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Wstęp 
 
 

Każdego roku Katechetom i Księżom katechizującym przekazujemy 
Komunikaty Katechetyczne, w których zawarte są najbardziej aktualne 
informacje. W związku z sugestiami wielu osób chcemy udoskonalić formę 
przekazu. Stąd pomysł na wydanie Biuletynu Katechetycznego w formie 
książkowej, który będzie zawierał niezbędne informacje dla kolejnego roku 
szkolnego i pomoże – jak mniemamy – w udoskonaleniu przepływu 
informacji pomiędzy katechizującymi, a Wydziałem Nauki Katolickiej 
naszej Kurii Diecezjalnej, jak również w uzyskaniu przez wszystkich 
Katechetów niezbędnej wiedzy o zamierzeniach proponowanych przez 
WNK w danym roku szkolnym. 

Odnośnie oferty metodycznej podanej w bieżącym wydaniu biuletynu 
informuję, że są to propozycje posiadane przez WNK na dzień ostatecznego 
składu niniejszego wydania. Więcej ofert postaramy się zamieścić na naszej 
stronie WWW. 

Dotychczas Komunikaty Katechetyczne drukowaliśmy w formie 
broszury, a od tego roku chcemy wydawać je jako biuletyn książkowy. 
Wszyscy biorący udział w organizowanych przez nas formach 
doskonalenia, przede wszystkim rejonowych spotkaniach formacyjnych, 
otrzymają podczas spotkań niniejszy biuletyn bezpłatnie, a poza tym 
w siedzibie WNK będzie można nabyć biuletyn, ale już odpłatnie. Mamy 
nadzieję, że biuletyn osiągnie formę pozwalającą na pozyskanie wielu 
ważnych informacji. 

Wydaniem biuletynów zajmuje się Wydawnictwo Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej i tam również możemy zamawiać w razie 
potrzeby egzemplarze kolejnych wydań 

Obecne wydanie posiada numer 1(51), co oznacza, że jest to pierwsze 
wydanie książkowe pt. Biuletyn Katechetyczny i kolejny 51 numer 
dotychczasowych Komunikatów Katechetycznych. Dodanie numeracji 
w podtytule wynika z dotychczasowego sposobu oznaczania przez WNK 
informacji katechetycznych na dany rok szkolny.  

Przekazując katechizującym ten biuletyn, mamy nadzieję, że 
w przyszłości kolejne wydania zostaną ubogacone większą ilością 
ciekawych materiałów, które przydadzą się w codziennej pracy. 
 
 

ks. dr Wojciech Lechów 
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  I.   
KOMUNIKATY KATECHETYCZNE 

Zielona Góra, 19 sierpnia 2009 r. 
 
 
 

1. Program duszpasterski na rok liturgiczny 2009/10 
pod hasłem: „Bądźmy świadkami Miłości” 

 
Program duszpasterski na rok liturgiczny 2009/2010, którego hasłem 

będą słowa „Bądźmy świadkami Miłości”, składa się z trzech głównych 
punktów.  

Pierwszy mówi o tym, by otworzyć się na miłość Boga tak, aby 
pokazywać entuzjazm wiary. Duszpasterze powinni pomagać wiernym 
w odkrywaniu „Miłości, jaką jest Bóg”, pomagać im odkrywać na nowo 
„skarb wiary” poprzez „akcentowanie ważności inicjacji chrześcijańskiej”, 
której wielu rodzinom coraz częściej brakuje.  

Drugi punkt programu polega na „rozbudzaniu dynamizmu 
ewangelizacyjnego”, m.in. w Szkołach Nowej Ewangelizacji. Należy też 
głosić prawdę, że cały Kościół jest misyjny oraz służyć jedności 
chrześcijan. Ważne także, by pomagać wiernym okrywać potencjał misyjny 
osobisty i wspólnotowy.  

„Budować solidarność społeczną” - to trzeci punkt nowego programu 
duszpasterskiego. Nawołuje się w nim, by nauczać wiernych żyć zasadą 
„dla wszystkich” i „z wszystkimi”. W tym celu należy nie tylko 
„angażować się na rzecz dobra wspólnego”, ale także promować dzieła 
charytatywnego dzielenia się tym, co mamy w nadmiarze. Można to robić 
m.in. za pośrednictwem konkretnych i często bardzo wyspecjalizowanych 
w danej diecezji projektów Caritas Polska lub w ramach wolontariatu dzieci 
i młodzieży oraz osób starszych, które dysponują wolnym czasem. 
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2. Rok Kapłański po hasłem: „Wierność Chrystusa, 

wierność kapłana” 
 

Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI w uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009 r., Kościół rozpoczął 
Rok Kapłański. Tematem Roku Kapłańskiego są słowa: „Wierność 
Chrystusa, wierność kapłana”. Ojciec Święty wskazał także, że jest on 
związany ze 150. rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianneya, który zostanie 
ogłoszony patronem wszystkich kapłanów (dotąd był patronem 
proboszczów). Rok Kapłański zakończy się w sobotę, 19 czerwca 2010 r., 
i będzie to jednocześnie Światowy Dzień Kapłanów.  

W związku z Rokiem Kapłańskim Penitencjaria Apostolska ogłosiła 
specjalny dekret o odpustach. Dotyczą one w pierwszym rzędzie kapłanów, 
którzy kiedykolwiek „w skrusze serca” odmówią pobożnie przynajmniej 
jutrznię i nieszpory przed wystawionym publicznie Najświętszym 
Sakramentem oraz sprawować będą sakramenty, zwłaszcza spowiadać. 
Odpusty obejmują także pozostałe grupy wiernych: każdy ochrzczony może 
w tym czasie uzyskać odpust zupełny, jeśli „w skrusze serca” weźmie 
udział we Mszy św., ofiarując tego dnia modlitwy i dobre uczynki 
w intencji kapłanów, „aby Pan Jezus kształtował ich według swego Serca”. 
Odpust ten związany jest z warunkiem spowiedzi sakramentalnej 
i modlitwy według intencji Ojca Świętego, a także z konkretnymi datami: 
dniem otwarcia i zamknięcia Roku Kapłaństwa (19 czerwca 2009 i 2010 r.), 
150. rocznicą śmierci św. Jana Vianneya (4 sierpnia 2009 r.), każdym 
pierwszym czwartkiem miesiąca oraz innymi dniami. 

Za: Biuro Prasowe KEP 
 
 

3. Informacje dotyczące Nowej Podstawy 
Programowej Nauczania Religii 

 
W ostatnich miesiącach w polskiej oświacie zostało dokonanych kilka 

istotnych zmian. Chodzi nie tylko o obniżenie wieku, w którym ma zacząć 
się realizacja obowiązku szkolnego, o czym szeroko informowały media, 
ale również o wprowadzenie nowej Podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Dokument ten został zmieniony i koncepcyjne, i treściowo. 
W starej Podstawie programowej w ramach każdego przedmiotu 
wyszczególniano cele, zadania szkoły, treści i osiągnięcia ucznia; w nowej - 
cele i treści przedstawione są w języku wymagań ucznia. Chodzi bowiem 
o to, by opisać, jaką wiedzę uczeń powinien przyswoić i jakie umiejętności 
posiąść. Jeśli chodzi o treść, to dodatkowo w nowej Podstawie programowej 
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kształcenia ogólnego dokonuje się radykalnej zmiany podziału 
przedmiotów, zwłaszcza na poziomie licealnym. 

