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WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
KURII BISKUPIEJ WARSZAWSKO-PRASKIEJ

ul. Floriańska 2a, 03-707 Warszawa, tel. +48 22 518 15 11 
email: wnkpraga@interia.pl, www.katecheza.floriańska3.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–14.00

we wtorki i piątki dzień wewnętrzny i wyjazdy na wizytacje.

INFORMATOR
DLA KATECHETÓW

2015/16
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KSIĘGARNIA 
KATOLICKA

KSIĘGARNIA 
KATOLICKA

ul. Grochowska 194/196 
04-357 Warszawa

poniedziałek–piątek 10.00–19.00
sobota 10.00–15.00

www.wierzymy.pl

ZAMÓWIENIA NA PODRĘCZNIKI
tel./faks 22 512 00 96

tel. 698 230 190
ksiegarnia@wierzymy.pl

podreczniki@wierzymy.pl

Pismo Święte, modlitewniki, liturgi
a, 

maryjne, kościół,
 chrześcijaństwo 

i inne religie, ś
w. Jan Paweł II,

Franciszek, Benedykt XVI, karmel, 

poradniki, album
y, kalendarze

Książki: 

pomoce i  programy 
katechetyczne, 

emblematy, fotosymbole, 
scenariusze inscenizacji

Katecheci:

księgi liturgiczne, paramenty, 

komunikanty, homiletyka, 

pomoce duszpasterskie, 

koloratki, kropidła, pateny, inne

Księża i parafie:

krzyże, różańce, figury, medaliki z łańcuszkami, zestawy kolędowe, obrazki, breloki, szkaplerze, obrazki srebrzone…

Dewocjonalia:

filmy DVD, gry komputerowe dla dzieci i młodzieży, muzyka chrześcijańska, Biblie na CD

Multimedia:

Chrzest, I Komunia, 

Bierzmowanie, Ślub, 

Święcenia, jubileusze, 

inne okolicznościowe

Pamiątki:

KSIĘGARNIA 
KATOLICKA



projektujemy

drukujemy
oprawiamy

Zakład i biuro: 9.30-17.30
ul. Grochowska 194/196, Warszawa
tel. 22 613 46 23 lub 22 300 11 72
e-mail: inicjatywa@inicjatywapraska.pl

www.InicjatywaPraska.pl

• druk cyfrowy
• druk offsetowy
• studio graficzne
• albumy 
• podręczniki 
• foldery 
• wizytówki 
• plakaty 
• ulotki 
• mapy, płyty CD
• gadżety 

• pieczątki 
• teczki, notesy 
• kalendarze 
• banery, rollupy 
• broszury
• instrukcje
• książki
• oprawa szyta, 

klejona  
i bindowana  
spiralą metalową
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Zakład i biuro: 9.30-17.30
ul. Grochowska 194/196, Warszawa
tel. 22 613 46 23 lub 22 300 11 72
e-mail: inicjatywa@inicjatywapraska.pl

www.InicjatywaPraska.pl

Oferujemy spersonalizowane projekty kalendarzy.
O szczegóły zapytaj:
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Franciszka

Macieja

Martyny

Jana
Marceliny

Dzień Babci

Fabiana

Sebastiana

2. Niedziela 

po Narodzeniu Pańskim

Objawienie Pańskie

Trzech Króli

Dzień Dziadka

Świętej Bożej Rodzicielki

Nowy Rok

Niedziela 

Chrztu Pańskiego

2. Niedziela Zwykła

3. Niedziela Zwykła

2016
• DRUK CYFROWY

• DRUK OFFSETOWY

• STUDIO GRAFICZNE

• ALBUMY 

• PODRĘCZNIKI 

• FOLDERY 

• WIZYTÓWKI 

• PLAKATY 

• ULOTKI 

• MAPY 

• PŁYTY CD 

• GADŻETY 

• PIECZĄTKI 

• TECZKI, NOTESY 

• KALENDARZE 

• BANERY

• ROLLUPY 

• BROSZURY

• INSTRUKCJE

• KSIĄŻKI

• OPRAWA SZYTA, KLEJONA  

I BINDOWANA SPIRALĄ

zapraszamy PN – PT: 9:30 – 17:30

ul. Grochowska 194/196,  04-357 Warszawa

www.InicjatywaPraska.pl

inicjatywa@InicjatywaPraska.pl

tel. 22 300 11 72, 22 613 46 23
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WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ – STRUKTURA
ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
tel.: +48-22-5181512, (w pilnych sprawach) tel. kom.: +48 606 301 359, e-mail: dkpp@wp.pl;
przyjmuje w siedzibie Wydziału we wtorki i piątki w godz. 10.00–13.00, (po wcześniejszym zgłosze-
niu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgłoszeniu emaliowym)

ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
tel.: +48-22-5181511, e-mail: mariuszczyzewski7@wp.pl;
przyjmuje w siedzibie Wydziału w poniedziałki w godz. 10.00–13.00, (po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgłoszeniu emaliowym)

s. Cecylia Stusowicz – Referentka do spraw katechetycznych.
obecna w siedzibie wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.  
tel. +48-22-5181511; email: scecylias@gmail.com

WIZYTACJE KATECHETYCZNE
W roku szkolno-katechetycznym 2015/16 odbędą się kolejne wizytacje katechetyczne szkół i kate-
chetów.  Połączone będą one z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadzanymi co pięć lat przez 
Księży Biskupów. Odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji katechetycznej jest proboszcz 
parafii, na terenie której znajdują się szkoły.
Katecheta przed obserwacją lekcji zobowiązany jest przygotować konspekt lekcji, plany dydaktyczne 
zajęć w nauczanych klasach oraz wykaz podręczników.
Wizytacja katechetyczna obejmuje:

W szkole:
1. Spotkanie z Dyrekcją szkoły
2. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczycieli religii (m.in. ważność skierowania do 

nauczania religii tzw. misji kanonicznej)
3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (maksymalnie cztery dziennie). Katecheta 

powinien posiadać konspekt lekcji. Po lekcji przewidziane jest jej omówienie.

W parafii:
1. Omówienie z proboszczem Wizytacyjnego Formularza Katechetycznego.

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII
ks. Piotr Pierzchała
ks. Mariusz Czyżewski
s. Cecylia Stusowicz
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DORADCY METODYCZNI
Imię i nazwisko Szkoła Adres mailowty Telefon
Marzanna 
Dubińska

Szkoła Podstawowa nr 203
ul. Ks. I. J. Skorupki 8
(Śródmieście) 

marzanna.dubinska 
@wcies.edu.pl

604 805 123

Grzegorz 
Diłanian

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
ul. Strumykowa 21  
(Białołęka)

grzegorz.dilanian 
@wcies.edu.pl

509 058 665

Agnieszka 
Wieczerzańska 
-Perkins

XL Liceum Ogólnokształcące
ul. Platynowa 1
(Ochota)

agnieszka.wieczerzanska 
@wcies.edu.pl

504 542 222

Beata Zielińska Zespół Szkół nr 52
ul. Szegedyńska 11
(Bielany)

beata.zielinska 
@wcies.edu.pl

509 936 774

Doradcy metodyczni służy pomocą katechetom w rozwiązywaniu problemów: dydaktycznych, meto-
dycznych, wychowawczych oraz prawa oświatowego. Prowadzą także różne formy szkoleń i spotkań, 
które są pomocą w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Doradcy wspomagają katechetów poprzez 
różnego rodzaju projekty edukacyjne. Są pomocą w tworzeniu szkolnych systemów wychowania. Do-
radcy przeprowadzają także koleżeńskie hospitacje lekcji u katechetów ubiegających się o stopień 
awansu zawodowego.

