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WSKAZANIA NA POCZĄTEK  

ROKU KATECHETYCZNEGO 2020/2021 

 

W imię Boże rozpoczynamy kolejny rok pracy katechetycznej w szkołach i parafiach. Po do-

świadczeniach ostatniego roku z większą pokorą patrzymy na to, co dzieje się z nami teraz i 

dziać będzie w nadchodzącym roku. Pokora wobec doświadczanej sytuacji prowadzi nas do 

wyznania wiary w Bożą Opatrzność i ufnego zawierzenia wszystkiego naszemu Panu, który 

prowadzi wszystko co dzieje się z nami i wokół nas. Wielu spraw nie rozumiemy, nie potra-

fimy wyjaśnić, ale z tym większą ufnością powierzamy siebie, naszą pracę i naszych wycho-

wanków dobremu Bogu. Niech klimat zawierzenia i ufności pomoże nam z nadzieją podjąć 

kolejny rok pracy. 

Bardzo dziękuję za ostatni rok szkolno – katechetyczny, szczególnie za zaangażowanie w 

czasie pandemii. Zapewne dla wielu z nas to doświadczenie nie było proste, z tym większą 

wdzięcznością wyrażam szacunek wobec podjętych prac zdalnych. Dziękuję metodykom i 

tym wszystkim, którzy dzielili się w sieci swoimi pomysłami na ten nowy czas. Warto, aby 

ten duch współpracy i wzajemnej wymiany dalej trwał. 

Z początkiem września wznawiamy peregrynację ikony Matki Bożej Jasnogórskiej po naszej 

Archidiecezji. Doświadczenie wielu parafii pokazało, że jest to bardzo ważny i owocny czas. 

Dziękuję wszystkim katechetom, którzy już włączyli się i włączają w różny sposób w przygo-

towania i świętowanie czasu nawiedzenia. Proszę pozostałych, o podjęcie w swoich parafiach 

tego wielkiego wyzwania. Życzę, aby spotkanie z Matą Bożą w jasnogórskim wizerunku było 

dla nas wszystkich głębokie i błogosławione. 

Nowy rok szkolny to czas dalszego wprowadzania reformy systemu oświaty z nową organi-

zacją życia szkolnego. Dla nas jest to początek wprowadzania nowej podstawy programowej, 

programów i podręczników. Proszę, aby wszyscy katecheci przeszli odpowiednie szkolenia i 

z dobrym duchem wprowadzali planowane nowości. 

U początku nowego roku szkolnego pragnę przypomnieć o kilku ważnych sprawach naszej 

pracy katechetycznej.  

 

1. Ważne drogowskazy 

Czasy w których żyjemy cechują się wielkim dynamizmem, wielością i szybkością zmian. 

Chcemy umiejętnie towarzyszyć dzieciom i młodzieży, do czego często mobilizuje nas Papież 

Franciszek. Ważnymi drogowskazami dla naszej pracy są adhortacja apostolska „Christus 

vivit” oraz nowe Dyrektorium Katechetyczne. Zapraszam wszystkich do lektury tych waż-

nych dokumentów, niech będą inspiracją do poszukiwania nowych sposobów i metod, aby 

lepiej wspierać młodych w rozwoju wiary i pomóc im w rozeznaniu drogi powołania.  

 

2. Program duszpasterski  

W bieżącym roku kontynuujemy cykl programu duszpasterskiego skoncentrowany wokół 

Eucharystii. Drugi rok trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który roz-

pocznie się wraz pierwszą niedzielę adwentu zatytułowany jest „Zgromadzeni na Świętej 

Wieczerzy”. Będzie poświęcony pogłębianiu rozumienia i przeżywania Eucharystii. Dla kate-

chetów jest zaproszeniem, aby nie tylko wyjaśniać liturgię Eucharystyczną, ale w nią wpro-

wadzać, a także towarzyszyć w jej przeżywaniu. 

