowo daru Eucharystii i pogłębienia wiary
w realną obecność Jezusa Chrystusa, którą podczas sprawowania
Najświętszej Ofiary przywołuje i sprawia Duch Święty.

Biblia w centrum

Ponieważ katecheza jako głoszenie Dobrej Nowiny o Zbawieniu jest
z natury przeznaczona dla wszystkich (EDK, 17), dlatego należy:
■ angażować dzieci i młodzież w przygotowanie rekolekcji szkolnych i innych wydarzeń w życiu szkoły i parafii;

I nformator K atechetyczny

Kształtowanie postaw misyjnych i ewangelizacyjnych
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Należy dołożyć starań, żeby:
■ katechizowani posiadali teksty Biblii,
■ Biblia była czytana przez dzieci i młodzież – ścieżka biblijna, a ponadto:
■ organizować konkursy biblijne (polecamy Archidiecezjalny Konkurs Santo subito o św. Janie Pawle II, program HIERONYMUS
2019, Olimpiadę Teologii Katolickiej, a także Biblijną Akademię
Najmłodszych 2019 itp.)
■ organizować „Koła Biblijne” i „Godziny Biblijne”.

■ zachęcać dzieci i młodzież do realizowania ideału ofiarnej i bezinteresownej służby w różnych formach wolontariatu, podkreślając
aspekt moralny posługi, np. pomoc ludziom doświadczonym chorobą czy skutkami kataklizmów;
■ animować wrażliwość misyjną dzieci i młodzieży. Pomocą służą
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Papieskie Dzieła Rozkrzewiania
Wiary oraz Komisja ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski, które
wydają liczne materiały formacyjne, liturgiczne i szkoleniowe.

Zbawcza wartość życia sakramentalnego
Należy wychowywać dzieci i młodzież do:
■ uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej i wszelkich
innych formach kultu eucharystycznego;
■ przyjmowania sakramentu pojednania i pokuty, również jako pomocy w kształtowaniu dojrzałej osobowości;
■ dobrego przygotowania się do sakramentu bierzmowania, a następnie nieustannej troski o jego owocowanie w dorosłym życiu;
■ doceniania wartości małżeństwa sakramentalnego.

I nformator K atechetyczny
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Nauczanie papieskie
Należy poszukiwać form dla zachowania i rozwijania dziedzictwa
papieża św. Jana Pawła II oraz pogłębiać znajomość:
■ nauczania papieża Benedykta XVI,
■ nauczania papieża Franciszka:
1. encyklika LUMEN FIDEI z 29 czerwca 2013 r.
2. encyklika LAUDATO SI z 24 maja 2015 r.
3. adhortacja apostolska GAUDETE ET EXSULTATE z 19 marca
2018 r.
4. adhortacja apostolska CHRISTUS VIVIT z 25 marca 2019 r.
■ nowych dokumentów wydanych przez Stolicę Apostolską.
Należy także włączyć się w przygotowania i obchody XIX Dnia Papieskiego, który odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 roku,
pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”

Parafia w służbie wiary
Należy odkrywać znaczenie wspólnoty parafialnej w procesie
kształtowania postawy wiary, czemu służą m.in.:
■ rekolekcje wielkopostne,

■ aktywny udział w ruchach i wspólnotach obecnych w parafii,
■ posługa wolontariatu.

Katechezy uzupełniające
Należy pogłębiać świadomość dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzanie katechez na temat: wychowania chrześcijańskiego
z racji ogłoszonego przez Konferencję Episkopatu Polski IX Tygodnia Wychowania w dniach 15 – 21 września 2020 roku korzystając z materiałów dostarczonych na parafię i dostępnych na stronie
www.tydzienwychowania.pl.

Współpraca katechetów z nauczycielami
innych przedmiotów

I nformator K atechetyczny
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Należy podejmować współpracę z nauczycielami innych przedmiotów:
■ aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizowaniu programu wychowawczego oraz profilaktycznego szkoły,
■ integrować środowisko nauczycieli na poziomie parafii,
■ włączyć się w przygotowanie Dnia Edukacji (14 października),
■ rozpoznawać uwarunkowania środowiskowe uczniów poprzez
kontakt z ich domem rodzinnym.

AWANS ZAWODOWY
I FORMACJA PERMANENTNA
NAUCZYCIELI RELIGII – KATECHETÓW
Procedura awansu zawodowego jest regulowana odpowiednimi
aktami prawnymi. Zachęcamy do wchodzenia na drogę awansu
zawodowego, do konsultowania własnego planu rozwoju zawodowego z doradcami metodycznymi.
Informujemy, że z dniem 1 września 2018 roku zmieniły się zasady
awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowe informacje na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Odpowiedzialni za formację pedagogiczno– katechetyczną
w Archidiecezji Warszawskiej:

I nformator K atechetyczny
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ks. mgr lic. Łukasz Przybylski – dyrektor wydziału
oraz
rejonowi wizytatorzy nauczania religii:
ks. kanonik mgr lic. Tomasz Zaperty
ks. kanonik mgr lic. Jacek Laskowski
ks. mgr Krzysztof Adamski
ks. mgr Marcin Klotz
Katecheci kierowani do pracy w szkole otrzymują misję kanoniczną
do nauczania religii w imieniu Kościoła katolickiego. Jednym z warunków dla przedłużenia tej misji jest formacja permanentna (kan.
780 KPK). Wydane w 2001 roku Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce zwraca uwagę na to, że skuteczność katechezy zapewnia odpowiednia formacja katechetów. Przekonanie to
wypływa z tradycji Kościoła, który zawsze wyrażał przekonanie, że
wychowanie osoby ludzkiej dokonuje się najskuteczniej w wyniku
osobowego oddziaływania (nr 149).
Formacja dotyczy wszystkich katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych. Kapłani ostatnich pięciu roczników święceń także uczestniczą w warsztatach katechetyczno – pedagogicznych, ale mają odrębne terminy formacji. Siostry i bracia zakonni formację duchową odbywają w ramach formacji zakonnej.

Spotkania formacyjne i dni skupienia są współfinansowane przez
księży proboszczów, którzy wpłacają do Wydziału Duszpasterstwa
Dzieci i Młodzieży składkę na fundusz katechetyczny oraz przez
uczestników szkolenia.

FORMACJA PERMANENTNA
KATECHETÓW ŚWIECKICH, SIÓSTR I BRACI
ZAKONNYCH
Formacja duchowa
W ramach formacji duchowej katecheci świeccy uczestniczą obligatoryjnie w roku szkolnym w dwóch spotkaniach formacyjnych –
w okresie adwentowym i wielkopostnym. Spotkania te mają charakter ćwiczeń duchowych, a więc katecheci uczestniczą we Mszy św.,
medytacji, rozważaniu słowa Bożego, konferencjach ascetycznych.
Tego typu spotkania mają pomóc katechetom wypełniać poprzez
swoją posługę misję Kościoła i pogłębiać swoje powołanie katechetyczne.
Księża katecheci dni skupienia odbywają w ramach permanentnej
formacji kapłańskiej, a siostry i bracia zakonni w ramach formacji
zakonnej.
Potwierdzeniem uczestnictwa w dniach skupienia katechetów
świeckich jest zaświadczenie wydane przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

I nformator K atechetyczny

Każdy z katechetów świeckich jest zobowiązany do uczestnictwa
raz na dwa lata w rekolekcjach zamkniętych dla katechetów, zorganizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.
Obowiązkowy udział w rekolekcjach w roku szkolnym 2019/2020
mają katecheci, których nazwiska zaczynają się od kolejnych liter
alfabetu L - Z.
W roku szkolnym 2019/2020 rekolekcje te odbędą się w trzech turach
do wyboru:
I tura – w dniach: 18 – 20 października 2019 roku, (piątek – niedziela),
II tura – w dniach: 21 – 23 lutego 2020 roku, (piątek – niedziela),
III tura – w dniach: 5 – 7 czerwca 2020 roku, (piątek – niedziela).
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UWAGA:

Wszystkie trzy tury rekolekcji są prowadzone przez Ks. dra Tomasza
Kopiczko, katechetyka i wykładowcę UKSW.
W każdej turze rekolekcji zamkniętych planowany jest udział 100 katechetów.
Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek o godz. 18.00 (przyjazd i zakwaterowanie od godz. 17.00), a kończą obiadem w niedzielę ok. godz. 14.00.
Miejscem rekolekcji jest Dom Rekolekcyjno – Formacyjny WMSD
w Warszawie na Bielanach, ul. Dewajtis 3.
Koszt rekolekcji wynosi 200 złotych.
Zapisy na rekolekcje przyjmuje:
Ks. Łukasz Przybylski – Dyrektor WDDiM KMW, tel. 507 300 805;
e-mail: lrprzybylski@mkw.pl
W zgłoszeniu należy koniecznie podać:
– tytuł (mgr, lic. dr),
– imię i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– nazwę szkoły,
– tytuł parafii miejsca pracy,
– telefon kontaktowy,
- adres e-mail.
Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie:
■ na I turę rekolekcji – do 11 października 2019 roku,
■ na II turę rekolekcji – do 14 lutego 2020 roku,
■ na III turę rekolekcji – do 29 maja 2020 roku.

I nformator K atechetyczny

28

Katecheta, który w roku szkolnym 2018/2019 wziął udział w rekolekcjach zamkniętych, zostaje zwolniony z uczestnictwa w adwentowym i wielkopostnym dniu skupienia przypadających bezpośrednio
po rekolekcjach, w których uczestniczył.
Katecheci, którzy w danym roku nie mają obowiązku uczestniczenia
w rekolekcjach zamkniętych a chcą w nich uczestniczyć mają taką
możliwość.

Formacja katechetyczno – pedagogiczna
W roku szkolnym 2019/2020, w ramach formacji katechetyczno – pedagogicznej każdy z katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych
ma obowiązek uczestniczyć w dwóch jednodniowych spotkaniach
formacyjno – szkoleniowych (jednym jesiennym i drugim zimowym).
Dodatkowo zorganizowane są dwa spotkania formacyjne w środku tygodnia dla osób, które z uzasadnionych powodu powodów nie
mogą uczestniczyć w regularnych sobotnich szkoleniach.
Szkolenia te są obligatoryjne dla katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych. Mogą w nich uczestniczyć także księża.
W roku szkolnym 2019/2020, w ramach formacji katechetyczno – pedagogicznej odbędą się odrębne spotkania formacyjne dla katechetów, uczących w szkołach specjalnych.
Szkolenia te są obligatoryjne dla katechetów, uczących w szkołach
specjalnych.
W związku z tym są oni zwolnieni z uczestniczenia w szkoleniach
przeznaczonych dla wszystkich pozostałych katechetów. Formację
katechetyczno – pedagogiczną nauczycieli uczących w szkołach
specjalnych prowadzi ks. mgr Marcin Klotz.
Potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych są zaświadczenia.

Rejonizacja spotkań formacyjnych i dni skupień
Obszar Archidiecezji Warszawskiej jest podzielony na osiem rejonów katechetycznych. Zamieszczona poniżej tabela pokazuje, które
dekanaty zostały przyporządkowane do poszczególnych rejonów
oraz gdzie będą odbywały się sesje szkoleniowe i dni skupienia.

I nformator K atechetyczny

Rejon 1 – staromiejski, śródmiejski,
Rejon 2 – mokotowski, ursynowski, wilanowski,
Rejon 3 – pruszkowski, raszyński, ursuski, ochocki
Rejon 4 – jelonkowski, wolski, lasecki,
Rejon 5 – bielański, żoliborski, kampinoski,
Rejon 6 – czerski, konstanciński, piaseczyński, warecki,
Rejon 7 – grójecki, mogielnicki, tarczyński,
Rejon 8 – błoński, brwinowski, grodziski.
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Dekanaty tworzące dany rejon katechetyczny:

Terminy, miejsca i tematy
spotkań katechetyczno – pedagogicznych
w rejonach katechetycznych
dla katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych
I spotkanie formacyjne (jesienne)
Termin

Prowadzący
szkolenie

Miejsce szkolenia

1

Stefan Kardynał
Wyszyński –
współczesnym
doradcą życia
personalnego?

P. dr hab. Paweł
Skibiński
P. Kamil Sulej
P. Piotr Sutowicz
P. Maciej
Szepietowski

Kuria
Metropolitalna
Warszawska
Warszawa,
ul. Miodowa
17/19,
budynek A,
piętro I,
sala św. Jana
Chrzciciela

3

Różne
trudności
w procesie
edukacyjnym:
Reagować
czy ignorować?

Izabela Budzyńska
Pedagog, trener
„Szkoły dla
rodziców
i wychowawców”

Parafia
Opatrzności
Bożej,
Warszawa,
ul. Dickensa 5

4

Aktualne
zagadnienia
prawne
i katechetyczne
w przygotowaniu dzieci do
sakramentu
chrztu,
pierwszej
Komunii Św.
i bierzmowania.

Ks. kan. dr
Bartłomiej Pergoł,
notariusz AW

Parafia
Bogurodzicy
Maryi,
Warszawa,
ul. Powstańców
Śląskich 67d

6

Wizualizacja
– efektywność
nauczania,
efektywny
przekaz treści

S. Monika Jagiełło
SAC, nauczyciel,
trener, formator,
pracownik instytutu
Pallottiego

Parafia Św. Anny,
Piaseczno,
ul. Piłsudskiego 10

I nformator K atechetyczny
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14
września
2019
(sobota)
10.00 –
14.00

Rejon
katechetyczny

Temat
szkolenia

Parafia
NMP Matki
Miłosierdzia,
Warszawa,
ul. Bonifacego 9

5

Aktualne
zagadnienia
prawne
i katechetyczne
w przygotowaniu dzieci
do sakramentu
chrztu,
pierwszej
Komunii Św.
i bierzmowania.

Ks. kan. dr
Bartłomiej Pergoł,
notariusz AW

Parafia Zesłania
Ducha Świętego
Warszawa,
ul. Broniewskiego
44

7

Różne
trudności
w procesie
edukacyjnym:
Reagować
czy ignorować?

Izabela Budzyńska
Pedagog, trener
„Szkoły dla
rodziców
i wychowawców”

Rodzinne
Centrum
Edukacyjne –
I piętro (obok
kościoła), Grójec,
ul. Jana Pawła II
nr 26

8

Wizualizacja
– efektywność
nauczania,
efektywny
przekaz treści

S. Monika Jagiełło
SAC, nauczyciel,
trener, formator,
pracownik instytutu
Palloniego

Parafia Św. Anny,
Grodzisk
Mazowiecki,
Pl. Króla
Zygmunta
Starego 2a

dodatkowa
sesja
szkoleniowa

Aktualne
zagadnienia
prawne i katechetyczne
w przygotowaniu dzieci do
sakramentu
chrztu,
pierwszej
Komunii Św.
i bierzmowania.

Ks. kan. dr
Bartłomiej Pergoł,
notariusz AW

Kuria
Metropolitalna
Warszawska
Warszawa,
ul. Miodowa
17/19,
budynek A,
piętro I,
sala św. Jana
Chrzciciela

21
września
2019
(sobota)
10.00 –
14.00

25
września
2019
(środa)
10.00 –
14.00

31

P. dr hab. Paweł
Skibiński
P. Kamil Sulej
P. Piotr Sutowicz
P. Maciej
Szepietowski
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2

Stefan Kardynał
Wyszyński –
współczesnym
doradcą życia
personalnego?

II spotkanie formacyjne (zimowe)
Termin
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18
stycznia
2020
(sobota)
10.00 –
14.00

25
stycznia
2020
(sobota)
10.00 –
14.00

Rejon
katechetyczny

Temat
szkolenia

Prowadzący
szkolenie

Miejsce szkolenia

1

Aktualne
zagadnienia
prawne
i katechetyczne
w przygotowaniu dzieci
do sakramentu
chrztu,
pierwszej
Komunii Św.
i bierzmowania.

Ks. kan. dr
Bartłomiej Pergoł,
notariusz AW

Kuria
Metropolitalna
Warszawska
Warszawa,
ul. Miodowa 17/19,
budynek A,
piętro I,
sala św. Jana
Chrzciciela

3

Stefan Kardynał
Wyszyński –
współczesnym
doradcą życia
personalnego?

P. dr hab. Paweł
Skibiński
P. Kamil Sulej
P. Piotr Sutowicz
P. Maciej
Szepietowski

Parafia
Opatrzności
Bożej,
Warszawa,
ul. Dickensa 5

4

Różne trudności
w procesie
edukacyjnym:
Reagować
czy ignorować?

