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 I.   

 

SŁOWO WSTĘPNE 
 

„Trzeba nam się na nowo narodzić” (por. J 3,1-8) 

 

Dwudziestopięcioletnia już obecność katechezy  

w polskiej szkole publicznej nie jest żadnym przywilejem dla 

Kościoła, lecz spełnieniem przez państwo swego obowiązku 

poszanowania prawa do wolności religijnej oraz prawa 

rodziców do nauczania i wychowania swoich dzieci zgodnie  

z własnymi przekonaniami religijnymi. Sami katecheci 

obawiali się, że katechizacja w szkole przyniesie więcej strat 

dla katechizowanych i wychowania religijnego niż zysków. Na 

pewno nowe środowisko katechetyczne jakim jest szkoła, 

stwarzało i stwarzać będzie wiele trudności i problemów. 

Trzeba jednak stwierdzić po 25 latach, że wielu przeciwników 

nauczania religii w szkole dostrzegli (przynajmniej niektórzy) 

doniosłe znaczenie religijnego wychowania człowieka  

i wspierania szkoły w procesie wychowawczym w czasach 

wzmożonego  kryzysu autorytetów. Katechetom jednak winno 

nieustannie towarzyszyć przeświadczenie, że będą skuteczni  

na tyle, na ile będą zjednoczeni z Chrystusem, a wówczas  

znajdą światło i siłę, aby odnowić katechezę w sposób 
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właściwy i pożądany (por. CT 9) bez względu na trudności  

z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.  

Aktualnie wszystkie środowiska dotyka wszechobecny 

kryzys wartości, przekładając się często na  kryzys wiary. Jak 

przeciwdziałać panoszącej się filozofii postmodernizmu, 

przejawiającej  się niejednokrotnie w procesie sekularyzacji 

katechetów? Zapotrzebowaniem na dziś jest wzmocnienie 

formacji duchowej katechetów w taki sposób, by w swoich 

środowiskach byli oni świadkami żywej i odważnej wiary, 

nadziei i miłości. Tak by jawili się oni jako specjaliści od 

spraw duchowych, od życia wewnętrznego. W ten sposób   

w panującym chaosie aksjologicznym staną się Oni przystanią 

prawdy obiektywnej, zamkniętej w Prawdzie Objawionej  

w Jezusie Chrystusie - Słowie Przedwiecznym, służąc pomocą 

w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania najgłębsze. Zalecamy 

by, bardziej wykorzystać zaangażowanie się w rekolekcje 

szkolne jako niepowtarzalną okazję ewangelizacyjną 

środowiska szkolnego i parafialnego oraz włączyć się  

w spotkania formacyjne duszpasterstwa nauczycieli oraz  

w spotkania parafialne dla katechetów, przyczyniając się w ten 

sposób do integracji grona pedagogicznego, pozyskując ich dla 

współpracy z Kościołem.  

W tym kontekście przychodzi nam z pomocą program 

duszpasterski na lata 2015/16 pod hasłem: „Nowe życie  

w Chrystusie”. Jest to centralny etap czteroletniego Programu, 

gdyż przez dwa poprzednie lata zmierzaliśmy do tego 

momentu, jakim jest 1050. letnia rocznica Chrztu Polski. 

Początkiem życia Bożego w nas, pieczęcią Ducha Świętego  

w naszych sercach jest Chrzest Święty. Wagę tego daru  

i wydarzenia możemy trafnie opisać przywołując słowa św. 

Jana Pawła II „Tutaj wszystko się zaczęło”, które stanowiło 
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hasło ogólnopolskiej tegorocznej pielgrzymki nauczycieli na 

Jasną Górę pod przewodnictwem bpa Edwarda Dajaczka. 

Podążając za myślą przewodnią Bpa Edwarda 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski d/s  

Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli pragniemy, aby 

obchody tej jubileuszowej rocznicy chrztu odnowiły w nas 

pamięć o tym, że chrzest jest podstawową konsekracją, przez 

którą wszyscy jesteśmy włączeni do życia w kapłaństwie ludu 

Bożego. Gdy odważymy się żyć jej duchem na co dzień, 

Ewangelia będzie bardziej czytelna, rozpoznawalna w naszych 

szkołach, na ulicach naszych miast, wszędzie tam gdzie 

jesteśmy  i gdzie wezwie nasz Pan. Nie zapominajmy, że 

wszczepieni przez chrzest w Chrystusa, jesteśmy wezwani do 

tego, żeby w Nim ciągle obumierać z własnego egoizmu i jak 

On żyć „dla”. Jesteśmy przez Niego umiłowani, przyjęci, 

zbawieni - nie tylko dla nas, ale i dla tych, których spotykamy  

i z którymi jesteśmy.  

Módlmy się wspólnie, byśmy mieli odwagę pójść za 

Panem i odpowiadać na Jego wołanie służbą i życiem 

zwłaszcza nam powierzonym i zadanym: dzieciom  

i młodzieży. 

W imieniu diecezjalnej wspólnoty katechetów 

pragniemy podziękować naszemu Pasterzowi Ks. Biskupowi 

Stefanowi Regmuntowi za pasterską troskę o dzieło 

katechizacji w naszej Diecezji. Dziękujemy za stałą obecność 

wśród nas, otwartość i życzliwość oraz za udzielane wsparcie. 

Przekazujemy Wam Drodzy Katecheci kolejny numer 

Biuletynu Katechetycznego w rozpoznawalnej już szacie 

graficznej, zachęcamy do wnikliwej lektury, życząc aby służył 

Wam  pomocą w codziennym zmaganiu się o kształt katechezy 

w polskiej szkole. 



BIULETYN KATECHETYCZNY  7 (57)  

 6 

II.   