 



3. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej 

Kontynuujemy w naszej Archidiecezji nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

Zadbajmy, aby był on okazją do głębszego poznania wiary Maryi, zawierzenia Bogu jak Ma-

ryja, ale także powierzenia się Maryi i uczenia się wierności na Jej wzór. 

Bardzo proszę, aby tematyka związana z tymi wydarzeniami znalazła się także na lekcjach 

religii w szkole. Zadbajmy, by te katechezy pomogły dzieciom i młodzieży w głębszym prze-

życiu tego czasu. Bądźmy też z naszymi wychowankami w czasie samej uroczystości nawie-

dzenia. Nasza obecność i wspólna modlitwa jest ważnym elementem wychowania. Wydarze-

nie to jest rozciągnięte w czasie, dlatego proszę zwrócić uwagę na czas nawiedzenia w danej 

parafii i odpowiednio planować te katechezy. 

 

4. Klimat pandemii 

Ubiegły rok szkolny był dla nas wielkim wyzwaniem przez pandemię. Bądźmy otwarci i dys-

pozycyjni na wezwania obecnego czasu. Wykorzystujmy doświadczenia, aby lepiej służyć 

naszym wychowankom także poprzez Internet. Dbajmy, aby roztropnie wprowadzać w realne 

życie sakramentalne. W naszej Archidiecezji chcemy, aby w tym czasie towarzyszyły nam 

następujące kluczowe słowa: ufność, solidarność, podmiotowość, harmonia, kreatywność. 

Niech będą ważnym odniesieniem w pracy w szkole i parafii. 

 

5. Reforma oświaty – nowe programy i podręczniki 

Rozpoczynający się rok szkolny jest czasem wprowadzania nowej Podstawy Programowej 

Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, w ślad za tym nowych programów i podręczni-

ków. Pierwszy krok tego procesu dotyczy klas zerowych, pierwszych, piątych i pierwszych 

ponadpodstawowych. W naszej Archidiecezji będziemy korzystali z programu ogólnopol-

skiego i podręczników Wydawnictwa Święty Wojciech. Szczegółowe numery programów i 

podręczników zamieszczamy w naszym biuletynie i na stronie internetowej Archidiecezji. 

Mamy nadzieję, że nowe materiały pomogą lepiej podejmować naszą katechetyczną pracę. 

 

6. Udział w programie wychowawczym szkoły i projektach edukacyjnych 

Praca katechetów w szkole to przede wszystkim troska o jakość lekcji religii, jednak ważne 

jest, aby rozszerzać oddziaływanie wychowawcze i formacyjne na udział w programach wy-

chowawczych i projektach realizowanych w szkołach. Uprzejmie proszę, aby w miarę możli-

wości włączać się w te prace i wnosić w programy wychowawcze szkoły wartości chrześci-

jańskie.  

 

7. Współpraca środowisk 

Nauczanie religii w szkole domaga się dopełnienia przez parafialne duszpasterstwo dzieci i 

młodzieży. Parafia jest pierwszym miejscem przekazu i wzrostu w wierze. Chciałbym mocno 

podkreślić troskę o jakość spotkań katechetycznych w parafii przygotowujących do przyjęcia 

sakramentów: pojednania i pokuty, Eucharystii oraz sakramentu bierzmowania. Dbajmy aby 

spotkania te miały charakter inicjacyjny, aby wprowadzały w osobistą relację z Chrystusem, 

ale także we wspólnotę Kościoła. Obok spotkań z dziećmi i młodzieżą proszę, aby zadbać o 

spotkania z rodzicami, które winny mieć także charakter katechetyczny.  

 



8. Rekolekcje wielkopostne 

Ważnym i wymagającym wydarzeniem w roku katechetycznym są rekolekcje szkolne. Przy-

gotowanie do rekolekcji należy podjąć odpowiednio wcześnie. Za organizację rekolekcji we 

wszystkich typach szkół odpowiada proboszcz parafii, na terenie której położona jest szkoła. 