Z kolei tworzeniu Podstawy programowej katechezy (PPK) w roku 
2001 przyświecała idea, by dokument ten wyrażał zasadnicze zręby 
programowe nauczania religii w szkole i duszpasterstwa katechetycznego 
w parafii (obie te dziedziny od strony treści są w wyłącznej kompetencji 
Kościoła). Posługiwano się językiem zrozumiałym dla czynników 
oświatowych, analogicznym do tego, jakim posługiwali się twórcy 
Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zwracano też uwagę, by 
w ramach nauczania religii dokonywała się jego korelacja z całością 
edukacji szkolnej. Zrozumiałe jest zatem, że bardzo zasadnicza zmiana 
Podstawy programowej kształcenia ogólnego musi pociągnąć za sobą 
zmianę Podstawy programowej katechezy. Chodzi o to, by dokument ten 
zapisać w języku wymagań ucznia, ale także o to, by dostosować go do 
głębokich zmian w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza na 
III i IV etapie edukacyjnym. Planowana zmiana PPK pozwoli również na 
dokonanie niezbędnych korekt, bowiem praktyka katechetyczna i prace 
związane z opracowaniem standardów maturalnych z religii ukazały, że 
dokument ten ma usterki, które przy okazji tego rodzaju zmian można 
usunąć. Wreszcie obniżenie wieku, w którym ma zacząć się realizacja 
obowiązku szkolnego, oznacza, że za kilka lat uczniowie nie drugiej, ale 
trzeciej klasy szkoły podstawowej będą przystępować do I Komunii 
Świętej. Taka zmiana domaga się też koniecznego przeformułowania 
programów dla I i II etapu edukacyjnego. 

Ze względu na te wszystkie okoliczności przy Komisji Wychowania 
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski został powołany zespół, 
którego zadaniem jest nowelizacja zarówno PPK, jak i programu nauczania 
religii, tzw. zielonego. Harmonogram prac zespołu przewiduje, że już 
jesienią będzie gotowa odnowiona Podstawa programowa katechezy, a po 
zatwierdzeniu jej przez Episkopat, w ciągu kilku miesięcy zostanie 
odnowiony program. Zmiany te pociągną za sobą wymianę podręczników. 
Jednakże wymiana ta - konieczna i z powodu zmiany czasu I Komunii 
Świętej, i z powodu zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce - będzie 
wprowadzana sukcesywnie.  

Przyjęty harmonogram zakłada wydrukowanie pierwszych 
podręczników nowych serii dla poszczególnych etapów edukacyjnych na 
1 IX 2012 roku. W okresie przejściowym przewiduje się, że będą 
współistnieć programy i podręczniki katechetyczne stare i nowe. W roku 
2001 opublikowano nowe Dyrektorium i Podstawę programową katechezy. 
Dokumenty te były tworzone z taką myślą, by je wciąż udoskonalać, 
zmieniać, dostosowywać do wyzwań, przed którymi staje polska katecheza. 
Zamiarem twórców ówczesnych regulacji nie było bynajmniej stworzenie 
nowych programów na kolejne 30 lat, jak to miało miejsce w wypadku 
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Programu ramowego z roku 1971. Teraz nadchodzi czas zmian nie 
rewolucyjnych, a ewolucyjnych, podyktowanych nie tylko reformą polskiej 
oświaty, ale przede wszystkim potrzebami adresatów katechezy. 
 

ks. Piotr Tomasik 
Koordynator Biura Programowania Katechezy 

przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 
 
 

4. Sierpniowe Diecezjalne Dni Formacyjne 
dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych 

 
 
19 sierpnia –  GORZÓW WIELKOPOLSKI  

Parafia pw. NMP Królowej Polski 
ul. Żeromskiego 22 

 
20 sierpnia –  ZIELONA GÓRA 
  Parafia pw. Świętego Ducha  

ul. Bułgarska 30 
 
21 sierpnia –  GŁOGÓW 

Dom „Uzdrowienia Chorych”  
Cichych Pracowników Krzyża  
ul. ks. Prałata L. Novarese 2 

 
PROGRAM: 

 
9.30  Msza Święta pod przewodnictwem 

Księdza Biskupa Stefana Regmunta 
10.40 Wystąpienie Lubuskiego Kuratora Oświaty 
11.00 Wykład: Być dzisiaj świadkiem Miłości. Wyzwania dla katechezy. 

Ks. dr Artur Filipiak, Redaktor Naczelny „Katechety” 
11.45 Przerwa 
12.00 Gorzów Wlkp. i Zielona Góra – Wykład pt.: Formacja 

eucharystyczna dzieci i młodzieży - s. Danuta Pusty  
12.20 Oferta metodyczna  
12.30 Komunikaty Wydziału Nauki Katolickiej 
13.00 Zakończenie  
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5. Zasady obowiązujące katechetów dotyczące urlopów 

i zwolnień  
 

1. Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku 
szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie 
powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii 
oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to 
uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Jeżeli - zgodnie z Kartą Nauczyciela Art. 73. - katecheta stara się 
o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia, może to uczynić tylko 
z początkiem nowego roku szkolnego, lub z początkiem drugiego 
semestru, po zgodzie proboszcza i po pisemnym poinformowaniu 
Wydziału Nauki Katolickiej. O zamiarze przerwania pracy 
i przejścia na urlop, katecheta zobowiązany jest do powiadomienia 
proboszcza najpóźniej na jeden miesiąc przed datą początku urlopu, 
aby umożliwić znalezienie katechety na czas zastępstwa. Ubieganie 
się o urlop w innym czasie może nastąpić tylko za zgodą Wydziału 
Nauki Katolickiej. 

3. Ponadto należy też poinformować pisemnie proboszcza oraz 
Wydział Nauki Katolickiej o zwolnieniach lekarskich z pracy 
w szkole trwających dłużej niż miesiąc. 

4. Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 01.04.2009 r.  
 
 

6. Informacja dla katechetów przechodzących 
na emeryturę 

 
Katecheci, którzy przechodzą na emeryturę i rozwiązują umowę 

o pracę ze szkołą zobowiązani są do wycofania skierowania do nauczania 
religii. Dlatego o przejściu na emeryturę należy powiadomić proboszcza 
miejsca, na terenie którego znajduje się szkoła i wystosować prośbę do 
Biskupa Diecezjalnego o wycofania skierowania. Powinni to uczynić, mimo 
tego, że zamierzają kontynuować pracę w tej samej szkole.  