KALENDARIUM WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ 2014/2015
28.08.2015  odprawa katechetyczna – Msza święta Bp Marek Solarczyk, Wykład:  

o. Prof. Jacek Salij  – „Troska o własną wiarę pierwszą powinnością katechety”
29.08.2015  odprawa katechetyczna – Msza święta Abp Henryk Hoser, Wykład:  

o. Prof. Jacek Salij  – „Troska o własną wiarę pierwszą powinnością katechety”
19.09.2015  formacyjne spotkanie w terenie – Kamieńczyk, Loretto, Urle.
09.10.2015  warsztaty – formy plastyczne w katechezie – p. Longina Cywińska 
10.10.2015  warsztaty – formy plastyczne w katechezie – p. Longina Cywińska 
14.10.2015  Dzień Edukacji Narodowej – Świątynia Opatrzności Bożej
17.10.2015  spotkanie formacyjne katechetów uczących w klasach IV-VI – Projekt Wiara 

szuka zrozumienia. Sala w dawnej Kurii Biskupiej Floriańska 3, godz. 10.00
21.10.2015  pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
24.10.2015  od godz. 10.00 – Warsztaty teatralne – par. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Pan-

ny w Zerzniu – 5-godzinne z aktorką panią Agatą Mastalerz – Formy teatralne 
na lekcji religii

29.10.2015  warsztaty metodyczne – Zasadzeni nad płynącą wodą czyli o modlitwie mło-
dych – Sala w dawnej Kurii Biskupiej, ul. Floriańska 3, godz. 15.00, p. Grzegorz 
Diłanian

07.11.2015  warsztaty – Sztuka motywacji, naucz się jej i ty! – par. Wniebowzięcia Najśw. 
Maryi Panny w Zerzniu od godz. 10.00, s. Otylia Pierożek

14.11.2015  spotkanie formacyjne katechetów uczących w klasach 0-III oraz szkołach spe-
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cjalnych – Projekt Wiara szuka zrozumienia. Sala w dawnej Kurii Biskupiej 
Floriańska 3, godz. 10.00. Nauczyciele Szkół Specjalnych będą mieli po Mszy 
świętej oddzielne spotkanie.

17.11.2015  szkolny etap OTK godz. 11.00.
18.11.2015  warsztaty metodyczne – Lekcja inaczej rozpoczęta – ul. Floriańska 3, 

godz. 15.00, ks. Mariusz Czyżewski
26.11.2015  warsztaty – Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcji religii – Szkoła Pod-

stawowa w Józefowie k/Legionowa, ul. Szkolna 62 – godz. 16.00 – 19.00, p. Ag-
nieszka Powała wraz z nauczycielami

01.12.2015  Etap szkolny konkursu diecezjalnego dla gimnazjum
05.12.2015  godz. 10.00 – 13.00 – Adwentowy dzień skupienia – sala kurialna – ul. Floriań-

ska 3.
11.12.2015  godz. 12.00 Spotkanie przedświąteczne dla Dyrektorów szkół z ks. Arcybisku-

pem – sala kurialna – ul. Floriańska 3.
13.01.2016  diecezjalny etap OTK w WSD, ul. Mehoffera 2 – godz. 11.00
21.01.2015  warsztaty – Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcji religii – Zespół 

Szkół Nr 116 w Warszawie ul. Koryncka 33, Warszawa, – godz.15.00 – 18.00 – 
p. Dorota Ząberg

23.01.2016  spotkanie formacyjne katechetów uczących w gimnazjach – Projekt Wiara szuka 
zrozumienia. Sala w dawnej Kurii Biskupiej Floriańska 3, godz. 10.00.

18.02.2016  warsztaty – Gra terenowa w oparciu i kody QR i inne narzędzia multimedialne 
– Zespół Szkół Nr 116 w Warszawie ul. Koryncka 33, Warszawa, – godz.15.00 
– 18.00 – p. Dorota Ząberg

19.02.2016  Etap szkolny konkursu dla szkoły podstawowej
25.02.2016  warsztaty – Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcji religii – Szkoła 

Podstawowa w Józefowie k/Legionowa, ul. Szkolna 62 – godz.16.00 – 19.00, 
p. Agnieszka Powała wraz z nauczycielami.

26.02.2016  Termin dostarczenia prac konkursowych ze szkół podstawowych do kurii. 
05.03.2016  Warsztaty teatralne - Emisja głosu - par. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Ze-

rzniu – 5-godzinne z aktorką panią Agatą Mastalerz – od godz. 10.00
12.03.2016  godz. 10.00-13.00 – Wielkopostny dzień skupienia – sala kurialna – ul. Floriańska 3, 

przed dniem skupienia trzeba rozważyć fragment Mk 14, 1-11.
15.03.2016  Szkolny etap konkursu OKWB dla szkół ponadgimnazjalnych 
18.03.2016  Etap diecezjalny konkursu dla gimnazjum – Gimnazjum i Liceum Ogólno-

kształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej ul. Piękna 7a, 05-300 Mińsk Mazo-
wiecki, godz. 11.00.

31.03-02.04.2016  ogólnopolski etap OTK – Łowicz
7. 04. 2016  warsztaty metodyczne – Taniec, jako metoda integrująca grupę i budująca więź 

z nauczycielem – ul. Floriańska 3, godz. 15.00, p. Grzegorz Diłanian.
16.04.2016  spotkanie formacyjne katechetów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych – 

Projekt Wiara szuka zrozumienia. Sala w dawnej Kurii Biskupiej Floriańska 3, 
godz. 10.00.

18.04.2016  warsztaty metodyczne – Misyjny wzrok przez cały rok – ul. Floriańska 3, 
godz. 15.00, p. dr. Aneta Rayzacher-Majewska.

26.04.2016  Diecezjalny etap konkursu OKWB dla szkół ponadgimnazjalnych. 
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30.04-03.05.2016  pielgrzymka katechetów w Roku Miłosierdzia do Wilna, Kowna i Trok
12.05.2016  Warsztaty metodyczne Historia Kościoła do degustacji – par. Wniebowzięcia 

Najśw. Maryi Panny w Zerzniu godz. 15.00, ks. Piotr Pierzchała.
20.05.2016  Ogłoszenie wyników konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych 

– godz. 11.00 – kaplica kurialna
28.05.2016  godz. 10.00 – Podsumowanie pracy katechetycznej – sala kurialna  

– ul. Floriańska 3

FORMACJA PERMANENTNA
NAUCZYCIELI RELIGII – KATECHETÓW

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 per-
manentna (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 także uczestni-
czą w warsztatach katechetyczno – pedagogicznych, ale mają odrębne terminy formacji. 
Spotkania formacyjne i dni skupienia dla katechetów są więc OBOWIĄZKOWE.

FORMACJA PERMANENTNA
KATECHETÓW ŚWIECKICH, SIÓSTR I BRACI ZAKONNYCH

Formacja duchowa
W ramach formacji duchowej katecheci świeccy oraz siostry zakonne uczestniczą obliga-
toryjnie w roku szkolnym w dwóch spotkaniach formacyjnych – w okresie adwentowym  
i wielkopostnym. Spotkania te mają charakter ćwiczeń duchowych, a więc katecheci uczest-
niczą 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.

UWAGA:
Każdy z katechetów świeckich oraz siostry zakonne są zobowiązani do uczestnictwa  
w spotkaniach formacyjnych tzw. „Ogniskach katechetycznych”. W tym roku poza odprawą kate-
chetyczną są to spotkania w dawnej Kaplicy Kurialnej przy ulicy Floriańskiej 3 według etapów eduka-
cyjnych oraz spotkanie podsumowujące prace katechetyczną.

