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 I.   
 

SŁOWO PASTERSKIE DO KATECHETÓW 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19) 

Hasło 28. ŚDM w Rio de Janeiro 
 
Drodzy Katecheci, 

Niebawem rozpoczynamy nowy rok szkolno-
katechetyczny. Z nowym zapałem i entuzjazmem powrócicie 
do parafii i szkół, aby podjąć misję głoszenia Dobrej Nowiny 
młodym ludziom. 

„Chrystus was potrzebuje, aby do każdego zakątka 
ziemi dotarła Ewangelia zbawienia”. Tymi słowami zwracał 
się bł. Jan Paweł II do młodzieży świata, zgromadzonej na 
Jasnej Górze w 1991 r. podczas VI ŚDM. To niezwykłe 
zaproszenie skierowane jest do Ciebie. Czy zdajesz sobie 
sprawę z tego, że jesteś bardzo ważny dla Chrystusa, który jest 
z Tobą, który jest Twoim przyjacielem, który bardzo Ciebie 
kocha - do tego stopnia, że oddał za Ciebie swoje życie. Ze 
słowami tymi jakże koresponduje program pracy 
duszpasterskiej dla Kościoła w Polsce na lata 2013/2014, 
którego myślą przewodnią są słowa: Wierzę w Syna Bożego  
z podtytułem: „Przez Chrystusa, Z Chrystusem, w Chrystusie. 
Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Tematyką, jaką 
podejmuje Program w bieżącym roku szkolnym, jest głoszenie 
kerygmatu, a symbolem jest świeca - światło. Tak więc  
w przepowiadaniu katechetycznym powinny być często obecne 
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słowa klucze: kerygmat, słowo-wiara, Wierzę w Syna Bożego. 
Zasadniczym celem tegorocznego programu jest podjęcie 
działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary 
w Syna Bożego, zakorzenionej w łasce chrztu świętego, która 
owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem 
życia chrześcijańskiego. Wskazane jest zatem, by zachowując 
wierność  programowi katechetycznemu, w kontekście 
przekazywanych treści, każda jednostka wiązała się z próbą 
dania odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy wierzyć  
w Chrystusa? W czym się wyraża moja wiara? Co mnie łączy  
z Chrystusem? W jaki sposób jako uczeń, mogę włączyć się w 
życie wspólnoty? Jak mogę ewangelizować w swoim 
środowisku? Jakie daję świadectwo mojej wiary? Zachęca się 
również, by podczas zajęć prowadzonych w szkole 
wprowadzać metody liturgiczne (np. metoda celebracji, 
czuwania, kontemplacji modlitewnej, adoracji krzyża, 
medytacji ikony, częstej ekspozycji uroczystego czytania 
Pisma Świętego). W ramach zajęć pozaszkolnych zachęcamy 
zwrócić uwagę na  poprawność i piękno sprawowanej liturgii 
Mszy św. z udziałem uczniów, nabożeństwa paraliturgiczne,  
a także pielgrzymki do sanktuariów ogólnopolskich, bądź 
lokalnych. 

Tegoroczny przeżywany przez nas III Tydzień 
Wychowania obchodzony w dniach: 15-21 września 2013 r. 
skupia naszą uwagę wokół hasła: „Wychowujmy do wartości. 
Aby budowali życie na Skale”. Do wypełnienia tych słów 
wzywa nas Jan Paweł II, którego rychłej kanonizacji 
wyczekujemy: „Jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, 
edukacja musi być rozumiana jako dążenie pełnego  
i harmonijnego rozwoju osoby, kształtowanie dojrzałej 
świadomości moralnej, która pozwoli rozpoznawać dobro  
i odpowiednio postępować, a także jako uwrażliwienie na 
wymiar duchowy dorastającej młodzieży. Edukacja ma 
pomagać uczącym się, aby tam, gdzie żyją, z każdym dniem 
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doskonalili się jako ludzie, by coraz bardziej „byli”, a nie tylko 
„mieli”.  

A zatem zwracam się do Was Drodzy Katecheci, 
abyście wychowywali dzieci i młodzież wam powierzoną do 
pełnego rozwoju osoby - słowem i świadectwem życia. 
Odwołując się do słów kluczy papieża Franciszka posyłających 
młodzież zgromadzoną na ŚDM w Rio de Janeiro, budujcie 
nowy świat, a więc: 1. Idźcie; 2. Bez lęku; 3. Aby służyć! 

+ Stefan Regmunt 
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski 

 
II.   

TYM ŻYJE KOŚCIÓŁ 
 

1. PROGRAM DUSZPASTERSKI 2013/14 –  
„WIERZĘ W SYNA BOŻEGO” 

 
Program na lata 2013-2014 jest pierwszą częścią 

czteroletniego programu duszpasterskiego (2013-2017), 
któremu towarzyszy hasło „Przez Chrystusa, z Chrystusem,  
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. 

Tematem programu na najbliższy rok liturgiczny są 
słowa „Wierzę w Syna Bożego”. Jego realizacja rozpocznie się 
w pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia br. Nowy program 
duszpasterski stanowić będzie również przygotowanie 
wiernych w Polsce do obchodów 1050-lecia chrztu, jakie 
przypadną w 2016 r. Program przewiduje następujące 
priorytety: 
1. Słowo Boże – propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, 
ukazywanie jej ważności w życiu chrześcijańskim oraz 
pogłębianie duchowości biblijnej, 
2. Ewangelizację, a w jej ramach podjęcie różnorodnych 
działań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji 
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kerygmatycznych, oraz wsparcie wiernych, by mogli znaleźć 
swoje miejsce we wspólnotach, 
3. Katechezę dorosłych przed chrztem dziecka – rozszerzenie 
i pogłębienie katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem 
dziecka. 

 
2. TRZECI „TYDZIEŃ WYCHOWANIA” W POLSCE 

 
Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski  
i Rady Szkół Katolickich. Ma podkreślić rolę wychowania, 
którego celem jest integralny rozwój człowieka.  

Tydzień Wychowania nawiązuje do obchodzonych 
lokalnie kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież  
i wychowawców. Tydzień Wychowania jest obchodzony 
zawsze w tygodniu, w którym wypada święto św. Stanisława 
Kostki, patrona dzieci i młodzieży (przypada ono 18 września). 

Najbliższy Tydzień Wychowania odbędzie się w dniach 
15 - 21 września 2013 r. pod hasłem: „Wychowujmy do 
wartości. Aby życie budowali na Skale”.  

Zachęcamy do skorzystania z materiałów, które 
znajdują się na stronie: www.tydzienwychowania.pl. Materiały 
zostały również przekazane do wszystkich parafii.  

Katecheci powinni przeprowadzić przygotowane 
katechezy w klasach, w których uczą.  
 

III.   
 

WIADOMOŚCI KOMISJI WYCHOWANIA KEP 
 

1. PIERWSZA NARODOWA PIELGRZYMKA 
KATECHETÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

W ROKU WIARY 
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"Bądźcie zawsze gotowi do obrony" (1P 3,15) 
Zaproszenie na Narodową Pielgrzymkę Katechetów  na 

Jasną Górę w Roku Wiary 29 września 2013 r. (niedziela) 
 
Drodzy Katecheci, 

Ogłaszając Rok Wiary Ojciec Święty Benedykt XVI 
napisał: „Od początku mojej posługi Następcy Piotra 
przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby 
coraz wyraźniej ukazywać radość i odnowiony entuzjazm, 
które rodzi spotkanie z Chrystusem” (List apostolski Porta fidei 
nr 2). Następnie dodał: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził  
w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i 
z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to 
też dobra okazja, by z większym zaangażowaniem celebrować 
wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która «jest 
szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem 
jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc». Jednocześnie 
pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz 
bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący 
powinien na nowo odkryć treść wiary, którą wyznaje, 
celebruje, przeżywa i przemadla, i zastanowić się nad samym 
aktem wiary” (Porta fideinr 9). 