Izabela Budzyńska
Pedagog, trener
„Szkoły dla
rodziców
i wychowawców”

Parafia Bogurodzicy Maryi,
Warszawa,
ul. Powstańców
Śląskich 67d

6

Wizualizacja
– efektywność
nauczania,
efektywny
przekaz treści

S. Monika Jagiełło
SAC, nauczyciel,
trener, formator,
pracownik instytutu
Pallottiego

Parafia Św. Anny,
Piaseczno,
ul. Piłsudskiego 10

2

Aktualne
zagadnienia
prawne
i katechetyczne
w przygotowaniu
dzieci do
sakramentu
chrztu,
pierwszej
Komunii Św.
i bierzmowania.

Ks. kan. dr
Bartłomiej Pergoł,
notariusz AW

Parafia NMP
Matki
Miłosierdzia,
Warszawa,
ul. Bonifacego 9

25
stycznia
2020
(sobota)
10.00 –
14.00

29
stycznia
2020
(środa)
10.00 –
14.00

5

Różne trudności
w procesie
edukacyjnym:
Reagować
czy ignorować?

Izabela Budzyńska
Pedagog, trener
„Szkoły dla
rodziców
i wychowawców”

Parafia Zesłania
Ducha Świętego
Warszawa,
ul. Broniewskiego
44

7

Stefan Kardynał
Wyszyński –
współczesnym
doradcą życia
personalnego?

P. dr hab. Paweł
Skibiński
P. Kamil Sulej
P. Piotr Sutowicz
P. Maciej Szepietowski

Rodzinne
Centrum
Edukacyjne –
I piętro (obok
kościoła), Grójec,
ul. Jana Pawła II
nr 26

8

Wizualizacja
– efektywność
nauczania,
efektywny
przekaz treści

S. Monika Jagiełło
SAC, nauczyciel,

Parafia Św. Anny,
Grodzisk
Mazowiecki,
Pl. Króla
Zygmunta
Starego 2a

P. dr hab. Paweł
Skibiński
P. Kamil Sulej
P. Piotr Sutowicz
P. Maciej
Szepietowski

Kuria
Metropolitalna
Warszawska
Warszawa,
ul. Miodowa
17/19,
budynek A,
piętro I,
sala św. Jana
Chrzciciela

dodatkowa
sesja
szkoleniowa

Stefan
Kardynał
Wyszyński –
współczesnym
doradcą życia
personalnego?

Wszyscy katecheci uczący w szkołach specjalnych w ramach formacji katechetyczno - pedagogicznej mają obowiązek uczestniczyć
w organizowanej przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
V Ogólnopolskiej Konferencji Katechezy Specjalnej. „Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie”. W dniach 22 – 24 listopada 2019 r.

I nformator K atechetyczny

Terminy i tematy spotkań
katechetyczno – pedagogicznych
dla katechetów, uczących w szkołach specjalnych
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UWAGA: Dodatkowa sesja szkoleniowa przeznaczona jest dla katechetów, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą uczestniczyć
w sobotnich sesjach szkoleniowych.

w Domu Rekolekcyjno – Formacyjnym Archidiecezji Warszawskiej
ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Wszystkich informacji na ten temat
udziela Ks. Marcin Klotz - rejonowy wizytator nauczania religii w Archidiecezji Warszawskiej.

Terminy i miejsca skupienia adwentowego
dla katechetów świeckich
Termin skupienia
adwentowego

7 grudnia 2019
10.00 – 14.00

Rejon

Miejsce skupienia

1

Parafia Najświętszego Zbawiciela
ul. Marszałkowska 37 Warszawa

3

Parafia Opatrzności Bożej,
Warszawa,
ul. Dickensa 5

4

Parafia Bogurodzicy Maryi,
Warszawa,
ul. Powstańców Śląskich 67a

6

Parafia Św. Anny,
Piaseczno,
ul. Piłsudskiego 10

2

Parafia NMP Matki Miłosierdzia,
Warszawa,
ul. Bonifacego 9

5

Parafia Zesłania Ducha Świętego
Warszawa,
ul. Broniewskiego 44

7

Parafia Miłosierdzia Bożego,
Grójec,
ul. Jana Pawła II nr 24

8

Parafia Św. Anny,
Grodzisk Mazowiecki,
Pl. Króla Zygmunta Starego 2a

I nformator K atechetyczny
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14 grudnia 2019
10.00 – 14.00

Terminy i miejsca skupienia wielkopostnego
dla katechetów świeckich
Termin skupienia
wielkopostnego

7 marca 2020
10.00 – 14.00

Rejon

Miejsce skupienia

1

Parafia Najświętszego Zbawiciela
ul. Marszałkowska 37, Warszawa

3

Parafia Opatrzności Bożej,
Warszawa,
ul. Dickensa 5

4

Parafia Bogurodzicy Maryi,
Warszawa,
ul. Powstańców Śląskich 67a

6

Parafia Św. Anny,
Piaseczno,
ul. Piłsudskiego 10

2

Parafia NMP Matki Miłosierdzia,
Warszawa,
ul. Bonifacego 9

5

Parafia Zesłania Ducha Świętego
Warszawa,
ul. Broniewskiego 44

7

Parafia Miłosierdzia Bożego,
Grójec,
ul. Jana Pawła II nr 24

8

Parafia Św. Anny,
Grodzisk Mazowiecki,
Pl. Króla Zygmunta Starego 2a

14 marca 2020
10.00 – 14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń:
www.wcies.edu.pl .
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Oferta szkoleniowa, proponowana przez Wydział Duszpasterstwa
Dzieci i Młodzieży jest uzupełniana przez różne formy szkolenia, podejmowane przez doradców metodycznych nauczania religii.
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Dni skupienia w poszczególnych rejonach katechetycznych prowadzą rejonowi wizytatorzy nauczania religii.

FORMACJA PERMANENTNA
KAPŁANÓW WYŚWIĘCONYCH W ROKU 2019
(NEOPREZBITERÓW)
W pierwszym roku kapłaństwa księża są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych w wyznaczone dni. W roku szkolnym 2019/2020 spotkania przewidziane są w poniedziałki. O terminach spotkań księża neoprezbiterzy zostaną poinformowani indywidualnie przez Seminarium Duchowne.
Spotkania odbywają się w budynku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście
52/54 w godz. 16.00 – 20.00.
Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe. W związku z tym
księża proszeni są o takie ułożenie zajęć katechetycznych i obowiązków duszpasterskich, aby nie kolidowały z przyjazdami na spotkania formacyjne. Ewentualna nieobecność wymaga usprawiedliwienia na piśmie.

FORMACJA PERMANENTNA
KAPŁANÓW WYŚWIĘCONYCH W LATACH 2015 – 2018
Księża od drugiego do piątego roku kapłaństwa włącznie (czyli
wyświęceni w latach 2015 – 2018) uczestniczą w formacji organizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. O miejscu
i tematyce spotkań księża zobowiązani do formacji zostaną poinformowani indywidualnie przez sekretariat PWTW.
Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Ewentualna nieobecność wymaga usprawiedliwienia na piśmie. Z powodu nieobecności na zajęciach obowiązek uczestniczenia w formacji może zostać
przedłużony na kolejne lata.

I nformator K atechetyczny
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Na zakończenie każdego roku formacji uczestnicy otrzymują dyplom Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

FORMACJA PERMANENTNA
KAPŁANÓW WYŚWIĘCONYCH W LATACH 2010 – 2014
Księża od szóstego do dziesiątego roku kapłaństwa włącznie(czyli
wyświęceni w latach 2010 – 2014) uczestniczą w formacji organizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. O miejscu

i tematyce spotkań księża zobowiązani do formacji zostaną poinformowani indywidualnie przez sekretariat PWTW
Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Ewentualna nieobecność wymaga usprawiedliwienia na piśmie. Z powodu nieobecności na zajęciach obowiązek uczestniczenia w formacji może zostać
przedłużony na kolejne lata.
Na zakończenie każdego roku formacji uczestnicy otrzymują dyplom Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
Po piątym roku kapłaństwa przeprowadzane jest skrutinium duszpastersko – katechetyczne podsumowujące formację i pierwsze
lata posługi w parafii i pracy szkole.

SKRUTYNIUM DLA KAPŁANÓW
WYŚWIĘCONYCH W 2014 ROKU
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Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej informuje, że zgodnie ze Statutami IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej (Statut 35 §3) w czwartek, 24 października
2019 roku odbędzie się egzamin duszpastersko – katechetyczny dla
kapłanów Archidiecezji Warszawskiej wyświęconych w 2014 roku.
Obowiązująca lektura oraz tezy do egzaminu zostaną podane
księżom przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży drogą
pocztową.

ORGANIZACJA KATECHEZY PARAFIALNEJ
I NAUCZANIA RELIGII W SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące
przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Wstęp

I nformator K atechetyczny
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1. Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące
przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych. Określa
on minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona
w każdej parafii. Dokument ma na celu także określenie zakresu
bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
I. Wprowadzenie teologiczne
2. Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do
bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami
chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania
jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG
11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć
ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie
pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).
3. Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego
Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem,
udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary,
jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania
imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża
(por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).
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4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem,
do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do
„przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).
5. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów:
przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii
(katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu
Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz
w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy
kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy
uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.
c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu
poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania
bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter
duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych
spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).
d) Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.
6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania
w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).
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II. Wprowadzenie pastoralne
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III. Wskazania organizacyjne
7. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz
możliwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną).
8. Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania
dorosłym bez należytego przygotowania.
9. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na
tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy,
s. 68). Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań, by cała
wspólnota parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata,
głównie poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary.
10. Minimalną liczbę spotkań i celebracji, jakie powinny odbywać
się podczas katechezy parafialnej, stanowiącej przygotowanie
bezpośrednie do sakramentu bierzmowania, określa się na 30,
z czego 5 stanowią celebracje liturgiczne. Każdy z etapów formacji powinien zaowocować podjęciem konkretnego zadania
apostolskiego.
11. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
12. Kandydaci do bierzmowania powinni odbywać spotkania w małych grupach formacyjnych. Maksymalna liczba uczestników nie
powinna przekraczać 12 osób.
13. Istotnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświadczenia wspólnoty wiary i modlitwy.
14. Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzyszeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie.
15. Miejscem spotkań formacyjnych o charakterze inicjacyjnym i mistagogicznym powinny być pomieszczenia parafialne (por. Program
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Nauczania Religii, s. 137), a jeśli zachodzi taka potrzeba, spotkania mogą odbywać się również w domach (rodzinach). Celebracje liturgiczne powinny się jednak zawsze odbywać w kościele
lub kaplicy.
16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona,
gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie.
W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który
będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale
pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący
do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub
przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego
patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
17. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu
i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice
chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi
katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem
może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym
i praktykującym katolikiem.
18. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest
osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania
nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak
przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).
19. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego
sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu
przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka
na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich
możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.
20. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować
w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany

we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy
przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy
sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii,
w której został udzielony ten sakrament.
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IV. Wskazania dotyczące treści
21. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno obejmować następujące grupy zagadnień:
– kerygmat chrześcijański,
– sakrament chrztu wprowadzeniem we wspólnotę Kościoła,
– mistagogia sakramentu pokuty i pojednania,
– mistagogia sakramentu Eucharystii,
– mistagogia sakramentu bierzmowania.
22. Kerygmat chrześcijański powinien polegać na głoszeniu prawdy o Bożej miłości do człowieka wyrażonej najpełniej w Jezusie
Chrystusie. Każdy kandydat do bierzmowania powinien usłyszeć
prawdę, że Bóg go kocha i ma dla niego plan na życie. Celem
tego etapu formacji jest wzbudzenie lub pogłębienie wiary (por.
OCHWD 9).
23. Wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, szczególnie przez podkreślenie sakramentu chrztu świętego, powinno zmierzać do
ukazania Kościoła jako wspólnoty założonej przez Chrystusa,
jego konieczności do zbawienia, a także przymiotów i funkcji.
Należy podkreślić znaczenie parafii dla każdego katolika i promować aktywny udział w jej życiu.
24. Mistagogia sakramentów pokuty i pojednania, Eucharystii oraz
bierzmowania powinna polegać na wprowadzaniu w misterium
Chrystusa, prowadzeniu do nawrócenia przez świadome uczestnictwo w liturgii i powiązaniu go z życiem codziennym. Ten etap
formacji ma wprowadzać w liturgię stopniowo i wieloaspektowo.
25. Wymiar mistagogiczny powinien zostać zrealizowany na trzech
płaszczyznach: celebratywnej, misteryjnej i egzystencjalnej. Na
pierwszej z nich powinny być omówione obrzędy liturgiczne:
czynności, gesty, postawy, znaki i teksty formuł. Na płaszczyźnie
misteryjnej powinno być omawiane znaczenie teologiczne sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz poszczególnych obrzędów. Płaszczyzna egzystencjalna powinna ukazywać konkretne
przełożenie udziału w liturgii na życie chrześcijańskie.

26. Spotkania z rodzicami powinny być organizowane po każdym
z etapów formacji kandydatów i powinny podejmować następujące zagadnienia:
– odpowiedzialność za własną wiarę i przekaz wartości religijnych swoim dzieciom,
– odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną,
– konieczność nieustannego nawracania się i przebaczania
w rodzinie,
– przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele
i rodzinie katolickiej,
– przygotowanie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości bierzmowania i podjęcie działań apostolskich przez jej
członków.
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27. Głoszenie prawd wiary powinno być połączone z osobistym
świadectwem głoszącego, a także z ukazywaniem przykładów
współczesnych świadków. Ważnym, choć trudnym terminom teologicznym, wyrażającym prawdy wiary, należy poświęcić więcej
uwagi, aby stały się bardziej zrozumiałe dla młodzieży.
28. Spotkania podczas katechezy parafialnej powinny z zasady
mieć inny charakter niż zajęcia prowadzone w szkole. Nie mogą
koncentrować się wyłącznie na przekazie wiedzy. W katechezie
parafialnej dominujące powinny być formy i metody biblijne oraz
liturgiczne, takie jak: lectio divina, krąg biblijny, opowiadanie
biblijne, medytacja, bibliodrama, celebracje liturgiczne, kontemplacje modlitewne, adoracje eucharystyczne itp. Podczas
spotkań w małych grupach należy wykorzystać metody aktywizujące, które pobudzają aktywność i zaangażowanie uczestników
(dyskusyjne, dramowe, plastyczne itp.), a jednocześnie umożliwiają prowadzenie do identyfikacji z przyjmowanymi rozwiązaniami i postawami.
29. Spośród 30 spotkań formacyjnych przewidzianych jako minimalny wymiar przygotowania bezpośredniego do bierzmowania 5
z nich powinny stanowić celebracje liturgiczne, będące odpowiedzią na usłyszane orędzie. W celu jego głębszego odczytania
podczas celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak,
np. Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych, modlitewnik
itp., jako pogłębienie przeżyciowego wymiaru celebracji.
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V. Wskazania metodyczne
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30. Ewangelizacyjna część formacji, polegająca na głoszeniu kerygmatu, powinna zakończyć się celebracją, podczas której kandydaci wybiorą Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela. Część
poświęcona wspólnocie Kościoła powinna być zwieńczona celebracją, podczas której młodzież wyzna wiarę Kościoła i zadeklaruje aktywny udział w jego życiu. Podczas celebracji młodzież
powinna publicznie wyrazić gotowość przyjęcia bierzmowania
i poprosić Kościół o jego udzielenie.
31. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we Mszy
świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego
korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykującym katolikiem.
32. Kandydaci powinni być włączani w aktywne przygotowanie
i udział w liturgii poprzez pełnienie funkcji lektora, ministranta,
psalmisty, członka zespołu muzycznego itp.
33. Kandydaci do bierzmowania powinni włączać się aktywnie w życie parafii (działalność charytatywna, wolontariat, troska o czystość i wystrój kościoła, pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze religijno-kulturalnym itp.). Ma to służyć większej integracji
ze wspólnotą wierzących w dalszym życiu chrześcijańskim po
przyjęciu sakramentu bierzmowania.
34. Bezpośrednio przed przyjęciem bierzmowania zachęca się do
zorganizowania dni skupienia połączonych z sakramentem pokuty i pojednania. Jeśli pozwalają na to lokalne uwarunkowania,
warto zorganizować dla kandydatów rekolekcje wyjazdowe.
35. Po przyjęciu bierzmowania warto zorganizować pielgrzymkę do
diecezjalnego lub innego sanktuarium jako wyraz wdzięczności
za otrzymany sakrament.
36. Pożytecznym zwyczajem jest przekazywanie młodzieży pamiątki
związanej z przyjęciem sakramentu bierzmowania.
VI. Propozycja zagadnień związanych
z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania
I etap formacji: Wierzę w Jezusa Chrystusa
1. Pragnę kochać i być kochany.
2. Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie.
3. Jezus zmartwychwstaje dla mnie.

4. Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia.
5. Ufam Bogu i w Nim odnajduję szczęście.
Celebracja: Jezus moim Panem i Zbawicielem.
Dzieło apostolskie: Porozmawiać o Jezusie z rówieśnikami
II etap formacji: Wierzę w Kościół
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jezus zakłada swój Kościół.
Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski.
Kościół katolicki moją drogą do zbawienia.
Sakrament chrztu wprowadza mnie do Kościoła.
Moje miejsce w Kościele.
Sakramenty w służbie Kościoła-wspólnoty:
a. powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
b. miłość – małżeństwo – rodzina. Kościół domowy.

Celebracja: Moje miejsce we wspólnocie Kościoła.
Dzieło apostolskie: Uczestniczyć w wydarzeniu prowadzonym przez
jedną ze wspólnot działających w parafii.
III etap formacji: Chcę się nawrócić
1.
2.
3.
4.
5.

Grzech odrzuceniem miłości.
Grzech mnie niszczy i zabija.
Pan Bóg jest miłosierny.
Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania.
Walka ze złem moim zadaniem na całe życie.

Celebracja (nabożeństwo pokutne): Wracam do Ojca.
Dzieło apostolskie: Pomóc w pojednaniu skonfliktowanych ze sobą
osób.

Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.
Eucharystia moim pokarmem.
Uczestniczę w liturgii Słowa.
Uczestniczę w liturgii eucharystycznej.
Eucharystia zobowiązuje mnie do miłości.

Celebracja (Eucharystia): Pokarm mojego życia.
Dzieło apostolskie: Włączyć się aktywnie w udział we Mszy świętej.
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1.
2.
3.
4.
5.
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IV etap formacji: Chcę żyć Eucharystią

V etap formacji: Jestem gotowy
1.
2.
3.
4.
5.

Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania.
Chcę otrzymać Ducha Świętego i Jego dary.
Liturgia sakramentu bierzmowania.
Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadectwa.
Przygotowanie duchowe do sakramentu bierzmowania.

I nformator K atechetyczny
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Celebracja: Duchu Święty, przyjdź!
Dzieło apostolskie: Podjęcie osobistego postanowienia związanego
z przyjęciem bierzmowania

WSKAZANIA DOTYCZĄCE REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH
Zasady dotyczące organizowania rekolekcji
dla uczniów szkół publicznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.
Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.
U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę
religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne
dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego
należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej
niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele
religii. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona
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Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na
ich podstawie z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich
dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła
nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo
wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających
rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie
w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła
ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach
zajęciach.
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Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą.
Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Dyrektor szkoły
zapewnienia uczniom opiekę w czasie ich trwania przemieszczania
się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do
szkoły.
Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko
do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie
uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach,
zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów
i klasówek.
Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły
w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.
MEN 17 lutego 2016 r.
Źródło:https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczaceorganizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html
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Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przypomina, że termin rekolekcji wielkopostnych dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ustalają księża proboszczowie w porozumieniu z dyrektorami szkół najpóźniej na miesiąc
przed ich rozpoczęciem. Księża proboszczowie są jednocześnie
odpowiedzialni za ich organizację i przebieg.
Organizacja i przebieg rekolekcji odbywa się zgodnie z postanowieniami § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(patrz Aneks) oraz z Rozporządzeniem MEN z dn. 7 czerwca 2017 r
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii publicznych przedszkolach i szkołach.

UWAGA!!!

Zostało wydane nowe rozporządzenie MEN
z dnia 7 czerwca 2017 zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach
z dnia 14 kwietnia 1992 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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§ 2.
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym rozporządzeniem, dotyczące:
1) publicznych szkół podstawowych – stosuje się odpowiednio do dotychczasowych publicznych gimnazjów oraz klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,
2) publicznych szkół ponadpodstawowych – stosuje się odpowiednio do dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz klas dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych – do czasu
zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.
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§ 1. „§ 10.
1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji
wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego
kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania
rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1147
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.
3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed
terminem rozpoczęcia rekolekcji.
4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż
jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powinny
one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.
5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń
między organizującymi rekolekcje a szkołą.”.

Wskazania duszpasterskie
(rekolekcje szkolne)
Katecheza szkolna i związane z nią rekolekcje pozostają integralną
częścią pracy apostolskiej i duszpasterskiej z młodym pokoleniem.
Należy dzielić się odpowiedzialnością (prawną i moralną) za ich
przebieg z Radą Pedagogiczną i z rodzicami. Przemawia za tym troska o dobro ucznia, uwzględniająca wychowanie, bezpieczeństwo
i budowanie autorytetu.
Ponieważ rekolekcje szkolne mają na celu przede wszystkim pogłębienie więzi z Bogiem, program rekolekcji nie może być zdawkowy
– ograniczający się do 1 lub 2 godzin dziennie. Ich przygotowanie
i przeprowadzenie wymaga zaangażowania parafii (księży, grup
oraz ruchów), szkoły (katecheci, uczniowie i nauczyciele) oraz rodziców uczniów.
Uczestnictwo w rekolekcjach uczniów uczęszczających na katechezę jest obowiązkowe. Wynika to z ich (lub rodziców) decyzji zapisania się na lekcje religii.
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Terminy rekolekcji oraz program muszą być udostępnione co najmniej miesiąc wcześniej wszystkim zainteresowanym (uczniom,
rodzicom, szkole, wspólnocie parafialnej). Przygotowania do rekolekcji i ich przebieg należy otoczyć modlitwą. Rekolekcje powinny
doprowadzić uczestnika do sakramentu pojednania i Komunii św.
(gdyby nie było żadnej możliwości w okresie rekolekcji, należy stworzyć okazje do spowiedzi i przyjęcia Komunii św. w najbliższym czasie) – dotyczy to uczniów, którzy przystąpili już do I Komunii św.
Oprócz ogólnego tematu każdy dzień rekolekcji powinien mieć swój
temat szczegółowy, aby najróżniejsze formy rekolekcyjnego spędzania czasu związane były z myślą przewodnią dnia. Powszechnie
znana i przyjęta formuła rekolekcji: „Msza św., nauka i do domu” nie
może wyczerpać formuły rekolekcji szkolnych. Jeśli na rekolekcjach
jest duża liczba uczniów – o ile pozwalałyby na to warunki – powinno się ich podzielić na grupy. Wskazane jest włączenie rodziców
w przebieg rekolekcji. Konieczna jest międzyparafialna współpraca
ze zgromadzeniami zakonnymi (kwestia spowiedzi) i ruchami religijnymi. W programie rekolekcji należy uwzględnić specyfikę parafii, liczbę uczniów, możliwości lokalowe, pomoc ze strony rodziców,
szkoły, grup parafialnych, duchowieństwa itp. Należy to wcześniej
omówić i ustalić z rekolekcjonistą.

Rekolekcje szkolne mogą stać się okazją do dalszej pracy formacyjnej przy parafii (ministranci, bielanki, grupy modlitewne, sportowe,
turystyczne, wolontariat, działalność charytatywna, kawiarenki internetowe, itp.). Warto więc w tym czasie przybliżyć dzieciom i młodzieży możliwości ich zaangażowania w życie parafii. Uczniowie powinni być współtwórcami rekolekcji. Można włączyć ich do tworzenia programu i jego realizacji, by zrozumieli i odczuli, że rekolekcje
są ich rekolekcjami.
Przekazywane na rekolekcjach treści nie muszą się ograniczać tylko do samych konferencji, odczytu, filmu, spektaklu, akcji charytatywnej, lecz powinny być połączone z liturgią i z odpowiednio przygotowaną oprawą wokalno – muzyczną.
O ustalonym terminie rekolekcji warto powiadomić dyrekcję szkoły już na początku roku szkolnego, najpóźniej miesiąc wcześniej.
W tym celu ksiądz proboszcz lub jego zastępca powinien spotkać
się z dyrektorami szkół, wychowawcami lub Radą Pedagogiczną,
przedstawić program rekolekcji, podkreślić ich znaczenie i poprosić
całe grono pedagogiczne o współpracę.
Przed rekolekcjami powinno odbyć się spotkanie księdza proboszcza, duszpasterzy, katechetów, organisty. Należy omówić cel, przygotowanie i przebieg rekolekcji, ustalić, kto i za co jest odpowiedzialny. Byłoby dobrze, gdyby w spotkaniu tym wziął udział rekolekcjonista w celu zapoznania się ze środowiskiem i problemami uczniów.
Wskazane jest też spotkanie z rodzicami, wysłuchanie ich głosów,
przedstawienie problemów związanych z rekolekcjami – jest to dobra okazja do nawiązania z nimi bliższego kontaktu.

W obecnej sytuacji konieczne jest nawiązanie kontaktów z sąsiednimi parafiami i katechetami z innych szkół w celu uzgodnienia pracy

I nformator K atechetyczny

Na katechezach poprzedzających rekolekcje należy omówić cele
i sens rekolekcji, podpowiedzieć, jak je owocnie przeżyć, a po rekolekcjach pogłębiać tematykę rozważań rekolekcyjnych. Wskazanie
jest też włączenie poszczególnych klas i uczniów w przebieg rekolekcji. Będzie to sprzyjało tworzeniu właściwego klimatu współodpowiedzialności.
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Trzeba dobrze przemyśleć sposoby przekazywania informacji o rekolekcjach – między innymi plakaty i ogłoszenia. Dobrze przygotowane informacje należy umieścić w gablotach, na tablicach ogłoszeń, podać w ogłoszeniach parafialnych itp.

i wzajemnej pomocy, szczególnie przy sprawowaniu sakramentu
pojednania, by uniknąć pośpiechu i długich kolejek przed konfesjonałami.
W niedzielę poprzedzającą rekolekcje, w modlitwie powszechnej
należy uwzględnić w intencjach wezwanie za dzieci i młodzież.
Dobrze byłoby poprosić także o modlitwę zespoły parafialne, np.
Żywy Różaniec i inne.
Stosownie do wieku uczestników, rekolekcje powinny trwać od
2 do 4 godzin dziennie. Można w mniejszych grupach, po spotkaniu w kościele, przejść do kaplic lub sal katechetycznych, by obejrzeć odpowiednio przygotowane filmy, przeprowadzić rozmowy
czy dyskusje itp.
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Nie należy przekazywanych na rekolekcjach treści ograniczać tylko do konferencji. Należy więc dodatkowo zaplanować odpowiednie nabożeństwa, tj. adorację Najświętszego Sakramentu, Drogę
Krzyżową, różaniec, Godzinę Biblijną, nabożeństwo pokutne i inne.
Powinno się zadbać o oprawę śpiewno – muzyczną, zaangażować
młodzieżowe zespoły parafialne: scholę, ministrantów, oazy i inne.
Szczególnie zaś trzeba się zatroszczyć o dobre przygotowanie
uczestników rekolekcji do sakramentu pojednania, opracować,
dostosowany do ich wieku, rachunek sumienia oraz zatroszczyć
się o odpowiednią liczbę spowiedników.

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI
Uchwała
Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”
§1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach,
w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej
podstawie.
2. Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten
dokument.
3. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.
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§3
1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.
2. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.
3. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych
stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.
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§2
1. „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz
programy zatwierdzone na podstawie „Podstawy programowej
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa w § 1,
obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.

§4
Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na
okładce, stronie tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych z rzeczonymi przepisami.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
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PROGRAMY I PODRĘCZNIKI
DO KATECHIZACJI OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Od nowego roku szkolnego 2019/2020 tak jak w roku ubiegłym:
■ wszystkie pierwsze klasy szkoły podstawowej
■ wszystkie czwarte klasy szkoły podstawowej
■ wszystkie siódme i ósme klasy szkół podstawowych i gimnazjum
klasy III
■ wszystkie pierwsze klasy liceum, technikum i szkoły zawodowej
będą korzystały z podręczników do Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce przyjętej podczas 351.
zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 8 marca 2010 roku i zgodnie z Programem nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, zatwierdzonym podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2010
roku.
Przypominamy, że autorem:
■ Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce jest Konferencja Episkopatu Polski,
■ Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach
i szkołach jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
Wszystkim klasom pierwszym szkoły podstawowej zaleca się podręcznik naszego wydawnictwa – Wydawnictwo Katechetyczne
Sp. z o.o..

Klasy czwarte i siódme szkoły podstawowej, gimnazjum i klasy
pierwsze liceum, technikum i szkoły zawodowej mogą korzystać
z podręcznika naszego wydawnictwa – Wydawnictwo Katechetyczne
Sp. z o.o. lub innych wydawnictw do wyboru, ale oczywiście opracowanych zgodnie z Podstawą programową z 2010 roku.

NUMERY I TYTUŁY PROGRAMÓW NAUCZANIA

Poza podręcznikami dla ucznia i przewodnikami metodycznymi dla
katechety w sprzedaży znajdują się książki, podręczniki z dydaktyki, pedagogiki, katechetyki, metodyki, psychologii, będące pomocą
w studiach specjalistycznych przygotowujących do wykonywania
zawodu katechety. Ponadto są do nabycia plansze katechetyczne
do przedszkola, plansze z ilustracjami, mapy, atlasy, płyty z muzyką

I nformator K atechetyczny

W „Księgarni na Miodowej”, mieszczącej się obok Kurii Metropolitalnej Warszawskiej katecheci mogą zaopatrywać się we wszystko,
co stanowi szeroko rozumianą pomoc do prowadzenia lekcji religii.
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■ Przedszkole
Program nr AZ-0-03/2; tytuł programu: Jezus mnie kocha (dla 4i 5-latków oraz „zerówki”)
Program nr AZ-0-04/3; tytuł programu: W radości Dzieci Bożych
(dla 4- i 5-latków)
■ Klasy I – III szkoły podstawowej. Program nr AZ-1-01/10; tytuł programu: W drodze do Wieczernika
■ Klasy IV – VI szkoły podstawowej. Program nr AZ-2-01/10; tytuł
programu: Poznaję Boga i w niego wierzę
■ Klasy I – III gimnazjum. Program nr AZ-3-01/10; tytuł programu:
Pójść za Jezusem Chrystusem
■ Klasy I – III liceum. Program nr AZ-4-01/10; tytuł programu: Świadek Chrystusa
■ Klasy I – IV technikum. Program nr AZ-6-01/10; tytuł programu:
Świadek Chrystusa
■ Klasy I – II szkoły zawodowe. Program nr AZ-5-01/10; tytuł programu: Z Chrystusem przez świat
■ Szkoła zawodowa dla uczniów o obniżonych możliwościach percepcji i niedostosowanych społecznie. Program nr WA-5ah-04/7
■ Szkoły specjalne: Programy dla klas 1-3 SP nr AX-1i-03/5, klasy 4-6
SP nr AX-2i-03/5, gimnazjum nr AZ-3i-03/5; tytuł programu: W ramionach Ojca

religijną i piosenkami dla dzieci, filmy, słuchowiska, audiobooki, gry
komputerowe oraz planszowe, zeszyty do religii i inne pomoce.
Zamieszczony w poniższej tabeli cennik podręczników do religii
obowiązuje w „Księgarni na Miodowej”.
Zamówienia hurtowe na podręczniki można składać osobiście
w „Księgarni na Miodowej” lub wysyłając zamówienie na adres
e-mail: katechizmy@hurtowniakatechizmow.pl
WARUNKI SPRZEDAŻY:
Zamówienie powyżej 400 zł
■ rabat – 5%,
■ koszt dostawy 30 zł,
■ płatność gotówką
■ bez prawa zwrotu.
Zamówienie powyżej 1000 zł
■ rabat – 10%,
■ dostawa gratis,
■ płatność gotówką lub odroczona do 20 września 2019 r.,
■ możliwość zwrotu 10% liczby zakupionych egzemplarzy do dnia
20 września 2019 r.
■ Rabaty udzielane są tylko w okresie do 30 września 2019.
■ Dostawa w przedziale godzin 10.00-16.00.
■ W przypadku płatności odroczonej zobowiązanie należy uregulować do 20 września 2019 r.
Formularz zamówienia dostępny będzie w „Księgarni na Miodowej”.
Korygowanie lub anulowanie zamówień wyłącznie pod numerem telefonu: 22 531 72 48 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.