Pozostałe spotkania, które zostały przedstawione w poniższym informatorze są propozycją dla kate-
chetów naszej diecezji. Mając na uwadze przedstawione przez Państwa zapotrzebowania. Wychodzi-
my im naprzeciw. Zapraszamy do skorzystania z proponowanych spotkań i szkoleń. Wiemy, że są to 
spotkania dla katechetów z pasją. 

Rok szkolny 2015/16
Projekt „Wiara szuka zrozumienia”
Drodzy katecheci w lutym b.r. ks. prof. Michał Heller – ogłosił konkurs grantowy na pro-
jekt dotyczący relacji „nauka – wiara” w katechezie. Ksiądz Profesor to światowej sławy na-
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ukowiec, laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, pierwszy Polak uhonorowanym 
Nagrodą Templetona (2008), przyznawaną za budowanie mostów między religią a nauką.  
Z pieniędzy uzyskanych z nagrody założył w Krakowie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinar-
nych, w ramach którego działa Copernicus Center Press.

Jak wspominaliśmy podczas naszego ostatniego, majowego, przedwakacyjnego, spotkania, do wyżej 
wspomnianego konkursu przystąpił nasz Wydział Nauki Katolickiej. W ramach konkursu napisaliśmy 
projekt na cykl spotkań formacyjnych dla naszych katechetów. Tytuł naszego projektu to: „Wiara szu-
ka zrozumienia” a jego motto to słowa świętego Anzelma: Credo ut Intellegam – Intellego ut Credam. 
Uwierz, abyś zrozumiał oraz zrozum, abyś uwierzył.
Miło mi powiadomić, że projekt nasz został wysoko oceniony przez komisję konkursową  
i zdobył jedną z nagród. Skutkuje to tym, że w najbliższym roku szkolnym 2015/16, poczynając już od 
teraz, będziemy realizować go na naszych spotkaniach formacyjnych. Wszystkich serdecznie zapra-
szam do włączenia się w realizację projektu.
Bardzo proszę chętnych katechetów do zgłoszenia się do poprowadzenia lekcji otwartej związanej 
z wyżej omówionym zagadnieniem. 
A także zachęcam do wzięcia udziału w konkursie dla katechetów. Regulamin znajduje się na stronie 
wydziału katechetycznego.

OFERTA SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH  
I SZKOLEŃ SPECJALIST YCZNYCH:

Formacyjne spotkanie w terenie
Kamieńczyk, Loretto, Urle,

19.09.2015
Godz. 9.00 – cały dzień.

Zapraszamy na całodzienne spotkanie wyjściowe z wędrówką. Po drodze odwiedzimy: Kamieńczyk 
Loretto nad Bugiem i Urle. W trakcie Msza święta. 
Zapisy do 15.09.2014 w WNK. Osobą zainteresowanym zostaną podane szczegóły. Zabieramy ze 
sobą suchy prowiant.

Plastyczne pomoce dydaktyczne
zgodne ze znowelizowanymi dokumentami katechetycznymi

9-10.10.2015
Podziemia katedry warszawsko-praskiej

Prowadząca:
mgr Longina Cywińska

Opis zajęć: 
W czasie warsztatu uczestnicy wykonują plastyczne pomoce dydaktyczne związane z tematyką zajęć 
edukacyjnych, roku liturgicznego oraz modlitw katechizmowych. 

Plan zajęć: 
1. Przedstawienie nowych podręczników Wydawnictwa WAM, zgodnymi ze znowelizowanymi do-

kumentami katechetycznymi – 0,5 godz.
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2. Zapoznanie z autorską propozycją pomocy dydaktycznych dla katechetów – 0,5 godz.  
3. Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych – 12 godz.
4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie oddziaływań wychowawczych – 0,5 godz.
5.  Wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas pracy metodami aktywizującymi – 1 godz.
6.  Wykorzystanie pomocy dydaktycznych dotyczących symboliki chrześcijańskiej – 0,5 godz.

Nauczyciele uczący w szkołach podstawowych wykonają:
Piątek (5 godzin dydaktycznych)

1. Plansza „CHRZCIELNICA”
2. Plansza „HOSTIA”

Sobota (10 godzin dydaktycznych)
1. Plansza „SAKRAMENT POKUTY”
2. Plansza „TRÓJCA ŚWIĘTA” 
Nauczyciele uczący w szkołach ponadpodstawowych wykonają:

Piątek (5 godzin dydaktycznych)
1. Plansza „CHRZCIELNICA”
2. Plansza „MIŁOŚĆ CIERPLIWA JEST”

Sobota (10 godzin dydaktycznych)
1. Plansza „SAKRAMENT POKUTY”
2. Plansza „WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ”

Koszty organizacyjne: 
Ponieważ na warsztatach będziemy korzystać z licznych materiałów plastycznych uczestnicy wpłacają 
do wydziału przy zapisie 60 zł. (na materiały). Koszt szkolenia w połowie pokrywa wydawnictwo 
WAM w połowie wydział katechetyczny.
Uczestnicy zabierają ze sobą:
1. długą linijkę, 
2. nożyczki, 
3. ołówek,
4. nożyk do tapet,
5. kredki lub mazaki,
6. Po dwie przeźroczyste szerokie taśmy.

Zasadzeni nad płynącą wodą, czyli o modlitwie młodych
29.10.2015

Dawna kaplica Kurii Biskupiej 
Warszawa, ul. Floriańska 3.

Rozpoczęcie godz. 15.00
Prowadzący:
mgr Grzegorz Diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy

Opis zajęć: 
Po co mam się modlić? To strata czasu!!!
Pan Bóg mówi do mnie? Co ja nawiedzona jakaś jestem?
Klepanie zdrowasiek to nie dla mnie...
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Jeśli kiedykolwiek spotkały Cię na lekcji religii te lub podobne komentarze odnośnie modlitwy, 
a mimo to udało Ci się poprowadzić świetne zajęcia, to przyjdź i podziel się swoimi doświadczeniami. 
Jeśli potrzebujesz nowych inspiracji do wprowadzania młodzieży w życie modlitwy, to ten warsztat 
również jest dla Ciebie.
Każdy z uczestników na zakończenie spotkania otrzyma pakiet multimediów, które będzie mógł wy-
korzystać w swojej pracy. 
Warsztat skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Metoda: 
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
Koszty organizacyjne: 30 zł. 

Sztuka motywacji, naucz się jej i ty!
Warsztaty metodyczne

7.11.2015
Dom katechetyczny – przy parafii Wniebowzięcia NMP

Warszawa, ul. Trakt lubelski 157.
Rozpoczęcie godz. 10.00

Prowadząca:
s. mgr Otylia Olga Pierożek – Kanoniczka Ducha Świętego, nauczyciel religii w szkole podstawowej, 
wieloletni metodyk nauczania religii. Specjalistka od metodyki nauczania. 

Opis zajęć: 
Na zajęciach zostaną poruszone następujące zagadnienia:
• Czym jest motywacja?
• Przykłady dobrych motywatorów i osiągnięcia zmotywowanych.
• Etapy motywacji.
• Ćwiczenia w motywowaniu.
• Umiejętności, które mam mieć zawsze pod ręką.
• Motywacja ucznia do nauki religii, do modlitwy, do życia sakramentalnego, do brania udziału 

w konkursach.
Metoda: 
wykład  z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
Koszty organizacyjne: 30 zł.