TYM ŻYJE KOŚCIÓŁ 
 

1. PROGRAM DUSZPASTERSKI NA 
ROK 2015/2016 „NOWE ŻYCIE  

W CHRYSTUSIE” 

 

Trzeci rok (2015/2016) realizacji czteroletniego 

Programu duszpasterskiego przeżyjemy pod hasłem „Nowe 

życie w Chrystusie". Jest to centralny etap Programu, gdyż 

przez dwa poprzednie lata zmierzaliśmy do tego momentu, 

jakim jest 1050. rocznica Chrztu Polski. Wspominając 

początki wiary na polskiej ziemi, chcemy dziękować Bogu 

za łaskę chrztu świętego oraz pozostałych sakramentów 

inicjacji chrześcijańskiej, a także za ludzi, którzy podzielili 

się z nami doświadczeniem żywej więzi z Bogiem, 

przekazując nam wiarę. Dzięki ich świadectwu żyjemy 

Ewangelią Jezusa Chrystusa i ufamy, że uda nam się 

przekazać wiarę pokoleniom, które idą po nas. W tym 

duchu pragniemy przeżywać ten szczególny rok, 

odkrywając znaczenia chrztu we wspólnocie Kościoła. 

Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by w odpowiedni sposób 

przygotować do tego sakramentu dorosłych, by go godnie  

i pięknie celebrować oraz mądrze towarzyszyć na drodze 

wiary tym, którzy go przyjęli. Potrzebne jest nam 

zachwycenie się nowym życiem, jakie przynosi nam 

Chrystus, by dostrzec godność dzieci Bożych, którą 

otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Prawda, że wszyscy 

ochrzczeni są równi w tej godności, zobowiązuje nas do 

szacunku wobec naszych sióstr i braci oraz do 

podmiotowego traktowania każdego z nich. Wielkim 

wyzwaniem dla nas jest udział w potrójnej misji Jezusa 

Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Szczera 
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realizacja misji, która została nam dana i zadana, prowadzi 

nas drogą duchowości chrzcielnej, w której wyrażamy Bogu 

wdzięczność za dar zbawienia, wierność w chodzeniu Jego 

drogami oraz gotowość zaangażowania się w apostolstwo. 

Wdzięczni jesteśmy Bogu za pragnienie wiary, jakie wzbudza 

On w ludziach dorosłych, którzy w dzieciństwie nie zostali 

ochrzczeni. Trzeba z troską powiedzieć, że tylko kilkanaście 

diecezji posiada obecnie wyspecjalizowane ośrodki 

katechumenalne, które przygotowują dorosłych do chrztu. 

Zatroszczmy się o to, by we wszystkich Kościołach 

lokalnych zaproponować katechumenom odpowiednią drogę 

wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych. 

Jubileusz Chrztu Polski świętować będziemy na 

poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym (…). 

Pragnę zasygnalizować, że centralne wydarzenia odbędą się 

w dniach 14, 15 i 16 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie  

i Poznaniu z udziałem Konferencji Episkopatu Polski 

oraz władz państwowych. Bardzo ważnym momentem 

będzie świętowanie Jubileuszu we wspólnotach parafialnych. 

Będzie to miało miejsce w Triduum Paschalnym, w Wigilię 

Paschalną, kiedy to wraz całym Kościołem odnawiamy 

przymierze chrzcielne. Koniecznym uzupełnieniem 

Jubileuszu będzie także narodowa pielgrzymka do Rzymu, 

do grobów Apostołów, zaplanowana na październik 2016 

roku.  

Począwszy od grudnia 2015 roku, Komisja 

Duszpasterstwa KĘP przygotowała „Jubileuszową Drogę 

Chrzcielną", materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele 

miesiąca oraz celebracje związane ze znakami chrzcielnymi. 

Każda parafia otrzyma te materiały. Pragniemy, by 

szczególnym znakiem modlitewnej łączności wszystkich 

wspólnot parafialnych była jubileuszowa świeca, która będzie 

przypominać światło wiary, jakie nasi przodkowie przyjęli,  

a którym dzisiaj żyjemy, pragnąc je przekazać przyszłym 

pokoleniom. Biskupi diecezjalni otrzymają świece dla katedr 
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podczas swoich jesiennych rekolekcji na Jasnej Górze,  

a parafie podczas I nieszporów Adwentu w kościołach 

katedralnych. Towarzyszyć nam będzie także modlitwa 

jubileuszowa, którą będziemy odmawiać w parafiach  

i rodzinach. 

 

Abp. S. Gądecki, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na 

lata 2013-2017. Nowe Życie w Chrystusie, s. 12-13. 
 

2. WSKAZANIA KATECHETYCZNE NA NOWY 
ROK DUSZPASTERSKI 

 

Rok 2015/2016 jest trzecim etapem czteroletniego cyklu 

Programu duszpasterskiego, jaki jest realizowany w Kościele  

w Polsce. Od roku 2012 katecheza szkolna i parafialna na 

wszystkich poziomach edukacyjnych przebiega już według 

znowelizowanej Podstawy Programowej i Programu Nauczania 

Religii - rok 2015 był ostatnim rokiem ich wdrażania. Zasadą jest, 

że realizacja programu katechezy nie jest niezależna od programu 

duszpasterskiego, ale powinien on być uwzględniany  

w poszczególnych jednostkach. Przypomnijmy zatem, że 

katecheza szkolna jest ściśle powiązana ze wskazaniami, jakie 

wynikają z programu duszpasterskiego opracowanego przez 

Komisję Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu 

Polski, i powinna uwzględniać cele, założenia oraz treści tego 

programu. 

Na rok 2015/16 przypadają główne obchody 1050. 

rocznicy Chrztu Polski (966), dlatego ze zrozumiałych względów 

tematyka roku duszpasterskiego obchodzonego pod hasłem: 

„Nowe życie w Chrystusie" koncentruje się wokół chrztu  

i nowego życia, jakie ten sakrament zapoczątkowuje. Tak 

jak chrzest jest początkiem nowego życia dla każdego, kto go 

przyjmuje, tak samo Chrzest Polski zapoczątkował 

niewątpliwie nowe życie naszego narodu. O ile na początku 

realizacji czteroletniego programu wysiłki duszpasterzy 
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koncentrowały się na słowie Bożym, na kerygmacie, który 

prowadzi do wiary w Syna Bożego, a następnie na nawróceniu 

- przemianie życia, do którego prowadzi wiara, o tyle chrzest 

umożliwia nowe życie w Chrystusie. 

Słowem kluczem obecnego roku duszpasterskiego 

jest chrzest, natomiast symbolami znakami, wokół których 

powinny się koncentrować cele i treści katechezy, są woda  

i biała szata. Woda daje życie, ma moc oczyszczającą.  