I nformator K atechetyczny
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Reklamacji i zwrotów można dokonywać w „Księgarni na Miodowej”
ul. Miodowa 17/19 w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 17.00.
W razie konieczności dokonania zwrotu (wyłącznie dla zamówień
powyżej 1000 zł) liczba zwracanych pozycji nie powinna przekraczać 10% liczby zakupionych egzemplarzy. Zwroty przekraczające
wartość 10% nie będą przyjmowane.
Zwrotów można dokonywać do 20 września 2019 r.
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych od daty
złożenia zamówienia.

INFORMACJE BIEŻĄCE
Ankieta katechetyczna
Każda parafia do 27 września 2019 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży ankietę katechetyczną.
Ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół
znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci
uczęszczających do szkoły i na katechezę. Prosimy katechetów
o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 13
września 2019 roku.

Ankieta personalna
Katecheci, którzy nie złożyli dotychczas w Wydziale Duszpasterstwa
Dzieci i Młodzieży uzupełnionej ankiety personalnej, mają obowiązek uczynić to do 27 września 2019 roku. Formularze można otrzymać w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży oraz na stronie
www.archidiecezja.warszawa.pl w zakładce Katecheza.

Praca dla katechetów

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przypomina, że przepisy
prawa oświatowego i praktyka szkolnej administracji zobowiązują do
wcześniejszych decyzji dotyczących zatrudnienia lub wycofania misji kanonicznej dla nauczycieli religii – katechetów. Ruch personalny
w szkołach odbywa się do końca maja danego roku szkolnego.

I nformator K atechetyczny

Terminy zmian i zatrudnienia
nauczycieli religii – katechetów
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Osoby ubiegające się o pracę katechety na terenie Archidiecezji
Warszawskiej powinny złożyć w sekretariacie Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży następującą dokumentację: jedno zdjęcie,
podanie z prośbą o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, CV, kserokopie dokumentów
potwierdzających wykształcenie, opinię proboszcza parafii miejsca
zamieszkania (jeżeli osoba ubiegająca się o pracę była wcześniej
katechetką – należy dostarczyć opinię proboszcza z dotychczasowego miejsca pracy).

WYBRANE WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE
III Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci 14 września 2019 r.
Małych Rycerzy Niepokalanej i nie tylko ich, ale i wszystkich którzy
pragną spędzić wrześniową sobotę przy boku Niepokalanej, zapraszamy na III Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci, które odbędzie się
w Niepokalanowie 14 września 2019 roku.
Eucharystii przewodniczyć będzie Ksiądz biskup Wojciech Osial –
biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Nie zabraknie więc wspólnej
modlitwy, ciepłego posiłku, konkursów, a nade wszystko dobrej zabawy pod okiem Niepokalanej.
Będzie możliwość wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, które założył św. Maksymilian M. Kolbe.
Każdy mały uczestnik otrzyma kolejną figurkę do kolekcji, tym razem
figurkę Niepokalanej, która towarzyszyć mu będzie do następnego
Spotkania Dzieci w Niepokalanowie.
Warto przebrać się za rycerza lub damę dworu, ponieważ będzie
konkurs na najdzielniejszych i najpiękniejszych dworzan.
Plan spotkania
9.00 Zapisy w recepcji, zwiedzanie Niepokalanowa
10.45 Przygotowanie do Eucharystii
11.00 Eucharystia
12.30 Ciepły posiłek, atrakcje dla dzieci, konkursy
14.30 Koncert Małej Armii Jezusa
15.30 Rozdanie nagród
17.00 Zakończenie spotkania

I nformator K atechetyczny
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Zgłoszenia
Telefonicznie:
Redakcja Rycerzyka – 46 864 21 47
Furta – 46 864 22 22
Internetowo:
redakcja@rycerzykniepokalanej.pl

Pielgrzymka Maturzystów
Archidiecezji Warszawskiej na Jasną Górę
W roku szkolnym 2019/2020 pielgrzymka maturzystów Archidiecezji
Warszawskiej na Jasną Górę odbędzie się w trzech turach: w poniedziałek 7 października 2019 roku (I tura), we wtorek 8 października
2019 roku (II tura), 9 października (III tura). Będzie przebiegała pod
hasłem XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy”.
W poniedziałek, 7 października 2019 roku udział w pielgrzymce na
Jasną Górę wezmą maturzyści z następujących dekanatów: bielańskiego, jelonkowskiego, ochockiego, wolskiego, żoliborskiego, czerskiego, kampinoskiego, laseckiego, piaseczyńskiego, wareckiego.
We wtorek, 8 października 2019 roku udział w pielgrzymce na Jasną
Górę wezmą maturzyści z następujących dekanatów: staromiejskiego, śródmiejskiego, ursuskiego, błońskiego, brwinowskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, raszyńskiego.
W środę, 9 października 2019 roku udział w pielgrzymce na Jasną
Górę wezmą maturzyści z następujących dekanatów: mokotowskiego, ursynowskiego, wilanowskiego, grójeckiego, konstancińskiego,
mogielnickiego, tarczyńskiego.

I nformator K atechetyczny

Szczegółowe informacje i program pielgrzymki zostaną przekazane
księżom proboszczom odrębnym pismem. Zachęcamy katechetów
i młodzież do licznego udziału w pielgrzymce – w jednym z trzech
terminów wyznaczonych przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży. Prosimy katechetów, by zadbali o religijny wymiar pielgrzymki, już podczas podróży autokarem jak i w sanktuarium jasnogórskim.
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Program pielgrzymki jest następujący:
■ godz. 10.30 – powitanie pielgrzymów
■ godz. 10.35 – wystąpienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
■ godz. 10.45 – program modlitewny z możliwością spowiedzi
■ godz. 11.45 – przejście do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej,
■ godz. 12.00 – uroczysta Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (po modlitwie po Komunii świętej nastąpi Akt Zawierzenia Matce Bożej maturzystów Archidiecezji Warszawskiej),
Po Mszy świętej czas na posiłek i zwiedzanie indywidualne Jasnej
Góry.

Obchody XIX Dnia Papieskiego
„Wstańcie, chodźmy”
Tegoroczny – XIX Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu
Polski, będziemy obchodzili 13 października 2019 r., pod hasłem
„Wstańcie, chodźmy”.
Na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: www.dzielo.pl
można znaleźć materiały duszpasterskie i katechetyczne nawiązujące do tegorocznego hasła. Wydział Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży zaleca przeprowadzenie katechez, nawiązujących to
tego wydarzenia.

Spotkanie opłatkowe dla katechetów i nauczycieli
wszystkich przedmiotów
Spotkanie opłatkowe z Jego Eminencją Kazimierzem Kardynałem
Nyczem dla katechetów i nauczycieli wszystkich przedmiotów uczących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo
– wychowawczych odbędzie się 9 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19,
o godz. 17.00. Wszyscy katecheci są zaproszeni na to spotkanie.

Warszawskie Laboratorium Wiary
Jest to wiosenne spotkanie młodzieży. Odbędzie się ono w sobotę,
18 kwietnia 2020 roku w Teatrze ROMA. W programie znajdzie się
spektakl ewangelizacyjny i konferencja.

I nformator K atechetyczny
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Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży zaprasza na to spotkanie przede wszystkim ministrantów, bielanki, młodzież zaangażowaną w życie parafii, wspólnot, liderów grup, ruchów duszpasterskich,
a także młodzież szkół średnich starszych klas szkół podstawowych
i ostatnich klas gimnazjum wraz z katechetami.
Szczegółowe informacje podane zostaną w terminie późniejszym i zamieszczone na stronie internetowej www.archidiecezja.warszawa.pl.

XXIII Parafiada Służby Liturgicznej
Archidiecezji Warszawskiej 2020
W sobotę, 30 maja 2020 roku na obiektach sportowych w Pruszkowie
odbędzie się XXIII Parafiada Służby Liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej.

Organizatorem zawodów jest Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W zawodach biorą udział
ministranci i bielanki oraz inni młodzi ludzie zaangażowani w posługę liturgiczną w parafiach.
Podejmą oni rywalizację w kilku konkurencjach indywidualnych i zespołowych, konkursie wiedzy liturgicznej, podzielonych na trzy kategorie wiekowe (szkoła podstawowa klasy 1- 4, szkoła podstawowa
klasy 5 - 8 i szkoła średnia). Rozegrane zostaną także Finały Piłkarskiej Ligi Ministranckiej.

XIII Święto Dziękczynienia
Święto Dziękczynienia obchodzone będzie w niedzielę, 7 czerwca
2020 roku. Centralnym miejscem obchodów będzie świątynia Bożej
Opatrzności w Wilanowie. Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz
zaprasza wszystkich, w tym katechetów i młodzież do włączenia się
w obchody XIII Święta Dziękczynienia.
Szczegółowe informacje podane zostaną w terminie późniejszym i zamieszczone na stronie internetowej www.archidiecezja,
warszawa.pl.
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży zaleca przypomnienie
dzieciom i młodzieży podczas lekcji religii o tym ważnym dniu dla
naszej Archidiecezji i całej Ojczyzny.

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież z rodzicami i katechetami.
Szczegóły na stronie internetowej www.denews.pl

I nformator K atechetyczny

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej w ramach przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprasza na spotkania modlitewno-formacyjne „DeNews”. W roku szkolnym 2019/2020 w parafii
Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, przy ul. Broniewskiego 44,
w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 20:00 ma miejsce cykl
spotkań pt.: „10 z 1000 - Dziesięć myśli Prymasa Tysiąclecia”.
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De News

PROPOZYCJE I INFORMACJE
DLA KATECHETÓW
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE
Sekcja Św. Jana Chrzciciela
Papieski Wydział Teologicznego w Warszawie zapewnia swoim
studentom bogatą ofertę dydaktyczną i dogodny tryb studiowania.
Studenci Wydziału mogą: uzyskać stopień magistra, licencjata (kanonicznego), doktora, odbyć studia podyplomowe, studiować w ramach studium otwartego lub uczęszczać na kursy.
Papieski Wydział Teologiczny prowadzi studia teologiczne z możliwością zdobycia kwalifikacji do nauczania religii w szkole. W ramach Podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych, które trwają 3 semestry, absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania
religii na wszystkich etapach edukacyjnych.
Zajęcia w ramach magisterskich studiów teologicznych odbywają
się w soboty lub w systemie zjazdów obejmującym 3 zjazdy tygodniowe w roku połączone z nauką przez Internet (e-learning).
Osoby pragnące pogłębiać swoją duchowość mogą skorzystać
z Podyplomowych Studiów Duchowości lub Otwartego Studium Duchowości(zajęcia odbywają się we środy).

I nformator K atechetyczny
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Na Papieskim Wydziale Teologicznym prowadzone jest Studium
Animacji Małżeńskiej, przygotowujące do udzielania profesjonalnej
pomocy małżeństwom w kryzysie oraz Studium Małżeństwa i Rodziny, przygotowujące do pracy w poradniach rodzinnych i prowadzenia kursów dla narzeczonych. W ramach Akademii Dziennikarstwa
słuchacze przygotowują się do pracy redakcyjnej i poznają tajniki
social mediów.
Poza tym Papieski Wydział Teologiczny kształci w ramach Instytutu
Szkolenia Organistów oraz prowadzi różnego typu kursy: języków starożytnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, kurs liturgiczny
w zakresie fotografowania i filmowania podczas uroczystości religijnych oraz otwarte wykłady w cyklu „Duchowość dla Warszawy”
Nowatorską formą dydaktyczną stanowi Teologia dla zabieganych,
kierowana do wszystkich osób, niezależnie od wykształcenia i wieku.

Nowym projektem mającym na celu kształtowanie i rozwijanie
umiejętności pracy z młodzieżą jest Szkoła Duszpasterzy Młodzieży
(8 zjazdów).
Papieski Wydział Teologiczny wspiera swoich studentów różnymi formami pomocy materialnej w ramach stypendiów socjalnych, a także stypendiów naukowych z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niskie opłaty za studia. Znakomita kadra profesorów
gwarantuje najwyższą jakość nauczania.
Oprócz misji edukacyjnej Papieski Wydział Teologiczny kładzie także
nacisk na tworzenie wspólnoty profesorów i studentów oraz klimat
formacji duchowej. Wielu studentów Wydziału podkreśla, że jest to
uczelnia, w której człowiek nie jest anonimowy i czuje się potrzebny.
Podjęcie studiów na PWTW to potrójna inwestycja: w kwalifikacje,
samodoskonalenie i rozwój duchowy. To doskonała droga do ożywienia wiary, lepszego zrozumienia sensu życia i pogłębienia relacji
z Bogiem.
Informacji udziela i zapisy przyjmuje Sekretariat Papieskiego Wydziału Teologicznego, który mieści się w siedzibie uczelni przy
ul. Dewajtis 3 w Warszawie.
Serdecznie zachęcamy też do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną uczelni na stronie www.pwtw.pl.
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Collegium Joanneum
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel. 22 869 98 90
www.pwtw.pl

Celem Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych jest
przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.
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Studia trwają trzy semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich. Obejmują 750 godzin dydaktycznych z zakresu przedmiotów
teologicznych i pedagogicznych oraz 150 godzin praktyk zawodowych.
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Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne
PWTW przy ul. Dewajtis 3

■ Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.
■ Sylwetka absolwenta
Absolwenci podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii,
stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu
Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.
■ Kwalifikacje do nauczania religii w szkołach/przedszkolach:

I nformator K atechetyczny
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■ Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne do nauczania religii lub
2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
3) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż teologia oraz ukończyła podyplomowe studia teologiczno - katechetyczne lub
4) jest alumnem Wyższego Seminarium Duchownego po ukończeniu piątego roku studiów
■ Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych i branżowych szkołach I stopnia, z wyjątkiem
specjalnych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne do nauczania religii lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia
w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni
publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
3) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub
studentem studiów na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia
Teologiczno – Katechetyczne odbędzie się 14 września 2019 r.
o godz. 10.00 w siedzibie PWTW, przy ul. Dewajtis 3.
Kontakt: dr Marzanna Dubińska; e-mail: mdubinska@pwtw.pl
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Składanie dokumentów w sekretariacie PWTW od 1 lipca do 27
września 2019 r.
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■ Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne do nauczania religii lub
2) posiada dyplom ukończenia studiów w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
3) posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo
ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej
uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo
w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej.

Studia z katechetyki i etyki 2019/2020
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza na studia teologiczno-katechetyczne, dzięki którym można podjąć nauczanie
religii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Grono doświadczanych wykładowców profesjonalnie przygotowuje do wykonywania tego niezwykłego zawodu, który jest jednocześnie powołaniem. Uczelnia w swojej ofercie proponuje:
■ Studia magisterskie (niestacjonarne) trwające 6 lat. Zajęcia odbywają się w soboty. Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela
religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych.
■ Studia podyplomowe z katechetyki dla osób posiadających stopień magistra. Zajęcia trwają trzy semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich. Umożliwiają pracę katechety w szkołach
różnego typu.
■ Studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli. Trwają 3 semestry po
11 sesji w każdym semestrze (w soboty). Przygotowują absolwentów
do nauczania etyki i filozofii na wszystkich etapach edukacji.

I nformator K atechetyczny
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Ponadto uczelnia zaprasza do skorzystania z zajęć wspomagających nowoczesny przekaz wiary:
■ Studium Małżeństwa i Rodziny (cztery semestry) przeznaczone
dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę teologiczną i psychologiczną, a także nabyć podstawowe umiejętności warsztatowe w katechezie i duszpasterstwie rodzin.
■ Studium Animacji Małżeńskiej (roczne) przeznaczone dla małżeństw. Obejmuje formy warsztatowe związane z komunikacją
małżeńską, rozwiązywaniem kryzysów, porozumieniem bez
przemocy itp.
■ Akademia Dziennikarstwa pozwala zapoznać się z dynamiczną sztuką współczesnego dziennikarstwa. Słowo drukowane,
Internet, fotografia, film stają się ważnymi narzędziami w rękach
dzisiejszych katechetów.
Wszystkie szczegóły związane z wymaganymi dokumentami,
a także wskazówki dotyczące możliwości nauczania religii na poszczególnych poziomach edukacyjnych można odnaleźć na stronie uczelni: pwtw.pl. Zamieszczone są tam również informacje na
temat innych kierunków studiów.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej uczelni.
Łączymy najlepsze tradycje Kościoła z nowoczesnym przekazem
wiary. Studiuj z nami!