Lekcja inaczej rozpoczęta
Warsztaty metodyczne

18. 11. 2015
Dawna kaplica Kurii Biskupiej

Warszawa, ul. Floriańska 3.
Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadzący:
Ks. Mariusz Czyżewski – wicedyrektor Wydziału Nauki katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-
-Praskiej
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Opis zajęć: 
Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli uczących w klasach IV-VI choć przedstawione metody pra-
cy można także wykorzystać na innych etapach edukacyjnych. Prowadzący postara się pokazać w jaki 
sposób można ciekawie rozpocząć lekcję religii wychodząc od sytuacji egzystencjalnej naszych wycho-
wanków. Taki sposób pracy ma duże znaczenia dla dalszej części naszych zająć. Pokazuje, że treści re-
ligijne nie są oderwane od życia. Prowadzący pokaże jak atrakcyjnie można rozpoczynać nasze zajęcia.

Metoda: 
Wykład, ćwiczenia. 
Koszty organizacyjne: 30 zł.

Tablica interaktywna na lekcji religii
26.11.2015, 21.01.2016 r, 25.02.2016 r

Termin: 26.11.2015 r. 21.01.2016 r. 25.02.2016 r.
Godzina: 16.00-19.00 15.00-18.00 16.00-19.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa  

w Józefowie,  
ul. Szkolna 62,  
05-119 Legionowo

Zespół Szkół Nr 116, 
ul. Koryncka 33,  
Warszawa

Szkoła Podstawowa  
w Józefowie,  
ul. Szkolna 62,  
05-119 Legionowo

Prowadzący: mgr Agnieszka Powała 
wraz z nauczycielami

mgr Dorota Ząberg mgr Agnieszka Powała 
wraz z nauczycielami

Koszt: 30 zł 30 zł 30 zł
Zapisy w WNK do: 23.11.2015 r. 18.01.2016 r. 22.02.2016 r.

Opis zajęć: 
Warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem tablicy interaktywnej w edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem religii. 

Program:
1. Techniczna obsługa tablicy interaktywnej.
2. Zaprezentowanie oprogramowania.
3. Warsztat nauczyciela wzbogacony o narzędzia tablicy interaktywnej.
4. Internet w pracy z tablicą interaktywną.
5. Przykłady zastosowania tablicy w dydaktyce katechezy.

Metoda: 
warsztaty
Koszty organizacyjne: 30 zł za warsztat.
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Warsztaty teatralne
24.10.2015 oraz 5.03.2016

Dom katechetyczny – przy parafii Wniebowzięcia NMP
Warszawa, ul. Trakt lubelski 157.

Rozpoczęcie godz. 10.00
Prowadząca:
Dr Agata Piotrowska-Mastalerz – z wykształcenia aktorka i nauczyciel emisji głosu. Absolwentka 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Początki kariery zawodowej to praca w Teatrze 
Jaracza w Łodzi. Kolejne lata w karierze teatralnej to praca w warszawskim Teatrze Studio i spotkanie 
z reżyserami Piotrem Cieplakiem oraz Zbigniewem Brzozą. Obecnie gra w Teatrze WARSAWY. Jest 
aktorką telewizją i filmową. Od 2007 roku pracuje jako nauczycielka techniki mowy i emisji głosu 
w Warszawskiej Szkole Filmowej. Od 2012 prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie War-
szawskim. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób występujących publicznie.

Opis zajęć: 
24.10.2015 r.

Czas ok. 5 godz.
Zajęcia z metodami aktywizującymi z zaangażowanie każdego uczestnika. Wymagany wygodny ubiór 
i buty z miękką podeszwą (tenisówki).
Zagadnienia:
• metodyka pracy podczas tworzenia widowiska;
• elementarne zadania aktorskie;
• ćwiczenia na koncentracje;
• głos i dykcja jako narzędzie ekspresji;
• budowanie działania scenicznego;
• elementy widowiska – scenariusz. Dekoracja, kostium, rekwizyty, muzyka.
Mile widziana dyskusja i dzielenie się doświadczeniami.

5.03.2016 r. 
Czas ok. 5 godz.
Warsztat przeznaczony dla osób zawodowo posługujących się głosem. Dla nauczycieli, wykładowców, 
trenerów i wszystkich tych, którzy chcą poznać swój głos, wpłynąć na jego jakość i nauczyć się nim 
świadomie posługiwać.
Zajęcia z metodami aktywizującymi z zaangażowanie każdego uczestnika. Wymagany wygodny ubiór 
i buty z miękką podeszwą (tenisówki).
Zagadnienia:
• fizjologia tworzenia głosu;
• głos naturalna, barwa organiczna;
• kształtowanie prawidłowych mechanizmów fonacyjnych, wzmacnianie głosu;
• wpływ emocji na jakość głosu, metody walki z tremą;
• świadome posługiwanie się głosem;
• prozodia mowy (intonacja, rytm, akcent);
• mowa a wizerunek osobowy, elementy pozawerbalne;
• higiena głosu;
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Metoda: 
wykład z ćwiczeniami
Koszty organizacyjne: każdy warsztat 30 zł.

Gra terenowa w oparciu i kody QR i inne narzędzia multimedialne 
Warsztaty metodyczne

18.02.2016 
Zespół Szkół Nr 116 w Warszawie 

ul. Koryncka 33, Warszawa
Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadzący:
p. Dorota Monika Ząberg – katechetka, pasjonatka, 

Opis zajęć: 
Gra terenowa mająca na celu zapoznanie nauczycieli z możliwością wykorzystania na katechezie na-
rzędzi multimedialnych. 

Program:
1. Gra terenowa w oparciu o kody QR. 
2. Warsztat samodzielnego tworzenia gry terenowej.
3. Prezentacja innych narzędzi multimedialnych umożliwiających opracowywanie własnych mate-

riałów edukacyjnych. 

Wymagania: 
uczestnicy proszeni są o przyniesienie tabletów lub smartfonów z zainstalowaną aplikacją czytnika 
kodów QR np. QRreader

Metoda: 
gra, warsztat, prezentacja 
Koszty organizacyjne: 30 zł.

Taniec, jako metoda integrująca grupę i budująca więź z nauczycielem
7.04.2016

Dawna kaplica Kurii Biskupiej 
Warszawa, ul. Floriańska 3.

Rozpoczęcie godz. 15.00
Prowadzący:
mgr Grzegorz Diłanian –Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy

Opis zajęć: 
Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w Niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić. Te 
słowa św. Augustyna są chyba najlepszym zaproszeniem na warsztaty, w trakcie których nauczyciele 
będą mogli nauczyć się kilku „Tańców lednickich”. Celem spotkania jest także ukazanie, że taniec 
może efektywnie integrować grupę (np. w trakcie rekolekcji, wycieczek szkolnych, jak również lekcji 
religii), a także korzystnie zmienić postrzeganie nauczyciela przez uczniów.
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Warsztat skierowany jest do nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych.

Metoda: 
ćwiczeniowa
Koszty organizacyjne: każdy warsztat 30 zł.

Misyjny wzrok przez cały rok
Warsztaty metodyczne

18.04.2016
Warszawa, ul. Floriańska 3.

Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadzący: 
p. dr. Aneta Rayzacher-Majewska - wykładowca katechetyki UKSW, autorka podręczników, 
pasjonatka, mama bliźniaczek.

Opis zajęć: 
Wśród licznych zadań katechezy i podejmowanych tematów zdarzają się i takie, które każą 
nam dostrzec braci i siostry z krajów misyjnych. Tymczasem odpowiedzialność chrześcijanina 
za misje nie powinna ograniczać się do do poszczególnych świąt czy akcji. Warto zatem za-
stanowić się, w jaki sposób na co dzień wspomagać misje w katechezie, nie lekceważąc celów 
i treści zakładanych w programie nauczania religii? Możliwości jest naprawdę wiele - niektóre 
z nich zostaną przedstawione na spotkaniu, pozostałe zależą od kreatywności katechety!