W zanurzeniu czy potrójnym polaniu głowy zostaje wyróżniony 

najważniejszy moment w życiu człowieka. Woda chrzcielna 

obmywa, oczyszcza bowiem człowieka dorosłego z jego 

grzechów osobistych, dziecko zaś z grzechu pierworodnego. 

Ochrzczony otrzymuje najwyższą na ziemi godność dziecka 

Bożego. Biała szata obrazuje człowieka nowego, który jest 

mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej, zostaje włączony do 

Ludu Bożego i ma możliwość kontaktu z łaską Bożą  

w innych sakramentach (…). 

Każda jednostka katechetyczna powinna więc 

nawiązywać do tych myśli wiodących zawartych  

w Programie duszpasterskim i koncentrować się na nich. 

W przepowiadaniu katechetycznym w obecnym roku 

powinny się znaleźć następujące treści: godność dziecka 

Bożego, znaczenie chrztu i konsekwencje wynikające  

z jego przyjęcia, natura nowego życia, jakie człowiek otrzymuje 

podczas chrztu, funkcje Kościoła i chrześcijanina, odkrywanie 

swojego powołania, na którego drogę realizacji wchodzi 

człowiek przez przyjęcie chrztu. Z tego względu  

w katechezie należy poruszyć następujące zagadnienia: czym 

jest chrzest, na czym polega ogrom daru, jaki poprzez chrzest 

człowiek otrzymuje od Boga, jakie są życiowe konsekwencje 

chrztu dla człowieka, który go przyjmuje, jakie w związku ze 

chrztem przyjmuje on na siebie zadania? Jakie jest miejsce 

człowieka ochrzczonego we wspólnocie Kościoła, do której 

przez chrzest został on włączony? Jakie jest jego powołanie  

w Kościele i w świecie? Na czym wreszcie polega nowe życie, 
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jakie człowiek otrzymuje na chrzcie? 

Katecheta powinien kształtować w uczniach postawę 

wdzięczności za dar chrztu, wyjaśnić, na czym polega godność 

dziecka Bożego, i - rzecz jasna - kształtować postawę 

wdzięczności za tę godność. Katecheta ma pomóc uczniom w 

odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być chrześcijaninem? 

Realizacja poszczególnych tematów wynikających z programu 

katechezy szkolnej powinna dać cząstkową odpowiedź na te 

pytania, gdyż każdy temat ma prowadzić do kształtowania 

określonego przejawu postawy chrześcijańskiej (…). 

W ramach katechezy parafialnej i duszpasterskiego 

przepowiadania powinny się pojawić m.in. następujące 

refleksje: Czy jako rodzic i rodzic chrzestny troszczę się  

o rozwój wiary zapoczątkowanej przez chrzest dziecka? Jak 

realizuję przyrzeczenie złożone podczas chrztu, że przyjmuję na 

siebie obowiązek wychowania dziecka w wierze, a jako rodzic 

chrzestny zobowiązałem się do pomocy rodzicom dziecka  

w wypełnianiu ich obowiązku? W czym się wyraża troska  

o rozwój życia religijnego dziecka? Czy liczę się ze wskazaniami 

Kościoła na temat chrześcijańskiego wychowania? Czy  

z zaufaniem przyjmuję informacje o rozmaitych zagrożeniach 

dla życia religijnego dziecka? Czy w duchu odpowiedzialności za 

rozwój religijny dziecka, jako rodzic i rodzic chrzestny, 

interesuję się tym, czego dziecko jest nauczane w szkole, i czy 

postawy, jakie kształtuje szkoła, nie zagrażają wierze mojego 

ochrzczonego dziecka? Czy jestem gotów na to reagować  

w duchu odpowiedzialności za jego wiarę? Czy dorastającym  

i nawet dorosłym dzieciom przypominam o konsekwencjach 

wynikających z przyjętego chrztu? 

W obecnym roku duszpasterskim trzeba będzie 

zwrócić jeszcze większą uwagę na rolę katechez 

mistagogicznych, które w pierwotnym Kościele odbywały 

się bezpośrednio po udzieleniu sakramentów inicjacji 

chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. 

Wyjaśniały one neofitom znaczenia przyjętych sakramentów  
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i wskazywały na wynikające z nich praktyczne konsekwencje 

dla życia we wspólnocie chrześcijańskiej. Warto, a nawet 

trzeba do tego wracać. 

 

Ks. M. Korgul, w: Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

na lata 2013-2017. Nowe Życie w Chrystusie, s. 31-34. 

 

 

3. PRZYGOTOWANIE DUCHOWE DO 
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY – KRAKÓW 2016 

 

Pod nazwą "Serce 2.0", rozpoczął się kolejny etap 

duchowego przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży  

w Krakowie. Wśród materiałów, które są dostępne na 

stronie www.kdm.org.pl, znajduje się bardzo bogata paleta 

materiałów katechetycznych i duszpasterskich. Wśród nich są 

dostępne m.in. scenariusze spotkań, konferencja pogłębiająca, 

nabożeństwo adoracyjne z celebracją sakramentu pojednania, 

komentarze do Mszy św., a także konspekty spotkań w grupie 

oraz medytacje indywidualne. Autorzy programu polecają 

również “zajęcie się” specjalną KAS-ą, czyli “Kulturalną 

Akademią Serca”. Uzupełnieniem materiałów tekstowych są 

różne multimedia zamieszczane na stronie, w tym m.in. 

wywiady z ciekawymi ludźmi oraz video komentarze do 

niedzielnych Ewangelii, przygotowywane przez 

młodzież. Celem programu "Serce 2.0" jest 

pogłębiona refleksja nad dwoma sakramentami: Pokutą  

i Eucharystią. Pierwszy miesiąc (grudzień 2014) ma charakter 

wprowadzający; następne cztery (od stycznia do kwietnia 

2015) dotyczą Pokuty, a kolejne siedem (od maja do listopada 

2015) Eucharystii. Zachęcam do wykorzystania dostępnych 

materiałów i pomocy na katechezie w szkołach gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych.  
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Tematyka spotkań miesięcznych: 

Wrzesień 2015:  Ofiarowanie – oddam  życie w dobre ręce! 

Październik 2015: Uczta – podano do stołu! 

Listopad 2015: Rozesłanie – zróbcie raban! 

 

III.   

