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Wydział Nauki katolickiej
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wydzIał naukI katolIckIej
kurII BIskupIej warszawsko-praskIej

ks. Piotr Pierzchała – dyrektor Wydziału Nauki katolickiej
tel.: +48‒22‒5181512, e-mail: dkpp@wp.pl;
przyjmuje w siedzibie Wydziału we wtorki w godz. 10.00 – 13.00 lub inne dni (zawsze po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgłoszeniu 
e mailowym)

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 2017/18 odbędą się kolejne wizytacje katechetyczne szkół 
i katechetów. połączone będą one z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadzanymi co 
pięć lat przez księży Biskupów. odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji kateche-
tycznej jest proboszcz parafii, na terenie której znajdują się szkoły.
katecheta przed obserwacją lekcji zobowiązany jest przygotować konspekt lekcji, plany dy-
daktyczne 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). kate-
cheta 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 mailowy telefon

Marzanna 
dubińska

szkoła podstawowa nr 203
ul. ks. i. j. skorupki 8
(Śródmieście)

marzanna.dubinska@wcies.
edu.pl

604 805 123

Grzegorz 
diłanian

l liceum ogólnokształcące 
im. ruy Barbosy ul. Brudziń-
skiego 4 (praga północ)

grzegorz.dilanian@wcies.
edu.pl

509 058 665

agnieszka 
Wieczerzań-
ska-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, 
metodycznych, 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. doradcy przeprowadzają także koleżeńskie hospitacje lekcji u kate-
chetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

kalendarIum wydzIału naukI katolIckIej 2017/2018

31.08.2017  odprawa katechetyczna – Msza święta Abp Henryk Hoser SAC, Wykład: 
Brat Tadeusz Ruciński, Kraków – „Ze wsparciem Aniołów Stróżów…”

01.09.2017  odprawa katechetyczna – Msza święta Bp Marek Solarczyk, Wykład: 
Brat Tadeusz Ruciński, Kraków – „Ze wsparciem Aniołów Stróżów…”

23.09.2017  formacyjne spotkanie w terenie – Mienia, kiczki, Wielgolas.
30.09.2017  Warsztaty metodyczne – Wtajemniczenie z pasją – par. Wniebowzięcia 

Najśw. Maryi panny w zerzniu – 4 – godzinne – prowadzi s. otylia 
pierożek – od godz. 9.30.

14.10.2017 dzień edukacji Narodowej
18.10.2017  pielgrzymka maturzystów na jasną Górę. początek spotkania w Bazylice 

jasnogórskiej o godz. 10.30.
21.10.2017  spotkanie formacyjne katechetów – Autoprezentacja i osobisty wize-

runek w pracy nauczyciela – Aula kurialna, ul. Floriańska 3. Prowadzi 
pani Lidia Tkaczyńska (dla pań) oraz … (dla panów)

26.10.2017  seminarium metodyczne – Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować 
niezmotywowanych – podziemia kurii Biskupiej, ul. Floriańska 2 a, 
godz. 15.00 – prowadzi p. Grzegorz diłanian

14.11.2017  warsztaty metodyczne – Zabawy ruchowe i słowne w nauczaniu religii – 
ul. Floriańska 2a, godz. 15.00 – prowadzi p. dr. aneta rayzacher-
-Majewska
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22.11.2017  szkolny etap otk – godz. podana zostanie w późniejszym terminie.
25.11.2017  spotkanie formacyjne katechetów – E-katecheza czyli lekcja religii 

z wykorzystaniem ciekawych aplikacji i programów. Prowadzi pani Do-
rota Ząberg. Aula kurialna, ul. Floriańska 3.

07.12.2017  etap szkolny konkursu diecezjalnego dla gimnazjum
09.12.2017  godz. 10.00 – 13.00 – Adwentowy dzień skupienia – Aula kurialna – 

ul. Floriańska 3. ks. Marek Kruszewski,
15.12.2017  godz. 11.30 spotkanie przedświąteczne dla dyrektorów szkół 

z ks. arcybiskupem – aula kurialna – ul. Floriańska 3.
10.02.2018  spotkanie formacyjne katechetów – Jak sobie radzić z agresją uczniów? 

Prowadzi pan Zbigniew Barciński, Aula kurialna, ul. Floriańska 3.
22. 02. 2018  warsztaty metodyczne – Lapbooki na lekcjach religii – ul. Floriańska 3, 

godz. 15.00 – prowadzi p. Grzegorz diłanian
28.02.2018  etap diecezjalny konkursu dla gimnazjum – dokładne miejsce i godzina 

zostaną podane w późniejszym terminie.
do 02.03.2018  etap szkolny konkursu dla szkół podstawowych
07.03.2018  diecezjalny etap otk w Wsd, ul. Mehoffera 2 – godz. zostanie podana 

w późniejszym terminie.
13.03.2018  szkolny etap konkursu okWB dla szkół ponadgimnazjalnych
16.03.2018  Termin dostarczenia prac konkursowych ze szkół podstawowych 

do kurii.
17.03.2018  godz. 10.00 – 13.00 – Wielkopostny dzień skupienia – sala kurialna – 

ul. Floriańska 3, prowadzi ks. Jakub Kowalczyk
22.03.2018  Warsztaty metodyczne – Historia Kościoła do degustacji – 

ul. Floriańska 2a, godz. 15.00 – prowadzi ks. piotr pierzchała.
5 – 6.04.2018 – ogólnopolski etap otk – łódź
18.04.2018 diecezjalny etap konkursu okWB dla szkół ponadgimnazjalnych.
21.04.2018  spotkanie formacyjne katechetów – Z życia słynnych sportowców – au-

diowizualne przykłady na katechezę. Prowadzi pan Jerzy Jabłoński.
16.05.2018  Ogłoszenie wyników konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych – 

godz. 11.00 – kaplica kurialna, ul. Floriańska 3.
09.06.2018  godz. 10.00 – Podsumowanie pracy katechetycznej – sala kurialna – 

ul. Floriańska 3
26.06 – 7.07.2018 pielgrzymka katechetów do Gruzji i armenii.

formacja permanentna
nauczycIelI relIGII – katechetów

katecheci kierowani do pracy w szkole otrzymują misję kanoniczną do nauczania religii w imie-
niu kościoła katolickiego. jednym z warunków dla przedłużenia tej misji jest formacja perma-
nentna (kan. 780 kpk). Wydane w 2001 roku dyrektorium katechetyczne kościoła katoli-
ckiego w polsce zwraca uwagę na to, że skuteczność katechezy zapewnia odpowiednia formacja 
katechetów. przekonanie to wypływa z tradycji kościoła, który zawsze uważał, że wychowanie 
osoby ludzkiej dokonuje się najskuteczniej w wyniku osobowego oddziaływania (nr 149).
Formacja dotyczy wszystkich katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych. kapłani także 
uczestniczą w warsztatach katechetyczno – pedagogicznych, ale mają odrębne terminy formacji.
Spotkania formacyjne i dni skupienia dla katechetów są więc OBOWIĄZKOWE.