Metoda: 
Wykład, ćwiczenia. Koszty organizacyjne: 30 zł. 

Historia Kościoła do degustacji
Warsztaty metodyczne

12.05.2016 
Dom katechetyczny – przy parafii Wniebowzięcia NMP

Warszawa, ul. Trakt lubelski 157.
Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadzący:
Ks. Piotr Pierzchała dyrektor Wydziału Nauki katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej

Opis zajęć: 
Tematy z historii kościoła, które są przewidziane w programie nauczania religii nie zawsze są łatwe do 
zaprezentowania. Podczas tego warsztatu postaramy się przybliżyć ciekawe metody pracy z uczniem 
podczas realizowania, tych wydawałoby się mało interesujących, zagadnień. Uczestnicy otrzymają też 
kilka pomocy dydaktycznych do realizacji tematów historycznych.

Metoda:  Wykład, ćwiczenia. Koszty organizacyjne: 30 zł.
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Pielgrzymka katechetów
\

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS
ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz; www.arcus.org.pl tel./fax: 052 3251 222, 052 

3251 223 e-mail: biuro@arcus.org.pl

Pielgrzymka do Ostrej Bramy 
W Roku Miłosierdzia

ŚWIĘTA WODA – SEJNY – WILNO – TROKI – KOWNO – STUDZIENICZNA
Termin: 30.04–3.05.2016

Cena: 870 zł
Stali klienci: 820 zł
Zapisy w wydziale katechetycznym do 30.10.2015 z wpłatą zaliczki 200 zł.

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników o godz. 5.00. Wyjazd. W drodze do Wilna zatrzymamy się w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Następnie przejazd do Sejn – nawiedzenie Bazyliki NMP – 
jednej z najwspanialszych świątyń Polski. Msza Święta. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Wilna. 

DZIEŃ 2
Śniadanie, po którym całodzienne zwiedzanie Wilna z przewodnikiem miejscowym. Msza Święta 
w Ostrej Bramie. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.

W Wilnie będziemy zwiedzać: kaplicę Matki Bożej w Ostrej Bramie, cerkiew przy Ostrej Bramie, 
Katedrę, kościoły: Św. Ducha, Św. Anny, Św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie, miejsca związane 
z życiem i twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz św. Faustyny.

DZIEŃ 3
Śniadanie, po którym uzupełniające zwiedzanie Wilna. Czas wolny. Przejazd do Trok  
– pierwszej stolicy Litwy, degustacja karaimskich „kybynów”, spacer nad jeziorem Galwe wokół goty-
ckiego zamku. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną. Przejazd do Kowna. Pobyt nad Niemnem i Wilią, 
krótki spacer po starym mieście. Przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. Msza Święta. 
Wyjazd w dalszą drogę powrotną. Pożegnalny obiad. Przejazd na miejsce zbiórki i zakończenie piel-
grzymki w późnych godzinach wieczornych.

CENA OBEJMUJE:
• Przejazd klimatyzowanym autokarem;
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• 3 noclegi w hotelu *** w Wilnie, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienkami;
• Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad;
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
• Opiekę duchową kapłana;
• Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20000 EUR  

i NNW do 2000 EUR.

CENA NIE OBEJMUJE:
• Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych oraz innych opłat 

związanych z realizacją programu: ok. 80-90 zł;
• Napojów do obiadokolacji;
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 190 zł;
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (7,5% z chorobami przewlekłymi).

UWAGI:
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie;
• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 42 osoby;

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca zaliczkę. Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed 
rozpoczęciem pielgrzymki.

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. Rów-
nież znowelizowana Karta Nauczyciela, dając uprawnienia pracownicze, stawia wymagania, których 
spełnienie zapewnia pracę 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 powo-
łaniu 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).
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Organizacja i środki formacji katechetów
Formacja katechetów odbywa się na kilku poziomach:
1. poziom parafialny – spotkania pod przewodnictwem księdza proboszcza lub wyznaczonego za-

stępcy powinny odbywać się raz w miesiącu,
2. poziom diecezjalny – spotkania pedagogiczno–katechetyczne i skupienia, odprawa katechetyczna, 

konkursy, sympozja odbywają się wg ustalonego kalendarza spotkań,.

Przypominamy treść instrukcji określającej obowiązki katechetów 
Diecezji Warszawsko-Praskiej.

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA OBOWIĄZKI KATECHETÓW  
DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Chrześcijańska formacja dzieci i młodzieży przynależy do misji Kościoła. Za prowadzenie włączo-
nego w tę misję procesu katechizacji odpowiedzialne są rodziny, parafie i szkoły. Praca nauczycieli 
religii (katechetów) z tej racji musi być realizowana zarówno na terenie szkoły jak i parafii. Pracując 
w tych dwóch środowiskach, katecheci winni także animować katechezę rodzinną.

Katecheta a szkoła.
• Katecheta w szkole podejmuje obowiązki wynikające z zatrudnienia go jako nauczyciela, wy-

nikające ze szkolnego planu lekcji, dokumentów oświatowych traktujących o organizacji zajęć 
oraz o odpowiedzialności nauczyciela.

• Nauczyciel religii (katecheta) zobowiązany jest do udziału w tworzeniu i realizacji programu 
wychowawczego szkoły. Powinien także zadbać, aby do programu wychowawczego szkoły 
włączyć rekolekcje szkolne, uroczystości o charakterze religijnym i patriotycznym, programy 
okolicznościowe itp. Nauczyciel religii należy do grona osób bezpośrednio odpowiedzialnych za 
realizację tych punktów programu wychowawczego.

• Nauczyciel religii (katecheta) powinien korzystać z prawa do prowadzenia na terenie 
szkoły zajęć pozalekcyjnych (harcerstwo, zajęcia sportowe, przygotowanie do konkursów, 
tematyczne koła zainteresowań – biblijne, misyjne, charytatywne, wolontariat itp.).

• Katecheta ma obowiązek organizować i brać udział w pielgrzymkach uczniów, w tym szczegól-
nie na spotkania młodzieży, maturzystów na Jasną Górę oraz w spotkaniu Młodych w sobotę 
przed Niedzielą Palmową itp.

• Katecheta musi dbać o kontakt z rodzicami swych uczniów, dlatego powinien być do dyspozy-
cji w czasie zebrań, dni otwartych, jak też w innym czasie, w trakcie wyznaczonego dyżuru na 
terenie szkoły.

Katecheta a parafia.
• W ramach katechizacji parafialnej podkreślić trzeba współodpowiedzialność katechetów 

szkolnych oraz duszpasterzy parafialnych za pogłębienie wiedzy religijnej oraz formację po-
staw płynących z wiary.

• Katecheta jest osobą, która nieustannie buduje swój autorytet jako wychowawca i świadek wiary. 
Dlatego też nauczyciel religii zobowiązany jest do aktywnej obecności na niedzielnych Mszach 
Świętych z udziałem dzieci oraz podczas uroczystościach parafialnych, szczególnie związanych 
z udzielaniem dzieciom i młodzieży sakramentów świętych. Powinien zwłaszcza uczestniczyć 
w uroczystości udzielania sakramentu bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej jest 
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zarazem świętem parafii i okazją do wspólnej modlitwy, a także spotkania z Szafarzem sakra-
mentu, Rodzicami i Świadkami.