 

WIADOMOŚCI KOMISJI WYCHOWANIA 

KATOLICKIEGO KEP 
 

 
1. V TYDZIEŃ WYCHOWANIA 

 

W dniach 13-19.09.2015 r. pod hasłem „Wychowywać 

do pełni człowieczeństwa” przeżywać będziemy V Tydzień 

Wychowania. Jak co roku, do parafii zostały przekazane 

materiały, które mają pomóc w owocnym wykorzystaniu tej 

inicjatywy Komisji Wychowania Katolickiego KEP i Rady 

Szkół Katolickich.  Obecny Tydzień Wychowania przypada  

w roku dwusetnym urodzin wielkiego wychowawcy i twórcy 

oryginalnego systemu wychowawczego – św. Jana Bosko 

(1815-1888), stąd w proponowanych tekstach – rozważaniach 

liturgicznych, konferencji dla duszpasterzy i wychowawców 

oraz w konspektach katechez – korzystać będziemy z inspiracji 

tego kapłana i pedagoga. Zachęcamy do owocnego przeżycia 

czasu, który może stanowić kolejną szansę ożywienia 

społecznego zainteresowania problematyką wychowawczą  

i zdynamizowania wychowania realizowanego w praktyce 

polskich rodzin, szkół, przedszkoli i innych placówek 

wychowawczych. 

 Materiały są także do pobrania ze strony: 

www.tydzienwychowania.pl 
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2. INFORMACJA KOMISJI WYCHOWANIA 

KATOLICKIEGO W SPRAWIE BEZPŁATNYCH 

PODRĘCZNIKÓW 

  
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami 

dotyczącymi zaopatrywania się w podręczniki do nauki religii 

oraz odpłatności za nie, uprzejmie informujemy, że: 

  

I. W myśl znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty: 

Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 

mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych 

planach nauczania ustalonych dla tych szkół. 

Art. 22ad. 2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie, o którym 

mowa w art. 22ab ust. 4 pkt. 1, inny podręcznik niż podręcznik 

zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu 

podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ 

prowadzący szkołę podstawową. 

  

II. Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym realizowanym 

w ramach „Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego”,  

a decyzją MEN nie znajduje się w ramowym planie nauczania. 

Z powyższego wynika, że podręczniki do nauczania religii nie 

są refundowane przez MEN, chyba, że decyzję o ich 

sfinansowaniu podejmie organ prowadzący szkołę 

podstawową. 
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III. Przypominamy, że: 

1. Nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące 

programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 

4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  

i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie 

religii odbywa się na podstawie programów opracowanych  

i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych 

związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi 

Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje 

się wobec podręczników do nauczania religii”. 

2. Bezpłatne podręczniki MEN nie zawierają treści, które 

wynikają z „Programu nauczania religii” i dlatego nie mogą 

być stosowane zamiast podręczników do religii 

3. Zasady zaopatrywania się uczniów w podręczniki do nauki 

religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian. 

4. Dyrektor szkoły nie może „zakazać” nabywania 

podręczników ani innych pomocy do nauki religii. 

Ks. dr Marek Korgul 

Sekretarz  

Warszawa, dnia 6 czerwca 2015 r.  

 

3. REKOMENDACJA "PRZEWODNIKA: 

BIOETYKA DLA MŁODYCH" 
 

W ostatnim czasie – dzięki współpracy Fundacji „Jeden 

z nas” oraz Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki 

Uniwersytetu Jana Pawła II  w Krakowie – ukazał się w języku 

polskim „Przewodnik: Bioetyka dla młodych”. Wydawcą tej 

publikacji jest Fundacja Jérôme Lejeune – pierwszego 

przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia „Pro vita”.  

„Przewodnik” bioetyka dla młodych” to owoc pracy 

ekspertów z dziedziny bioetyki, prawa oraz medycyny. 

Stanowi zbiór rzetelnych odpowiedzi na wiele pytań 
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dotyczących kwestii życia – to „opowieść o drodze człowieka 

od początku po kres jego życia”. 

Rekomendowana przez Komisję Wychowania 

Katolickiego publikacja to przewodnik, który został napisany 

w duchu personalizmu chrześcijańskiego. W propozycjach 

etycznych jako podstawowe kryterium przyjmuje godność 

osoby ludzkiej i prawo moralne wypisane w sumieniu każdego 

człowieka. Treści w niej zawarte mają charakter uniwersalny; 

zastosowany język i układ graficzny mają ułatwić zrozumienie 

poruszanych kwestii bioetycznych.  

Wobec nowych wyzwań nauk biologicznych  

i medycznych, a także wobec przeżywanych przez młodzież 

dylematów dotyczących ludzkiego zdrowia i seksualności, 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP poleca ten 

przewodnik jako kompendium wiedzy i pomoc  

w kształtowaniu właściwych postaw etycznych. 

Zwracamy się z apelem do wszystkich katechetów  

i duszpasterzy o zainteresowanie tym przewodnikiem nie tylko 

młodych ludzi, ale także nauczycieli innych przedmiotów.   

  

bp Marek Mendyk 

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 

 

IV.   

INFORMACJE WNK 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA I KOMUNII ŚW. 
W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-

GORZOWSKIEJ 

W związku z wdrożeniem przez MEN obowiązku 

szkolnego dzieci 6-letnich, I Komunia św. w Diecezji zostaje 

przesunięta do klasy III i przygotowanie do niej realizowane 
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jest według nowych programów i podręczników do religii. 

Dzieci do I Komunii św. pójdą po raz pierwszy 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. (tylko dla dzieci nie chodzących do 

szkoły). 