6

formacja permanentna
katechetów ŚwIeckIch, sIóstr I BracI zakonnych

Formacja duchowa
W ramach formacji duchowej katecheci świeccy oraz siostry zakonne uczestniczą obligatoryjnie 
w roku szkolnym w dwóch spotkaniach formacyjnych (skupieniu) – w okresie adwentowym i wiel-
kopostnym. 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 kate-
chetyczne.

UWAGA:
każdy z katechetów świeckich oraz siostry zakonne są zobowiązani do uczestnictwa w spot-
kaniach formacyjnych tzw. „Ogniskach katechetycznych”.
Obowiązkowe spotkania formacyjne to:
•	 odprawa katechetyczna;
•	 dwa spośród czterech spotkań formacyjnych tematycznych. Katecheci winni wybrać dwa 

według swoich zainteresowań;
•	 adwentowy i wielkopostny dzień skupienia;
•	 spotkanie podsumowujące pracę katechetyczną.
spotkania odbywają się w dawnej kaplicy kurialnej tzw. auli kurii przy ulicy Floriańskiej 3.

pozostałe spotkania, które zostały przedstawione w poniższym informatorze są propozycją 
dla katechetów naszej diecezji. Mając na uwadze przedstawione przez państwa zapotrzebo-
wania. Wychodzimy im naprzeciw. zapraszamy do skorzystania z proponowanych spotkań 
i szkoleń. Wiemy, że są to spotkania dla katechetów z pasją.

spotkanIa tematyczne do wyBoru rok szkolny 2017/18
|
cztery tematy spośród których katecheci winni uczestniczyć w dwóch przez siebie wybranych

spotkanie I
autoprezentacja i osobisty wizerunek w pracy nauczyciela

21.10.2017
Godz. 10.00 – 13.00.

prowadząca lidia tkaczyńska

pani lidia tkaczyńska – od 12 lat prowadzi szkolenia z dziedziny autoprezentacji i osobiste-
go wizerunku. jest autorką książki „kobieta z klasą” oraz wielu publikacji nt. profesjonalnego 
wizerunku, zasad „savoir-vivre” i antropologii mody. przeprowadziła dotąd setki szkoleń dla 
pracowników firm wielu branż oraz dla nauczycieli przedszkolnych, szkolnych i akademi-
ckich. Współpracuje z radiową „trójką” jako ekspert wizerunku i etykiety.
udział w zajęciach pozwoli lepiej rozumieć wpływ osobistego wizerunku na zawodowy prestiż 
i skuteczność w pracy nauczyciela. obok antropologicznych podstaw zostaną przedstawione 
elementy autoprezentacji i wyglądu, które podnoszą zawodowy prestiż nauczyciela lub wywo-
łują efekt odwrotny. Nauczyciele uzyskają praktyczne wskazówki opracowane na podstawie 
wieloletnich badań i doświadczenia.
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Postaramy się by w tym samym czasie odbyło się oddzielne spotkanie dla katechetów męż-
czyzn. O szczegółach poinformujemy przez stronę internetową.

spotkanie II
e-katecheza czyli lekcja religii 

z wykorzystaniem ciekawych aplikacji i programów
25.11.2017

Godz. 10.00 – 13.00.
prowadząca dorota ząberg

pani dorota ząberg – nauczycielka w zespole szkół nr 116 w Warszawie. prowadzi ser-
wis katechetyczny „Natan”. pracowała w radiu Warszawa praga oraz tygodniku obserwator. 
Współredagowała podręcznik do religii w diecezji warszawsko – praskiej. prywatnie żona 
i mama dwóch córek. jej pasje to: nowoczesne technologie informacyjne, tworzenie pomocy 
dydaktycznych do lekcji, sztuka, życie.
e-katecheza to lekcja religii z zastosowaniem nowoczesnych technologii (smartfon, tablet, tablica 
interaktywna). uczestnik szkolenia nauczy się, jak w katechezie zastosować proste aplikacje 
telefoniczne i internetowe do tworzenia pomocy dydaktycznych. pozna interaktywne gry, któ-
re posłużą mu jako narzędzia do powtórek materiału na lekcji. praktyczne przykłady, skutecz-
ne metody, nowoczesne pomysły zaskoczą uczniów i wpiszą się w katechezę XXi w.

spotkanie III
jak sobie radzić z agresją uczniów wobec nauczyciela?

10.02.2018
Godz. 10.00 – 13.00.

prowadzący zbigniew Barciński

pan zbigniew Barciński – Mgr pedagogiki, prezes i jeden z założycieli stowarzyszenia peda-
gogów NataN, stały współpracownik redakcji miesięcznika „katecheta”, jeden z pomysło-
dawców koalicji prorodzinnej i antygenderowskiej, autor wielu książek z zakresu pedagogiki, 
katechezy i wychowania.
podczas szkolenia zostaną przedstawione opisy kilku przypadków agresji uczniów wobec na-
uczyciela. przeanalizowane zostaną sposoby reakcji nauczycieli w tych trudnych sytuacjach. 
Na tej podstawie sformułowane zostaną wnioski jak postępować wobec agresji ze strony ucz-
niów.

spotkanie IV
z życia słynnych sportowców 

– audiowizualne przykłady na katechezę
21.04.2018

Godz. 10.00 – 13.00.
prowadzący p. jerzy jabłoński

pan jerzy jabłoński (urodzony 19.07.1976 r.) jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch synów. 
Mieszka w pabianicach. katechizuje w Gimnazjum nr 1 w konstantynowie łódzkim. autor 
wielu publikacji, m.in. książek: „Film, muzyka, sport. pomysły na ciekawą katechezę” oraz 
„dekalog i Błogosławieństwa. katechezy audiowizualne dla młodzieży”. laureat prestiżowej 
nagrody – tytuł i certyfikat Nauczyciel innowator – przyznawanej przez łódzkie centrum 
doskonalenia Nauczycieli i kształcenia praktycznego we współpracy z instytucjami o znacze-
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niu krajowym i międzynarodowym. praca z młodzieżą gimnazjalną sprawia mu wiele radości 
i satysfakcji. kładzie duży nacisk na rozwijanie pasji uczniów, aby wychodząc od zaintereso-
wań, poszerzać ich wiedzę. szuka nowych, atrakcyjnych dla młodego człowieka sposobów 
dzielenia się wiarą, która stanowi dla niego największą przygodę życia.
opis szkolenia
szkolenie adresowane jest do wszystkich katechetów, którzy szukają niekonwencjonalnych 
sposobów prowadzenia zajęć. podczas spotkania katecheta:

•	 dowie się jak wykorzystywać sport w ewangelizacji
•	 pozna ciekawostki z życia słynnych sportowców, będące punktem wyjścia dla rozważań 

katechetycznych
•	 pozna konkretne scenariusze lekcji z audiowizualnymi przykładami ze świata sportu.

oferta spotkaŃ warsztatowych
I szkoleŃ specjalIstycznych:

formacyjne spotkanie w terenie
mienia, kiczki, wielgolas

23.09.2017
Godz. 7.00 – cały dzień.

zapraszamy na całodzienne spotkanie wyjściowe z wędrówką. po drodze odwiedzimy: Mie-
nię, kiczki i Wielgolas. W trakcie Msza święta.
zapisy do 18.09.2017 w WNk. osobom zainteresowanym zostaną podane szczegóły. zabie-
ramy ze sobą suchy prowiant.

warsztaty metodyczne

Wtajemniczenie z pasją
30.09.2017

dom katechetyczny – przy parafii wniebowzięcia nmp
warszawa, ul. trakt lubelski 157.

rozpoczęcie godz. 10.00 – czas ok. 4 godz.