• Nauczyciele religii powinni mieć świadomość, że poprzez swą posługę katechetyczną, wykonywaną 
na terenie szkoły, uczestniczą w realizacji planu duszpasterskiego parafii i diecezji, dlatego muszą 
mieć stały kontakt z parafią, na terenie, której katechizują, z księdzem proboszczem, katechetami 
parafialnymi. Katecheci zobowiązani są do brania udziału w spotkaniach w parafii, których 
celem jest koordynacja działań pastoralnych i omówienie bieżących potrzeb oraz problemów.

• Nauczyciele religii mają obowiązek dbać o swój rozwój duchowy i doskonalenie metodyczne, 
dlatego muszą brać udział w dniach skupienia, warsztatach metodycznych, spotkaniach orga-
nizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz doradców 
metodycznych nauczania religii.

• Katecheci i duszpasterze powinni troszczyć się o powstawanie wspólnot, grup i ruchów religij-
nych na terenie parafii. Przekazowi bowiem wiary dzieciom i młodzieży, prowadzeniu do Boga 
i większej z Nim zażyłości służy doświadczenie wspólnoty.

• Katecheta powinien organizować zebrania z rodzicami na terenie parafii, szczególnie w trakcie bez-
pośredniego przygotowania do sakramentów pokuty, Eucharystii i bierzmowania.

• 
Prosimy księży proboszczów o objęcie szczególną troską katechezy i posługi katechetów w parafii, 
a zwłaszcza o:
1. Organizowanie spotkań dla wszystkich katechetów w parafii.
2. Organizowanie katechezy w parafii i szkole.
3. Występowanie do Biskupa diecezjalnego z prośbą o skierowanie i wycofanie katechety do okre-

ślonego przedszkola lub szkoły.
4. Odpowiedzialność za udział katechetów w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych.
5. Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu programu wielkopostnych rekolekcji szkol-

nych oraz troska o ich właściwą organizację i przeprowadzenie.
6. Przekazywanie do Wydziału Katechetycznego ankiet katechetycznych.

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP  
W SPRAWIE ŁĄCZENIA KLAS PODCZAS ZAJĘĆ Z RELIGII

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-
nych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów 
w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 
(§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone.

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja Wychowa-
nia stoi na stanowisku:

• jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi to np. likwi-
dacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  
w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów;

• jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu nauczania lub 
przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
chociażby w kwestii Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania i określenia statusu 
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nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie padało zapewnienie ze strony 
MEN: status nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach się nie zmienia, a zatem jego 
organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Warszawa 9 kwietnia 2013 r.
W imieniu Komisji

Ks. Marek Korgul
Sekretarz

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO KATECHIZACJI OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r.
Podręczniki do nauczania religii obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 
2015/2016 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej:
PRZEDSZKOLE
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Nasza Boża rodzina,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa trzy i czterolatków
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-PO-1/12 
z dnia 23 VII 2012
red.: J. Szpet, D. Jackowiak,
Tytuł podręcznika: Pan Bóg kocha dzieci,
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków
Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Bóg kocha dzieci,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor 
programu: opr. T. Śmiech

Grupa czterolatków
Numer podręcznika: AZ-01-04/3-0
red.: E. Osewska, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Bóg kocha dzieci,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016
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Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Boga,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor 
programu: opr. T. Śmiech

Grupa pięciolatków
Numer podręcznika: AZ-02-04/3-0
red.: E. Osewska, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Jestem dzieckiem Bożym,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-PO-1/11
red.: J. Szpet, D. Jackowiak,
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor 
programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)
Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1
red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016 r.

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-11-01/10-WA-1/12
red.: A. Frączak, R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13
red.: A. Frączak, R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń
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Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg 
dekretu biskupa przygotowują się do Pierw-
szego pełnego uczestnictwa w Eucharystii)
Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14
red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma 
życie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP

Klasa IV:
Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP

Klasa V
Numer podręcznika: AZ-22-01/10-WA-3/14
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Wierzę w Jednego Boga,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:
Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół 
powszechny,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

GIMNAZJUM
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem
Autor programu: KWK KEP

Klasa I: 
Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12 
z 30 IV 2012
Autor: ks. Piotr Tomasik,
Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem 
na mojej drodze,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń
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Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem
Autor programu: KWK KEP

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13
Autor: ks. Piotr Tomasik,
Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem
Autor programu: KWK KEP

Klasa III:
Numer podręcznika: AZ-33-01/10-WA-1/14
Autor: ks. Piotr Tomasik,
Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

LICEUM I TECHNIKUM
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP

Klasa I
Numer podręcznika: AZ-41-01/10-WA-1/12 
z dnia 26 VI 2012
red.: ks. Piotr Pierzchała,
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwych-
wstałego w Kościele,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP

Klasa II
Numer podręcznika: AZ-42-01/10-WA-4/13
red.: ks. Piotr Pierzchała,
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwych-
wstałego w świecie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń 

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP 

Klasa III LO oraz III i IV Technikum:
Numer podręcznika: AZ-43-01/10-WA-4/14
red.: ks. Piotr Pierzchała,
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwych-
wstałego w rodzinie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

SZKOŁA ZAWODOWA
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: AZ-5-07/12 z 22 X 2012
Tytuł programu: Bądźcie mocni!
Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-51-07/12-KR-3/13
red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
Tytuł podręcznika: Mocni wiarą,
Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,
Dopuszczony: bez ograniczeń
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Numer programu: AZ-5-07/12 z 22 X 2012
Tytuł programu: Bądźcie mocni!
Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-52-07/12-KR-8/13
red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
Tytuł podręcznika: Mocni nadzieją,
Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-5-07/12 z 22 X 2012
Tytuł programu: Bądźcie mocni!
Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa III:
Numer podręcznika: AZ-53-07/12-KR-6/15
red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
Tytuł podręcznika: Mocni miłością,
Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Z Chrystusem
Autor programu KWK KEP

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-51-01/1-1
red.: Z. Marek,
Tytuł podręcznika: Ze Zmartwychwstałym 
w społeczeństwie,
Wydawnictwo: WAM, Kraków,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2015 r.

Numer programu: AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Z Chrystusem
Autor program KWK KEP

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-52-01/1-1
red.: Z. Marek,
Tytuł podręcznika: Ze Zmartwychwstałym 
w rodzinie,
Wydawnictwo: WAM, Kraków,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2015 r.

SZKOŁY SPECJALNE
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Wykaz programów i podręczników dla szkół specjalnych nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.
(http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/biuro-programowania-katechezy/10-biuro-
-programowania-katechezy/19-numery-programow-i-podrecznikow)

Przypominamy że autorem:
• Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce jest Konferencja Episkopatu Polski,
• Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach jest Komisja Wycho-

wania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Informacja Komisji Wychowania katolickiego KEP
w sprawie bezpłatnych podręczników – 6 czerwca 2015 r.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zaopatrywania się w podręczniki do 
nauki religii oraz odpłatności za nie, uprzejmie informujemy, że:

I. W myśl znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty:
Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obo-



25

wiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 
nauczania ustalonych dla tych szkół.

Art. 22ad. 2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w ze-
stawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt. 1, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapew-
niony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę 
podstawową.

II. Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym realizowanym w ramach „Podstawy Programowej 
Kształcenia Ogólnego”, a decyzją MEN nie znajduje się w ramowym planie nauczania.
Z powyższego wynika, że podręczniki do nauczania religii nie są refundowane przez MEN, chyba, że 
decyzję o ich sfinansowaniu podejmie organ prowadzący szkołę podstawową.

