
1

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
KURII BISKUPIEJ WARSZAWSKO-PRASKIEJ

ul. Floriańska 2A
03-707 Warszawa

tel. +48-22-5181511
strona: www.katecheza.floriańska3.pl

email: wnkpraga@interia.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,

w poniedziałki i piątki dzień wewnętrzny i wyjazdy na wizytacje.

INFORMATOR
DLA KATECHETÓW

2016/17



2

Grochowska 194/196, Warszawa
(przy rondzie Wiatraczna)
22 300 11 72, 22 613 46 23

Zapraszamy do biura w godzinach: 9.30–17.30

www.InicjatywaPraska.pl

Wydawnictwo Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej

pieczątki

ulotki

wizytówki

kalendarzyki listkowe identyfi katory segregatorykoperty

teczki ofertowe

roll-upy

papiery fi rmowe

zaproszenia

plakaty

banery

www.inicjatywapraska.pl

Inicjatywa Praska

kalendarz ADAM

kalendarz HILDEGARDA

Inicjatywa Praska
p r z y j a z n e  w y d a w n i c t w o

obrazki



3

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ – STRUKTURA

ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
tel.: +48-22-5181512, (w pilnych sprawach) tel. kom.: +48 606 301 359, e-mail: dkpp@
wp.pl; przyjmuje w siedzibie Wydziału we wtorki w godz. 10.00 – 13.00 lub inne dni (za-
wsze po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział 
zgłoszeniu emaliowym)

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

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

WIZYTACJE KATECHETYCZNE

W roku szkolno-katechetycznym 2016/17 odbędą się kolejne wizytacje katechetyczne szkół 
i katechetów. Połączone będą one z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadzanymi 
co pięć lat przez Księży Biskupów. Odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji 
katechetycznej jest proboszcz parafii, na terenie której znajdują się szkoły.
Katecheta przed obserwacją lekcji zobowiązany jest przygotować konspekt lekcji, plany dy-
daktyczne zajęć w nauczanych klasach oraz wykaz podręczników.

Wizytacja katechetyczna obejmuje:

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

nia do nauczania religii tzw. misji kanonicznej)
3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (maksymalnie cztery dziennie). Ka-

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

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

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

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

Imię  
i nazwisko Szkoła Adres mailowy Telefon

Marzanna 
Dubińska

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

marzanna.dubinska@wcies.
edu.pl

604 805 123

Grzegorz 
Diłanian

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

grzegorz.dilanian@wcies.
edu.pl

509 058 665

Agnieszka 
Wieczerzań-
ska-Perkins

XL Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Platynowa 1
(Ochota)

agnieszka.wieczerzanska@
wcies.edu.pl

504 542 222

Beata  
Zielińska

Zespół Szkół nr 52
ul. Szegedyńska 11
(Bielany)

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

Doradcy metodyczni służy pomocą katechetom w rozwiązywaniu problemów: dydaktycz-
nych, metodycznych, wychowawczych oraz prawa oświatowego. Prowadzą także różne for-
my szkoleń i spotkań, które są pomocą w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Doradcy 
wspomagają katechetów poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne. Są pomocą w two-
rzeniu szkolnych systemów wychowania. Doradcy przeprowadzają także koleżeńskie hospi-
tacje lekcji u katechetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

KALENDARIUM WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ 2016/2017

30.08.2016  odprawa katechetyczna – Msza święta Abp Henryk Hoser SAC, Wy-
kład: Ks. Prof. Edward Staniek, Kraków – „Co zrobić by katecheza była 
bardziej ewangeliczna?”

31.08.2016  odprawa katechetyczna – Msza święta Bp Marek Solarczyk, Wykład: 
Ks. Prof. Edward Staniek, Kraków – „Co zrobić by katecheza była bar-
dziej ewangeliczna?”

24.09.2016  Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna – z okazji 1050. 
Rocznicy Chrztu Polski.

01.10.2016  formacyjne spotkanie w terenie – Mienia, Kiczki, Wielgolas.
14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej
15.10.2016  spotkanie formacyjne katechetów – Gry na katechezie – alternatywa 

dla tradycyjnych scenariuszy. Aula kurialna, ul. Floriańska 3. Prowadzi 
pani Dorota Ząberg

19.10.2016  pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Początek spotkania w Bazyli-
ce Jasnogórskiej o godz. 10.30.
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27.10.2016  warsztaty metodyczne – Bioetyka młodego katolika – Podziemia Kurii 
Biskupiej, ul. Floriańska 2 A, godz. 15.00, p. Grzegorz Diłanian

03.11.2016  warsztaty – Nowoczesna lekcja religii z wykorzystaniem kodów QR 
– Zespół Szkół Nr 116 w Warszawie ul. Koryncka 33, Warszawa, – 
godz.15.00 – 18.00 – p. Dorota Ząberg

19.11.2016  spotkanie formacyjne katechetów – Razem i osobno w cyberprzestrze-
ni. Prowadzi pani Katarzyna Sieradzan oraz policjanci Wydziału walki 
z cyberprzestępczością. Aula kurialna, ul. Floriańska 3.

23.11.2016 szkolny etap OTK godz. 11.00.
23.11.2016  warsztaty metodyczne – Lekcja inaczej rozpoczęta – ul. Floriańska 2A, 

godz. 15.00, ks. Mariusz Czyżewski
01.12.2016 Etap szkolny konkursu diecezjalnego dla gimnazjum
3.12.2016  Warsztaty teatralne – Emisja głosu – par. Wniebowzięcia Najśw. Maryi 

Panny w Zerzniu – 5 -godzinne z aktorką panią Agatą Piotrowską-
-Mastalerz – od godz. 10.00.

10.12.2016  godz. 10.00 – 13.00 – Adwentowy dzień skupienia – Aula kurialna – 
ul. Floriańska 3. Ks. Jerzy Sęczek – Białystok

16.12.2016  godz. 12.00 Spotkanie przedświąteczne dla Dyrektorów szkół z ks. Ar-
cybiskupem – Aula kurialna – ul. Floriańska 3.