Prowadząca: s. mgr otylia olga pierożek – kanoniczka ducha Świętego, nauczyciel religii 
w szkole podstawowej wieloletni metodyk nauczania religii. specjalistka od metodyki naucza-
nia.

opis zajęć:
warsztaty dla nauczycieli przygotowujących do pełnego uczestnictwa w eucharystii w kla-
sach III w szkole i przy parafii
Nauczyciel urodził się po to, aby uczyć. po to, aby, inspirować, odkrywać, zabierać swoich 
uczniów w fascynującą podróż po Biblii. doprowadzić do spotkania z jezusem do przyjaźni 
z Nim. zostałeś belfrem, bo kochasz ludzi. dokładniej – uczysz się tego! do końca życia! 
chcesz być nauczycielem, który nie zniechęca, ale towarzyszy).
1001 drobiazgów, czyli jak w prosty sposób uatrakcyjnić swoje lekcje.
każdy z nauczycieli religii często zastanawia się, jak uatrakcyjnić lekcje czy zmienić ich formułę, aby 
nie zostać przez uczniów nazwanym „nudziarzem”, nie angażując w to równocześnie środków 
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finansowych czy sporej ilości wolnego czasu, którym wszyscy dysponujemy w stopniu ograni-
czonym. Na warsztatach zastanowisz się czy warto w twojej pracy wykorzystać:

koszty organizacyjne: 30 zł.

Seminarium metodyczne: „Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować niezmotywowanych”
26.10.2017

Budynek kurii Biskupiej
warszawa, ul. floriańska 2a.

rozpoczęcie godz. 15.00

prowadzący: mgr Grzegorz diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta stołecznego War-
szawy

opis zajęć:
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że silna motywacja do nauki to podstawa efektywnych 
procesów dydaktycznych. Wiemy, że bez motywacji rzetelne zdobywanie wiedzy, pogłębianie 
różnorakich umiejętności czy wreszcie kształtowanie postaw, byłoby orką na ugorze. tą świado-
mością należałoby chyba tłumaczyć fakt, że warsztaty z motywowania uczniów do nauki, cieszą 
się wśród nauczycieli niesłabnącym powodzeniem. Wszystkich tych, którzy chcieliby wymienić 
się doświadczeniami w powyższej problematyce, a także poszukać nowych inspiracji, zapraszamy 
na seminarium metodyczne „Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować niezmotywowanych”.

metoda:

•	 wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia

koszty organizacyjne: 30 zł.

Zabawy ruchowe i słowne w nauczaniu religii
– szkolenie dla katechetów

uczących w przedszkolach i klasach 1‒3 szkoły podstawowej
14.11.2017

Budynek kurii Biskupiej
warszawa, ul. floriańska 2a.

rozpoczęcie godz. 15.00

prowadzący: dr aneta rayzacher-Majewska – doktor katechetyki, wykładowca uksW, wie-
loletnia katechetka w szkole podstawowej i przedszkolu, pasjonatka nauczania, autor wielu 
publikacji katechetycznych

•	  ok zeszyt
•	  papierowe marzenia (origami)
•	  zdM (zabawka dydaktyczna miękka)
•	  Medytacja ikony
•	  rozważanie tekstu biblijnego

•	  Gry i zabawy
•	  Filmy
•	 inscenizacje
•	 Quizy
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opis zajęć:
obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najlepiej przekonuje, jak 
bardzo ważny jest w tym wieku ruch. dziecko rośnie i rozwija swą sprawność fizyczną w za-
kresie dużej i małej motoryki, a jego potrzeba aktywności sprawia, że trudno jest mu skupić 
uwagę na dłużej bądź usiedzieć w jednym miejscu. dlatego warto wspomóc naszych pod-
opiecznych i wykorzystać te naturalne potrzeby w procesie dydaktycznym. aktywność rucho-
wa w nauczaniu religii nie musi ograniczać się do śpiewu z gestami, ale może być wielorako 
uwzględniania, stosownie do celów i treści konkretnych jednostek tematycznych.
Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to także czas intensywnego rozwoju mowy – wzboga-
cania słownictwa, umiejętności wypowiedzi. również w tym aspekcie katecheta może kore-
lować swe działania z założeniami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
liczne zabawy słowne mogą być nośnikiem treści religijnych, sposobem ich utrwalenia, jak 
również będą wspierać dziecko w zwracaniu się do ojca, który jest w niebie.
uczestnicy warsztatu uporządkują dotychczasową wiedzę na temat zabaw ruchowych i słow-
nych w nauczaniu, jak również poznają ciekawe propozycje metodyczne dostosowane do 
obowiązujących podręczników do nauki religii z „Wydawnictwa katechetycznego”. rozwiną 
także własną kreatywność w zakresie tworzenia zabaw ruchowych i słownych w nauczaniu 
religii stosownie do własnych potrzeb.

koszty organizacyjne: 30 zł.

Warsztaty metodyczne „Lapbooki na lekcjach religii”
22.02.2018

Budynek kurii Biskupiej
warszawa, ul. floriańska 2a.

rozpoczęcie godz. 15.00

prowadzący: mgr Grzegorz diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta stołecznego War-
szawy

opis zajęć:
lapbook to rodzaj tematycznej książki, którą przygotowują sami uczniowie. Nawet kilka 
lapbooków dotyczących tego samego zagadnienia, będzie diametralnie inny i niepowtarzal-
nych, bo noszą w sobie inność i niepowtarzalność dzieci, które je wykonały.
oprócz tego, że metoda ta ma wiele walorów edukacyjnych, to przede wszystkim jest pozy-
tywnie odbierana przez samych uczniów. dzieje się tak dlatego, że lapbooki stanowią pole do 
popisu dla dziecięcej kreatywności i pomysłowości, a to w edukacji, zwłaszcza najmłodszych 
uczniów, niezwykle ważne.
katechetów zainteresowanych wzbogaceniem swojego warsztatu pracy o tę metodę, zapra-
szamy na szkolenie „lapbooki na lekcjach religii”. W jego trakcie nauczymy się wykonywać 
lapbooki, a także odkryjemy szeroki wachlarz ich zastosowania (lekcje religii, projekty eduka-
cyjne, zajęcia świetlicowe, katecheza parafialna, wyjazdy rekolekcyjne…)

metoda:

•	 wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia

koszty organizacyjne: 30 zł.
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Historia Kościoła do degustacji

warsztaty metodyczne
22.03.2018

Budynek kurii Biskupiej
warszawa, ul. floriańska 2a.

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.