Odpowiadając na zachętę Papieża do godnego  
i owocnego przeżywania Roku Wiary pragniemy spotkać się  
w domu naszej Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski, podczas 
pierwszej narodowej pielgrzymki. 

Serdecznie zapraszam Was na to wspólne 
pielgrzymowanie na Jasną Górę, by modlić się o umocnienie 
naszej osobistej i wspólnotowej wiary oraz prosić o światło  
i moc Ducha Świętego w kształtowaniu wiary tych, do których 
jesteśmy posłani. 

† Marek MENDYK 
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
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Program 
29 września 2013 r. (niedziela) 
11.00 – uroczysta Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej pod 
przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza 
Nycza z Aktem Zawierzenia Matce Najświętszej wszystkich 
katechetów i katechezy w Polsce 
14.00 – katecheza dla katechetów (o. prof. Jacek Salij OP) 
15.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 
 
Organizacja wyjazdu przez WNK dla katechetów z Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej: 
1. Wyjazd autokarami w godzinach porannych z Zielonej Góry, 
Gorzowa Wlkp., Głogowa (w zależności od ilości osób) 
2. Zapisy poprzez formularz elektroniczny, zaliczka 50 zł. - 
poniżej 
3. Koszt wyjazdu - uzależniony od ilości uczestników ok. 100 
zł. 
4. Powrót w godzinach wieczornych 
5. Konto do wpłaty zaliczki (lub osobiście w WNK): 
mBank - 24 1140 2004 0000 3402 6611 7586  
6. Uwaga: po wypełnieniu formularza i wpłacie zaliczki proszę 
obowiązkowo telefonicznie potwierdzić w WNK wpisanie na 
listę pielgrzymkową - tel. 68 451 23 52 
7. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu będą 
zamieszczane na stronie internetowej WNK. 

Serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich 
katechetów do wspólnego pielgrzymowania. 

ks. dr Wojciech Lechów Dyrektor WNK 
 

2. STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA 
KATOLICKIEGO KEP W SPRAWIE ŁĄCZENIA KLAS 

PODCZAS ZAJĘĆ Z RELIGII 
 
1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
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i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną 
liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy 
zorganizować oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). 
Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone. 
2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby 
uczniów w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku: 
- jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach 
łączonych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można 
odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach co do minimalnej liczby uczniów; 
- jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza 
ramowego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, 
plastyka – nie ma na to zgody. 
3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi  
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, chociażby w kwestii 
Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania  
i określenia statusu nauczania religii w polskich szkołach  
i przedszkolach, wielokrotnie padało zapewnienie ze strony 
MEN: status nauczania religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach się nie zmienia, a zatem jego organizacja winna 
odbywać się na dotychczasowych zasadach. 

 
Warszawa 9 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Ks. Marek Korgul Sekretarz 

 
3. INFORMACJA ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI 

KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP  
Z WŁADZAMI MINISTERSTWA EDUKACJI 

NARODOWEJ WARSZAWA, 6 CZERWCA 2013 R. 
   

W dniu 6 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej odbyło się kolejne robocze spotkanie 
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przedstawicieli Komisji Wychowania Katolickiego KEP  
z władzami resortu edukacji. Dla dopełnienia wiedzy 
przekazywanej w tej sprawie przez media publikujemy 
następującą informację: 
 1. Podczas spotkania została podjęta sprawa umożliwienia 
młodym ludziom prawa do zdawania religii na egzaminie 
maturalnym, jeśli zdecydowaliby się wybrać ten przedmiot 
jako dodatkowy. 

Ministerstwo zakomunikowało stronie kościelnej 
decyzję, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa jest to niemożliwe. Na przeszkodzie stanęła sprawa 
autonomii Kościoła w opracowywaniu programu nauczania 
religii. 
Strona kościelna nie kryje swojego rozczarowania tym aktem 
odmowy młodym ludziom prawa do zdawania na maturze 
przedmiotu, którego uczą się wiele lat, otrzymują z niego 
ocenę na podstawie jasnych kryteriów wiedzy (a nie wiary – 
jak się o tym niejednokrotnie błędnie informuje), ocena ta jest 
wliczana do średniej ocen i widnieje na państwowym 
dokumencie, jakim jest świadectwo szkolne. 

Rozczarowanie Kościoła wynika z faktu, że 
prowadzone w tym zakresie od wielu lat rozmowy z MEN nie 
wskazywały na to, że sprawa jest niemożliwa do załatwienia. 
Przeciwnie – wiele razy wskazywano warunki, które trzeba 
spełnić, aby można było religię zdawać na maturze. W tym 
celu zostały m.in. określone standardy egzaminacyjne dla tego 
przedmiotu, przygotowane arkusze, przeprowadzony pilotaż,  
a podstawę programową nauczania religii znowelizowano tak, 
by jej język (wymagań) był adekwatny do języka podstawy 
programowej kształcenia ogólnego opracowanej przez MEN. 

Niestety, wysiłki te poszły na marne, skoro ich 
uwieńczeniem było stwierdzenie, że zdawanie religii na 
maturze nie jest możliwe. Należy dodać, że na wielokrotnie 
stawiane pytanie ze strony kościelnej: czego jeszcze 
powinniśmy dopełnić, by można było sprawę załatwić 
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pozytywnie, nie otrzymaliśmy od MEN odpowiedzi. Pomoc 
urzędu, który – jak się wydawało – powinien służyć pomocą, 
sprowadzała się w zasadzie do artykułowania coraz to nowych 
powodów, że religia nie może być zdawania na maturze  
i ukazywania kolejnych trudności. Szczególnie zaskakujący był 
fakt, że argument o autonomii Kościoła w sprawie programów 
nauczania religii nigdy dotąd nie był wysuwany jako 
przeszkoda. 
  
2. Podczas spotkania Ministerstwo ponowiło swoją gotowość 
do interweniowania w przypadkach, gdy nowe rozporządzenia 
o ramowych planach nauczania będzie niewłaściwie 
interpretowane przez samorządy. 
  
3. W związku z próbami narzucania przez różne podmioty 
krajowe i zagraniczne demoralizujących treści i metod 
związanych ze zideologizowaną edukacją seksualną już od 
najmłodszych lat, przewodniczący Komisji Wychowania 
Katolickiego KEP zwrócił się do władz MEN z zapytaniem, 
czy resort wyraża przyzwolenie na takie praktyki. Ministerstwo 
zapewniło, że nie planuje żadnych zmian odnośnie do 
nauczania przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie i że 
monitoruje realizowanie jasnych w tym względzie przepisów. 
Przy okazji przypomniało, że uczestnictwo w zajęciach 
wychowania do życia w rodzinie zależy od indywidualnych 
decyzji: rodzice lub pełnoletni uczeń. Mają oni prawo do 
rezygnacji z udziału w zajęciach, składając pisemny wniosek 
dyrektorowi szkoły. Ponadto szczegółowe treści zajęć  
z wychowania do życia w rodzinie mają być efektem 
porozumienia między nauczycielem prowadzącym zajęcia  
a rodzicami. Nauczyciel wraz z wychowawcą klasy ma 
obowiązek zorganizowania spotkania informacyjnego  
z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami 
pełnoletnimi, podczas którego powinien przedstawić program 
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nauczania, podręcznik szkolny oraz inne stosowane środki 
dydaktyczne. 

ks. Marek Korgul 
Sekretarz Komisji 

 
4. INFORMACJA KOMISJI WYCHOWANIA 

KATOLICKIEGO KEP W SPRAWIE NIEKTÓRYCH 
ASPEKTÓW MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

   
1. Ze względu na docierające do Komisji Wychowania 
Katolickiego KEP sprzeczne informacje na temat medytacji 
chrześcijańskiej (w wersji prezentowanej przez ojca Laurenca 
Freemana OSB) oraz toczące się aktualnie dyskusje na ten 
temat, Komisja zaleca roztropne podejście do tej sprawy. 
2. Nie wyrażamy zgody na propagowanie idei prezentowanych 
przez autorów wśród katechizowanych, a zwłaszcza 
zewnętrznych form pobożności z nimi związanych, do czasu 
jednoznacznego wyjaśnienia wszystkich wątpliwości na ten 
temat. 

