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WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ

1. STRUKTURA, KONTAKTY, GODZINY

Wydział Nauki Katolickiej

Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej 
ul. Floriańska 2A 
03-707 Warszawa

Tymczasowa siedziba: ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa
 +48 22 518 15 11  www.katecheza.floriańska3.pl  wnkpraga@interia.pl 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,  
w poniedziałki i piątki dzień wewnętrzny i wyjazdy na wizytacje.

ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej 

 +48 22 518 15 12  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 zgło-
szeniu e-mailowym).

ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej 

+48 22 518 15 11  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. 

 +48 22 518 15 11  scecylias@gmail.com
Obecna w siedzibie Wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

2. DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

ks. Piotr Pierzchała
ks. Mariusz Czyżewski
s. Cecylia Stusowicz
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3. DORADCY METODYCZNI

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

Imię  
i nazwisko Szkoła Adres mailowy Telefon

Grzegorz 
Diłanian

L Liceum Ogólnokształcące 
im. Ruy Barbosy  
ul. Brudzińskiego 4  
(Praga Północ)

grzegorz.dilanian@wcies.edu.pl 509 058 665

Beata  
Zielińska

Zespół Szkół nr 52 
ul. Szegedyńska 11 
(Bielany)

beata.zielinska@wcies.edu.pl 509 936 774

CZYM ŻYJE KOŚCIÓŁ?

1. PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2019/2020  
– WSKAZANIA KATECHETYCZNE

Dwie ostatnie edycje programów duszpasterskich były poświęcone sakramentom chrze-
ścijańskiego wtajemniczenia: chrztu świętemu i bierzmowaniu. Teraz przychodzi czas 
na refleksję o Eucharystii. Nowy program nosi hasło: „Eucharystia daje życie”, a pierwszy 
rok jego realizacji wpisany będzie w słowa: „Wielka tajemnica wiary”.
1. Hasło
Autorzy programu duszpasterskiego istotne dla niego słowa klucze próbują każdorazowo 
odnaleźć w tekstach liturgicznych. Tematyczne ramy pierwszego roku realizacji programu 
duszpasterskiego wyznaczą słowa aklamacji po Przeistoczeniu: „Wielka tajemnica wiary”. 
Jej dopełnienie stanowi biblijne motto: „[...] abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” 
(J 6,29).
2. Symbol
Abstrakcyjne pojęcia poznajemy także zmysłowo, za pomocą znaków. Naturalnym,  
a zarazem pierwszym znakiem Eucharystii są pszenna mąka i wino gronowe. To one stają 
się namacalnym symbolem realizacji pierwszego roku programu duszpasterskiego.
3. Cele
Analogicznie do cyklu trzyletniego programu duszpasterskiego, w roku pastoralnym 
2019/2020 pt. „Wielka tajemnica wiary” działania duszpasterskie winny prowadzić 
do konkretnych celów:

a)  Formacyjny – wyraża potrzebę pogłębienia wiedzy o Eucharystii, jej duchowych 
owocach, liturgicznym przebiegu i osobistym przebiegu. Nie chodzi tym samym wy-
łącznie o formację doktrynalną.
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W programie duszpasterskim nie może zabraknąć takich elementów chrześcijańskiej for-
macji, dzięki którym jego odbiorcy lepiej poznają wartość i znaczenie Eucharystii, a tak-
że wzmocnią osobistą świadomość jej wpływu na rozwój życia duchowego. Szczególną 
odpowiedzialność za sakrament Eucharystii powierzono biskupom i kapłanom. Euchary-
stia jest główną i centralną racją ich bytu; jest również znakiem jedności całego Kościoła. 
Konsekwencją takiego rozumowania winna być przykładowo troska o piękno sprawo-
wanej liturgii, odpowiednie jej przygotowanie i oprawa, twórcza opieka nad Liturgiczną 
Służbą Ołtarza czy szerzenie w parafii kultu eucharystycznego. Jego wyjątkową formą 
jest bez wątpienia adoracja Najświętszego Sakramentu, która wyrasta z wewnętrznego 
doświadczenia dobrowolnego wyniszczenia Chrystusa na krzyżu, miłego Ojcu i uwiel-
bionego w zmartwychwstaniu. Adoracja staje się jakąś naszą odpłatą, wynagrodzeniem  
za tę ukrzyżowaną na śmierć Miłość; Eucharystią, czyli naszym dziękczynieniem.

b)  Inicjacyjny – mistagogia, czyli wprowadzenie w tajemnicę chrześcijaństwa, w na-
szych realiach duszpasterskich oferowane jest zasadniczo dzieciom i młodzieży, min. 
w ramach przygotowania do I Komunii Świętej i bierzmowania. Duszpasterze winni 
dołożyć wszelkich starań, aby przy tej okazji odnowę życia eucharystycznego za-
proponować również rodzicom tych dzieci, np. podczas comiesięcznej katechezy 
prowadzonej metodą dialogową w małych grupach, a także w czasie modlitwy ro-
dziców za dzieci w ramach odpowiednio przygotowanego nabożeństwa.

Skoro Eucharystia dopełnia sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia, to podobnie 
jak w przypadku chrztu i bierzmowania na pierwszy plan wysuwa się dowartościowa-
nie roli mistagogii chrześcijańskiej w przepowiadaniu i parafialnej katechezie. Ta ostatnia, 
po wprowadzeniu przed laty religii do szkół, została w dużym stopniu zaniedbana. Przede 
wszystkim to duszpasterze wpadli w pułapkę zwolnienia się z katechizacji w parafii, tłu-
macząc swą decyzję nauczaniem religii w szkole. Tymczasem przekazywanie Dobrej No-
winy o Chrystusie w ramach katechizacji parafialnej stanowi integralną część pracy dusz-
pasterskiej z powierzoną sobie wspólnotą. Reguluje ten obowiązek także prawo kościelne, 
które stanowi, że proboszcz jest obowiązany zatroszczyć się o to, ażeby wiernym w jego 
parafii było głoszone nieskażone słowo Boże, zwłaszcza poprzez niedzielne i świąteczne 
homilie oraz nauczanie katechetyczne. W wypełnianiu tego zadania mogą mu pomagać 
również odpowiednio przygotowani współpracownicy świeccy.

c)  Ewangelizacyjny – w przepowiadaniu i katechezie kerygma, tj. wskazanie na dzieło 
zbawienia objawione przez Boga, odgrywa rolę fundamentalną. Powinna zajmować 
centrale miejsce w działalności ewangelizacyjnej, a także na rzecz kościelnej odno-
wy. Szczególną formą objawienia miłości Boga do człowieka jest Eucharystia jako 
nowe i wieczne przymierze.

Mając na uwadze fakt, że szczególnym dniem przeżywania i doświadczenia Eucharystii 
jest niedziela, a także tendencje do spadku w wymiarze ogólnopolskim liczby wiernych 
uczestniczących w niedzielnej Eucharystii (tzw. dominicantes), rośnie pilna potrzeba wła-
ściwego przygotowania i celebrowania Mszy Świętej. Powołany przez proboszcza zespół 
liturgiczny, w którego skład winni wejść przykładowo: kościelny, organista, nadzwyczajni 
szafarze Komunii Świętej, świeccy lektorzy i kantorzy, przedstawiciele służby ołtarza oraz 
animatorzy wspólnot parafialnych, wydaje się być prostym, a zarazem skutecznym narzę-
dziem ewangelizacji poprzez umiłowanie i pokazanie innym piękna liturgii.
Podobnie rzecz się ma z organizacją w parafii stałej adoracji Najświętszego Sakramen-
tu. Dzięki aktywności tzw. bractw adoracyjnych, dyżurom modlitewnym poszczególnych 
osób, drzwi świątyń mogą pozostawać zawsze otwarte w ciągu dnia dla tych, którzy po-
trzebują chwili modlitewnego wytchnienia w ciszy kościoła.
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d)  Społeczny – Eucharystia ze swej natury służy budowaniu jedności wspólnoty 
chrześcijańskiej na różnych poziomach. Szczególnym wyzwaniem dla Kościoła jest 
właściwe świętowanie przez wiernych niedzieli. Dzień ten wyznacza nie tylko ramy 
czasu wolnego od pracy; chrześcijanie nadal stanowią większość polskiego społe-
czeństwa i są zobowiązani do tego, aby humanistyczny wymiar niedzieli (dies ho-
mini) uzupełnić aspektem religijnym: wspominając zmartwychwstanie Chrystusa, 
czynią z niedzieli „dzień Pański” (dies Domini).

Znakiem rozpoznawczym ucznia Chrystusa pozostanie zawsze wzajemna miłość. „Eucha-
rystia do tej miłości wychowuje nas w sposób najgłębszy, ukazuje bowiem, jaką wartość 
w oczach Bożych ma każdy człowiek, nasz brat i siostra, skoro każdemu w taki sam sposób 
Chrystus daje samego siebie pod postaciami chleba i wina. Jeżeli praktykujemy auten-
tyczny kult eucharystyczny, w oczach naszych musi rosnąć godność każdego człowieka”. 
Z Eucharystii rozumianej jako Miłość, znajdującej się w samym środku życia, rodzi się osta-
tecznie cały sakramentalny styl życia chrześcijanina.
Realizacja programu duszpasterskiego w kolejnych latach jest wpisana w następującą  
tematykę:
Rok I Temat: Wielka tajemnica wiary
Motto biblijne: „[...] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg]posłał” (J 6,29);
Rok II
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Motto biblijne: „[...] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32);
Rok III
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).
Pogłębiając znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijańskim, powinniśmy dołożyć wszel-
kich starań, aby ciągle na nowo aktualizować w świadomości wiernych wartość właściwe-
go świętowania niedzieli, szczególnie w gronie najbliższych, w rodzinie.
Warto przywołać przy tej okazji pragnienie Jana Pawła II, aby niedziela stała się „miejscem 
uprzywilejowanym, w którym nieustannie głosi się i kultywuje komunię. Dzięki czynnemu 
udziałowi w Eucharystii dzień Pański staje się także dniem Kościoła”.

INFORMACJE 

KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP

1.  UCHWAŁA z dnia 19 WRZEŚNIA 2018 ROKU W SPRAWIE OBOWIĄZYWANIA 
„PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE” 

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 wrze-
śnia 2018 roku w sprawie obowiązywania Podstawy programowej katechezy Kościoła ka-
tolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmia-
nami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku — tekst jednolity 
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§ 1 
1.  „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 9 czerwca 2018 

roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwier-
dzone na jej podstawie, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2.  W sytuacji korzystania z dotychczasowych programów i podręczników, stosuje się „Pod-
stawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku. 

3.  Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła 
katolickiego w Polsce”, o której mowa w ust. 1, mogą najwcześniej obowiązywać: 
1)  od dnia 1 września 2020 roku w grupach przedszkolnych oraz klasach I i V szkoły 

podstawowej;
2)  od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej; 
3) od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawowej; 
4)  od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podstawowej. 

4.  Programy nauczania i podręczniki zatwierdzone w oparciu o „Podstawę programową kate-
chezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa w ust. 1, obowiązują obligatoryjnie: 
1)  od dnia 1 września 2020 roku dla klas I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, 

szkoły branżowej I stopnia); 
2)  od dnia 1 września 2021 roku dla klas II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, 

szkoły branżowej I stopnia); 
3)  od dnia 1 września 2022 roku dla klas III szkół ponadpodstawowych (liceum, techni-

kum, szkoły branżowej I stopnia); 
4)  od dnia 1 września 2023 roku dla klas IV szkół ponadpodstawowych (liceum, techni-

kum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II stopnia. 
§ 2 

1.  „Program nauczania religii” z dnia 19 września 2018 roku obowiązuje od dnia 1 września 
2020 roku, pod warunkiem stosowania podręczników zatwierdzonych w oparciu o ten 
program, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3-4.

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się też do pozostałych programów nauczania religii, zgodnych 
z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 9 czerwca 
2018 roku. 

3.  Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła 
katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku mogą znajdować się w użytku szkolnym 
do dnia 31 sierpnia 2024 roku, z zastrzeżeniem § 3. 

4.  Podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego są zatwierdzane w trybie opisa-
nym w uchwale Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 
20 września 2001 roku Regulamin zatwierdzania programów nauczania i podręczników 
w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży, zgodnie z kwestionariuszem, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 
1.  W szkołach ponadgimnazjalnych, w tym trzyletnich liceach, czteroletnich technikach oraz 

szkołach zawodowych, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolic-
kiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku do czasu wygaszenia tych szkół, co oznacza, 
że obowiązywanie dla tych szkół decyzji o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręczni-
ków do klas: 
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1)  I szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodowej ) do dnia  
31 sierpnia 2020 roku; 

2)  II szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodowej) do dnia  
31 sierpnia 2021 roku; 

3)  III szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum) do dnia 31 sierpnia 2022 roku;
4)  IV szkół ponadgimnazjalnych (technikum) do dnia 31 sierpnia 2023 roku. 

1a.  W szkołach ponadpodstawowych, w tym czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach 
oraz szkołach branżowych I stopnia, stosuje się „Podstawę programową katechezy Ko-
ścioła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku, jedynie w klasach, które rozpoczy-
nają naukę w tych szkołach w roku szkolnym 2019/20, co oznacza, że: 
1)  w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) 

używa się do dnia 31 sierpnia 2020 roku dotychczasowych podręczników do klasy III 
gimnazjum; 

2)  w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stop-
nia) używa się do dnia 31 sierpnia 2021 roku podręczników do klas I dotychczasowych 
szkół ponadgimnazjalnych; 

3)  w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stop-
nia) używa się do dnia 31 sierpnia 2022 roku podręczników do klas II dotychczasowych 
szkół ponadgimnazjalnych; 

4)  w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum) oraz na II stopniu szkoły 
branżowej używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku podręczników do klas III dotych-
czasowych szkół ponadgimnazjalnych; 

5) w klasie V pięcioletniego technikum używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku podręcz-
ników do klasy IV dotychczasowego technikum czteroletniego.