Bardzo proszę chętnych katechetów do zgłoszenia się do poprowadzenia lekcji otwartej zwią-
zanej z wyżej omówionym zagadnieniem.

polecamy też warsztaty organizowane przez Wydawnictwo „Głosimy”:

katecheta – ktoŚ wIęcej nIż nauczycIel

zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych, na które składają praktyczne ćwi-
czenia zachęcające uczniów do pracy i do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. poszukamy 
odpowiedzi m.in. na pytania:
•	 jak komunikować aby uczeń się otwierał a nie zamykał?
•	 jak ogarnąć uczucia ucznia, aby chciał z nami rozmawiać?
•	 jak rozmawiać aby zmotywować do współpracy?
•	 jak reagować, jeżeli zachowanie uczniów sprawia, że czujesz się ignorowany?

Cykl 1. Trudne sytuacje na lekcji religii – reagować czy ignorować

terminy: piątek 22 września 2017 r., godz. 14‒18
sobota 23 września 2017 r., godz. 10‒14
piątek 20 października 2017 r., godz. 14‒18
sobota 21 października 2017 r., godz. 10‒14



12

Cykl 2. Zachęta do współpracy – jak chwalić aby uczniom rosły skrzydła

terminy: piątek 6 października 2017 r., godz. 14‒18
sobota 7 października 2017 r., godz. 10‒14
piątek 3 listopada 2017 r., godz. 14‒18
sobota 4 listopada 2017 r., godz. 10‒14
cena dwudniowych warsztatów 140 zł.

zapisy i szczegółowe informacje:

tel. +48 690 050 015; mail: redakcja @glosimy.pl
www.glosimy.pl

pIelGrzymka katechetów

czajka traVel przeMysłaW BoroWski
ul. Basztowa 3/3 (ii piętro);

31‒134 kraków
tel – 12 430 01 09;
kom.: 519 754 077

Nip: 769‒190‒03‒64

e-mail: biuro@czajkatravel.pl

pielgrzymka do Gruzji i armenii

dwa kraje kaukaskie

termin: 26.06 – 07.07.2018

Cena: ok. 3630 zł/osoba
zapisy w wydziale katechetycznym do 30.10.2017 z wpłatą zaliczki 300 zł.
aby utrzymać cenę tej pielgrzymki ze względu na konieczność rezerwacji samolotu i hoteli 
należy podejmować szybkie decyzje.

plan wyjazdu:

dzieŃ 1
22:40 – wylot z Warszawy do tbilisi.

dzieŃ 2
4:05 – przylot do tbilisi.
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przejazd do armenii nad jez. sewan. po drodze zwiedzanie kompleksów klasztornych  
z X – Xiii wieku wpisanych na listę uNsco – sanahin, Haghpat. zakwaterowanie w hotelu 
nad jez. sewan. odpoczynek. Nocleg.

dzieŃ 3
przejazd do erewania. po drodze zwiedzanie: klasztoru sewanawank, a także Garni – wieś, 
w której znajduje się pogańska świątynia z i w. n. e., poświęcona bogu słońca Mitrze. Gegard 
– zespół klasztorny wykuty w skale, pochodzący z iV wieku, którego budowę miał zapocząt-
kować św. Grzegorz oświeciciel. Nocleg w erewaniu.

dzieŃ 4
zwiedzanie erewania (m.in. północna aleja, plac republiki, opera, ormiańska kaskada z nie-
samowitym widokiem na górę ararat, tańczące fontanny). Nocleg w erewaniu.

dzieŃ 5.
zwiedzanie eczmiadzyn – duchowego centrum armenii (tzw.„ormiański Watykan”). znaj-
duje się tu najstarsza chrześcijańska świątynia w armenii z 303 r n.e. odwiedzimy też zwart-
noc – miejscowość, gdzie znajdują się ruiny katedry z Vii wieku; od 2000 roku na liście 
uNesco.
Następnie przejazd do khor Wirap – ważnego miejsca pielgrzymkowego ormian, przepięk-
nie położonego w okolicy góry ararat. klasztor, który jest zbudowany nad głębokimi lochami, 
w których przez kilkanaście lat był więziony pierwszy katolikos kościoła ormiańskiego – 
Grzegorz oświeciciel. Nocleg w erewaniu.

dzieŃ 6.
przejazd do achalcyche na terenie Gruzji. zwiedzanie twierdzy chertwisi, której początki 
sięgają ii wieku przed nasza erą. jest to jedna z potężniejszych fortyfikacji regionu samcche – 
dżawachetia, która broniła mieszkańców przed najazdami turków i Mongołów. zobaczymy 
też niesamowite miasto wykute w skale Wardzia, pochodzące z wieku Xii. W czasach swej 
świetności posiadało 13 kondygnacji. Miasto mogło pomieścić niemalże 50 tyś mieszkańców. 
Nocleg w achalcyche.

dzieŃ 7
podróż do Batumi. postój w słynnym uzdrowisku Bordżomi, gdzie będzie można spróbować 
najpopularniejszej gruzińskiej wody mineralnej. zwiedzanie kutaisi – drugiego największe-
go miasta Gruzji liczącego ok. 150 tyś mieszkańców. Było znane już w czasach antycznych.  
to właśnie tutaj mieli dotrzeć jazon wraz z argonautami w trakcie ich wyprawy po złote 
runo. zwiedzanie katedry Bagrati oraz kompleksu klasztornego Gelati – bardzo ważnego dla 
Gruzinów miejsca religijnego, które już w 1994 r. wpisano na listę Światowego dziedzictwa 
kulturowego uNesco. został zbudowany w Xii w. przez króla Gruzji dawida Budowni-
czego po wyzwoleniu tych ziem spod panowania tureckiego. Nocleg w Batumi.

dzieŃ 8.
plażowanie i odpoczynek w Batumi. Nocleg w Batumi.

dzieŃ 9.
powrót do tbilisi. przejazd przez Gori, w którym urodził się j. stalin. zwiedzanie uplisciche, 
kamiennego miasta powstałego na przełomie ii i i tysiąclecia p.n.e. aż do iV w n.e. miasto było 
głównym ośrodkiem kulturalnym w Gruzji. przejazd Gruzińską drogą Wojenną do twierdzy 
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ananuri, pochodzącej z XVii wieku, obecnie pięknie położonej nad zbiornikiem Żinwali.
zwiedzanie dawnej stolicy Gruzji Mcchety: cerkiew samtarwo – iX wiek, miejsce pochówku 
króla Miriama i królowej Nano, za sprawą których Gruzja przyjęła chrześcijaństwo; katedra 
sweti cchoweli z Xi w. z grobowcami gruzińskich królów, ruiny twierdzy, a także zwiedzanie 
pięknego monastyru dżwari (Vi w.) górującego nad Mcchetą. Nocleg w tbilisi.

dzieŃ 10
zwiedzanie tbilisi – obecnej stolicy Gruzji, zabytki: cerkiew cminda sameba, cerkiew 
Metechi i anczischati, katedra sioni, twierdza Narikała, z której otwiera się nam widok na 
dzielnicę abanotubani ze słynnymi tyfliskimi łaźniami; główna arteria miasta aleja szoty 
rustawelego, Muzeum Narodowe, spacer urokliwymi uliczkami starego miasta na brzegu 
rzeki kury. Wieczorem „gruzińska biesiada” ze słynnymi toastami w tradycyjny gruzińskim 
lokalu z muzyką na żywo, pokazem tańców gruzińskich, winem i potrawami gruzińskimi.
Nocleg w tbilisi.