III. Przypominamy, że:
1. Nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki re-
ligii. W myśl § 4 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.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i za-
twierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych 
Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do 
nauczania religii”.
2. Bezpłatne podręczniki MEN nie zawierają treści, które wynikają z „Programu nauczania religii” 
i dlatego nie mogą być stosowane zamiast podręczników do religii
3. Zasady zaopatrywania się uczniów w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.
4. Dyrektor szkoły nie może „zakazać” nabywania podręczników ani innych pomocy do nauki religii.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz

Warszawa, dnia 6 czerwca 2015 r.
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INFORMACJE BIEŻĄCE
Ankieta katechetyczna
Każda parafia do 30 września 2015 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katoli-
ckiej ankietę katechetyczną (według nowego formularza). 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 ka-
techezę. 
Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 września 2015 
roku.
Formularz ankiety katechetycznej znajduje się na stronach internetowych:
www.diecezja.waw.pl,  www.katecheza.floriańska3.pl
Ponadto katecheci pracujący w danej szkole winni złożyć w tym roku ankietę odnoszącą się do ich 
szkoły lub przedszkola. Tam gdzie pracuje jeden katecheta to on składa ankietę w wydziale ka-
techetycznym. Tam gdzie jest więcej katechetów, katecheta odpowiadający za zespól katechetów, 
składa ankietę w wydziale katechetycznym. Ankiety te są szczegółowe i wymagają szczególnej rze-
telności ze strony przygotowujących. Ankieta ta wymaga przedstawienia zbiorczych wyników sta-
nu katechizacji – uczących i katechizowanych. Jesteśmy zobowiązani do jej przygotowania przez 
Komisję Wychowania katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Nikt z Ministerstwa Edukacji 
dotychczas nie interesował się faktycznym stanem lekcji religii.
PRACA TA JEST OBOWIĄZKOWA I WINNA BYĆ RZETELNA.
W razie jakichś wątpliwości prosimy o kontakt z wydziałem katechetycznym.
Formularze będzie można otrzymać w Wydziale katechetycznym bądź na stronie internetowej:
www.diecezja.waw.pl
www.katecheza.floriańska3.pl 

Ankieta personalna
Katecheci, którzy nie złożyli dotychczas w Wydziale Nauki Katolickiej uzupełnionej ankiety personal-
nej, mają obowiązek uczynić to do 30 września 2015 roku. Formularze można otrzymać w Wydziale 
Nauki Katolickiej oraz na stronach: www.diecezja.waw.pl; www.katecheza.floriańska3.pl 
Prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwalifikacjach 
oraz aktami awansu zawodowego, otrzymanymi dyplomami uznania w tym samym terminie.

Wszystkich katechetów zobowiązujemy do założenia kont na stronie wydziału katechetycznego: 
www.katecheza.floriańska3.pl do 30 września 2015 roku. W ten sposób wszystkie informacje doty-
czące katechezy w naszej diecezji będą docierały do księży i państwa na czas.
Sposób logowania.
Wchodzimy na stronę internetową www.katecheza.floriańska3.pl
1. Klikamy link na górze po lewej stronie Zarejestruj się
2. Wypełniamy pola: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię i nazwisko i zapisujemy.
3. Czekamy aż pojawi się e-mail na naszej skrzynce z informacją, że rozpoczęliśmy procedurę reje-

stracji.
4. W tym czasie administrator też dostaje informację i aktywuje użytkownika.
5. Użytkownik po aktywacji dostaje e-mail z linkiem do jednokrotnego zalogowania się.Klikamy 

go bądź kopiujemy i wklejamy w okno przeglądarki.
6. Pojawia się nam strona internetowa Wydziału – klikamy Zaloguj.
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7. Przekierowuje nas na stronę naszego konta. Tam uzupełniamy dane (zdjęcie itp.) ale przede 
wszystkim zmieniamy hasło i zapisujemy.

8. Jesteśmy użytkownikiem uwierzytelnionym.
9. Administrator teraz nadaje rolę katecheta.
10. Po nadaniu roli otrzymujemy email z informacja że nasze dane zostały zweryfikowane  

i że mamy wypełnić formularz katechety.

Praca dla katechetów
Osoby ubiegające się o pracę katechety na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej powinny złożyć w se-
kretariacie Wydziału Nauki Katolickiej następującą dokumentację: jedno zdjęcie, podanie z prośbą 
o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Wydziału, 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).
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WYBRANE WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

V TYDZIEŃ WYCHOWANIA
W dniach 13-19.09.2015 r. pod hasłem „Wychowywać do pełni człowieczeństwa” prze-
żywać będziemy V Tydzień Wychowania. Jak co roku, do parafii zostały przekazane ma-
teriały, które mają pomóc w owocnym wykorzystaniu tej inicjatywy Komisji Wychowa-
nia Katolickiego KEP i Rady Szkół Katolickich.  Obecny Tydzień Wychowania przypada  
w roku dwusetnym urodzin wielkiego wychowawcy i twórcy oryginalnego systemu wychowawczego – 
św. Jana Bosko (1815-1888), stąd w proponowanych tekstach – rozważaniach liturgicznych, konferen-
cji dla duszpasterzy i wychowawców oraz w konspektach katechez – korzystać będziemy z inspiracji 
tego kapłana i pedagoga. Zachęcamy do owocnego przeżycia czasu, który może stanowić kolejną szan-
sę ożywienia społecznego zainteresowania problematyką wychowawczą i zdynamizowania wychowa-
nia realizowanego w praktyce polskich rodzin, szkół, przedszkoli i innych placówek wychowawczych.

Materiały są także do pobrania ze strony: www.tydzienwychowania.pl
Materiały zostały również przekazane do wszystkich parafii. 
Katecheci powinni przeprowadzić przygotowane katechezy w klasach, w których uczą.

Obchody Dnia Papieskiego
Tegoroczny – XIV Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę, 11 października 2015 roku. XV Dzień 
Papieski będzie przebiegał pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny. 
Na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: www.dzielo.pl można znaleźć materiały duszpaster-
skie i katechetyczne. Wydział Nauki Katolickiej zaleca przeprowadzenie lekcji, nawiązujących do tego 
dnia i tego tematu.

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2015 roku: uroczystość wprowadzenia relikwii św. Urszuli Ledóchowskiej do Świą-
tyni Opatrzności Bożej.
Święta Urszula Ledóchowska nie bez przyczyny wybrana została data zbiegająca się ze świętem na-
uczycieli i wychowawców, jest to bowiem okazja do wyakcentowania niezastąpionej roli, jaką dla te-
raźniejszości i przyszłości Polski mają do odegrania pedagodzy.
Trwające w tym samym czasie (4-15 października) obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów nt. „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym” skłaniają do 
wyakcentowania także wychowawczej roli rodziny katolickiej.
W święto wychowawców i wychowanków zapraszamy więc do Świątyni Opatrzności Bożej wszystkie 
instytucje oświatowo-wychowawcze, którym patronuje św. Urszula, a także nauczycieli, wychowawców 
i katechetów – zwłaszcza z obu diecezji warszawskich – oraz wszystkich ludzi zatroskanych o wycho-
wanie młodego pokolenia.

