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WPROWADZENIE 

Ludziom epoki ponowoczesnej trzeba w nowy sposób ukazać orę-

dzie Ewangelii. I dlatego nowa ewangelizacja to jeden z najbardziej zna-

nych emblematów współczesnej działalności ewangelizacyjnej Kościoła. 

Upowszechnienie tego terminu jest zasługą Jana Pawła II. Pond 300 razy 

powracał on do tego określenia podczas swego pontyfikatu1. Czy jednak 

nową ewangelizację należy łączyć z edukacją, z nauczaniem religii 

w szkole oraz tradycyjnymi formami katechezy parafialnej? 

Genezę tej nazwy i działalności podjętej przez kard. K. Wojtyłę na-

leży wiązać z doświadczeniem Kościoła w Polsce oraz z przeszczepie-

niem idei Ruchu Światło-Życie na grunt międzynarodowy. Na spotkaniu 

odpowiedzialnych za Ruch z Komisją ds. Apostolstwa Konferencji Epi-

skopatu Polski w 1976 roku kard. K. Wojtyła poruszył kwestię niewła-

ściwego rozumienia Ruchu przez niektórych proboszczów. Jego wypo-

wiedź z tamtego czasu została przytoczona przez kard. P. J. Cordesa: 

„Tradycyjna parafia potrydencka to parafia mająca centrum, jeden od-

powiedzialny podmiot. Jest w niej aktywny Kościół, Kościół magiste-

rialny pasterzy pośród wielkiej rzeszy wiernych – biernych, których rola 

sprowadza się do słuchania. Przekształcenie takiego modelu parafii we 

wspólną, przez wszystkich podejmowaną odpowiedzialność to jest natu-

ralnie zadanie, któremu dziś musimy stawić czoło. Wydaje się, że wła-

śnie to jest celem ruchu oazowego: zmierza on do stworzenia parafii 

przyszłości — nie parafii tradycyjnej, takiej, jaką spotykamy w wielu 

miejscach, z charakterystycznymi dla niej zwyczajami. (…) Chciałbym, 

aby ten ruch wypracował model współpracy z parafią, aby poprzez jego 

działanie doszło do wzajemnego przenikania się parafii i ruchu, dzięki 

czemu parafia będzie stopniowo przekształcana”
2
. W wypowiedzi tej 

wyraźnie widać, z jakim przejęciem Wojtyła promował urzeczywistnia-

jącą się już w Polsce – poprzez ruch oazowy – soborową wizję Kościoła 

                                                      
1 D. Rey, Definicja Nowej Ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze, 

[w:] Nowa Ewangelizacja – kerygmatyczny impuls w Kościele, red. P. Sowa, 

K. Kaproń, Gubin 2012, s. 38. 
2Por. P. J. Cordes, Nowa ewangelizacja w rozumieniu Jana Pawła II, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/or201204-nowaew.html 
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– wielkiej Rodziny Ludu Bożego, w którym będzie istniała bardziej 

świadoma i dojrzała współpraca poszczególnych członków tej wspólno-

ty, tworzących ostatecznie nowy obraz parafii jako wspólnoty wspólnot. 

Inspiracją dla późniejszego promowania nowej ewangelizacji była 

odnowiona, posoborowa wizja Kościoła jako Ludu Bożego, w którym 

wszyscy „powinni współpracować na rzecz rozszerzania i rozwoju kró-

lestwa Chrystusa w świecie” (KK 35) i duszpasterska działalność 

ks. F. Blachnickiego oraz rozwój Ruchu Światło-Życie. Należy do tego 

dodać zainteresowanie kard. K. Wojtyły duszpasterstwem młodzieży 

obejmującym nie tylko tych, którzy byli blisko związani ze wspólnotą 

parafialną. „To on przy różnych okazjach dawał nam znać, że praca 

z młodzieżą jest niezwykle ważna i od wysiłków w tej dziedzinie zależy 

przyszłość wiary w Kościele”
3
. 

Wprowadzenie terminu nowa ewangelizacja wskazuje na potrzebę 

przyjrzenia się dotychczasowym praktykom duszpasterskim, powrotu do 

źródeł Ewangelii. Nie oznacza to kwestionowania misji, która ożywiała 

Kościół do tej pory
4
. Jej związek z tą misją ujawnia jednocześnie naj-

istotniejszy charakter nowej ewangelizacji. J. H. Prado Flores ujął to 

następująco: „Nowa Ewangelizacja nie jest koncepcją do dyskusji czy 

refleksji, lecz działaniem, które należy podjąć. Nie jest to rzeczownik, 

tylko czasownik w stronie czynnej”
5
. W sensie ścisłym jest ona działa-

niem o określonym charakterze, jest ewangelizacją, jednak o jasno na-

kreślonym programie i skierowana do zdefiniowanych adresatów. Zda-

niem biskupa G. Rysia, nowa ewangelizacja: 

[jest] tym rodzajem ewangelizacji, którego Jezus uczył 

swoich uczniów najpierw! Wysyłając Dwunastu po raz 

pierwszy z misją ewangelizacyjną, mówił do nich wyraźnie: 

«Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta sa-

                                                      
3 S. Misiniec, Nurt młodzieżowy w duszpasterstwie kard. Karola Wojtyły, 

mps, Kalwaria Zebrzydowska 2013, s. 3. 
4 Por. G. Puchalski, Ewangelizacja a katecheza, [w:] Wokół katechezy po-

soborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004, 

s. 86; D. Rey, Definicja Nowej Ewangelizacji…, dz. cyt., s. 38. 
5 J. H. Prado Flores, Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, Po-

znań 2013, s. 21. 
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marytańskiego. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izra-

ela! Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. 

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczaj-

cie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymali-

ście, darmo dawajcie!» (Mt 10, 5-8). Pierwsza misja apostol-

ska nie jest więc skierowana do «pogan» i do «świata», lecz 

do tych, którzy dawno poznali Objawienie; nie do «obcych», 

lecz do «swoich» (…). Jest nową ewangelizacją wiernych, 

którzy «poginęli»
6
.  

Nową ewangelizację należy zatem rozpatrywać najpierw w kontek-

ście odnowienia Kościoła i jego żywotności, rozpoczynając pracę „od 

wewnątrz” – od samego rdzenia wspólnot kościelnych. Podstawowym 

zadaniem jest rozbudzenie ewangelicznego stylu życia wśród ludzi 

ochrzczonych i formalnie należących do wspólnoty Kościoła. Nowa 

ewangelizacja skierowana jest w pierwszym rzędzie do wierzących, two-

rzących wspólnotę Kościoła, potrzebujących nowego Ducha, wewnętrzne-

go ożywienia i nowego sposobu odbioru Ewangelii. Mogli oni bowiem 

utracić zapał wskutek zmian kulturowych, zwłaszcza sekularyzacji. 

Wynikiem szeroko pojętego procesu sekularyzacji kultury, czyli 

zjawiska „przez które różne rzeczywistości ludzkiego życia przestają być 

przeżywane w sposób sakralny, a zaczynają być odczuwane w sposób 

całkowicie autonomiczny w stosunku do norm i instytucji religijnych”
7
, 

jest zanik bądź błędna i luźna reinterpretacja treści religijnych w sztuce, 

filozofii, literaturze i środkach przekazu. Przejawia się to także w rozwo-

ju nauki jako autonomicznej, oderwanej od kontekstu religijnego wizji 

świata. Zwiększa się zatem liczba osób patrzących na świat i na własne 

życie z pominięciem interpretacji religijnej. Czynniki te powodują, że 

pragnienia ludzkie kierują się tylko ku doczesności i zostają oddzielone 

od wartości transcendentnych
8
. 

                                                      
6 G. Ryś, Jezusowa nowa ewangelizacja [w:] Nowa Ewangelizacja – ke-

rygmatyczny impuls…, dz. cyt., s. 13. 
7 F. Adamski, Sekularyzacja kultury [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI 

wieku, t. V, Warszawa 2003, s. 688. 
8 Por. tamże, s. 690. 
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W tym kontekście sednem nowej ewangelizacji jest „ponowny wy-

bór przynależności do Chrystusa i Kościoła w czasie, gdy wiele osób 

«zsakramentalizowanych» jest w niewielkim stopniu lub wcale nieewan-

gelizowanych”9. Przyjęcie sakramentów nie stało się dla nich zobowią-

zujące lub te zobowiązania zostały przez nich utracone. Trzeba przywró-

cić witalność ich wierze. W jaki sposób można tego dokonać, głosząc 

ponownie Ewangelię tym, którzy już raz ją poznali? 

J. H. Prado Flores przekonuje, że podstawą skuteczności nowej 

ewangelizacji są nowi ewangelizatorzy, którzy będą w stanie z mocą 

Ducha Świętego nieść Ewangelię. Zwraca się w tym kontekście 

w pierwszym rzędzie do duchownych: „Istnieją duchowni i kaznodzieje, 

którzy pracują w winnicy, ale nie znają jej Właściciela. Zostali skatechi-

zowani, sami również katechizują, ale nie przeżyli jeszcze swojego Da-

maszku ani osobistego Zesłania Ducha Świętego”
10

.  

Ponowna ewangelizacja duchownych idzie w parze z zaangażowa-

niem wiernych świeckich i instytucji prowadzonych przez Kościół. To 

proces, który jak gdyby sam sobie nadaje rozpęd poprzez wzajemne 

mobilizowanie się do działania i odnowy. Ze zrozumiałych względów 

Jan Paweł II wskazywał więc, iż w globalnym programie nowej ewange-

lizacji domena edukacji zajmuje miejsce uprzywilejowane. Mówił 

o zaangażowaniu katolickich nauczycieli oraz studentów w działania 

apostolskie po to, by oni z kolei stawali się ewangelizatorami świata 

szkolnego i uniwersyteckiego. Wspominał także, iż podstawowym wa-

runkiem skuteczności ewangelizacji jest głęboka znajomość aktualnej 

kultury, pozwalająca dobierać właściwe środki działania, a edukacja jest 

właśnie wprowadzaniem jednostki w kulturę
11

. 

Takie ujęcie ujawnia też związek nowej ewangelizacji z katechezą. 

Współczesna, nowoczesna ewangelizacja domaga się szczególnego ro-

dzaju katechezy. Katecheza ewangelizacyjna, w ramach nowej ewange-

lizacji, jest, można powiedzieć, katechezą rewitalizacyjną, czyli ma na 

celu przywrócenie i ożywienie chrześcijańskiego stylu życia oraz zawie-

rzenia Bogu u odbiorców. Potrzebni są do niej katecheci o właściwej 

                                                      
9 D. Rey, Definicja Nowej Ewangelizacji…, dz. cyt., s. 65. 
10 J. H. Prado Flores, Nowi ewangelizatorzy…, dz. cyt., s. 178n. 
11 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Ameri-

ca (22 stycznia 1999), 71-72. 
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sylwetce duchowej, potrafiący jednocześnie dostosować głoszone orę-

dzie do możliwości słuchaczy, posługujący się zrozumiałym i popraw-

nym językiem. Troska o właściwy język idzie w parze z poprawnością 

doktrynalną przekazu, co jest odzwierciedleniem ducha zasady wierności 

Bogu i człowiekowi w katechezie, bowiem „katecheza nie jest przeka-

zem jedynie idei abstrakcyjnych, ale przekazem Orędzia zbawczego 

realizującego się w słowach i zdarzeniach zbawczych”
12

. 

Warto przytoczyć słowa papieża Franciszka: „Trzeba mieć odwagę 

do znajdowania nowych znaków, nowych symboli, nowych sposobów 

przekazywania Słowa, nowych form piękna pojawiających się w różnych 

kręgach kulturowych, łącznie z niekonwencjonalnymi formami piękna, 

które mogą być mało znaczące dla ewangelizatorów, ale stały się szcze-

gólnie atrakcyjne dla innych”
13

.  

Nowa ewangelizacja nie znajduje się więc w opozycji do kateche-

zy, nie przebiega też w oderwaniu od niej. Obie te formy przenikają się 

wzajemnie i zmierzają do tego, by religia stawała się fermentem kreują-

cym styl życia chrześcijan. I choć ewangelizacja jest istotnie związana 

z głoszeniem Ewangelii tym, którzy nie znają Jezusa Chrystusa lub zaw-

sze Go odrzucali, to trzeba przyjąć, że wielu z tych, którzy uczęszczają 

na szkolne lekcje religii to młodzi ludzie ogarnięci tęsknotą za obliczem 

Boga, szukają Go w skrytości, również w rodzinach i społecznościach 

o silnej, utrwalonej tradycji chrześcijańskiej. 

Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale «przez przyciąganie»
 
(por. 

EG 14). Ewangelizację zatem należy zacząć od samego siebie, pamięta-

jąc, że wszystkie słabości i osobiste grzechy uczniów Jezusa podważają 

jej wiarygodność. Nawet takie problemy, jak globalizacja, ześwieccze-

nie, migracje, ateizm i agnostycyzm czy współczesne kryzysy polityczne 

i inne powinny – mimo trudności i cierpień, jakie powodują – stać się 

swoistą okazją do ewangelizacji. 

 

Zawarte powyżej wyszczególnienie elementów i działań ewangeliza-

cyjnych może stanowić bardzo schematyczne streszczenie ducha ewange-

                                                      
12 T. Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w pol-

skiej katechizacji, Kraków 2001, s. 166n. 
13 Por. Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Evangelii gaudium 

(24 listopada 2013), 167 [dalej skrót: EG]. 
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lizacyjnego, który charakteryzował posługę Jana Pawła II oraz stał u pod-

staw wypracowanej przez niego koncepcji nowej ewangelizacji. Rozpo-

czął on od spojrzenia na nowo na parafię, zainspirowany działalnością 

Ruchu Światło-Życie, a zakończył programem nowej ewangelizacji, 

w której idea odnowionej wspólnoty Kościoła i wizja parafii jako wspól-

noty wspólnot znalazły swe właściwe miejsce. Z tego programu, czyli 

z nowej ewangelizacji, nie da się wyłączyć tradycyjnych form duszpaster-

stwa, procesu inicjacji chrześcijańskiej ani katechezy – one w tym dziele 

posiadają swe kluczowe role. Wspólnym mianownikiem różnych obsza-

rów działania jest udzielenie właściwej i zrozumiałej odpowiedzi na zja-

wiska wynikające z ducha czasów, które w wielu obszarach spowodowały 

erozję tradycyjnych wartości chrześcijańskich, ożywiających przez wieki 

obyczaje społeczne i indywidualne. Zmusza to do przemyślenia na nowo, 

zarówno przez pasterzy jak i wiernych, ich zaangażowania na rzecz 

wspólnoty oraz świadectwa chrześcijańskiego życia. Zapewne dlatego 

papież Franciszek wspominał o Kościele wyruszającym w drogę, stano-

wiącym wspólnotę misyjną uczniów, którzy przejmują inicjatywę, włącza-

ją się i towarzyszą, przynoszą owoc i świętują (EG 24). 