 W imieniu Komisji 
ks. Marek Korgul Sekretarz 

 
IV.   

WIADOMOŚCI MEN 
1. Rada Ministrów przyjęła założenia do 

projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela 
oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez 
ministra edukacji narodowej 

(Fragment projektu przytoczony został poniżej. Całość 
dostępna jest na stronie MEN) 

 
Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez: 

wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń 
nauczycieli, zwiększenie roli doskonalenia umiejętności 
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zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, 
poprawa organizacji pracy szkoły oraz włączenie rodziców  
w sprawy istotne dla szkoły w szerszym niż dotychczas 
zakresie. To najważniejsze cele nowelizacji Karty Nauczyciela. 
Powyższe cele będą osiągnięte poprzez: 
1. Zmianę systemu wynagradzania nauczycieli polegającą 
na wzmocnieniu jego motywacyjnego charakteru, 
uelastycznieniu sposobu jego rozliczania oraz urealnieniu 
uprawnień socjalnych. 
a. Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wskaźnikami 
kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na 
wynagrodzenia nauczycieli oraz zmiana sposobu rozliczania 
środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli. 
Proponuje się zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli 
wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych 
na wynagrodzenia nauczycieli. 
 nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej, 
 nauczyciela kontraktowego - 111 proc. kwoty bazowej, 
 nauczyciela mianowanego - 144 proc. kwoty bazowej, 
 nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej. 
c. Zniesienie niektórych uprawnień socjalnych nauczycieli, 
nieadekwatnych do współczesnych realiów społeczno-
gospodarczych. Proponuje się uchylenie przepisów 
dotyczących dodatku mieszkaniowego, zasiłku na 
zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do 
osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do 
zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych  
i użytkowanych przez szkoły.  
Zostanie zachowana zasada ochrony praw nabytych. 
Nauczyciel, nauczyciel-emeryt lub rencista albo pobierający 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przed 
wejściem w życie ustawy korzystał z prawa do lokalu 
mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła, 
lub z prawa do osobistego użytkowania działki gruntu 
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szkolnego, zachowa te uprawnienia do końca okresu na jaki 
zostały mu przyznane. Nauczyciele, którzy do wejścia w życie 
ustawy spełnią warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na 
zagospodarowanie, zachowają prawo do tego zasiłku. 
Zmianie ulegnie sposób określania wysokości tzw. dodatku 
wiejskiego. Będzie on uwzględniany w rozliczaniu środków 
wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli. 
4. Określenie wymiaru i terminu udzielenia nauczycielom 
urlopu wypoczynkowego w sposób umożliwiający lepszą 
organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań 
statutowych. 
Przewiduje się zmianę sposobu określenia wymiaru urlopu 
wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych i terminu jego 
udzielania. Urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach, w których organizacji pracy przewidziano ferie 
letnie i zimowe, będzie określony w wymiarze 47 dni 
roboczych w roku. W ramach ustalonego wymiaru urlopu 
wypoczynkowego nauczyciel będzie miał prawo do 
nieprzerwanego wypoczynku w wymiarze co najmniej 28 dni 
kalendarzowych, a w przypadku dyrektora szkoły 14 dni 
kalendarzowych. Ustawa będzie również określała (w odrębny 
sposób) wymiar urlopu nauczyciela podejmującego pracę po 
raz pierwszy - będzie to urlop w wymiarze 30 dni w roku. 
Pozostałe dni robocze przypadające, w zależności od planu 
urlopów w szkole, w okresach ferii zimowych i letnich 
(wakacji), przerw świątecznych lub pozostałych dni wolnych 
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych nauczyciele będą 
wykorzystywać na realizację zadań statutowych szkoły oraz 
doskonalenie zawodowe, zgodnie z poleceniem dyrektora. 
5. Doprecyzowanie celu przeznaczenia urlopu dla 
poratowania zdrowia, zmiana kryteriów jego 
przyznawania, wymiaru oraz zmiany w zakresie orzekania. 
a. Zgodnie z założeniami, urlop dla poratowania zdrowia 
będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia 
zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem 
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choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki 
środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą 
odgrywać istotną rolę. Urlop ten będzie mógł być udzielany 
również na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację 
uzdrowiskową, 
b. Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie 
można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, z 7 do 20 
lat. Łączny jego wymiar w okresie całego zatrudnienia zostanie 
skrócony z 3 lat do 1 roku. W przypadku wykorzystywania 
tego urlopu w częściach, kolejnego urlopu będzie można 
udzielić nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w 
szkole 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla 
poratowania zdrowia. 
6. Zwiększenie roli rodziców uczniów w podejmowaniu 
decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły poprzez: 
a. Rozszerzenie udziału przedstawicieli rodziców w procedurze 
awansu zawodowego nauczycieli i procedurze oceny ich pracy. 
Proponuje się, by przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela 
dyrektor szkoły zasięgał opinii rady rodziców. Przy 
dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły, organ prowadzący 
szkołę będzie uwzględniał opinię rady szkoły. W szkołach,  
w których nie została utworzona rada szkoły - istotna będzie 
opinia rady rodziców. 
Zwiększy się również udział rodziców w procedurze 
nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom,  
a przedstawiciel rady rodziców będzie miał możliwość brania 
udziału w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 
w charakterze obserwatora. 
b. Usprawnienie komunikacji między nauczycielami  
a rodzicami uczniów. 
7. Zmiany w procedurze awansu zawodowego. 
a. Organem właściwym do nadania nauczycielowi 
mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie 
organ prowadzący szkołę, z zastrzeżeniem szkolnictwa 
artystycznego. Organem wyższego stopnia, w sprawach 
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dotyczących nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, 
będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 
b. Zmienią się również przepisy dotyczące składu komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 
c. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli 
posiadających staż pracy w innych formach wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 
8. Ponadto do Karty Nauczyciela zostaną wprowadzone 
regulacje dotyczące: 
a. Postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, usprawniające to 
postępowanie. Wprowadzony będzie centralny rejestr orzeczeń 
dyscyplinarnych. Zakłada się, że rejestr ten będzie skutecznym 
narzędziem przeciwdziałającym sytuacji zatrudnienia w szkole 
nauczyciela ukaranego, 
b. Rozszerzenie na wszystkich nauczycieli, bez względu na 
wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisów o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej oraz wymogów nawiązania stosunku pracy  
i wygaśnięcia stosunku pracy dotyczących niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się 
postępowania karnego lub dyscyplinarnego. 
 

2. Ustawa „sześciolatkowa" przyjęta przez 
komisje sejmowe 

 
24 lipca na posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej Sejmu RP, odbyło się pierwsze czytanie 
projektu tzw. ustawy sześciolatkowej. Projekt ustawy został 
przyjęty i skierowany do drugiego czytania. 
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Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą 
wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje  
1 września 2014 r.  