Proboszcz na każdym etapie przygotowań i prowadzenia rekolekcji winien współpracować z 

katechetami. W gestii proboszcza leżą także wszelkie sprawy materialne (finansowe) związa-

ne z rekolekcjami. 

 

9. Formacja permanentna katechetów  

Odpowiedzialne podejmowanie posługi katechety wymaga nieustannej formacji, która odby-

wa się na trzech polach, troski o być, wiedzieć i umieć. Pomocą w tym jest uczestnictwo w 

rekolekcjach, dniach skupienia, a także spotkaniach z metodykami, warsztatach, kursach i 

innych formach spotkań organizowanych w parafiach i szkołach. Bardzo proszę, aby korzy-

stać z tych pomocy. 

 

DEKANALNI REFERENCI I WIZYTATORZY KATECHETYCZNI 

 

DEKANAT WIZYTATOR DEKA-

NALNY 

NUMER  

TELEF. 

PARAFIA 

Poznań Jeżyce Ks. Sebastian Kujawa (61) 868-23-05 Poznań-Ławica, Objawienia 

Pańskiego 

Poznań Łazarz Ks. Sławomir Baraniak (61) 862-72-22 Poznań, Świętego Krzyża 

Poznań Nowe 

Miasto 

Ks. Tomasz Buliński (61) 879-48-81 Poznań, Chrystusa Odkupi-

ciela 

Poznań Piątkowo Ks. Mariusz Rybacki (61) 822-56-22 Poznań, Matki Odkupiciela 

Poznań Rataje Ks. Wojciech Nogalski (61) 877-88-79 Poznań, Chrystusa Najwyż-

szego Kapłana 

Poznań Stare Mia-

sto 

Ks. Trojan Marchwiak (61) 852-69-85 Poznań, św. Wojciecha 

Poznań Starołęka Ks. Jan Ciesiółka (61) 878-80-10 Poznań-Głuszyna, św. Jaku-

ba 

Poznań Winogra-

dy 

Ks. Rafał Pierzchała (61) 822-11-99 Poznań, MB Pocieszenia 

Borecki Ks. Adam Maćkowiak (62) 740-00-05 Rusko 

Bukowski Ks. Antoni Lorenz (61) 44-77-245 Opalenica, św. Mateusza 

Czarnkowski Ks. Paweł Morasz (67) 255-26-56 Czarnków, Jezusa Chrystusa 

Najwyższego Kapłana 

Czerwonacki Ks. Jerzy Ranke (61) 811-11-12 Koziegłowy, MB Fatimskiej 

Gostyński Ks. Grzegorz Robaczyk (65) 572-00-40 Gostyń, św. Małgorzaty 

Grodziski Ks. Roman Gajewski (61) 444-54-45 Grodzisk Wlkp., św. Jadwigi 

Jutrosiński Ks. Stanisław Czubak (65) 547-87-14 Golejewko 

Komornicki Ks. Marek Jański (61) 814-80-41 Konarzewo 

Kostrzyński Ks. Piotr Lidwin (61) 817-81-95 Kostrzyn, św. Ap. Piotra i 



Pawła 

Kościański Ks. Tomasz Bochyński (65) 511-98-08 Kościan, św. Brata Alberta 

Kórnicki Ks. Przemysław Przybyl-

ski 

720 751 691 Śnieciska 

Krobski Ks. Sławomir Grośty (65) 571-17-36 Krobia 

Krzywiński Ks. Kornel Filipowski 

OSB 

(65) 517-72-22 Lubiń 

Leszczyński Ks. Tadeusz Naskręt (65) 520-65-50 Leszno, św. Józefa 

Luboński Ks. Roman Poźniak (61) 813-31-83 Puszczykowo, MB Wniebo-

wziętej 

Lwówecki Ks. Tomasz Sobolewski (61) 442-20-89 Nowy Tomyśl, NSJ 

Międzychodzki Ks. Tomasz Górny (95) 748-26-66 Międzychód, Męcz. Św. Jana 

Chrzciciela 

Nowomiejski Ks. Ryszard Fabisz (61) 287-54-24 Kolniczki 

Obornicki Ks. Zbigniew Urny (61) 29-601-61 Oborniki, Miłosierdzia Bo-

żego 

Pniewski Ks. Krzysztof Ratajczak (61) 291-70-48 Otorowo 

Przemęcki Ks. Krzysztof Giezek (65) 549-40-27 Zaborówiec 