 

2. SIERPNIOWE REJONOWE DNI 
KATECHETYCZNE DLA KATECHETÓW 

ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

 

SIERPNIOWE REJONOWE DNI KATECHETYCZNE  

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR 

ZAKONNYCH 

Temat: "Katechizm narzędziem katechezy - bogactwo tradycji 

wobec wyzwań współczesności"  

 

20 sierpnia 2015 r. czwartek  - GORZÓW 

WIELKOPOLSKI 
Parafia pw. NMP Królowej Polski 

ul. Żeromskiego 22 

21 sierpnia 2015 r. piątek  - ZIELONA GÓRA 
Parafia pw. Świętego Ducha 

ul. Bułgarska 30 

22 sierpnia 2015 r. sobota - GŁOGÓW 
Dom "Uzdrowienia Chorych" 

Cichych Pracowników Krzyża 

ul. ks. Prałata L. Novarese 2 

 

PROGRAM: 

9.30 Msza św. pod przewodnictwem Biskupa 

10.45 Wystąpienie Kuratora Oświaty 

11.15 Wykład: „Katechizm narzędziem katechezy – bogactwo 

tradycji wobec wyzwań współczesności" – ks. dr hab. Wojciech 

Osial - Łomża 
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12.00 Przerwa 

12.30 Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży –  

ks. Robert Patro 

13.00 Prawo oświatowe – Elżbieta Grudzińska 

13.30 Oferta metodyczna na nowy rok szkolny 

13.45 Komunikaty Wydziału Nauki Katolickiej i wystąpienia 

zaproszonych gości 

14.00 Zakończenie 

 

 

3. REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW 
ŚWIECKICH 

 

Prowadzenie: o. Michał Legan OSPPE 

 

Terminarz rekolekcji 2015/16 

Rokitno - 25.09. - 27.09.2015 r. 

Głogów - 26.02. - 28.02.2016 r. 

Paradyż – 24.06. - 26.06.2016 r. 

Nowość: Rekolekcje nad morzem w Międzywodziu 

27.06. pon. – 02.07. sob. 2016 r. (3 dni rekolekcji i 3 dni 

wypoczynku. Koszt 370 zł/os. Możliwość pobytu z rodzinami. 

Pokoje 2-3 os. z łazienkami, tv., lodówka, balkon, całodzienne 

wyżywienie. Plaża 200 m. Ilość osób 40. Zapisy do końca 

grudnia 2015. 

Rekolekcje dla nauczycieli szkół katolickich 

Rokitno - 25.09. - 27.09. 2015 r. (27.09. pielgrzymka 

nauczycieli do Rokitna) 

 

 

4. JESIENNE SPOTKANIA DEKANALNE 
KATECHETÓW 

 

Informacje o terminie i miejscu Dekanalnego spotkania 

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

do WNK. 

 

5. ANKIETA KATECHETYCZNA Z OKAZJI 25 
ROCZNICY OBECNOŚCI NAUCZANIA RELIGII  

W SZKOLE. 

 

Na prośbę Komisji Wychowania Katolickiego KEP do 

parafii w lipcu został przesyłany kwestionariusz o stanie 

katechizacji w polskich diecezjach z racji 25. rocznicy 

obecności nauczania religii w szkole. Władze ministerialne nie 

są specjalnie zainteresowane statystykami dot. katechizacji  

w Polsce, pozostaje zatem jedyne źródło, jakim są parafie. 

Proponuję, by poprosić katechetów pracujących w parafii  

o czynne włączenie się w przekazywanie danych, które oni 

mogą pozyskać ze szkoły (sam proboszcz nie jest w stanie 

pozyskać tych danych, zwłaszcza wtedy, gdy na terenie jego 

parafii jest wiele placówek oświatowych). 

Zdaję sobie sprawę z niedogodności i większego 

wysiłku związanego ze zbieraniem i przekazywaniem danych, 

ale będę wdzięczny za zrozumienie i ich przekazanie do 

Dekanalnego Referenta Katechetycznego do końca września. 

Dekanalny Referent, po skompletowaniu wszystkich ankiet  

z dekanatu, przekazuje je do 15 października do WNK. 

Wydział Nauki Katolickiej zobowiązany jest do przekazania 

danych ankietowanych z Diecezji do Komisji Wychowania 

Katolickiego do końca października, dlatego podane terminy są 

nieprzekraczalne! 

Niniejszy kwestionariusz, wyjątkowo w tym roku, 

zastępuje coroczną ankietę katechetyczną. 

Ankieta jest do pobrania ze strony WNK. 

 

W imieniu Sekretarza Komisji Wychowania KEP 

Ks. dr Wojciech Lechów 

Dyrektor WNK 
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 6. XXVI OLIMPIADA 

TEOLOGII KATOLICKIEJ „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 
– WYCHOWAWCA MŁODYCH POKOLEŃ” 

  

Diecezja Łowicka organizuje w roku szkolnym 

2015/2016 XXVI Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło 

tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Święty Jan Paweł II – 

wychowawca młodych pokoleń”.  

Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu  

w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce 

wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w 

dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 

w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł 

II. 

Terminy poszczególnych etapów: 

1. Etap szkolny – 17 listopada 2015 

2. Etap diecezjalny – 13 stycznia 2016 

3. Etap ogólnopolski – 31 marca-2 kwietnia 2016 

 

Zgłoszenia szkół z Diecezji do 27.09.2015 r. poprzez 

formularz elektroniczny dostępny na stronie WNK zakładka 

Olimpiada Teologii Katolickiej. 

 

Literatura 

Etap szkolny 

1. Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 

2003. 

Pwt 5, 1-22 (Dziesięcioro przykazań); Syr 3, 1-16 

(Obowiązki względem rodziców); Mk 10, 17-22 (Bogaty 

młodzieniec). 

2. Magisterium Kościoła  

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2214-2220 

(Obowiązki dzieci) 

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży Gdańsk - 

Westerplatte, 12 czerwca 1987, w: Jan Paweł II do młodzieży 
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(1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań 

2005, s. 407-415. 

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży w 

Łowiczu, 14.06.1999, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na 

głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, Warszawa 2006, s. 

209-217. 

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Gniezno – Wzgórze 

Lecha, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-

2005), dz. cyt., s. 385-388. 

Jan Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata z 

okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (31.03.1985), w: 

Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 11-48.  

3. Opracowania  

B. Mierzwiński, Łowickie przesłanie Jana Pawła II 

wyzwaniem dla rodziny i szkoły w wychowaniu młodego 

pokolenia Polaków, „Studia Loviciensia” 9(2007), s. 43-54.  

M. Śnieżyński, Wychowanie, w: Jan Paweł II, Encyklopedia 

nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 

588-593. 
 

7. WRZEŚNIOWA DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 
NAUCZYCIELI DO ROKITNA 

 

Serdecznie zapraszamy katechetów i nauczycieli do 

udziału w diecezjalnej pielgrzymce nauczycieli do Rokitna  

w niedzielę 27.09.2015 r.  