12.01.2017 diecezjalny etap OTK w WSD, ul. Mehoffera 2 – godz. 10.45
19.01.2017  Warsztaty metodyczne Historia Kościoła do degustacji – par. Wniebo-

wzięcia Najśw. Maryi Panny w Zerzniu godz. 15.00, ks. Piotr Pierzchała.
21.01.2017  spotkanie formacyjne katechetów – Filmowe i muzyczne pomysły na 

ciekawą katechezę. Prowadzi pan Jerzy Jabłoński
03.02.2017  warsztaty metodyczne – „Storytelling w nauczaniu religii” – ul. Flo-

riańska 2A, godz. 15.00, p. dr. Aneta Rayzacher-Majewska.
03.03.2017  Etap diecezjalny konkursu dla gimnazjum – Publiczne Gimnazjum 

nr 2, im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Stefana Batorego 37, 05-091 Ząb-
ki, godz. 11.00.

06.03.2017 Etap szkolny konkursu dla szkół podstawowych
10.03.2017  Termin dostarczenia prac konkursowych ze szkół podstawowych do kurii.
11.03.2017  spotkanie formacyjne katechetów – Agresja ucznia – jak rozumieć, 

reagować i przeciwdziałać?. Prowadzi Ks. Adam Gołębiak
14.03.2017  Szkolny etap konkursu OKWB dla szkół ponadgimnazjalnych
23-25.03.2017 ogólnopolski etap OTK – Lublin
01.04.2017  godz. 10.00 – 13.00 – Wielkopostny dzień skupienia – sala kurialna – 

ul. Floriańska 3, prowadzi ks. Grzegorz Zagórowski
25.04.2017 Diecezjalny etap konkursu OKWB dla szkół ponadgimnazjalnych.
27.04.2017  warsztaty metodyczne – Taniec, jako metoda integrująca grupę i budująca 

więź z nauczycielem – ul. Floriańska 3, godz. 15.00, p. Grzegorz Diłanian
29.04-02.05.2017 pielgrzymka katechetów na Węgry
12.05.2017  Ogłoszenie wyników konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych 

– godz. 11.00 – kaplica kurialna, ul. Floriańska 3.
10.06.2017  godz. 10.00 – Podsumowanie pracy katechetycznej – sala kurialna – 

ul. Floriańska 3
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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 od-
powiednia formacja katechetów. Przekonanie to wypływa z tradycji Kościoła, który zawsze 
wyrażał przekonanie, że wychowanie osoby ludzkiej dokonuje się najskuteczniej w wyniku 
osobowego oddziaływania (nr 149).
Formacja dotyczy wszystkich katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych. Kapłani tak-
że uczestniczą w warsztatach katechetyczno – pedagogicznych, ale mają odrębne terminy 
formacji.
Spotkania formacyjne i dni skupienia dla katechetów są więc OBOWIĄZKOWE.

FORMACJA PERMANENTNA
KATECHETÓW ŚWIECKICH, SIÓSTR I BRACI ZAKONNYCH

Formacja duchowa

W ramach formacji duchowej katecheci świeccy oraz siostry zakonne uczestniczą obli-
gatoryjnie w roku szkolnym w dwóch spotkaniach formacyjnych (skupieniu) – w okresie 
adwentowym i wielkopostnym. Spotkania te mają charakter ćwiczeń duchowych, a więc 
katecheci uczestniczą we Mszy św., medytacji, rozważaniu słowa Bożego, konferencjach 
ascetycznych. Tego typu spotkania mają pomóc katechetom wypełniać poprzez swoją po-
sługę misję Kościoła i pogłębiać swoje powołanie katechetyczne.

UWAGA:
Każdy z katechetów świeckich oraz siostry zakonne są zobowiązani do uczestnictwa w spot-
kaniach formacyjnych tzw. „Ogniskach katechetycznych”. W tym roku poza odprawą ka-
techetyczną są to cztery spotkania tematyczne. Spotkania odbywają się w dawnej Kaplicy 
Kurialnej tzw. Auli kurii przy ulicy Floriańskiej 3 oraz spotkanie podsumowujące prace 
katechetyczną. W tym roku organizujemy cztery spotkania z których katecheci winni wy-
brać dwa według swoich zainteresowań. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

Pozostałe spotkania, które zostały przedstawione w poniższym informatorze są propozycją 
dla katechetów naszej diecezji. Mając na uwadze przedstawione przez Państwa zapotrzebo-
wania. Wychodzimy im naprzeciw. Zapraszamy do skorzystania z proponowanych spotkań 
i szkoleń. Wiemy, że są to spotkania dla katechetów z pasją.
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SPOTKANIA TEMATYCZNE DO WYBORU ROK SZKOLNY 2016/17

Cztery tematy spośród których katecheci winni uczestniczyć w dwóch przez siebie 
wybranych

Spotkanie I
Gry na katechezie – alternatywa dla tradycyjnych scenariuszy.

15.10.2016
Godz. 10.00-13.00.

Prowadząca Dorota Ząberg

Pani Dorota Ząberg – nauczycielka w Zespole Szkół nr 116 w Warszawie. Prowadzi serwis 
katechetyczny „Natan”. Pracowała w Radiu Warszawa Praga oraz tygodniku Obserwator. 
Współredagowała podręcznik do religii w diecezji warszawsko- praskiej. Prywatnie żona 
i mama dwóch córek. Jej pasje to: nowoczesne technologie informacyjne, tworzenie pomocy 
dydaktycznych do lekcji, sztuka, życie.

Podczas spotkania katecheta:
• dowie się, jak zastosować gry na katechezie
• pozna najciekawsze gry planszowe, multimedialne i interaktywne
• nauczy się tworzyć wybrane gry
• nauczy się odnajdywać w internecie materiały do gier

Spotkanie II
Razem i osobno w cyberprzestrzeni.