Przeźmierowski Ks. Marek Tarło-Jawtok (61) 814-64-36 Tarnowo Podgórne 

Rawicki Ks. Karol Juśkiewicz (65) 545-27-21 Łaszczyn 

Rydzyński Ks. Ryszard Kuchta  (65) 534-21-22 Kąkolewo k. Leszna 

Stęszewski Ks. Tomasz Marciniak (61) 282-34-23 Głuchowo 

Swarzędzki Ks. Marek Frąszczak (61) 818-50-72 Swarzędz, Chrystusa Jedy-

nego Zbawiciela 

Szamotulski Ks. Mariusz Marciniak (61) 292-02-82 Szamotuły - Kolegiata 

Śmigielski Ks. Tomasz Nowak (65) 534-02-24 Radomicko 

Średzki Ks. Waldemar Jaśkowiak (61) 285-35-16 Nietrzanowo 

Śremski Ks. Szymon Nowicki (61) 28 18 677 Wieszczyczyn 

Święciechowski Ks. Zbigniew Dobroń (65) 534-01-28 Mórkowo 

Wieleński Ks. Andrzej Drobiński (67) 256-37-87 Gulcz 

Wolsztyński Ks. Sławomir Majchrzak (68) 347-09-23 NMP Niepokalanie Poczętej, 

Wolsztyn 

Wroniecki Ks. Marian Ciesielski (61) 295-10-64 Chrzypsko Wielkie  

Zbąszyński Ks. Dariusz Walkowiak (68) 384-85-91 Siedlec 

 

 



DORADCY METODYCZNI I KATECHETYCZNI NAUKI RELIGII 
 

Nazwisko i 

imię 

Rejon działania Kontakt Poczta e-mail 

Elżbieta  

Koronowska  

borecki, jutrosiński, 

gostyński, krobski, 

krzywiński, leszczyński, 

przemęcki, rawicki, 

rydzyński, śmigielski, 

święciechowski 

Szkoła – 65 529 

97 88;  

kom. 603 750 109 

 

Dyżur w CDN Leszno 

Środa, w godz. 7:30 - 

15:30 

e.koronowska@cdn.leszno.pl  

Paweł  

Maciejewski  

Poznań-Łazarz, Poznań-

Rataje, kościański, mię-

dzychodzki, obornicki, 

pniewski, przeźmierow-

ski, szamotulski 

Tel. 601 839 304 

Zalecane w godz. 

20.00-21.00 

doradca.maciejewski@odn.poznan.pl 

 

Joanna  

Staniś-Rzepka  

kostrzyński, kórnicki, 

nowomiejski, średzki, 

śremski 

Tel. 508 103 900 

SP w Śnieciskach, 

ul. Parkowa 

tel. 61 285 76 26 

jrzepka@onet.pl 

 

 

 

Hanna  

Sołtysiak 

Poznań-Piątkowo, Po-

znań-Starołęka, bukow-

ski, grodziski, komor-

nicki, luboński, lwó-

wecki, wroniecki, 

wolsztyński, zbąszyński 

Tel. 601 755 201 

 

doradca.soltysiak@odn.poznan.pl 
 

Jadwiga  

Wesołowska 

Poznań-Stare Miasto, 

Poznań-Nowe Miasto, 

Poznań-Jeżyce, Poznań-

Winogrady, czarnkow-

ski, czerwonacki, stę-

szewski, swarzędzki, 

wieleński 

Szkoła – 61 867 

32 03 

Tel. 604 463 828 

doradca.wesolowska@odn.poznan.pl  
 

 

 

Konsultant do spraw m. in. religii: Justyna Szychowiak, tel. (61) 858 47 61, kom. 508 381 

762; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1;  

e-mail: justyna.szychowiak@odn.poznan.pl 
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KOMUNIKATY 
 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI  

POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samo-

dzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedago-

gicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojo-

wych i edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfro-

wych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i re-

spektowanie norm społecznych. 