 
8. V DIECEZJALNE SPOTKANIE RODZINY 

SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 

 

Kolejne, już piąte spotkanie Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w 2016 r. 

odbędzie się w Przedmościu. Bliższe informacje na stronie: 

www.rsjp2.kuria.zg.pl 
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9. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/16 

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i 

zakończenia ferii zimowych w poszczególnych 

województwach w roku szkolnym 2015/2016. 

Województwo Lubuskie: 18 – 31 stycznia  2016 r. 

 

 

10. XXXVIII DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 
MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

 

 
Do tradycji szkół ponadgimnazjalnych naszej Diecezji 

wszedł już wyjazd młodzieży klas maturalnych do 

Częstochowy. Udział w pielgrzymce daje maturzystom okazję 

do wspólnej refleksji nad własną przyszłością, modlitwy  

i integracji. Także i w tym roku serdecznie zapraszamy 

młodzież maturalną do uczestnictwa w tej pielgrzymce. 

Prosimy katechetów, księży, wychowawców i nauczycieli, by 

towarzyszyli młodzieży w przeżyciu tego spotkania z Jezusem 

i Jego Matką w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest 

Jasnogórskie Sanktuarium. Usilnie zachęcamy, aby katecheci 

uczący w klasach maturalnych wraz z duszpasterzami 

umożliwili młodzieży wspólny wyjazd na pielgrzymkę.  

Od zeszłego roku, na pielgrzymkę obowiązkowo należy 

zapisywać młodzież poprzez formularz elektroniczny dostępny 

na stronie: www.wnk.kuria.zg.pl w zakładce „Pielgrzymka 

maturzystów”. Zgłoszenia dokonuje katecheta – opiekun 

grupy. Szczegółowy plan pielgrzymki będzie dostępny na 

stronach: WNK oraz www.ddm.org.pl.  
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11. STRUKTURA KATECHETYCZNA 
W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ 

(01.09.2015 R.) 
 

 

I. WIZYTATORZY DIECEZJALNI NAUCZANIA 

RELIGII 
 

ks. dr Wojciech Lechów 

s. lic. mgr Maria Piętak 

 

II. WIZYTATORZY REJONOWI NAUCZANIA RELIGII 
 

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.,  

 

ks. mgr Tadeusz Wołoszyn 

Dekanaty: Drezdenko, Strzelce Krajeńskie 
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dr Lech Kopyść 

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 
 

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. Alina Kowalewicz 

e-mail - alinakowalewicz@wp.pl 

tel. 605 997 461 

2. 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 

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 

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 
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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 

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 
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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 Dawidowska 

e-mail – katarzynadawidowska@gmail.com 

tel. 68 382 57 48 

Dekanat Wschowa 
Maciej Aleksandrowicz 

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 36 2 597 

e-mal - w.trzeciak@wp.pl 

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 
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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; 

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; 
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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 

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. 
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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. 

 

 

SZKOŁY KATOLICKIE W DIECEZJI 
dane na dzień 01.08.2015r. 

 

1. Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Katolickie  

w Nowej Soli  

im. św. Urszuli Ledóchowskiej                 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 

67-100 Nowa Sól                 

tel. 68 411 49 44 

www.szkolakatolickanowasol.pl 

DYREKTOR: Dariusz Tomasz Kiraga 

szkolakatolickanowasol@gmail.com  
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2. KATOLICKIE GIMNAZJUM I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. św. Tomasza z Akwinu                 

ul. Drzymały 36 

66-400 Gorzów Wlkp.                

tel. 095-722-50-91, fax 722-57-51; 

e-mail: katolik@swtomasz.edu.pl 

www.swtomasz.edu.pl 

ORGAN PROWADZĄCY: Towarzystwo Szkoły Katolickiej 

DYREKTOR: mgr Marek ROBAK 

 

3. SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 

WYCHOWAWCÓW 
im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego                 

ul. Chełmońskiego 1 

66-400 Gorzów Wlkp.                 

tel. 095-72131-63  

e-mail - sekretariat@spigksw.pl 

www.spigksw.pl 

ORGAN PROWADZĄCY: Katolickie Stowarzyszenie 

Wychowawców 

DYREKTOR: mgr Leszek WEICHERT 

 

4. KTOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. św. Piusa X                 

ul. W. Kućki 1 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 095-720-57-36 

e-mail - szkolakatolicka.gorzow@op.pl 

ORGAN PROWADZĄCY: Parafia pw. Pierwszych 

Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. 

DYREKTOR: mgr Ilona MAŚCIANICA 
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5. Katolickie Gimnazjum 
im. Jana Pawła II 

ul. W. Kućki 1 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 095 7205736 

e-mail - ksp-gorzow@wp.pl  

ORGAN PROWADZĄCY: Parafia pw. Pierwszych 

Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. 

DYREKTOR: mgr Ilona MAŚCIANICA 

 

6. KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY - 

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE SPOŁECZNE, 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA, KATOLICIE 

GIMNAZJUM SPOŁECZNE  

im. Jana Pawła II 

ul. Szpitalna 3 

66-200 Świebodzin, 

tel. 068-382-45-10 

e-mail - sekretszkola@interia.pl 

www.spoleczna.e7.pl 

ORGAN PROWADZĄCY: Świebodzińskie Towarzystwo 

Oświatowe 

Prezes: Leszek Dobrzański 

DYREKTOR: mgr Maria Szymańska 

 

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH - KATOLICKIE 

GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. św. Stanisława Kostki 

ul. Cyryla i Metodego 9 

65-533 Zielona Góra 

www.katolik.zgora.pl 

tel. 794 377 450 

ORGAN PROWADZĄCY: Akcja Katolicka Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej 

DYREKTOR: mgr Bogna Świdzińska 
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8. KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA, 

KATOLICKIE GIMNAZJUM, KATOLICKIE LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Jana Pawła II                 

ul. R. Kalinowskiego 15, 68-200 Żary 

tel. 068-479-43-25; 

e-mail: ksp@szkola.net  

www.ksp.zary.prv.pl; www.kg.zary.prv.pl; www.klo-zary.pl 

ORGAN PROWADZĄCY:             

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty  

w Drodze” 

DYREKTOR: mgr Małgorzata Penkal 

 

 

V.   