2.  Ponadto tracą moc wszystkie decyzje o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręczników 
do klas: 
1) I i V szkoły podstawowej w dniu 1 września 2021 roku; 
2) II i VI szkoły podstawowej w dniu 1 września 2022 roku; 
3) III i VII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2023 roku; 
4) IV i VIII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2024 roku. 

3.  W dniu 1 września 2024 roku tracą moc wszystkie zatwierdzenia programów nauczania 
i podręczników dla klas nie wymienionych w ust.1-2, zgodnych z „Podstawą programową 
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” inną niż ta, o której mowa w § 1 ust. 1. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Komisji Wychowania  
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski

ks. Marek Korgul bp Marek Mendyk
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2. NAUCZANIE RELIGII W SYSTEMIE EDUKACJI DOMOWEJ

W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji domo-
wej, Komisja Wychowania KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do naucza-
nia religii:

1.  Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć 
się o jego systematyczną katechizację.

2.  Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich samych zasadach, 
jak w przypadku innych przedmiotów. Uczeń ma obowiązek zdawania egzaminów kla-
syfikacyjnych z religii.

3.  O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni powiadomić księ-
dza proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego ręce składają też zobowiązanie 
do przygotowania dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego, który będzie obejmował wy-
magania programowe na poziomie danej klasy.

4.  Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Podstawą programową 
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programem obowiązującym w danej diece-
zji oraz w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickie-
go Konferencji Episkopatu Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny być 
określone przez proboszcza miejsca, w którym prowadzona jest edukacja domowa.

5.  Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z religii jest 
złożenie przez jego rodziców do końca września danego roku szkolnego na ręce dyrek-
tora szkoły, do której ich dziecko jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej takie 
życzenie.

6.  Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany zgodnie z „Zasadami oceniania 
osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach”, określonymi przez Ko-
misję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C-464/08, 25 
sierpnia 2008).

7.  Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce przygotowanie 
do sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. Rodzi-
ce powinni zgłosić zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii Świętej lub bierzmowania 
księdzu proboszczowi i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu.

8.  W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza parafią zamiesz-
kania, np. w ośrodkach formacyjnych katechezy domowej, należy o tym fakcie powia-
domić proboszcza miejsca zamieszkania i uzyskać jego aprobatę.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania  

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski



– 10 –

3. POROZUMIENIE 

POMIĘDZY KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI  
ORAZ MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 3 KWIETNIA 2019 r.  
W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 
z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, 
z 1999 r. poz. 753, z 2014 r. poz. 478 oraz z 2017 r. poz. 1147), w związku z § 8 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 oraz z 2019 r. poz. 465), Konfe-
rencja 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 Kościół katolicki; 
2)  przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to rozumieć nabycie 

wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i katechetyki, nauczanych w po-
wiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz pozytywnie ocenio-
ną praktyką pedagogiczną w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 
150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świadczy 
dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom ukończenia 
studiów lub inny dokument wydany przez kolegium teologiczne, uczelnię prowadzo-
ną przez Kościół katolicki albo uczelnię publiczną prowadzącą kształcenie w zakresie 
teologii katolickiej albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego 
prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne; 

3)  teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych – należy przez to rozumieć 
studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z za-
kresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, 
liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej, historii Kościoła), naucza-
nych w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin, a ponadto: 
a)  w przypadku osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego – nabycie wie-

dzy i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii, na-
uczanych w wymiarze określonym w pkt 2, 

b)  w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne – nabycie wiedzy 
i umiejętności z zakresu przedmiotów katechetycznych, nauczanych w wymiarze 
nie mniejszym niż 120 godzin w powiązaniu z pozytywnie ocenioną praktyką kate-
chetyczną w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin; 

4)  podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej – należy przez to rozumieć studia 
podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu 
przedmiotów teologicznych, katechetyki i wychowania religijnego, nauczanych w wy-
miarze nie mniejszym niż 180 godzin. 
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§ 2. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, 
technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, któ-
ra: 
1)  ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teolo-

gia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzą-
cej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 
do nauczania religii lub 

2)  jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne 
i legitymuj e się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

3)  ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym 
niż teologia oraz ukończyła podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne lub 

4)  jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów 
§ 3. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych 
i branżowych szkołach I stopnia, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która: 
1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub 
2)  ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez 

Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii 
katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

3) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie peda-
gogiczne do nauczania religii lub 
4)  jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku jed-

nolitych studiów magisterskich lub studentem studiów na kierunku teologia w uczelni 
prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie 
w zakresie teologii katolickiej po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów ma-
gisterskich. 

§ 4. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem 
specjalnych, posiada osoba, która: 
1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub 
2)  posiada dyplom ukończenia studiów w specjalności pedagogika religijna lub katechety-

ka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej 
prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pe-
dagogiczne do nauczania religii lub 

3)  posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie wychowania przedszkolnego lub wcze-
snoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przed-
szkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicz-
nej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej. 

§ 5. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach specjalnych 
i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego 
typu szkoły lub przedszkola, określone odpowiednio w § 2-4, która ponadto: 
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1)  ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepeł-
nosprawności uczniów lub 

2)  ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełno-
sprawności uczniów lub 

3)  ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjal-
nej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów. 

§ 6. 
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy 
spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, zacho-
wują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2022 r., z zastrzeżeniem § 8. 

§ 7. 
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy 
uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania 
religii. 

§ 8. 
Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia przygoto-
wanie katechetyczno – pedagogiczne w rozumieniu porozumienia pomiędzy Konferencją 
Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w spra-
wie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN poz. 20), 
posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 
niniejszego porozumienia. 

§ 9. 
Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Eduka-
cji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych 
od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN poz. 21). 

§ 10. 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE INGEROWANIA ORGANÓW  
PROWADZĄCYCH W ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ  

EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH 

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami utrudniania organizowania zajęć 
z religii przez niektóre samorządy (organy prowadzące) informujemy, że: 
1.  Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach odbywa się na podstawie obo-

wiązujących przepisów prawa (Konstytucja RP, Konkordat, Ustawa Prawo oświatowe). 
Szczegółowe kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w pu-
blicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Należy podkre-
ślić, że organizowanie zajęć z religii nie jest sprawą uznaniową. 

2.  Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wy-
miarze dwóch godzin tygodniowo. Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowa-
nia zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. 
Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas 
trwania tych zajęć. 
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3.  Organizacja zajęć z religii jest wyłączną kompetencją dyrekcji placówek oświatowych, 
dlatego ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządo-
we jest jawnym naruszeniem prawa. Dotyczy to m.in. narzucania dyrektorom, by za-
jęcia z religii planowali wyłącznie na pierwszych lub na ostatnich godzinach lekcyjnych. 
Obowiązujące prawo nie daje zatem w tym zakresie kompetencji organom samorządu 
terytorialnego. 4. Podobnie jest z nakazywaniem organizowania zajęć z religii w gru-
pach międzyoddziałowych, mimo że w zajęciach religii uczestniczy wymagana prawem 
grupa uczniów nie mniejsza niż siedem osób. 

5.  Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje 
się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnolet-
nich uczniów. 

Warszawa, 8 kwietnia 2019 r.
ks. dr Marek Korgul  

Sekretarz Komisji Wychowania  
Konferencji Episkopatu Polski

5. OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO  
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI z dnia 26 SIERPNIA 2017 r.  
W SPRAWIE DEKLARACJI O UDZIALE W ZAJĘCIACH Z RELIGII

Wobec pojawiających się informacji związanych z organizowaniem zajęć z nauczania re-
ligii w szkołach, w szczególności ze zbieraniem deklaracji o uczęszczaniu na lekcje religii, 
przypominamy co następuje:
Zgodnie z Rozporządzeniem 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.):

„1.  W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życze-
nie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, 
zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
2)  w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; 

po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie”.
Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświad-
czenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
Do Komisji Wychowania docierają coraz liczniejsze sygnały, z których wynika, że niektóre 
placówki domagają się od rodziców lub pełnoletnich uczniów deklarowania na początku 
każdego roku szkolnego udziału w zajęciach z religii/etyki. O tym, jak należy interpreto-
wać ten przepis podało MEN w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia dokonanej 
w 2014 r. „(…) oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane 
w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć 
uczęszczać na zajęcia religii lub etyki”.
Wynika z tego, że domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji od tych 
rodziców lub pełnoletnich uczniów jest jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny 
niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej decyzji.
Warszawa, dnia 26 sierpnia 2017 r.

ks. Marek Korgul 
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP
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6. STANOWISKO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
W SPRAWIE TAK ZWANEJ KARTY LGBT 

1.  W ostatnich tygodniach niektóre z samorządów lokalnych zainicjowały działania mają-
ce na celu promocję praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych. 
Szczególnym wyrazem tych tendencji są dążenia do wprowadzenia tak zwanej Karty 
LGBT (LGBT — ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgenders — skrót obejmujący lesbijki, 
gejów, osoby biseksualne oraz osoby transgenderyczne). Wyrażając sprzeciw wobec 
tego projektu, Biskupi pragną podkreślić, że u podstawy ich stanowiska nie stoi brak 
szacunku dla godności wyżej wspomnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego 
społeczeństwa, a zwłaszcza o poszanowanie praw rodziców i dzieci. 

2.  Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie 
chrześcijańskiej wizji człowieka. Zgodnie z obrazem biblijnym, Bóg stworzył człowieka 
na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę, różnych w swoim powołaniu, 
ale równych w swej godności. Różnica płci, chciana przez Boga, stanowi podstawę mał-
żeństwa i zbudowanej na nim rodziny, będącej podstawową komórką społeczeństwa. 
Proponowane alternatywne wizje człowieka nie liczą się z prawdą o ludzkiej naturze, 
a odwołują się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. Nie tylko są całko-
wicie obce europejskiej cywilizacji, ale — gdyby miały stać się podstawą normy społecz-
nej — byłyby zagrożeniem dla przyszłości naszego kontynentu. 

3.  Karta proponuje szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksual-
ne bądź inicjatyw stygmatyzujących w wymiarach społecznych osoby wyznające inny 
światopogląd lub religię. Innymi słowy, chociaż zakłada przeciwdziałanie dyskryminacji, 
to jednak sprzyja dyskryminacji innych. Projekty te miałyby być finansowane ze środ-
ków publicznych, co rodzi wątpliwości co do poszanowania zasad sprawiedliwości spo-
łecznej. 

4.  Sprzeciw budzi propozycja wdrożenia Karty Różnorodności wraz z mechanizmami „za-
rządzania różnorodnością”, zgodnie z którymi przy podejmowaniu decyzji w sprawach 
pracowniczych, w tym dotyczących rekrutacji i awansów, mają być brane pod uwagę 
nacechowane ideologicznie pojęcia „orientacji psychoseksualnej” i „styl życia”. Podobne 
zastrzeżenia wiążą się z zapowiedzią preferencyjnego traktowania przez lokalne spo-
łeczności pracodawców zrzeszonych w „tęczowych sieciach pracowniczych” i próby 
wykluczenia z grona kontrahentów wszystkich przedsiębiorców podejrzewanych o brak 
tolerancji, co może oznaczać ludzi wyznających inny niż prezentowany przez wspomnia-
nych samorządowców system wartości, w tym zapisany w Konstytucji RP. Przypomina-
my zatem, że w Konstytucji zapisana jest między innymi zasada bezstronności świato-
poglądowej władz publicznych (art. 25 Konstytucji RP), zakaz dyskryminowania w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym (art. 32 ust. 2), wolność sumienia, w tym 
także wolność do wyrażania sprzeciwu sumienia (art. 53) czy zasada dobra dziecka (art. 
72). 

5.  Można się obawiać, że ewentualne wprowadzenie przytoczonych postulatów może spo-
wodować istotną zmianę w funkcjonowaniu demokracji w naszym kraju, powodując nie 
tylko ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli — w tym 
nauczycieli i pracowników administracji samorządowej — do wolności słowa, w tym wol-
ności do wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości być może 
także wolności nauczania religii. Może prowadzić także do poważnego ograniczenia wol-
ności gospodarczej, która podporządkowana byłaby ideologicznym postulatom. 
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6.  Spośród powyższych postulatów przedstawionych w/w Karcie Biskupów Polskich naj-
bardziej niepokoją propozycje wprowadzenia zajęć edukacji seksualnej uwzględniającej 

„kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, zgodnej ze standarda-
mi i wytycznymi WHO (World Health Organization — Światowa Organizacja Zdrowia).  
Projekt ten może łatwo pozbawić rodziców wpływu na wychowanie ich dzieci i stać się 
programem je deprawującym. 

7.  W propagowanej Karcie nie chodzi tylko o stworzenie nowej przestrzeni dla ideologii 
gender, dla praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych. Można 
się obawiać, że Karta wprowadzi do szkół program wychowania seksualnego w duchu 
ideologii gender, adresowany już do małych dzieci. Wychowanie to ostatecznie będzie 
prowadziło do brutalnego zapoznawania dziecka z anatomią i fizjologią sfery seksualnej, 
z technikami osiągnięcia zadowolenia płciowego, a w dalszej kolejności technik współ-
życia cielesnego, poznania metod zapobiegania chorobom przenoszonym płciowo 
i „niechcianej” ciąży. Wychowanie to ma też na celu oswojenie dzieci z różnymi formami 
relacji płciowych, a więc nie tylko rodzicielskim związkiem mężczyzny i kobiety, ale także 
z zachowaniami samotniczo-ipsacyjnymi, biseksualnymi, homoseksualnymi, dezaprobaty 
płci w postaci różnych postaci transseksualizmu. 