dzieŃ 11.
Wycieczka do kachetii (zwiedzanie m.in. monastyr ikalto – Vi wiek; na przełomie Viii/iX 
wieku powstała tam akademia Filozoficzna, w której uczył się m. in. szota rustaweli; ala-
werdi – katedra, której początki sięgają Vi wieku, obecny kształt z wieku Xi, wysokość: 54 m, 
położona w dolinie alazańskiej; signaghi – urokliwe miasteczko pochodzące z XViii wieku, 
zwane „Miastem miłości”; klasztor Bodbe – iX wiek, miejsce pochówku św. Nino. Nocleg 
w tbilisi. Nocny wyjazd na lotnisko.

dzieŃ 12
Wylot o godzinie 04:50 według grafiku lotów. lądowanie w Warszawie o godz. 06:30 czasu 
polskiego.
transport
podczas wyprawy przemieszczamy się wynajętym, komfortowym autokarem z klimatyzacją.
o programie zwiedzania
Nasze biuro specjalizuje się w wyjazdach w region kaukazu i mamy na tym polu wieloletnie 
doświadczenie. Nie proponujemy zwykłych wycieczek, które będą podobne do innych, ale 
zapraszamy na przygodę życia, wyprawę przygotowaną przez specjalistów, zapaleńców w tej 
dziedzinie.
charakter wyjazdu
program imprezy staraliśmy się wypełnić optymalnie, by zapoznać państwa z najważniejszymi 
zabytkami historycznymi, przyrodniczymi a przede wszystkim z mentalnością i kulturą tego 
kraju. codziennie oprócz zwiedzania niesamowitych miejsc będzie okazja do posmakowania 
gruzińskiego wina i przepysznej gruzińskiej kuchni. oczywiście każdego dnia zostanie wygo-
spodarowany czas na Msze świętą.

cena zawiera:
•	 przelot samolotem lot Warszawa – tbilisi – Warszawa, bagaż do 23 kg,
•	 transfer z/na lotniska do hotelu,
•	 10 noclegów w hotelach 3*,
•	 wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji (w tym tradycyjną gruzińską biesiadę z gru-

zińskimi potrawami i winem oraz pokazem gruzińskich tańców narodowych),
•	 przejazdy uczestników wycieczki do zwiedzanych obiektów na terenie Gruzji autokarem 

posiadającym klimatyzację,
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•	 obsługa polskojęzycznego pilota oraz przewodnika w trakcie realizacji programu,
•	 ubezpieczenie kl, NNW, bagażu,
•	 zwiedzanie zgodnie z programem wycieczki,
•	 bilety wstępu do miejsc wymienionych w programie,
•	 opłaty lotniskowe, paliwowe, klimatyczne

uwaGI:
•	 kolejność zwiedzania może ulec zmianie;
•	 Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 37 osób.

warunkI płatnoŚcI:
przy zapisie uczestnik wpłaca 300 zł zaliczki. Na dwa miesiące przed wyjazdem trzeba wpła-
cić 1500 zł. całość należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.
cena nie zawiera ustawowej obowiązkowej opłaty 13 zł na turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

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 pedago-
gicznych 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, sta-
wia wymagania, których spełnienie zapewnia pracę i awans zawodowy. Wymaga tego powaga 
funkcji i wyzwania, jakie w sobie zawiera. sprostanie wyzwaniu przynosi radość i daje satysfak-
cję 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 osobo-
wościowego. celem jego pracy nie jest jedynie przekazanie wiedzy i umiejętności technicz-
nych obrzędowo – kultycznych, lecz przekazanie uczniom wiary katolickiej i wprowadzenie 
ich do życia w wierze (modlitwa prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, życie według chrześ-
cijańskich zasad moralnych itp.).
odpowiedzialni za stałą formację katechetów
pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację jest sam katecheta, wierny swe-
mu powołaniu i swojemu posłannictwu. Natomiast na terenie własnej diecezji – odpowie-
dzialnym jest biskup diecezjalny (pomocą służy zespół odpowiedzialny za formację pedago-
giczno–katechetyczną Wydziału Nauki katolickiej).
organizacja i środki formacji katechetów
Formacja katechetów odbywa się na kilku poziomach:
•	 poziom parafialny – spotkania pod przewodnictwem księdza proboszcza lub wyznaczo-

nego zastępcy powinny odbywać się raz w miesiącu,
•	 poziom diecezjalny – spotkania pedagogiczno–katechetyczne i skupienia, odprawa kate-

chetyczna, konkursy, sympozja odbywają się wg ustalonego kalendarza spotkań.
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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 prowadze-
nie włączonego 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.

1. katecheta a szkoła.
•	 katecheta w szkole podejmuje obowiązki wynikające z zatrudnienia go jako nauczyciela, 

wynikające ze szkolnego planu lekcji, dokumentów oświatowych traktujących o organi-
zacji 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 wychowaw-
czego szkoły włączyć rekolekcje szkolne, uroczystości o charakterze religijnym i patrio-
tycznym, programy okolicznościowe itp. Nauczyciel religii należy do grona osób bez-
pośrednio 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 konkur-
sów, tematyczne koła zainteresowań – biblijne, misyjne, charytatywne, wolontariat itp.). 
katecheta ma obowiązek organizować i brać udział w pielgrzymkach uczniów, w tym 
szczególnie 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 
dyspozycji w czasie zebrań, dni otwartych, jak też w innym czasie, w trakcie wyzna-
czonego dyżuru na terenie szkoły.

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

szkolnych oraz duszpasterzy parafialnych za pogłębienie wiedzy religijnej oraz formację 
postaw płynących z wiary.

•	 katecheta jest osobą, która nieustannie buduje swój autorytet jako wychowawca i świa-
dek wiary. dlatego też nauczyciel religii zobowiązany jest do aktywnej obecności na 
niedzielnych Mszach Świętych z udziałem dzieci oraz podczas uroczystościach pa-
rafialnych, szczególnie związanych z udzielaniem dzieciom i młodzieży sakramentów 
świętych.
powinien zwłaszcza uczestniczyć w uroczystości udzielania sakramentu bierzmowania. 
sakrament dojrzałości chrześcijańskiej jest zarazem świętem parafii i okazją do wspól-
nej modlitwy, a także spotkania z szafarzem sakramentu, rodzicami i Świadkami.

•	 Nauczyciele religii powinni mieć świadomość, że poprzez swą po-
sługę katechetyczną, wykonywaną na terenie szkoły, uczestniczą 
w realizacji planu duszpasterskiego parafii i diecezji, dlatego muszą mieć sta-
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ły kontakt z parafią, na terenie, której katechizują, z księdzem proboszczem, 
katechetami parafialnymi. katecheci zobowiązani są do brania udziału w spot-
kaniach 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 meto-
dyczne, dlatego muszą brać udział w dniach skupienia, warsztatach metodycznych, 
spotkaniach organizowanych przez Wydział katechetyczny kurii diecezji Warszaw-
sko- praskiej oraz doradców metodycznych nauczania religii.