OFERTA METODYCZNA 
W ROKU SZKOLNYM 2015/15 

 

Przypomina się, iż katecheci świeccy i duchowni, 

niezależnie od stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, 

powinni przynajmniej raz w roku szkolnym wziąć udział  

w jednej z ofert przygotowanych przez doradców 

metodycznych (SDDM, SODiD). Wykaz szkoleń będzie 

umieszczany systematycznie na stronie WNK.  

 
 

1. OFERTA METODYCZNA SODID 
ZIELONA GÓRA - I semestr 

 

1. Temat: Praca z dziećmi z zaburzeniami ADHD 

Termin realizacji: 28.10. 2015r.  

Godzina: 15.00-18.45 

Miejsce realizacji: Kuria biskupia, pl. Powst. Wlkp.1, Zielona 

Góra 
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Organizator: s. Maria Piętak, Halina Grina 

Liczba godzin: 4 godz. 

Zgłoszenie: sodid@cku.zgora.pl lub  

e-mail: m.pietak@kuria.zg.pl 

 

2. TEMAT: Misja katechety, a wyzwania wobec nowej 

ewangelizacji (1 Kor 1,21) 
Termin realizacji: 04.11.2015 r. 

Godzina: 15.00 – 18.00 

Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp.1, 

Zielona Góra 

Organizator: s. Maria Piętak, ks. Artur Godnarski - szkoła 

ewangelizacyjna św. Tymoteusza. 

Liczba godzin: 3, 5 godz.  

Zgłoszenie: sodid@cku.zgora.pl lub e-mail: 

m.pietak@kuria.zg.pl 

 

3. TEMAT: Uczeń o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych – jak zapobiegać niepowodzeniem 

szkolnym? 
Termin realizacji: 07.10.2015r.  

Godzina: 15.30-17.45 

Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp.1, 

Zielona Góra 

Organizator: s. Maria Piętak, Agnieszka Bereś, Marzena 

Wolny 

Liczba godzin: 3 godz. 

Zgłoszenie: M.Pietak@kuria.zg.pl, sodid@cku.zgora.pl 

  

4. TEMAT: Prawo oświatowe a awans zawodowy 

nauczyciela religii 
Termin realizacji: 07.09.2015r.  

Godzina: 15.30-17.30 

Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp. 1, 

Zielona Góra 
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Organizator: s. Maria Piętak, Elżbieta Grudzińska 

Liczba godzin: 3 godz. 

Zgłoszenia: e-mail: M.Pietak@kuria.zg.pl; sodid@cku.zgora.pl 

 

 

5. TEMAT: Techniki pracy z filmem na lekcjach języka 

polskiego i religii. 
Termin realizacji: 09.12.2015r.  

Godzina: 15.00-17.15 

Miejsce realizacji: CKUiP, Zielona Góra, ul. Staszica 2 

Organizator: Dorota Głowienka, s. Maria Piętak, Dorian 

Zarzycki 

Liczba godzin: 3 godz. 

Zgłoszenie: sodid@cku.zgora.pl do 07.12.2015 r. 

 
 

2. OFERTA METODYCZNA SDDM 
 

DEKANTY ŻAGAŃ, ŻARY 

1. TEMAT: Formy muzyczne w katechezie - warsztaty 

Dnia: 24 listopada 2015 r.  

Godzina: 15.45 

Miejsce realizacji:  Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych ul. 

Gimnazjalna 13,  Żagań 

 

Koszt materiałów szkoleniowych 10 zł 

Zapisy: dla dekanatu Żagań: Tatiana Czepurnych - Hamrol  

e - mail: tatiana03@vp.pl  

dla dekanatu Żary: Irena Rogała e- mail: afirr @wp.pl 

 

2. TEMAT: Kreatywność katechety w tworzeniu 

jednostki lekcyjnej 
Termin: kwiecień 2016 r. (Dokładna data, godzina i miejsce 

zostaną podane na miesiąc przed spotkaniem) 

Zapisy: Dekanat Żagań: Tatiana Czepurnych - Hamrol   
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e - mail: tatiana03@vp.pl  

Dekanat Żary: Irena Rogała e- mail: afirr @wp.pl 

 

 

DEKANTY GORZOWSKIE 

1. TEMAT: Ocenianie kształtujące w katechezie 

Termin: luty 2016 r. 

Organizator: Doradcy metodyczni z Gorzowa Wlkp. 

 

Pozostałe informacje o szkoleniach na stronie WNK. 

 

VI.   

 

WYDAWNICTWA KATECHETYCZNE 

 
WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM  

 

1. Pakiety startowe 

W tym roku po raz kolejny istnieje możliwość otrzymania 

bezpłatnych pakietów startowych podręczników do nauki 

religii naszego Wydawnictwa. Warunkiem otrzymania pakietu 

startowego jest wypełnienie stosownego formularza  

i przesłanie go na adres: 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

Redakcja Ekatecheza  

ul. Straszewskiego 2  

31-101 Kraków 

2. Książka za konspekt 

Zapraszamy katechetów do przesyłania autorskich konspektów 

lekcji religii. Za jeden konspekt można wybrać pięć pozycji 

książkowych z listy. Książki mają specjalną, promocyjną cenę. 
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Konspekty proszę przesyłać na adres: marysia@ekatecheza.pl 

W treści maila proszę wpisać tytuły wybranych książek i adres 

wysyłki. Jeżeli zostanie przesłane więcej niż jeden konspekt, 

wówczas analogicznie można wybrać większą ilość książek.  

Do cen książek należy doliczyć koszty przesyłki (to jest 10 zł 

za przesyłkę z pobraniem). Konspekt zostanie zamieszczony na 

portalu Ekatecheza.pl. 