19.11.2016
Godz. 10.00-13.00.

Prowadzący Katarzyna Sieradzan  
oraz policjanci Wydziału Walki z Cyberprzestępczością

Pani Katarzyna Sieradzan jest Dyrektorem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych nr 1 w Warszawie.

Podczas spotkania katecheta:
• dowie się, jak nie przekraczać granic w kontaktach z uczniami poprzez portale społecz-

nościowe,
• usłyszy o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem mediów społecznościowych 

w pracy nauczyciela
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Spotkanie III
Filmowe i muzyczne pomysły na ciekawą katechezę

21.01.2017
Godz. 10.00 – 13.00.

Prowadzący Jerzy Jabłoński

Pan Jerzy Jabłoński (urodzony 19.07.1976 r.) jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch sy-
nów. Mieszka w Pabianicach. Katechizuje w Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim. 
Autor wielu publikacji, m.in. książek: „Film, muzyka, sport. Pomysły na ciekawą katechezę” 
oraz „Dekalog i Błogosławieństwa. Katechezy audiowizualne dla młodzieży”. Laureat pre-
stiżowej nagrody – tytuł i certyfikat Nauczyciel Innowator – przyznawanej przez Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucja-
mi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Praca z młodzieżą gimnazjalną sprawia mu 
wiele radości i satysfakcji. Kładzie duży nacisk na rozwijanie pasji uczniów, aby wychodząc 
od zainteresowań, poszerzać ich wiedzę. Szuka nowych, atrakcyjnych dla młodego człowie-
ka sposobów dzielenia się wiarą, która stanowi dla niego największą przygodę życia.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich katechetów, którzy szukają niekonwencjonalnych 
sposobów prowadzenia zajęć lekcyjnych. Przedstawione zostaną konkretne przykłady wy-
korzystania podczas katechezy atrakcyjnych dla młodzieży filmów i piosenek. Metodą pracy 
– będzie wykład z prezentacją multimedialną Każdy uczestnik otrzyma darmowe materiały 
w postaci płyty cd.

Spotkanie IV
Agresja ucznia – jak rozumieć, reagować i przeciwdziałać?

11.03.2017
Godz. 10.00 – 13.00.

Prowadzący ks. Adam Gołębiak

ks. Adam Gołębiak – dyrektor Centrum Edukacyjnego „Trampolina I”, odpowiedzialny 
w Zgromadzeniu Zakonnym Księży Orionistów za projekt resocjalizacyjny „TRAMPO-
LINA”, zastępca dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów.

Opis szkolenia
Szkolenie omawia definicję, kryteria zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjno-buntow-
niczych (wg ICD 10 i DSM V), mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci oraz dostępne 
i skuteczne formy pomocy takim dzieciom w placówce oświatowej. Przedstawia praktyczne 
metody przezwyciężania problemu w środowisku szkolnym.

Cele szkolenia:
Przekazanie wiedzy na temat mechanizmów zaburzeń zachowania u dziecka. Uporządko-
wanie refleksji o skutecznych i szkodliwych formach interwencji podejmowanych przez do-
rosłych, radzenie sobie z agresją.

Forma zajęć:
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Prezentacja, wykład, dyskusja. Ponadto w miarę możliwości forma „mini warsztatu”.
Czas trwania:
2 godziny wykład, prezentacja, mini warsztat.

Program:
1. Rozróżnienie zaburzeń zachowania od problemów wychowawczych stwarzanych przez 

ucznia czy klasę.
2. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zabu-

rzeń. Czynniki biologiczne, psychospołeczne.
3. Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży.
4. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku 

młodzieńczym – charakterystyka.
5. Zaburzenia hiperkinetyczne
6. Zaburzenia zachowania (zachowania dyssocjalne, agresywne, buntownicze)

a) ograniczone do środowiska rodzinnego
b) z nieprawidłowym procesem socjalizacyjnym
c)  prawidłowym procesem socjalizacji
d) zaburzenia opozycyjno-buntownicze

7. Mieszane zaburzenia zachowania i emocji.
8. Trening zastępowania Agresji
9. Trening umiejętności społecznych
10. Dyskusja

Bardzo proszę chętnych katechetów do zgłoszenia się do poprowadzenia lekcji otwartej 
związanej z wyżej omówionym zagadnieniem.
A także zachęcam do wzięcia udziału w konkursie dla katechetów. Regulamin znajduje się 
na stronie wydziału katechetycznego.

OFERTA SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH  
I SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH:

Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna  
– z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski

24.09.2016
Godz. 5.45 – cały dzień.

PROGRAM NARODOWEJ PIELGRZYMKI KATECHETÓW DO GNIEZNA

Gniezno, 24 września 2016 roku Bazylika Prymasowska
11.00 – konferencja pt.: U źródeł katechezy, czyli w miejscu, gdzie zaczęła się przed tysią-
cem z górą lat katecheza na polskiej ziemi
11.40-12.00 – przygotowanie do Mszy Świętej
12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity 
Gnieźnieńskiego Prymasa Polski



10

Plac św. Wojciecha
od ok. godz. 13.30 (po zakończeniu Mszy Świętej)
– obiad (kuchnia polowa), herbata/kawa/ciastko
– koncert orkiestry dętej
– kiermasz pomocy katechetycznych

Koszt wyjazdu 60 złotych, zapisy w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2016 roku 
w Wydziale Nauki Katolickiej.

Formacyjne spotkanie w terenie
Mienia, Kiczki, Wielgolas

1.10.2016
Godz. 8.00 – cały dzień.

Zapraszamy na całodzienne spotkanie wyjściowe z wędrówką. Po drodze odwiedzimy: Mie-
nię, Kiczki i Wielgolas. W trakcie Msza święta.
Zapisy do 26.09.2016 w WNK. Osobą zainteresowanym zostaną podane szczegóły. Zabie-
ramy ze sobą suchy prowiant.