Na czas nowego etapu wspólnej drogi, etapu znaczonego wejściem 

w reformę oświaty oraz nowy sposób przygotowania kandydatów do 

bierzmowania – ich osobistego Zesłania Ducha Świętego – wszystkim 

składamy życzenia pięknych chwil i natchnień Ducha w pracy kateche-

tycznej oraz odwagi w trudnościach, która płynie z zapewnienia Chry-

stusa „… Ja jestem z wami aż do skończenia świata” (Mt 28,20) – a za-

tem też do końca obecnego roku szkolnego…  

 

 

ks. Andrzej Kielian  

wraz ze współpracownikami w Wydziale Katechetycznym 

 

Kraków, 15 sierpnia 2017 r. 
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KILKA SŁÓW POWITANIA… 

Z wielką radością pragniemy powitać powracającą do pracy w Wy-

dziale Katechetycznym siostrę Danielę Jakubowską, sercankę, która 

przez wiele lat prowadziła sekretariat Wydziału, a teraz, po krótkiej, 

czteroletniej przerwie, będzie nadal kontynuować swoją posługę na rzecz 

katechezy i katechetów naszej archidiecezji. Niech Pan Bóg wspiera ją 

w pełnej oddania pracy, a nasza modlitwa i wdzięczność uskrzydla 

w wypełnianiu sercańskiego powołania.  

 

Siostra Daniela obchodzi w tym roku srebrny jubileusz ślubów za-

konnych. Stanowi to niezwykłą okazję do dziękczynienia Panu Bogu za 

jej osobę, powołanie, a także za zgromadzenie, do którego należy – 

wspólnotę sióstr sercanek, Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. 

Chylimy czoła przed ich pracą i obecnością w wielu miejscach naszej 

archidiecezji, w tym w Domu Arcybiskupów Krakowskich. 

 

 

Z równie serdecznymi słowami powitania zwracamy się do p. mgr 

Teresy Flanek, która od 1 sierpnia 2017 r. podjęła pracę w Wydziale 

Katechetycznym w zakresie czynności sekretaryjnych. Pani Teresa jest 

długoletnim i doświadczonym katechetą, prowadziła duszpasterstwo 

nauczycieli przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jej doświadczenie 

katechetyczne będzie niezwykle pomocne w kształtowaniu pracy kon-

cepcyjnej Wydziału. Posługę pani Teresy polecamy Waszej modlitwie, 

życząc jej owocnej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi w two-

rzenie pięknego pejzażu katechetycznego naszej archidiecezji. 

 

 

ks. Andrzej Kielian 

wraz z księżmi Wizytatorami 
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I 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA 

1. REJONY KATECHETYCZNE W ARCHIDIECEZJI 
KRAKOWSKIEJ, KSIĘŻA WIZYTATORZY 

Rejon I 

obejmuje dekanaty: 

A. Kraków-Centrum 

B. Kraków-Kazimierz 

C. Kraków-Salwator 

WIZYTATOR REJONOWY 

ks. dr Albert Wołkiewicz 31-042 Kraków, Plac Mariacki 5 

tel. 609 189 381 

e-mail: awolkiewicz@diecezja.pl 

Rejon II 

obejmuje dekanaty: 

A. Kraków-Bronowice 

B. Kraków-Krowodrza 

C. Kraków-Prądnik 

D. Bolechowice 

E. Czernichów 

F. Krzeszowice 

WIZYTATOR REJONOWY 

ks. mgr Jacek Ozdoba Bazylika św. Floriana w Krakowie  
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 31-152 Kraków, ul. Warszawska 1b 

 tel.501 474 150  

 e-mail: jozdoba@o2.pl 

Rejon III 

obejmuje dekanaty: 

A. Kraków-Podgórze 

B. Kraków-Borek Fałęcki 

C. Kraków-Prokocim 

D. Mogilany 

E. Niegowić 

F. Skawina 

G. Wieliczka Wschód 

H. Wieliczka Zachód 

WIZYTATOR REJONOWY 

ks. mgr Andrzej Wciślak 32-050 Skawina, ul. Kilińskiego 1 

tel. 12 276 69 37 lub 507 926 712 

e-mail: anwlmi@wp.pl 

Rejon IV 

obejmuje dekanaty: 

A. Kraków-Bieńczyce 

B. Kraków-Mogiła 

C. Niepołomice 

D. Wawrzeńczyce 

WIZYTATOR REJONOWY 

ks. mgr Piotr Zioło Zabierzów Bocheński 107, 

32-007 Zabierzów Bocheński 

tel. 606 137 220 

e-mail: x@petruszet.pl 

Rejon V 

obejmuje dekanaty: 

A. Dobczyce 

B. Mszana Dolna 
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C. Myślenice 

D. Pcim 

E. Sułkowice 

WIZYTATOR REJONOWY 

ks. mgr Sławomir Kowalski 32-400 Myślenice, Bysina 229 

tel. 605 598 974 

e-mail: xskowalski@gmail.com 

Rejon VI 

obejmuje dekanaty 

A. Kalwaria Zebrzydowska 

B. Maków Podhalański 

C. Sucha Beskidzka 

D. Wadowice-Północ 

E. Wadowice-Południe 

F. Zator 

WIZYTATOR REJONOWY 

ks. mgr Piotr Sobala 34-100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 1 

tel. 664 927 791 

e-mail: psobala@op.pl 

Rejon VII 

obejmuje dekanaty: 

A. Babice 

B. Chrzanów 

C. Libiąż 

D. Trzebinia 

WIZYTATOR REJONOWY 

ks. mgr Janusz Grodecki 32-590 Libiąż, ul. Ks. Pieli 11 

tel. 601 642 507 

e-mail: janusz.grodecki@gmail.com 

Rejon VIII 

obejmuje dekanaty: 

A. Białka Tatrzańska 
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B. Biały Dunajec 

C. Czarny Dunajec 

D. Jabłonka 

E. Jordanów 

F. Niedzica 

G. Nowy Targ 

H. Rabka 

I. Zakopane 

WIZYTATOR REJONOWY  

ks. mgr Józef Urbańczyk 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 3 

tel. 501 351 593 

e-mail: jozef.uranczyk@gmail.com 

2. PRACA KATECHETYCZNA W REJONACH  
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

REJON I 

1. LICZBA KATECHETÓW: 

kapłani 45 

siostry zakonne 37 

katecheci świeccy 84 

razem 166 

2. FORMACJA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

Rekolekcje dla katechetów świeckich – 75 osób. 

Dni skupienia: 

 Zimowy: 9. 01. 2017 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe – 120 osób, 

 Wiosenny: 22.04.2017 r. Kraków – Przesłanie katechetyczne Orędzia 

fatimskiego – 110 osób 

3. OBSERWACJE katechetyczne: 89 

REJON II 

1. LICZBA KATECHETÓW: 

kapłani 71 

siostry zakonne 35 

katecheci świeccy 112 
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razem 218 

2. FORMACJA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

Rekolekcje dla katechetów świeckich – 87 osób 

Dni skupienia: 

 Zimowy: 21.0.2017 r. Kraków – Dziękczynienie za posługę Ks. Kard. 

Stanisława Dziwisza – Centrum św. Jana Pawła II na Bia-

łych Morzach – 72 osoby. 

 Wiosenny: 22.04.2017 r. Kraków – Przesłanie katechetyczne orędzia 

fatimskiego – 78 osób 

3. OBSERWACJE KATECHETYCZNE: 9 

REJON III 

1. LICZBA KATECHETÓW: 

kapłani 100 

diakoni 4 

siostry zakonne 44 

katecheci świeccy 142 

razem 290 

2. FORMACJA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

Rekolekcje dla katechetów świeckich – 192 osoby 

Dni skupienia: 

 Zimowy: 14.01.2017 r. Kraków – „Otoczmy żłóbek Jego dokoła, 

aby nas rączką swą pobłogosławił”. Katecheta na kola-

nach przed swoim Bogiem – 115 osób. 

 Wiosenny: 8.04.2017 r. Kraków – „Maryja mówi do dzieci”. 100-

lecie objawień Matki Bożej w Fatimie w kontekście dzi-

siejszej katechezy – 93 osoby. 

3. OBSERWACJE KATECHETYCZNE: 24 

REJON IV 

1. LICZBA KATECHETÓW: 

kapłani 119 

siostry zakonne 21 

katecheci świeccy 68 
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razem 208 

2. FORMACJA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

Rekolekcje dla katechetów świeckich – 58 osób. 

Dni skupienia: 

 Zimowy: 9.01.2017 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe u Kardynała – 

55 osób, 

 Wiosenny: 8.04.2017 r. Czerna (Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerz-

nej) – Maryja w tajemnicy Chrystusa w polskim kulcie ma-

ryjnym – formy przekazu katechetycznego – 35 osób 

3. OBSERWACJE KATECHETYCZNE: 7 

REJON V 

1. LICZBA KATECHETÓW: 

kapłani 54 

diakoni 1 

siostry zakonne 18 

katecheci świeccy 79 

razem 152 

2. FORMACJA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

Rekolekcje dla katechetów świeckich – 44 osoby. 

Dni skupienia: 

 Zimowy: 16.01.2016 r. Myślenice – Rok miłosierdzia jako droga, 

która łączy człowieka z Bogiem – aspekt katechetyczny – 

spotkanie opłatkowe – 59 osób, 

 Wiosenny: 23.04.2016 r. Myślenice–Jubileusz 1050-lecia chrztu Pol-

ski – aspekt katechetyczny– 71 osób 

3. OBSERWACJE KATECHETYCZNE: 19 

REJON VI 

1. LICZBA KATECHETÓW: 

kapłani 83 

siostry zakonne 14 

katecheci świeccy 62 

razem 159 
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2. FORMACJA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

Rekolekcje dla katechetów świeckich – 49 osób. 

Dni skupienia: 

 Jesienny: 24.09.2016 r. Wadowice – „Rok szkolny w katechezie” – 

63 osób, 

  Wiosenny: 6.05.2017 r. „Ocena w pracy nauczyciela katechety” – 72 osoby 

3. OBSERWACJE KATECHETYCZNE: 31 

REJON VII 

1. LICZBA KATECHETÓW: 

kapłani 45 

diakoni 1 

siostry zakonne 5 

katecheci świeccy 41 

razem 92 

2. FORMACJA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

W rekolekcjach dla katechetów świeckich – 31 osób. 

Dni skupienia: 

 

 Zimowy: 21.01.2017r. Chrzanów – „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi 

dziś…”. Katecheta jako sługa Słowa. – 33 osoby, 

 Wiosenny: 8.04.2017r. Chrzanów – Biblijne drogi odpuszczania grze-

chów oraz Dojrzałość religijna z punktu widzenia psycho-

logicznego – 28 osób. 

 

3. HOSPITACJE KATECHETYCZNE: 6 

REJON VIII 

1. LICZBA KATECHETÓW: 

kapłani 126 

diakoni 3 

siostry zakonne 36 

katecheci świeccy 102 

razem 267 
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2. FORMACJA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH 

Rekolekcje dla katechetów świeckich – 88 osób 

Dni skupienia: 

 Zimowy: 14. 01. 2017 r. Nowy Targ – Temat: „Idzie i głoście. Za-

dania katechety w kontekście nowego Roku Duszpaster-

skiego Kościoła Katolickiego w Polsce” – 103 osoby, 

 Wiosenny: 22. 04. 2017 r. Ludźmierz – Temat: „Weź i czytaj – biblia 

w rękach katechety” – 95 osób 

3. OBSERWACJE KATECHETYCZNE: 26 

3. REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH W ROKU 
SZKOLNYM 2016/2017 

W minionym roku szkolnym zostały przeprowadzone cztery serie 

rekolekcji dla katechetów świeckich. Trzy z nich odbywały się w Cen-

trum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka w Zakopanem, czwarta zaś 

miała miejsce w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Totus Tuus w 

Zembrzycach. Rekolekcje prowadził ks. dr Marcin Cholewa, wykłado-

waca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.  

4. OLIMPIADY I KONKURSY RELIGIJNE W ROKU SZKOLNYM 
2016/2017 

W roku szkolnym 2016/2017 Wydział Katechetyczny uczestniczył 

w organizacji następujących olimpiad i konkursów religijnych: 

Olimpiada Teologii Katolickiej 

W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się XXVII OLIMPIADA 

TEOLOGII KATOLICKIEJ. Tym razem organizatorem była Archidie-

cezja Lubelska.  

Olimpiada przebiegała pod hasłem: „Orędzie fatimskie jako znak 

nadziei dany przez miłosiernego Ojca”. Została ona przeprowadzona w 

trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym oraz ogólnopolskim. 

W dniu 12 stycznia 2017 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Krakowie-Łagiewnikach odbył się etap diecezjalny, na który zakwali-

fikowało się 120 uczniów z 60 szkół ponadgimnazjalnych.  
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Oto lista laureatów etapu diecezjalnego według kolejności zajętych 

miejsc: 

Lp.  Nazwisko i imię  Szkoła  Katecheta  Pkt  

1. 
Szczurek 

Krzysztof 

II Liceum Ogólnokształcące 
Kraków  

Grzegorz 
Bobek 

42 

2. 

Jasiorkowski 

Sebastian 

I Liceum Ogólnokształcące 
Kraków 

Ks. Albert 

Wołkiewicz 
39 

Leśniak Piotr 
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Myślenice 

S. Lucyna 

Semik 
39 

3. Knapik Maciej 
I Liceum Ogólnokształcące 
Zakopane 

S. Grażyna 

Powierża 
38 

4. 

Maślanka 

Aleksandra 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

nr 1 Kraków 

Ks. Grzegorz 

Lenart 
37 

Szczęsny Łukasz 
V Liceum Ogólnokształcące 
Kraków 

S. Natalia 

Tendaj 
37 

Zięba Jadwiga 
Zespół Szkół 
Rabka-Zdrój  

S. Ignis Flis 37 

5. Kozioł Tomasz 
Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące Skawina 

Ks. Bogdan 

Sarniak 
36 

6. 

Kasprzyk 

Gabriela 

II Liceum Ogólnokształcące 
Chrzanów 

Ks. Adam 

Banach 
35 

Korpak Patryk 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

nr 2 
Kraków 

Ks. Michał 

Soczyński 
35 

Migduła Jan 
I Liceum Ogólnokształcące  
Kraków 

Ks. Roman 

Zapała 
35 

Parzyk 

Franciszek 

I Liceum Ogólnokształcące 
Chrzanów 

Ks. Jakub 

Wiśniewski 
35 

 

Finał ogólnopolski Olimpiady Teologii Katolickiej odbył się 

w dniach 23 – 25 marca 2017 roku w Lublinie. Archidiecezję Krakowską 

reprezentowali: Krzysztof Szczurek, Sebastian Jasiorkowski i Piotr 

Leśniak 
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W etapie ogólnopolskim Piotr Leśniak zajął 2 miejsce! Serdecznie 

gratulujemy. 

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim dyrektorom, 

katechetom, nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie młodzie-

ży i zaangażowanie w organizację Olimpiady Teologii Katolickiej na 

etapie szkolnym i diecezjalnym. 