•	 katecheci i duszpasterze powinni troszczyć się o powstawanie wspólnot, grup i ruchów 
religijnych na terenie parafii. przekazowi bowiem wiary dzieciom i młodzieży, prowa-
dzeniu do Boga i większej z Nim zażyłości służy doświadczenie wspólnoty.

•	 katecheta powinien organizować zebrania z rodzicami na terenie parafii, szcze-
gólnie w trakcie bezpośredniego 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 

określonego przedszkola lub szkoły.
4. odpowiedzialność za udział katechetów w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych.
5. Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu programu wielkopostnych rekolekcji 

szkolnych oraz troska o ich właściwą organizację i przeprowadzenie.
6. przekazywanie do Wydziału katechetycznego ankiet katechetycznych.

proGramy I podręcznIkI do katechIzacjI oBowIĄzujĄce
na terenIe dIecezjI warszawsko-praskIej

w roku szkolnym 2017/2018

Warszawa, dnia 11 maja 2017 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 2017/2018 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej:
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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 trzylatków
Numer podręcznika: AZ-01‒01/10-KI-1/15
red.: J. Czerkawski,
tytuł podręcznika: Radosne dzieci Boże,
Wydawnictwo: Jedność, kielce
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-0‒01/10 z 9 VI 2010
tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
autor programu: kWk kep

Grupa czterolatków
Numer podręcznika: AZ-02‒01/10-KI-3/16
red.: D. Kurpiński, J. Snopek,
tytuł podręcznika: Świat dziecka Bożego,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
dopuszczony: bez ograniczeń

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-KI-2/15
red.: J. Snopek, D. Kurpiński,
tytuł podręcznika: Spotkania dzieci Bożych,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
dopuszczony: bez ograniczeń

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
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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-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 2018 r.

Numer programu: AZ-0‒04/4 z 26 III 2004
tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga, autor 
programu: opr. j. szpet, d. jackowiak

Klasa 0 (sześciolatki)
Numer podręcznika: AZ-03‒04/4‒0
red.: j. szpet, d. jackowiak,
tytuł podręcznika: Przychodzimy do Pana Boga,
Wydawnictwo: księgarnia św. Wojciecha, poznań,
dopuszczony: obowiązuje do 31 Viii 2018

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

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 Pierwszego 
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 ży-
cie,
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
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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

Numer programu: AZ-3‒01/10 z 9 VI 2010
tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem
autor programu: kWk kep

Klasa VII:
Numer podręcznika: AZ-31‒01/10-WA-1/12
autor: ks. piotr tomasik,
tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na 
mojej drodze,
Wydawnictwo katechetyczne, Warszawa,
dopuszczony: bez ograniczeń
Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie 
I Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładka-
mi: do klasy I gimnazjum lub do klasy VII szkoły 
podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje 
(poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować 
obie. Poniżej umieszczamy stosowną uchwałę  
Komisji Wychowania Katolickiego.

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 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 LO i I Technikum
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
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Numer programu: AZ-4‒01/10 z 9 VI 2010
tytuł programu: Świadek Chrystusa
autor programu: kWk kep

Klasa II LO i II Technikum
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 i 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

Można także w klasach III technikum skorzystać z następującego podręcznika:
Numer programu: AZ-6‒01/10 z 9 VI 2010
tytuł programu: Świadek Chrystusa
autor programu: kWk kep

Klasa III Technikum:
Numer podręcznika: AZ-63‒01/10-LU-1/15
red. ks. robert strus,
tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie wobec 
drugiego człowieka,
Wydawnictwo Gaudium, lublin,
dopuszczony: bez ograniczeń

SZKOŁA ZAWODOWA
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki

Numer programu: nr 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

Numer programu: nr 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: nr 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

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)
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przypominamy że autorem:
•	 podstawy programowej katechezy kościoła katolickiego w polsce jest konferencja epi-

skopatu polski,
•	 programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach jest komisja 

Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski.

uchwała
komisji wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski

z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie obowiązywania „podstawy programowej katechezy kościoła katolickiego w pol-

sce”

§ 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 zatwier-
dzone 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.

§ 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 konfe-
rencji episkopatu polski.
2. przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i in-
nych materiałów dydaktycznych.

§ 3
1. od roku szkolnego 2017/18 w klasie Vii szkoły podstawowej stosuje się programy naucza-
nia, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy i gimna-
zjum.
2. od roku szkolnego 2018/19 w klasie Viii szkoły podstawowej stosuje się programy na-
uczania, 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.

§ 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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porozumienie pomiędzy konferencją episkopatu polski oraz ministrem edukacji narodowej
z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

zgodnie z art. 12 ust. 3 konkordatu między stolicą apostolską i rzecząpospolitą polską z dnia 28 
lipca 1993 r. (dz. u. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 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 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753 
oraz z 2014 r. poz. 478), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 12 
marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (dz. u. z 2015 r. poz. 1264), konferencja episkopatu polski i Minister 
edukacji Narodowej ustalają, co następuje:

§1
ilekroć w porozumieniu jest mowa o:
1) kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teologiczne prowadzone przez koś-
ciół katolicki;
2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy 
i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu 
z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk 
pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu 
przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świadczy dokument ukończenia wyższego semi-
narium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) uczelni lub kolegium teologicznego albo świade-
ctwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne 
lub wyższe seminarium duchowne;
3) teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych albo podyplomowych studiach katechezy 
przedszkolnej – należy przez to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umie-
jętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym 
przez konferencję episkopatu polski.

§ 2
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących i  techni-
kach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez kościół katolicki 
albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedago-
giczne 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 pedagogicz-
ne do nauczania religii.

§3
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w gimnazjach i zasadniczych szkołach 
zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub
2) ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, oraz posiada przygotowanie peda-
gogiczne do nauczania religii uzyskane w wyniku ukończenia teologiczno-katechetycznych studiów 
podyplomowych lub
3) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów.

§4
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych, z wyjątkiem 
specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub
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1) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w 
kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez kościół katolicki albo w katolickim wydziale 
teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
2) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 
do nauczania religii lub
4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku studiów lub 
studentem wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku studiów.

§5
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, 
posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub:
1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub katechety-
ka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicz-
nym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
2) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczes-
noszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyska-
ne w uczelni prowadzonej przez kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni 
publicznej.

§6
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach specjalnych 
posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone odpowiednio 
w § 2, 3, 4 lub 5 niniejszego porozumienia, która ponadto:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełno-
sprawności uczniów lub
2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności ucz-
niów lub
3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie odpo-
wiednim do niepełnosprawności uczniów.

§7
skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada 
kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.

§ 8
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy spełniali 
wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, zachowują kwalifikacje do 
nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 9.

§ 9
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy uzyskali 
stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii.