Bioetyka młodego katolika
27.10.2016

Budynek Kurii Biskupiej
Warszawa, ul. Floriańska 2A

Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadzący:
mgr Grzegorz Diłanian –Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy

Opis zajęć:
Rozwój nauk biomedycznych nabrał na przełomie XX i XXI wieku niezwykłego tempa. 
Oprócz oczywistych dobrodziejstw przyniósł on ze sobą liczne dylematy, a także zagrożenia. 
Etyczną, socjologiczną oraz prawną refleksją nad postępem w medycynie i naukach przy-
rodniczych zajmuje się bioetyka. Dyscyplina, która już dawno przekroczyła mury ośrodków 
akademickich. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego o kwestiach bioetycznych uczyć w szko-
le? Czy w ogóle warto z uczniami te tematy podejmować i „tracić na ich realizację czas”? 
Jak tematy te podejmować w codziennej pracy z gimnazjalistami czy licealistami – podawać 
czy aktywizować? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć w czasie warsztatów 
metodycznych „Bioetyka młodego katolika”.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli religii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Metoda:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia

Koszty organizacyjne: 30 zł.
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Nowoczesna lekcja religii z wykorzystaniem kodów QR
Warsztaty metodyczne

03.11.2016
Zespół Szkół Nr 116 w Warszawie

ul. Koryncka 33, Warszawa
Rozpoczęcie godz. 15.00

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

Opis zajęć:
Gra terenowa mająca na celu zapoznanie nauczycieli z możliwością wykorzystania na kate-
chezie narzędzi multimedialnych. Program:
1. Gra terenowa w oparciu o kody QR.
2. Warsztat samodzielnego tworzenia gry terenowej.
3. Prezentacja innych narzędzi multimedialnych umożliwiających opracowywanie włas-

nych materiałów edukacyjnych.
4. Wymagania: uczestnicy proszeni są o przyniesienie tabletów lub smartfonów z zainsta-

lowaną aplikacją czytnika kodów QR np. QRreader

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

Lekcja inaczej rozpoczęta
Warsztaty metodyczne

23.11.2016
Budynek Kurii Biskupiej

Warszawa, ul. Floriańska 2A.
Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadzący:
Ks. Mariusz Czyżewski wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej War-
szawsko-Praskiej

Opis zajęć:
Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli uczących w klasach IV-VI choć przedstawio-
ne metody pracy można także wykorzystać na innych etapach edukacyjnych. Prowadzący 
postara się pokazać w jaki sposób można ciekawie rozpocząć lekcję religii wychodząc od 
sytuacji egzystencjalnej naszych wychowanków. Taki sposób pracy ma duże znaczenia dla 
dalszej części naszych zająć. Pokazuje, że treści religijne nie są oderwane od życia. Prowa-
dzący pokaże jak atrakcyjnie można rozpoczynać nasze zajęcia.

Metoda:
Wykład, ćwiczenia.
Koszty organizacyjne: 30 zł.
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Warsztaty z emisji głosu
3.12.2016

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

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

Opis zajęć:
Czas ok. 5 godz.
Warsztat przeznaczony dla osób zawodowo posługujących się głosem. Dla nauczycieli, wy-
kładowców, trenerów i wszystkich tych, którzy chcą poznać swój głos, wpłynąć na jego ja-
kość i nauczyć się nim świadomie posługiwać.
Zajęcia z metodami aktywizującymi z zaangażowanie każdego uczestnika. Wymagany wy-
godny ubiór i buty z miękką podeszwą (tenisówki).

Zagadnienia:
• fizjologia tworzenia głosu;
• głos naturalna, barwa organiczna;
• kształtowanie prawidłowych mechanizmów fonacyjnych, wzmacnianie głosu;
• wpływ emocji na jakość głosu, metody walki z tremą;
• świadome posługiwanie się głosem;
• prozodia mowy (intonacja, rytm, akcent);
• mowa a wizerunek osobowy, elementy pozawerbalne;
• higiena głosu;

Metoda:
wykład z ćwiczeniami

Koszty organizacyjne: każdy warsztat 30 zł.
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Historia Kościoła do degustacji
Warsztaty metodyczne

19.01.2017
Dom katechetyczny – przy parafii Wniebowzięcia NMP

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

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

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

Metoda:
Wykład, ćwiczenia.

Koszty organizacyjne: 30 zł.

„Storytelling w nauczaniu religii”
03.02.2017

Dom katechetyczny – przy parafii Wniebowzięcia NMP
Budynek Kurii Biskupiej

Warszawa, ul. Floriańska 2A.
Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadząca:
Dr Aneta Rayzacher-Majewska- dr katechetyki, wykładowca na UKSW w Warszawie, na-
uczyciel religii, mama dwójki dzieci, pasjonatka katechezy

Opis zajęć:
Czas ok. 3 godz.
Nauczanie religii na każdym etapie edukacyjnym nieodłącznie wiążę się z przybliżaniem 
uczniom historii zbawienia – historii Bożej miłości wobec każdego z nas. Niezmiernie istot-
ne jest ukazywanie Bożych dzieł w taki sposób, by nasi słuchacze dostrzegli aktualność 
orędzia chrześcijańskiego i jego egzystencjalne znaczenie. Pomocą w tym może być story-
telling – opowiadanie historii, poprzez które w sposób zamierzony oddziałujemy na słucha-
cza. Opowieści służą wytwarzaniu więzi między ludźmi, angażują emocjonalnie, wzbogacają 
umiejętności komunikacyjne. Są również doskonałym narzędziem edukacyjnym, ponieważ 
łatwo zapadają w pamięć i wspomagają przekaz nowych treści. Aby jednak historia mogła 
tak wszechstronnie oddziaływać, musi być odpowiednio opowiedziana. Opowiadanie jest 
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sztuką, a opowiadający – artystą. Sztuką, w której warto doskonalić się wiedząc, jak wiele 
można dzięki niej osiągnąć.

Metoda:
warsztat

Koszty organizacyjne: każdy warsztat 30 zł.

Taniec, jako metoda dydaktyczna i wychowawcza
27.04.2017

Dawna kaplica Kurii Biskupiej
Warszawa, ul. Floriańska 3.

Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadzący:
mgr Grzegorz Diłanian – metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy

Opis zajęć:
Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w Niebie nie będą wiedzieć, co z tobą 
zrobić. Te słowa św. Augustyna są chyba najlepszym zaproszeniem na ten warsztat.
„Taniec może być świetną metodą integrującą grupę. Nauczyciel, który na lekcji, rekolek-
cjach czy szkolnej wycieczce potrafi zaanimować jakąś taneczną aktywizację, jest pozytywnie 
odbierany przez swoich podopiecznych”. Powyższe stwierdzenia to nie pobożne życzenia, 
ale wyraz doświadczeń tych nauczycieli, którzy wykorzystują taniec, jako metodę integro-
wania i aktywizowania grupy. Jeżeli chcesz dołączyć do tych, którzy korzystają z tej metody, 
to zapraszamy Cię na warsztaty zatytułowane „Taniec, jako metoda dydaktyczna i wycho-
wawcza”. Tym razem nacisk kładziemy na tańce dla szkół podstawowych, ale nauczycieli 
z wyższych poziomów edukacyjnych też zapraszamy. ;)

Metoda:
ćwiczeniowa

Koszty organizacyjne: każdy warsztat 30 zł.
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Pielgrzymka katechetów

Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne

ARCUS

 ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz; www.arcus.org.pl  
tel./fax: 52 3251 222, 52 3251 223 e-mail: biuro@arcus.org.pl

Pielgrzymka na Węgry

Esztergom – Budapeszt – Szentendre

Termin: 29.04-02.05.2017
Cena: 990 zł

Stali Klienci: 940 zł

Zapisy w wydziale katechetycznym do 30.10.2016 z wpłatą zaliczki 300 zł.

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników o godz. 2:45. Wyjazd o godz. 3:00 w kierunku Węgier. Przejazd 
do Esztergomu – kolebki katolicyzmu węgierskiego oraz miejsca urodzin św. Kingi. Na-
wiedzenie bazyliki wraz z renesansową kaplicą Bakocza. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolicach Budapesztu.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Budapesztu. Całodzienne zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
miejscowym: Wzgórze Gellerta z panoramą miasta, pomnik wolności, cytadela i Wzgórze 
Zamkowe: Pałac Budański (z zewnątrz), Plac św. Trójcy wraz z kościołem Macieja, Basz-
ta Rybacka, Plac Kapistrana z wieżą św. Marii Magdaleny. Przejazd do Pesztu: bazylika 
św. Stefana w której przechowywana jest najważniejsza relikwia kraju – prawica pierwszego 
króla Węgier, Plac Bohaterów, Neogotycki Parlament (z zewnątrz). Czas wolny. Wieczorny 
rejs po Dunaju. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie, po którym uzupełniające zwiedzanie Budapesztu: m.in. Wyspa Małgorzaty 
i Wielka Synagoga – największa w Europie (w zależności od dostępności). Dla chętnych 
możliwość kąpieli w słynnych łaźniach* lub czas wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Szentendre – miasteczka malarzy o śródziemnomorskim charakte-
rze. Wizyta w Muzeum Marcepana. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przyjazd na miej-
sce zbiórki w późnych godzinach nocnych. Zakończenie pielgrzymki.
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CENA OBEJMUJE:
• Przejazd klimatyzowanym autokarem;
• 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie ** / ***, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych 

z łazienkami;
• Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje;
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
• Opiekę duchową kapłana;
• Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20000 EUR 

i NNW do 2000 EUR.

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

innych opłat związanych z realizacją programu: ok. 40-50 EUR;
• *Wstępu do łaźni: ok. 15 EUR/os.;
• Napojów do obiadokolacji;
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 210 zł;
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (7,5% z chorobami prze-

wlekłymi).

UWAGI:
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie;
• Istnieje możliwość zorganizowania wieczoru węgierskiego, którego koszt wynosi  

ok. 20-25 EUR/os.;
• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 42 osoby.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 300 zł zaliczki. Pozostałą część należy uregulo-
wać 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.

FORMACJA PERMANENTNA KATECHETÓW

Po uzyskaniu koniecznych kwalifikacji do nauczania religii w szkołach, katecheta uczest-
niczy w stałej formacji rozłożonej w czasie przez wszystkie lata aktywności katechetycznej 
(KPK, kan. 780). Celem formacji jest kształtowanie osobowości katechety oraz rozwijanie 
pedagogicznych i katechetycznych umiejętności. Podobnie dzieje się w innych dziedzinach 
edukacji i specjalizacji zawodowej.
Zgodnie ze statusem zawodowym katecheta jest pracownikiem skierowanym przez Kościół 
do pracy w instytucji państwowej. Katechizowanie nie jest zatem wolontariatem ani czynem 
społecznym. Również znowelizowana Karta Nauczyciela, dając uprawnienia pracownicze, sta-
wia wymagania, których spełnienie zapewnia pracę i awans zawodowy. Wymaga tego powaga 
funkcji i wyzwania, jakie w sobie zawiera. Sprostanie wyzwaniu przynosi radość i daje satysfak-
cję osobistą i zawodową. Doskonałości od swoich uczniów wymaga Chrystus (por. Mt 5,48).
Na formację pedagogiczno – katechetyczną i duchową nauczyciela religii – katechety trzeba 
spojrzeć komplementarnie, nie tylko pod kątem jego rozwoju profesjonalnego, lecz i osobo-
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wościowego. Celem jego pracy nie jest jedynie przekazanie wiedzy i umiejętności technicz-
nych obrzędowo – kultycznych, lecz przekazanie uczniom wiary katolickiej i wprowadze-
nie 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 wyzna-

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

katechetyczna, konkursy, sympozja odbywają się wg ustalonego kalendarza spotkań,.

Przypominamy treść instrukcji określającej obowiązki katechetów Diecezji Warszawsko-
-Praskiej.