Skierowanie (misja kanoniczna) jest ważne do czasu trwania umowy 
w danej szkole. Tylko za zgodą proboszcza i Wydziału Nauki Katolickiej 
oraz na podstawie nowego skierowania emeryt może kontynuować pracę 
jako katecheta w szkole. 
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7. 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, powinny, co drugi rok 
uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez WNK.  
5. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną na adres WNK: 
wnk@kuria.zg.pl lub telefonicznie 068 451 23 49 najpóźniej na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem. W razie konieczności zmiany 
terminu z powodu wypadku losowego należy pilnie uzgodnić to w WNK.  
6. Każdy turnus rozpoczyna się w piątek kolacją o godz. 18.30, a kończy 
w niedzielę obiadem o godz. 12.30. 
 
Terminarz rekolekcji 2009/10 
 
Rokitno  - 23-25.10.2009 - koszt 110 zł.  
Głogów  - 09-11.04.2010 - koszt 140 zł. 
Paradyż - 29.06 - 01.07. 2010 - koszt 100 zł. 

(obowiązkowe zapisy do 31.05.2010) 
Paradyż  - 02-04.07.2010  - koszt 100 zł. 

 
UWAGA: Z racji na zmniejszenie się miejsc noclegowych w Domu 

Rekolekcyjnym w Rokitnie (ok. 60 miejsc), proszę o zapisywanie się na 
rekolekcje na dodatkowy, wakacyjny turnus do Paradyża. Na rekolekcje do 
Rokitna będą przyjmowane tylko te osoby, które w pierwszej kolejności 
zgłoszą swoje uczestnictwo w WNK. 

Prowadzenie rekolekcji: Ks. Jędrzej Orłowski SAC ze Zgromadzenia 
Księży Pallotynów, kapelan hospicjum w Gdańsku, duszpasterz akademicki 
przy Akademii Medycznej. 
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8. Zatrudnianie katechetów w szkole 

 
Kierowanie do nauczania religii jest zastrzeżone Biskupowi 

Diecezjalnemu. Ksiądz Proboszcz ma obowiązek przed 31 maja uzgodnić 
z dyrekcjami szkół ilość etatów i godzin lekcji religii w szkołach 
znajdujących się na terenie parafii. Do tego czasu należy przesłać do WNK 
Kurii prośbę o skierowanie dla katechetów zmieniających miejsce 
zatrudnienia i nowozatrudnionych. Należy unikać zatrudniania Katechety na 
etat mniejszy niż 1/2 pensum i przenoszenia do nowej placówki bez ważnej 
przyczyny. Księża, którzy zmienią parafię lub od nowego roku 
katechetycznego będą nauczali w nowych szkołach winni przedłożyć 
dyrektorom szkół ważne skierowanie Biskupa Diecezjalnego. Skierowanie 
winno być załączone do szkolnej umowy o pracę. Sposób zatrudniania 
i tryb zwalniania katechizujących w szkołach określa Ustawa Karta 
Nauczyciela. Zatrudnianie dokonuje się na podstawie uzyskanego 
skierowania a zwolnienie na podstawie pisemnego cofnięcia skierowania 
przez Biskupa Diecezjalnego z powiadomieniem organów prowadzących.  

W pakiecie prośby Księdza Proboszcza o skierowanie katechety do 
nauczania religii powinny być załączone: 

 
 formularz skierowania do nauczania religii 
 formularz z danymi osobowymi nowego katechety 
 kserokopie dyplomów świadczących o wykształceniu teologicznym i 

przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym, o stopniu awansu 
zawodowego lub zaświadczenie z uczelni (po czwartym roku studiów 
teologicznych) 

 opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy księży i sióstr zakonnych) 
 podanie kandydata  
 życiorys 
 2 zdjęcia 
 
Zwolnienie Katechety następuje po cofnięciu skierowania przez 

Biskupa Diecezjalnego. 20 maja upływa termin przesyłania wniosków 
Księży Proboszczów o wszczęcie procedury zwolnienia. We formularzu 
należy podać przyczynę cofnięcia skierowania. Ksiądz Proboszcz w trosce 
o jakość nauczania winien kierować się następującymi kryteriami: więź 
katechety z parafią, udział w spotkaniach parafialnej Rady Katechetycznej, 
udział w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych organizowanych 
w diecezji i parafii, dojrzałość w wierze, świadomość apostolska 
katechizującego, eklezjalność, niekaralność i stałe doskonalenie zawodowe. 
Katechizujący powinni być nauczycielami, wychowawcami i świadkami.  
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W dniu 31 maja upływa termin trzymiesięcznego wypowiedzenia 
umowy o pracę, a wakacje i urlopy pozbawiają możliwości zwalniania 
zatrudnionych.  
 
 

9. Wrześniowa diecezjalna pielgrzymka nauczycieli 
do Rokitna 

 
ROKITNO 27.09.2009 r. 

 
   9.30 Droga Krzyżowa 
 10.30 Wykład  

11.15 Relacje z Sympozjum i Pielgrzymki 
oraz Warsztatów w drodze 

 12.00 Eucharystia 
 
 

10. Informacje dla katechetów poszukujących pracy 
 

W związku z kierowanymi do Wydziału Nauki Katolickiej licznymi 
zapytaniami katechetów, o dodatkowe godziny nauki lekcji religii 
w szkołach na terenie naszej diecezji, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie 
swoich możliwości i zapotrzebowań. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie 
miejscowości zamieszkania i maksymalnej odległości, jaką mogą Państwo 
pokonać dojeżdżając do pracy. Oprócz tego proszę podać preferowaną ilość 
godzin i typ szkoły.  

Propozycje należy przesyłać drogą mailową na adres: 
W.Lechow@kuria.zg.pl lub telefonicznie 068 451 23 52 lub 068 451 23 49. 
W naszym Wydziale stworzony został bank informacji o szkołach, 
w których jest możliwość podjęcia pracy katechetycznej. Dane będą 
systematycznie zamieszczane na naszej stronie internetowej 
http://www.wnkkuria.pl 
 
 

11. Wizytacje katechetyczne 
 

W roku szkolno-katechetycznym 2009/10 odbędą się wizytacje 
katechetyczne szkół i katechetów połączone z wizytacjami kanonicznymi 
parafii przeprowadzanymi co pięć lat przez Księży Biskupów. 
Odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji katechetycznej jest 
Ksiądz Proboszcz parafii, na terenie której znajdują się szkoły. 
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Katecheta przed hospitacją lekcji zobowiązany jest przygotować 
konspekt lekcji oraz legitymację katechety. 

Podsumowaniem wizytacji katechetycznej dekanatu jest spotkanie 
Wizytatora ze wszystkimi katechetami (z wyjątkiem księży). Za jego 
przygotowanie i powiadomienie katechetów odpowiedzialny jest Dekanalny 
Referent Katechetyczny (Wicedziekan).  
 
Plan wizytacji w 2009 r.: 
 

Ks. biskup Stefan Regmunt  
- JESIEŃ - dekanat Świebodzin 
Wizytacja katechetyczna – ks. Wojciech Lechów 
 
Ks. biskup Paweł Socha  
- JESIEŃ - dekanat Strzelce Kraj. 
Wizytacja katechetyczna – s. Maria Piętak 

 
 

12. Olimpiada Teologii Katolickiej 
 

Zachęcamy do udziału XX w edycji Olimpiady Teologii Katolickiej 
pod hasłem: "Bądźmy świadkami miłości i sprawiedliwości społecznej”, 
której organizatorem jest Archidiecezja Katowicka. Celem tegorocznego 
konkursu jest zapoznanie uczniów z Katolicką Nauką Społeczną. 
 