Jednocześnie proponuje w nim się aby: 
a) od września 2014 roku klasy 1-wsze liczyły do 25 uczniów. 
Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku  
i docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, 
we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. 
klasy I-III); 
b) w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, 
gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, 
dzieci dobierać do poszczególnych oddziałów klasowych 
według wieku, począwszy od najmłodszych; 
c) od września 2014 roku: 
obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 
2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 
czerwca 2008 r.; 
spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również 
dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., 
jeśli taka będzie wola ich rodziców; 
spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również 
dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola 
ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie 
obowiązywało również kolejne roczniki; 
d)  we wrześniu 2015 roku: 
obowiązek szkolny objął dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 
lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 
2009 (6-latki). 
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3. Nauczyciele organizujący wypoczynek mają 
obowiązek zgłoszenia wypoczynku w kuratorium 

oświaty 
W związku z docierającymi do Lubuskiego Kuratora 

Oświaty informacjami na temat podejmowania się przez 
nauczycieli działalności wychowawczo-opiekuńczej 
polegającej na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, przypominam Państwu Nauczycielom, że zgodnie z § 
6 rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r.  w sprawie 
warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i 
nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67, z późn. zm.), 
organizatorzy wypoczynku, którymi mogą być osoby 
fizyczne (w tym nauczyciele) mają obowiązek dokonania 
zgłoszenia wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty.  
  Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest 
zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 
dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku 
odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie 
formularza on-line zamieszczonego na stronie MEN oraz 
poprzez złożenie wydruku formularza (wraz z załącznikami)  
w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce 
siedziby lub zamieszkania organizatora. W zgłoszeniu 
wypoczynku należy uwzględnić informacje dotyczące m. in. 
miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadry opiekuńczo-
wychowawczej, programu czy opieki medycznej. 
  Na podstawie § 15 cytowanego wyżej rozporządzenia 
nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy 
ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku (Lubuski 
Kurator Oświaty sprawuje nadzór nad wypoczynkiem 
zorganizowanym na terenie województwa lubuskiego).  
W przypadku gdy dany kurator oświaty poweźmie informacje 
o pozaprawnym zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży szkolnej w czasie trwania wypoczynku, zgodnie  
z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia może zawiesić 
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prowadzenie wypoczynku, albo zdecydować o zakończeniu 
jego prowadzenia (§ 16 ust.1). Prowadzenie wypoczynku 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami jest bowiem 
niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca.  

 (-) Bogna Ferensztajn 
Lubuski Kurator Oświaty 

V.   
INFORMACJE WNK 

 
1. STRUKTURA KATECHETYCZNA W DIECEZJI 

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ OD 01.09.2013 R. 
 
I. WIZYTATORZY DIECEZJALNI NAUCZANIA 
RELIGII 
ks. dr Wojciech Lechów 
s. lic. mgr Maria Piętak 
 
II. WIZYTATORZY REJONOWI NAUCZANIA RELIGII 
lic. mgr Bogumiła Dziubińska 
Dekanaty: Świebodzin, Sulechów, Babimost 
 
ks. mgr Andrzej Nowak 
Dekanaty: Krosno Odrz., Gubin 
 
mgr Lilla Pabisiak 
Dekanaty: Łęknica, Żagań, Żary, Lubsko 
 
mgr Beata Ćwik-Rzepa 
Dekanaty: Głogów, Sława, Wschowa 
 
dr Andrzej Sobieraj 
Dekanaty: Gorzów Wlkp., Drezdenko, Strzelce Krajeńskie 
 
dr Lech Kopyść 
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Dekanaty: Pszczew, Rokitno 
 
mgr Przemysław Włodarczyk 
Dekanaty: Zielona Góra, Nowa Sól, Szprotawa, Kożuchów 
 
mgr Robert Okopień 
Dekanaty: Sulęcin, Rzepin 
 
Zakres obowiązków Rejonowego Wizytatora Nauczania 
Religii w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej     
 
1. Wizytowanie szkół i przedszkoli – zadania: rozmowa  
z dyrektorem placówki oświatowej, z przedstawicielami grona 
pedagogicznego, orientacja w całokształcie pracy nauczycieli 
religii. 
2. Hospitowanie lekcji religii w szkołach w wyznaczonych 
dekanatach. 
3. Współdziałanie z doradcami metodycznymi nauki religii. 
4. Branie udziału w spotkaniach wizytatorów rejonowych 
organizowanych przez WNK. 
5. Na zlecenie WNK diagnozowanie zaistniałych problemów 
katechetycznych.    
 
III. SPOŁECZNI DEKANALNI DORADCY 
METODYCZNI NAUCZANIA RELIGII (SDDM) 
 
Dekanat Babimost 
Halina Grina - Zbąszynek 
tel. 513 986 653  
 
Dekanat Drezdenko 
Cezary Świrski 
tel. 501 051 069 
e-mail - sizar1@onet.eu 
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Dekanaty Głogów 
1. Stefania Wiśniewska - Głogów 
kom. 607 875 975 
e-mail - stw3@op.pl 
2. Patrycja Rosenberger - Głogów 
kom. 607 07 55 67 
e-mail - patrycja.ros@interia.pl 
3. Anna Cywińska - Głogów 
e-mail -  silensio75@o2.pl 
 
Dekanaty Gorzów Wlkp. 
1. Jan Pasierbowicz – dekanat Trójcy Świętej Gorzów Wlkp. 
tel. 662 258 798 
e-mail - januu1@o2.pl 
dyżur - Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kotsisa 1 66-400 Gorzów 
Wlkp. 
sala nr 37, III piętro w każdą środę w godz. 14.15-15.00   
2. Urszula Krysiak – dekanat Katedra Gorzów Wlkp. 
3. Anna Wyczesana – dekanat Chrystusa Króla Gorzów Wlkp. 
 
Dekanat Gubin 
Urszula Kosmala – Gubin 
tel. 504 325 581 
 
Dekanat Kostrzyn 
Paweł Rykała – Lemierzyce – Grodzisk 
tel. 506 757 884 
e-mail – pawel.rykala@wp.pl  
 
Dekanat Kożuchów 
Zuzanna Maria Badowska – Kożuchów 
tel. 507148 950   
 
Dekanat Krosno Odrz. 
Maria Marciniak - Krosno Odrzańskie 
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tel. 68 383 67 40; kom. 665 291 498 
 
Dekanat Lubsko 
Grażyna Prodeus 
tel. 691 31 34 15 
e-mail - prodeus@poczta.pl 
 
Dekanat Łęknica 
Grażyna Kucharczyk   
tel. 692 11 93 24 
e-mail - grakuch@interia.pl 
 
Dekanat Nowa Sól 
Alicja Szymakowska – Nowa Sól 
tel. 609 784 422 
e-mail – alicjaszymakowska@wp.pl  
 
Dekanaty Pszczew i Rokitno 
1. Irena Kilian – Międzyrzecz 
tel. 695 896 770 
e-mail – betania@vp.pl 
2. Anna Kopyść – Przytoczna 
tel. 605 653 551 
e-mail - l.kopysc@poczta.fm  
 
Dekanat Rzepin 
Bogdan Zduńczyk 
tel. 502 816 218 
e-mail - bzdunczyk77@wp.pl 
 
Dekanat Sława 
1. Ewa Chojnacka – Sława 
tel. 683566634, 
kom. 668539450   
2. Sławomir Mazur – Ciosaniec 
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tel. 605302691   
 
Dekanat Strzelce Krajeńskie 
Anna Czyżewska 
tel. 721 696 585 
e-mail - czyania@op.pl 
 
Dekanat Sulechów 
Anna Kwaśnicka 
tel. 601 37 88 49 
e-mail - amakarena@go2.pl 
 
Dekanat Sulęcin 
Bogusława Maśluk – Sulęcin 
tel. 95 755 26 83 lub 785 535 013   
 
Dekanat Szprotawa 
Marzena Zygmunt – Szprotawa 
tel. 68 376 28 69 
e-mail – kraszanka@interia.pl   
 
Dekanat Świebodzin – Miłosierdzie Boże 
Beata Żurek – Świebodzin 
tel. 068 382 09 44 
e-mail – beatakat1@wp.pl 
dyżur - PSP nr 6 os. Łużyckie 28 Świebodzin 
czwartek 9.40-10.35   
 
Dekanat Świebodzin – NMP Królowej Polski 
Katarzyna Dawidowicz 
tel. 68 382 57 48 
e-mail – katarzynadawidowska@gmail.com 
 
Dekanat Wschowa 
Maciej Aleksandrowicz 
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tel. 783 468 797 
e-mail – kulam1@o2.pl 
 
Dekanaty Zielona Góra 
1. Agnieszka Jędruch - Zielona Góra (katecheza specjalna) 
tel. 604 200 424 e-mail - agnieszkajendruch@op.pl 
2. Małgorzata Jaskuła - Zielona Góra 
tel. 609 051 662 e-mail - maja_39@o2.pl 
3. Wanda Trzeciak – Zielona Góra tel. 607 362 597 
 