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA OBOWIĄZKI KATECHETÓW 
DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Chrześcijańska formacja dzieci i młodzieży przynależy do misji Kościoła. Za prowa-
dzenie włączonego w tę misję procesu katechizacji odpowiedzialne są rodziny, parafie 
i szkoły. Praca nauczycieli religii (katechetów) z tej racji musi być realizowana zarów-
no 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 nauczy-

ciela, 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 realizacji 
programu wychowawczego szkoły. Powinien także zadbać, aby do programu wycho-
wawczego szkoły włączyć rekolekcje szkolne, uroczystości o charakterze religijnym 
i patriotycznym, programy okolicznościowe itp. Nauczyciel religii należy do grona osób 
bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację tych punktów programu wychowawczego.

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

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

• Katecheta jest osobą, która nieustannie buduje swój autorytet jako wychowawca 
i świadek wiary. Dlatego też nauczyciel religii zobowiązany jest do aktywnej obecności 
na niedzielnych Mszach Świętych z udziałem dzieci oraz podczas uroczystościach 
parafialnych, szczególnie związanych z udzielaniem dzieciom i młodzieży sakramen-
tów świętych.

• Powinien zwłaszcza uczestniczyć w uroczystości udzielania sakramentu bierzmowa-
nia. 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 katechetyczną, 
wykonywaną na terenie szkoły, uczestniczą w realizacji planu duszpasterskiego parafii 
i diecezji, dlatego muszą mieć stały kontakt z parafią, na terenie, której katechizu-
ją, z księdzem proboszczem, katechetami parafialnymi. Katecheci zobowiązani 
są do brania udziału w spotkaniach w parafii, których celem jest koordynacja dzia-
łań pastoralnych i omówienie bieżących potrzeb oraz problemów.

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

• Katecheci i duszpasterze powinni troszczyć się o powstawanie wspólnot, grup i ru-
chów religijnych na terenie parafii. Przekazowi bowiem wiary dzieciom i młodzie-
ży, prowadzeniu do Boga i większej z Nim zażyłości służy doświadczenie wspólnoty.

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

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

do określonego przedszkola lub szkoły.
4. Odpowiedzialność za udział katechetów w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych.
5. Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu programu wielkopostnych rekolek-
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cji szkolnych oraz troska o ich właściwą organizację i przeprowadzenie.
6. Przekazywanie do Wydziału Katechetycznego ankiet katechetycznych.

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

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Warszawa, dnia 12 maja 2016 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 2016/2017 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych 
poniżej:

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

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

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

Grupa trzylatków
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KI-1/15
red.: J. Czerkawski,
Tytuł podręcznika: Radosne dzieci Boże,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: bez ograniczeń

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

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

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

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

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

Grupa pięciolatków
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KI-2/15
red.: J. Snopek, D. Kurpiński,
Tytuł podręcznika: Spotkania dzieci Bożych,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: bez ograniczeń

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

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

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

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

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

Klasa 0 (sześciolatki)
Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1
red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2018 r.

Numer programu: AZ-0-04/4 z 26 III 2004
Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga, Autor 
programu: opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa 0 (sześciolatki)
Numer podręcznika: AZ-03-04/4-0
red.: J. Szpet, D. Jackowiak,
Tytuł podręcznika: Przychodzimy do Pana Boga,
Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2018
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KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

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

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

Podręcznik do klasy drugiej został poddany ko-
rekcie. Od września będzie obowiązywać nowa 
wersja. Podręcznik będzie składał się z dwóch 
części i nastąpi połączenie podręcznika z kartami 
pracy.
Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13
red.: A. Frączak, R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

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

Podręcznik do klasy trzeciej został poddany ko-
rekcie. Od września będzie obowiązywać nowa 
wersja. Podręcznik będzie składał się z dwóch 
części i nastąpi połączenie podręcznika z kartami 
pracy.
Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg 
dekretu biskupa przygotowują się do Pierwszego 
pełnego uczestnictwa w Eucharystii)
Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14
red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma 
życie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

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

Klasa IV:
Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń
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Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego 
wierzę
Autor programu: KWK KEP

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

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

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

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

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12
Autor: ks. Piotr Tomasik,
Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem 
na mojej drodze,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

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

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

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

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



23

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

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

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

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

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

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

Można także w klasach III technikum skorzystać z następującego podręcznika:
Numer programu: AZ-6-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP

Klasa III Technikum:
Numer podręcznika: AZ-63-01/10-LU-1/15
red. Ks. Robert Strus,
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie wobec 
drugiego człowieka,
Wydawnictwo Gaudium, Lublin,
Dopuszczony: bez ograniczeń

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

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

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

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

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

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

Przypominamy że autorem:
• Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce jest Konferencja 

Episkopatu Polski,
• Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach jest Komisja 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski  
oraz Ministrem Edukacji Narodowej

z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 
28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki re-
ligii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, 
z 1999 r. Nr 67, poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1264), Konferencja Episkopatu Polski i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:

§1
Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:
1) kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teologiczne prowadzone 
przez Kościół katolicki;
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2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to rozumieć nabycie 
wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych 
w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie 
ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym 
niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świad-
czy dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) 
uczelni lub kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-peda-
gogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne;
3) teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych albo podyplomowych studiach 
katechezy przedszkolnej – należy przez to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające 
nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowa-
dzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 2
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących 
i technikach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół 
katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygo-
towanie pedagogiczne do nauczania religii lub
2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne 
i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przy-
gotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

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

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

§5
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem 
specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub:
1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub 
katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim 
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wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do na-
uczania religii lub
2) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolne-
go lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy 
przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim 
wydziale teologicznym uczelni publicznej.

§6
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach spe-
cjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, okre-
ślone odpowiednio w § 2, 3, 4 lub 5 niniejszego porozumienia, która ponadto:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim 
do niepełnosprawności uczniów lub
2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnospraw-
ności uczniów lub
3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakre-
sie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

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

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

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

§ 10
Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia przygoto-
wanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia, o którym mowa w § 11, 
posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 
niniejszego porozumienia.