Czy potrafimy przepowiadać Ewangelię współcześnie?
Cykl „Fundamenty chrześcijaństwa”
Parafie są miejscem, gdzie na różne sposoby staramy się przybliżyć
Osobę Jezusa Chrystusa, Ewangelię, Kościół jako wspólnotę wiary;
dążymy do przełamania anonimowości środowiska społecznego.
Wiele osób świeckich, a także część młodzieży, jest coraz bardziej
wrażliwa na powyższe treści, ale potrzebuje informacji. Szczególną
okazją jest katecheza, przygotowanie rodziców do chrztu i bierzmowania ich dzieci; katecheza dorosłych; duszpasterstwo akademickie. Próbą wyjścia naprzeciw jest seria czterech książek:
Publikacja albumowa Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus
dla nas tworzył swój Kościół. Ukazuje istotne punkty historii ludzkości, historii zbawienia. Album oparty o Biblię oraz o życie Kościoła
dziś, życie człowieka we wspólnocie wiary, kroczenie DROGĄ jaką
jest Pan Jezus.
Nowe odczytanie codzienności. Teksty Wschodnich i Zachodnich
Ojców Kościoła. Żywotność, konkret, precyzja, z jaką w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa codzienność była widziana w świetle Jezusa Chrystusa; troska jaką przywiązywano do umocnienia klimatu
życia wspólnoty chrześcijańskiej, żyjącej w pogańskim otoczeniu
świata.
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Czwarty, Biblia jako, kierowane przez wieki historii, zaproszenie na
Drogę prowadzącą do Jezusa Chrystusa. Wychodzi naprzeciw dużemu zainteresowaniu osób świeckich Pismem Świętym oraz pomaga w pokonaniu trudności w zrozumieniu istotnych treści, zwłaszcza
Starego Testamentu.
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Trzeci tomik przybliża do zrozumienia Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Zmartwychwstał, nie ma Go tu! Jest żywy na zawsze.
Czterdzieści dni spotkań z uczniami jako „szkoła nowego języka”
kontaktu ze Zmartwychwstałym Panem; pokazanie, w jaki sposób
rozwój człowieka prowadzi do zmartwychwstałej formy istnienia,
a obrastanie konsumpcją i egocentryzmem ją blokuje.

Wydawnictwo Sykomora
Przygotowane przez nas dwie książki są pomocą dla rodziców i katechetów w przekazywaniu wiary dzieciom. Przybliżają dwa okresy
liturgiczne – Adwent oraz Wielki Post wraz z Wielkanocą. To wyjątkowe momenty w roku, w których można wprowadzić dzieci w najważniejsze tajemnice wiary.
Nasze książki wyróżniają się interaktywnym podejściem, głęboką
treścią zakorzenioną w Biblii, przekazaną w prosty sposób, oraz
pięknymi ilustracjami. Do książek dodane są plansze i zeszyty z wycinankami, które ułatwiają odbiór treści.
KSIĄŻKA NA ADWENT – „Wszyscy na Ciebie czekamy” autor: Marek
Kita, ilustracje: Dorota Łoskot – Cichocka
Książka opowiada historie ludzi czekających na Mesjasza od samego początku dziejów. Do książki dołączona jest plansza i zeszyt
z postaciami, o których czytamy. Można codziennie, np. podczas
wieczornej rodzinnej modlitwy, czytać o jednej postaci, wycinać ją
i przyklejać na planszę z betlejemską grotą. Książka wyjaśnia także symbole związane z Bożym Narodzeniem, dołączona jest do niej
płyta z pieśniami adwentowymi.
KSIĄŻKA NA WIELKI POST – „Idziemy za Tobą przez Wielki Post do
Zmartwychwstania.” autorzy: Dorota Łoskot – Cichocka, Marek Kita,
ilustracje autorki
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Książka jest zaproszeniem dla dzieci i ich rodziców do wędrówki
przez Wielki Post – przez pustynię do Jerozolimy. Codziennie coś na
niej znajdujemy lub kogoś spotykamy.
Opowieściom towarzyszą symbole do wycinania z zeszytu, oraz
plansza do zawieszenia na ścianie. Widzimy na niej ścieżkę, która prowadzi nas do Świętego Miasta. W Wielkim Tygodniu jesteśmy
w Jerozolimie, to tam rozegrały się najważniejsze wydarzenia w życiu Jezusa. Na końcu drogi czeka Jego zmartwychwstanie. A nasza
pustynia zamienia się w ogród, jak w proroctwie Izajasza. Towarzyszymy uczniom Jezusa w oktawie Wielkanocnej, aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

STYPENDIA FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO
TYSIĄCLECIA” (FDNT)
Uczniowie: szkoły podstawowej – po l semestrze klasy siodmej;
gimnazjów; szkół średnich – mają szansę na uzyskanie stypendiów
z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Program stypendialny obejmuje wsparciem również czas sudiów.
Fundacja ta została założona przez Konferencję Episkopatu Polski.
Stanowi żywy pomnik św. Jana Pawła II.
Podstawowe kryteria dla stypendystów:
1. wyniki w nauce (minimalna średnia ocen na świadectwie 4,8 szkoła podstawowa i gimnazjum; 4,5 - szkoły ponadgimnazjalne)
2. zamieszkiwanie w miejscowości liczącej poniżej 20 tys. mieszkańców
3. dochód na osobę w rodzinie mniejszy niż 0,7 minimalnej płacy
(w 2018 r: poniżej 1470 zł brutto na osobę - nie wlicza się do tego
dochodu programu 500+)
4. Pozytywna opinia proboszcza, katechety, wychowawcy
Szczegółowe informacje na stronie dzielo.pl
W celu uzyskania stypendium należy skonkatkować się z koordynatorem diecezjalnym FDNT (w naszej archidiecezji - ks. Paweł Walkiewicz e-mail: walkiewiczp@gmail.com tel. 503 085 759)

SZKOLNE KOŁA CARITAS
W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Czym zajmuje się Szkolne Koło Caritas?
Członkowie Szkolnego Koła na miarę swoich możliwości:
– identyfikują w swym otoczeniu osoby potrzebujące i świadczą
im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czyn-
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Szkolne Koło Caritas zrzesza, pod egidą opiekuna, uczniów, którzy
chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Opiekunem jest zazwyczaj nauczyciel
zatrudniony w szkole. Szkolne Koło Caritas może powstać w szkole
każdego typu – podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej.
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Czym jest Szkolne Koło Caritas?

nościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie
wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.);
– angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych
działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki i in.);
– wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej
i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach).
Jak założyć Szkolne Koło Caritas?
Podstawowym warunkiem powstania Koła jest wola jego założenia przez grupę uczniów szkoły reprezentowanych przez opiekuna
(nauczyciela zatrudnionego w szkole). Przychylając się do wniosku
grupy uczniów o założenie Koła dyrektor szkoły kieruje do dyrektora Caritas archidiecezji wniosek o zawarcie porozumienia. Koło
powstaje z chwilą podpisania tego porozumienia przez dyrektora
Caritas archidiecezji i dyrektora szkoły.
Opiekun Koła
Każde Szkolne Koło Caritas musi mieć swojego opiekuna. Odgrywa
on istotną funkcję na etapie powstawania Koła – jako jego inicjator
lub przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją
szkoły i Caritas archidiecezji. Później jego rola polega na prowadzeniu i wspieraniu członków w tworzeniu koncepcji działania Koła oraz
jej realizacji.

I nformator K atechetyczny
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Korzyści płynące z działania Szkolnego Koła Caritas
Prawidłowo funkcjonujące Szkolne Koło Caritas:
– stanowi realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych
odniesień międzyludzkich;
– wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły;
– upowszechnia idee wolontariatu;
– wspiera rodziców w pracy wychowawczej;
– umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary.
Koordynator Szkolnych Kół w Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Bartek Pulcyn: bpulcyn@caritas.pl, 606142471
Dokumenty do pobrania ze strony:
http://warszawa.caritas.pl/wolontariat/szkolne-kola-caritas/

LEKCJE MUZEALNE
Lekcje muzealne w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
1. Tajemnice liturgii, czyli co do czego i dlaczego
Dlaczego sutanna jest czarna? Do czego służy trybularz, co to są
ampułki i patena? Jak msza święta wyglądała kiedyś? Dlaczego kapłan kazania głosił z ambony znajdującej się ponad głowami ludzi…
Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, jak zmieniała się oprawa
liturgii na przestrzeni epok i jakim zmianom ulegał strój kapłana.
Uczestnicy lekcji będą mogli zobaczyć m.in. zabytkowe ornaty, poznają poszczególne elementy stroju kapłana i ich symbolikę, oraz
elementy średniowiecznego wystroju ołtarza.
Lekcja dla uczniów: SP kl. 1-8, szkoły średnie.
2. Poznaj świętego po jego atrybucie, czyli po czym poznać świętego w sztuce
Ilu jest świetych? Kim jest święty, a kim błogosławiony? Jak rozpoznać świętych na obrazach? Co to jest atrybut? Co oznacza palma,
a co korona? Na przykładzie wybranych świętych wspólnie ustalimy
najlepszą „drogę do nieba” i odgadniemy „specjalizacje” świętych
Pańskich.
Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, jak artyści z różnych epok
przedstawiali świętych i bliżej poznają życiorysy wybranych postaci,
których wizerunki znajdują się w Muzeum.
Lekcja dla uczniów: SP kl. 1-8.

Lekcja dla uczniów: przedszkola, zerówka, SP kl. 1-6.
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Lekcja o tym, czym jest muzeum, a szczególnie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, jak czerpać radość z obcowania z historią i ze
sztuką, i jak należy się zachować, co wolno robić w muzeum. Lekcję
tę dedykujemy szczególnie młodym odbiorcom sztuki, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w przygodzie jaką jest zwiedzanie muzeów
i obcowanie ze „starociami”. Spotkanie i wspólny spacer będzie
okazją do nauczenia się, jak patrzeć na muzealne eksponaty: obrazy, rzeźby, ubiory, naczynia. To lekcja uwrażliwienia młodego człowieka na otaczający nas świat i na piękno sztuki.
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3. Twój pierwszy krok w muzeum, czyli jak patrzeć i poznawać sztukę – „polub starocie”

4. Zapraszamy na salony, czyli opowieść o mieszczańskich wnętrzach dawnej Warszawy
Na pierwszym piętrze zgromadziliśmy kolekcję XVII, XVIII i XIX wiecznych mebli, które muzeum pozyskało dzięki kolekcjonerom
i ofiarodawcom. Meble kryją w sobie urok minionych wieków, dzięki
nim możemy wyobrazić sobie jak żyli mieszczanie dawnych epok.
Na lekcji pokażemy kabinety ze skrytkami, tajemniczy stół do gier,
wielką szafę gdańską, opowiemy do czego służyły m.in. żardiniery
oraz czym jest inkrustacja, a czym intarsja.
Zapraszamy na podróż w czasie.
Lekcja dla uczniów: SP kl. 1-8.
5. Maryja w sztuce, od Bożej Rodzicielki do Niewiasty obleczonej
w słońce
Maryja od zawsze zajmowała szczególne miejsce w sztuce sakralnej, nieustannie inspirowała wiernych i artystów. Przedstawienie Bożej Rodzicielki zmieniało się wraz z epoką, stąd taka różnorodność
wizerunków Maryjnych.
Na podstawie zgromadzonych w Muzeum eksponatów poświęconych Matce Bożej pokażemy różne style artystyczne: począwszy od
średniowiecznej rzeźby Pięknej Madonny, poprzez prawosławne
Ikony i obrazy wzorowane na pracach znanych włoskich mistrzów
renesansowych, do współczesnych prac z wizerunkami Madonny.
Wspólnie odpowiemy na pytania dlaczego Maryja depcze głowę
węża, skąd wziął się wieniec z gwiazd dwunastu? Wiele innych tajemnic odkryjemy na lekcji „Maryja w sztuce”.
Lekcja dla uczniów: SP kl. 3-8, szkoły średnie.
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6. „Złoto dla zuchwałych”, czyli jak i gdzie powstały złote naczynia
liturgiczne
W muzealnych podziemiach w otoczeniu XVI - wiecznych ceglanych
ścian zgromadzone zostały wyroby złotnicze powstałe na przestrzeni wieków. Piękne, stare naczynia ze złota, srebra, ze szlachetnymi
kamieniami i miniaturowymi malowidłami – prawdziwe złoto dla zuchwałych! O historii ich powstania, dawnych mistrzach złotniczych
i technikach warsztatu opowiemy na lekcji. A czy wiecie, który król
Polski lubił zajmować się złotnictwem w czasie wolnym? W naszym
skarbu zobaczycie puszkę, którą wykonała podobno sam król!
Lekcja dla uczniów: SP kl. 6-8, szkoły średnie.

7. „Pleciesz jak Piekarski na mękach”, czyli Zamek, świątynia, czekan – historia zamachu na króla z 1620 roku
Co wspólnego ma Muzeum z wydarzeniami z XVII wieku? Czemu
właśnie tu znajdziesz replikę czekana – broni, którą szlachcic Michał Piekarski zaatakował króla Zygmunta III Wazę? Legenda to czy
historia minionych czasów? Wydarzenia z listopada 1620 roku, jak
rzeźby – pokryte są już patyną czasu, pora więc na ich „odświeżenie”. Na lekcji przybliżymy prz ebieg wydarzeń jedynego w historii
Polski zamachu na króla Rzeczypospolitej oraz dalsze losy szalonego zamachowca. Będąc w Muzeum wejdziesz do tzw. „korytarzyków
królewskich”, które umożliwiały przejście z apartamentów królewskich do loży królewskiej w kolegiacie (dzisiejszej katedrze) Jana
Chrzciciela.
Lekcja dla uczniów: SP kl. 6-8, szkoły średnie.
8. Sztuka współczesna w MAW, czyli o duchowości we współczesności
Czy sztuka współczesna stoi w opozycji do chrześcijaństwa i Kościoła? A może jest wręcz przeciwnie? Czy sztuka współczesna porusza
najgłębsze tematy egzystencjalne i stawia pytania o Boga w ludzkim
życiu? W trudnym dla Polski okresie stanu wojennego i późniejszych
zmian ustrojowych – MAW było jednym z niewielu tętniących aktywnością ośrodków sztuki niezależnej. W tym czasie zbiory muzeum
wzbogaciły się o prace wybitnych polskich artystów, m.in. Józefa
Czapskiego, Jana Lebensteina i Zdzisława Beksińskiego.
Lekcja skupi się na prezentacji współczesnych prac malarskich
i przedstawieniu wybranych artystów. Lekcja jest zachętą, aby na
współczesne dzieła sztuki spojrzeć głębiej, także poprzez pryzmat
życia i doświadczenia artystów.

Jak ogarnąć muzealną rzeczywistość tysięcy obiektów? Jak opisać,
nazwać i utrwalić każdy eksponat? Dlaczego technologia cyfrowa
nie zastąpiła całkowicie muzealnych ksiąg? Cyfryzacja jest ogromnym wsparciem i narzędziem popularyzacji sztuki. Na zajęciach
poznasz historię spotkania robota z średniowieczną Madonną,
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9. Nowoczesne techniki w służbie muzeum, czyli digitalizacja zbiorów kontra „papier”
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Lekcja dla uczniów: SP kl. 6-8, szkoły średnie.

a będzie to opowieść o tym jak powstają rzeźby w technologii 3D.
Zadaniem uczniów będzie stworzenie muzealnego profesjonalnego
opisu wybranego obiektu oraz jego sfotografowane.
Lekcja dla uczniów: szkoły średnie.
10. Oprowadzanie – opowiadanie, czyli poznaj nasze „perełki”
Oprowadzanie to opowiadanie w drodze… od sali do sali… od eksponatu do eksponatu… poprzez dzieje Warszawy, Polski, Kościoła…
W trakcje oprowadzania edukator zapoznaje uczestników z historią
powstania Muzeum oraz jego rolą w poszczególnych okresach Polski.
Wybrani artyści zostają przedstawieni na tle ich dzieł znajdujących
się na ekspozycji. Warto wspomnieć, że w zbiorach MAW znajdują się
prace takich artystów jak Albrecht Dürer (pokazywany okazjonalnie),
Franciszek Smuglewicz, Szymon Czechowicz, Jacek Malczewski,
Józef Czapski, Jan Lebenstein, Zdzisław Beksiński. Pokażemy także
dawne elementy wyposażenia kościołów, bogato zdobione szaty liturgiczne oraz naczynia liturgiczne datowane nawet na XV wiek.
Lekcja dla uczniów: SP 6-8, szkoły średnie.
Gdzie znajduje się Muzeum Archidiecezji Warszawskiej?
Na warszawskim Starym Mieście, tuż obok Archikatedry św. Jana
Chrzciciela. Minuta drogi od Rynku Starego Miasta lub od Placu
Zamkowego. Stojąc twarzą do katedry po prawej stronie znajduje
się przejście pod dzwonnicą – tu zaczyna się ul. Dziekania, a jedyny budynek na tej ulicy to dawny Pałac Dziekana – od 2015 r. nowa
siedziba Muzeum.