 

 

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA  

RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

Przedszkole – dzieci 3 i 4 letnie 

 

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia 

Program Podręcznik 

AZ-0-01/10 

9.06.2010 
 

Kochamy dobrego 

Boga 

 

Pan Bóg kocha dzieci 

AZ-01-01/10-PO/1/12 

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 

Przedszkole – 5 latki 

 

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia 

Program Podręcznik 

AZ-0-01/10 

9.06.2010 
 

Kochamy dobrego 

Boga 

 

Podręcznik dla dzieci pięcioletnich 

AZ-03-01/10-PO-1/11 

Jesteśmy dziećmi Bożymi  

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 



Zerówka 

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia  

Program  Podręcznik  

AZ-0-01/18 

 19.09.2018  

  

Kocham Jezusa – 

Pan Jezus Nauczy-

cielem 

  

AZ-04-01/18-PO-3/20 

Kocham Pana Jezusa (dwie części)  

(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Paweł Płaczek* 

 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań  

 

Szkoła podstawowa – klasy I – IV 

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia 

Program Podręcznik 

AZ-1-01/18 

19.09.2018 

 

Bóg naszym Ojcem Klasa I 

AZ-11-01/18-PO-1/20 

Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części)  

(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Paweł Płaczek* 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-1-01/10 

9.06.2010 

 

W drodze do wie-

czernika 
Klasa II 

AZ-12-01/10-PO-1/12 

Kochamy Pana Jezusa 

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-1-01/10 

9.06.2010 

 

W drodze do wie-

czernika 
Klasa III 

AZ-13-01/10-PO-1/12 

Przyjmujemy Pana Jezusa 

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-2-01/10 

9.06.2010 

 

 Poznaję Boga  

i w Niego wierzę 
Klasa IV 

AZ-21-01/10-PO-1/11 

Jestem chrześcijaninem  

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 

Szkoła podstawowa – klasy V – VIII 
 

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia 

Program Podręcznik 

AZ-2-01/18 

19.09.2018 

 

Bóg poszukuje 

człowieka 
Klasa V 

AZ-21-01/18-PO-2/20 

Bóg szuka człowieka (dwie części)  

(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak* 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-2-01/10 

9.06.2010 

 

Poznaję Boga  

i w Niego wierzę 
Klasa VI 

AZ-23-01/10-PO-2/13 

Wierzę w Kościół 

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak,  

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 



AZ-3-01/10 

9.06.2010 

 

 Pójść za Jezusem 

Chrystusem 

Klasa VII (podręcznik do I kl. gimnazjum) 

AZ-31-01/10-PO-1/11 

Spotkanie ze Słowem  

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-3-01/10 

9.06.2010 

 

 Pójść za Jezusem 

Chrystusem  

Klasa VIII (podręcznik do II kl. gimnazjum) 

AZ-32-01/10-PO-1/12 

Aby nie ustać w drodze 

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 

Szkoła ponadpodstawowa - liceum 

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia 

Program Podręcznik 

AZ-3-01/18 

19.09.2018 

W poszukiwaniu 

wolności  
Klasa I 

AZ-31-01/18-PO-4/20 

Szukam wolności  

(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Radosław Mazur* 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 

Szkoła ponadpodstawowa - technikum 

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia 

Program Podręcznik 

AZ-4-01/18 

19.09.2018 

W poszukiwaniu 

wolności  
Klasa I 

AZ-31-01/18-PO-4/20 

Szukam wolności  

(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Radosław Mazur* 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 