Dekanat Żagań 
Tatiana Czepurnych- Hamrol – Żagań 
tel. 68 478 41 73 e-mail – tatiana03@vp.pl   
 
Dekanat Żary 
1. Irena Rogała – Sieniawa Żarska – Kolonia 
tel. 68 375 98 76 kom. 500 676 671 
e-mail – afirr@wp.pl  
2. Marek Ochman – Żary 
tel. 606 528 150 
e-mail – marekochman@o2.pl 
 
Zakres obowiązków Społecznego Dekanalnego Doradcy 
Metodycznego Nauczania Religii w diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej  
1. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli religii w rejonie dekanatu; 
2. Udzielanie nauczycielom religii pomocy merytorycznej  
i metodycznej (pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych) w czasie konsultacji indywidualnych  
i zespołowych; 
3. Udostępnianie nauczycielom religii własnego warsztatu 
pracy oraz umożliwienie udziału w prowadzonych zajęciach, 
wraz z ich omówieniem; 
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4. Propagowanie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowych 
metod i środków nauczania religii na poszczególnych etapach 
rozwoju; 
5. Organizacja współpracy oraz wymiany doświadczeń między 
nauczycielami i szkołami; 
6. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli religii; 
7. Wspólne opracowywanie materiałów dydaktycznych; 
8. Otaczanie szczególną opieką nauczycieli religii 
rozpoczynających pracę; 
9. Organizowanie zebrań zespołów metodycznych; 
10. Organizowanie i prowadzenie w szkole gabinetu 
przedmiotowego (gabloty, gazetki, itp.) 
11. Stałe doskonalenie własnych umiejętności zawodowych; 
12. Permanentne wspieranie w rozwoju nauczycieli religii; 
13. Realizowanie zadań zlecanych przez Dyrektora Wydziału 
Nauki Katolickiej; 
 
IV. DEKANALNI REFERENCI KATECHETYCZNI 
(DRK) 
W każdym dekanacie obowiązki Dekanalnego Referenta 
Katechetycznego pełni Ksiądz Wicedziekan. 
                                          
Zakres obowiązków Dekanalnego Referenta 
Katechetycznego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej   
       
1. Gromadzenie i przekazywanie do Wydziału Nauki 
Katolickiej ankiet katechetycznych. Do 15. października, ze 
wszystkich parafii dekanatu, należy dostarczyć do WNK 
coroczne ankiety: Ankietę Katechetyczną, którą wypełniają 
osobiście katecheci (świeccy i duchowni) oraz Katechetyczną 
Ankietę Zbiorczą, którą wypełniają Proboszczowie. Po jednej 
kopii pozostawia się w archiwum Dekanalnego Referenta 
Katechetycznego. 
2. Utrzymywanie stałego kontaktu z WNK, wobec którego 
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reprezentuje wszystkie sprawy związane z katechizacją  
w dekanacie. 
3. Organizowanie na początku roku szkolnego, w ramach 
Konferencji Dekanalnych Księży, spotkań z wszystkimi 
katechetami (księża, siostry, świeccy). Zadania: sprawy 
organizacyjne i formalne (zebranie planów lekcji, danych  
o zatrudnieniu katechetów, itp.). 
4. Prowadzenie dokumentacji wszystkich katechetów dekanatu 
i ich archiwizowanie. 
5. Troska o właściwą organizację i przeprowadzenie 
wielkopostnych rekolekcji szkolnych w całym dekanacie. 
6. Stała współpraca ze społecznymi doradcami metodycznymi 
w dekanacie.  
 
V. KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE 
Zakres obowiązków: 
1. Organizowanie comiesięcznych spotkań dla wszystkich 
katechetów w parafii (przekazywanie sprawozdania z listą 
obecności do Dekanalnego Referenta Katechetycznego). 
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. Hospitowanie (za wiedzą dyrektora szkoły) katechetów 
uczących na terenie parafii i dostarczenie arkuszy 
hospitacyjnych do Dekanalnego Referenta Katechetycznego. 
6. Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu 
programu wielkopostnych rekolekcji szkolnych oraz troska  
o ich właściwą organizację i przeprowadzenie. 
7. Przekazywanie do końca września do Dekanalnego 
Referenta Katechetycznego corocznych ankiet 
katechetycznych. 
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ZESPOŁY SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH 
DORADCÓW METODYCZNYCH  

NAUCZANIA RELIGII 
 

I zespół – dekanaty: Gorzów Wlkp. 
Przewodniczący – Jan Pasierbowicz 
Wiceprzewodniczący – Urszula Krysiak   
 
II zespół – dekanaty: Drezdenko, Strzelce Krajeńskie 
Przewodniczący – Anna Czyżewska 
Wiceprzewodniczący – Cezary Świrski 
 
III zespół – dekanaty: Sulęcin, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą 
Przewodniczący – Bogusława Maśluk   
Wiceprzewodniczący – Paweł Rykała 
 
IV zespół – dekanaty: Pszczew, Rokitno 
Przewodniczący – Irena Kilian 
Wiceprzewodniczący – Anna Kopyść   
 
V zespół – dekanaty: Świebodzin 
Przewodniczący – Beata Żurek 
Wiceprzewodniczący – Katarzyna Dawidowicz 
 
VI zespół – dekanaty: Sulechów, Babimost 
Przewodniczący – Anna Kwaśnicka 
Wiceprzewodniczący – Halina Grina 
 
VII zespół – dekanaty: Zielona Góra 
Przewodniczący – Małgorzata Jaskuła 
Wiceprzewodniczący – Wanda Trzeciak 
 
VIII zespół – dekanaty: Głogów, Wschowa, Sława 
Przewodniczący – Stefania Wiśniewska 
Wiceprzewodniczący – Patrycja Rosenberger   
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IX zespół – dekanaty: Nowa Sól, Kożuchów, Szprotawa 
Przewodniczący – Alicja Szymakowska 
Wiceprzewodniczący – Marzena Zygmunt  
 
X zespół – dekanaty: Żary, Żagań,  
Przewodniczący – Tatiana Czepurnych-Hamrol   
Wiceprzewodniczący – Irena Rogała 
 
XI zespół – dekanaty: Lubsko, Łęknica 
Przewodniczący – Grażyna Prodeus 
Wiceprzewodniczący – Grażyna Kucharczyk 
 
XII zespół – dekanaty: Krosno Odrz., Gubin 
Przewodniczący – Maria Marciniak 
Wiceprzewodniczący – Urszula Kosmala 
 

 
2. SIERPNIOWE REJONOWE DNI KATECHETYCZNE 

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR 
ZAKONNYCH 

 
"Kultura a wychowanie - implikacje katechetyczne" 

 
21sierpnia –  GORZÓW WIELKOPOLSKI  

Parafia pw. NMP Królowej Polski 
ul. Żeromskiego 22 

22 sierpnia –  ZIELONA GÓRA 
  Parafia pw. Świętego Ducha  

ul. Bułgarska 30 
23 sierpnia –  GŁOGÓW 

Dom „Uzdrowienia Chorych”  
Cichych Pracowników Krzyża  
ul. ks. Prałata L. Novarese 2 
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PROGRAM: 
9.30 Msza św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego 
Stefana Regmunta 
10.45 Wystąpienie Lubuskiego Kuratora Oświaty 
11.15 Wykład: „Chaos kulturowy i jego konsekwencje  
w wychowaniu dzieci i młodzieży” - ks. prof. Kazimierz 
Misiaszek UKSW 
12.00 Przerwa 
12.30 Prawo oświatowe a nauczanie religii 
13.00 Oferta metodyczna na nowy rok szkolny 
13.15 Komunikaty Wydziału Nauki Katolickiej i wystąpienia 
zaproszonych gości 
14.15 Zakończenie 
 

3. REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW 
ŚWIECKICH 

 
Ogólne zasady dotyczące rekolekcji: 
1. Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej 
katechetów jest coroczny obowiązkowy udział  
w rekolekcjach. 
2. Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach 
organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej zgodnie  
z ustalonym programem formacji duchowej. Nie zastosowanie 
się do powyższego zobowiązania może być podstawą do 
wycofania misji kanonicznej.  
3. Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci 
katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach. 
Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości 
należą również noclegi i posiłki w domu rekolekcyjnym – bez 
względu na miejsce zamieszkania uczestników.  
4. Katecheci, którzy należą do różnych ruchów, stowarzyszeń  
i organizacji katolickich i w nich odbywają rekolekcje, 
powinni, co drugi rok uczestniczyć w rekolekcjach 
organizowanych przez WNK.  
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5. Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 
wypełnienie formularza znajdującego się na stronie 
www.wnk.kuria.zg.pl w zakładce Formacja katechetów, 
najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem. Proszę 
wydrukować potwierdzenie zapisania się na rekolekcje. 
W razie konieczności zmiany terminu z powodu wypadku 
losowego należy pilnie uzgodnić to z WNK.  