I nformator K atechetyczny
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Zasady współpracy:
■ Edukator przeprowadza lekcję muzealną zgodnie z ustaloną tematyką i w zarezerwowanym terminie. Lekcje i forma przekazu
dostosowane są do wieku uczestników.
■ W jednej lekcji może uczestniczyć jedna grupa licząca maksymalnie do 25 uczniów wraz z minimum 2 opiekunami.
■ Zmiana terminu, tematu i liczebności grupy (+/-) musi być ustalona odpowiednio wcześniej i potwierdzona ze strony pracownika
MAW.
■ Opiekę nad uczniami podczas lekcji sprawują nauczyciele i opiekunowie grupy.

■ Grupa powinna przybyć do muzeum na ok. 15 min przed planowaną lekcją, co umożliwi punktualne rozpoczęcie spotkania.
■ W wypadku niesprzyjającej pogody (opady) prosimy o przynoszenie obuwia na zmianę.
■ Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w salach wystawowych.
Ceny:
Usługa

Czas trwania ok. 60 – 90 min.

Lekcja muzealna

120 zł za grupę do 25 os.

Oprowadzanie
po ekspozycji

90 zł + bilet wstępu do muzeum

Kiedy MAW jest otwarte?
wtorek - piątek: 12:00 – 18:00 (dla umówionych grup od 10:00)
sobota - niedziela: 12:00 – 16:00 (tylko zwiedzanie indywidualne)
poniedziałek: muzeum nieczynne

MUZEUM JANA PAWŁA II
I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

W naszych działaniach kierujemy się wytycznymi zawartymi w podstawie programowej dla szkół podstawowych liceów i techników,
które podkreślają między innymi, że „działalność wychowawcza
szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa.
Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także
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Muzeum stworzyło pakiety zajęć opartych o wartości eksponowane
w programach szkolnych. Wśród tych ideałów, postaw i pojęć znajdują się: Miłość, Pamięć, Odpowiedzialność, Odwaga, Pokój, Prawda, Przyjaźń, Wolność, Wierność i Tożsamość. Są to wartości, które
determinowały postawy bohaterów naszego Muzeum, a także - jak
wskazują badania przeprowadzone przez Muzeum - są ważne dla
młodych ludzi.
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Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które jest państwową instytucją kultury, pragnie wesprzeć działalność edukacyjną
i wychowawczą placówek szkolnych.

i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych
warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia,
a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich
wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami
ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci
i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi
i symbolami państwowymi”.
Wychodząc naprzeciw tym założeniom i doceniając wielką rolę i odpowiedzialność nauczycieli w wychowaniu młodego pokolenia, pragniemy udostępnić Państwu pakiety zajęć - przygotowanych przez
pracowników Muzeum - a także przeprowadzić lekcje pokazowych
w szkołach. Odbywać się one mogą w ramach godzin wychowawczych, lekcji z języka polskiego, historii, WOS-u, filozofii lub etyki.

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM POLIN
na rok szkolny 2019/2020

I nformator K atechetyczny
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Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Zapraszamy katechetów oraz uczniów szkół podstawowych (klasy
7-8), gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do udziału w specjalnych warsztatach edukacyjnych. Ich tematyka opracowana została
przez metodyków, księży i doświadczonych edukatorów. Zajęcia są
wartościowym uzupełnieniem nauczania religii. Dwugodzinna interaktywna lekcja, w której biorą udział uczniowie wraz z katechetą,
odbywa się w nowoczesnej sali Centrum Edukacyjnego Muzeum
POLIN oraz w wybranych miejscach wystawy stałej opowiadającej
o tysiącu lat życia Żydów na historycznych ziemiach polskich. Prowadzona jest przez doświadczonych edukatorów, specjalizujących
się w tematyce judaistycznej oraz problematyce relacji chrześcijańsko-żydowskich. Katechetom i ich uczniom oferujemy do wyboru
dwa warsztaty tematyczne:
1. Dzieci Abrahama. O dialogu trzech religii
Trzy religie Księgi: judaizm, chrześcijaństwo i islam odwołują się
do wspólnego praojca, Abrahama. Oprócz wielu dzielących te religie różnic istnieją też podobieństwa i wspólne korzenie. W czasie

warsztatów uczniowie i uczennice będą mieli szansę przyjrzeć się
tym podobieństwom i różnicom. Poznają historię kilkorga swoich rówieśników, którzy mimo różnic religijnych starają się dojść do porozumienia. Zobaczą też fragment wystawy stałej pokazującej czasy
średniowiecza.
2. Nastolatek w synagodze. Poznaj swoich żydowskich rówieśników
Czy nastolatki często chodzą do synagogi? Kiedy stają się dorosłe
wobec prawa religijnego? W czasie zajęć uczniowie i uczennice
przyjrzą się jednemu z ważniejszych momentów w życiu ich żydowskich rówieśników, czyli bar micwie i bat micwie. Oglądając współczesne filmy i rozwiązując zadania na wystawie stałej, zdobędą
podstawowe informacje na temat judaizmu
Podstawowe informacje organizacyjne:
czas trwania: 120 minut
liczebność grupy: maks. 30 osób
cena biletów: 160 zł / grupa
(opiekunowie uczestniczą w zajęciach bezpłatnie)
rezerwacja: rezerwacje@polin.pl.
Rezerwacje rozpoczynamy 1 września
Więcej informacji na stronie www.polin.pl
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawie, tel. +48 22 47 10 301

OLIMPIADY I KONKURSY
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Cele główne tegorocznej edycji OTK to: zapoznanie z tekstami biblijnymi oraz kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła
związanymi z tematyką Olimpiady, ukazanie specyfiki polskiego
patriotyzmu złączonego z religią katolicką i Kościołem, pogłębienie
wiedzy o wartościach patriotycznych wynikających z Ewangelii oraz
poszerzenie wiedzy z teologii narodu.
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OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 2019/2020
„DUMNI Z EWANGELII I Z POLSKI”

20. 11. 2019 r. godzina 11.00 etap szkolny
04. 03. 2020 r. godzina 11.00 etap diecezjalny
16-18. 04. 2020 r. etap ogólnopolski
Więcej informacji na stronie: https://otk.pl/

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS SANTO SUBITO
o świętym Janie Pawle II
IX EDYCJA
PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI
ARCYBISKUP METROPOLITA WARSZAWSKI
MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE
COLLEGIUM JOANNEUM

Organizatorami Konkursu są:

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej
Centrum Myśli Jana Pawła II

Współorganizatorami Konkursu są:

doradcy metodyczni nauczania religii
Regulamin Konkursu (założenia ogólne)
Cel Konkursu:
Zainteresowanie osobą św. Jana Pawła II, szerzenie jego kultu oraz
ukazanie codzienności życia papieża.

I nformator K atechetyczny
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Założenia ogólne Konkursu:
Archidiecezjalny Konkurs Santo Subito o świętym Janie Pawle II, zwany
dalej Konkursem trwa od października 2019 roku do kwietnia 2020 roku.
Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Archidiecezji Warszawskiej.
Na poziomie gimnazjalnym oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej KONKURS KURATORYJNY dla uczniów województwa mazowieckiego.
We wszystkich typach szkół Konkurs odbywa się w dwóch etapach
■ Etap I – szkolny
■ Etap III – diecezjalny

Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy
0-8) oraz szkół specjalnych. W konkursie zostają uwzględnione kategorie wiekowe uczestników.
(KONKURS KURATORYJNY) osobny regulamin znajduje się na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
Dane teleadresowe do kontaktu:
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Ul. Miodowa 17/19
02 – 246 Warszawa
Dyrektor WDDiM ks. mgr lic. Łukasz Przybylski
tel. 22 531 72 23; kom. 507 300 805
e-mail: lrprzybylski@mkw.pl

I nformator K atechetyczny
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Koordynatorzy Konkursu
- ks. Marcin Klotz e-mail: xmarcinklotz@mkw.pl
- przedstawiciel Centrum Myśli JP II
Bieżące informacje będą dostępne na stronie: fb.me/kolejnaedycja

SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁY SPECJALNE
Temat: Święty Jan Paweł II – patron rodziny
chrześcijańskiej.
Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. JP II
i wykonuje ilustrację.
Kategorie wiekowe
Klasy 0– 8
W szkołach specjalnych wszystkie kategorie wiekowe.
Technika i format pracy:
■ technika – dowolna, forma płaska
■ Format A3
Prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona
metryczka (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola) – załącznik
nr 1 (do pobrania na fb.me/kolejnaedycja)
■ Każdy uczestnik składa jedną pracę
■ Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na
potrzeby konkursu.
Kryteria oceniania prac konkursowych:
■ Zgodność z tematem
■ Estetyka wykonania
■ Pomysłowość i oryginalność
■ Walory artystyczne
■ Kompozycja
■ Samodzielność wykonania

I nformator K atechetyczny
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Uwaga!
Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystywania jako materiał wystawowy
oraz do ich publikowania.
Terminy realizacji Konkursu:
I etap – szkolny
Trzy najlepsze prace na etapie szkolnym z każdej kategorii wiekowej (kl. 0, I, II, III itd.) należy przekazać do Wydziału Duszpasterstwa
Dzieci i Młodzieży pocztą lub poprzez katechetę, do 23 marca 2020
roku wraz z wypełnionym protokołem z przebiegu etapu szkolnego
Załącznik nr 2; (do pobrania na fb.me/kolejnaedycja). Komisję Konkursową na tym etapie powołuje dyrektor szkoły

II etap – diecezjalny
Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie diecezjalnym odbędzie się
6 kwietnia 2020 roku.
Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową. Po zakończeniu Gali wyniki zostaną umieszczone na
fb.me/kolejnaedycja oraz na stronie Archidiecezji.
Gala Finałowa w Galerii Porczyńskich 23 kwietnia 2020 roku
o godzinie 16.00, Warszawa; Pl. Bankowy 1.

I nformator K atechetyczny
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Opiekun konkursu
Dr Beata Zielińska
Tel. 509 936 774
e-mail: bz.zielinska@gmail.com
Ks. mgr Marcin Klotz
Tel.: 666 656 484
e-mail: xmarcinklotz@mkw.pl

Załącznik nr 1
(Metryczka pracy)
UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI,
WSZYSTKIE POLA SĄ OBOWIĄZKOWE

Święty Jan Paweł II – patron rodziny chrześcijańskiej
Imię
Nazwisko
Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

Telefon kontaktowy nauczyciela

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie pracy i danych osobowych mojego dziecka przez organizatora, na potrzeby Konkursu* / RODO z dnia 25 maja 2018/
* wystawa podpisanych prac podczas Gali Finałowej; zamieszczenie listy
laureatów i finalistów w Internecie.
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……………….……………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
Szkoła ……………………………..…..................…

data …………………………

PROTOKÓŁ
z przebiegu etapu szkolnego
Archidiecezjalnego Konkursu Santo Subito o świętym Janie Pawle II
Komisja w składzie:
Przewodniczący:		
Członkowie:
			
			
			

……………………..………………..…
……………………..……………..…….
……………………..………………..…
……………………..………………..…
……………………..………………..…

Ilość prac złożonych w szkole:

…………….

po sprawdzeniu prac kwalifikuje do etapu diecezjalnego prace następujących uczniów:
Tel. opiekuna,
adres mailowy

Klasa

Oświadczenie, w związku z RODO z dnia 25 maja 2018
Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego nazwiska, numeru telefonu oraz adresu
mailowego na metryce pracy konkursowej, w celu przetwarzania tych danych osobowych na cele konkursu Santo Subito.

……………………………………………………………
podpis nauczyciela
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Opiekun

I nformator K atechetyczny

Imię i nazwisko ucznia

„PRYMAS TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI”
– archidiecezjalny konkurs wiedzy
Organizatorzy:
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej
doradcy metodyczni nauczania religii
Cele Konkursu:
1. Poznanie życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
2. Uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła
i Ojczyzny.
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami, które
pozytywnie zapisały się w historii Polski.
Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
■ Klasy 4-6
■ Klasy 7-8

I nformator K atechetyczny
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Terminy realizacji konkursu
I etap – szkolny
■ Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 30 września 2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną na adres xmarcinklotz@mkw.pl
■ Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących
udział w konkursie w dniu 25.11.2019
■ Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
podczas zgłoszenia.
■ Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
■ Szkolna komisja konkursowa wyłania 5 uczniów ze szkoły, którzy
zdobyli najwyższy wynik z testu i zgłasza do organizatora konkursu do dnia 29.11.2019
II etap – archidiecezjalny
■ Etap archidiecezjalny odbędzie się 26 marca 2020 o godz. 12.00
w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19.
■ Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2020. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie http://katecheci.archwwa.pl.

■ Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową, która odbędzie się w Galerii Porczyńskich 23 kwietnia
2020 roku o godzinie 16.00 Warszawa, Pl. Bankowy 1.
Lektury:
1. Piotr Kordyasz, Stefek – opowiadania o dzieciństwie Stefana
Kardynała Wyszyńskiego.
2. Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Kardynał Stefan Wyszyński.
3. Życiorys Stefana Kardynała Wyszyńskiego podany na końcu Informatora Katechetycznego.
Osoby odpowiedzialne za konkurs:
Klasy 4-6
Marzanna Dubińska, tel. 604805123, marzenadd@tlen.op
Beata Zielińska, tel. 509936774, bz.zielinska@gmail.com
Klasy 7-8
Zofia Misiowiec, tel. 503846973, zosiazmisia@wp.pl

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „HIERONYMUS” 2020
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
województwa mazowieckiego

Organizatorzy: Organizatorem powyższego Konkursu jest Fundacja na rzecz Apostolatu Biblijnego. Wojewódzką Komisję Konkursu
Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” powołuje na wniosek prezesa Fundacji Mazowiecki Kurator Oświaty. Sekretariat Konkursu znajduje
się przy Katolickim Ośrodku Apostolatu Biblijnego: ul. Powstańców
Śląskich 67d; 01-355 Warszawa; tel. (22) 664 69 65 - www.koab.pl.
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Organizator Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” zwraca się
do klas: VII i VIII szkół podstawowych z terenu Mazowsza, aby zainteresować ich systematycznym poznawaniem Nowego Testamentu. Organizator pragnie, aby uczestnicy w zakresie wiedzy biblijnej
obejmującej Nowy Testament:
■ poznali i zrozumieli w podstawowym wymiarze Nowy Testament,
szczególnie Osobę Syna Bożego Jezusa Chrystusa,
■ nabyli zamiłowania do systematycznej lektury Pisma Świętego,
■ pracowali w ramach Szkolnych Kręgów Biblijnych, które powinny
zafunkcjonować w klasach: VII i VIII szkół podstawowych jako rodzaj zajęć pozalekcyjnych.
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REGULAMIN

Uczestnicy: Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas: VII i VIII
szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Udział
uczniów w Konkursie jest dobrowolny.
Cele Konkursu:
■ rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną;
■ pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji;
■ zainteresowanie duchowym przesłaniem Nowego Testamentu.
Tematyka Konkursu: Tematykę Konkursu w roku szkolnym 2019/20
stanowią Pisma Janowe (J; 1-3J; Ap).
BANASZEK A., Pisma Janowe, Zeszyty Biblijne KOAB Nr 7, Warszawa 2007.

Uwaga: Można się w niego zaopatrzyć zamawiając na stronie internetowej: www.koab.pl lub w kancelarii Parafii Bogurodzicy Maryi
(01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67D, pon. – pt. w godz.
17.30 – 19.00)
Struktura Konkursu:
Konkurs jest trzystopniowy
■ I etap (szkolny)
■ II etap (ponadszkolny)
■ III etap (wojewódzki)
Wrzesień 2019 r. - ogłoszenie Regulaminu Konkursu. Do końca października 2019 r. – szkoły, w których powstały Kręgi Biblijne, zgłaszają do Wojewódzkiej Komisji swój akces. W tym celu należy wypełnić na stronie: www.koab.pl odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
Wskazane jest, aby Kręgi Biblijne, traktowane były jako zajęcia
pozalekcyjne. Do końca października 2019 r. - Wojewódzka Komisja zamieszcza na stronie internetowej www.koab.pl formalną listę
szkół, które zgłosiły swoich uczestników do Konkursu. Tę listę można
weryfikować.