Szkoła ponadpodstawowa - branżowa I stopnia  

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia 

Program Podręcznik 

AZ-5-01/18 

19.09.2018 

W poszukiwaniu 

dojrzałej wiary  
Klasa I 

AZ-51-01/18-PO-5/20 

Droga do dojrzałej wiary  

(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Radosław Mazur * 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe 

Nr programu 
Data zatwier-

dzenia 

Program Podręcznik 

AZ-4-01/10 

9.06.2010 

 

 Świadek Chrystusa Klasa II (po gimnazjum) 

Moje miejsce w świecie 

AZ-42-01/10-PO-1/12 

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań  

AZ-4-01/10  Świadek Chrystusa Klasa II (po szkole podstawowej) 



9.06.2010 

 

 Moje miejsce w Kościele  

AZ-41-01/10-PO-1/11 

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-4-01/10 

9.06.2010 

 

Świadek Chrystusa Klasa III i IV 

AZ-43-01/10-PO-1/14 

Moje miejsce w rodzinie  

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak, 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 
 

 

SPOTKANIE DEKANALNYCH  

REFERENTÓW KATECHETYCZNYCH 

 

Dnia 30 września 2020 roku (środa) w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu odbędzie się spotka-

nie księży Dekanalnych Referentów Katechetycznych. Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.00. 

Przewidywany czas trwania zebrania – trzy godziny. 

 

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW 

 

W bieżącym roku można jeszcze wziąć udział jesiennych w rekolekcjach w Morasku, Chlu-

dowie i Zaborówcu. Zostaną one zorganizowane przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujące-

go stanu prawnego i ograniczeń sanitarnych. Terminy planowanych rekolekcji: 

 

Morasko – Dom Sióstr Misjonarek (20 miejsc, koszt: 140 zł) 

11-13 września (piątek-niedziela) 

Chludowo (23 miejsca, koszt 210 zł) 

25 – 27 września (piątek-niedziela) 

Zaborówiec (50 miejsc, koszt 140 zł) 

23-25 października (piątek-niedziela) 

Zwracamy uwagę, że ilość miejsc uległa ograniczeniu. O przyjęciu na poszczególne turnusy 

decyduje kolejność zgłoszeń w Referacie Katechetycznym. Katechetów, którzy już zgłosili 

swój udział prosimy o potwierdzenie uczestnictwa. Przypominamy, iż od bieżącego roku 

udział w rekolekcjach jest obowiązkowy co dwa lata. 

 

Należy się liczyć z tym, że sytuacja epidemiczna nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie. 



PIELGRZYMKA KATECHETÓW DO KRAKOWA 

PRZENIESIONA NA PÓŹNIEJSZY TERMIN 

 

Wobec trwającej epidemii, zaplanowana na 19 września 2020 r. ogólnopolska piel-

grzymka katechetów do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie zostaje przeniesiona na 

późniejszy, bardziej bezpieczny termin, o czym jeszcze będziemy informować. 

 

 

 

 

SPOTKANIE KATECHETÓW 

ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W SZKOLE 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  zaprasza na warsztaty katechetów rozpoczy-

nających pracę w szkole. Proponujemy udział w bezpłatnych szkoleniach na temat: 

 Obowiązki katechety wobec szkoły i parafii. Planowanie i organizacja procesu dy-

daktycznego, termin: 16.09.2020, godz. 16.00 - 18.30, więcej informacji: 

https://odnpoznan.pl/produkt,pl,warsztaty-metodyczne,260.html 

  Wspomaganie katechetów w rozwijaniu umiejętności metodycznych, termin: 