§11
Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edu-
kacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych 
od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

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

bp Marek Mendyk 
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski

Anna Zalewska 
Minister Edukacji Narodowej
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INFORMACJE BIEŻĄCE

Ankieta katechetyczna
Każda parafia do 30 września 2016 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katoli-
ckiej ankietę katechetyczną (według nowego formularza). Ankieta ma zawierać informacje 
o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i licz-
bie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających 
do szkoły i na lekcje religii.
Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom 
do 15 września 2016 roku.
Formularz ankiety katechetycznej znajduje się na stronach internetowych:
www.diecezja.waw.pl
www.katecheza.floriańska3.pl

Ankieta personalna
Katecheci, którzy nie wypełnili dotychczas swojej ankiety personalnej na stronie Wydziału 
Nauki Katolickiej, mają obowiązek uczynić to do 30 września 2016 roku. Formularz dostęp-
ny na stronie www.katecheza.floriańska3.pl po zalogowaniu.
Prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwa-
lifikacjach oraz aktami awansu zawodowego, otrzymanymi dyplomami uznania w tym sa-
mym terminie.

Wszystkich katechetów zobowiązujemy do założenia kont na stronie Wydziału Kateche-
tycznego: www.katecheza.floriańska3.pl do 30 września 2016 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.
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 informacja że nasze dane zostały zweryfikowane 

i że mamy wypełnić formularz katechety.
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Praca dla katechetów
Osoby ubiegające się o pracę katechety na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej powinny 
złożyć w sekretariacie Wydziału Nauki Katolickiej następującą dokumentację: jedno zdjęcie, 
podanie z prośbą o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Wydziału, CV, kserokopie do-
kumentów potwierdzających wykształcenie, opinię proboszcza parafii miejsca zamieszkania 
(jeżeli osoba ubiegająca się o pracę była wcześniej katechetką – należy dostarczyć opinię 
proboszcza z dotychczasowego miejsca pracy).

WYBRANE WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

VI Tydzień Wychowania

W dniach 11-17.09.2016 r. pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec” przeżywać będziemy VI Ty-
dzień Wychowania. Jak co roku, do parafii zostały przekazane materiały, które mają pomóc 
w owocnym wykorzystaniu tej inicjatywy Komisji Wychowania Katolickiego KEP i Rady 
Szkół Katolickich. Jak co roku, zwracamy się do Was z prośbą o skorzystanie z materiałów, 
które mogą okazać się pomocne w dobrym przeżyciu Tygodnia Wychowania, po raz szósty 
już organizowanego w naszej Ojczyźnie. Tym razAem nasza refleksja nad wychowaniem 
w związku z trwającym Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia skupiona będzie wokół 
tajemnicy Miłosierdzia Boga i odpowiedzi człowieka, który go doświadcza.
W czasie spotkań z młodymi w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież 
Franciszek, używając wymownych obrazów, zachęcał do czynnej miłości i wzywał swych 
słuchaczy do zejścia z wygodnej kanapy by nie stać się młodym emerytem rzucającym ręcz-
nik przed rozpoczęciem walki. Przeżywając tegoroczny Tydzień Wychowania chcemy in-
spirować się papieskim przesłaniem. Zapraszamy do czynnego włączenia się w VI Tydzień 
Wychowania w Polsce.
Materiały są także do pobrania ze strony: www.tydzienwychowania.pl
Materiały zostały również przekazane do wszystkich parafii.
Katecheci powinni przeprowadzić przygotowane katechezy w klasach, w których uczą.

Obchody Dnia Papieskiego

Tegoroczny – XVI Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę, 9 października 2016 roku. 
XVI Dzień Papieski będzie przebiegał pod hasłem Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Mi-
łosierdzia.
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.
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Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

W roku 2016 po raz siódmy przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prze-
śladowanym. Dzień ten przeżywać będziemy w tym roku w niedzielę 13 listopada a jego 
głównym tematem będzie prześladowanie chrześcijan w Iraku. Trudna sytuacja chrześcijan 
w Iraku sprawia, że chcemy pokazać ich sytuację, ale także pokazać to co Kościół w Pol-
sce czyni dla tamtych chrześcijan. Zachęcamy katechetów i katechetki do zaangażowa-
nia się w tegoroczny Dzień Solidarności poprzez przeprowadzenie katechez ramach zajęć 
szkolnych, czy też nabożeństw w parafiach, ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Od 
października na stronie www.pkwp.pl będą dostępne materiały katechetyczne i liturgicz-
ne. Niebądź my obojętni na cierpienie naszych braci. Mówmy o ich sytuacji i zachęcajmy 
do modlitwy o ustanie prześladowań oraz o miłosierdzie dla prześladowców. Świat milczy, 
Ty działaj.

Ks. Rafał Cyfka – Kirche in Not

Pielgrzymka maturzystów Diecezji Warszawsko-Praskiej na Jasną Górę

W roku szkolnym 2016/2017 pielgrzymka maturzystów naszej diecezji na Jasną Górę od-
będzie się w środę 19 października 2016 roku. Zasady jej organizowania są takie same jak 
w ubiegłych latach. Zapraszamy na to spotkanie Maturzystów wszystkich szkół naszej die-
cezji wraz z nauczycielami. Warto na ten wyjazd pielgrzymkowy zabrać także dyrektorów 
szkół.
Ponieważ ubiegłoroczny termin pielgrzymki został dobrze przyjęty, podtrzymujemy decyzję 
o organizowaniu pielgrzymki maturzystów w przedostatnią środę października.
Szczegółowe informacje, list księdza arcybiskupa z tej okazji i program pielgrzymki zostaną 
przekazane poprzez stronę internetową Wydziału Nauki Katolickiej.