8.  Kościół ze swej strony uznaje za słuszne i potrzebne seksualne wychowanie dzieci, któ-
re rozumie jako wstępne przygotowanie do życia w małżeństwie obejmujące również 
odkrycie prawdziwego sensu ludzkiej płciowości. W procesie tym odrzuca jednak każdą 
formę zadania gwałtu wrażliwej psychice dziecka, którego ciało jeszcze „milczy” i któ-
re jeszcze nie „odkryło” swojej płciowości. Wychowanie to musi więc być prowadzo-
ne stopniowo, na miarę odkrywania przez dziecko różnych przejawów swojego ciała. 
W procesie wychowania dziecko winno na pierwszym miejscu poznać piękno miłości, 
która nie skupia się na sobie, ale uczy dostrzegania innych osób i nabywania umiejęt-
ności dzielenia się z nimi radością, również za cenę własnych wyrzeczeń. Koncentracja 
na sobie, egoistyczne sprawianie sobie przyjemności i zaspokajanie swoich potrzeb, 
nie jest w stanie ukształtować człowieka jako zintegrowanego wewnętrznie na po-
ziomie sfery ducha i ciała, otwartego na potrzeby drugiej osoby oraz przygotować je 
do wspólnoty życia. 

9.  Konsekwentnie Kościół wskazuje na nieodzowne środowisko i zasady wychowa-
nia. Pierwszym środowiskiem odpowiedzialnego wychowania jest ognisko domowe 
ukształtowane przez ojca i matkę, a podstawową formą jest oddziaływanie przez 
wspólnotę życia, wzajemną miłość i intymność. Ze względu na to, że każde dziecko 
ma swoją własną wrażliwość i rozwija się swoim rytmem, wychowanie nie może mieć 
formy szablonowej, ale winno uwzględniać jego indywidualność, którą są w stanie za-
gwarantować jego rodzice. 

10.  Przekaz dziecku wiedzy o seksualności, nierespektujący powyższych przesłanek, za-
kłóca jego rozwój emocjonalny i wywołuje niepokój moralny. W procesie wychowaw-
czym rodzice i wychowawcy winni też uszanować samodzielnie rozpoznawaną przez 
dziecko różnorodność płci: mężczyzny i kobiety. 

11.  Wraz z rodzinami i środowiskami wyrażającymi sprzeciw wobec wspomnianej Kar-
ty, je wspierają i przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać 
od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (...) demoralizacją” (art. 72 ust. 1). 
Dlatego też apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań 
zawartych w tak zwanej Karcie LGBT. 

Warszawa, 13 marca 2019 r.
Biskupi zgromadzeni na 382. Zebraniu Plenarnym  

Konferencji Episkopatu Polski
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7. OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP  
W SPRAWIE ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ Z RELIGII  

W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH 

W związku z informacjami, jakie docierają do Komisji z różnych miejsc w sprawie prób ogra-
niczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania religii w przedszkolach i szkołach pu-
blicznych, przypominamy: 
1.  Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 996), „formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także 
zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 
ustawy o systemie oświaty”. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot 
do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez 
rodziców lub pełnoletnich uczniów. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej 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.). 

2.  Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma zawierać wolę udziału 
w zajęciach z religii. Domaganie się deklaracji innej treści lub dawanie rodzicom do wy-
pełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)” jest nie-
zgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. 
Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania. 

3.  Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wy-
miarze dwóch godzin tygodniowo. Nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wy-
łącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie 
uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć. 

W przedszkolach zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. Zgodnie z wy-
jaśnieniami MEN, podstawa programowa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka 
w przedszkolu i nie można jej utożsamiać z czasem bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki. 
Nauka religii w przedszkolu może się odbywać zarówno w czasie bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki, jak i poza nim. 
4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozważanych zawsze indywidualnie, na pi-

semną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej 
tygodniowo, może wyrazić jedynie biskup diecezjalny. 

5.  Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania 
zajęć z religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału. Łączenie klas 
dla grup większych niż 7 uczniów jest możliwe, jeśli dotyczy to również innych przedmio-
tów nauczanych w szkole. 

6.  Ilekroć w cytowanym rozporządzeniu jest mowa o organizowaniu zajęć z religii w pu-
blicznych przedszkolach – odnosi się to do wszystkich grup przedszkolnych, a nie tylko 
do najstarszych. 

Jednocześnie przypominamy, że prawo wyraźnie rozgranicza odpowiedzialność za działal-
ność szkoły pomiędzy władzą samorządową a władzami państwowymi. Jakiekolwiek próby 
podważania przez organ prowadzący zapisów zawartych w ww. rozporządzeniu wykraczają 
poza jego kompetencje. 
Warszawa, 18 marca 2019 r.

bp Marek Mendyk 
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego  

Konferencji Episkopatu Polski 
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8. KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI  
EPISKOPATU POLSKI WOBEC KATECHEZY  

DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM 

„Katecheza osób ze spektrum autyzmu wymaga stałego przygotowywania i modyfikowania 
indywidualnych programów katechetycznych. Istotne jest, aby katecheci – na miarę swych 
możliwości – dobrze poznali specyfikę spektrum autyzmu” (Konferencja Episkopatu Pol-
ski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018,  
s. 157-158). To szczególne zobowiązanie warto przypomnieć katechetom z okazji przypada-
jącego 2. kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 
Uczniów ze spektrum autyzmu można dziś spotkać w większości szkół, a co za tym idzie – 
również na lekcjach religii. Ten odmienny, indywidualny sposób rozwoju jest współcześnie 
coraz częściej diagnozowany. Z tego względu każdy uczeń z autyzmem pozostaje dla kate-
chety zadaniem, by poważnie potraktować jego trudności, odnaleźć mocne strony i na nich 
budować współpracę. 
Pierwszym krokiem, który należy poczynić w kierunku udanej współpracy z uczniem 
ze spektrum autyzmu, jest poszerzanie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych, zarówno 
poprzez specjalistyczną lekturę, jak i warsztaty czy konferencje poświęcone temu zagad-
nieniu. Mając na uwadze specyfikę przedmiotu, jakim jest religia, wydaje się słuszne orga-
nizowanie szkoleń adresowanych specjalnie do katechetów. Istotną rolę w tej kwestii mają 
do spełnienia osoby odpowiedzialne za katechezę w poszczególnych diecezjach. 
W celu odpowiedzi na specjalne potrzeby edukacyjne ucznia ze spektrum autyzmu nie wy-
starczy ogólna świadomość dotycząca rozmaitych zaburzeń, ale konieczne jest zapozna-
nie się z zaleceniami do pracy z konkretnym uczniem, zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego czy w innych dokumentach przedłożonych zespołowi wychowaw-
czemu. Potwierdzeniem znajomości tychże wskazań będzie osobiste włączenie się kate-
chety w opracowywanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) 
i zredagowanie dostosowania wymagań edukacyjnych z religii. W trosce o dobro ucznia 
nie należy godzić się na proponowane czasem przez przedstawicieli zespołów wychowaw-
czych zwolnienie katechety z prac nad wspomnianymi dokumentami i ograniczenie jego 
roli do złożenia podpisu na opracowaniu przygotowanym przez innych nauczycieli i specja-
listów. 
Mimo pewnych objawów charakterystycznych dla spektrum autyzmu warto pamiętać, 
że brak niektórych z nich nie przesądza o diagnozie. Ponadto zaburzeniu mogą towarzyszyć 
inne trudności, co sprawia, że każdy uczeń z autyzmem stanowi dla katechety indywidualne 
wyzwanie. Powinien on poznać tę jedyną i niepowtarzalną osobę oraz jej specjalne, czyli 
wyjątkowe potrzeby w obszarze komunikacji społecznej, interakcji, zachowań oraz aktyw-
ności. 
W trosce o owocność podejmowanych działań, w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości 
odnośnie do pracy z konkretnym uczniem, katecheta winien szukać pomocy u szkolnych 
specjalistów, wychowawców lub nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. 
Nade wszystko skarbnicą wiedzy na temat ucznia są jego rodzice. Regularny kontakt z ro-
dzicami, dokonujący się w atmosferze życzliwości i autentycznej troski o młodego czło-
wieka, pozwoli katechecie reagować adekwatnie do sytuacji i potrzeb, a także dokonywać 
bieżącej ewaluacji własnych działań. Jednocześnie w żadnym wypadku jakiekolwiek trud-
ności katechety czy brak umiejętności pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, nie dają 
podstaw do oczekiwań czy choćby sugestii co do wypisania dziecka z religii. Skoro rodzice 
wyrazili pragnienie udziału dziecka w tych zajęciach, to zadaniem katechety jest takie 
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zaplanowanie działań dydaktycznych i zorganizowanie nauczania, poprzez które umożliwi 
się temu uczniowi poznanie i zrozumienie głoszonego orędzia chrześcijańskiego. 
Jak przypomniał w 2013 roku przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia i Chorych: „Trzeba być otwartym na dzieci autystyczne w różnych dziedzinach 
działań społecznych, edukacyjnych, katechetycznych, liturgicznych, odpowiednio do ich 
zdolności relacji” (Przesłanie na VI Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu). 
O ile katecheta w warunkach szkolnych wie, którzy uczniowie potrzebują specjalistyczne-
go wsparcia i ma do dyspozycji różnorodne narzędzia czy sposoby ułatwiające mu pracę 
z uczniem z autyzmem, o tyle na gruncie parafii bywa pozbawiony tej wiedzy. Zdarza się 
więc, że katecheza parafialna przygotowująca do sakramentów jest czasem przykrych 
doświadczeń, zarówno dla samego katechizowanego, jak i dla jego najbliższych. Potrzebna 
jest większa wrażliwość i otwartość osób odpowiedzialnych za katechezę w parafii, aby 
ośmielić rodziców w zgłaszaniu indywidualnych potrzeb dziecka czy trudności w zrealizo-
waniu wymagań stawianych pozostałym katechizowanym. 
Współpraca z rodzicami dziecka ukierunkowana na jak najlepsze przygotowanie do sa-
kramentów jest dobrą okazją do duchowego wsparcia bliskich katechizowanego. Zrozu-
mienie, gotowość pomocy i modlitewna opieka okazywane tym rodzinom są niezmiernie 
ważne i potrzebne w świecie, w którym wciąż brakuje należytej świadomości na temat 
autyzmu. Znane jest biblijne pouczenie: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im” (Mk 10,14). To właśnie głosiciele i słudzy Słowa powinni nieustannie 
odczytywać je jako swoiste prawo dzieci z autyzmem i ich rodzin do szeroko rozumianej 
katechizacji, a jednocześnie obowiązek spoczywający na katechetach. 

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP 
† Marek Mendyk 

9. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY  
KONKRETYZUJĄCEJ KONCEPCJĘ ŚWIECKIEJ SZKOŁY 

W związku ze złożeniem w Sejmie projektu ustawy konkretyzującej koncepcję świeckiej 
szkoły oświadczam, co następuje: 
Lekcja religii w szkole publicznej jest wyrazem stosowania zasady pomocniczości, jed-
nej z istotnych zasad, na których opiera się ład społeczny państwa demokratycznego. 
Nauczanie religii w publicznej szkole w Polsce jest organizowane na wniosek rodziców 
lub pełnoletnich uczniów. Lekcja religii, mająca charakter konfesyjny, jest jednocześnie 
przedmiotem szkolnym, opłacanym z subwencji oświatowej pochodzącej z podatków 
płaconych także przez osoby wierzące. O uczestniczeniu bądź nieuczestniczeniu w lekcji 
decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie, podobnie, jak rodzice lub pełnoletni ucznio-
wie decydują o miejscu i sposobie edukacji. Ograniczenie prawa rodziców do wychowa-
nia, przez obniżenie wieku decyzji uczniów, jest niespójne z resztą uregulowań prawnych 
i stanowi nieuprawnioną próbę ingerowania w ład wychowawczy w rodzinie. 
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania 
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, lekcje religii/etyki odbywają się 
w ramach planu szkolnego, nauczyciele są członkami rady pedagogicznej, a oceny z tych 
przedmiotów są wliczane do średniej ocen i umieszczane na świadectwie. Takie rozwiąza-
nia gwarantują niedyskryminacyjne traktowanie przedmiotu, mającego istotne znaczenie 
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wychowawcze, organizowanego przez szkołę w celu wsparcia rodziców w wychowaniu 
dzieci, zgodnie z ich światopoglądem. Proponowane zmiany prawne, gdyby je wprowa-
dzono w życie, doprowadziłyby do zmarginalizowania religii i etyki. 
Formułowanie tego rodzaju postulatów wprowadza niepotrzebny spór religijny, godzący 
zarówno w Kościół katolicki, jak i we te związki wyznaniowe, które organizują lekcje religii 
w systemie szkolnym. Ludzie wierzący, podobnie jak osoby bezwyznaniowe, mają prawo 
nie tylko do tolerancji, ale też do przestrzegania ich prawa do decyzji odnośnie do wyzna-
wania wiary oraz wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Uczniowie z ko-
lei mają prawo do oceniania ich wysiłku edukacyjnego, także w ramach lekcji religii i etyki. 
Wreszcie nauczyciele religii oraz etyki mają prawo, by nieodpowiedzialne akcje polityków 
nie czyniły z nich osób wykluczonych, bądź obywateli drugiej kategorii. 
Warszawa-Legnica, 12 stycznia 2019 r.

bp Marek Mendyk  
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego  

Konferencji Episkopatu Polski  

10. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UREGULOWAŃ  
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ 

W związku z nieprawdziwymi informacjami prezentowanymi przez niektórych polityków, 
i nie tylko polityków, oraz powielanymi przez część mediów, odnoszącymi się do nauczania 
religii w szkole, wyjaśniam, co następuje: 
Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów Konstytucji, Konkordatu 
oraz Ustawy o systemie oświaty. Religia jest przedmiotem szkolnym o charakterze kon-
fesyjnym, prowadzić go mogą w systemie oświaty publicznej wszystkie prawnie zareje-
strowane w Polsce Kościoły i związki wyznaniowe, nie tylko Kościół katolicki obrządku 
łacińskiego. Z możliwości tej korzysta ponad 20 podmiotów. 
Konfesyjność lekcji religii oznacza, że Kościoły i związki wyznaniowe biorą odpowie-
dzialność za kwestie merytoryczne, kierowanie odpowiednich osób do nauczania religii, 
spełniających wymogi kwalifikacyjne ustalone w porozumieniu z Ministrem Edukacji Na-
rodowej. Wymogi te odpowiadają standardom, jakie obowiązują nauczycieli innych przed-
miotów. 
Nauczyciele religii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14.04.1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach, są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podle-
gają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich dyrektor szkoły, na podsta-
wie skierowania, o którym mowa powyżej. 
§ 11 cytowanego Rozporządzenia precyzyjnie określa, że nad lekcjami religii sprawują 
nadzór wizytatorzy wyznaczeni przez władze danego Kościoła lub związku wyznanio-
wego, lecz nie tylko oni. W ust. 2 zapisane jest mianowicie, że nadzór pedagogiczny nad 
nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem pro-
wadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Sprawa 
wizytowania i hospitowania lekcji religii jest zatem precyzyjnie wyjaśniona i nie powinna 
budzić wątpliwości. 
Przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji nie służy jakości debaty publicznej. 