Etapy: 
 Etap szkolny - 26 listopad 2009 r.  
 Etap diecezjalny - 11 marca 2010 r.  
 Etap ogólnopolski - Katowice, 8 - 10 kwietnia 2010 r.  
 
Zgłoszenia: 
 
Zgłoszenia z podaniem nazwy i adresu szkoły, danych opiekuna  

i ilości uczestników, proszę nadsyłać do 31 października na adres: 
W.Lechow@kuria.zg.pl.  

Po zgłoszeniu na adres szkoły zostaną przesłane potrzebne materiały do 
przeprowadzenia etapu szkolnego. Wszelkie informacje dotyczące 
olimpiady oraz obowiązkowej literatury znajdują się stronie: 
www.otk.pl.teolog.pl oraz na stronie naszego Wydziału: www.wnkkuria.pl 
Na finalistów etapów diecezjalnego i ogólnopolskiego czekają bardzo 
atrakcyjne nagrody. 
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13. 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. 
 
 
 

  II.   
INFORMACJE SEKRETARIATU WNK 

 
 

1. Dane dotyczące udziału katechetów 
w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych 

 
W minionym roku szkolnym 2008/09 na ogólną liczbę 663 

katechetów świeckich naszej Diecezji w obowiązkowych rekolekcjach 
wzięło udział 310 osób: Rokitno – 99 osób; Głogów – 84 osoby; Paradyż – 
120 osób; Inne – 7 osób.  

W Diecezjalnych Dniach Formacyjnych w miesiącu sierpniu 2008 r. 
na 728 katechetach świeckich i zakonnych wzięło udział 499 katechetów: 
Gorzów Wlkp. – 150 osób; Głogów – 106 osób; Zielona Góra – 243 osoby. 

Przedstawione dane pokazują wyraźnie, że nadal wielu katechetów 
nie bierze udziału w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych. W samych 
rekolekcjach nie uczestniczy prawie 50% procent katechetów. Można 
postawić pytanie: W jaki sposób formują oni młodych ludzi, nie troszcząc 
się o własny duchowy rozwój? Przypominam, że o uzyskaniu lub 
przedłużeniu skierowania do nauczania religii, decyduje udział katechety 
w obowiązkowej formacji organizowanej przez WNK. Szczegółowa baza 
danych, jaką od dwóch lat posiada nasz Wydział, pozwala na wyłonienie 
katechetów, którzy notorycznie i od wielu lat nie uczestniczą w żadnej 
formie szkoleniowej. Proszę o przemyślenie swojego podejścia do tak 
ważnego zadania, jakim jest katechizacja oraz troska o swój rozwój, 
i podjąć decyzję o respektowaniu zasad obowiązujących wszystkich 
katechetów naszej diecezji.  
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2. Ankiety katechetyczne 

  
Każdy uczący katecheta świecki i duchowny zobowiązany jest do 

wypełnienia corocznej ankiety katechetycznej. Wypełnione formularze do 
końca września oddaje się Księdzu Proboszczowi, który w dwóch kopiach 
przekazuje je do Dekanalnego Referenta Katechetycznego. Jedna kopia 
dokumentacji pozostaje u Dekanalnego Referenta Katechetycznego, drugą, 
do 15 października Dekanalny Referent dostarcza osobiście 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.wnkkuria.pl z działu 
Formularze. 

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

3. Nasza strona internetowa 
 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.wnkkuria.pl. Na niej 
znajdziecie ważne i aktualne dokumenty, informacje, artykuły. Zapraszamy 
do publikacji swoich opracowań katechez i pomocy katechetycznych.  

Zachęcamy także do zakładania elektronicznych skrzynek pocztowych, 
na które wysyłamy wiele cennych i bieżących informacji dotyczących pracy 
katechetycznej. 
 
 

4. Propozycja Diecezjalnej Księgarni św. Antoniego 
 

W roku szkolnym 2009/10 proponujemy katechetom zakup 
podręczników i ćwiczeń dla uczniów po korzystnych cenach. Przy zakupie 
gotówką – zakup podręczników: od 200 zł do 500 zł udzielamy 5% rabatu; 
zakup podręczników: powyżej 500 zł udzielamy 10% rabatu. Informacje 
i zamówienia w naszych punktach Księgarni św. Antoniego oraz 
http://księgarnia.kuria.zg.pl  
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  III.   
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 
 

Data Wydarzenie 
1 września 2009 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 
23 – 31 grudnia 2009 r. Zimowa przerwa świąteczna 
18 – 31 stycznia 2010 r. Ferie zimowe: kujawsko-pomorskie, 

lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie 

25 stycznia – 7 lutego 
2010 r. 

Ferie zimowe: podlaskie, warmińsko - 
mazurskie 

1 lutego – 14 lutego 
2010 r. 

Ferie zimowe: dolnośląskie, 
mazowieckie, opolskie, 
zachodniopomorskie 

15 lutego – 28 lutego 
2010 r. 

Ferie zimowe: lubelskie, łódzkie, 
podkarpackie, pomorskie, śląskie 

1 – 6 kwietnia 2010 r. Wiosenna przerwa świąteczna 
25 czerwca 2010 r. Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 
26 czerwca – 31 sierpnia 
2010 r. Ferie letnie 

 
 
Dzień dodatkowo wolny od nauki: 4 czerwca 2010 r. 
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych: 

a) w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół zasadniczych szkół 
zawodowych i szkół policealnych: 

- 8 stycznia 2010 r. (sesja zimowa) 
- 30 kwietnia 2010 r. (sesja wiosenna) 

b) w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych 
- 15 stycznia 2010 r. 
- 18 czerwca 2010 r. 

Terminy sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i egzaminów 
maturalnych zostaną ustalone przez dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej 
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  IV.   
OFERTA METODYCZNA 

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 
 

1. Oferta metodyczna SODiD - Zielona Góra 
 

ROZWÓJ ZAWODOWY A AWANS NAUCZYCIELA RELIGII 
 
Adresaci oferty: Nauczyciele religii 
Rodzaj formy doskonalenia: Spotkanie metodyczne 
Temat: Rozwój zawodowy a awans nauczyciela religii 
Cele: 

 zapoznanie z podstawowymi przepisami prawnymi i procedurami 
dotyczącymi awansu zawodowego, 

 doskonalenie umiejętności właściwego przygotowania planu 
rozwoju zawodowego 

Termin realizacji: 10.09.2009; w godzinach od 15.00 do18.00 
Miejsce realizacji: Kuria Diecezjalna; Pl. Powst. Wlkp.1; Zielona Góra 
Organizator/realizator: S. Maria Piętak USJK 
Liczba godzin: 3 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgłoszenia: s. Maria Piętak USJK – tel. 600769048, 0684512349, 
e-mail: M.Pietak@kuria.zg.pl 
 