OLIMPIADY I KONKURSY

Konkurs diecezjalny

Konkurs diecezjalny dla dzieci szkół podstawowych z okazji dwudziestej piątej rocznicy 
powstania naszej diecezji w roku szkolnym 2016/2017 pt: „1/185 – tajemnicze znaki Boga 
w mojej parafii“ zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
• Konkurs plastyczny-religijny na wykonanie ilustracji, plakatu techniką kolaż, polega-

jącą na formowaniu kompozycji z różnych materiałów, w tym przypadku zdjęć (wyko-
nanych np. telefonem komórkowym), ilustracji, wycinków z gazet, inspirowanych wnę-
trzem własnego kościoła parafialnego. Celem pracy jest ciekawe przedstawienie miejsc, 
przedmiotów we wnętrzu świątyni, w których Bóg działa w sakramentalnych znakach 
– dla uczniów klas I–III

• Konkurs informatyczno-religijny na nagranie filmu telefonem komórkowym, inspi-
rowanego i przedstawiającego wnętrze kościoła parafialnego, różnych przedmiotów, 
w którym Bóg działa przez sakramentalne znaki – dla uczniów klas IV–VI
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Regulamin konkursu i więcej informacji na jego temat po 12 września 2016 roku na stronie 
wydziału.

Dla Gimnazjalistów

W związku ze zbliżającą się dwudziestą piątą rocznicą powstania naszej diecezji odbędzie 
się konkurs wiedzy dla gimnazjalistów – O Bł. Księdzu Jerzy Popiełuszce kapłanie, który 
pracował na terenie naszej diecezji – pt. „Zalogowany do końca w Bogu”.
Regulaminy tych konkursów i zasady uczestnictwa będą opublikowane na stronie Wydziału 
Nauki Katolickiej w zakładce Konkursy.

Dla szkół ponadgimnazjalnych jak co roku organizowana będzie 
Olimpiada Teologii Katolickiej

23.11.2016 r. – zawody I stopnia (etap szkolny);
miejsce realizacji: szkoły ponadgimnazjalne na terenie całej Polski
12.01.2017 r. – zawody II stopnia (etap diecezjalny –regionalny);
miejsce realizacji: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej
23.03 – 25.03.2017 – zawody III stopnia (etap ogólnopolski);
miejsce realizacji: Lublin
Więcej informacji na stronie Wydziału Katechetycznego oraz na www.otk.pl

Konkurs biblijny OKWB.

TERMINARZ XXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ:
28 lutego 2017 r. (wtorek) Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do XXI OKWB.
14 marca 2017 r. – Etap Szkolny.
31 marca 2017 r. – Termin dostarczenia protokołu z Etapu Szkolnego.
25 kwietnia 2017 r. – Etap Diecezjalny.
5 – 6 czerwca 2017 r. – Finał Konkursu. (Niepokalanów)
Niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydziału oraz na http://
www.okwb.pl/.
Informacje o innych konkursach i olimpiadach, które otrzymuje wydział będą sukcesywnie 
zamieszczane na stronie internetowej wydziału.

INFORMACJE WYDZIAŁÓW DUSZPASTERSKICH 
KURII BISKUPIEJ WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Szkolne Koła Caritas

Drodzy Katecheci! Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza do współpracy i zachę-
ca do zakładania Szkolnych Kół Caritas na terenie Waszych szkół. Taka inicjatywa może 
stać się konkretnym owocem Roku Miłosierdzia, który wciąż przeżywamy w Kościele. 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 
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20.09.2016 (WTOREK) O GODZ. 16.30 W SIEDZIBIE CARITAS DW-P, UL. KA-
WĘCZYŃSKA 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 koleżanek 
i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych 
działaniach Caritas.
Poprzez swoją działalność SKC mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby 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.
________________
Ks. Rafał Paździoch
Sekretarz
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
tel. 600 345 705
rpazdzioch@caritas.pl

Papieskie Dzieła Misyjne

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przygotowało materiały formacyjne dla katechetów pro-
wadzących ogniska i koła misyjne w szkołach lub parafiach. Na stronie internetowej PDMD 
sukcesywnie będą zamieszczane inne materiały pomocnicze, a także okazjonalne pomo-
ce m.in. do przygotowania obchodów roku liturgicznego w duchu misyjnym. Ukaże się 
także propozycja dla najmłodszych – materiały misyjne dla dzieci przedszkolnych.
Materiały Formacyjne dla dzieci 2016/2017” można nabywać w siedzibie PDMD oraz dro-
gą elektroniczną. Więcej informacji znajdziecie państwo na: www.missio.pl . Wprowadzenie 
do misji jest jednym z zadań katechezy. Warto dołożyć wszelkich starań, abyśmy nie zapo-
mnieli o tym jakże istotnym aspekcie naszej posługi katechetycznej.

dr Aneta Rayzacher-Majewska

opracowanie DTP, druk i oprawa: www.InicjatywaPraska.pl
surowiec: okładka 170g/m2, środek offset 80g/m2
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WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE
Powołane w 2011 r. przez kard. Kazimierza Nycza – metropolitę warszawskiego 

i abp. Henryka Hosera – biskupa warszawsko-praskiego.

www.wydawnictwokatechetyczne.pl

www.portalkatechetyczny.pl

WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE Sp. z o.o.

04-357 Warszawa • ul. Grochowska 194/196

tel.: 22 110 00 47 • e-mail: wydawnictwo.katechetyczne@gmail.com

Autorami podręczników 
są katecheci związani 

ze środowiskiem Uniwersytetu 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. 
Zespołem autorów kieruje 

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik. 

W ofercie wydawnictwa są 
podręczniki do wszystkich 

poziomów nauczania: 
dla szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz liceum 

i technikum.
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www.wydawnictwokatechetyczne.pl www.wierzymy.pl

sklep.wydawnictwokatechetyczne.pl katechizmy.com

NOWO Ś C I
Podręczniki do nauki religii 

pierwszego etapu edukacyjnego 
to jednorodna seria wydawnicza, 
charakteryzująca się podziałem 
podręczników na dwie części 

i połączeniem ich z Kartami zadań.

!

ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE