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik 
Koordynator Biura Programowania Katechezy  

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
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INFORMACJE MEN

1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2019 r. 
Ferie zimowe –  10-23 lutego 2020 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, 

zachodniopomorskie.
Wiosenna przerwa świąteczna – 09-14 kwietnia 2020 r.
Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

2. KATECHETA WYCHOWAWCĄ KLASY 

Warszawa, 12 stycznia 2019 r. 
DKO-WOK.4072.1.2019.MK 

Pani Aneta Rayzacher-Majewska 
e-mail: arayzacher@op.pl 

Szanowna Pani! 
Odpowiadając na pismo przesłane 4 stycznia br. pocztą elektroniczną do MEN w spra-
wie możliwości pełnienia przez nauczyciela religii funkcji wychowawcy klasy uprzej-
mie informuję, że przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-
nych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr. 36, poz. 155, z późn. zm.) stanowi 
wprost, że nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak 
obowiązków wychowawcy klasy. Oznacza to, że nauczyciel religii, który jest zatrudniony 
w szkole publicznej na podstawie imiennego skierowania do nauczania religii wydanego 
przez właściwe władze zwierzchnie kościoła lub innego związku wyznaniowego (§ 5 ust. 
1 ww. rozporządzenia), nie może pełnić funkcji wychowawcy klasy, czyli objęcie wycho-
wawstwa klasy nie powinno być mu proponowane, a on sam nie może takiej propozycji 
przyjąć. 
Przedstawiona wyżej zasada została przyjęta w porozumieniu 
z władzami zwierzchnimi kościołów i innych związków wyznaniowych. Wynika ona m.in. 
ze szczególnego charakteru pracy nauczyciela religii oraz jego podwójnej podległości 
służbowej: jako pracownik szkoły podlega on dyrektorowi szkoły , natomiast jako nauczy-
ciel religii podlega władzom zwierzchnim kościoła lub związku wyznaniowego, od których 
otrzymał skierowanie uprawniające do nauczania w szkole publicznej religii określonego 
wyznania. 
Imienne skierowanie do pracy w danej szkole, wydane przez właściwe władze zwierzch-
nie kościoła lub innego związku wyznaniowego jest warunkiem niezbędnym do zawarcia 
umowy o pracę, czyli zatrudnienia nauczyciela religii. Skierowanie to może zostać cofnięte 
przez wydającego, co jest równoznaczne z utratą przez nauczyciela religii uprawnień do na-
uczania religii w danej szkole (przepis § 5 ust. 2 rozporządzenia) oraz z rozwiązaniem w tej 
szkole stosunku pracy z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania. 
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Zawarte w przepisach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z na-
uczycielem religii zastrzeżenie możliwości cofnięcia skierowania przez władze zwierzchnie 
kościołów i związków wyznaniowych w trakcie roku szkolnego (równoznacznego z usta-
niem stosunku pracy w danej szkole) w istotny sposób ogranicza możliwość przyjęcia 
przez niego funkcji wychowawcy klasy. 
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja nauczyciela przedmiotu zaliczanego do obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych zatrudnionego w oparciu o przepis art. 10 ustawy Karta 
Nauczyciela, który ponadto uczy religii (na podstawie imiennego skierowania wydanego 
przez kościelne władze zwierzchnie). W takim przypadku cofnięcie skierowania do na-
uczania religii w danej szkole nie powodowałoby ustania stosunku pracy i nie miałoby 
wpływu na pozostały zakres jego obowiązków, w tym na ewentualne pełnienie przez nie-
go funkcji wychowawcy klasy. 
Decyzję w sprawie powierzenia nauczycielom obowiązków wychowawców klas podejmu-
je dyrektor szkoły. 
Jednocześnie informuję, że Minister Edukacji Narodowej w kwietniu ub. r. podjął decyzję 
o rezygnacji z dalszych prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia, które w lutym 
2018 r. było przedstawione do konsultacji społecznych. 

Z poważaniem 
Katarzyna Koszewska  

Dyrektor Departament Kształcenia Ogólnego

3. ORGANIZACJA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

Zgodnie z przepisami uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach 
publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w trzy-
dniowych rekolekcjach wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę dane-
go kościoła lub innego związku wyznaniowego (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji  
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania na-
uki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).  
Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościo-
ły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji. 
Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń 
między organizującymi rekolekcje a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolek-
cjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze. 
Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych 
nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak 
na celu umożliwienie im uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Warto zazna-
czyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej  
i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. 
Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie 
uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Szkoła ma prawo 
do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach. 
Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły, 
jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów, może zwrócić się jednak do po-
zostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich 
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przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. 
W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności 
sumienia i wyznania. 
Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli 
program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, 
szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzy-
skują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie 
uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. 
Warto podkreślić również, że dyrektor szkoły jest zobowiązany zaplanować roczny czas 
pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę progra-
mów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

Departament Informacji i Promocji 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

INFORMACJE WNK

1. OCENA MERYTORYCZNA NAUCZYCIELA RELIGII 

Katecheci ubiegający się o ocenę pracy mogą w WNK otrzymać wymaganą procedurami 
oświatowymi ocenę merytoryczną. W tym celu organ upoważniony do dokonania oceny 
(np. dyrektor) powinien – odpowiednio wcześnie – przedłożyć do sekretariatu WNK Kurii 
Biskupiej Warszawsko-Praskiej stosowane podanie. Po jego wpłynięciu WNK zleca wizy-
tatorowi nauczania religii hospitację lekcji. Prosi także nauczyciela o przedstawienie WNK 
samooceny swojej pracy. Po hospitacji WNK wystawiona zostanie przez WNK ocena. 
Wydanie jej odpowiednim organom uzależnione jest od formacji duchowej i metodycz-
nej katechety (m.in. rekolekcje, dni skupienia, spotkania formacyjne – katecheci świeccy, 
szkolenia) oraz od aktualnej ankiety katechetycznej. W razie braków w tym zakresie nale-
ży skontaktować się z WNK. W przeciwnym razie ocena zostanie wstrzymana. 
Przepis prawny: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018 r. w spra-
wie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu in-
formacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu ocenia-
jącego oraz trybu postępowania odwoławczego. 
§ 11. Przepisy § 2–10 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, 
z tym, że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną na-
uczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

1. KALENDARIUM WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ 2019/2020

	 	30.08.2019 – odprawa katechetyczna – Msza Święta bp Romuald Kamiński, 
Wykład: Brat Tadeusz Ruciński, – „Pogańskie dzieci chrześcijańskiego świata”

	 	01.09.2019 – odprawa katechetyczna – Msza Święta bp Marek Solarczyk,  
Wykład: Brat Tadeusz Ruciński, – „Pogańskie dzieci chrześcijańskiego świata”

	 	28.09.2019 – formacyjne spotkanie w terenie – Niepokalanów, Szymanów.
	 	4-5.10.2019 – warsztaty – Pomoce dydaktyczne i formy plastyczne w kate-

chezie – p. Longina Cywińska, Aula kurialna, ul. Floriańska 3
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	 	10.10.2019 – Seminarium metodyczne – „Praktyczne wprowadzenie w Pismo Świę-
te z wykorzystaniem metod aktywizujących” – Akademik Praski, ul. Floriańska 3A, 
godz. 15.00 – prowadzi p. Grzegorz Diłanian

	 	14.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej 
	 	16.10.2019 – „Lekcja fotografii dla nauczycieli”, Akademik Praski, ul. Floriańska 3A, 

Warszawa oraz plener, 3 – godzinne – prowadzi p. Waldemar Kompała.
	 	19.10.2019 – spotkanie formacyjne katechetów – „Pierwsze pełne uczestnictwo 

dzieci w Eucharystii – o co tak naprawdę chodzi w tym wydarzeniu?” – Aula kurial-
na, ul. Floriańska 3. Prowadzi ks. dr Krzysztof Waligóra oraz s. Otylia Pierożek. 

	 	23.10.2019 – pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę̨. Początek spotkania 
w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 10.30.

	 	26.10.2019 – Warsztaty – „Emisja głosu dla nauczycieli” – Dom katechetyczny 
Parafii Wniebowzięcia NMP ul. Trakt Lubelski 157, Warszawa, godz. 10.00 z ak-
torką panią̨  Agatą Piotrowską – Mastalerz.

	 	16.11.2019 – spotkanie formacyjne katechetów – „Warsztat katechety – czyli jak 
prostymi sposobami tworzyć własne pomoce dydaktyczne”, prowadzi P. Dorota 
Ząberg. Aula kurialna, ul. Floriańska 3.

	 	16.11.2019 – spotkanie formacyjne dla nauczycieli szkół dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi – „Katecheza przedsakramentalna osób nie-
pełnosprawnych w szkole i parafii”, prowadzi ks. Grzegorz Opiela. Aula kurialna, 
ul. Floriańska 3.

	 	20.11.2019 – szkolny etap OTK – godz. 11.00.
	 	21.11.2019 – Etap szkolny konkursu diecezjalnego dla VI – VIII klas szkoły pod-

stawowej.
	 	23.11.2019 – warsztaty – „Porządek na katechezie” – ul. Floriańska 3, godz. 9.00 – 

prowadzi p. Zbigniew Barciński
	 	25.11.2019 – warsztaty metodyczne – „Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię 

(Ps 96,2) – piosenki i wiersze w katechezie” – ul. Floriańska 3A, godz. 15.00 – pro-
wadzi p. dr Aneta Rayzacher-Majewska

	 	13.12.2019 – godz. 11.30 Spotkanie przedświąteczne dla Dyrektorów Szkół  
z ks. Biskupem Romualdem Kamińskim – Aula kurialna – ul. Floriańska 3.

	 	14.12.2019 – godz. 10.00 – 13.00 – Adwentowy dzień skupienia – Aula kurialna 
– ul. Floriańska 3. ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski,

	 	14.12.2019 – godz. 16.00 – 19.00 – Adwentowy dzień skupienia dla nauczycieli 
w Mińsku Mazowieckim – ks. Henryk Zieliński,

	 	08.01.2020 – Warsztat umiejętności wychowawczych – Nauczyciel – mistrz, 
przewodnik, inspirator… cz. 2, Akademik Praski, ul. Floriańska 3A, Warszawa,  
3 – godzinne – prowadzi p. Elżbieta Sandach.

	 	16.01.2020 – Etap diecezjalny konkursu dla VI – VIII klas szkoły podstawowej, 
jedna ze szkół gminy Radzymin, godzina zostanie podana w późniejszym termi-
nie.

	 	18.01.2020 – spotkanie formacyjne katechetów – „A piękno świeci w ciemności 
– o ikonie i sztuce na lekcji religii, prowadzi ks. bp Michał Janocha, Aula kurialna,  
ul. Floriańska 3.
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	 	04.03.2020 – diecezjalny etap OTK w WSD, ul. Mehoffera 2 – godz. 11.00.
	 Do 09.03.2020 – Etap szkolny konkursu dla szkół podstawowych.
	 	12. 03. 2020 – Seminarium metodyczne – „Jak rozmawiać z uczniami o najtrud-

niejszych tekstach Pisma Świętego?” – ul. Floriańska 3A, godz. 15.00 – prowadzi  
p. Grzegorz Diłanian

	 12.03.2020 – Szkolny etap konkursu OKWB dla szkół średnich
	 	21.03.2020 – Termin dostarczenia prac konkursowych ze szkół podstawowych 

do kurii.
	 	21.03.2020 – godz. 10.00 – 13.00 – Wielkopostny dzień skupienia – aula kurialna 

– ul. Floriańska 3, prowadzi ks. Andrzej Kopczyński.
	 	21.03.2020 – godz. 16.00 – 19.00 – Wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli 

w Mińsku Mazowieckim prowadzi ks. Artur Staniszewski.
	 16–18.04.2020 – ogólnopolski etap OTK – Przemyśl
	 22.04.2020 – Diecezjalny etap konkursu OKWB dla szkół średnich.
	 	25.04.2020 – spotkanie formacyjne katechetów – Nowa podstawa – stare dyle-

maty. Szkolenie dla nauczycieli religii nt. nowej podstawy programowej, prowadzi 
Pani Aneta Rayzacher-Majewska. Aula kurialna, ul. Floriańska 3.

	 	14.05.2020 – Warsztaty metodyczne – Kamishibai – teatr ilustracji. Jak zamienić 
głośne czytanie w ciekawe opowiadanie… – Akademik Praski, ul. Floriańska 3A, 
Warszawa, 3 – godzinne – prowadzi ks. Piotr Pierzchała – od godz. 15.00.