Małopolski Biblijny Konkurs Tematyczny dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 

W roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół podstawowych 

oraz gimnazjów województwa małopolskiego zostały zorganizowane 

tematyczne konkursy biblijne. Organizatorem konkursów był Małopolski 

Kurator Oświaty, a współorganizatorem – Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie. 

Patronat nad konkursem sprawowali: Arcybiskup Metropolita Kra-

kowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz oraz Marszałek Wojewódz-

twa Małopolskiego. 

Szkoła podstawowa 

Temat: Znajomość Ewangelii według św. Marka 

Konkurs odbywał się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wo-

jewódzkim. Etap szkolny odbył się 14 listopada 2016 r. Wzięło w nim 

udział 3457 uczniów z 346 szkół województwa małopolskiego. Etap 

rejonowy został przeprowadzony w jedenastu rejonach 16 lutego 2017 r. 

Uczestniczyło w nim 316 uczniów z 118 szkół. Finał wojewódzki odbył 

się 26 kwietnia 2017 r. w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Mi-

łosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Wzięło w nim udział 91 

uczniów, z których 35 otrzymało tytuł laureata. 

Oto lista laureatów w kolejności alfabetycznej: 

Lp. Nazwisko i imię  Szkoła  

1 Borek Martyna Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie 

2 Bosowski Krzysztof Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 
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Lp. Nazwisko i imię  Szkoła  

1939 roku w Jordanowie 

3 Brożek Krzysztof Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie 

4 Chrapek Amelia 
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum 

i Przedszkole w Zembrzycach 

5 Drabik Rafał  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima 

w Kasince Małej 

6 Filus Maksymilian  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha 

w Krakowie 

7 
Grodniewicz 

Magdalena 

Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach Szkoła 

Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

8 Grzech Patrycja  
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Czarnym Dunajcu 

9 Grzywa Hubert  
Szkoła Podstawowa im. Władysława 

Broniewskiego w Oleśnie 

10 Hajduk Kamil  
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-

Zdroju 

11 Hebda Radosław  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. 

Stanisława Kostki w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym Biesiadkach 

12 Jurek Amelia  
Szkoła Podstawowa im. Marii Curie 

Skłodowskiej w Jachówce 

13 Kołodziej Maria  Zespół Szkół w Naprawie 

14 Kordula Magdalena  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni 

15 Korniak Paweł  
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława 

Jagiełły w Krakowie 
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Lp. Nazwisko i imię  Szkoła  

16 Lampa Emilia  
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego 

Nauczania w Dziekanowicach 

17 Łucek Mateusz  
Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w 

Oleśnie 

18 
Machaczka 

Krzysztof  

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny 

z Nazaretu w Krakowie 

19 Marecik Dariusz  Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej 

20 Mazur Weronika  
Zespół Szkół w Łużnej Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Anny Leśkiewicz 

21 Mikrut Marlena  

Szkoła podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 

1939 w Krakowie 

22 Morawska Lena  

Szkoła Podstawowa nr 107 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 

w Krakowie 

23 Pawłowski Stanisław  Szkoła Podstawowa w Jaworniku 

24 Pietruch Jakub  
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana 

Kochanowskiego w Nowym Sączu 

25 Połtowicz Jan  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem 

26 Przebięda Kamila  Szkoła Podstawowa im. B. Czecha w Pleśnej 

27 Reczek Wiktoria  
Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego 

w Oleśnie 

28 Samek Mikołaj  
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal 

Sióstr Pijarek w Krakowie 
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Lp. Nazwisko i imię  Szkoła  

29 Siwiec Magdalena  

Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa nr 1 

i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej 

Beskidzkiej 

30 Stypuła Julia  
Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego 

w Zachełmnej 

31 Szura Natalia  
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej 

32 Szymański Artur  
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Nowym Sączu 

33 Świstak Weronika  Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu 

34 Warta Marcelina  Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawoi Mosorne 

35 Zięba Szymon  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni 

Dziękujemy wszystkim Katechetom za zaangażowanie i przepro-

wadzenie etapów szkolnych oraz współpracę w etapach rejonowych 

i w finale wojewódzkim. 

Gimnazjum 

Temat: Znajomość Księgi Daniela 

Konkurs odbywał się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wo-

jewódzkim. W etapie szkolnym wzięło udział 2225 uczniów z 229 szkół 

województwa małopolskiego. Etap rejonowy został przeprowadzony w 

jedenastu rejonach. Uczestniczyło w nim 310 uczniów z 156 szkół. Finał 

wojewódzki odbył się w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Wzięło w nim udział 128 

uczniów, z których 56 otrzymało tytuł laureata. 

Oto lista laureatów: 



25 

Lp. Nazwisko Imię Szkoła 

1. AUGUŚCIAK  NATALIA  
PRYWATNE GIMNAZJUM NR 1 

W KRAKOWIE  

2. BANACH  WERONIKA  

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 3  
IM. KS. PŁK. JÓZEFA JOŃCA  
W LIMANOWEJ  

3. BEDNARZ  WERONIKA  

GIMNAZJUM NR 4  
IM. JERZEGO BRAUNA  
W TARNOWIE  

4. CHŁOPICKI  LEON  

GIMNAZJUM NR 16  
IM. STEFANA BATOREGO  
W KRAKOWIE  

5. CHOLEWA  JULIA  
GIMNAZJUM NR 4  
W ZEBRZYDOWICACH  

6. CICH  JULIA  

GIMNAZJUM  
IM. BOHATERÓW BITWY POD 

ŁOWCZÓWIEM W PLEŚNEJ  

7. CZERNIAWSKI  DANIEL  

KOSTKA PUBLICZNE GIMNAZJUM 

JEZUITÓW IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

W KRAKOWIE  

8. DRABIK  EMILIA  

ZPO GIMNAZJUM NR 2  
W KASINCE MAŁEJ  
IM. KS. KANONIKA STANISŁAWA URYGI  

9. FRYS  NATALIA  

GIMNAZJUM SAMORZĄDOWE IM. 

KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 

W TYMBARKU  

10. GALICA  MATEUSZ  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. LEGIONÓW POLSKICH  
W PORONINIE  

11. GIERACKI  ŁUKASZ  

GIMNAZJUM NR 2  
IM. M.KOPERNIKA  
W TARNOWIE  

12. GŁOWACZ  MARCIN  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. LEGIONÓW POLSKICH  
W PORONINIE  

13. GOCAŁ  JAKUB  
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. LEGIONÓW 

POLSKICH W PORONINIE  
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14. GRZEGORZEK  RAFAŁ  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
I GIMNAZJUM NR 1 W ROŻNOWIE  

15. GUCWA  KATARZYNA  

PUBLICZNE GIMNAZJUM  
W ZESPOLE SZKÓŁ  
W SZALOWEJ  

16. KĘSKA  MATEUSZ  

GIMNAZJUM  
IM. A. MICKIEWICZA  
W SŁOPNICACH  

17. KOPEĆ  ANNA  

GIMNAZJUM NR 1 IM.OBROŃCÓW 

POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU  
W RABCE-ZDROJU  

18. KOWALCZYK  ADAM  

GIMNAZJUM  
IM. KARD.STEFANA WYSZYŃSKIEGO  
W KASINIE WIELKIEJ  

19. KRÓLIKOWSKA  MAGDALENA  

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO  
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  

20. KRZYŻAK  WERONIKA  

GIMNAZJUM NR 1  
IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO  
W KRAKOWIE  

21. KWAPISZEWSKI  SZYMON  

GIMNAZJUM  
IM. ŚW. BRATA ALBERTA  
W GDOWIE  

22. MARCZYK  AGATA  
ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W BICZYCACH DOLNYCH  

23. MARYNOWSKI  KAROL  
GIMNAZJUM NR 2 IM. ADAMA 

MICKIEWICZA W KRAKOWIE  

24. MAŚLANKA  JULIA  

PUBLICZNE GIMNAZJUM 

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ 

KATOLICKICH  

25. MIELCZAREK  MAŁGORZATA  
GIMNAZJUM IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO  
W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ  

26. MIKOŁAJCZYK  FRANCISZEK  

GIMNAZJUM NR 72  
IM. ŚW. TOMASZA  
Z VILLANOVA ZGROMADZENIA SIÓSTR 

AUGUSTIANEK  

27. MIKOŁAJCZYK  MIKOŁAJ  

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 3  
IM. KS. PŁK. JÓZEFA JOŃCA  
W LIMANOWEJ  
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28. MLICZEK  ANGELO  

GIMNAZJUM  
IM. A. MICKIEWICZA  
W SŁOPNICACH  

29. MOGILSKI  ŁUKASZ  

GIMNAZJUM NR 5  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM. ŚW. KINGI W NOWYM SĄCZU  

30. NIEMIEC  JAN  

GIMNAZJUM  
IM. KS. ABP. LEONA WAŁĘGI  
W MOSZCZENICY  

31. OLESEK  MARTA  

GIMNAZJUM NR 1  
IM. J. SŁOWACKIEGO  
W MYŚLENICACH  

32. PAJĄK  IDA  

GIMNAZJUM NR 16  
IM. STEFANA BATOREGO  
W KRAKOWIE  

33. PAŁAC  KAMILA  

PUBLICZNE GIMNAZJUM  
NR 53 SIÓSTR PREZENTEK  
W KRAKOWIE  

34. PĄCZEK  ŁUCJA  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 

W ŻEGOCINIE. GIMNAZJUM  

35. PISARCZYK  WERONIKA  

PUBLICZNE GIMNAZJUM  
W ZESPOLE SZKÓŁ  
W SZALOWEJ  

36. POLAK  SYLWIA  

GIMNAZJUM  
IM. JANA PAWŁA II  
W BUDZOWIE  

37. SKOŚ  MAKSYMILIAN  

GIMNAZJUM  
IM. KS. KAROLA WOJTYŁY 

W SŁAWKOWICACH  

38. SPÓLNIK  ANNA  
KATOLICKIE GIMNAZJUM IM. JANA 

PAWŁA II  

39. SROMEK  BARTOSZ  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 

NR 1 W ROŻNOWIE  

40. STASIAK  AGNIESZKA  
ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM  

41. STASIAK  ALICJA  
ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM  
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42. STASIK  PAWEŁ  
ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM  

43. STAWIARZ  JULIA  
GIMNAZJUM NR 15  
W KRAKOWIE  

44. STROJNA  MAŁGORZATA  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADŁOWIE 

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. 

KARDYNAŁA STANISŁAWA HOZJUSZA  

45. SUDOŁ  SZYMON  
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE  
IM. ŚW. KINGI W TARNOWIE  

46. SURDZIEL  MAŁGORZATA  
ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. ŚW. KINGI W UJANOWICACH  

47. SUS  JULIA  

GIMNAZJUM NR 2  
IM. M.KOPERNIKA  
W TARNOWIE  

48. SYDOR  OLGA  

GIMNAZJUM NR 1  
IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO  
W KRAKOWIE  

49. SZTOMPKA  BARTŁOMIEJ  

PUBLICZNE GIMNAZJUM  
NR 52 OJCÓW PIJARÓW  
W KRAKOWIE  

50. TOKARZ  DAWID  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

W PASZYNIE  

51. TRZUPEK  ARTUR  

GIMNAZJUM  
IM. A. MICKIEWICZA  
W SŁOPNICACH  

52. TRZUPEK  PAWEŁ  

GIMNAZJUM  
IM. A. MICKIEWICZA  
W SŁOPNICACH  

53. TYLISZCZAK  DARIA  

PUBLICZNE GIMNAZJUM  
IM. PROF. DRA JÓZEFA DIETLA  
W KRYNICY – ZDROJU  

54. WIKAR  SZCZEPAN  

GIMNAZJUM  
IM. A. MICKIEWICZA  
W SŁOPNICACH  

55. WYCISK  AGNIESZKA  

GIMNAZJUM NR 1  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W SKAWINIE  
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56. ZGODA  KINGA  

GIMNAZJUM  
IM. NOBLISTÓW POLSKICH 

W GRZEGORZOWICACH  

Dziękujemy wszystkim katechetom za zaangażowanie i przeprowa-

dzenie etapów szkolnych oraz współpracę w etapach rejonowych i finale 

wojewódzkim. 

Laureaci Diecezjalnego Konkursu Plastycznego  

„Mówię swoim rówieśnikom o Jezusie przez dobry przykład, 

słowo i uśmiech” 

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbył się Diecezjalny Finał Konkursu 

Plastycznego dla starszych dzieci przedszkolnych oraz klas 0 i uczniów 

młodszych klas szkół podstawowych od I do IV. Do etapu diecezjalnego 

wpłynęło 162 prace plastyczne z następujących 27 dekanatów: Biały 

Dunajec, Czarny Dunajec, Czernichów, Dobczyce, Jabłonka, Kraków – 

Bieńczyce, Kraków – Borek Fałęcki, Kraków – Bronowice, Kraków – 

Podgórze, Kraków – Prokocim, Krzeszowice, Libiąż, Maków Podhalań-

ski, Mogilany, Myślenice, Mszana Dolna, Niedzica, Niepołomice, Pcim, 

Rabka, Skawina, Sucha Beskidzka, Sułkowice, Wadowice Północ, 

Wawrzeńczyce, Wieliczka Zachód i Zakopane. 

Komisja w składzie: p. Maria Strzelec, p. Agnieszka Góral i ks. 

Piotr Zioło wyłoniła po pięciu laureatów z każdej grupy wiekowej: 

 

Laureatami w młodszej grupie wiekowej zostali: 

 

Imię i Nazwisko Szkoła / Przedszkole Opiekun 

Julita Kunc 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 

w Krakowie  

Małgorzata 

Skrzyńska 

Filip Kowalski 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

w Krakowie  

Maria 

Łapczyńska-Milc 

Paulina Mikulska 
Szkoła Podstawowa nr 142 

 w Krakowie 
Bogusława Mikulska 
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Igor Sroka Przedszkole nr 1 w Sułkowicach Ks. Maciej Medes 

Amelia Burda Szkoła Podstawowa we Włosani 
Iwona 

Puch-Pierożkow 

 

W starszej grupie wiekowej laureatami zostali: 

 

Imię i Nazwisko Szkoła  Opiekun 

Hubert Galas Szkoła Podstawowa w Sieprawiu Krzysztof Kowalczyk 

Patryk Jasica 
Szkoła Podstawowa nr 1 

W Jabłonce 
Marta Krawczyk 

Julia Górz 
Szkoła Podstawowa 

 w Małem Cichem 

s. Klaudia 

Grochowska 

Dominika Matoga Szkoła Podstawowa w Sieprawiu Krzysztof Kowalczyk 

Katarzyna Kania 
Szkoła Podstawowa 

 w Podczerwonem 
Danuta Skorupa 

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 8 czerwca 2017 o godz. 13:00 

w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. 

Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Plastycznego, ich 

opiekunom, oraz członkom szkolnych i dekanalnych Komisji Konkur-

sowych dziękujemy za wszelki trud i zaangażowanie. Dziękujemy rów-

nież Dekanalnym Animatorom Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży za 

przeprowadzenie etapu dekanalnego Konkursu. 
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II 
SPRAWY ORGANIZACYJNO-FORMACYJNE 

W ROKU 2017/2018 

1. TERMINY DNI SKUPIENIA W REJONACH W ROKU 
2017/2018 

REJON 

DNI SKUPIENIA 

Zimowy Wiosenny 

I.  

ks. dr 

Albert Wołkiewicz 

12.01.2018  

Kraków – Kaplica Pałacu 

Arcybiskupów Krakowskich, 

ul. Franciszkańska 3  

godz. 18.00 

7.04.2018 

Kraków – Salka katechetyczna 

Parafii Mariackiej, Plac Mariacki 7 

godz. 9.00 

II. 

ks. mgr 
Jacek Ozdoba 

12.01.2018  

Kraków – Kaplica Pałacu 

Arcybiskupów Krakowskich, 

ul. Franciszkańska 3  

godz. 18.00 

7.04.2018 
Kraków – Bazylika św. Floriana  

godz. 10.00 

III.  

ks. mgr 
Andrzej Wciślak 

13.01.2018 
miejsce: Zgromadzenie  
Sióstr Najświętszej Rodziny  
z Nazaretu,  
Kraków, ul. Nazaretańska 1, 

godz. 10.00 

14.04.2018 
miejsce: Zgromadzenie  
Sióstr Najświętszej Rodziny  
z Nazaretu,  
Kraków, ul. Nazaretańska 1, 

godz. 10.00 

IV.  

ks.mgr 
Piotr Zioło 

3.02.2018 
Kraków – parafia św. Józefa, 

os. Kalinowe 5 

godz. 10:00 

21.04.2018 
wyjazdowy 
Zakopane-Krzeptówki 

Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej 

V.  

ks. mgr 
Sławomir Kowalski 

27.01.2018 

Myślenice – parafia 

Narodzenia NMP 

godz. 10:00 

14.04.2018 

Myślenice – parafia Narodzenia 

NMP godz. 9.30 
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REJON 

DNI SKUPIENIA 

Zimowy Wiosenny 

VI.  

ks. mgr 
Piotr Sobala 

Zimowy – 03.02.2018 

Wadowice – Bazylika 

Ofiarowania NMP godz. 

10.00 

14.04.2018 

Wadowice – Bazylika Ofiarowania 

NMP 

godz. 10.00 

VII.  

ks. mgr 
Janusz Grodecki 

20.01.2018 
Chrzanów – parafia 

św. Mikołaja 
godz. 10.00 

21.04.2018 
Chrzanów – parafia 

św. Mikołaja 
godz. 10.00 

VIII.  

ks. mgr 
Józef Urbańczyk 

20. 01. 2018 

Nowy Targ – NSPJ 

godz. 10.00 

28. 04. 2018  

Ludźmierz  

godz. 10.00 

Uwaga! 

Jeśli ktoś z katechetów z ważnych powodów nie może uczestniczyć 

w spotkaniu formacyjnym własnego rejonu, to jest zobowiązany do udzia-

łu w spotkaniu danego cyklu w innym rejonie i powiadomienie o tym 

fakcie wizytatora rejonowego. 

 

2. TERMINY REKOLEKCJI DLA KATECHETÓW W ROKU 
SZKOLNYM 2017/2018 

Prosimy o zapisy poprzez stronę internetową Wydziału Katechetycznego.  

Rekolekcje prowadził będzie ks. dr hab. Piotr Kroczek – kaznodzieja, 

prawnik, wykładowca UPJPII. 

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe Księżówka 

Dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski 

al. Przewodników Tatrzańskich 2, 34-500 Zakopane 

Termin I  

22-24.09.2017 r. (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00) – zmiana 

terminu – uprzednio czwartek do soboty 

Termin II  

20-22.10.2017 r. (piątek godz. 18.00 do niedziela godz. 15.00) 
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Termin III  

15-17.12.2017 r. (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00) zmiana 

terminu – uprzednio czwartek do soboty 

Ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy Totus Tuus 

im. Ks. kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach 

34–210 Zembrzyce 503 

Termin IV  

22.03.-24.03.2018 rok (czwartek godz. 18.00 do soboty godz. 15.00) 

Koszt tegorocznych rekolekcji będzie wynosił 190 złotych 

Dla katechetów szkół specjalnych istnieje możliwość udziału w rekolek-

cjach dedykowanych, organizowanych poza wskazanymi terminami po 

uzyskaniu zgody Dyrektora Wydziału Katechetycznego.  

3. WARSZTATY METODYCZNE DLA KATECHETÓW 

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy zorganizowanie warszta-

tów metodycznych dla katechetów. Będą to warsztaty misyjne i teatral-

ne. Szczegółowe informacje będą zamieszczane w „Biuletynie Duszpa-

sterskim”, na www.katecheza.diecezja.pl. 

WARSZTATY TEATRALNE 

21 października 2017 r od godz. 9.00 do 12.00 

w auli Wyższego Seminarium Duchownego ul. Podzamcze 8 

Zajęcia poprowadzi aktor pan Marcin Kobierski.  

Zapisy będą na stronie Wydziału Katechetycznego od 15 września 

do 15 października. Scenariusze zostaną wysłane wcześniej drogą elek-

troniczną, a wydrukowane trzeba przynieść na warsztaty. Natomiast 

płyty z muzyką będą do odebrania na zajęciach. Prosimy przygotować 

ofiary na ten cel.  

WARSZTATY MISYJNE 

14 października 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00 

Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” 

Kraków, ul. Tyniecka 39 
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Temat: Z Misyjkiem przez świat – symulacje warsztatowe.  

Treść: Ożywienie i integracja grupy to bardzo ważny element pra-

cy. Dlatego wraz z Misyjkiem ruszymy w podróż dookoła świata gdzie 

rozwinąć możemy pomysłowość, twórczość i wyobraźnię. Zapoznamy 

się z położeniem wszystkich kontynentów, życiem dzieci w innych czę-

ściach świata oraz zwróceniem uwagi na problemy codzienności w ich 

życiu. Nie zabraknie też kontekstu więzi rodzinnych, tolerancji i wrażli-

wości na drugiego człowieka. To wszystko w atmosferze tańców i zabaw 

integracyjnych. 

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 55 zł. Zgłoszenia należy kiero-

wać na adres e-mailowy: bozena.najbar1@gmail.com lub tel. 668 688 096 

(s. Bożena Najbar).  

Przy zgłoszeniu należy podać informację, w których klasach dane-

go poziomu pracuje zgłaszający się nauczyciel. Zgłoszenia przyjmujemy 

do 10 października. 

4. OBOWIĄZKI WIZYTATORÓW – METODYKÓW NAUCZANIA 
RELIGII 

Od 1995 r. w naszej archidiecezji działa zespół wizytatorów-

metodyków, którzy współpracują z katechetami w celu podnoszenia 

i doskonalenia ich warsztatu pracy. Zajęcia prowadzone przez nich są 

zajęciami otwartymi, na które każdy katecheta może przyjść, obserwo-

wać je, doskonaląc swój warsztat katechetyczny. Dlatego podajemy 

obowiązki, które nakłada na nich funkcja wizytatora oraz rozkład zajęć 

i dyżurów księży wizytatorów. 

Zakres obowiązków wizytatora rejonowego  
– doradcy metodycznego nauki religii 

Zadania wynikające z tytułu pełnienia obowiązków 

wizytatora rejonowego: 

Wizytacja katechetów: 

– co roku katechetów początkujących; 

– raz na trzy lata katecheci od 3 do 10 roku; 

– raz na pięć lat katecheci powyżej 10 lat stażu katechetycznego. 
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Formacja katechetów: 

a) organizacja dwóch spotkań formacyjno-dokształceniowych (dni 

skupienia) w ciągu roku szkolnego; 

b) współtworzenie rekolekcji dla katechetów; 

c) organizacja warsztatów metodycznych. 

Duszpasterstwo nauczycieli oraz wsparcie organizacyjno-metodyczne 

katechetów: 

a) inspiracje księży w zakresie animacji duszpasterstwa dzieci i mło-

dzieży; 

b) organizacja opłatka i dni nauczyciela w większych ośrodkach; 

c) działalność organizacyjna i sprawozdawcza: 

– udział w sesjach ogólnych i roboczych w Wydziale Kateche-

tycznym; 

– sporządzanie raz w roku systematycznych sprawozdań o kate-

chetach i katechezie w dekanatach i przedkładanie ich dyrekto-

rowi Wydziału Katechetycznego do końca kwietnia; 

– przygotowanie szczegółowych uwag o katechezie raz na pięć lat 

– w roku biskupiej wizytacji dekanatu i przedłożenie ich bisku-

powi wizytującemu; 

– dyżury w Wydziale Katechetycznym; 

– interweniowanie we wszystkich trudnych, spornych sprawach 

z terenu szkół i rejonu; 

– hospitowanie diakonów będących na praktyce rocznej; 

– organizacja olimpiad i konkursów tematycznych; 

– ścisła współpraca z dekanatami i parafiami w zakresie pracy 

z dziećmi i młodzieżą (m.in. rekolekcje wielkopostne, duszpa-

sterstwo maturzystów, przygotowanie młodzieży do bierzmo-

wania, inne formy ewangelizacji i katechezy). 

Zadania wynikające z tytułu pełnienia obowiązków 

doradcy metodycznego nauki religii: 

– prowadzenie zajęć otwartych; 

– współpraca z dyrektorami szkół w dokonywaniu oceny pracy ka-

techetów, koniecznej zwłaszcza w zakresie awansu zawodowego; 
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– organizowanie doradztwa metodycznego i merytorycznego we 

własnych rejonach oraz sprawowanie opieki nad katechetami 

rozpoczynającymi pracę; 

– koncepcyjna praca nad sposobami aktywizacji katechezy, przy-

gotowywanie materiałów katechetycznych; 

– organizowanie katechez pokazowych dla katechetów; prowadze-

nie dziennika czynności. 

Harmonogram dyżurów katechetów-metodyków  
w roku szkolnym 2017/2018 

Imię  

i nazwisko 
Szkoła 

zajęcia  

dydaktyczne 
dyżur metodyczny rejon 

ks. dr 

Albert 

Wołkiewicz 

I LO w Krakowie, 

pl. Na Groblach 9 
tel. 12 422 96 79 

piątek 

8.00–11.00 

Wydział Katechetyczny  

Kurii Metropolitalnej 

31-004 Kraków  

ul. Franciszkańska 3 

wtorek: 15.00–18.00  

tel. 12 62 88 160  

Parafia Wniebowzięcia 

NMP, Plac Mariacki 5,  

31-042 Kraków, 
tel. 609 189 381 

I K
rak

ó
w

-C
en

tru
m

,  

K
azim

ierz, S
alw

ato
r 

ks. mgr 
Jacek 

Ozdoba 

X Liceum Ogól-

nokształcące 
ul. Z. Wróblew-

skiego 8, 31-155 

Kraków 

tel. 12 633 11 97 

środa 
7.30 – 

11.00 
 

Wydział Katechetyczny  

Kurii Metropolitalnej 

31-004 Kraków  

ul. Franciszkańska 3  

piątek: 9.00–13.00  

tel. 501 474 150 

II K
rak

ó
w

-

B
ro

n
o

w
ice, K

ro
-

w
o

d
rza, P

rąd
n

ik
, 

B
o
lech

o
w

ice,  

C
zern

ich
ó

w
, K

rz
e-

szo
w

ice 
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ks. mgr 

Andrzej 

Wciślak 

SP nr 4 
32-050 Skawina 
ul. Wyspiańskiego 5 
tel. 12 275 32 40 

wtorek 

i piątek 
9.30–12.30 

Wydział Katechetyczny  

Kurii Metropolitalnej 

31-004 Kraków  

ul. Franciszkańska 3  

środa: 9.00–13.00  
tel. 12 62 88 160 

Parafia Świętych Apo-

stołów Szymona i Judy 

Tadeusza w Skawinie  

32-050 Skawina 
ul. Kilińskiego 1, 
tel. 12 27 66 937 
kom. 507 926 712 

III K
rak

ó
w

 –
 P

o
d

g
ó

rze, B
o

rek
 F

ałęck
i, 

P
ro

k
o

cim
, M

o
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ks. mgr 

Piotr Zioło 

Szkoła  

Podstawowa 

w Zabierzowie 

Bocheńskim 
 
Szkoła  

Podstawowa 

w Woli Zabie-

rzowskiej 

środa 

i czwartek 
8.00–13.30 

Wydział Katechetyczny  

Kurii Metropolitalnej 

31-004 Kraków  

ul. Franciszkańska 3  

poniedziałek: 

9.00–13.00  
tel. 12 62 88 160 

Parafia Opieki NMP 
32-007 Zabierzów 
Bocheński 107 
kom. 606 137 220 

IV
 K

rak
ó

w
 B

ień
czy

ce, M
o
g

iła,  

N
iep

o
ło

m
ice, W

aw
rzeń

czy
ce 

ks. mgr 
Sławomir 
Kowalski 

Szkoła  

Podstawowa  

w Bysinie 
tel. 12 27 20 782 

poniedzia-

łek i piątek 

8.00–11.00 

Wydział Katechetyczny  

Kurii Metropolitalnej 

31-004 Kraków  

ul. Franciszkańska 3 

II czwartek 

miesiąca 

9.00–13.00 
tel. 12 62 88 160 

Parafia Najśw. Serca 

Pana Jezusa w Bysinie 
32-400 Myślenice 

poniedziałek: 16.00–

18.00  

tel. 605 598 974 
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ks. mgr 

Piotr 

Sobala 

Szkoła Podstawo-

wa nr 2 w Wado-

wicach 
ul. Sienkiewicza 9 

34-100 Wadowice 
tel. 33 823 33 89 

Środa 
Piątek 

8.00–12.30 

Wydział Katechetyczny  

Kurii Metropolitalnej 

31-004 Kraków  

ul. Franciszkańska 3 

III czwartek 

miesiąca 

9.00–13.00 

tel. 12 62 88 160 

Parafia Ofiarowana NMP 
Pl. Jana Pawła II 1,  

34-100 Wadowice  

wtorek 16.00–17.00 

tel. 664 927 791 

V
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ks. mgr 

Janusz 

Grodecki 

Zespół Szkół  

32-590 Libiąż 
ul. Górnicza 3 
tel. 32 627 79 63 

poniedzia-

łek i wto-

rek  

7.30–15.00 

Wydział Katechetyczny  

Kurii Metropolitalnej 

31-004 Kraków  

ul. Franciszkańska 3 
I czwartek 

miesiąca:  

9.00–13.00 
tel. 12 62 88 160  

Parafia św. Barbary  

32-590 Libiąż  

ul. Ks. Pieli 11  

wtorek: 16.00–19.00  

kom. 601 642 507 

V
II C

h
rzan

ó
w

, B
ab

ice, 

 L
ib

iąż, T
rzeb

in
ia 

ks. mgr 

Józef 

Urbańczyk 

Gimnazjum nr 2 

im. Kardynała 

Stefana 

Wyszyńskiego  

w Nowym Targu 

pl. Evry 3 
tel. 18 264 61 40 

wtorek 

i środa 
9.00–12.45 

Wydział Katechetyczny  

Kurii Metropolitalnej 

31-004 Kraków  

ul. Franciszkańska 3 

IV czwartek mie-

siąca:  