§ 10
osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia przygotowanie kate-
chetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia, o którym mowa w § 11, posiadają przygo-
towanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia.

§11
traci moc porozumienie pomiędzy konferencją episkopatu polski oraz Ministrem edukacji Naro-
dowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii 
(dz. urz. MeN Nr 4, poz. 20).

§12
porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

bp Marek Mendyk przewodniczący komisji Wychowania katolickiego kep
anna zalewska Minister edukacji Narodowej
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Informacje BIeżĄce

ankieta katechetyczna

każda parafia do 30 września 2017 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki katolickiej 
ankietę katechetyczną (według nowego formularza). ankieta ma zawierać informacje o kate-
chetach 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 lekcje religii.
prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 wrześ-
nia 2017 roku.
Formularz ankiety katechetycznej znajduje się na stronach internetowych:
www.diecezja.waw.pl
www.katecheza.floriańska3.pl

ankieta personalna

katecheci, którzy nie wypełnili dotychczas swojej ankiety personalnej na stronie Wydziału 
Nauki katolickiej, mają obowiązek uczynić to do 30 września 2017 roku. Formularz dostępny 
na stronie www.katecheza.floriańska3.pl po zalogowaniu.
prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwalifi-
kacjach oraz aktami awansu zawodowego.

Wszystkich katechetów zobowiązujemy do założenia kont na stronie Wydziału katechetycz-
nego: www.katecheza.floriańska3.pl do 30 września 2017 roku. W ten sposób wszystkie in-
formacje dotyczące 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 proce-

durę rejestracji.
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.
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 informacją, że nasze dane zostały zweryfikowane 

i że mamy wypełnić formularz katechety.
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praca dla katechetów

osoby ubiegające się o pracę katechety na terenie diecezji Warszawsko-praskiej powinny 
złożyć w sekretariacie Wydziału Nauki katolickiej następującą dokumentację: jedno zdjęcie, 
podanie z prośbą o zatrudnienie skierowane do dyrektora Wydziału, cV, kserokopie do-
kumentów potwierdzających wykształcenie, opinię proboszcza parafii miejsca zamieszka-
nia (jeżeli osoba ubiegająca się o pracę była wcześniej katechetą – należy dostarczyć opinię 
proboszcza z dotychczasowego miejsca pracy).

wyBrane wydarzenIa duszpasterskIe

VII tydzień wychowania

W dniach 10‒16.09.2017 r. pod hasłem „Maryja wychowawczynią pokoleń” przeżywać bę-
dziemy Vii tydzień Wychowania. jak co roku, do parafii zostały przekazane materiały, które 
mają pomóc w owocnym wykorzystaniu tej inicjatywy komisji Wychowania katolickiego 
kep i rady szkół katolickich. jak co roku, zwracamy się do Was z prośbą o skorzystanie 
z materiałów, które mogą okazać się pomocne w dobrym przeżyciu tygodnia Wychowania, po 
raz siódmy już organizowanego w naszej ojczyźnie. przeżywając kolejny tydzień Wychowa-
nia, w który tym razem wpisuje się jubileusz trzechsetlecia koronacji wizerunku Matki Bożej 
częstochowskiej koronami papieskimi, zawierzmy nić naszego życia osobistego i rodzinnego 
rękom Maryi. zastanówmy się też, czego jako rodzice, wychowawcy i duszpasterze możemy 
nauczyć się od Matki i Wychowawczyni syna Bożego. zapraszamy do czynnego włączenia 
się w Vii tydzień Wychowania w polsce.
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.

peregrynacja obrazu matkI Bożej częstochowskIej
w diecezji warszawsko-praskiej

(2.09.2017 – 16.06.2018)

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Warszawsko – Praskiej to 
czas, w którym wierni mogą złożyć swoje życie – troski i radości – przed Cudownym Wize-
runkiem Królowej, danej Narodowi Polskiemu jako pomoc i obrona. Nawiedzenie jest reali-
zacją Jasnogórskich Ślubów Narodu. Jest okazją do osobistego, parafialnego i diecezjalnego 
oddania się i zawierzenia Królowej Polski.
Przez Nawiedzenie Obrazu ma się dokonać rzeczywiste spotkanie Matki z całą rodziną die-
cezjalną. Owocem tego spotkania powinien być wzrost wiary, odrodzenie religijno-moral-
ne, umocnienie więzi duchowej z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej 
wśród wiernych.
Nawiedzenie to także okazja do osobistego i wspólnotowego przyjęcia łaski, wyznania Chry-
stusa przed ludźmi, manifestacji wiary w Boga, do ukazania jedności Kościoła i oddania 
szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie jako Matce Chrystusa i Kościoła, Królowej Pol-
ski.
Zobowiązujemy wszystkich katechetów do przeprowadzenia lekcji przygotowującej do 
tego wydarzenia.
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Na stronie internetowej wydziału katechetycznego można pobrać przygotowane na tę okazję 
konspekty.
W szkołach średnich lekcję należy przeprowadzić na początku roku szkolnego. W pozosta-
łych szkołach bezpośrednio przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej. Grafik nawiedzenia 
można znaleźć na stronie diecezjalnej.

Katechetów prosimy by do sprawy nawiedzenia podeszli z największą starannością: zachę-
cali dzieci i młodzież do uczestnictwa w wydarzeniach, przypominali o nich, zaangażowali 
się w przygotowania i przebieg wydarzeń we wspólnotach parafialnych.

Obchody Dnia Papieskiego

Tegoroczny – XVII Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę, 8 października 2017 roku. 
XVII Dzień Papieski będzie przebiegał pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”
Na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: www.dzielo.pl można znaleźć materiały 
duszpasterskie i katechetyczne. Wydział Nauki Katolickiej zaleca przeprowadzenie lekcji, 
nawiązujących do tego dnia i tego tematu.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

W roku 2017 po raz ósmy przeżywać będziemy dzień solidarności z kościołem prześlado-
wanym. dzień ten przeżywać będziemy w niedzielę 12 listopada a jego głównym tematem 
będzie prześladowanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. trudna sytuacja chrześcijan na 
Bliskim Wschodzie sprawia, że chcemy pokazać ich sytuację, ale także pokazać to co kościół 
w polsce czyni dla tamtych chrześcijan. zachęcamy katechetów i katechetki do zaangażowa-
nia się w tegoroczny dzień solidarności poprzez przeprowadzenie katechez w ramach zajęć 
szkolnych, czy też nabożeństw w parafiach, ruchach i stowarzyszeniach katolickich. od paź-
dziernika na stronie www.pkwp.pl będą dostępne materiały katechetyczne i liturgiczne. Nie 
bądźmy obojętni na cierpienie naszych braci. Mówmy o ich sytuacji i zachęcajmy do modlitwy 
o ustanie prześladowań oraz o miłosierdzie dla prześladowców. Świat milczy, ty działaj.