 

3. Wykaz podręczników wydawnictwa św. Stanisława 

PRZEDSZKOLE 

Program: AZ-0-01/10 Kochamy dobrego Boga 

3-4-latki - nr podręcznika AZ-01-01/10-KR-1/13 „Bóg kocha 

nas” 

5-latki - nr podręcznika AZ-03-01/10-KR-16/13 „Jesteśmy 

dziećmi Bożymi” � 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

Program: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika 

I klasa - nr podręcznika AZ-11-01/10-KR-2/12 „Jesteśmy  

w rodzinie Pana Jezusa” 

II klasa - nr podręcznika AZ-12-01/10-KR-15/13 „Kochamy 

Pana Jezusa” 

III klasa - nr podręcznika AZ-13-01/10-KR-3/15 

„Przyjmujemy Pana Jezusa” 

Program: AZ-2-01/10 Poznaję Boga i w Niego wierzę 

IV klasa - nr podręcznika AZ-21-01/10-KR-3/12 „Słuchamy 

Pana Boga” 

V klasa - nr podręcznika AZ-22-01/10-KR-5/15 „Wierzymy  

w Pana Boga” 

VI klasa - nr podręcznika AZ-23-01/10-KR-2/15 „W Kościele 

umacniamy wiarę” 
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GIMNAZJUM -P R O G R A M 

Program: AZ-3-02/13 Rozradowanie się w Duchu Świętym 

I klasa - nr podręcznika AZ-31-01/10-KR-4/15 „Spotkanie ze 

słowem” 

II klasa - nr podręcznika AZ-32-02/13-KR-13/13 „Aby nie 

ustać w drodze” 

III klasa - nr podręcznika AZ-33-02/13-KR-8/15  „W miłości 

Boga” 

 

LICEUM I TECHNIKUM -P R O G R A M 

Program: AZ-4-06/12 Bądźcie mocni! 

I klasa - nr podręcznika AZ-41-06/12-KR-2/12 „Mocni wiarą” 

II klasa - nr podręcznika AZ-42-06/12-KR-7/13 „Mocni 

nadzieją” 

III klasa - nr podręcznika AZ-43-06/12-KR-1/15 „Mocni 

miłością” 

TECHNIKUM 

IV klasa - nr podręcznika KR-44-06/12-KR-9/15 "Mocni mocą 

Chrystusa" 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - P R O G R A M 

Program: AZ-5-07/12 Bądźcie mocni! 

I klasa - nr podręcznika AZ-51-07/12-KR-3/13 „Mocni wiarą” 

II klasa - nr podręcznika AZ-52-07/12-KR-8/13 „Mocni 

nadzieją” 

III klasa - nr podręcznika AZ-53-07/12-KR-6/16 „Mocni 

miłością” 
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WYDAWNICTWO WAM 

1. Pakiety startowe 

Podobnie jak w latach ubiegłych oferujemy możliwość 

otrzymania bezpłatnych kompletów nowych podręczników. Już 

od 17 sierpnia 2015 r. będzie można skorzystać z tej oferty. 

 

2. „Życie w sieci” - najnowszy film edukacyjny z serii 

„Uwaga życie!” 

Publikacja wydana w formie książki z płytą zawiera 

propozycje lekcji z wykorzystaniem filmu. Film polecamy 

szczególnie wychowawcom oraz katechetom uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

cena 24.90 zł. 

 

3. "Elementarz dziecka Bożego" 

Ukazał najnowszy podręcznik Wydawnictwa WAM dla 

sześcioletnich uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

Łączy on tradycyjne metody nauczania z wykorzystaniem 

pomocy multimedialnych w edukacji religijnej najmłodszych. 

Książka zawiera ponad 50 tematów zebranych w ośmiu 

rozdziałach. 

 

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ 

 
1. Pakiety startowe 

Otrzymanie pakietu startowego możliwe jest jedynie po 

odesłaniu skanu dokładnie uzupełnionego formularza  

z pieczątką szkoły lub parafii na adres mailowy: 

pakiety@jednosc.com.pl. Katecheta może zamówić tylko jeden 

pakiet startowy do danej klasy. W przypadku zamówienia kilku 

pakietów startowych, do różnych poziomów nauczania, 

bezpłatna wysyłka możliwa jest tylko raz. Dział Sprzedaży 
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realizuje wysyłkę na koszt Wydawnictwa dopiero po 

skompletowaniu wszystkich zamawianych przez Katechetę 

pakietów 

2. "ABC Katechezy" - komplet 5 książek   

Książki publikowane w serii "ABC Katechezy" popularyzują 

wiedzę religijną na sposób podręcznej, atrakcyjnej 

encyklopedii. Swym zakresem obejmują chrześcijańską 

duchowość oraz podstawowe zagadnienia dotyczące Pisma 

Świętego i liturgii. Mogą być nie tylko cenną pomocą dla osób 

na co dzień zajmujących się katechizowaniem, ale też 

przydatną lekturą dla wszystkich wiernych zainteresowanych 

zawartą w nich tematyką. Bez tej wiedzy trudno dzisiaj być 

świadomym chrześcijaninem. Cena: 50.00zł 

 

WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECHA 

 

1. Czasopismo „Katecheta” 

To profesjonalny miesięcznik poświęcony katechezie, 

wychowaniu religijnemu. Jest to jedyne czasopismo w Polsce, 

które doskonale znając środowisko katechetów odpowiada na 

ich potrzeby. Więcej informacji na stronie: www.katecheta.pl 

 

2. Pakiety startowe 

Oferujemy możliwość otrzymania bezpłatnych kompletów 

nowych podręczników. 

 

3. „Lekcja religii”  

Seria filmów edukacyjnych, przygotowanych we współpracy  

z kanałem Religia TV, jest zgodna z wytycznymi 

znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce. Filmy są doskonałą pomocą  

w przeprowadzeniu katechezy zarówno szkolnej, jak  

i parafialnej.  
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KONTAKT DO WNK 
 

ADRES WNK: 

KURIA DIECEZJALNA 

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ 

Pl. Powstańców Wlkp. 1 

65-075 Zielona Góra 

wnk@kuria.zg.pl 

www.wnk.kuria.zg.pl 

tel. 68 451 23 49 

 

MODLITWA NA NOWY ROK DUSZPASTERSKI 

 
Panie Jezu, dziękuję Ci, 
Że nas, niewolników spętanych grzechem, 
Uczyniłeś przez zjednoczenie 
Z Tobą w chrzcie świętym 
Twoimi siostrami i braćmi. 
Dziękujemy za godność przybranych  
dzieci Bożych i zaproszenie do działania 
na rzecz Twojego Królestwa. 
Daj, byśmy jak Ty stawali się ziarnem, 
które gotowe jest umrzeć, 
by dać nowe życie. 
 
Ucz nas, jak żyć duchowością chrzcielną, 
Byśmy rozkwitali wiarą, nadzieją i miłością, 
A pięknem naszego życia przyprowadzali 
Do Ciebie tych, którzy Cię szukają. 
Amen.  

Tekst ks. dr Szymon Stułkowski 