I nformator K atechetyczny
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I etap
Na etapie szkolnym Konkurs przeprowadza, powołana przez dyrektora szkoły, Szkolna Komisja Konkursu dnia 10. stycznia (piątek)
2020 r. o godz. 14.00.
Test na ten etap zostanie przesłany na adres szkoły, podany przy
zgłoszeniu, na 2 dni przed terminem konkursu. Test (40 pytań testowych) składa się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących: treści Ewangelii według św. Jana (J).Czas pisania testu wynosi 40 min.

Ważne jest, by dobrze we wrześniu wypełnić formularz zgłoszeniowy szkoły.
Do następnego etapu przechodzą uczestnicy, którzy osiągną, co
najmniej 75% puli wszystkich punktów. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie: www.koab.pl już następnego dnia, czyli
11. stycznia (sobota) 2020 r. Na tym etapie wszelkie odwołania w trybie do 12 dni rozpatruje Dyrektor szkoły na wniosek powołanej przez
niego Komisji. Po zakończeniu tego etapu wyniki należy wpisać do
protokołu znajdującego się na stronie www.koab.pl w zakładce odnoszącej się do danej szkoły.
II etap
Ten etap przeprowadza Wojewódzka Komisja, powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na tym etapie uczestnik rozwiązuje test
trwający 50 min i zawierający 50 pytań. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających: treść i wiedzę teologiczną zawartą w komentarzach teologicznych, dotyczącą Ewangelii według św.
Jana (J) oraz treść trzech Listów św. Jana (1-3J).
Etap ponadszkolny przeprowadzony zostanie dnia 12 marca 2020 r.
(sobota) o godz. 13.00 w gmachu Szkoły Podstawowej nr 362 im.
Kotarbińskiego przy ul. Czumy 8 (miejsce to samo, co w roku 2019).
Uczestnicy, którzy uzyskają, co najmniej 75% puli wszystkich punktów przechodzą do etapu III. Wszelkie odwołania rozpatruje Komisja
Konkursu powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyniki
zostaną umieszczone na stronie www.koab.pl w ciągu 5 dni.

Osiągnięcie przynajmniej 40% punktów daję uczestnikowi prawo
do tytułu finalisty, zaś osiągnięcie 75% do tytułu laureata. Wszelkie
odwołania rozpatruje Komisja Konkursu powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyniki zostaną umieszczone na stronie
www.koab.pl w ciągu 5 dni.

I nformator K atechetyczny

Ten etap Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja dnia 18
kwietnia 2020 r. (sobota) godz. 13.00 w gmachu Szkoły Podstawowej nr 362 im. Kotarbińskiego przy ul. Czumy 8. Na tym etapie
uczestnik rozwiązuje test trwający 60 min., i zawierający pytania
otwarte i zamknięte sprawdzające (60 pytań testowych): treść i wiedzę teologiczną zawartą w komentarzach teologicznych, dotyczącą
Ewangelii według św. Jana (J) oraz treść Apokalipsy św. Jana .
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III etap

W drugiej połowie maja 2020 r. Komisja Wojewódzka organizuje
uroczyste zakończenie Konkursu z rozdaniem nagród w gmachu
Metropolitalnej Kurii Warszawskiej (ul. Miodowa 17/19).
Szczegółowych informacji udzielają:
Sekretariat Konkursu:
Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego
ul. Powstańców Śląskich 67d, 01-355 Warszawa,
e-mail: a.banaszek@wp.pl lub koab@koab.pl.

XXIV OGÓLNOPOLSKI
KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 2019/2020
organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. Zakresem merytorycznym bieżącej edycji są Księga Liczb oraz 1 List
do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami
oraz słownikiem. Ufamy, że lektura tych fragmentów będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartośćsakramentu
EucharystiiorazbudzićpragnienieżyciamocąChlebazstępującego
z nieba.
Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem - Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator
udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).

I nformator K atechetyczny
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Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach: szkolny (12 marca 2020 r.), diecezjalny (22 kwietnia 2020 r.) oraz finał
ogólnopolski (8 - 9 czerwca 2020 r.).
Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja ks. abp
Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
oraz Jego Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi
Świętej, nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl i trwa
do 28 lutego 2020 roku. Za organizację Konkursu na terenie diecezji
odpowiada koordynator diecezjalny.
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.
okwb.pl oraz na facebook.pl/konkursbiblijny.

Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej,
zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519
Warszawa.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIV Konkursu obejmuje: Księgę Liczb i 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz
słownikiem.
4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego
i ogólnopolskiego – finału.
5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

I nformator K atechetyczny

1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie
wraz z wyciągiem z regulaminu Konkursu (folderem).
2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których
mowa w ust. 9.
3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
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II. Etap szkolny

4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących
udział w Konkursie, 12 marca 2020 roku.
5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego wraz ze wzorami załączników: załącznik
nr 1 (zgoda ucznia pełnoletniego/rodzica ucznia niepełnoletniego) oraz załącznika nr 2 (oświadczenie katechety) do Regulaminu, przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji
szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.
7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
8. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść
ksiąg Pisma świętego wraz z przypisami.
9. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w
oparciu o arkusz odpowiedzi i do 25 marca 2020 roku przesyła
wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2
do regulaminu do Koordynatora diecezjalnego
10. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby,
które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie
mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

I nformator K atechetyczny
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III. Etap diecezjalny
1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu
etapu diecezjalnego.
2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg
Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe,
dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora
diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.
5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą
liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą
niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana
Komisja.
7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej
diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę
punktów.
9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 22 kwietnia 2020 roku.
IV. Etap ogólnopolski - finał
1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada
Sekretariat Konkursu.
2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść
ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 8 – 9 czerwca 2020 roku
w Niepokalanowie.

I nformator K atechetyczny

1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja
Konkursu.
3. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że
dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
5. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych tj. w przypadku zostania laureatem któregokolwiek z etapów Konkursu.
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V. Dane osobowe

VI. Postanowienia Końcowe
1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów
Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany
regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na
stronie: www.okwb.pl

BIBLIJNA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH 2020
Regulamin konkursu
I. Cele
Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. Pogłębienie
wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. Aktywizacja dzieci
gromadzących się na niedzielnych Mszach św. w parafiach. Zaangażowanie i integrowanie rodzin wokół problematyki duszpasterstwa biblijnego. Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.
II. Organizatorzy

I nformator K atechetyczny
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■ Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej
■ Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego.
III. Uczestnicy
Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (w porozumieniu
z Organizatorem można do finału zgłosić dzieci młodsze, ale umiejące czytać)
IV. Zasady organizacyjne
1. Konkurs trwa w parafiach od 29 września 2019 roku (1. seria pytań) do 29 marca 2020 roku (19. seria pytań). Finał odbędzie się
16 maja 2020 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Konkurs
ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w pa-

rafiach. Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć
pytań testowych dotyczących znajomości tekstu ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę.
2. Na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl) systematycznie ukazują się pytania testowe dla uczestników Biblijnej Akademii Najmłodszych 2020.
Wystawienie pytań dokonuje się najpóźniej w czwartek przed
konkursową niedzielą. Kapłan prowadzący dziecięce Msze
św. w parafii, animator grupy przyparafialnej lub katecheta
w szkole ściąga pytania z Internetu i po powieleniu przekazuje
je dzieciom. Dzieci mające dostęp do Internetu mogą zrobić to
samodzielnie
3. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają
podczas niedzielnej Mszy świętej lub przynoszą na cotygodniowe spotkanie grupy formacyjnej.
4. Odpowiedzi ukazują się na stronie Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl) najwcześniej w poniedziałek po
konkursowej niedzieli.
5. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez
cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników
Akademii i przy okazji trwa rywalizacja między dziećmi.
6. Po zakończeniu konkursu w parafiach (5 kwietnia 2020 roku) następuje ogłoszenie wyników w parafiach (26 kwietnia 2020 roku).
Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię, a najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej.

W sobotę, 16 maja 2020 roku, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
odbędzie się finał oraz Gala finałowa BAN 2020 i nagradzanie najlepszych z najlepszych.

I nformator K atechetyczny

Nazwiska trzech najlepszych uczestników BAN 2020 w parafiach należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2020 roku do
Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na e-mail: mprzybylski@mkw.pl . W związku z przygotowaniem finału i gali finałowej po
tym terminie nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.
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UWAGA:

V. Kontakt z organizatorami
1. Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
ul. Miodowa 17/19
00–246 Warszawa
tel. +48 22 531 72 21; +48 22 531 72 23; + 48 507 300 805;
e-mail: lrprzybylski@ mkw.pl
2. Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego
01–355 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 67d
tel. 22 665 19 21
e-mail: koab@koab.pl
VI. Terminarz Biblijnej Akademii Najmłodszych 2020 (BAN 2020)

I nformator K atechetyczny
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Zajęcia BAN 2019 odbywają się w poszczególne niedziele – z wyłączeniem okresów świątecznych i ferii – według następującego
terminarza:
Seria
pytań

Niedziela

Uwagi

1

29 września 2019

Rozpoczęcie BAN 2020
(pytania testowe z Ewangelii
z bieżącej niedzieli)

2

6 października 2019

3

13 października 2019

4

20 października 2019

5

27 października 2019

6

17 listopada 2019

7

24 listopada 2019

8

1 grudnia 2019

9

8 grudnia 2019

10

15 grudnia 2019

11

12 stycznia 2020

12

19 stycznia 2020

13

26 stycznia 2020

XXX niedziela zwykła

I Niedziela Adwentu

14

2 lutego 2020

15

1 marca 2020

16

8 marca 2020

17

15 marca 2020

18

22 marca 2020

19

29 marca 2020

Ostatnia seria pytań

5 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa
Zakończenie BAN w parafii
(Dzieci przynoszą odpowiedzi
do ostatniej serii pytań)

26 kwietnia 2020

Ogłoszenie wyników
w parafiach

20

I Niedziela Wielkiego Postu

Imiona i nazwiska
3 najlepszych uczestników
z parafii należy przekazać
w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2020 roku
do WDDiM:
lrprzybylski@mkw.pl
Finał
w Kurii

sobota – 16 maja 2020 –
godz. 10.00,

Gala
finałowa

sobota – 16 maja 2020 –
ok. godz. 13.00

PRZYKŁAD:

■ itd.
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■ niedziela, 6 października – dzieci przynoszą rozwiązane pytania
testowe z poprzedniej niedzieli, czyli z 29 września (odpowiedzi
pojawiają się w poniedziałek, 30 września); dzieci otrzymują
kolejne pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 6 października (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej
w czwartek, 3 października);
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■ niedziela, 29 września 2019 – początek BAN – pytania testowe
z bieżącej niedzieli, czyli z 29 września (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 26 września);

XIV OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA
WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE
W roku szkolnym 2019/2020 po raz czternasty organizowana jest
Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Jest to jedna z form przybliżenia dzieciom i młodzieży charyzmatycznego Świętego, męczennika z Auschwitz, założyciela
klasztoru-wydawnictwa, misjonarza, osoby godnej naśladowania.
Celem Olimpiady jest również zachęcenie jej uczestników do życia
na wzór św. Maksymiliana oraz rozbudzenie pragnienia poznania
Pisma Świętego. Olimpiadę organizują franciszkanie we współpracy z UKSW w Warszawie.
Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:
■ konkurs plastyczny dla klas 0-V szkoły podstawowej;
■ konkurs wiedzy dla klas VI-VIII szkoły podstawowej;
■ konkurs wiedzy dla szkół ponadpodstawowych.
W konkursie plastycznym uczniowie muszą zilustrować wybrane
przez Organizatorów wydarzenie z życia św. Maksymiliana, natomiast w konkursie wiedzy uczniowie muszą przyswoić sobie życiorys
św. Maksymiliana na podstawie wyznaczonej lektury oraz zapoznać
się z podaną księgą Pisma Świętego.
Uczestnicy Olimpiady, oprócz cennej wiedzy i inspiracji, mogą wygrać także cenne nagrody (w przypadku konkursu wiedzy jest to wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz indeksy na studia).
Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie dokonuje katecheta lub
inny nauczyciel z danej szkoły na początku roku szkolnego.
Regulamin Olimpiady, formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.
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Pytania można kierować również na adres:
olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

REGULAMIN XIV OGÓLNOPOLSKIEJ
FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY
O ŚW. MAKSYMILIANIE

I nformator K atechetyczny

1. Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2198 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).
2. Celem Olimpiady jest:
■ przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana
Marii Kolbego;
■ odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;
■ wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii; – zainteresowanie
młodzieży wiedzą religijną;
■ odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
■ współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów
w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
3. Organizatorami XIV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady
Wiedzy o św. Maksymilianie są:
■ Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, jako Główny Organizator, która pełni funkcję administratora danych osobowych;
■ Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;
■ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą
w Warszawie;
■ Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;
■ Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów)
z siedzibą w Krakowie.
4. Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w Klasztorze
Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce;
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I. Informacje wstępne

5.

6.

7.

8.
9.

e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl;
www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl; tel. 514 050 353.
Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:
■ konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy
0-V);
■ konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII);
■ konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów
i zgodą na publikację wyników, w tym na stronie Olimpiady.
Uczestnicy zobowiązani są do:
■ przestrzegania Regulaminu Olimpiady;
■ informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach
związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nieprzewidzianych wypadkach.
Na podstawie niniejszego regulaminu dzieci oraz nauczyciele
mogą otrzymywać odpowiednie dyplomy.
W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
(klasy 0-V)