ks. rafał cyfka – Kirche in Not

Pielgrzymka maturzystów Diecezji Warszawsko-Praskiej na Jasną Górę

W roku szkolnym 2017/2018 pielgrzymka maturzystów naszej diecezji na jasną Górę od-
będzie się w środę 18 października 2017 roku. zasady jej organizowania są takie same jak 
w ubiegłych latach. zapraszamy na to spotkanie Maturzystów wszystkich szkół naszej diece-
zji wraz z nauczycielami. Warto na ten wyjazd pielgrzymkowy zabrać także dyrektorów szkół.
podtrzymujemy decyzję o organizowaniu pielgrzymki maturzystów w przedostatnią środę 
października.
szczegółowe informacje, zaproszenie księdza arcybiskupa z tej okazji i program pielgrzymki 
zostaną przekazane poprzez stronę internetową Wydziału Nauki katolickiej.
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olImpIady I konkursy

konkurs diecezjalny

szkoły podstawowe

konkurs diecezjalny dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających na lekcje religii z oka-
zji peregrynacji kopi obrazu Matki Bożej częstochowskiej po parafiach diecezji Warszawsko 
– praskiej oraz z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez polskę. konkurs 
zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

Młodzi kreatorzy mody miłości – „Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej” dla 
uczniów klas I-III. zadaniem dzieci jest zaprojektowanie i wykonanie sukni dla Matki Bożej 
w formie plastycznej, na podstawie pobranego szablonu z wydziału katechetycznego, do ikony 
Matki Bożej częstochowskiej.

Piszemy do Królowej Polski – „Na początku mego listu...” dla uczniów klas IV-VI. zada-
niem konkursowym jest napisanie listu do Matki Bożej królowej polski na dowolnie wybrany 
temat. Może to być list, który „informuje“ Matkę Bożą o jakiejś ważnej dla dziecka sprawie 
osobistej, rodzinnej, parafialnej. dla osób zainteresowanych historią, inspiracją do pracy może 
być 100-na rocznica odzyskania przez polskę niepodległości.

regulamin konkursu i więcej informacji na jego temat po 15 września 2017 roku na stronie 
wydziału.

dla klas VII szkół podstawowych oraz Gimnazjalistów

W związku z przeżywaną od 2.09.2017 do 16.06.2018 roku peregrynacją Obrazu Matki Bo-
żej Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się konkurs wiedzy dla 
uczniów VII klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów – O historii Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej oraz historii Jasnej Góry – pt. „Tajemnice Jasnej Góry”.
Regulamin tego konkursów i zasady uczestnictwa będą opublikowane na stronie Wydziału Nauki 
Katolickiej w zakładce – Konkursy – po 15 września 2017 roku.

Dla szkół ponadgimnazjalnych jak co roku organizowana będzie olimpiada teologii kato-
lickiej
temat przyszłorocznej olimpiady to: pokÓj i Nadzieja dla europy W Naucza-
Niu BeNedykta XVi i FraNciszka.
terminy poszczególnych etapów:
• etap szkolny – 22 listopada 2017 (data uzgodniona z organizatorami próbnej matury)
• etap diecezjalny – 7 marca 2018 r.
• etap ogólnopolski – 5‒7 kwietnia 2018 r. w Porszewicach koło Łodzi.
Więcej informacji na stronie Wydziału katechetycznego oraz na www.otk.pl
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konkurs biblijny okwB.

terminarz XXii ogólnopolskiego konkursu Wiedzy Biblijnej:
28 lutego 2018 r. – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do XXii okWB.
13 marca 2018 r. – etap szkolny.
18 kwietnia 2018 r. – etap diecezjalny.
4 czerwca 2018 r. – Finał konkursu.

Niezbędne informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej wydziału oraz na http://
www.okwb.pl/.

informacje o innych konkursach i olimpiadach, które otrzymuje wydział będą sukcesywnie 
zamieszczane na stronie internetowej wydziału.

Informacje wydzIałów duszpasterskIch 
kurII BIskupIej warszawsko-praskIej

szkolne koła caritas

caritas diecezji Warszawsko-praskiej zaprasza do współpracy i zachęca do zakładania 
szkolnych kół caritas na terenie Waszych szkół. Nauczycieli, którzy prowadzą skc na te-
renie naszej diecezji, jak również tych, którzy chcą dołączyć do nas zapraszaMy Na 
spotkaNie orGaNizacyjNe ktÓre odBĘdzie siĘ 19.09.2017 (Wtorek) 
o Godz. 16.30 W siedziBie caritas dWp ul. kaWĘczyŃska 49.
szczegółowe informacje można uzyskać u ks. rafała paździocha tel. 600 345 705 lub mail: 
rpazdzioch@caritas.pl
poniżej znajduje się krótka informacja na temat skc:
szkolne koło caritas (skc) jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasa-
dzie wolontariatu w działalność:
♥ charytatywną
♥ opiekuńczą
♥ wychowawczą prowadzoną przez caritas.
cel – to koła, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły. ich celem jest wy-
chowanie do wolontariatu chrześcijańskiego i mobilizacja dzieci i młodzieży do działania na 
rzecz potrzebujących.
podstawowym celem skc jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek 
i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych 
działaniach caritas.
poprzez swoją działalność skc mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego 
człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. skc nie zamyka się na mło-
dzież innych wyznań czy także ludzi niewierzących, chętnie z nimi współpracuje, korzystając 
z ich pomocy.

ks. rafał paździoch
sekretarz caritas diecezji Warszawsko-praskiej

ul. kawęczyńska 49, 03 – 775 Warszawa
tel. 600 345 705, rpazdzioch@caritas.pl
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papIeskIe dzIeła mIsyjne

papieskie dzieło Misyjne dzieci przygotowało materiały formacyjne dla katechetów pro-
wadzących ogniska i koła misyjne w szkołach lub parafiach. Na stronie internetowej pdMd 
sukcesywnie będą zamieszczane inne materiały pomocnicze, a także okazjonalne pomo-
ce m.in. do przygotowania obchodów roku liturgicznego w duchu misyjnym.
Materiały Formacyjne dla dzieci 2017/2018” można nabywać w siedzibie pdMd oraz dro-
gą elektroniczną. Więcej informacji znajdziecie państwo na: www.missio.pl . Wprowadzenie 
do misji jest jednym z zadań katechezy. Warto dołożyć wszelkich starań, abyśmy nie zapo-
mnieli o tym jakże istotnym aspekcie naszej posługi katechetycznej.

dr aneta rayzacher-Majewska



WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE

W ofercie 
Wydawnictwa  

są podręczniki do 
wszystkich poziomów 

nauczania:  
dla szkoły 

podstawowej, 
gimnazjum oraz 

liceum i technikum.

W 2016 roku  
do Wydawnictwa 
Katechetycznego 

Sp. z o. o. dołączyła 
Archidiecezja Warmińska.  

Na rok szkolny 
2017/2018 Wydawnictwo 
przygotowało specjalną 

edycję podręczników 
warmińskich  

do wszystkich poziomów 
nauczania.

W przygotowaniu podręczniki do nauczania religii w przedszkolu dla grupy 5- i 6-latków.

●  ●  ●    N a s i  d ys t ry b u to r z y    ●  ●  ●
katechizmy.comsklep.wydawnictwokatechetyczne.plwierzymy.pl
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