30.09.2020, godz. 16.00 - 18.30, więcej informacji: 

https://odnpoznan.pl/produkt,pl,warsztaty-metodyczne,261.html 

Udział w zajęciach wymaga rejestracji on-line. Warsztaty poprowadzi p. Paweł Maciejewski, 

doradca metodyczny religii rzymskokatolickiej 

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą szkoleniową. Zapraszamy na stronę:  

www.odnpoznan.pl 

Osoba do kontaktu:  

Justyna Szychowiak – nauczyciel konsultant ds. religii i przedmiotów artystycznych 

telefon: 61 858 47 61; kom. 508 381 762, e-mail: justyna.szychowiak@odnpoznan.pl 

 

 

 

 

 

OFERTA ODN W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  zaprasza do korzystania z oferty szkolenio-

wej. Zapraszamy na stronę:  www.odnpoznan.pl 

Jak co roku przygotowaliśmy również specjalną  ofertę dla katechetów. Udział w zajęciach 

wymaga rejestracji on-line 

https://odnpoznan.pl/index.php?id_parent=33&l=pl&adv=yes&module=search&submit=Wys

zukaj 

Osoba do kontaktu: 

Justyna Szychowiak – nauczyciel konsultant ds. religii i przedmiotów artystycznych 

telefon: 61 858 47 61; kom. 508 381 762, e-mail: justyna.szychowiak@odnpoznan.pl 

https://odnpoznan.pl/produkt,pl,warsztaty-metodyczne,260.html
https://odnpoznan.pl/produkt,pl,warsztaty-metodyczne,261.html
http://www.odnpoznan.pl/
mailto:justyna.szychowiak@odnpoznan.pl
http://www.odnpoznan.pl/
https://odnpoznan.pl/index.php?id_parent=33&l=pl&adv=yes&module=search&submit=Wyszukaj
https://odnpoznan.pl/index.php?id_parent=33&l=pl&adv=yes&module=search&submit=Wyszukaj
mailto:justyna.szychowiak@odnpoznan.pl


SZKOŁA DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY 

 

Praca z młodzieżą jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla duszpasterstwa. Dlatego też 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie od roku prowadzi Szkołę Duszpasterzy Mło-

dzieży.  

W programie Szkoły oferujemy warsztaty homiletyczne, medialne, zajęcia z kierownictwa 

duchowego i spowiadania młodzieży, przygotowania do bierzmowania itp. Poruszane są za-

gadnienia z psychologii młodzieży, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, a 

także metod prowadzenia grup. 

Wśród wykładowców są najwyższej klasy profesjonaliści z dziedziny psychologii, mediów, 

przepowiadania i duszpasterstwa młodzieży. 

Ze względów na metodykę prowadzenia warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje 

kolejność zapisów. 

Zapisy i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.pwtw.pl/szkola-

duszpasterzy-mlodziezy/ 

Jakie wrażenia wywarła Szkoła na absolwentach pierwszego roku? Zobacz na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBWpkwLjFR0 

 

KONFERENCJE METODYCZNE 

I SEMESTR 

 

Dekanat Data Godzina Prowadzący Miejsce spotkania 

Poznań – Jeżyce 21.09.20 17.00 Jadwiga Wesołowska Poznań-Ławica, par. pw. Objawienia Pań-

skiego, ul. Miastkowska 128-132 

Poznań – Łazarz 17.09.20 17.30 Paweł Maciejewski Poznań, par. pw. Świętego Krzyża (Gór-

czyn) 

Poznań – Nowe Miasto  28.09.20 16.30 Jadwiga Wesołowska Poznań, par. pw. Chrystusa Odkupiciela, 

Trzemeszeńska 20 

Poznań – Piątkowo 29.09.20 17.00 Hanna Sołtysiak Poznań, par. pw. Matki Odkupiciela, os. 