SEKTY I INNE RUCHY RELIGIJNE 
A WYCHOWANIE MŁODZIEŻY 

 
Adresaci oferty: Zainteresowani nauczyciele  
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty 
Temat: Sekty i inne ruchy religijne a wychowanie młodzieży 
Cele: 

 przyczyny wstępowania 
 metody werbowania  
 eksperymenty z ludzką psychiką 

Termin realizacji: dnia: 01.10.2009; godzina15.30 
Miejsce realizacji: SODiD przy CKUiP ul. Długa 13 Zielona Góra 
Organizator/realizator: s. Maria Piętak USJK, Alicja Mandecka 
Liczba godzin: 3 
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INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgłoszenia: s. Maria Piętak USJK – tel. 600769048, 0684512349, 
e-mail: M.Pietak@kuria.zg.pl; Alicja Gandecka - tel.606477054,  
e-mail: aliigann@wp.pl 
 

STRES W PRACY NAUCZYCIELA 
 
Adresaci oferty: Zainteresowani nauczyciele  
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty  
Temat: Stres w pracy nauczyciela  
Cele: 

 przyczyny stresu 
 objawy stresu w pracy nauczyciela 
 zapobieganie stresowi 

Termin realizacji: dnia: 04.11.09; godzina: 15.30 
Miejsce realizacji: SODiD przy CKUiP ul. Długa 13 Zielona Góra 
Organizator/realizator: s. Maria Piętak USJK, Alicja Gandecka 
Liczba godzin: 3 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgłoszenia: s. Maria Piętak USJK – tel. 600769048, 0684512349, 
e-mail:M.Pietak@kuria.zg.pl; Alicja Mandecka – tel.606477054, 
e-mail: aliigann@wp.pl 
 

WYKORZYSTANIE DZIAŁAŃ TEATRALNYCH 
W PRACY NAUCZYCIELA RELIGII 

 
Adresaci oferty: Nauczyciele religii i innych przedmiotów 
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty teatralne 
Temat: Wykorzystanie działań teatralnych w pracy nauczyciela religii 
Cele: 

 kształtowanie wrażliwości duchowej poprzez działania teatralne 
 praca nad wyrazem scenicznym przedstawień o tematyce religijnej 

Termin realizacji: dnia: 26.10.09; godzina od 15.00 do 20.00. 
Miejsce realizacji: Kuria Diecezjalna; Pl. Powst. Wlkp.1; Zielona Góra 
Organizator/realizator: s. Maria Piętak USJK, 

Małgorzata Wower - aktorka 
Liczba godzin: 5 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgłoszenia: doradca metodyczny, tel.: 068 4512342 lub 600769048 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: M.Pietak@kuria.zg.pl 
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WYCHOWANIE DO WARTOŚCI 
 
Adresaci oferty: Zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy doskonalenia: Warsztaty 
Temat: Wychowanie do wartości 
Cele: 

 kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych wyborów 
w oparciu o dominujące kanony moralne 

 inspirowanie wychowanków do aktywnej pracy nad sobą i własną 
hierarchią wartości 

 poznanie konstruktywnych sposobów budowania autorytetu 
opartych na osobistych kompetencjach 

Termin realizacji: dnia: 12.11.09; godzina: 15.30 
Miejsce realizacji: SODiD przy CKUiP ul. Długa 13 Zielona Góra 
Organizator/realizator: s. Maria Piętak USJK, Alicja Gandecka 
Liczba godzin: 3 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgłoszenia: s. Maria Piętak USJK – tel. 600769048, 0684512349, 
e-mail:M.Pietak@kuria.zg.pl; Alicja Mandecka – tel.606477054, 
e-mail: aliigann@wp.pl 

Pozostałe oferty SODiDu dostępne na stronie www.wnkkuria.pl 
 

2. Oferta metodyczna WOM - Gorzów Wlkp. 
 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH 
EDUKACYJNYCH NA LEKCJACH RELIGII 

W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ (II EDYCJA) 
forma nieodpłatna 

Rodzaj formy: warsztaty 
Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek 
Cel: doskonalenie umiejętności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 
Liczba godzin: 12     Liczba miejsc w grupie: 25 
Opis treści:  

 charakterystyka możliwości intelektualnych ucznia o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

 specjalne potrzeby edukacyjne 
 metody aktywizujące ucznia na lekcjach religii 

Kadra dydaktyczna: WOM: mgr Czesława Pasiut, mgr Krzysisława Ziska 
Termin realizacji: semestr I - dokładny termin realizacji zostanie podany 

po skompletowaniu grupy 
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Organizator (osoba odpowiedzialna): Pracownia Psychoedukacji 
i Wychowania Czesława Pasiut WOM 

 
MISTERIUM PASCHALNE CHRYSTUSA 

W NAUCZANIU RELIGII. 
forma nieodpłatna  

Rodzaj formy: warsztaty 
Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek 
Cel: pogłębienie wiedzy i doświadczeń związanych miejscem i rolą 

Misterium Paschalnego Chrystusa w nauczaniu religii. 
Liczba godzin: 12     Liczba miejsc w grupie: 25 
Opis treści:  

 typy i figury męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w Starym 
Testamencie  

 paschalne zapowiedzi Pana Jezusa 
 męka śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela w programach 

katechetycznych 
 przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa 

w Triduum Paschalnym i do niedzielnej Eucharystii 
Kadra dydaktyczna: WOM: mgr Czesława Pasiut 
Termin realizacji: semestr II dokładny termin realizacji zostanie podany 

po skompletowaniu grupy 
Organizator (osoba odpowiedzialna): Pracownia Psychoedukacji 

i Wychowania Czesława Pasiut WOM 
 

EUCHARYSTIA – PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW 
DO PEŁNEGO UCZESTNICTWA 

forma nieodpłatna  
Rodzaj formy: warsztaty 
Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkól i placówek 
Cel: pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników niezbędnych 

w przygotowaniu uczniów do pełnego i świadomego uczestnictwa 
we Mszy świętej 

Liczba godzin: 12     Liczba miejsc w grupie: 25 
Opis treści: 

 geneza Eucharystii 
 Msza święta jako pełnia i szczyt liturgii 
 Msza święta w programach katechetycznych 
 rola lekcji religii w przygotowaniu uczniów do pełnego 

i świadomego uczestnictwa w Eucharystii 
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Kadra dydaktyczna:WOM: mgr Czesława Pasiut 
Termin realizacji: semestr II dokładny termin realizacji zostanie podany 

po skompletowaniu grupy 
Organizator (osoba odpowiedzialna): Pracownia Psychoedukacji 

i Wychowania Czesława Pasiut WOM 
 

AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW W MŁODSZYM WIEKU 
SZKOLNYM NA LEKCJACH RELIGII. 

forma nieodpłatna  
Rodzaj formy: seminarium 
Adresaci: nauczyciele religii uczący na I etapie edukacyjnym 
Cel: doskonalenie umiejętności pracy z uczniem w I etapie edukacyjnym 
Liczba godzin: 6     Liczba miejsc w grupie: 25 
Opis treści: 

 rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów 
w młodszym wieku szkolnym 

 dostosowanie metod aktywizujących pracy z uczniem na lekcjach 
religii do rozwoju dziecka w I etapie edukacyjnym 

Kadra dydaktyczna:WOM: mgr Czesława Pasiut, mgr Anna Jańczak 
Termin realizacji: II semestr dokładny termin realizacji zostanie podany 

po skompletowaniu grupy 
Organizator (osoba odpowiedzialna): Pracownia Psychoedukacji 

i Wychowania Czesława Pasiut WOM 
 
WYCHOWANIE DO OSOBOWEGO KONTAKTU Z BOGIEM 

JAKO WARUNEK ŚWIADOMEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA 
forma nieodpłatna 

Rodzaj formy: warsztaty 
Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek 
Cel: doskonalenie umiejętności nauczycieli niezbędnych do kształtowania 
świadomego chrześcijaństwa uczniów 
Liczba godzin: 12     Liczba miejsc w grupie: 25 
Opis treści:  

 sztuka budowania relacji interpersonalnych w różnych układach 
osobowych 

 Osoba Boga w Biblii 
 Pan Bóg wspólnotą Osób Boskich (Trójca Święta) 
 Bóg zaprasza człowieka do kontaktu z Nim 

Kadra dydaktyczna: WOM: mgr Czesława Pasiut, mgr Dorota Maciejewska 
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Termin realizacji: semestr I dokładny termin realizacji zostanie podany 
po skompletowaniu grupy 

Organizator (osoba odpowiedzialna): Pracownia Psychoedukacji 
i Wychowania Czesława Pasiut 

 
WYCHOWANIE RELIGIJNE FUNDAMENTEM ROZWOJU 

MŁODEGO CHRZEŚCIJANINA. 
forma nieodpłatna 

Rodzaj formy: seminarium 
Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek 
Cel: pogłębienie wiedzy dotyczącej roli wychowania religijnego w rodzinie 

jako istotnego elementu w rozwoju młodego chrześcijanina 
Liczba godzin: 6     Liczba miejsc w grupie: 30 
Opis treści: 

 stawianie granic jako warunek dobrego wychowania 
 rola konsekwencji w kształtowaniu charakteru młodego 

chrześcijanina 
 rola katechezy w religijnym wychowaniu ucznia 

Kadra dydaktyczna: WOM: mgr Czesława Pasiut, mgr Jadwiga Krzewska-
Gordzijewska 

Termin realizacji: semestr I dokładny termin realizacji zostanie podany 
po skompletowaniu grupy 

Organizator (osoba odpowiedzialna): Pracownia Psychoedukacji 
i Wychowania Czesława Pasiut 
 
 

  V.   
DOKUMENTY WNK 

 
 

VADEMECUM KATECHETY 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

 
1. „Katecheci za pracę w szkole otrzymują wynagrodzenie w szkole. Zobowiązani są 
ponadto w okresie trwania zajęć szkolnych do nieodpłatnych świadczeń na rzecz 
parafii, która sprawuje pieczę nad szkołą: do przygotowania liturgii niedzielnej 
i świątecznej, do uczestnictwa w jednej Mszy świętej w niedziele i święta z udziałem 
dzieci i młodzieży w tej parafii, gdzie znajduje się szkoła oraz do podjęcia opieki nad 
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swoimi uczniami w czasie rekolekcji szkolnych” (Polskie Dyrektorium 
Katechetyczne – skrót PDK 90). 
 
Do zadań katechety świeckiego należy: 
- uczestnictwo, wraz ze swoimi uczniami, w jednej niedzielnej i świątecznej Mszy 
Świętej, oraz przygotowywanie oprawy liturgicznej w zakresie uzgodnionym 
z księdzem proboszczem i innymi katechetami;  
- pomoc duszpasterzom w organizowaniu i przeprowadzaniu nabożeństw 
(okolicznościowych, paraliturgicznych, itp.)  
- zaangażowanie się w grupach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich istniejących 
przy parafii;  
- pomoc w formacji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz młodzieży 
do sakramentu bierzmowania, włączając się w prowadzenie grup domowych jako 
animator. 
 
2. „Katecheci szkolni winni mieć świadomość, że poprzez swą posługę 
katechetyczną wykonywaną na terenie szkoły uczestniczą w realizacji planu 
duszpasterskiego parafii i diecezji. Dlatego powinni, wraz z proboszczem 
i katechetami parafialnymi, brać udział w spotkaniach, których celem jest 
koordynacja działań pastoralnych i omówienie palących potrzeb i problemów. Za 
zorganizowanie tych zebrań odpowiedzialny jest proboszcz parafii. Powinien on 
również organizować zebrania dla nauczycieli różnych typów szkół. Częstotliwość 
tych spotkań określa prawo partykularne diecezji” (PDK 91) 
 
Katecheta zobowiązany jest do:  
- do udziału w miesięcznych spotkaniach katechetycznych w parafii 
organizowanych przez księdza proboszcza w parafii  
- pomocy w organizowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji szkolnych  
- udział w spotkaniach duszpasterstwa nauczycieli 
 
3. „Katecheci powinni podnosić swoje kwalifikacje poprzez lekturę książek 
i czasopism katechetycznych, teologicznych i pedagogicznych, brać udział 
w przeznaczonych dla nich szkoleniach (kursach, konferencjach, sympozjach), nade 
wszystko zaś troszczyć się o swoje doskonalenie duchowe. Mają być, bowiem na 
terenie szkoły również świadkami wiary” (PDK 91) 
 
Katecheta deklaruje się do:  
- uczestniczenia w Diecezjalnych Dniach Formacyjnych oraz w rekolekcjach 
organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej.  
- pisania, przez pierwszy rok pracy katechetycznej szczegółowych konspektów 
katechez. W następnych latach zaleca się kontynuowanie tej praktyki. Konspekt 
obowiązuje do wglądu wizytatora podczas wizytacji katechetycznej.  
- ciągłego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy teologicznej oraz szukania 
nowych metod i sposobów interesującego przekazu treści i odpowiedniego 
zastosowania ich do życia uczniów. W tym celu katecheci powinni chętnie korzystać 
z propozycji kursów metodycznych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (WOM) i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia 
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i Doradztwa w Zielonej Górze (SODiD) oraz przez Społecznych Dekanalnych 
Doradców Metodycznych Nauczania Religii. Wskazana jest bliska współpraca 
z doradcami metodycznymi upowszechniającymi nowe osiągnięcia dydaktyki 
katechetycznej i metodyki. Wizytator po hospitacji lekcji może skierować katechetę 
do doradcy metodycznego w ramach zaleceń pohospitacyjnych.  
- przygotowywania dzieci i młodzieży do konkursów i olimpiad religijnych. W tym 
celu należy organizować koła biblijne i koła wiedzy religijnej dla uczniów 
wykazujących większe zainteresowanie tematyką religijną. Należy także 
proponować uczniom inne formy organizacyjne, takie jak koła misyjne, harcerstwo, 
stowarzyszenia dziecięce i młodzieżowe, Eucharystyczny Ruch Młodych itp.  
- zatroszczenia się o wystrój pracowni katechetycznej i gazetki o charakterze 
religijnym na terenie szkoły. 
 
4. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego, w diecezji obowiązują 
następujące rodzaje programów i podręczników do nauczania religii: 
a. Wydawnictwa WAM - Kraków; 
b. Wydawnictwa św. Wojciecha - Poznań; 
c. Wydawnictwa Jedność - Kielce. 
 
5. W kwestiach spornych obowiązują następującej procedury: 
a) najpierw zainteresowany katecheta rozstrzyga kwestię z dyrektorem szkoły; 
b) gdy nie zostanie ona rozwiązana, katecheta zwraca się do proboszcza parafii, na 
terenie której znajduje się szkoła, informując go o zaistniałym problemie. Ksiądz 
proboszcz podejmuje rozmowę z dyrektorem szkoły; 
c) jeżeli problem przedłuża się proboszcz zgłasza go do Wydziału Nauki 
Katolickiej. 
d) jeżeli spór dotyczy katechety z proboszczem, zainteresowane strony podejmują 
próbę rozwiązania zaistniałego problemu we własnym zakresie. Jeśli nie następuje 
porozumienie, należy zwrócić się o pomoc do Dekanalnego Referenta 
Katechetycznego, a jeśli nadal brak kompromisu, do Wydziału Nauki Katolickiej.  
 

STRUKTURA KATECHETYCZNA 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

 
I. WIZYTATORZY DIECEZJALNI NAUCZANIA RELIGII 

 
ks. dr Grzegorz Cyran 
ks. dr Wojciech Lechów 
s. lic. mgr Maria Piętak USJK 

 
II. WIZYTATORZY REJONOWI NAUCZANIA RELIGII 

 

 lic. mgr Bogumiła Ostaszewska 
Dekanaty: Świebodzin, Sulechów, Babimost  
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 ks. mgr Artur Godnarski 
Dekanaty: Krosno Odrz., Gubin, Lubsko  

 mgr Czajka Bogumił 
Dekanaty: Kożuchów, Łęknica, Szprotawa, Żagań, Żary  

 ks. mgr Dariusz Chmist 
Dekanaty: Głogów, Sława, Wschowa  

 dr Andrzej Sobieraj 
Dekanaty: Kostrzyn, Gorzów Wlkp., Drezdenko, 
Strzelce Krajeńskie  

 dr Leszek Kopyść 
Dekanaty: Pszczew, Rokitno, Rzepin, Sulęcin  

 ks. lic. mgr Janusz Mikołajewicz 
Dekanaty: Zielona Góra, Nowa Sól  

 
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 

Antoni Pawłowski – Brójce; tel. 606 335 627 
Halina Grina – Zbąszynek; tel. 513 986 653 
 

 Dekanat Drezdenko 
Ewa Schubert – Drezdenko; tel. 095 762 90 92 
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 Dekanaty Głogów 

MB Królowej Polski 
Waldemar Hass – Głogów; tel. 076 835 25 80; kom. 605 383 336; 
e-mail - hass@poczta.onet.pl  
Św. Mikołaja 
Stefania Wiśniewska – Głogów; kom. 607 875 975; e-mail - stw3@op.pl 
 

 Dekanaty Gorzów Wlkp. 
Katedra 
Jan Pasierbowicz – 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 
Trójcy Świętej 
Alina Safiańczuk – Gorzów Wlkp.; tel. 095 722 56 76 
Chrystusa Króla 
Wioletta Rąglewska – Gorzów Wlkp.; tel. 095 723 00 13 
 

 Dekanat Gubin 
Urszula Kosmala – Gubin; tel. 504 325 581 
s. Dorota Wierzbicka – Gubin; tel. 602 854 584; 
e-mail – betanki@poczta.onet.pl 
 

 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. 
Renata Kliszewska – Krosno Odrzańskie; tel. 068 383 54 34;  
e-mail – ren67@o2.pl 
Maria Marciniak - Krosno Odrzańskie; tel. 068 383 67 40; 
kom. 665 291 498 
 

 Dekanat Lubsko 
Pabisiak Lilia – Lubsko; tel. 068 457 2180; e-mail – wojciech62@wp.pl; 
dyżur – Gimnazjum nr 1; ul. Bohaterów 6; 68-300 Lubsko; w pierwszy 
poniedziałek miesiąca; w godz. 14.30-15.30  
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 Dekanat Łęknica 

Barbara Milczarek – Przewóz – Piotrów; tel. 608 470 903;  
e-mail – basiamilczarek1@wp.pl  
 

 Dekanat Nowa Sól  
Alicja Szymakowska – Nowa Sól; tel. 609 784 422;  
e-mail – alicjaszymakowska@wp.pl 
 

 Dekanat Pszczew 
Irena Kilian – Międzyrzecz; tel. 695 896 770; e-mail – betania@wp.pl 
 

 Dekanat Rokitno 
Anna Kopyść – Przytoczna; tel. 605 653 551; e-mail - l.kopysc@poczta.fm 
 

 Dekanat Rzepin 
Barbara Zduńczyk – Słubice; tel. 502 816 218;  
 

 Dekanat Sława 
Ewa Chojnacka – Sława; tel. 068 356 66 34; kom. 668 539 450  
Sławomir Mazur – Ciosaniec; tel. 605302691 
 

 Dekanat Strzelce Krajeńskie  
Małgorzata Naruszewicz – Strzelce Kraj.; tel. 095 763 17 77;  
e-mail – malgorzata-naruszewicz@wp.pl  
 

 Dekanat Sulechów 
dr Bogusława Pulkowska; tel. 068 385 59 92; e-mail – bogusia12@o2.pl  
 

 Dekanat Sulęcin 
Bogusława Maśluk – Sulęcin; tel. 095 755 26 83 lub 785 535 013  
 

 Dekanat Szprotawa  
Marzena Zygmunt – Szprotawa; tel. 068 376 28 69;  
e-mail – kraszanka@interia.pl  
 

 Dekanat Świebodzin  
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  
Maria Podlipska – Świebodzin; tel. 068 382 61 00;  
e-mail - maria-podlipska@go2.pl  
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 Dekanaty Zielona Góra  

Ducha Świętego 
Agnieszka Jędruch – Zielona Góra; tel. 604 200 424;  
e-mail – agnieszkajendruch@op.pl 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
Małgorzata Jaskuła – Zielona Góra; tel. 609 051 662;  
e -mail – maja_39@o2.pl 
Św. Jadwigi 
Andrzej Trzeciak – Bytom Odrzański – Wierzbnica; tel. 601 209 582;  
e-mail – tandreas@wp.pl  
 

 Dekanat Żagań  
Tatiana Czepurnych-Hamrol – Żagań; tel. 068 478 41 73;  
e-mail – tatiana03@wp.pl  
 

 Dekanat Żary 
Irena Rogała – Sieniawa Żaraska – Kolonia; tel. 068 375 98 76;  
kom. 500 676 671; e-mail – afirr@wp.pl 
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; 
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; 
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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 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. DORADCY METODYCZNI NAUCZANIA RELIGII 
PRZY WOM I SODID 

 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – WOM 
Czesława Pasiut; tel. kom. 607 350 552 
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Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa 
w Zielonej Górze - SODiD  
s. lic. mgr Maria Piętak USJK; tel. 068 451 23 49; tel. kom. 600 769 048 
e-mail: m.pietak@kuria.zg.pl 
 