 
Terminarz rekolekcji 2013/14 

Kurs ewangelizacyjny „Nowe Życie” 
Rokitno - 08.11 - 10.11.2013 r. 
Głogów - 12.02. - 14.02.2014 r. 
Paradyż - 28.06. - 30.06.2014 r. 
Rekolekcje dla nauczycieli szkół katolickich 
Rokitno - 25.10. - 27.10 2013 r. 
Prowadzenie rekolekcji: Wspólnota św. Tymoteusza  
z Gubina  
 

4. WIZYTACJE KATECHETYCZNE 
 

W roku szkolno-katechetycznym 2013/14 odbędą się 
kolejne wizytacje katechetyczne szkół i katechetów połączone 
z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadzanymi co pięć 
lat przez 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 oraz legitymację katechety. 
Podsumowaniem wizytacji katechetycznej dekanatu jest 
spotkanie Wizytatora ze wszystkimi katechetami. Za jego 
przygotowanie i powiadomienie katechetów odpowiedzialny 
jest Dekanalny Referent Katechetyczny (Wicedziekan).  
Wizytacja katechetyczna obejmuje: 
W szkole: 
1. Spotkanie z Dyrekcją szkoły 
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2. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczycieli 
religii (m.in. ważność skierowania do nauczania religii)  
3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów 
(maksymalnie cztery dziennie). Katecheta powinien posiadać 
legitymację katechety (oprócz księży) oraz konspekt lekcji. Po 
lekcji przewidziane jest jej omówienie. 
W parafii:  
1. Omówienie z proboszczem Wizytacyjnego Formularza 
Katechetycznego. (Jeden egzemplarz pozostaje w parafii, drugi 
przekazuje się wizytatorowi. Oba egzemplarze, oprócz 
wizytatora, podpisuje proboszcz oraz stempluje je pieczęcią 
parafialną). 
2. Sprawdzenie parafialnej księgi absolwentów 
3. Sprawdzenie dziennika spotkań katechetycznych 
Spotkanie u Dekanalnego Referenta Katechetycznego: 
Spotkanie wszystkich katechetów świeckich i duchownych  
z całego dekanatu z wizytatorem odbywa się po wizytacji 
wszystkich szkół dekanatu, u Dekanalnego Referenta 
Katechetycznego (wicedziekan). Termin ustala wicedziekan  
z wizytatorem i informuje o nim katechetów dekanatu. 
 
Wizytatorzy: 

 Przed wizytacją kanoniczną biskupa Stefana Regmunta  
i biskupa Tadeusza Lityńskiego: ks. Wojciech Lechów 
tel. 68 451 23 52 

 Przed wizytacją kanoniczną biskupa Pawła Sochy:  
s. Maria Piętak tel. 68 451 23 49 

 
Wizytacje kanoniczne parafii w roku 2013 (jesień) odbędą 
się w następujących dekanatach: 

 Gorzów Wlkp. Chrystus Król (bp Stefan Regmunt) 
 Sulęcin (bp Tadeusz Lityński) 
 Lubsko (bp Paweł Socha) 
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PLAN WIZYTACJI WIZYTATORÓW REJONOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2013/14 
1. dr Andrzej Sobieraj 
I semestr - dekanat Chrystusa Króla (dokończenie) 
II semestr - dekanat Strzelce Krajeńskie 
2. mgr Beata Ćwik-Rzepa 
Dekanat Wschowa 
3. mgr lic. Bogumiła Dziubińska 
Dekanat Świebodzin – NMP Królowej Polski 
4. mgr Przemysław Włodarczyk 
Dekanat Nowa Sól 
5. mgr Robert Okopień 
Dekanat Sulęcin 
6. dr Lech Kopyść 
Dekanat Pszczew 
7. mgr Lilla Pabisiak 
Dekanat Lubsko 
8. ks. mgr Andrzej Nowak 
Dekanat Gubin 
 

5. JESIENNE SPOTKANIA DEKANALNE 
KATECHETÓW 

 
Informacje o terminie i miejscu Dekanalnego spotkania 

katechetów należy uzyskać od Księdza Proboszcza. Proszę 
pamiętać o podpisaniu listy obecności, którą Dziekan przesyła 
do WNK. 

 
6. ANKIETY KATECHETYCZNE 

 
Każdy uczący katecheta świecki i duchowny 

zobowiązany jest do wypełnienia corocznej ankiety 
katechetycznej. Wypełnione formularze do końca września 
oddaje się Proboszczowi, który w dwóch kopiach przekazuje je 
do Dekanalnego Referenta Katechetycznego. Jedna kopia 
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dokumentacji pozostaje u Dekanalnego Referenta 
Katechetycznego, drugą, do 15 października Dekanalny 
Referent dostarcza do WNK.  

Drugą, coroczną ankietę tzw. Katechetyczną Ankietę 
Zbiorczą wypełniają Księża Proboszczowie. Ankiety w dwóch 
kopiach przekazuje się do końca września Dekanalnemu 
Referentowi Katechetycznemu, a ten dostarcza je do WNK do 
15. października.  

Ankiety są do pobrania ze strony WNK 
www.wnk.kuria.zg.pl. 

UWAGA - Księża, którzy przestają pełnić urząd 
Wicedziekana, równocześnie przestają pełnić funkcję 
Dekanalnego Referenta Katechetycznego. Dlatego zebraną 
dokumentację katechetów powinni przekazać swojemu 
następcy w dekanacie. 
  

7. XXIV OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 
„MĘCZENNICY XX WIEKU – ŚWIADKOWIE 

WIARY” 
 

Diecezja Bydgoska organizuje w roku szkolnym 
2013/14 XXIV Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło 
tegorocznej edycji Olimpiady to: „Męczennicy XX wieku – 
świadkowie wiary”. 
ETAPY OLIMPIADY: 
- etap szkolny – 29.11.2013 r. 
- etap diecezjalny – 07.03.2014 r. 
- etap ogólnopolski – 24-26.04.2014 r. 

Zgłoszenia szkół z Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej do 15.10 2013 r. tylko na formularzu 
elektronicznym zamieszczonym na stronie WNK (zakładka 
Olimpiada Teologii Katolickiej). 

 
 



BIULETYN KATECHETYCZNY 5(55 ) 

 34 

8. WRZEŚNIOWA DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 
NAUCZYCIELI DO ROKITNA 

Serdecznie zapraszamy katechetów i nauczycieli do 
udziału w diecezjalnej pielgrzymce nauczycieli do Rokitna  
w niedzielę 22.09.2013 r.  