	 	22.05.2020 – Ogłoszenie wyników konkursu diecezjalnego dla szkół podstawo-
wych – godz. 11.00 – Aula Kurialna, ul. Floriańska 3.

	 	30.05.2020 – godz. 10.00 – Podsumowanie pracy katechetycznej – sala kurial-
na – ul. Floriańska 3

	 08-09.06.2020 – Ogólnopolski etap konkursu OKWB dla szkół średnich.
	 04.07 – 11.07.2020 – pielgrzymka katechetów do Libanu.

OFERTA METODYCZNA

W ROKU SZKOLNYM 2019/20 
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 for-
macja permanentna (kan. 780 KPK). Wydane w 2001 roku Dyrektorium katechetyczne 
Kościoła Katolickiego w Polsce zwraca uwagę na to, że skuteczność katechezy zapewnia 
odpowiednia formacja katechetów. Przekonanie to wypływa z tradycji Kościoła, który 
zawsze uważał, że wychowanie osoby ludzkiej dokonuje się najskuteczniej w wyniku oso-
bowego oddziaływania (nr 149). 
Formacja dotyczy wszystkich katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych. Kapłani tak-
że uczestniczą w warsztatach katechetyczno – pedagogicznych, ale mają odrębne terminy 
formacji. 
Spotkania formacyjne i dni skupienia dla katechetów są więc OBOWIĄZKOWE.
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UWAGA:
Każdy z katechetów świeckich oraz siostry zakonne są zobowiązani do uczestnictwa 
w spotkaniach 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 w Warszawie. 
Pozostałe spotkania, które zostały przedstawione w poniższym informatorze są propozy-
cją dla katechetów naszej diecezji. Mając na uwadze przedstawione przez Państwa zapo-
trzebowania. Wychodzimy im naprzeciw. Zapraszamy do skorzystania z proponowanych 
spotkań i szkoleń. Wiemy, że są to spotkania dla katechetów z pasją. 

SPOTKANIA FORMACYJNE 

TZW. OGNISKA KATECHETYCZNE

Cztery tematy spośród których katecheci winni uczestniczyć w dwóch przez siebie wy-
branych. Na te spotkania nie trzeba się zapisywać. 

SPOTKANIE I

„Pierwsze pełne uczestnictwo w Eucharystii – o co tak naprawdę chodzi w tym wydarzeniu?”
19.10.2019, godz. 10.00 – 13.00.
Prowadzący ks. Krzysztof Waligóra, S. Otylia Pierożek
Ksiądz dr Krzysztof Waligóra – ksiądz diecezji warszawskiej-praskiej. Uzyskał stopień 
doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie dysertacji pt. „Etycz-
ne rozumienie sukcesu” pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Helmuta Jurosa. Pełnił funkcję 
Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wykładowca 
katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-

-Praskiej. Pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie-Tar-
chominie. Jest proboszczem parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie (Zerzeń). 
Siostra mgr Otylia Olga Pierożek: Kanoniczka Ducha Świętego, nauczyciel religii w szkole 
podstawowej wieloletni metodyk nauczania religii. Specjalistka od metodyki nauczania. 
Opis szkolenia: Spotkanie dla nauczycieli przygotowujących dzieci do pełnego uczest-
nictwa w Eucharystii w klasach III w szkole i przy parafii
Na warsztatach postaramy się przedstawić autorski program pracy z dziećmi i rodzicami 
przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz sakramencie pokuty 
i pojednania. 
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SPOTKANIE II

„Warsztat katechety – czyli jak prostymi sposobami tworzyć własne pomoce dydaktyczne” 
16.11.2019, godz. 10.00 – 13.00.
Prowadzący Pani Dorota Ząberg.
Pani Dorota Monika Ząberg – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 86 w Warszawie. 
Pracowała w Radiu Warszawa Praga oraz tygodniku Obserwator. Współredagowała pod-
ręcznik do religii w diecezji warszawsko-praskiej. Jest autorką Akademii Profesjonalnego 
Katechety. Współpracowała z „Katechetą”. Należy do Stowarzyszenia NATAN. Dyrektor-
ka serwisu katechetycznego WWW.KATECHEZANATANA.PL. Prowadzi szkolenia z mul-
timediów w edukacji. Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Pasjonuje się nowoczesnymi 
technologiami informacyjnymi, tworzeniem pomocy dydaktycznych do lekcji, sztuką, fo-
tografią.
Opis szkolenia: Właściwie dobrane pomoce dydaktyczne podnoszą efektywność procesu 
edukacyjnego. Kupowane w sklepie – ułatwiają pracę, ale są sporym wyzwaniem finan-
sowym. Okazuje się, że wystarczy zajrzeć do szafy, pokoju dziecięcego czy kuchni, aby 
stworzyć niepowtarzalne i bardzo skuteczne narzędzia do pracy z uczniami. Warsztat ten 
zainspiruje i wytłumaczy, jak zorganizować własny warsztat katechetyczny, który umożli-
wi przeprowadzenie lekcji na każdym poziomie edukacyjnym.

SPOTKANIE II A  
dla nauczycieli szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

„Katecheza przedsakramentalna osób niepełnosprawnych w szkole i parafii”.
16.11.2019, godz. 10.00 – 13.00.
Prowadzący ks. Grzegorz Opiela.
Ksiądz Grzegorz Opiela – znany w całym, Radomiu (i nie tylko) młody ksiądz – wikariusz 
parafii św. Łukasza w Radomiu na Michałowie, duszpasterz, nauczyciel w szkole specjal-
nej, wielbiciel disco-polo – z niezwykłym podejściem do ludzi i życia.
Opis szkolenia: W trakcie spotkania prowadzący przedstawi następujące zagadnienia:
1. Katecheza przedsakramentalna osób niepełnosprawnych w szkole i parafii
2. Rola katechezy i katechety w szkole specjalnej – uwagi praktyczne 
3.  Dyskusja – panel z uczestnikami – pytania i odpowiedzi dot. katechezy specjalnej.

SPOTKANIE III

„A piękno świeci w ciemności – o ikonie i sztuce na lekcji religii”.
18.01.2020, godz. 10.00 – 13.00.
Prowadzący ks. bp Michał Janocha
Ksiądz bp Michał Janocha – Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Jego zain-
teresowania obejmują także teologię sztuki oraz badania porównawcze kultury chrześci-
jańskiego Wschodu i Zachodu. Przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydaktycz-
ne śladami Wschodu i Zachodu. Jego uczestnikami byli studenci oraz klerycy. Święcenia 
biskupie bp Michał przyjął w Warszawie w 2015 roku. Wcześniej m. in. pełnił posługę 
kapelana w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach , był Ojcem duchownym w WMSD 
w Warszawie, pracownikiem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, redaktorem naczel-
nym miesięcznika społeczno-religijnego „Credo”.
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Opis szkolenia: Ikony, otaczane przez długi czas kultem w Cerkwi prawosławnej trafiły 
na ołtarze naszych kościołów katolickich i stały się obiektem czci. Ikona w sposób pla-
styczny wyobraża i uobecnia Boga, a Najświętszy Sakrament czyni to w sposób sakra-
mentalny.
Ksiądz biskup Michał Janocha opowie o ikonie i o różnych dziełach sztuki. Jak o nich mó-
wić na lekcjach religii. 

SPOTKANIE IV

Nowa podstawa – stare dylematy. Szkolenie dla nauczycieli religii nt. nowej podstawy pro-
gramowej.
25.04.2020, godz. 10.00 – 13.00.
Prowadząca p. Aneta Rayzacher-Majewska
Dr Aneta Rayzacher-Majewska – konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konfe-
rencji Episkopatu Polski, wykładowca katechetyki w UKSW, katechetka w przedszkolu, 
współautorka katechetycznych dokumentów programowych, autorka podręczników 
do religii i licznych materiałów katechetycznych. Prywatnie żona i mama. 
Opis szkolenia: Od 1 września 2020 roku zacznie obowiązywać nowa podstawa progra-
mowa katechezy. Jak każda zmiana, tak i ta budzi niepokój katechetów – szczególnie, iż 
nauczyciele innych przedmiotów mają analogiczną zmianę już za sobą. Czym dokument 
różni się od poprzedniego? Czy należy wdrażać „Podstawę…” we wszystkich klasach? 
Na co powinni zwrócić uwagę katecheci? Dlaczego warto znać treść dokumentu, choć 
autorzy podręczników przełożyli ją na poszczególne lekcje? W jaki sposób należy moni-
torować realizację podstawy programowej? To z pewnością zaledwie część pytań, które 
nurtują nauczycieli religii. Szkolenie będzie okazją do postawienia tych i innych kwestii, 
a także uzyskania odpowiedzi na nie. Przygotuje katechetów do podjęcia pracy w nowym 
roku szkolnym w świetle nowych założeń programowych. 
Do tego szkolenia katecheci często są obligowani przez dyrektorów szkół.

SPOTKANIA FORMACYJNE 

OFERTA SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH  
I SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

Formacyjne spotkanie w terenie
Niepokalanów, Szymanów
28.09.2019, godz. 7.00 – cały dzień.
Zapraszamy na całodzienne spotkanie wyjściowe z wędrówką. Po drodze odwiedzimy: 
Niepokalanów, miejsce pobyty Ojca Maksymiliana Marii Kolbego oraz Szymanów –Sank-
tuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej. W trakcie Msza Święta. 
Zapisy telefonicznie lub mailowo do 18.09.2019 w WNK. Osobom zainteresowanym zo-
staną podane szczegóły. Zabieramy ze sobą suchy prowiant.
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WARSZTATY METODYCZNE

Pomoce dydaktyczne i formy plastyczne w katechezie 
04.10.2019 – godz. 15.00 (5 godz. dydakt.)
05.10.2019 – godz. 9.00 (10 godz. dydakt.)
Aula kurialna, ul. Floriańska 3, Warszawa.
Prowadząca mgr Longina Cywińska
Longina Cywińska: Jestem młodą emerytką i takich już nie będzie, bo jak wiadomo zmie-
niły się przepisy wobec nauczycieli.
Dzięki spokojniejszemu życiu mam czas na robienie tego, co sprawia mi frajdę, a miano-
wicie wędrowanie po naszej polskiej ziemi, ale nie tylko, zabawę z wnukami, prowadzenie 
warsztatów, a co się z tym wiąże wyjazdy i poznawanie fantastycznych ludzi.
Pani Longina to nauczyciel dyplomowany, wieloletni metodyk nauczania religii. Specjalist-
ka od metodyki nauczania, trener Stowarzyszenia Pedagogów NATAN.
Opis szkolenia: 
	 	Zapoznanie z autorską propozycją pomocy dydaktycznych dla katechetów
	 Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych
	 	Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie oddziaływań wychowaw-

czych
	 	Wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas pracy metodami aktywizującymi
	 	Wykorzystanie pomocy dydaktycznych dotyczących symboliki chrześcijańskiej 

W trakcie warsztatów uczestnicy wykonują samodzielnie przy pomocy prowadzącej pięć 
plansz dydaktycznych.
Poznają propozycję pracy z planszami, cele realizowane na katechezie dzięki wykorzysty-
waniu tych plansz. 
Dodatkowo prezentuję, omawiam kilkanaście pomocy dydaktycznych. Uczestnicy mogą 
skorzystać z pomocy autorskich /robić notatki, rysunki schematyczne/.
Pomoce te koncentrują uwagę uczniów i pomagają w zrozumieniu przekazywanych prawd 
wiary.
Warsztat adresowany jest głównie do katechetów uczących w klasach szkoły podstawo-
wej oraz w szkołach specjalnych.

28.09.2019 PIĄTEK – godz. 15.00 (5 godz. dydakt.)
Plansza „Wierzę w Boga”
Plansza „1 i 2 Listopada”
Co należy przynieść: 

•	 długa linijka, 
•	 ołówek,
•	 nożyczki,
•	 nożyk do tapet,
•	 podkładka,
•	 wypisany długopis lub drut do robienia na drutach
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29.09.2019 SOBOTA – godz. 9.00 (10 godz. dydakt.)
Plansza „Siedem sakramentów” (każdy sakrament na oddzielnej planszy”
Co należy przynieść: 

•	 długa linijka, 
•	 ołówek, 
•	 nożyczki, 
•	 nożyk do tapet, 
•	 podkładka,
•	 wypisany długopis lub drut do robienia na drutach

Koszty organizacyjne i materiały: 70 zł.

Seminarium metodyczne: „Praktyczne wprowadzenie w Pismo Święte z wykorzystaniem me-
tod aktywizujących”
10.10.2019
Akademik Praski, Warszawa, ul. Floriańska 3A.
Rozpoczęcie godz. 15.00
Prowadzący: mgr Grzegorz Diłanian
mgr Grzegorz Diłanian –absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i podyplo-
mowych studiów katechetyczno-pedagogicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie; nauczyciel religii, etyki i filozofii; doradca metodyczny m. st. Warszawy 
w zakresie religii; prowadzi warsztaty, seminaria metodyczne i kursy doskonalące; współ-
pracuje z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych studentów; 
autor licznych konspektów i pomocy dydaktycznych; od lat młodzieńczych związany 
z Ruchem Światło-Życie; mąż i ojciec trójki dzieci; pasjonat wędrówek górskich, ciężkich 
rockowych brzmień i literatury faktu.
Opis szkolenia: Gdyby zapytać naszych uczniów, czym jest Pismo Święte, to pewnie wielu 
z nich odpowiedziałoby, że jest ono: „listem Boga do człowieka”, „wyznaniem Bożej miło-
ści”, „objawieniem Bożych tajemnic” czy „skarbcem mądrości”. Moglibyśmy z zachwytem 
tym odpowiedziom przyklasnąć, gdyby nie jedno „ale” wyrażone na różne sposoby… Ale 
dlaczego tak rzadko czytasz ten list? Z jakiego powodu nie upajasz się tym miłosnym wy-
znaniem każdego dnia? Co stoi na przeszkodzie byś te tajemnice z pasją odkrywał? Dla-
czego tych skarbów mądrości nie chcesz posiąść?
Warto zatem zastanowić się nad tym, co zrobić, aby nasi uczniowie sięgali po Pismo Świę-
te. Jak ich zachęcić do kontaktu ze Słowem Bożym? W jaki sposób sprawić, aby pozytyw-
nie odpowiedzieli na zaproszenie skierowane wieki temu do św. Augustyna – choć tak 
naprawdę do każdego z nas – „Tolle et lege!”.
Odpowiedzi na powyższe problemy i pytania poszukamy na seminarium metodycznym 
zatytułowanym „Praktyczne wprowadzenie w Pismo Święte z wykorzystaniem metod ak-
tywizujących”. W jego trakcie zostaną zaprezentowane konkretne scenariusze lekcji, me-
tody pracy z tekstem biblijnym oraz prezentacje multimedialne możliwe do wykorzystania 
praktycznie od zaraz na lekcjach.
Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli uczących w starszych klasach szkoły podstawo-
wej i w szkołach ponadpodstawowych.
Koszty organizacyjne: 40 zł. 
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„Lekcja fotografii dla nauczycieli”
16.10.2019
Akademik Praski, Warszawa, ul. Floriańska 3A.
Rozpoczęcie godz. 15.00
Prowadzący Waldemar Kompała
Waldemar Kompała z Rzeczpospolitej. Fotografią prasową zajmuje się zawodowo od 1990 
roku, kiedy rozpoczął pracę w katowickim dodatku do Gazety. Siedem lat później przenosi 
się do Warszawy by objąć funkcję kierownika agencji fotograficznej. W latach 2005-2008 
jest fotoreporterem Gazety. Od 2008 roku związany z Rzeczpospolitą, w której pełni rolę 
szefa działu fotograficznego. 
Opis szkolenia: w trakcie warsztatu podjęte będą zagadnienia:

1. Co to jest fotografia? 
2. Zasady kompozycji
3. Głębia ostrości – jak ją kontrolować?
4. Długie czasy naświetlania – do czego używać.
5. Jak używać lampy błyskowej?
6. Jak zrobić zdjęcie komórką by wykorzystać ją na lekcji. 
7. Balans bieli. 

Koszty organizacyjne: 40 zł. 

„Emisja głosu dla nauczycieli” – warsztaty metodyczne
26. 10. 2019 
Dom katechetyczny Parafii Wniebowzięcia NMP
Warszawa, ul. Trakt Lubelski 157.
Rozpoczęcie godz. 10.00
Prowadząca: dr Agata Piotrowska-Mastalerz
Dr Agata Piotrowska-Mastalerz – z wykształcenia aktorka i nauczyciel emisji głosu. Ab-
solwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Początki kariery zawodo-
wej to praca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Kolejne lata w karierze teatralnej to praca w war-
szawskim 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 Filmo-
wej. Od 2012 prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi 
warsztaty i szkolenia dla osób występujących publicznie.
Opis szkolenia: 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;
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•	 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;

Koszty organizacyjne: 40 zł.

Porządek na katechezie
23.11.2019
Akademik Praski, Warszawa, ul. Floriańska 3A.
Rozpoczęcie godz. 15.00
Prowadzący Zbigniew Barciński
Pan Zbigniew Barciński – mgr pedagogiki, prezes i jeden z założycieli Stowarzyszenia 
Pedagogów NATAN, stały współpracownik redakcji miesięcznika „Katecheta”, jeden z po-
mysłodawców koalicji prorodzinnej i antygenderowskiej, autor wielu książek z zakresu 
pedagogiki, katechezy i wychowania. 
Opis szkolenia: Cele szkolenia:

•	 	Poszerzenie wiedzy na temat skutecznych sposobów wprowadzania porządku 
na katechezie 

•  Rozwinięcie umiejętności skutecznego wprowadzania porządku na katechezie
• Poznanie doświadczeń innych osób związane z tą tematyką

Podczas szkolenia uczestnicy:
•  Diagnozują zachowania, które burzą porządek na katechezie 
•  Budują strategię skutecznego wprowadzania porządku na katechezie
•  Ćwiczą umiejętność reagowania w wybranych typach trudnych sytuacji

Koszty organizacyjne: 40 zł.

„Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię (Ps 96,2) – piosenki i wiersze w katechezie” 
25.11.2019 
Akademik Praski, Warszawa, ul. Floriańska 3A 
Rozpoczęcie godz. 15.00
Prowadząca Dr Aneta Rayzacher-Majewska
Dr Aneta Rayzacher-Majewska –konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski, wykładowca katechetyki w UKSW, katechetka w przedszkolu, współ-
autorka katechetycznych dokumentów programowych, autorka podręczników do religii 
i licznych materiałów katechetycznych. Prywatnie żona i mama.
Opis szkolenia: „Kto śpiewa, dwa razy się modli” – stwierdził św. Augustyn, a poradniki 
metodyczne pękają w szwach od propozycji śpiewu na lekcje religii. „Proszę pani, a ja 
znam wierszyk o Panu Jezusie…” – mawiają nasi uczniowie i deklamują pobożne rymo-
wanki. Jakie jest właściwe miejsce piosenek i wierszy w katechezie – zarówno na lekcjach 
religii w szkole, jak i spotkaniach katechetycznych w parafii? Czym należy kierować się 
w doborze utworów? Czy poezja to właściwy sposób mówienia dzieciom o Bogu oraz 
odpowiadania przez dzieci Ojcu w niebie? Czy rzeczywiście każdy śpiew przybliża nas 
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do Boga? Uczestnicy szkolenia spróbują znaleźć odpowiedzi na te pytania. Zrewidują tak-
że dotychczasowe zastosowanie piosenek i wierszy w katechezie, podzielą się dobrymi 
praktykami w tym zakresie, a po spotkaniu z większą świadomością będą sięgać po śpiew 
i utwory poetyckie w formacji religijnej dzieci.
Koszty organizacyjne: 40 zł.

Nauczyciel – mistrz, przewodnik, inspirator…

– Warsztat umiejętności wychowawczych, część 2 – 
08.01.2020
Akademik Praski, Warszawa, ul. Floriańska 3A
Rozpoczęcie godz. 15.00
Prowadząca mgr Elżbieta Sandach
Elżbieta Sandach: 11 lat studiów, 33 lata praktyki, nauczyciel młodszych dzieci w szko-
le podstawowej, pasjonat pracy z dziećmi, mama dwójki już dorosłych dzieci, kochająca 
swoją pracę. Można słuchać jej opowieści o wychowaniu i pomysłach na nie godzinami. 
Opis szkolenia: w trakcie warsztatu prowadząca postara się pokazać różne metody pra-
cy z młodszymi dziećmi w szkole podstawowej. Warsztat będzie współtworzony przez 
uczestników. Postaramy się podjąć następujące zagadnienia: 
	 	Jak prowadzić zajęcia by były one radością zarówno dla nauczyciela jak i ucznia?
	 Co robić, by przynosiły korzyści dla obu stron?
	 Co robić, by nie czekać do końca i nie cieszyć się z dzwonka?
	 	Co robić by lekcja była inspiracją a nie utrzymanym w ramach obowiązkiem?
	 Czym jest ocena na lekcji?
	 Co zrobić, by dziecko i nauczyciel razem czuli się bezpiecznie?

Nie wstydź się prosić i dzielić swoimi pomysłami. 
Koszty organizacyjne: 40 zł.

„Seminarium metodyczne: „Jak rozmawiać z uczniami o najtrudniejszych tekstach Pisma 
Świętego?
12. 03. 2020 
Akademik Praski, Warszawa, ul. Floriańska 3A
Rozpoczęcie godz. 15.00
Prowadzący: mgr Grzegorz Diłanian
Mgr Grzegorz Diłanian – absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i podyplo-
mowych studiów katechetyczno-pedagogicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie; nauczyciel religii, etyki i filozofii; doradca metodyczny m. st. Warszawy 
w zakresie religii; prowadzi warsztaty, seminaria metodyczne i kursy doskonalące; współ-
pracuje z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych studentów; 
autor licznych konspektów i pomocy dydaktycznych; od lat młodzieńczych związany 
z Ruchem Światło-Życie; mąż i ojciec trójki dzieci; pasjonat wędrówek górskich, ciężkich 
rockowych brzmień i literatury faktu.
Opis szkolenia: Dlaczego biblia nie mówi o dinozaurach? Czy dzieci Adama i Ewy popeł-
niały kazirodztwo? Dlaczego Abram oddał faraonowi swoją żonę, mówiąc, że jest ona 
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jego siostrą? Dlaczego Jozue mordował bez opamiętania także dzieci, kobiety i starców? 
Co to za Bóg, który zgadza się na śmierć Syna? Jak to możliwe, że Maryja, pozostając dzie-
wicą, poczęła i urodziła dziecko? Dlaczego Ananiasz i Safira padli martwi u stóp św. Piotra, 
gdy ten wykazał im oszustwo, czy tak wygląda chrześcijańskie miłosierdzie? Dlaczego św. 
Paweł nakazuje, aby żony były poddane mężom – czyż to nie seksizm w czystej postaci? 

Powyższe pytania to nawet nie wierzchołek góry lodowej trudnych kwestii, jakie gotowi 
są na światło dzienne wyciągnąć nasi młodzi „umiarkowanie-uczeni w Piśmie”. Na semi-
narium metodycznym zatytułowanym „Jak rozmawiać z uczniami o najtrudniejszych tek-
stach Pisma Świętego?” Zastanowimy się, jak z tymi i im podobnymi pytaniami się mierzyć; 
jakich metod unikać, a jakimi się posługiwać; gdzie szukać pomocy, jeśli sami nie wiemy, 
jak na jakieś pytanie odpowiedzieć?

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli uczących w starszych klasach szkoły podstawo-
wej i w szkołach ponadpodstawowych.

Koszty organizacyjne: 40 zł.

Warsztaty metodyczne – Kamishibai – teatr ilustracji. Jak zamienić głośne czytanie w cieka-
we opowiadanie…

14.05.2020 

Akademik Praski, Warszawa, ul. Floriańska 3A

Rozpoczęcie godz. 15.00

Czas ok. 3 godz.

Prowadzący ks. Piotr Pierzchała 

Ksiądz Piotr Pierzchała: kapłan diecezji warszawsko praskiej. Odbył studia specjalistycz-
ne w zakresie katechetyki na UKSW. Prowadzi zajęcia i praktyki katechetyczne w Wyż-
szym Seminarium Duchownym na Tarchominie. Od 1 sierpnia 2013 r. mianowany Dyrek-
torem Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej. Pasjonat nauczania, jego form i metod. 

Opis szkolenia: 

Na warsztatach uczestnik uczestnicy dowiedzą się czym jest teatrzyk kamishibai i jak 
można go wykorzystać na lekcjach religii. Postaramy się zobaczyć jak samodzielnie moż-
na zorganizować i przeprowadzić seans kamishibai wykorzystując go do własnych celów 
podczas zajęć. Nauczymy się także samodzielnie tworzyć własne plansze edukacyjne oraz 
opowieści kamishibai.

Koszty organizacyjne: 40 zł.

Bardzo proszę chętnych katechetów do zgłoszenia się do poprowadzenia lekcji otwartej 
związanej z wyżej omówionym zagadnieniem. 
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VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  
KATECHETÓW SPECJALNYCH 

22-24 listopada 2019 r., Warszawa

22.11 piątek
14.00 Otwarcie recepcji, przyjazd uczestników
18. 00 Kolacja
19.00 Msza Święta
20.00  Giełda pomysłów/sukcesów i porażek – możliwość prezentacji własnych pomocy, 

pomysłów na zajęcia a także przedstawienia trudnych sytuacji w szkole/parafii.
23.11 sobota
7.30 Msza Święta
8.00 Śniadanie
9.00-10.30 Trochę teorii:

mgr Ewa Kucharska Czy kościół jest miejscem przyjaznym….. sensorycznie?
Przerwa kawowa/ kiermasz książek z Miodowej

11.30-13.00 Trochę praktyki:
s. Anna Trutko& ks. Michał Gregorowicz: Zrobiliśmy to! (pielgrzymka uczniów szkół 
specjalnych do Rzymu)
Mgr Maria Łubowicz Doświadczenie Katechezy Dobrego Pasterza w Szkole Krok 
Po Kroku w Warszawie

13.15 Obiad
15.00 Warsztaty(dwa do wyboru):

Komunikacja to nie tylko mowa – mgr Monika Królak, logopeda, terapeuta alterna-
tywnej i wspomaganej komunikacji
Papieroplastyka – kartki okolicznościowe, zaproszenia, ozdoby z wykorzystaniem 
urządzeń/narzędzi technicznych – mgr Małgorzata Staniak Pracz
Elementy terapii behawioralnej w pracy katechety – mgr Agnieszka Somerfeld,  
mgr Agnieszka Wójcik

18.00 Kolacja
19.30 Pracowity wieczór (do wyboru):

Grupa Balinta – o pomaganiu, wypaleniu i dbaniu o siebie – mgr Andrzej Mielecki 
psycholog
Spotkanie muzyczne – opowiem Ci przypowieść – mgr Beata Herman

24.11 niedziela
9.00 Śniadanie
10.00 Gość specjalny: Fundacja L’Arche Wspólnota Warszawska
11.30 Msza Święta
13.00 Obiad

Konferencja odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3.
Pełny koszt uczestnictwa, zakwaterowania i posiłków (od kolacji w piątek do obiadu 
w niedzielę) to 250 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres konferencjaoligo@gmail.com od 1 września 2019.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: 

konferencjaoligo@gmail.com lub pod numerem telefonu 601 934887.
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PIELGRZYMKA KATECHETÓW

PIELGRZYMKA DO LIBANU  
HISTORIA CHRZEŚCIJAN – ŚW. CHARBEL

Dzień 1 – 04.07.2020
Zbiórka na lotnisku Warszawa – Okęcie. Odprawa biletowo – bagażowa. Przelot 
do Bejrutu, transfer do hotelu zakwaterowanie. 