VI. ZESPOŁY SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH 
DORADCÓW METODYCZNYCH NAUCZANIA RELIGII 

 
I zespół – dekanaty: Gorzów Wlkp. 
Przewodniczący – Jan Pasierbowicz 
Wiceprzewodniczący – Alina Safiańczuk  
 
II zespół – dekanaty: Drezdenko, Strzelce Krajeńskie 
Przewodniczący – Małgorzata Naruszewicz 
Wiceprzewodniczący – Ewa Schubert 
 
III zespół – dekanaty: Sulęcin, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą, Słubice 
Przewodniczący – Paweł Rykała 
Wiceprzewodniczący – Bogusława Maśluk  
 
IV zespół – dekanaty: Pszczew, Rokitno 
Przewodniczący – Irena Kilian 
Wiceprzewodniczący – Anna Kopyść  
 
V zespół – dekanaty: Świebodzin, Sulechów, Babimost 
Przewodniczący – Beata Żurek 
Wiceprzewodniczący – Bogusława Pulkowska 
 
VI zespół – dekanaty: Zielona Góra 
Przewodniczący – Małgorzata Jaskuła 
Wiceprzewodniczący – Agnieszka Jędruch  
 
VII zespół – dekanaty: Głogów, Wschowa, Sława 
Przewodniczący – Waldemar Hass 
Wiceprzewodniczący – Jolanta Pawłowska  
 
VIII zespół – dekanaty: Nowa Sól, Kożuchów, Szprotawa 
Przewodniczący – Alicja Szymakowska 
Wiceprzewodniczący – Marzena Zygmunt 
 
IX zespół – dekanaty: Żary, Żagań, Lubsko, Łęknica 
Przewodniczący – Irena Rogała 
Wiceprzewodniczący – Tatiana Czepurnych-Hamrol  
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X zespół – dekanaty: Krosno Odrz., Gubin 
Przewodniczący – s. Dorota Wierzbicka 
Wiceprzewodniczący – Maria Marciniak  
 

ZARZĄDZENIA OBOWIĄZUJĄCE 
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

 
ROZPORZĄDZENIE 

W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA 
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ 
 
 

Biorąc pod uwagę zgłaszane przez duszpasterzy problemy związane z organizacją 
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacji do sakramentu bierzmowania, po 
konsultacjach wśród księży oraz analizie nadesłanych propozycji zmian i sugestii, dążąc do 
rozwiązania zaistniałych wątpliwości, niniejszym zarządzam, że z dniem 01.02.2009 r. 
obowiązywać będą następujące zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania: 

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w II klasie Gimnazjum, a kończy 
w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. 

Formacja obejmuje realizację diecezjalnego programu pt. „Życie Boże”, składającego się 
z V etapów, podzielonego na miesięczne spotkania parafialne i domowe. 

 
(-) + Stefan Regmunt  

Biskup Zielonogórsko - Gorzowski  
 
 

ROZPORZĄDZENIE DUSZPASTERSKIE 
W SPRAWIE UDZIELANIA 

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 
W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH 

 
Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdy poprzez bierzmowanie 
ochrzczeni "jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego 
i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do 
szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285). Chociaż wiec 
sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak 
wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy 
ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. 
kan. 889, § 1 KPK). Wierni maja obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim 
czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego 
niniejszym rozporządzeniem określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu 
sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych. 
 
A. Należy uznać, że kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w 
następujących okolicznościach:  
1. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa ("Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze 
sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest 
możliwe bez poważnej niedogodności" – kan.1065 § 1 KPK). 
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2. Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego. Osoby żyjące w związku 
niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące 
w konkubinacie. 
3. Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej po ukończeniu 21 roku życia. 
4. Emigracja zarobkowa młodzieży. 
5. Chęć przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osobę dorosłą (po ukończeniu 21 roku 
życia). 
 
B. Obowiązki duszpasterza wobec kandydatów 
1. Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu 
bierzmowania w okresie katechizacji. 
2. Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych 
oraz dotychczasowej edukacji religijnej. 
3. Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw 
przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – 
sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być 
połączone z przygotowaniem do bierzmowania. 
 
C. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania 
1. Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych 
powinno z zasady odbywać się w rodzinnej parafii kandydata. 
2. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii lub 
delegowany przez niego prezbiter. 
3. Za podstawę programowa przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści 
zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
4. Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu 
etapom diecezjalnego programu dla bierzmowanych: 
Etap I: Dlaczego warto wierzyć? (zeszyt 1, s. 47nn) i przyjąć sakrament bierzmowania? 
(zeszyt 1 s. 53nn) 
Etap II: Nawrócenie do Boga (zeszyt 2, s. 39nn) 
Etap III: Modlitwa (zeszyt 3, s. 13nn) i znaki wiary (zeszyt 3, s. 23nn) 
Etap IV: Po co małżeństwo? (zeszyt 4a, s. 49nn) 
Etap V: Jak rozpoznać i realizować otrzymane dary Ducha? (zeszyt 5, s. 5nn) 
5. Ostatnie ze spotkanie powinno być zarazem bezpośrednim przygotowaniem do uczestnictwa 
w liturgii sakramentu bierzmowania. 
6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu pokuty w czasie stosownym, pozwalającym 
na godne i owocne przeżycie spowiedzi. Nie należy jej odkładać na dzień bierzmowania. 
7. Wybrany świadek bierzmowania powinien gwarantować gotowość wsparcia kandydata 
w jego dalszym życiu wiary. 
8. Po przygotowaniu kandydat do bierzmowania otrzymuje dokument zaopatrzony w pieczęć 
parafialna i podpis księdza proboszcza (wzór karty w załączniku). 
 
D. Miejsce i czas bierzmowania 
1. Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany 
naprzemiennie w Katedrze (miesiące parzyste) i Konkatedrze (miesiące nieparzyste). 
2. Stałym terminem bierzmowania będzie pierwszy poniedziałek miesiąca. 
3. Sakrament będzie sprawowany podczas mszy św. o godz. 18.00. 
4. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy 
świętej. 
5. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgie, spotka się z uczestnikami, sporządzi 
listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia 
sakramentu. 
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6. Po zakończonej mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie 
sakramentu. 
7. Parafia katedralna/konkatedralna dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła 
świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej. 
 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.  
 
 

  VI.   
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. 068 451 23 52; fax: 068 451 23 31 

 
Dyrektor 

ks. dr Grzegorz Cyran 
(urlop habilitacyjny do października 2009) 

tel. 068 451 23 50; email: g.cyran@kuria.zg.pl 
 

Wicedyrektor WNK 
ks. dr Wojciech Lechów; tel. 068 451 23 52; tel. kom. 517 43 53 42; 

email: w.lechow@kuria.zg.pl 
 

Referent 
s. Maria Piętak USJK; tel. 068 451 23 49; tel. kom. 600 769 048; 

email: m.pietak@kuria.zg.pl 
 

oficjalna strona WWW: www.wnkkuria.pl 
 