 
9. III DIECEZJALNE SPOTKANIE RODZINY 

SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 
 
W dniu 29. maja 2014 r. odbędzie się III  Diecezjalne 

Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Lubsku. Więcej 
informacji na stronie: www.rsjp2.kuria.zg.pl 

 
10. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/14 

 
Początek roku szkolnego 2 września 2013 r. 
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2013 - 1 stycznia 
2014 
Ferie zimowe 
20 stycznia - 2 lutego 2014 r. 
województwa: Lubelskie, Łódzkie Podkarpackie, Pomorskie, 
Śląskie 
27 stycznia – 9 lutego 2014 r. 
województwa: Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie 
3-16 lutego 2014 r. 
województwa: Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, 
Świętokrzyskie, Wielkopolskie 
17 lutego - 2 marca 2014 r. 
województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, 
Zachodniopomorskie 
Wiosenna przerwa świąteczna 17-22 kwietnia 2014 r. 
Majówka 1-4 maja 2014 r. 
Boże Ciało 19 czerwca 2014 r. 
Zakończenie roku szkolnego 27 czerwca 2014 r. 
Wakacje 28 czerwca - 1 września 2014 r. 
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11. 3MC – TRZYMINUTOWY KATECHIZM 

Jest to projekt autorstwa ks. dra Johannesa Schwarza, 
doświadczonego katechety z Liechtensteinu, który na trwający 
właśnie Rok Wiary postanowił opracować treści Katechizmu 
Kościoła Katolickiego i zaprezentować je w możliwie prosty  
i przystępny sposób. Efektem tej pracy są 72 odcinki filmu 
animowanego (każdy trwa ok. 3-4 min), dostępne  
w dwupłytowym zestawie DVD, które doskonale ilustrują 
trudne prawdy katechizmowe, często z wykorzystaniem 
interesujących przykładów.  

Cały komplet dwóch płyt DVD wraz ze wszystkimi 72 
odcinkami można nabyć już za 4,95 zł. Zamówienia można 
składać przez stronę: www.3mc.me 

12. JUBILEUSZOWY ZLOT KATECHETÓW 
SPECJALNYCH 

V Jubileuszowym Zlocie katechetów Specjalnych, który 
odbędzie się w dniach 4-5-6 października na terenie Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43. 
Uczestnictwo w Zlocie jest bezpłatne, organizatorzy 
zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie uczestnik zapewnia 
sobie sam. Tematyka Zlotu obejmować będzie między innymi 
psychologiczne aspekty niepełnosprawności, komunikację 
alternatywną na katechezie oraz tworzenie/adaptację 
programów nauczania do potrzeb dziecka.  

Bliższe informacje znajdować się będą na  naszej 
stronie internetowej www.katecheza-specjalna.frix.pl. 
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VI.   
OFERTA METODYCZNA 

W ROKU SZKOLNYM 2013/14 
 
Każdy z katechetów świeckich i duchownych, 

niezależnie od stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, 
powinien przynajmniej raz w roku szkolnym wziąć udział  
w jednej z ofert przygotowanych przez doradców 
metodycznych (SDDM, SODiD, WOM). Wykaz szkoleń 
będzie umieszczany systematycznie na stronie WNK.  

Od tego roku Społeczni Doradcy Metodyczni będą 
przygotowywać w drugim semestrze roku szkolnego (w 
pierwszym semestrze katecheci biorą udział w spotkaniu w 
ramach Jesiennej Konferencji Dekanalnej) oferty warsztatowe 
przeznaczone dla katechetów w dekanatach. Po odbyciu 
szkolenia wydawane będą stosowne zaświadczenia oraz uzyska 
się wpis do Legitymacji Katechety. Listę uczestników spotkań 
doradcy przekażą do WNK. Udział w ofertach, powinien być 
troską nauczyciela o podnoszenie swoich kwalifikacji 
katechetycznych, a tym samy jakości pracy i istotnie wpływa 
na uzyskanie skierowania do nauczania religii.  
 

1. OFERTA METODYCZNA SODID 
ZIELONA GÓRA - I semestr 

 
1. Chaos kulturowy a rola katechety w budowaniu systemu 
wartości dzieci i młodzieży 
Termin: 09.10.2013 r. Godzina: 14.30 –18.00 
Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp.1, 
Zielona Góra 
2. Awans zawodowy a rozwój zawodowy nauczyciela 
Termin: 05.09.2013 r. Godzina: 14.30 –17.30 
Miejsce realizacji: CKUiP w Zespole Szkół Elektronicznych 
i Samochodowych, Zielona Góra, ul. Staszica 2 
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3. Zastosowanie technologii multimedialnej w katechezie -  
Termin: 05.12.2013 r. Godzina: 14.30 –18.30 
Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp.1, 
Zielona Góra 
 
4. Praca z trudnym wychowawczo zespołem klasowym -  
Termin: 06.11.2013 r. Godzina: 14.30 –17.30 
Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp.1, 
Zielona Góra 
5. Film na lekcjach religii 
Termin: 09.01.2014 r. Godzina: 14.30 –17.30 
Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 6, Zielona Góra, ul. Chopina 
18A 
 
6. Efekt  kształcenia a dobór metod aktywnych na lekcji 
religii  
Termin: 20.11.2013 r. Godzina: 14.30 –17.30 
Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp.1, 
Zielona Góra 
 
7. Kultura a wychowanie - implikacje katechetyczne 
Termin: 22.08.2013 r. Godzina: 09.30 –13.30 
Miejsce realizacji: Aula przy parafii Ducha Św. ul. Bułgarska 
30 Zielona Góra 
 
Zgłoszenia: s. Maria Piętak - sodid@cku.zgora.pl 
M.Pietak@kuria.zg.pl 
 
Szczegóły ofert: www.wnk.kuria.zg.pl (Formacja katechetów) 

 
2. OFERTA METODYCZNA SDDM 

 
1. DEKANATY GORZÓW WLKP. 
Temat: „Na katechezie nie ma czasu na nudę” 
Szczegóły na stronie WNK. 
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2. DEKANATY  PSZCZEW I ROKITNO 
Temat: Praca z uczniem trudnym. Kształcenie kompetencji 
dydaktyczno-wychowawcze 
Data: 5.10.2013 – sobota Godz. 9.00-12.00 Miejsce: Szkoła 
Podstawowa nr 3, Międzyrzecz, ul. Mickiewicza 5 
Prowadząca: dr Ewa Zarębska /edukator WAM/ 
Organizator: mgr Irena Kilian 
Cena: 20 zł /dla katechetów / 
 
3. DEKANATY ZIELONA GÓRA 
Temat: Patriotyzm we współczesnej szkole 
Data: 19 marca 2014, godz. 16.00 – 18.00 
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze,  
ul. Wrocławska 65A 
Organizator/realizator Wanda Trzeciak, Małgorzata Jaskuła, 
Liczba godzin: 2 godz. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: w.trzeciak@wp.pl 
jaskulamalgorzata@gmail.com 
 
4. DEKANATY KROSNO ODRZ., GUBIN 
Temat: Dziecko z zespołem Aspergera w zespole klasowym 
Data: wiosna 2014 r. w Krośnie Odrzańskim. Dokładny termin 
i miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.  
Organizator Maria Marciniak 
 
5. DEKANATY ŚWIEBODZIŃSKIE 
Temat: Praca z uczniem trudnym 
Rodzaj formy: warsztaty dla katechetów 
Cele: 
- pogłębienie umiejętności radzenia sobie z uczniami 
sprawiającymi trudności wychowawcze na katechezie 
Liczba godzin: 3 
Miejsce: parafia Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie 
Termin: 15 marca 2014r. sobota o godzinie 10.00 
Organizator: Beata Żurek, Katarzyna Dawidowska                     
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6. DEKANATY LUBSKO, ŁĘKNICA  
Temat: Szkoła wobec kryzysu wartości młodzieży 
Termin: koniec lutego początek marca w Tuplicach godz.16.00  
Program Konferencji. 
- Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Konferencja 
- Dyskusja  
- Sprawy Różne 
 
7. DEKANATY GŁOGÓW, WSCHOWA, SŁAWA 
Temat: Teatralizacja uroczystości szkolnych ze szczególnym 
uwzględnieniem przygotowania jasełek 
W programie konferencji:  
- rozwijanie umiejętności twórczego korzystania z gotowych 
scenariuszy lub 
- tworzenia autorskich scenariuszy przedstawień jasełkowych, 
- zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu 
reżyserii oraz gry aktorskiej potrzebnej w tworzeniu 
przedstawień teatralnych 
Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie ul. 
Jedności Robotniczej 38 
Termin realizacji: październik  2013 r. godz. 14 30     
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne 
Koszt szkolenia: 50 zł 
Liczba miejsc w grupie: 20 osób 
Zgłoszenia telefoniczne na konferencję przyjmujemy pod nr 
tel./ fax  76 833 32 11 
Organizatorzy: Stefania Wiśniewska, Beata Ćwik- Rzepa 
 
DEKANATY ŻARY, ŻAGAŃ 
Temat: Wykorzystanie form muzycznych w katechezie 
Termin: 27.02.2014 r. godz. 14.30 
Miejsce: Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych ul. Gimnazjalna 
13 Żagań 
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Zapisy: Tatiana Czepurnych-Hamrol e-mail: tatiana03@vp.pl 
tel. 514 45 07 39 
*** Pozostałe oferty realizowane przez SDDM  
w dekanatach będą zamieszczane na stronie WNK. 
 