Dzień 2 – 05.07.2020
Śniadanie. Spacer po Harissa – bardzo ważny ośrodek pielgrzymowania chrześci-
jan libańskich. Miejsce rozwiniętego kultu Maryjnego, Sanktuarium Matki Bożej 
Pani Libanu, Katedra Maronicka. Przejazd do Bejrutu.
Zwiedzanie Bejrutu – Corniche tętniący życiem deptak spacerowy wzdłuż mor-
skiego brzegu. Następnie Grota Pigeona. Spacer po odnowionym Down Town 
(Stare Miasto), muzeum narodowe. Deir el Qamar – miejsce byłej siedziby rządu 
Libanu. Kolejny etapem jest zwiedzenie bogato dekorowanego pałacu Beiteddine 

– Wielkiego Seraju– dawna rezydencja tureckiego gubernatora. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3 – 06.07.2020
Śniadanie. Zwiedzanie – Trypolisu, Balamand, Rachana: pokrzyżowcowy zamek 
Rajmunda z Saint–Gilles, spacer wąskimi uliczkami starego miasta, stary bazar, 
meczety z okresu Mameluków oraz okresu otomańskiego gdzie w sercu Medy-
ny znajdowała się katedra Marii Panny wybudowana przez krzyżowców. Bala-
mand – monastyr w rekach kościoła ortodoksyjnego od XVII w. Rachana – wio-
ska położona na południe od Trypolisu z muzeum znanego z rzeźby kamiennej, 
drewnianej, granitowej i metalowej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 4 – 07.07.2020
Śniadanie. Przejazd na północ od Bejrutu, gdzie znajdują się tam wspaniałe jaskinie 
Jeita. Przepłynięcie łodziami po poziomie dolnym, gdzie wapienie wyryły koryto 
rzeki. Następnie przejście trasą turystyczną ze wspaniałymi widokami, przejazd 
kolejką linową. Byblos – najwspanialszy niegdyś port fenicki eksportujący drewno 
cedrowe do Egiptu, miejsce powstania alfabetu fenickiego. Zabytki wpisane na li-
stę UNESCO: mury obronne, stare miasto, kościół św. Jana, zamek pokrzyżowco-
wy, fenicką świątynię, teatr rzymski. Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg.

Dzień 5 – 08.07.2020
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Annaja – wieś ta jest znanym chrześcijańskim cen-
trum pielgrzymkowym, ze względu na znajdujące się w miejscowym monasterze 
maronickim relikwie św. Cherbela Makhloufa (do dnia dzisiejszego zarejestrowa-
no ponad 23 tys. Cudownych uzdrowień w tym miejscu). Jaabata – miejsce kultu  
św. Rafki (Rifka). Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg 

Dzień 6 – 09.07.2020
Śniadanie. Przejazd do Doliny Bekaa – dolina znana ze wspaniałych pozostałości 
antycznych ruin. Najbardziej znanym miejscem archeologicznym jest antyczne mia-
sto Baalbeck – centrum kultu staro semickiego boga Baala, gigantyczna świątynia 
Jowisza oraz wiele innych pozostałości. Anjar – ruiny pałacu kalifów Umajadzkich, 
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pozostałości pałaców, ulic, świątyń. Przejazd w kierunku Ksara – miasta, które 
już przez rzymian wykorzystywane było do produkcji wina ze względu na walory 
Dolinę Bekaa i możliwość uprawiania winorośli. Odpowiednia ilość słońca, wilgot-
ność oraz specyficzne warunki powodują, że wino staje się wyjątkowe. Możliwość 
odwiedzenie starej winiarni, degustacji oraz zakup wina. Powrót do hotelu, obia-
dokolacja i nocleg.

Dzień 7 – 10.07.2020.
Śniadanie. Wyjazd w kierunku CEDRÓW LIBAŃSKICH – na trasie zwiedzanie mia-
steczka BSZARRA (BACHARRE), górskie miasteczko o najpiękniejszym krajobrazie 
Libanu. Wspaniały wapienny kanion, w którym klasztory wznieśli Maronici Wadi 
Kadisz (Święta Dolina). Całość pod opieka UNESCO. Miasteczko związane z uro-
dzeniem i twórczością Khalila Gibrana – libańskiego poety i nowelisty. Następnie 
w Dolinie Kadisz zobaczymy monastyr św. Antoniego i Izajasza. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

Dzień 8 – 11.07.2020
Wczesne śniadanie. Przejazd z hotelu na lotnisko, powrót do Polski.

CENA za 1 pielgrzyma, gdy uczestniczy:
45 osób – 4050 złotych  40 osób – 4350 złotych  30 osób – 4600 złotych

CENA ZAWIERA: 
•	 Przelot samolotem;
•	 Transport komfortowym autobusem na terenie Libanu;
•	 7 noclegów – Hotel 3*** w pok. 2, 3 – os. (jedynki za dopłatą – 250 USD);
•	 śniadania, obiadokolacje;
•	 Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż;
•	 Koszty zwiedz. wg programu;
•	 Opieka duchowa Kapłana;
•	 Przewodnik z jęz. polskim.

CENA NIE ZAWIERA:
•	 Tzw. zwyczajowe napiwki: 50 USD dla obsługi na miejscu;
•	 Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji;
•	 Ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Paszport musi być ważny minimum 
6 miesięcy od daty powrotu.
TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 

– art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawa-
nych przez Santiago Tours Ewelina Wijas doliczana będzie składka, którą biuro będzie 
w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.
TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZ-
NEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów 
powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne 
dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.
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Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:
15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę 
lądową z Polską

1.  13 PLN/os – za imprezy nie czarterowe realizowane poza Europę
2.  10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjąt-

kiem krajów mających granicę lądową z Polską
Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjne proszę wpłacać na konto:
ING BANK ŚLĄSKIE: 07 1050 1214 1000 0090 7427 8590 
Zapisy w wydziale katechetycznym do 30.09.2019 z wpłatą zaliczki 500 zł.
Aby utrzymać cenę tej pielgrzymki ze względu na konieczność rezerwacji samolotu nale-
ży podejmować szybkie decyzje.

FORMACJA PERMANENTNA KATECHETÓW

Po uzyskaniu koniecznych kwalifikacji do nauczania religii w szkołach, katecheta uczestni-
czy 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 dziedzi-
nach edukacji i specjalizacji zawodowej.
Zgodnie ze statusem zawodowym katecheta jest pracownikiem skierowanym przez Ko-
ściół do pracy w instytucji państwowej. Katechizowanie nie jest zatem wolontariatem 
ani czynem społecznym. Również znowelizowana Karta Nauczyciela, dając uprawnienia 
pracownicze, stawia wymagania, których spełnienie zapewnia 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 trze-
ba spojrzeć komplementarnie, nie tylko pod kątem jego rozwoju profesjonalnego, lecz 
i osobowościowego. Celem jego pracy nie jest jedynie przekazanie wiedzy i umiejętno-
ści technicznych obrzędowo – kultycznych, lecz przekazanie uczniom wiary katolickiej 
i wprowadzenie ich do życia w wierze (modlitwa prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, 
życie według chrześcijańskich zasad moralnych itp.).
Odpowiedzialni za stałą formację katechetów
Pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację jest sam katecheta, wierny 
swemu powołaniu i swojemu posłannictwu. Natomiast na terenie własnej diecezji – od-
powiedzialnym jest biskup diecezjalny (pomocą służy zespół odpowiedzialny za formację 
pedagogiczno-katechetyczną Wydziału Nauki Katolickiej).
Organizacja i środki formacji katechetów
Formacja katechetów odbywa się na kilku poziomach:
  poziom parafialny – spotkania pod przewodnictwem księdza proboszcza lub wy-

znaczonego zastępcy powinny odbywać się raz w miesiącu,
  poziom diecezjalny – spotkania pedagogiczno-katechetyczne i skupienia, odpra-

wa katechetyczna, konkursy, sympozja odbywają się wg ustalonego kalendarza 
spotkań.
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INSTRUKCJA KATECHETYCZNA DWP

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 prowa-
dzenie 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 organizacji zajęć oraz o odpowiedzialności nauczyciela.

•	 	Nauczyciel religii (katecheta) zobowiązany jest do udziału w tworzeniu i re-
alizacji programu wychowawczego szkoły. Powinien także zadbać, aby do pro-
gramu wychowawczego szkoły włączyć rekolekcje szkolne, uroczystości o cha-
rakterze 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, przygoto-
wanie do konkursów, tematyczne koła zainteresowań – biblijne, misyjne, chary-
tatywne, 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 wyznaczonego dyżuru na terenie szkoły.

2. Katecheta a parafia.
•	 	W ramach katechizacji parafialnej podkreślić trzeba współodpowiedzialność ka-

techetów szkolnych oraz duszpasterzy parafialnych za pogłębienie wiedzy reli-
gijnej oraz formację postaw płynących z wiary.

•	 	Katecheta jest osobą, która nieustannie buduje swój autorytet jako wychowaw-
ca i świadek wiary. Dlatego też nauczyciel religii zobowiązany jest do aktywnej 
obecności na niedzielnych Mszach Świętych z udziałem dzieci oraz podczas uro-
czystościach parafialnych, szczególnie związanych z udzielaniem dzieciom i mło-
dzieży sakramentów świętych.

Powinien zwłaszcza uczestniczyć w uroczystości udzielania sakramentu bierzmowania. 
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej jest zarazem świętem parafii i okazją do wspólnej 
modlitwy, a także spotkania z Szafarzem sakramentu, Rodzicami i Świadkami.
•	 	Nauczyciele religii powinni mieć świadomość, że poprzez swą posługę kate-

chetyczną, wykonywaną na terenie szkoły, uczestniczą w realizacji planu dusz-
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pasterskiego parafii i diecezji, dlatego muszą mieć stały kontakt z parafią, na te-
renie, 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 doskonale-
nie metodyczne, dlatego muszą brać udział w dniach skupienia, warsztatach 
metodycznych, spotkaniach organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii 
Diecezji Warszawsko – 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, prowadzeniu do Boga i większej z Nim zażyłości służy doświadczenie 
wspólnoty.

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

WIZYTACJE KATECHETYCZNE

W roku szkolno-katechetycznym 2019/20 odbędą się kolejne wizytacje katechetyczne 
szkół i katechetów. Połączone będą one z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowa-
dzanymi 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 skiero-

wania 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 omó-
wienie.

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

Prosimy księży proboszczów o objęcie szczególną troską katechezy i posługi kateche-
tów 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 kate-

chety do/z określonego przedszkola lub szkoły.
4.  Odpowiedzialność za udział katechetów w obowiązkowych spotkaniach formacyj-

nych.
5.  Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu programu wielkopostnych re-

kolekcji szkolnych oraz troska o ich właściwą organizację i przeprowadzenie.
6. Przekazywanie do Wydziału Katechetycznego ankiet katechetycznych.
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PODRĘCZNIKI DO RELIGII 2019/2020

Warszawa, dnia 20 maja 2019 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 2019/2020 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: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2024
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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: do 31 VIII 2024

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

NOWOŚĆ!!!
Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-WA-1/17
red.: red. A. Rayzacher-Majewska i inni
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, 
Warszawa-Olsztyn
Dopuszczony: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2024
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Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 
VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego 
Boga
Autor programu: KWK KEP

NOWOŚĆ!!!
Grupa sześciolatków 
Numer podręcznika: AZ-04-01/10-WA-2/17
red.: B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni,,
Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem,
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, 
Warszawa-Olsztyn
Dopuszczony: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2024

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 Wie-
czernika
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: do 31 VIII 2021

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 
VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wie-
czernika
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: do 31 VIII 2022
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Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 
VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wie-
czernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg de-
kretu biskupa przygotowują się do Pierwszego 
Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii)
Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14
red.: A. Frączak, s. R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma ży-
cie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: do 31 VIII 2023

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: do 31 VIII 2024

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: do 31 VIII 2022

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 po-
wszechny,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: do 31 VIII 2023
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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 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: do 31 VIII 2023
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 stoso-
wać obie. W załączniku umieszczamy stosowną 
uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

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

Klasa VIII:
Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: do 31 VIII 2024
Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie 
II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okład-
kami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII 
szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie 
wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można 
stosować obie. W załączniku umieszczamy sto-
sowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickie-
go.

LICEUM I TECHNIKUM

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 LO i I Technikum po VIII klasie szkoły 
podstawowej:
Numer podręcznika: AZ-33-01/10-WA-1/14
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: do 31 VIII 2020
Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie 
III Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okład-
kami: do klasy III gimnazjum lub do klasy I Liceum 
i Technikum po VIII klasie szkoły podstawowej 
(tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) 
nie będą się różnić. Można stosować obie. W za-
łączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komi-
sji Wychowania Katolickiego.
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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: do 31 VIII 2020

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: do 31 VIII 2021 

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: do 31 VIII 2022

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: do 31 VIII 2022

SZKOŁA BRANŻOWA

Numer, tytuł, autor programu Podręczniki

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

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: do 31 VIII 2020
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Numer programu: nr AZ-5-07/12 
z 22 X 2012
Tytuł programu: Bądźcie mocni!
Autor programu: Archidiecezja Kra-
kowska

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: do 31 VIII 2021

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

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: do 31 VIII 2022

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

UCHWAŁA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO  
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania  
„Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

§ 1
1.  „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 

roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki  
zatwierdzone na jej podstawie.

2.  Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą two-
rzone 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 zatwierdzo-
ne na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, 
o której mowa w § 1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania 
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych 
i innych materiałów dydaktycznych. 

§ 3
1.  Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy  

nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone  
dla klasy I gimnazjum.
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2.  Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy 
nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone  
dla klasy II gimnazjum.