Program uroczystości przekazania relikwii św. Urszuli Ledóchowskiej do Świątyni Opatrzności Bożej:
10.30   „Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy” – koncert poetycko-muzyczny w hołdzie 

św. Urszuli Ledóchowskiej (zwiastun) w wykonaniu artystów scen warszawskich (scen. 
i reż. Barbara Dobrzyńska)

11.00   Wykład prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht pt. „Święta Urszula Ledóchowska – uśmiech-
nięta Patronka wychowania do trudnych czasów”



29

11.30   Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastyczno-literackiego dla dzieci „Bądźmy 
niby pióro w ręku Boga”

12.00   Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
W roku 2015 po raz szósty przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzień 
ten przeżywać będziemy w tym roku w niedzielę 8 listopada a jego głównym tematem będzie ponownie 
Syria. Trudna sytuacja chrześcijan w Syrii i w tzw. Państwie Islamskim sprawia, że jeszcze raz chcemy 
pokazać ich sytuację, ale także pokazać to co Kościół w Polsce czyni dla tamtych chrześcijan od rozpo-
częcia konfliktu w 2011 r. Zachęcamy katechetów i katechetki do zaangażowania się w tegoroczny Dzień 
Solidarności poprzez przeprowadzenie katechez ramach zajęć szkolnych, czy też nabożeństw w parafiach, 
ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Od października na stronie www.pkwp.pl będą dostępne materiały 
katechetyczne i liturgiczne. Nie bądźmy obojętni na cierpienie naszych braci. Mówmy o ich sytuacji i zachę-
cajmy do modlitwy o ustanie prześladowań oraz o miłosierdzie dla prześladowców. Świat milczy, Ty działaj.

Ks. Rafał Cyfka
Pielgrzymka maturzystów Diecezji Warszawsko-Praskiej na Jasną Górę
W roku szkolnym 2015/2016 pielgrzymka maturzystów naszej diecezji na Jasną Górę od-
będzie się w środę 21 października 2015 roku. Zasady jej organizowania są takie same jak  
w ubiegłych latach. Zapraszamy na to spotkanie Maturzystów wszystkich szkół naszej diecezji wraz 
z nauczycielami. Warto na ten wyjazd pielgrzymkowy zabrać także dyrektorów szkół.
Ponieważ ubiegłoroczny termin pielgrzymki został dobrze przyjęty, podtrzymujemy decyzję  
o organizowaniu pielgrzymki maturzystów w przedostatnią środę października.
Szczegółowe informacje, list księdza arcybiskupa z tej okazji i program pielgrzymki zostaną przekaza-
ne poprzez stronę internetową Wydziału Nauki Katolickiej.

OLIMPIADY I KONKURSY
Konkurs diecezjalny
W roku szkolnym 2015/2016 w naszej diecezji zostanie przeprowadzony konkurs diecezjalny. 
Dla Szkół podstawowych w związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia:
Dla klas I-III – Mocny, kto ufa miłosierdziu Boga. Konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji inspi-
rowanej przypowieścią o Miłosiernym Ojcu – Synu marnotrawnym.
Dla klas IV-VI – Mocny, kto ufa miłosierdziu Boga – Konkurs literacki na wiersz bądź tekst prozy 
inspirowany przypowieścią o Miłosiernym samarytaninie Łk 10, 25 - 37.
W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży
Dla gimnazjalistów – Konkurs wiedzy – O Światowych Dniach Młodzieży – „Być, więcej niż mieć”.
Regulaminy tych konkursów i zasady uczestnictwa będą opublikowane na stronie Wydziału Nauki 
Katolickiej w zakładce Konkursy.
Dla szkół ponadgimnazjalnych jak co roku organizowana będzie Olimpiada Teologii Katolickiej 
oraz konkurs biblijny OKWB. Niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
wydziału.
Informacje o innych konkursach i olimpiadach, które otrzymuje wydział będą sukcesywnie zamiesz-
czane na stronie internetowej wydziału.

opracowanie graficzne, druk i oprawa: www.InicjatywaPraska.pl



INFORMACJE WYDZIAŁÓW DUSZPASTERSKICH  
KURII BISKUPIEJ WARSZAWSKO-PRASKIEJ

SZKOLNE KOŁA CARITAS
Zachęcam do tworzenia w szkołach (na każdym poziomie edukacyjnym) Szkolnych Kół Caritas. Dzia-
łalność w tych Kołach uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby ludzi potrzebujących. Uczy wrażliwości 
i otwiera serca młodych ludzi. SKC niosąc pomoc w swoich lokalnych środowiskach włączają się w dzia-
łalność Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Opiekunem SKC może być katecheta (byłoby dobrze) ale 
może być też nim każdy inny nauczyciel.
Wszystkich Opiekunów Szkolnych Kół Caritas działających na terenie naszej diecezji oraz 
tych wszystkich nauczycieli którzy w tym roku chcą założyć w swojej Szkole SKC i włą-
czyć się w działalność Caritas DWP zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się  
w siedzibie Caritas DWP, ul. Kawęczyńska 49 dnia 22.09.2015 roku (wtorek) o godz. 16.00.

________________
Ks. Rafał Paździoch

Sekretarz
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49
03 - 775 Warszawa

tel. 600 345 705
rpazdzioch@caritas.pl

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE
„Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci” wzorem lat poprzednich zachęca do animacji misyjnej. Materiały 
formacyjne na rok szkolny 2015/2016 zatytułowane są „Pociąg do misji” i nawiązują do przeżywane-
go w czerwcu IV Krajowego Kongresu Misyjnego i dekoracji na Dziecięcej Stacji Kongresowej na 
warszawskim Torwarze - pociągu, który „wjechał” na scenę jako symbol pociągania innych do wiary. 
Materiały zawierają program zajęć dodatkowych dla katechetów, którzy realizują ogniska i koła misyjne 
w szkole w ramach tzw. godzin karcianych.
Materiały Formacyjne dla dzieci 2015/2016” można nabywać w siedzibie PDMD oraz drogą elektro-
niczną. Więcej informacji znajdziecie państwo na: www.missio.pl . Wprowadzenie do misji jest jed-
nym z zadań katechezy. Warto dołożyć wszelkich starań, abyśmy nie zapomnieli o tym jakże istotnym 
aspekcie naszej posługi katechetycznej.

dr Aneta Rayzacher-Majewska

WYDAWNICTWO 
KATECHETYCZNE 

11 roku przez kard. Kazimierza 

Hosera, biskupa warszawsko-praskiego. 

w ofercie wydawnictwa

oraz liceum i technikum. 

w, 

�tefana � � arszawie, 
kt�re� przewodniczy ks. prof. dr hab. �iotr �omasik. 

K A R T Y  P R A C Y

K L A S A  I I I  S Z K O Y  P O D S T A W O W E J

racji. 
Na chmurkach zapisz swoje dobre postanowienia 
na ten r ok szkolny.

S Z K A 
P O D S T A W O W A

P z kropki i pokoloruj rysunek .

SZ K O Y  PODST AW OW E JK LASA  I

A  ot o  J a  j e s t e m  z  wa miK L A S A  I I  S Z K O Y  P O D S T A W O W E J

K A R T Y  P R A C Y

Pokoloruj wykres kolorami 

okresom liturgicznym.

�ferta �ydawnictwa Katechetycznego,  
przyk  katechezy wszystkich cznik�w, 
poradnik�w i kart pracy
wers�a poradnik�w metodycznych.

��irtualna teczka� pomocy katechetycznych 

i poradnikami metodycznymi.

WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE 

KA�TY ��ACY 

www.wydawnictwokatechetyczne.pl                                 www.portalkatechetyczny.pl
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w ofercie wydawnictwa

oraz liceum i technikum. 

w, 

�tefana � � arszawie, 
kt�re� przewodniczy ks. prof. dr hab. �iotr �omasik. 
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K L A S A  I I I  S Z K O Y  P O D S T A W O W E J

racji. 
Na chmurkach zapisz swoje dobre postanowienia 
na ten r ok szkolny.
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K A R T Y  P R A C Y

Pokoloruj wykres kolorami 

okresom liturgicznym.

�ferta �ydawnictwa Katechetycznego,  
przyk  katechezy wszystkich cznik�w, 
poradnik�w i kart pracy
wers�a poradnik�w metodycznych.
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i poradnikami metodycznymi.
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