10.00–13.00 
tel. 12 62 88 160  

Wikarówka parafii NSPJ  

34-400 Nowy Targ  

ul. Królowej Jadwigi 3  

wtorek: 16.00–18.00 

tel. 18 26 109 35 
kom. 501 351 593` 
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5. FUNKCJONOWANIE WYDZIAŁU 

Wydział Katechetyczny  

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków 

tel. 12 62 88 159, 160, 161; 12 429 41 72 

e-mail: katecheza@diecezja.pl 

strona internetowa: www.katecheza.diecezja.krakow.pl 

 

Sekretariat Wydziału: 

s. Daniela Jakubowska SłNSJ 

mgr Teresa Flanek 

 

Zapraszamy w godzinach: 

poniedziałek–piątek: od 9.00 do 13.00 

oraz po południu 

wtorek i czwartek: od 15.00 do 18.00 

 

Dyżur 

 Dyrektora Wydziału  
Dyżury Wizytatorów 

poniedziałek --------------- poniedziałek 
ks. mgr Piotr Zioło 

9.00–13.00 

wtorek 
9.00–13.00 

17.00–18.00 
wtorek 

ks. dr Albert Wołkiewicz 

15.00–18.00 

środa 11.30–13.00 środa 
ks. mgr Andrzej Wciślak 

9.00–13.00 
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czwartek 

10.00–12.00 

 

15.00–17.00 

I czwartek  

miesiąca 

 

II czwartek  

miesiąca 

 

III czwartek  

miesiąca 

 

IV czwartek 

miesiąca 

ks. mgr Janusz Grodecki 

9.00–13.00 

 

ks. mgr Sławomir Kowal-

ski 

9.00–13.00 

 

ks. mgr Piotr Sobala 

9.00–13.00 

 

ks. mgr Józef Urbańczyk 

10.00–13.00 

piątek 11.30–13.00 piątek 
ks. mgr Jacek Ozdoba 

9.00–13.00 

Sesje robocze Wydziału Katechetycznego  

– IV czwartki miesiąca o godz. 15.00 

6. KATECHETYCZNA TROSKA O MATURZYSTÓW 
2017/2018 

a. Msza św. w intencji maturzystów 

3 maja 2018 r. o godz. 18.30 w Bazylice Mariackiej będzie odpra-

wiona Msza św. dla zdających maturę. Planowane są również Msze św. 

dla maturzystów w innych sanktuariach archidiecezji: w Ludźmierzu, 

Myślenicach, Trzebini oraz większych miastach. 

b. Różnorodność ofert dla maturzystów 

Od wielu lat katecheci udają się ze swoimi maturzystami do Czę-

stochowy i w nocnym czuwaniu przed Cudownym Obrazem błagają 

Boga o potrzebne łaski. Zachęcamy do pielęgnowania tej tradycji. 

Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie organizuje rekolekcje 

dla maturzystów chcących zadumać się nad dalszym sposobem pokiero-

wania swym życiem i odpowiedzią na Boże wezwanie. 
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Dni skupienia, nocne czuwania, rekolekcje: otwarte, bądź zamknię-

te, specjalne Msze św. dla maturzystów, indywidualne zaproszenia 

i inicjatywy ewangelizacyjne – to wszystko wydaje się być niezwykle 

cenne, aby jak najwięcej maturzystów zatrzymało się na moment w tym 

burzliwym okresie, pomyślało o swym życiu i powołaniu. Wszystkim 

Katechetom, którzy włączyli się w duszpasterstwo maturzystów w mi-

nionych latach serdeczne „Bóg zapłać!”. 

7. KONKURSY I OLIMPIADY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

W roku 2017/2018 będą organizowane następujące olimpiady 

i konkursy: 

A. Olimpiada Teologii Katolickiej 

– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny XXVIII OTK  

KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA 

Wydział Katechetyczny 

90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 

katechet@archidiecezja.lodz.pl 

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXVIII OTK 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków 

tel. 12 62 88 159,160, e-mail: wddim@diecezja.krakow.pl 

 

Temat olimpiady: 

Pokój i nadzieja dla Europy  

w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka. 

 

Terminy poszczególnych etapów: 

 etap szkolny – 22 listopada 2017 (data uzgodniona z organizatora-

mi próbnej matury) 
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 etap diecezjalny – 7 marca 2018 r. 

 etap ogólnopolski – 5-7 kwietnia 2018 r. w Porszewicach koło Łodzi. 

 

Strona internetowa OTK www.otk.pl  

 

Regulamin Olimpiady i zakres literatury: 

zostaną opublikowane na stronie internetowej OTK : www.otk.pl 

oraz na stronie Wydziału Katechetycznego. 

Dodatkowe informacje 

1. Pytania do olimpiady na szczeblu szkolnym zostaną przesłane do 

szkół na kilka dni przed terminem etapu szkolnego. 

2. Do etapu diecezjalnego Olimpiady kwalifikuje się dwóch najlep-

szych uczestników etapu szkolnego. Nie przewidujemy żadnych 

wyjątków. 

3. Uczniów tych należy zgłosić pisemnie do Wydziału Katechetycz-

nego, ul. Franciszkańska 3, do 8 grudnia 2017 r. na załączonym do 

poczty z pytaniami formularzu zgłoszeniowym (prosimy pamiętać 

o pieczątce szkoły i podpisie Dyrekcji oraz koniecznie o nazwisku 

katechety uczącego zgłaszanych uczniów). 

4. Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się  

7 marca 2018 r. (środa) – w Domu Duszpasterskim Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przy ul. Siostry 

Faustyny 3, o godz. 10.00. 

 Nie będziemy wysyłać osobnych zaproszeń i zawiadomień 

o etapie diecezjalnym! 

5. Dla 10 najlepszych uczestników finału diecezjalnego są przewi-

dziane pamiątkowe dyplomy i upominki. 

6. We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy o kontakt 

z Wydziałem Katechetycznym lub bezpośrednio z ks. Andrzejem 

Wciślakiem – kom. 507 926 712. 
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B. Wojewódzkie konkursy biblijne: 

Konkursy biblijne dla szkół podstawowych oraz gimnazjów uzyskały 

akceptację Małopolskiego Kuratora Oświaty jednak będą traktowane jako 

konkursy tematyczne – zgodnie z prawodawstwem oświatowym.  

Tekst zarządzenia w sprawie konkursów oraz regulaminy konkur-

sów zostaną opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie 

Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące konkur-

sów ukazują się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium 

Oświaty: www.kuratorium.krakow.pl. 

W związku z tym, że konkursy obejmują całe województwo mało-

polskie, przyporządkowanie szkoły do Komisji Rejonowej nie jest toż-

same z przynależnością do rejonu katechetycznego. Dlatego prosimy 

wszystkich Katechetów o wnikliwe czytanie przekazywanych na stronie 

kuratoryjnej informacji. 

Konkurs Biblijny  
dla uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych 

Z Dobrą Nowiną przez życie 

Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Ewangelii wg 

św. Jana (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem 

i wybranymi komentarzami. 

 

Konkurs Biblijny dla uczniów gimnazjów 

Dzieje przymierza 

Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Księgi Rodzaju 

(Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem, przypisami 

i odniesieniami do słownika. 

Pozostałe, niezbędne informacje konkursowe oraz zakres litera-

tury zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Katechetycz-

nego na początku września. 
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C. Diecezjalne konkursy biblijne i plastyczne: 

– Konkurs dla uczniów szkół specjalnych  

Tematyka i zasady przeprowadzenia konkursu zostaną podane 

w październikowym Biuletynie duszpasterskim. 

– W bieżącym roku szkolnym, z uwagi na wdrażaną reformę 

oświaty konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w dwóch katego-

riach:  

1. dla starszych dzieci przedszkolnych oraz  klas 0, I i II  

2. dla klas III i IV szkoły podstawowej. 

 

Bliższe informacje oraz regulaminy konkursów plastycznych 

przedstawione zostaną jesienią w Biuletynie duszpasterskim. 

D. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 

XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: Księga 

Psalmów, List do Galatów i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, 

przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Zakres merytoryczny na-

wiązuje do programu roku duszpasterskiego 2017/2018 poświęconemu 

osobie Ducha Świętego, który zachęca do odkrywania darów i owoców 

Ducha Świętego w życiu osobistym i społecznym. Materiałem źródło-

wym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – 

najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja 

Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po 

zgłoszeniu szkoły).  

Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach: szkolny 

(13 marca 2018 r.), diecezjalny (18 kwietnia 2018 r.) oraz finał ogól-

nopolski (4-5 czerwca 2018 r.). 

Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja ks. abp 

Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz 

Jego Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.  

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymki do Ziemi 

Świętej, Rzymu i Wilna, nagrody rzeczowe oraz indeksy na 10 uczelni 

wyższych w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski 

w Katowicach. 

Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz 

zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl i trwa 

do końca lutego. 

Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordyna-

tor diecezjalny. 

Niezbędne informacje oraz regulamin umieszczone zostały na stronie 

internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl 

oraz na facebook.pl/konkursbiblijny. 

8. KATECHEZA PARAFIALNA 

1. 

We wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej powinna być 

zorganizowana i systematycznie prowadzona katecheza parafialna dla 

dzieci i młodzieży dopełniająca szkolną lekcję religii, tak by utrzymać 

ciągłość katechezy aż do wieku dojrzałego. Wśród argumentów prze-

mawiających za koniecznością takiej katechezy, jest przekonanie, 

iż Kościół nie będzie miał uformowanych dorosłych katolików, w tym 

inteligencji, jeśli zgubi ciągłość katechezy, zwłaszcza na poziomie szkół 

ponadgimnazjalnych i studiów. Bez katolików świeckich, przygotowa-

nych przez katechezę (także dorosłych) nie spełni swojego ewangeliza-

cyjnego zadania, gdyż będzie nieobecny i milczący w wielu najważniej-

szych dziedzinach życia. Zasadniczym miejscem takiej katechezy po-

winna być parafia zamieszkania, zgodnie z obowiązującą od lat zasadą: 

„katecheza w szkole, przygotowanie do sakramentów w parafii”. 

2. 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej 

1. W przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej przyjmujemy zasadę 

comiesięcznych spotkań przy parafii dla dzieci i ich rodziców. 

Mogą one być połączone z nabożeństwami w kościele, w czasie któ-

rych dzieci otrzymują różańce, książeczki, świece, medaliki i w ten 

sposób są wprowadzane w rok liturgiczny, modlitwę i sakramenty. 

Wskazanym jest, aby w prowadzenie tych spotkań włączeni byli 

wszyscy odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do pełnego uczest-

nictwa w Eucharystii. A zatem katechezy te powinni prowadzić dusz-



46 

pasterze odpowiedzialni za przygotowanie do Pierwszej Komunii 

Świętej w ścisłej współpracy z katechetą uczącym dzieci w szkole. 

2. Podstawowym miejscem tych spotkań jest parafia zamieszkania 

rodziców dziecka. Jeżeli Pierwsza Komunia Święta ma mieć miejsce 

w kościołach nieparafialnych, musi tam być prowadzone całoroczne 

przygotowanie dla dzieci i ich rodziców, takie, jakie prowadzą para-

fie. 

3. Katecheci uczący dzieci pierwszokomunijne z różnych parafii powinni 

rzetelnie informować rodziców o zasadach regulujących przygotowa-

nie do Pierwszej Komunii Świętej, a zwłaszcza o zasadzie: „kateche-

za w szkole a przygotowanie do sakramentów w parafii zamieszkania 

dziecka”. Niemniej, księża proboszczowie proszeni są o wykazanie 

dużego zrozumienia dla rodziców pragnących, aby ich dzieci szły 

do Komunii Świętej wraz z całą klasą. 

4. Doprowadzenie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej domaga się 

dalszego wtajemniczenia w życie eucharystyczne. Służy temu regu-

larna spowiedź i częsta Komunia Święta dziecka oraz praktyka 

dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Tematy te winny być po-

dejmowane w katechezach w klasie trzeciej. Należy także pamiętać 

o przygotowaniu dziecka i jego rodziny do przeżywania rocznicy 

Pierwszej Komunii Świętej. 

5. Zaleca się, aby w realizacji w/w zadań korzystać z materiałów przygo-

towanych w tym celu dla naszej archidiecezji, które tworzą zestaw pt: 

Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny. 

3. 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania 

1. Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygo-

towania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmo-

wania udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szko-

ły podstawowej. 

2. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygo-

towania dalszego, bliższego i bezpośredniego. 

a/ Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa 

w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (kateche-

zie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do 

sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 
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b/ Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (kate-

chezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza 

uczestnictwo w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świą-

tecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. 

c/ Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w kateche-

zie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. 

Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przy-

jęcia sakramentu i duszpasterz bądź katecheta w parafii powinien 

mieć pewność co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii. 

3. Zgodnie ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski optymalnym 

czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierz-

mowania są trzy lata (VI–VII–VIII klasa).  

W związku z tym w roku szkolnym 2017/2018 proponowane jest: 

Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej  

– przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkol-

nego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodzi-

ców,  

– będzie kontynuowane w klasie VII oraz w klasie VIII szkoły pod-

stawowej aż do momentu przyjęcia bierzmowania. 

Spotkania powinny mieć nade wszystko charakter modlitewno-

celebracyjny, z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia 

chrześcijańskiego. By tym zadaniom sprostać, nie można dopuszczać 

grup większych niż kilkanaście osób. Przygotowanie powinni prowa-

dzić katecheci szkolni w parafii, wsparci przez dobrych animatorów 

grup. 

Dla uczniów klas VII szkoły podstawowej  

- 10 spotkań, udział w niedzielnej Eucharystii oraz w celebracjach 

lub nabożeństwach organizowanych w parafii. 

 

Dla uczniów klas II i III gimnazjów 

- przygotowanie odbywa się zgodnie z dotychczasowym progra-

mem, obejmującym 10 spotkań w klasie II oraz 25 spotkań w klasie III, 

rozpoczynanych z końcem września
14

. 

                                                      
14 Por. Dekret Metropolity Krakowskiego w sprawie organizacji i funkcjo-

nowania katechezy parafialnej, nr 3096/2006, § 3.2. 
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W przyszłym roku szkolnym: 

Dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej przygotowanie będzie 

odbywać się zgodnie z dotychczasowym programem dla klas III gim-

nazjum.  

Zakończone zostanie wspólną celebracją przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. 

4. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośred-

niego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie 

parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Jeśli, z ważnych przy-

czyn, przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może odby-

wać się w parafii zamieszkania, to duszpasterze, katecheci lub wła-

ściwi animatorzy, przygotowujący kandydata, powinni uzyskać pi-

semną zgodę na taką formę przygotowania. Wtedy duszpasterze 

prowadzący przygotowanie do bierzmowania grzecznościowo 

zapraszają duszpasterzy parafii zamieszkania kandydata do 

udziału w liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania. 
5. Mogą być wyjątki w stosowaniu zasady, co do udzielenia sakramentu 

w parafii, zwłaszcza w wypadku, gdy kandydaci – z uwagi na skom-

plikowane sytuacje rodzinne – mieszkają w kilku różnych miejscach 

bądź też pragną przystąpić do sakramentu wraz z rówieśnikami ze 

swojej klasy. Sprawy te powierzone są roztropności duszpasterzy i 

katechetów z prośbą o informowanie Wydziału Katechetycznego o 

zaistniałych sytuacjach. 

6. Ważnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje 

liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących 

się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświad-

czenia wspólnoty wiary i modlitwy. W celu jego głębszego odczyta-

nia podczas celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak, 

np. Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych, modlitewnik 

itp., jako pogłębienie przeżyciowego wymiaru celebracji. 

7. Bardzo pozytywnym doświadczeniem, godnym podejmowania i 

kontynuowania w parafialnym przygotowaniu do bierzmowania 

jest zwyczaj zabierania grupy na dzień lub dwa dni wspólnego 

przebywania razem i modlitwy poza parafią. Taki dzień sku-

pienia połączony z wypoczynkiem i rozmową, wpływa na po-
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głębienie relacji kandydatów do siebie nawzajem, do katechety, 

a w konsekwencji do Kościoła i liturgii. Bywa też sposobem na 

większe rozmodlenie i zaangażowanie w grupy istniejące w pa-

rafii. 
8. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 

5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania. 

9. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z 

sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby za-

chowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię 

chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub prze-

mawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku 

kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem 

życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być 

związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera 

się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozosta-

wiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się 

z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które 

chcieliby naśladować w życiu. 

10. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierz-

mowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, 

o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami 

(KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być 

osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześci-

jańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktyku-

jącym katolikiem. 

Starożytny zwyczaj domaga się, aby świadkiem bierzmowania była 

osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest 

znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z 

parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do peł-

nienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierz-

mowanego (Por. KPK Kan. 874; 893). 

11. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i 

wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować 

kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramen-

tu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń 

chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). 

Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku 
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przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie forma-

cji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym 

uwarunkowaniom. 

12. Kandydat do bierzmowania powinien zostać odpowiednio 

wcześniej poinformowany o obowiązku dostarczenia wyciągu z 

Księgi chrztów. 
13. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze 

ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej para-

fii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii, 

w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną 

księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony 

ten sakrament. 

14. W parafialnym przygotowaniu do bierzmowania należy wykorzystać 

materiały z serii Youcat oraz: Wypłyń na głębię. 

 

 

 

Warszawa, 28 sierpnia 2013 r. 

L.dz. KWEP-15/13 

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP 
w sprawie przygotowania do sakramentów świętych 

1. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wy-

chowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, 

że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej 

Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania 

odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w 

trakcie lekcji religii w szkole. 

2. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie 

spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymie-

nionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podej-

mowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia. 

 

W imieniu Komisji  

bp Marek Mendyk, przewodniczący 
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Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego 

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania 

uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania 

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że: 

1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii 

na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełno-

letnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane 

w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym. 

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, 

w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu 

uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 

18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. 

Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie 

tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębia-

niu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno pod-

czas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakra-

mentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po kato-

licku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania 

jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i para-

fialnej katechezie. 

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że 

„przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Ko-

munii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania od-

bywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie 

lekcji religii w szkole. 

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie 

spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymie-

nionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podej-

mowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”. 

 

ks. dr Marek Korgul 

Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

Warszawa, dnia 11 września 2014 r.  
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9. WSPÓŁPRACA PARAFII I KATECHETÓW 

Skuteczność apostolstwa ludzi świeckich zależy od ich zjednocze-

nia z Chrystusem: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc 

obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5). 

Jan Paweł II 

W duszpasterstwie dzieci i młodzieży coraz więcej zależy od po-

ziomu przygotowania intelektualnego, duchowego i moralnego kateche-

tów świeckich. W naszej archidiecezji jest ich ponad 600. Wśród trudno-

ści, z którymi borykają się nasi katecheci, są problemy finansowe. Źle 

byłoby, gdyby te trudności były główną przeszkodą w formacji ducho-

wej czy nawet wręcz uniemożliwiały podnoszenie kwalifikacji kateche-

tów. Wywiązanie się z wymagań, które zostały przez archidiecezję nało-

żone na katechetów (por. List kard. Stanisława Dziwisza do katechetów 

i katechetek z dnia 18 sierpnia 2006 r.), a w skład których wchodzą: 

udział w 3-dniowych rekolekcjach zamkniętych organizowanych przez 

Wydział Katechetyczny; udział w dwóch spotkaniach formacyjnych 

w rejonach, udział w sierpniowych dniach katechetycznych, połączo-

ne jest z pewnymi kosztami. Dlatego też prosiliśmy księży proboszczów 

o pomoc w finansowaniu formacji katechetów. 

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim księżom proboszczom 

za zrozumienie tego problemu oraz za różnorodną troskę okazywaną 

katechetom, w tym także finansową i ośmielamy się prosić do dalszą 

wrażliwość w tym zakresie. 

Bardzo ważnym elementem dopełniającym katechezę szkolną jest 

współpraca katechetów z duszpasterzami parafii i zaangażowanie 

wszystkich katechetów w duszpasterstwo dzieci i młodzieży w parafii. 

Wymaga to systematycznych spotkań katechetów z duszpasterzami – 

księżmi, koordynowanymi przez księży proboszczów. Prosimy wszyst-

kich katechetów świeckich o współodpowiedzialność za całe duszpaster-

stwo dzieci i młodzieży naszej archidiecezji i o włączanie się w parafial-

ne duszpasterstwo. 

Naszym pragnieniem jest, aby parafialne spotkania katechetów, 

oprócz spraw organizacyjnych, dotyczących poszczególnych parafii 

i tych, pojawiających się na bieżąco, podjęły również zagadnienia 

o szerszym zasięgu, które wnosiłyby nowe elementy do naszej pracy 

katechetycznej. 
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IV 
NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE 

1. AKTUALIZACJA MISJI KANONICZNEJ 

Przypominamy o obowiązku przedłużenia misji kanonicznej dla kate-

chetów świeckich i sióstr zakonnych w nowym roku szkolnym 2017/2018. 

O wystawienie misji lub jej przedłużenie występuje w formie pi-

semnej do Wydziału Katechetycznego ksiądz proboszcz parafii, na tere-

nie której katechizuje dany katecheta. Kryteria brane pod uwagę przy 

przedłużaniu misji są następujące: 

5 lat 

– pełne kwalifikacje do nauczania religii w poszczególnych typach 

szkół i placówek; 

– staż pracy – 5 lat i więcej; 

– udział w rekolekcjach, dniach skupienia i innych spotkaniach kateche-

tycznych; 

– pozytywna opinia dyrektora szkoły lub placówki, umiejętność pracy z 

uczniami, udział w radach pedagogicznych, współpraca z gronem pe-

dagogicznym i rodzicami, przygotowanie uczniów do olimpiad i kon-

kursów, współtworzenie uroczystości szkolnych i religijnych; 

– zaangażowanie w parafii: opinia księdza proboszcza, udział w spot-

kaniach katechetycznych, przygotowanie i udział z dziećmi w liturgii 

Mszy św., nabożeństw, ewentualnie: prowadzenie grup i wspólnot pa-

rafialnych; 

– zaangażowanie w wydarzenia diecezjalne. 

3 lata 

– pełne kwalifikacje do nauczania religii w danej placówce edukacyjnej; 

– staż pracy: 3–4 lata; 

– realizacja kolejnych stopni awansu zawodowego 

– pozostałe wymagania – jak wyżej 
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1 rok 

– niepełne kwalifikacje do nauczania religii w danej placówce eduka-

cyjnej lub staż pracy 1 – 2 lata; 

– pozostałe wymagania – jak wyżej 

Katecheta poszukujący pracy powinien: 

– zgłosić się do Wydziału Katechetycznego z życiorysem, dokumentami 

poświadczającymi posiadane kwalifikacje, aby zaproponować swoją 

osobę i zostać wpisanym na listę katechetów szukających pracy; 

– jeśli wcześniej już katechizował, winien dostarczyć opinie z poprzed-

niego miejsca pracy (ze szkoły i od ks. proboszcza parafii, w której 

katechizował). 

Katecheta rozpoczynający pracę po raz pierwszy  
winien dostarczyć do Wydziału: 

– dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach (tj. o przygoto-

waniu do katechizacji: dyplom, zaświadczenie o ukończeniu studiów 

teologicznych i przygotowaniu pedagogicznym, itd.); 

– kwestionariusz osobowy katechety (formularz do pobrania w Wydziale). 

2. KATECHIZMY I MATERIAŁY KATECHETYCZNE 

Nr 2575/2017 

Dekret  
w sprawie podręczników katechetycznych  

obowiązujących w Archidiecezji Krakowskiej 

Zgodnie z przepisem kan. 827 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego 

oraz w nawiązaniu do § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz. U. nr 67, poz. 753 z późn. zm.), postana-

wiam, że od dnia 1 września 2017 r. w Archidiecezji Krakowskiej należy 

katechizować według programów zgodnych z Podstawą programową 

katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzoną przez Konfe-

rencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie.  
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Wobec powyższego w szkołach znajdujących się na terenie Archi-

diecezji Krakowskiej należy korzystać wyłącznie z podręczników wy-

mienionych poniżej: 

 

PRZEDSZKOLA 

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010:  

Kochamy dobrego Boga, KWK KEP 

3-4-latki 
Bóg kocha nas 

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska, wyd. św. Stanisława BM, Kraków  
AZ-01-01/10-KR-1/13 

5-latki 
Jesteśmy dziećmi Bożymi 

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska, wyd. św. Stanisława BM, 

Kraków, AZ-03-01/10-KR-16/13 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004:  

Jesteśmy dziećmi Boga, J. Szpet, D. Jackowiak 

kl. 0 
Przychodzimy do Pana Boga 

red. ks. J. Szpet, D. Jackowiak; Wyd. Świętego Wojciecha, Poznań 
AZ-03-04/4-0 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004:  

W radości dzieci Bożych, T. Śmiech 

Kl. 0  
W świecie mojego Boga 

M. Piątek, Jedność, Kielce 
AZ-03-04/3-0 

Kl. 0 

Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce 
AZ-03-04/3-1 
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KLASY I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010:  

W drodze do Wieczernika, KWK KEP 

kl. I (podręcznik i ćwiczenia) 
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków  
AZ-11-01/10-KR-2/12 

kl. II (podręcznik i ćwiczenia) 
Kochamy Pana Jezusa 

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków  
AZ-12-01/10-KR-15/13 

kl. III (podręcznik i ćwiczenia) 
Przyjmujemy Pana Jezusa 

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków  
AZ-13-01/10-KR-3/15 

 

 

KLASY IV–VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010:  

Poznaję Boga i w Niego wierzę, KWK KEP 

kl. IV (podręcznik i ćwiczenia) 
Słuchamy Pana Boga 

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków  
AZ-21-01/10-KR-3/12 

kl. V (podręcznik i ćwiczenia) 
Wierzymy w Pana Boga 

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków  
AZ-22-01/10-KR-5/15 

kl. VI (podręcznik i ćwiczenia) 
W Kościele umacniamy wiarę 

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków  
AZ-23-01/10-KR-2/15 
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Program ogólnopolski nr AZ-3-02/13 z 9 IV 2013:  

Rozradowanie się w Duchu Świętym, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

kl. VII 
Spotykamy się z żywym Słowem 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, 

Kraków 
KR-31-01/10-KR-1/12 

 

 

GIMNAZJUM 

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/13 z 9 IV 2013:  

Rozradowanie się w Duchu Świętym, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

kl. II 
Aby nie ustać w drodze 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 
AZ-32-02/13-KR-13/13 

kl. III 
W miłości Boga 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, 

Kraków 
AZ-33-02/13-KR-8/15 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKUM 

Program dla ogólnopolski dla liceum i technikum  

nr AZ-4-06/12 z 22 X 2012:  

Bądźcie mocni!, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

kl. I 
Mocni wiarą 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 
AZ-41-06/12-KR-2/13 

kl. II 
Mocni nadzieją 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 
AZ-42-06/12-KR-7/13 
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kl. III 
Mocni miłością 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 
AZ-43-06/12-KR-1/15 

kl. IV technikum 
Mocni mocą Chrystusa 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 
KR-44-06/12-KR-9/15 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej  

nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012:  

Bądźcie mocni!, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

kl. I 
Mocni wiarą 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 
AZ-51-07/12-KR-3/13 

kl. II 
Mocni nadzieją 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 
AZ-52-07/12-KR-8/13 

kl. III 
Mocni miłością 

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 
AZ-53-07/12-KR-6/15 
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SZKOŁY SPECJALNE 

Obowiązują podręczniki opracowane do na poszczególne etapy edukacyjne dla 

uczniów o określonych potrzebach edukacyjnych, zatwierdzone przez Komisję 

Wychowania Katolickiego KEP do użytku na terenie całej Polski. 
Wykaz:  

http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/biuro-programowania-

katechezy/10-biuro-programowania-katechezy/19-numery-programow-i-podrecznikow 
oraz: 

Ja też jestem chrześcijaninem  

Elementarz do religii katolickiej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

red. K. Lausch, Sandomierz 2015 

+ Marek Jędraszewski 

Arcybiskup Metropolita Krakowski 

Ks. Tomasz Szopa, 

Kanclerz Kurii 

Kraków, dnia 22 sierpnia 2017 r.  

 

 

3. UDZIAŁ UCZNIÓW W LEKCJACH RELIGII: 

Rezygnacja uczniów i możliwość powrotu na lekcję religii 

Pragniemy uwrażliwić P.T. Katechetów na fakt rezygnacji uczniów 

z uczestnictwa w lekcjach religii i ich ewentualny, późniejszy powrót. 

Bardzo prosimy o to, by informować uczniów i rodziców o konsekwen-

cjach, jakie są związane z rezygnacją ze szkolnej katechizacji. 

Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice 

(prawni opiekunowie) lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, 

u dyrektora szkoły. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii 

może nastąpić w każdym czasie (traktowana jest jako zmiana oświad-

czenia, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
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organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – 

Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.).  

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii, nie ustala mu się 

odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu 

nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.  

Z kolei, gdy uczeń (sam lub decyzją jego rodziców) w klasie pro-

gramowo wyższej będzie chciał uczęszczać na lekcje religii, to ocenę 

pozytywną z poprzedniego roku nauczania może uzyskać, o ile będzie 

uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. Gdy uzu-

pełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w 
szkołach 

Wytyczne odnoszące się do ustalania ocen uczniów z religii są za-

warte w dokumencie pt. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych 

z religii w szkołach. Zasady te obowiązują od dnia 1 września 2008 r. w 

archidiecezji krakowskiej, zostały też zaakceptowane przez Komisję 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.  