3.  Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się progra-
my nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone  
dla klasy III gimnazjum. 

§ 4
Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie tytuło-
wej 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

INFORMACJE BIEŻĄCE

Ankieta katechetyczna
Każda parafia do 30 września 2019 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolic-
kiej 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 uczęszcza-
jących do szkoły i na lekcje religii. 
Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 
września 2019 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 Wydzia-
łu Nauki Katolickiej, mają obowiązek uczynić to do 30 września 2019 roku. Formularz 
dostępny na stronie www.katecheza.floriańska3.pl po zalogowaniu.
Prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych 
kwalifikacjach oraz aktami awansu zawodowego.
Wszystkich katechetów zobowiązujemy do założenia kont na stronie Wydziału Kate-
chetycznego: www.katecheza.floriańska3.pl do 30 września 2019 roku. W ten sposób 
wszystkie informacje 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.
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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.
Praca dla katechetów
Osoby ubiegające się o pracę katechety na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej powin-
ny złożyć w sekretariacie Wydziału Nauki Katolickiej następującą dokumentację: jedno 
zdjęcie, podanie z prośbą o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Wydziału, CV, ksero-
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opinię proboszcza parafii miejsca 
zamieszkania (jeżeli osoba ubiegająca się o pracę była wcześniej katechetą – należy do-
starczyć opinię proboszcza z dotychczasowego miejsca pracy).

WYBRANE WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

IX TYDZIEŃ WYCHOWANIA  
„NAUCZYCIELU, GDZIE MIESZKASZ?” (J 1, 38)”

Tydzień Wychowania (15-21.09.2019) to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich.
Mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania są słowa skierowane do Jezusa przez 
Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Prawdopodobnie 
nie spodziewali się tego, że konsekwencją postawienia takiego pytania będzie radykalna 
zmiana ich życia.
Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie 
będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Uczniowie rozpoczęli rozmowę 
z Jezusem i stało się to dla nich początkiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowadzić na-
szych uczniów do tego, by kierowali swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali rozwiązania 
swoich problemów? 
Tydzień Wychowania obchodzony jest we wrześniu każdego roku w tygodniu poprzedza-
jącym Święto św. Stanisława Kostki, Patrona dzieci i młodzieży.
Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży 
i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wy-
chowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która jest fundamentem wychowania.
Strona Tygodnia Wychowania działa przez cały rok; prezentuje materiały przydatne w mi-
sji nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym prawdzi-
wy i pełny rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu.
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Tradycją jest, że księża biskupi kierują na rozpoczynający się rok szkolny i katechetycz-
ny okolicznościowy list pasterski odczytywany w niedzielę na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego.
Materiały są do pobrania ze strony: www.tydzienwychowania.pl Materiały zostały rów-
nież przekazane do wszystkich parafii. 
Katecheci powinni przeprowadzić przygotowane katechezy w klasach, w których uczą.

OBCHODY XIX DNIA PAPIESKIEGO  
POD HASŁEM „WSTAŃCIE, CHODŹMY!” 

Tegoroczny – XIX Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 roku.  
XIX Dzień Papieski będzie przebiegał pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”
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 
SUDAN, SUDAN POŁUDNIOWY 

W roku 2019 po raz jedenasty przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Dzień ten przeżywać będziemy w niedzielę 10 listopada, a jego głów-
nym tematem będzie prześladowanie chrześcijan w Sudanie oraz Sudanie Południowym. 
Trudna sytuacja chrześcijan tych państw sprawia, że chcemy pokazać ich sytuację, ale 
także pokazać to co Kościół w Polsce czyni dla tamtych chrześcijan. Zachęcamy kate-
chetów do zaangażowania się w tegoroczny Dzień Solidarności poprzez przeprowadzenie 
katechez w ramach zajęć szkolnych, czy też nabożeństw w parafiach, ruchach i stowa-
rzyszeniach katolickich. Od października na stronie www.pkwp.pl będą dostępne mate-
riały katechetyczne i liturgiczne. Nie bądźmy obojętni na cierpienie naszych braci. Mów-
my 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

Do tradycji szkół ponadgimnazjalnych naszej Diecezji wszedł już wyjazd młodzieży klas 
maturalnych do Częstochowy. Udział w pielgrzymce daje maturzystom okazję do wspól-
nej refleksji nad własną przyszłością, modlitwy i integracji. Także i w tym roku serdecznie 
zapraszamy młodzież maturalną do uczestnictwa w tej pielgrzymce 23 października 2019. 
Prosimy katechetów, księży, wychowawców i nauczycieli, by towarzyszyli młodzieży 
w przeżyciu tego spotkania z Jezusem i Jego Matką w tym wyjątkowym miejscu, jakim 
jest Jasnogórskie Sanktuarium. Warto na ten wyjazd pielgrzymkowy zabrać także dyrek-
torów szkół.
Usilnie zachęcamy, aby katecheci uczący w klasach maturalnych wraz z duszpasterzami 
umożliwili młodzieży wspólny wyjazd na pielgrzymkę. 
Szczegółowy plan pielgrzymki będzie dostępny na stronach: WNK oraz otrzymacie Pań-
stwo do swoich macierzystych szkół średnich. 
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OLIMPIADY I KONKURSY

KONKURS DIECEZJALNY

SZKOŁY PODSTAWOWE
Konkurs diecezjalny dla uczniów szkół podstawowych z okazji 100-nej rocznicy bitwy 
warszawskiej i 100-nej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II. Konkurs zostanie prze-
prowadzony w następujących kategoriach wiekowych. 
Konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza dla klas 0-III, druga  
dla klas IV-V. Temat konkursu: 

„Święty Papież – patron mojej rodziny” z okazji 100-nej rocznicy urodzin świętego Jana 
Pawła II. 
Zadaniem dzieci jest narysowanie komiksu inspirowanego słowami wielkiego świętego 
skierowanymi do dzieci. 

„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej ro-
dziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych 
spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem 
wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bar-
dziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju”. 
Św. Jan Paweł II
Konkurs wiedzowy dla uczniów klas VI – VIII klas z okazji 100-nej rocznicy Bitwy War-
szawskiej pt. – „Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności”. 
Zgłoszenie szkół z Diecezji Warszawsko-Praskiej do 5.11.2019 r. poprzez formularz elek-
troniczny na stronie WNK – zakładka Olimpiady/Konkursy religijne.
Terminarz:
	 I etap szkolny 21.11.2019 r.
	 II etap diecezjalny 16.01.2020 r. – w jednej ze szkół gminy Radzymin.

Godzina zostanie podana w późniejszym terminie.
Regulamin konkursów i zasady uczestnictwa będą opublikowane na stronie Wydziału  
Nauki Katolickiej w zakładce – Konkursy – po 30 września 2019 roku

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

XXX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Temat olimpiady „Dumni z Ewangelii i z Polski” nawiązuje do myśli św. Jana Pawła II wypo-
wiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, dziedzictwa chrześcijańskiego 
obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
Już teraz zachęcamy wszystkich Katechetów do rozpowszechniania tego wydarzenia, zaś 
w nowym roku szkolnym prosimy o zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestnicze-
nia w Olimpiadzie. Jej ogólnopolski finał odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 r. 
w Przemyślu.
Na początku nowego roku szkolnego na stronie www.otk.pl pojawią się̨  szczegółowe in-
formacje związane z konkursem.
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Terminarz:
• I etap szkolny 20.11.2019 r.
• II etap diecezjalny 04.03.2020 r.
• II etap ogólnopolski (Przemyśl) 16-18.04.2020 r.

Zgłoszenie szkół z Diecezji Warszawsko-Praskiej do 5.11. poprzez formularz elektronicz-
ny na stronie WNK – zakładka Olimpiady/Konkursy religijne. Więcej informacji na stronie 
Wydziału Katechetycznego oraz na www.otk.pl 

XXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie 
,,Civitas Christiana”. Zakresem merytorycznym bieżącej edycji są Księga Liczb oraz 1 List 
do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Ufa-
my, że lektura tych fragmentów będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość 
i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego 
z nieba.
Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach: 

• szkolny (12 marca 2020 r.)
• diecezjalny (22 kwietnia 2020 r.) 
• finał ogólnopolski (8-9 czerwca 2020 r.)

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej, nagrody rze-
czowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce.
Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się 
na stronie konkursowej www.okwb.pl i trwa od początku września 2019 r. do 28 lutego 
2020 roku. Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator diece-
zjalny.
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl oraz na facebook.pl/konkursbiblijny.

INFORMACJE WYDZIAŁÓW DUSZPASTERSKICH  
KURII BISKUPIEJ WARSZAWSKO-PRASKIEJ

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

Przekazujemy terminarz najważniejszych wydarzeń duszpasterstwa młodzieży:
18 IX 2019 – Rozpoczęcie Synodu Młodych
4 IV 2020 – ŚDM diecezjalne w katedrze;

Termin zostanie podany – Zlot służby liturgicznej Loretto k. Wyszkowa, zapraszamy kate-
chetów z dziećmi. Można zabrać grupy pierwszokomunijne i rocznicowe.

18 XI 2020 – Zakończenie Synodu Młodych
W razie pytań prosimy o kontakt: +48 512 913 429, xdziedzic@wp.pl 
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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 terenie naszej diecezji, jak również Tych,  
którzy chcą dołączyć do nas  

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 
 które odbędzie się 24.09.2019 (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 za-
sadzie 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 koleża-
nek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogól-
nych działaniach Caritas.
Poprzez swoją działalność SKC mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugie-
go człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. SKC nie zamyka się 
na młodzież innych wyznań czy także ludzi niewierzących, chętnie z nimi współpracuje, 
korzystając z ich pomocy.

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE

PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci zaprasza do korzystania z materiałów formacyjnych 
na rok szkolny 2019/2020. Materiały te służą przede wszystkim formacji dzieci w ra-
mach ognisk misyjnych w parafii, ale z powodzeniem można wykorzystywać je również 
w szkole, np. prowadząc zajęcia dodatkowe nt. misji. Zaangażowanie na rzecz misji w nad-
chodzącym roku szkolnym jest szczególnie istotne, w obliczu ogłoszonego przez papieża  
Nadzwyczajnego miesiąca misyjnego (październik 2019). 
Więcej informacji o materiałach formacyjnych i innych możliwościach zaangażowania 
na stronie: https://dzieciom-misji.missio.org.pl/ 

dr Aneta Rayzacher-Majewska



– 52 – – 53 –

STUDIA PODYPLOMOWE Z TEOLOGII

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za-
prasza na Podyplomowe Studium Teologii oraz Podyplomowe Studia z Katechezy Przed-
szkolnej. 

Pierwsza propozycja adresowana jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra 
i chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania religii rzymskokatolickiej w różnych typach szkół. 
Studia realizowane są w trzech modułach – teologicznym, katechetycznym oraz psycholo-
giczno-pedagogicznym, wybieranych stosownie do już posiadanego wykształcenia.

Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej 
to propozycja dla nauczycieli przedszkola. Uprawniają do prowadzenia zajęć z religii 
w przedszkolu przez osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w za-
kresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego. Absolwenci są przygotowani 
do prowadzenia zajęć z religii w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych.

Więcej informacji: wtz@uksw.edu.pl; tel. 22 561 88 75 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum 
prowadzi nabór na:

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne
Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absol-
wentów studiów do pracy nauczyciela religii.
Podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności 
z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, 
liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej).
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętno-
ści 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 (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Minister-
stwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.)
Czas trwania:
Studia trwają trzy semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.
Studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem Rektora 
PWTW na początku roku akademickiego.
Obejmują 630 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych.
Składanie dokumentów w sekretariacie PWTW od 1 lipca do 27 września 2019 r.
Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetycz-
ne odbędzie się 14 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie PWTW, przy ul. Dewajtis 3. 
Więcej informacji na stronie: www.pwtw.pl 



***

Zwracam się z prośbą do wszystkich Księży Proboszczów i Katechetów o pilne przekazanie 
powyższej informacji do szkół i zachęcenie nauczycieli do podjęcia studiów podyplomowych 
z teologii. 

Wielokrotnie informowałem Was, że coraz częściej odczuwamy braki nauczycieli religii. 
Na powyższych uczelniach jest możliwość przygotowania nowej kadry nauczycieli religii. Nie-
oceniona rola w dotarciu z informacją leży w gestii Księży Proboszczów. To Wy możecie sku-
tecznie zachęcić nauczycieli do podjęcia szlachetnego trudu katechizacji dzieci i młodzieży. 
Dzięki Wam wielu przykładnych i religijnych nauczycieli, może rozpocznie studia teologiczne.  
Trzeba więc wszystkimi możliwymi kanałami przekazać wiadomość o studiach: m.in. oso-
biście w szkołach, na ogłoszeniach parafialnych, kolędzie.

Mam nadzieję, że razem jesteśmy w stanie na kolejne lata wykształcić odpowiednią ilość 
dobrych katechetów, którzy będą wychowywać religijnie następne pokolenia.

ks. Piotr Pierzchała 
Dyrektor WNK

***

MODLITWA ZA KATECHETÓW 

Panie Jezu Boski Nauczycielu, dziękujemy Ci za zaufanie, jakim obdarzasz  
obecnych tu katechetów powołując do uczestniczenia w nauczycielskiej misji Kościoła. 

Wspieraj ich i dodawaj sił, aby niestrudzenie, każdego dnia przekazywali wiedzę  
o Tobie i do Ciebie – źródła mądrości i szczęścia – innych prowadzili. 

Prosimy Cię o umacnianie w nich miłości i szacunku dla każdego człowieka.  
Obdarz umiejętnością odkrywania potrzeb i twórczych możliwości każdego ucznia. 

Ześlij na nich dary swojego Ducha, aby jak Maryja – Pani Cierpliwie Słuchająca –  
stawali się autentycznymi i odważnymi świadkami wiary. 

Amen.