VII.   

ZARZĄDZENIA I WYJAŚNIENIA KATECHETYCZNE 
 

1. ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE I KOMUNII ŚW.  
I PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII 

 
W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy 

oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 
6-latków z roku 2012 na 2014, Wydział Nauki Katolickiej 
zdecydował, aby w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
zachować termin Pierwszej Komunii św. w klasie drugiej, 
niezależnie od wieku. W tym czasie realizowany będzie 
dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej według 
dotychczasowych programów i podręczników do religii 
dopuszczonych do użytku w Diecezji. 

Jeżeli obowiązek szkolny dzieci 6-letnich zostanie 
wdrożony w roku szkolnym 2014/2015 wówczas I Komunia 
św. zostanie przesunięta do klasy III i przygotowanie do niej 
realizowane będzie według nowych programów  
i podręczników do religii. 

Od roku szkolnego 2012/2013 należy również 
sukcesywnie wprowadzać nowy program i nowe podręczniki 
dla klas IV-VI szkoły podstawowej, dla gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych.  

Zielona Góra 22.03.2012 r. 
l.dz. WNK 56/2012 
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA I KOMUNII ŚW.  
W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ 

 
W związku z pytaniami kierowanymi do WNK  

w sprawie terminów I Komunii św. pragnę przypomnieć, że 
dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną w roku szkolnym 
2012/13 i te, które rozpoczną edukację w roku szkolnym 
2013/14 przystąpią do I Komunii św. w drugiej klasie 
(niezależnie od wieku) odpowiednio w 2014 r. i w 2015 r.  
W tym czasie realizuje się dwuletni program katechezy 
szkolnej i parafialnej według dotychczasowych programów  
i podręczników do religii dopuszczonych do użytku w Diecezji 
(Zarządzenie l.dz. WNK 56/2012). 

Natomiast jeżeli obowiązek szkolny dzieci 6-letnich 
zostanie wdrożony w roku szkolnym 2014/2015 wówczas  
I Komunia św. zostanie przesunięta do klasy III  
i przygotowanie do niej realizowane będzie według nowych 
programów i podręczników do religii. Dzieci do I Komunii św. 
pójdą wówczas w III klasie w roku 2017, dlatego w roku 2016 
nie będzie I Komunii św., z wyjątkiem zorganizowanej dla 
niektórych dzieci tzw. wczesnej Komunii św. 

 

3. KOMUNIKAT W SPRAWIE SZKOŁY KATOLICKIEJ  
W ZIELONEJ GÓRZE 

Od 1 września 2013 r. Zespół Szkół Katolickich  
w Zielonej Górze rozpocznie rok szkolny w nowej siedzibie 
przy ul. Cyryla i Metodego. Dotychczas w ramach Zespołu 
funkcjonowało gimnazjum i liceum katolickie. Od nowego 
roku szkolnego obejmie on również katolicką szkołę 
podstawową, a w przyszłości także katolickie przedszkole. 
Sprawa nauczania i wychowania młodego pokolenia stanowi 
ważne zadanie rodziny i Kościoła. Dlatego jako Biskup 
Zielonogórsko-Gorzowski postanowiłem objąć swoim 
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patronatem funkcjonowanie Zespołu Szkół katolickich  
w Zielonej Górze. Zachęcam jednocześnie mieszkańców 
Zielonej Góry i okolic do skorzystania z propozycji 
edukacyjnej oferowanej przez tę placówkę.  

Szczegółowe informacje na temat Zespołu Szkół 
Katolickich można uzyskać w sekretariacie szkoły codziennie 
w godz. od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 68-327-39-93. 

 
VIII.   

 
INFORMACJE Z DIECEZJI 

 
1. STUDIA PODYPLOMOWE Z TEOLOGII  

– edycja II Rok akademicki 2013/2014 
 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Sekcja w Zielonej Górze (Instytut Filozoficzno - Teologiczny 
im. E. Stein) prowadzi nabór na II edycję Podyplomowych 
Studiów z Teologii. 
Kierownik studiów: ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US 
Cel: Podyplomowe Studia z Teologii są studiami 
kwalifikacyjnymi - ich celem jest nabycie uprawnień do 
nauczania religii w szkole jako drugiego przedmiotu. 
Adresaci studiów: 

 Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II 
stopnia oraz jednolitych magisterskich 
z przygotowaniem pedagogicznym. 

 Osoby bez przygotowania pedagogiczno-
psychologicznego, uzyskanego w trakcie 
wcześniejszych studiów mogą także podjąć ww. studia 
podyplomowe, jednakże nabycie kwalifikacji do 
nauczania religii będzie uzależnione od zaliczenia 



BIULETYN KATECHETYCZNY 5(55 ) 

 43 

ogólnego przygotowania pedagogicznego we własnym 
zakresie. 

Liczba godzin: 500 (w tym Proseminarium i praktyki 
pedagogiczne) 
Czas trwania: dwa lata (cztery semestry) Opłata: 1200 zł za 
semestr (w tym opłata za praktyki)  
Miejsce zajęć: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty 
Stein w Zielonej Górze, ul. Bułgarska 30 
Wymagane dokumenty: 

 podanie o przyjęcie na studia skierowane do 
Kierownika Podyplomowych Studiów z Teologii 
ks. dra hab. Andrzeja Draguły prof. US 

 kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na 
stronie www.ift.zgora.pl) 

 dyplom ukończenia studiów wyższych 
magisterskich (odpis dyplomu + odpis suplementu) 

 dwa zdjęcia (35 mm x 45 mm) 
 kserokopia dowodu osobistego 

Miejsce składania dokumentów: 
Dziekanat Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. 

Edyty Stein w Zielonej Górze, ul. Bułgarska 30; tel. 68-458-
25-70 
Dziekanat czynny: poniedziałek-czwartek – od 08.30 do 12.30 
oraz piątek (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym). 

Kwestionariusz kandydata na Podyplomowe Studia 
z Teologii należy pobrać na stronie WWW: www.ift.zgora.pl. 

Nabór trwa do 22 września 2013 r. 
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IX. 
KONTAKT DO WNK 

 
 

 
 

ADRES WNK: 
 

KURIA DIECEZJALNA 
WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ 

Pl. Powstańców Wlkp. 1 
65-075 Zielona Góra 

email (ogólny): wnk@kuria.zg.pl 
tel. 68 451 23 49 

fax.: 68 451 23 31 
 

DYREKTOR WNK 
ks. dr Wojciech Lechów  

tel. 68 451 23 52 
kom. 666 028 244 

email: w.lechow@kuria.zg.pl 
 

REFERENT 
s. mgr lic. Maria Piętak USJK  

tel. 68 451 23 49 
kom. 666 028 222 

email: m.pietak@kuria.zg.pl 
 

oficjalna strona WWW: www.wnk.kuria.zg.pl 
 