Czas trwania zajęć z religii w przedszkolu 

W świetle art. 42 ust. 3 lp. 1 i 2 Karty Nauczyciela nauczyciele za-

trudnieni w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolu realizują tygodniowo 

25 lub 22 godziny obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych. Przez jedną godzinę zajęć w przedszkolu 

rozumie się 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, 

w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki 

religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić:  

z dziećmi w wieku 3-4 lat – ok. 15 minut,  

z dziećmi w wieku 5-6 lat – ok. 30 minut.  

Kryterium ustalania wymiaru zatrudnienia nauczyciela stanowi jed-

nostka organizacyjna pracy w przedszkolu, która trwa 60 minut. [Odpo-

wiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upo-

ważnienia ministra – na interpelację nr 1653 w sprawie sposobu reali-

zacji nauki religii w przedszkolach, 18.03.2008,  

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/4AA7827E 
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Rzadko jednak nauczyciel religii prowadzi 60-minutową godzinę 

zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych z dziećmi, w której 

odpowiednio 30 (15) minut zajmuje nauka religii. Najczęściej dyrektor 

przedszkola zatrudnia nauczyciela religii w przedszkolu do prowadzania 

tygodniowo np. 2 zajęć z dziećmi w wieku 6 lat, co w sumie daje 60 

minut, czyli wymiar zatrudnienia nauczyciela wyniesie 1/22. W przy-

padku grup mieszanych 4-, 5-, 6-latków o wymiarze godzin decyduje 

organ prowadzący. 

 

STANOWISKO  
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP 

w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii 
Warszawa 9 kwietnia 2013 r. 

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizo-

wania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwiet-

nia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie 

(oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wy-

nosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone. 

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby 

uczniów w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku: 

– jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączo-

nych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można odstąpić od 

wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-

wej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 

w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów; 

– jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ra-

mowego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie 

ma na to zgody. 

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Mini-

sterstwem Edukacji Narodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia 

w sprawie ramowych planów nauczania i określenia statusu nauczania 

religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie padało zapew-

nienie ze strony MEN, że w sprawie statusu nauczania religii w pu-

blicznych przedszkolach i szkołach nic się nie zmienia, a zatem jego 

organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach. 
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W imieniu Komisji 

ks. Marek Korgul, sekretarz  
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V 
 WAŻNE AKTY PRAWNE 

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski  
oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych 
od nauczycieli religii. 

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską 

i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, 

poz. 318) oraz §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, 

z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 

478), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakła-

du kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), Konferencja Epi-

skopatu Polski i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje: 

§1 

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o : 

1) kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teolo-

giczne prowadzone przez Kościół katolicki; 

2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to 

rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, peda-

gogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią 

w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie 

ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w 

wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania 

pedagogicznego do nauczania religii świadczy dokument ukończenia 

wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) 

uczelni lub kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kur-
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su katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teo-

logiczne lub wyższe seminarium duchowne;  

3) teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych albo pody-

plomowych studiach katechezy przedszkolnej – należy przez to ro-

zumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejęt-

ności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowa-

dzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski. 

§ 2 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach 

ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem specjalnych, posiada oso-

ba, która: 

1) ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowa-

dzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicz-

nym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do 

nauczania religii lub  

2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne semi-

narium duchowne  

i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia semina-

rium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.  

§3 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w gimna-

zjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, 

posiada osoba, która:  

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub 

2) ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii uzyskane w 

wyniku ukończenia teologiczno-katechetycznych studiów podyplo-

mowych lub  

3) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu 

piątego roku studiów. 
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§4 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach 

podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwali-

fikacje określone w § 2 lub 3 lub: 

1) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała 

tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni 

prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teo-

logicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedago-

giczne do nauczania religii lub  

2) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu 

czwartego roku studiów lub studentem wyższych studiów teologicz-

nych po ukończeniu czwartego roku studiów. 

§5 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przed-

szkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje 

określone w § 2, 3, 4 lub: 

1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności peda-

gogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej 

przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym 

uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do na-

uczania religii lub posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w 

zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz 

świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przed-

szkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki al-

bo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej. 

§6 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przed-

szkolach i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania 

kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone odpowiednio w § 2, 3, 

4 lub 5 niniejszego porozumienia, która ponadto: 

1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakre-

sie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub 
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2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowied-

niej do niepełnosprawności uczniów lub  

3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki 

specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.  

§7 

Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest moż-

liwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej 

szkole lub placówce.  

§8 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego poro-

zumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie do-

tychczasowego porozumienia, zachowują kwalifikacje do nauczania 

religii do dnia 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 9. 

§ 9 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego poro-

zumienia, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują 

nabyte kwalifikacje do nauczania religii. 

§ 10 

Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego poro-

zumienia przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu 

porozumienia, o którym mowa w § 11, posiadają przygotowanie peda-

gogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego 

porozumienia. 

§11 

Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz 

Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie 

kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. 

MEN Nr 4, poz. 20). 

§12 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.  
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bp Marek Mendyk 
Przewodniczący Komisji Wychowania 

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 

Anna Zalewska 
Minister Edukacji Narodowej 

WYJAŚNIENIA  

do tekstu „Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz 

Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych 

wymaganych od nauczycieli religii” 

Geneza 

Kwestia kwalifikacji nauczycieli religii jest regulowana w drodze 

porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski i Ministrem 

właściwym dla spraw oświaty. Porozumienia takie były zawierane 

w roku 1993 oraz 2000. Zabezpieczały one prawa Kościoła, a jednocze-

śnie zawierały istotny element, jakim było dążenie do dostosowania 

kwalifikacji nauczycieli religii do powszechnie obowiązujących wyma-

gań wobec nauczycieli, przy zachowaniu specyfiki lekcji religii, a także 

wzięciu pod uwagę możliwości kadrowych Kościoła. Oznacza to, mię-

dzy innymi, że porozumienie z natury rzeczy winno być dokumentem od 

czasu do czasu zmienianym, skoro ulegają zmianie przepisy ogólne do-

tyczące kwalifikacji nauczycieli, standardy kształcenia nauczycieli, zaś 

praktyka pokazała, że dotychczasowy dokument był niedoskonały.  

Z tego powodu od roku 2007 prowadzone były rozmowy nad no-

wym brzmieniem Porozumienia. Sytuacja polityczna, wdrażane reformy, 

następnie bliskość wyborów nie pozwalały władzom MEN na parafowa-

nie Porozumienia. Obecnie sytuacja dojrzała do podpisania takiego do-

kumentu, zaś zawarte w projekcie ustalenia są wynikiem konsekwentnej 

linii negocjacyjnej przyjętej przez stronę kościelną. Chodzi mianowicie o 

to, by lekcja religii nie cieszyła się jakimiś szczególnymi przywilejami, 

ale by prawo państwowe respektowało jej wyznaniowy charakter, a co za 

tym idzie, kompetencje Kościoła w prezentowaniu kandydatów na na-

uczycieli oraz w ich kształceniu. 

Status 

Podpisane Porozumienie, wynegocjowane przez Biuro Programo-

wania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji 
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Episkopatu Polski z Departamentem Współpracy z Samorządem Teryto-

rialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, zyskało aprobatę Konferencji 

Episkopatu Polski. Zostało ono podpisane w 31 maja 2016 roku przez 

minister Annę Zalewską i bpa Marka Mendyka. Dokument wejdzie 

w życie z dniem 1 września 2016 roku, a więc z zachowaniem przyzwo-

itego okresu vacatio legis. 

Zmiany w porównaniu z Porozumieniem z roku 2000 

1.  Nowe Porozumienie wprowadza przepis, zapisany zresztą w prawie 

oświatowym, że nauczyciel mianowany lub dyplomowany nie musi 

dostosowywać się do nowych kwalifikacji (§ 10 ust. 1). Oznacza to, 

że nowe przepisy dotyczą nauczycieli stażystów i kontraktowych, 

którzy winni dostosować swoje wykształcenie w ciągu trzech lat 

(§ 10 ust. 2). 

2. Nowe Porozumienie podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o kwalifikacje 

nauczycieli w niektórych rodzajach szkół: 

a. w szkołach kończących się maturą nie będą mogli uczyć w przy-

szłości nauczyciele innych specjalności, którzy uzupełnili wy-

kształcenie nie w drodze magisterskich studiów teologicznych, 

ale w drodze ukończenia studiów podyplomowych; najwyższy 

etap edukacyjny dostępny dla tych osób to gimnazjum; 

b. w gimnazjach nie będą mogły już uczyć osoby, które mają jedy-

nie licencjat zawodowy (co jest zgodne ze zmianami w całości 

systemu oświaty); najwyższy etap edukacyjny dostępny dla tych 

osób to sześcioklasowa szkoła podstawowa; 

c. w przedszkolach i szkołach specjalnych będą mogły nauczać je-

dynie osoby, które ukończyły przynajmniej studia podyplomowe 

lub kurs kwalifikacyjny, niezbędny do pracy z wychowankami 

mającymi konkretną niepełnosprawność (co jest wymogiem 

prawa oświatowego dla wszystkich innych nauczycieli).  

3. Jednocześnie nowe Porozumienie rozszerza możliwość zatrudniania 

osób, które mogą nauczać religii w przedszkolach, o absolwentów 

pedagogiki religijnej lub katechetyki prowadzonej przez uczelnię ka-

tolicką lub katolicki wydział teologiczny uczelni publicznej, a także 

o przedszkolanki, które ukończą krótkie (roczne) studia podyplomo-

we katechezy przedszkolnej.  
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4.  Nowe Porozumienie daje kwalifikacje do nauczania religii studentom 

teologii po IV roku nauki oraz kleryków po IV i V roku nauki (§ 7 i 

8). Postulat, by można było zatrudniać studentów teologii po IV roku 

nauki oraz kleryków po IV i V roku nauki, był rafą, o którą rozbijały 

się dłuższy czas prowadzone negocjacje. Ministerstwo przyjęło tłu-

maczenie, że można takie rozwiązanie przyjąć, skoro studia teolo-

giczne są jednolite magisterskie. W związku z tym studenci i klerycy 

po IV roku traktowani są jako quasi-absolwenci studiów licencjac-

kich, a klerycy po V roku jako quasi-absolwenci studiów magister-

skich bez tytułu zawodowego magistra. Przez to wymogi kwalifika-

cyjne studentów teologii i kleryków zostały podwyższone o jeden 

etap edukacyjny, ale zasadę, wygodną dla kurialnych wydziałów ka-

techetycznych i seminariów duchownych, udało się zachować. 

5. Nowe Porozumienie też zmienia nazwę przygotowania katechetycz-

no-pedagogicznego na przygotowanie pedagogiczne do nauczania re-

ligii. Daje to możliwość nauczycielowi religii podejmowania studiów 

uzupełniających do uczenia innych przedmiotów na takich samych 

warunkach, jakie określone są w przepisach odnoszących się do na-

uczycieli innych przedmiotów.  

Delegacje dla Konferencji Episkopatu Polski 

Nowe Porozumienie zawiera delegację dla Konferencji Episkopatu 

Polski odnośnie do określenia godzinowego wymiaru podyplomowych 

studiów teologiczno-katechetycznych oraz podyplomowych studiów 

katechezy przedszkolnej. Strona kościelna proponowała, by liczba go-

dzin została zapisana w Porozumieniu. Ministerstwo odradziło wprowa-

dzenie do Porozumienia tej regulacji, przekonując, że umieszczenie jej w 

odrębnej uchwale Konferencji Episkopatu Polski da możliwość bardziej 

elastycznego dostosowania zasad kształcenia nauczycieli religii do 

zmieniających się przepisów oświatowych. Argumenty Ministerstwa 

zostały przyjęte przez stronę kościelną. 

Uchwała została podjęta na czerwcowym zebraniu plenarnym Kon-

ferencji Episkopatu Polski. Uchwałę przygotowało Biuro Programowa-

nia Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Epi-

skopatu Polski. 
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Uchwała Konferencji Episkopatu Polski  
z dnia 7 czerwca 2016 roku 

w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu 
nauczycieli religii 

Na podstawie art. 9 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, 

w związku z § 1 Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski 

oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, zwanego 

dalej Porozumieniem, Konferencja Episkopatu Polski na 373. Zebraniu 

Plenarnym postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 

1 pkt. 2 Porozumienia, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności 

z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych 

w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin 

oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w za-

kresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. 

2. Minimalną liczbę godzin dla poszczególnych grup przedmiotów 

i praktyk koniecznych do uznania przygotowania, o którym mowa 

w ust. 1, określa się następująco: 

1) przedmioty psychologiczno-pedagogiczne – 150 godzin; 

2) przedmioty katechetyczne – 120 godzin; 

3) praktyki katechetyczne w szkole – 120 godzin; 

4) praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin. 

§ 2 

Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe, o których mowa w § 1 

pkt. 3 Porozumienia, obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu 

przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii 

moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej, 

historii Kościoła) w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin, a także: 

1) w odniesieniu do osób nie posiadających przygotowania peda-

gogicznego – nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygo-

towania pedagogicznego do nauczania religii w wymiarze okre-

ślonym w § 1 ust. 2; 
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2) w odniesieniu do osób posiadających przygotowanie pedago-

giczne – nabycie wiedzy i umiejętności z przedmiotów kateche-

tycznych w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odby-

cie pozytywnie ocenionych praktyk katechetycznych w szkole 

w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. 

§ 3 

1. Podyplomowe studia katechezy przedszkolnej, o których mowa w § 1 

pkt. 3 Porozumienia, obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z za-

kresu przedmiotów teologicznych, katechetyki i wychowania religij-

nego w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin.  

2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu 

przez Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konfe-

rencji Episkopatu Polski. 

§ 4 

Do prowadzenia studiów podyplomowych, o których mowa w § 2 i 3, 

upoważnione są uczelnie prowadzone przez Kościół katolicki oraz kato-

lickie wydziały teologiczne uczelni publicznych. 

§ 5 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 

2. Jednolite studia magisterskie na kierunku teologia z przygotowaniem 

katechetyczno-pedagogicznym oraz studia podyplomowe, o których 

mowa w § 2, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały, zachowują dotychczasowy wymiar godzin przygotowania 

katechetyczno-pedagogicznego ustalony w uchwałach jednostek 

uczelni prowadzących te studia. Absolwenci tych studiów spełniają 

wymogi opisane w § 1 pkt. 2 Porozumienia. 

3. Studia podyplomowe, o których mowa w § 2, rozpoczęte przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują dotychczasowy wy-

miar godzin ustalony w uchwałach jednostek uczelni prowadzących 

te studia. Absolwenci tych studiów spełniają wymogi opisane w § 1 

pkt. 3 Porozumienia. 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej15 
z dnia 13 lipca 2007 r. 