I nformator K atechetyczny
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1. Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 0-V) wykonują pracę
plastyczną na temat: „Wielki Tydzień brata Maksymiliana”, ilustrując poniższy fragment z książki Marii Kaczkowskiej „Ojciec
Kolbe”, mówiący o Wielkim Tygodniu, który św. Maksymilian
przeżywał w Rzymie w 1913 roku:
«Nadeszła wiosna. Na ulicach Rzymu pojawiły się kwiaty: złote
pióropusze mimozy, żonkile i fiołki. Niebo było lazurowe i słońce
przypiekało lepiej niż u nas w lipcu. W bazylice św. Piotra i we
wszystkich kościołach odprawiały się wielkotygodniowe nabożeństwa z udziałem kardynałów i biskupów. Klerycy wybrali się
do katedry świętego Piotra. Brat Maksymilian stał w tłumie wiernych. Nagle zobaczył, że wszystkie głowy podniosły się w górę –
na balkonie stał kardynał w purpurowym płaszczu i błogosławił
lud wielkim złotym relikwiarzem, w którym było drzewo Krzyża
świętego.
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2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
■ etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadza komisja
szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków
spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego,
maksymalnie po 3 prace z każdej z wymienionych w Regulaminie kategorii wiekowych.
■ etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego
Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace nie będą oceniane.
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
■ klasy 0-III szkoły podstawowej;
■ klasy IV-V szkoły podstawowej.
4. Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:
■ klasy 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
■ klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.
5. Praca powinna być wykonana:
■ samodzielnie;
■ na temat (patrz pkt II.1 Regulaminu);
■ w formacie A3 (prace w innym formacie zostaną odrzucone);
■ w jednej z technik określonych w pkt. II. 4 Regulaminu.
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić tabelkę z danymi
według wzoru zawartego w Załączniku 4 (dla klas 0-III) lub Załączniku 5 (dla klas IV-V) Regulaminu.
7. Nauczyciel przygotowujący dostarcza wraz z pracami
podpisaną przez siebie zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych według wzoru zawartego w Załączniku 1 Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych poszczególnych
uczniów podpisaną przez ich rodziców/opiekunów prawnych
zawartą w Załączniku 2 Regulaminu. Praca bez załączonych
wymaganych w Regulaminie zgód zostanie odrzucona.
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– Nic nie widzę, pożycz mi okularów – szepnął brat Maksymilian
do kolegi, który stał obok.
Kardynał skończył błogosławić, wziął w ręce drugą pamiątkę
Męki Pańskiej – chustę św. Weroniki – i podniósł wysoko.
Brat Maksymilian spojrzał. Przed nim widniała twarz Pana Jezusa cudownie odbita na chuście. Skłonił głowę razem z innymi.
Tymczasem rozległ się głos dzwonu na znak, że benedykcja
skończona».
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8. Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego
upływa 31 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać
na adres: „XIV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy
o św. Maksymilianie ul. Kazimierzowska 128 08-110 Siedlce”.
Prace można ewentualnie odebrać w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady za potwierdzeniem odbioru w terminie jednego
miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu plastycznego. Nieodebranie pracy będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
jej fizyczne usuniecie.
9. Przesłanie pracy na podstawie dokonanego zgłoszenia skutkuje
udzieleniem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą
w Warszawie niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji do użycia tejże pracy w celach niegospodarczych na następujących polach eksploatacji: strona internetowa Olimpiady,
publikacje elektroniczne i papierowe wydawnictw franciszkańskich i związanych z powyższą Olimpiadą, materiały informacyjne Olimpiady.
10.Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność
osoby wskazanej jako jej autor i nie może być obciążona prawami osób trzecich ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw
własności intelektualnej oraz przemysłowej. W przeciwnym
przypadku osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałą po stronie organizatorów z tego tytułu szkodę.
Ponadto w przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek
z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba wskazana jako autor, jak
również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani
są do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od obowiązku
świadczeń z tego tytułu.
11.Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone 18 listopada
2019 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl
III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych
(klasy VI-VIII)
1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) jest organizowany w trzech etapach: – etap I (szkolny) przeprowadzany
przez komisje szkolne;
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■ etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
■ etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet
Główny Olimpiady.
2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów
(tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie- warszawa.pl)
od 1 września do 30 listopada 2019 roku. Do zgłoszenia należy
dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 1.
Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia
od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni
od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma
potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami
Olimpiady.
4. Komisje sprawdzające powołują:
■ dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
■ dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
■ dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady.
5. Lekturami w poszczególnych etapach są:
■ etap I (szkolny) – Maria Kaczkowska «Ojciec Kolbe» (WOF,
wyd. VI lub nowsze).
■ etap II (diecezjalny) – Maria Kaczkowska «Ojciec Kolbe» (WOF,
wyd. VI lub nowsze); Ewangelia według św. Jana: rozdziały od
1 do 11 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia
wydanie V).
■ etap III (finał ogólnopolski) – Maria Kaczkowska «Ojciec Kolbe» (WOF, wyd. VI lub nowsze); Ewangelia według św. Jana,
bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
■ etap I (szkolny) – 5 grudnia 2019 roku;
■ etap II (diecezjalny) – 27 lutego 2020 roku;
■ etap III (finał ogólnopolski) – 25 marca 2020 roku.
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7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza. W razie nieobecności
ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału
ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
■ na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 2
grudnia 2019 roku;
■ na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do
dnia 21 lutego 2020 roku.
9. W razie nieotrzymania przez nauczyciela przygotowującego
uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I,
ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 3 grudnia 2019 roku.
10. Skan protokołu z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 3
dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.
11. Wraz z protokołem z etapu I należy przesłać skan zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali
do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów
prawnych. Wzór zgody zawiera Załącznik 2.
Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać
udziału w etapie II Olimpiady.
12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast
w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego
i Ogólnopolskiej Komisji.
13. Organizatorzy Olimpiady nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
14. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2020 roku na stronie
www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl. Wszyscy uczniowie
z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.

15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pieć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części
pisemnej.
16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części
ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął
5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda
rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko
pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów
zdobytych w części pisemnej i ustnej.
17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.
18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest
Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem
tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca
Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi
w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest
udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres
wskazany w odwołaniu.
19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie
możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.
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1. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest organizowany w trzech etapach: – etap I (szkolny) przeprowadzany przez
komisje szkolne;
■ etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
■ etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet
Główny Olimpiady.
2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący
uczniów. Zgłoszenia należy dokonać (tylko i wyłącznie) przez for-
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IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

4.

5.

6.
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7.

mularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.
olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2019 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na
przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego
według wzoru zawartego w Załączniku 1. Zgłoszenie uważa się
za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą
elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza.
Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
Komisje sprawdzające powołują:
■ dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
■ dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
■ dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady.
Lekturami w poszczególnych etapach są:
■ etap I (szkolny) – Maria Winowska «Szaleniec Niepokalanej»
(WOF, wyd. VI).
■ etap II (diecezjalny) – Maria Winowska «Szaleniec Niepokalanej» (WOF, wyd. VI); Ewangelia według św. Jana: rozdziały
od 1 do 11 włącznie, wraz ze wstępem i przypisami (Biblia
Tysiąclecia wydanie V).
■ etap III (finał ogólnopolski) – Maria Winowska «Szaleniec Niepokalanej» (WOF, wyd. VI); Ewangelia według św. Jana, wraz
ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)
Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
■ etap I (szkolny) – 5 grudnia 2019 roku;
■ etap II (diecezjalny) – 27 lutego 2020 roku;
■ etap III (finał ogólnopolski) – 26 marca 2020 roku.
Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza. W razie nieobecności
ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału
ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
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8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
■ na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 2
grudnia 2019 roku;
■ na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do
dnia 21 lutego 2020 roku.
9. W razie nieotrzymania przez nauczyciela przygotowującego
uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I,
ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 3 grudnia 2019 roku.
10. Skan protokołu z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 3
dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres:
olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.
11. Wraz z protokołem z etapu I należy przesłać skan zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali
do etapu diecezjalnego. W przypadku uczniów niepełnoletnich
zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (wzór tej zgody
zawiera Załącznik 2). W przypadku uczniów pełnoletnich zgodę
podpisują sami uczniowie (wzór tej zgody zawiera Załącznik 3).
Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody nie
będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast
w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego
i Komisji Ogólnopolskiej.
13. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
14. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2020 roku na stronie
www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl. Wszyscy uczniowie
z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.
15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części
pisemnej.
16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części
ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął
5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda
rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko
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pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów
zdobytych w części pisemnej i ustnej.
17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych
przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje pięciu
finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.
18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego,
co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca
Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi
w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest
udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres
wskazany w odwołaniu.
19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie
możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO”
DLA UCZCZENIA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA
Regulamin
Organizatorzy:
CENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
www.centrumedukacyjne.wawa.pl
KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY IM. KS. PIOTRA SKARGI
www.skarga.edu.pl
Patronat honorowy:
Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty
Cele i motywy Konkursu:
1. Krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw
patriotycznych;
■ przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych
narodów;
■ ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość
poprzez pryzmat utworów poetyckich;
■ zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;
■ ukazanie piękna polskiej ziemi.
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1. Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół podstawowych – podzieleni są na cztery kategorie wiekowe:
■ uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3
■ uczniowie szkół podstawowych z klas 4–6
■ uczniowie szkół podstawowych z klas 7 – 8
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.
3. Szkoły, zgłaszające się do Konkursu, przeprowadzają pierwszy
etap, czyli eliminacje do etapu drugiego i wybierają trzech uczestników z każdej kategorii wiekowych (patrz pkt 1).
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Warunki uczestnictwa:

4. Do biura organizacyjnego należy przesłać drogą e-mailową /
konkurs@skarga.edu.pl/ zgłoszenie o przystąpieniu szkoły do
Konkursu wraz z listą zakwalifikowanych uczniów / druk należy
pobrać ze strony internetowej www.skarga.edu pl./
5. Uczniowie przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki
o tematyce religijnej.
6. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.
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Przebieg Konkursu:
1. Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej składać się będzie z trzech etapów:
■ eliminacji szkolnych, mających wyłonić trzech uczestników
a każdej grupy wiekowej;
■ etapu drugiego kwalifikującego do udziału w finale;
■ finału, mającego wyłonić zwycięzców.
2. Eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu. Etap
drugi i finał realizowany będzie przez organizatorów; uczestnicy
zostaną podzieleni na grupy w zależności od kategorii wiekowej
oraz liczby zgłoszeń;
3. Kryteria oceny:
■ dobór i rozumienie tekstu,
■ poprawność i ekspresja wypowiedzi,
■ umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością,
■ dykcja oraz opanowanie tekstu.
4. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:
■ występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać
się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych
szkół podczas kolejnych sesji przesłuchań konkursowych;
■ poszczególne sesje trwać będą ok. 60 minut;
■ uczestników oceniać będą komisje sędziowskie, powołane
przez organizatorów dla poszczególnych kategorii wiekowych.
Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. W II i III etapie uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę
i uczestniczą w całej sesji danej grupy / ok. 60 min./.
6. Do finału może zostać zakwalifikowanych:
■ kl. 1 – 3 - 40 uczniów
■ kl. 4 – 6 - 40 uczniów
■ kl. 7 – 8 - 30 uczniów
7. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia
w każdej kategorii wiekowej.

Kalendarium:
■ Do dn. 03.04.2020 r. - zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu / e-mail - konkurs@skarga.edu.pl
■ 08.04.2020 r. – opublikowanie na stronie www.skarga.edu.pl
harmonogramu przesłuchań drugiego etapu
■ 18.04.2020 r. /sobota/ od godz. od 9.00 – przesłuchania uczestników drugiego etapu w Katolickim Zespole Edukacyjnym im.
Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie;
■ 20.04.2020 r. – opublikowanie na stronie internetowej organizatora www.skarga.edu.pl wyników drugiego etapu i harmonogramu przesłuchań finalistów
■ 24.04.2020 r./piątek/ godz. 14.30 i 16.00. – przesłuchania finalistów w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi
przy ul. Bema 73/75
■ 27.04.2020 r. – ogłoszenie listy laureatów. Siedemnasty Konkurs
Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej zakończy uroczysta
gala z występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II
/Galeria Porczyńskich – pl. Bankowy 3/.
Nagrody:
■ dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do Konkursu;
■ dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator
Konkursu;
■ dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe;
■ uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe podziękowania;
■ wszystkim finalistom oraz szkołom, przystępującym do Konkursu,
zostaną wręczone pamiątkowe podziękowania i dyplomy.

2. Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy proszą
uczestników i osoby odpowiedzialne o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.
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1. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

109

Uwaga!

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI RELIGIJNEJ „USŁYSZ PANIE, MOJE SŁOWA”
dla uczczenia Pontyfikatu św. Jana Pawła II
Regulamin
Organizatorzy:
CENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
www.centrumedukacyjne.waw.pl
KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY IM. KS. PIOTRA SKARGI
www.skarga.edu.pl
Patronat honorowy:
Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty
Cele i motywy Konkursu:
■ uczczenie pierwszego Polaka na Stolicę Piotrowej – św. Jana
Pawła II;
■ przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej i zagranicznej;
■ ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych
kulturach i kręgach cywilizacyjnych;
■ zaakcentowanie najważniejszych problemów egzystencjalnych wspólnych dla ludzi różnych czasów i epok;
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Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy Konkursu – uczniowie szkół podstawowych – podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
■ uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3;
■ uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 6;
■ uczniowie szkół podstawowych z klas 7 – 8;
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.
3. Szkoły, zgłaszające się do Konkursu, przeprowadzają pierwszy
etap, czyli eliminacje do etapu drugiego i wybierają trzech uczestników z każdej kategorii wiekowych (patrz pkt 1).
4. Do biura organizacyjnego należy przesłać drogą e - mailową /
konkurs@skarga.edu.pl / zgłoszenie o przystąpieniu szkoły do
Konkursu wraz z listą zakwalifikowanych uczniów / druk należy
pobrać ze strony internetowej www.skarga.edu pl./

5. Uczniowie przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki
o tematyce religijnej.
6. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.

Kalendarium:
■ do dnia 08.10.2019 r. przeprowadzenie etapu eliminacyjnego i nadesłanie do biura organizacyjnego (e-mail: konkurs@skarga.edu.pl)
zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu;
formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarga.edu.pl
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1. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej składać się będzie z trzech
etapów:
■ eliminacji szkolnych, mających wyłonić do drugiego etapu
trzech uczestników z każdej grupy wiekowej;
■ etapu drugiego, kwalifikującego do udziału w finale;
■ finału, mającego wyłonić zwycięzców.
2. Eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
Etap drugi i finał realizowany będzie przez organizatorów; uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w zależności od kategorii wiekowej oraz liczby zgłoszeń;
3. Kryteria oceny:
■ dobór i rozumienie tekstu;
■ poprawność i ekspresja wypowiedzi;
■ umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
■ dykcja oraz opanowanie tekstu.
4. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:
■ występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać
się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych
szkół podczas kolejnych sesji przesłuchań konkursowych;
■ poszczególne sesje trwać będą ok. 60 minut;
■ uczestników oceniać będą komisje sędziowskie, powołane
przez organizatorów dla poszczególnych kategorii wiekowych. Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. W II i III etapie uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę
i uczestniczą w całej sesji danej grupy / ok. 60 min./.
6. Do finału może zostać zakwalifikowanych:
■ kl. 1 - 3 - 40 uczniów
■ kl. 4 – 6 - 40 uczniów
■ kl. 7 – 8 - 30 uczniów
7. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia
w każdej kategorii wiekowej.
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Przebieg Konkursu:

■ przesłuchania uczestników drugiego etapu odbędą się w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema
73/75 w Warszawie w dniu 19.10.2019 r.( sobota ) od godz. 9.00 wg
szczegółowego harmonogramu, który zostanie opublikowany na
stronie internetowej www.skarga.edu.pl do dn. 15.10.2019 r.
■ przedstawienie wyników drugiego etapu nastąpi dn. 21.10.2019 r.
na stronie internetowej współorganizatora konkursu:
www.skarga.edu.p l
■ przesłuchania finalistów odbędą się również w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. ks. Piotra Skargi w dniu 25.10.2019 r. (piątek) o godz. 14.30 i 16.00
■ ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 28.10.2019 r. na stronie internetowej www.skarga.edu.pl
Siedemnasty Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej zakończy uroczysta gala z występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana
Pawła II (Galeria Porczyńskich-Plac Bankowy3) w dniu 07.11.2019 r.
/czwartek/ o godz. 10.00.
Nagrody:
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■ dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do Konkursu;
■ dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator
Konkursu;
■ dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe;
■ uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe podziękowania;
■ wszystkim finalistom oraz szkołom, przystępującym do Konkursu,
zostaną wręczone pamiątkowe podziękowania i dyplomy.
Uwaga!
1. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia
w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły.
2. Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy proszą
uczestników i osoby odpowiedzialne o zwrócenie uwagi na stosowny
do wydarzenia ubiór.

„CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE”
Zapraszamy także na FESTIWAL CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE
2019.
Festiwal Chrześcijańskie Granie 2019 po raz 9. w Warszawie zgromadzi fanów dobrej, chrześcijańskiej muzyki.
W tym roku będzie to festiwal najlepszych debiutów. Wśród wykonawców laureaci konkursu Non Stop CCM (Bądź jak Jezus) – Sąsiedzi +.
Zespołem, który uwieńczy festiwal będzie śląska formacja LET
HIM RUN. Zespół w tym momencie nagrywa swój pierwszy album.
Czy wyrobią się do 24 listopada? Jest na to duża szansa. Z pewnością już teraz możemy w internecie zobaczyć ich dwa teledyski
„Czekam” i „W imię Twoje”. O piosenkach było już głośno na listach przebojów muzyki chrześcijańskiej. Będzie można ich wysłuchać podczas ich przedpremierowej trasy m.in. w ramach koncertu Bądź jak Jezus. LetHim Run dobrze jest już znany publiczności
festiwalu Chrześcijańskie Granie. Na Arenie Ursynów w 2018 roku
zagrali swój pierwszy koncert i od razy zdobyli nagrodę publiczności oraz jury konkursu Debiuty 2018.
W konkursie Debiuty zagra w tym roku aż 4 wykonawców:
1. Iwona Pietrala – wytypowana z Lista z Mocą
2. Iwona Janicka – Projekt Dla Bożej Chwały – plebiscyt sms DEBIUTY 2019
3. TATO – wytypowany przez fundację Chrześcijańskie Granie
4. Laureat Projekt Kostka – Hip Hop Festiwal
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Festiwal «Chrześcijańskie Granie» to jeden z największych festiwali muzycznych o tematyce ewangelizacyjnej w Warszawie.

WAŻNE ADRESY

Adresy, telefony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
00 – 918 Warszawa
Aleja Szucha 25
www.men.waw.pl
tel. centrali 22 347 41 00
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
00 – 024 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 32
tel. centrali 22 551 24 00
Koordynator ds. nauczania religii
Wizytator – mgr Zofia Rudzińska
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Rada Szkół Katolickich
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6
01 – 015 Warszawa
tel. 22 530 49 07
fax 22 530 49 34
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
ul. Miodowa 17/19
00 – 246 Warszawa
tel. 22 531 72 21
e-mail: lrprzybylski@mkw.pl
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