/Dz. U. z 2007 r. nr 130, poz. 906/ 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
16

)) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-

nów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia eduka-

cyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa 

w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych za-

jęć”; 

2) w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia eduka-

cyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa 

w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r. 

 

                                                      
15 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata 

i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. nr 131, poz. 907). 
16 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, 

nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 42, poz. 273, 

nr 80, poz. 542, nr 115, poz. 791 i nr 120, poz. 818. 
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Rozporządzenie 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./ 

Po zmianach z 25 marca 2014 r. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1 

1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć 

przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów 

prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, po-

nadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», 

organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki: 

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie rodziców 

(opiekunów prawnych), 

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na ży-

czenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych 

uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki 

decydują sami uczniowie. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie pisemne-

go oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej 

nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez 

kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. 

§ 2 

1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii 

dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału 

(wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów 

w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w 
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przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie między-

oddziałowej lub międzyklasowej. 

2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub 

wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów 

(wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w poro-

zumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, or-

ganizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym 

(pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. 

3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkol-

nym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wycho-

wankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te 

ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punk-

tów katechetycznych. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przed-

szkole lub szkołę, w ramach posiadanych środków, może – na wniosek 

kościoła lub związku wyznaniowego – zorganizować nauczanie religii 

danego wyznania w sposób odmienny niż określony w ust. 1–3. 

5. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych na cele kate-

chetyczne, w terminach wolnych od zajęć szkolnych, kościołom 

i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania re-

ligii w ramach systemu oświatowego. 

§ 3 

1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą takie życzenie 

zgodnie z § l ust. l, szkoła organizuje zajęcia z etyki w oparciu o pro-

gramy dopuszczone do użytku w szkole zgodnie z przepisami wyda-

nymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty. 

2. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są orga-

nizowane zgodnie z § 2 ust. 1-3. Organizacja zajęć z etyki nie wyma-

ga porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

3. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub 

etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzysta-

ją z nauki religii lub etyki w szkole. 
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§ 4 

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 na-

uczania religii. 

§ 5 

1. Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przed-

szkolnego lub szkolnego, zwanego dalej «nauczycielem religii», wy-

łącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego 

przedszkola lub szkoły, wydanego przez: 

1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa die-

cezjalnego, 

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wy-

znaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów 

i związków wyznaniowych. 

2. Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne 

z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub 

szkole. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub in-

nych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola 

lub szkoły oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku 

szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować in-

ną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on 

koszty z tym związane. 

3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w grupie międzyszkolnej lub 

pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym albo 

uczący na terenie kilku szkół lub przedszkoli jest zatrudniany przez 

dyrektora szkoły lub przedszkola wskazanego przez organ prowadzą-

cy, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub przez organ wskazany w poro-

zumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

4. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela. 
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§ 6 

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Kon-

ferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze 

zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych – w poro-

zumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 

§ 7 

1. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie 

przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy. 

2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami 

swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę lub przed-

szkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły 

lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania. 

3. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje 

o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach 

określonych w art. 56 ustawy o systemie oświaty. Z tytułu prowadze-

nia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 

5. Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddzia-

łowej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowią-

zek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, 

które zawiera dziennik szkolny. 

§ 8 

1. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich 

typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właści-

wych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych 

tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za 

zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz 

zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznanio-

wych. 

2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły. 
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§ 9 

1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym 

bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania 

ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać da-

nych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) 

uczeń uczęszczał. 

2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do na-

stępnej klasy. 

3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej 

w danej klasie. 

4. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez 

organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymu-

ją ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do 

której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub na-

uczyciela etyki. 

§ 10 

1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopost-

nych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swo-

ich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym 

czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organi-

zacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi reko-

lekcje a szkołą. 

2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony 

co najmniej miesiąc wcześniej. 

3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jed-

nego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do 

ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych. 

§ 11 

1. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytato-

rzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego 

i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych 
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związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiado-

mości organom sprawującym nadzór pedagogiczny. 

2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie me-

todyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły 

(przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania 

nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane odpowiednio bi-

skupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym wła-

dzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wy-

znaniowych. 

§ 12 

W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole 

można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie 

modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów 

oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców. 

§ 13 

1. Tracą moc: 

1) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. 

dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 

1990/91, 

2) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 1990 r. 

dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 

1990/91, określająca zasady współdziałania z kościołami i związ-

kami wyznaniowymi poza Kościołem Rzymskokatolickim, 

3) decyzja nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 

1991 r., z zastrzeżeniem ust 2. 

2. Do czasu wydania zarządzeń przewidzianych w przepisach o stosun-

ku Państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych 

zachowują moc instrukcje wymienione w ust. 1 odnośnie do nauki re-

ligii w przedszkolach i w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. 
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§ 14 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 1 września 

1992 r. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 

Uzasadnienie (fragmenty) 

Nowelizacja obecnie obowiązującego 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 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz 

z 1999 r. Nr 67, poz. 753) wynika z konieczności wykonania przez 

Rzeczpospolitą Polską wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowie-

ka w Strasburgu z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak przeciwko 

Polsce (skarga 7710/02). 

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej 

z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka we wspo-

mnianej sprawie. Główną zmianę merytoryczną, związaną z konieczno-

ścią wykonania ww. wyroku, stanowi skreślenie w § 2 w ust. 2 zdania 

drugiego, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej 

lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej 

trzech uczniów. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę 

etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego 

przedmiotu, eliminując jednocześnie wskazane przez Europejski Trybu-

nał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki 

przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej licz-

by uczniów. Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym 

uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościo-

łów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej 

Polskiej sytuacji prawnej nie mogą obecnie korzystać z przysługujących 

im praw wynikających z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP. Ze wspomnianą 

zmianą łączy się zmiana wprowadzona w § 1 ust. 2, polegająca na do-

precyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyra-

żanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie 

pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany), co 

ma umożliwić wdrożenie w praktyce głównej zmiany wynikającej 

z realizacji ww. wyroku. 
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Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny lub porządkujący. Są to: 

– zmiana wprowadzona w § 3 ust. 1, która wynika z konieczności 

dostosowania przepisów rozporządzenia do obowiązujących przepisów 

ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym dopuszczania pro-

gramów nauczania do użytku w szkole; 

– zmiany wprowadzone w § 3 ust. 2 oraz w § 9 ust. 4, służące do-

precyzowaniu zasady organizowania zajęć z etyki w grupach międzysz-

kolnych, do której nie ma zastosowania przepis wymagający porozumie-

nia organu prowadzącego z właściwymi władzami zwierzchnimi kościo-

ła lub związku wyznaniowego, jaki obowiązuje w przypadku organizo-

wania zajęć z religii w grupie międzyszkolnej. 

Zmiany wprowadzane niniejszym rozporządzeniem będą obowiązy-

wać od początku nowego roku szkolnego tj. od dnia 1 września 2014 r. 

W związku z tym, oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozpo-

rządzenia będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają 

naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zaję-

cia religii lub etyki. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej17 
z dnia 7 czerwca 2017 r. 
/Dz. U. z 2017 poz. 1147/ 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 949) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 

                                                      
17

 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i 

wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 

listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Naro-

dowej (Dz. U. poz. 1903). 
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390, z 1999 r. poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478) wprowadza się następu-

jące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przed-

szkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. 

W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponad-

podstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się na-

ukę religii i etyki: 

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców; 

2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodzi-

ców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności 

o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym 

rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się 

w tygodniowym rozkładzie zajęć.”; 

2) w § 3 w ust. 1 wyrazy „programy dopuszczone do użytku w szkole 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8” zastępuje 

się wyrazami „programy nauczania dopuszczone do użytku w danej 

szkole zgodnie z art. 22a ust. 6”; 

3) w § 7 w ust. 3 wyrazy „art. 56 ustawy o systemie oświaty” zastępuje 

się wyrazami „art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświa-

towe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)”; 

4) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „(właściwych 

dla danego poziomu nauczania)”; 

5) w § 9 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „ze sprawowania” zastę-

puje się wyrazem „zachowania”; 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo 

do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych 

rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią prakty-

kę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W cza-
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sie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania 

funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organi-

zowanych w innym terminie. 

3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powia-

domiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej mie-

siąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. 

4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej 

niż jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powin-

ny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak 

również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych usta-

leń między organizującymi rekolekcje a szkołą.”. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem, dotyczące: 

1) publicznych szkół podstawowych – stosuje się odpowiednio do 

dotychczasowych publicznych gimnazjów oraz klas dotychczaso-

wego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego 

typu, 

2) publicznych szkół ponadpodstawowych – stosuje się odpowiednio 

do dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 

klas dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych 

– do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

Minister Edukacji Narodowej: Anna Zalewska 

Ograniczenia w zatrudnieniu nauczycieli 
w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty 

Jedną z nowości przewidzianych w Przepisach wprowadzających 

ustawę Prawo oświatowe jest wprowadzenie ograniczeń w podwójnym 

zatrudnieniu. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć będzie mógł podjąć 

bądź kontynuować dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

w innej szkole wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora szkoły wskazanej 
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jako macierzysta. Naruszenie tego zakazu będzie uprawniało dyrektora 

szkoły macierzystej do rozwiązania stosunku pracy za 3-miesięcznym 

wypowiedzeniem z końcem roku szkolnego. 

Ograniczenie obejmuje nie tylko szkoły, przedszkola, placówki sa-

morządowe i ich zespoły. Podlegają mu także szkoły publiczne prowa-

dzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorzą-

du terytorialnego. Zakaz dotyczy również szkół niepublicznych, w tym 

również niepublicznych o uprawnieniach publicznych. 

Podjęcie przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze za-

jęć zatrudnienia w innej szkole lub jego kontynuacja wymaga zgody 

dyrektora szkoły macierzystej tylko wówczas, gdy drugie zatrudnienie 

będzie zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Zawarcie umowy 

cywilnoprawnej z inną szkołą (a właściwie z jej organem prowadzącym) 

w trakcie zatrudnienia w szkole macierzystej nie jest więc poddane ja-

kimkolwiek ograniczeniom i sankcjom. Dyrektor szkoły nie może więc 

w żaden sposób zabronić nauczycielowi zawarcia umowy cywilnopraw-

nej (np. umowy zlecenia) z inną szkołą. 

Ograniczeniu nie podlegają również nauczyciele zatrudnieni w ze-

spole szkół, którzy realizują pełny wymiar zajęć w jednej ze szkół 

wchodzących w skład zespołu i dodatkowe godziny w drugiej ze szkół 

składkowych. W takim przypadku nauczyciel jest bowiem zatrudniony 

na podstawie jednego stosunku pracy – jego jedynym pracodawcą jest 

zespół. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – art. 222 ust. 1  

Awans zawodowy nauczyciela 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 393). 

https://kuratorium.krakow.pl/category/sprawy-zalatwiane-w-

urzedzie/awans-zawodowy/ 

https://kuratorium.krakow.pl/przewodniki-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-

nadanie-stopnia-awansu-zawodowego/ 
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Lista ekspertów z religii  
w archidiecezji krakowskiej 

Kic Wiesław   Kraków  – 505 053 637 

Królczyk Małgorzata  Nowy Targ – 607 586 471 

ks. Wołkiewicz Albert  Kraków  – 609 189 381 

s. Walulik Anna   Kraków  – 608 685 683 

Lista ekspertów jest opublikowana na stronach internetowych 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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PODYPLOMOWE STUDIA Z KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ 

Dwusemestralne studia, które dają uprawnienie do nauczania religii 

na poziomie przedszkolnym.  

Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej to: 

 osoba wyposażona w ugruntowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu 

przedmiotów teologicznych oraz metodologii nauczania religii 

w przedszkolu,  

 przygotowana do prowadzenia wspomnianych zajęć z wykorzysta-

niem najnowszych metod, technik i środków dydaktycznych dosto-

sowanych do potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym, 

 potrafiąca nawiązywać poprawne relacje interpersonalne i współ-

pracę z gronem pedagogicznym oraz rodzicami,  

 umiejąca wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania proble-

mów religijnych i społecznych zgodnie z etosem chrześcijańskim. 

 

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co naj-

mniej kwalifikacje pierwszego stopnia kwalifikacje w zakresie wycho-

wania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego. 

 

Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/ 
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WYDZIAŁ 
DUSZPASTERSTWA MISYJNEGO 

KOLĘDNICY MISYJNI 

Zostały wydane materiały przygotowujące dzieci do kolędowania 

misyjnego: Zeszyt formacyjny dla katechetów, animatorów i opiekunów 

grup kolędniczych; „Iskierka Kolędnika Misyjnego” dla dzieci oraz gad-

żety do rozdawania w odwiedzanych domach. W przygotowaniu jest 

plakat. Materiały przekazujemy Wam Drodzy Katecheci podczas spo-

tkania sierpniowego; do parafii zostaną przesłane we wrześniu, gratiso-

we materiały są dostępne w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie. Zachęcamy dzieci do wzięcia udziału w 

konkursie plastycznym, którego wyniki będą ogłoszone na Archidiece-

zjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych. Jak co roku zwracamy się 

z gorącą prośbą do Was Drodzy Katecheci o podjęcie trudu przygotowa-

nia Kolędników Misyjnych, które w ostatnim dziesięcioleciu rozwinęło 

się wielokrotnie dzięki Waszemu zaangażowaniu. Dziękujemy Wam 

i prosimy o kontynuowanie tego pięknego dzieła. 

KALENDARZYK MAŁEGO MISJONARZA 

Kalendarzyk jest darem i zadaniem. 

Kalendarzyk Małego Misjonarza na rok szkolny 2017/2018 z pod-

tytułem: Chodźcie! Poprowadzimy Was drogami misyjnymi… został 

wydany przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie. 

 

Z słowa wstępnego: 

Marysiu, Amelko… Piotrusiu, Pawełku…(wstaw swoje imię). 

Zapraszamy Cię do rocznej wędrówki drogami, którymi idą Misjo-

narze. W każdym miesiącu proponujemy Ci innego Misjonarza, o które-

go trzeba się zatroszczyć. Wskazówki będzie Ci dawał Pan Globus. 

Droga będzie biec przez kontynenty i kraje. 

Droga będzie mieć swoich Świętych Patronów. 

Na drodze spotkacie pomoce: dary i owoce Ducha Świętego. 
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Po rocznym pielgrzymowaniu proponujemy Ci różne formy zaan-

gażowania misyjnego. Na podany adres możesz przesyłać swoje propo-

zycje wejścia na Drogę Małego Misjonarza. Zostaniesz wpisany na listę 

Małych Misjonarzy i zapraszany na spotkania misyjne. 

 

Kalendarz ten można nabywać w Wydziale Duszpasterstwa Misyj-

nego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 

 

ks. dyr. Tadeusz Dziedzic i s. Bożena Najbar 