Wł. Jagiełły 105 

Poznań – Rataje 24.09.20 17.00 Paweł Maciejewski Poznań, par. pw. Chrystusa Najwyższego 

Kapłana 

Poznań – Winogrady 05.11.20 16.30 Jadwiga Wesołowska Poznań, par. pw. Matki Bożej Pocieszenia 

Poznań – Stare Miasto 09.11.20 16.30 Jadwiga Wesołowska Poznań, par. pw. św. Wojciecha  

Poznań-Starołęka 22.09.20 17.00 Hanna Sołtysiak Poznań, par. pw. św. Antoniego, ul. św. 

Antoniego 50 

Borecki 23.09.20 16.00 Elżbieta Koronowska Cerekwica, par. pw. św. Jakuba W. 

Bukowski  19.10.20 16.00 Hanna Sołtysiak Opalenica, ul. Farna 5 

Czarnkowski/Wieleński 12.10.20 16.30 Jadwiga Wesołowska Czarnków, par. pw. JChNK 

Czerwonacki 17.11.20 16.30 Jadwiga Wesołowska Par. pw. MB Fatimskiej w Koziegłowach, 

os. Leśne 5 

Gostyński 08.10.20 16.00 Elżbieta Koronowska Gostyń, par. pw. św. Małgorzaty 

Grodziski 05.10.20 16.00 Hanna Sołtysiak Grodzisk Wlkp., par. pw. św. Jadwigi  

Jutrosiński 10.10.20 10.00 Elżbieta Koronowska Golejewko, par. pw. Wszystkich Świętych 

Komornicki 23.09.20 16.30 Hanna Sołtysiak Konarzewo, par. pw. św. Marcina 

Kostrzyński 11.09.20 17.00 Joanna Staniś-Rzepka Kostrzyn, par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła 

https://www.pwtw.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/
https://www.pwtw.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/
https://www.youtube.com/watch?v=eBWpkwLjFR0


Kościański 15.10.20 16.30 Paweł Maciejewski Kościan, par pw. św. Brata Alberta 

Kórnicki 24.09.20 17.00 Joanna Staniś-Rzepka Śnieciska, par. pw. św. Marcina 

Krobski 22.10.20 16.00 Elżbieta Koronowska Krobia, par. pw. św. Mikołaja 

Krzywiński 21.10.20 16.00 Elżbieta Koronowska Lubiń, Klasztor Ojców Benedyktynów 

Leszczyński 17.10.20 10.00 Elżbieta Koronowska  Leszno, par. pw. św. Józefa 

Luboński 21.09.20 17.00 Hanna Sołtysiak Puszczykowo, par. pw. MB Wniebowziętej, 

ul. Kościelna 1 

Lwówecki  12.10.20 16.00 Hanna Sołtysiak Nowy Tomyśl, par. pw. NSPJ, ul. Pl. Cho-

pina 10 A 

Międzychodzki 08.10.20 14.30 Paweł Maciejewski Międzychód, par. pw. Męczeństwa św. Jana 

Chrzciciela 

Nowomiejski 06.10.20 16.30 Joanna Staniś-Rzepka Kolniczki, par. pw. Narodzenia NMP 

Obornicki 01.10.20 16.30 Paweł Maciejewski Oborniki, par. pw. Miłosierdzia Bożego 

Pniewski 08.10.20 17.00 Paweł Maciejewski Pniewy, klasztor Sióstr Urszulanek SJK 

Przemęcki 28.10.20 16.00 Elżbieta Koronowska Zaborówiec, Arch. Dom Rekolekcyjny 

Przeźmierowski 05.11.20 17.00 Paweł Maciejewski Tarnowo Podgórne, par. pw. Wszystkich 

Świętych 

Rawicki 30.09.20 16.30 Elżbieta Koronowska Miejska Górka, Goruszki - Klasztor Fran-

ciszkanów 

Rydzyński 19.09.20 10.00 Elżbieta Koronowska Osieczna, par. pw. Świętej Trójcy 

Stęszewski 06.10.20 16.00 Jadwiga Wesołowska Stęszew, par. pw. Trójcy Świętej, ul. Ko-

ścielna 3 

Swarzędzki 20.10.20 16.30 Jadwiga Wesołowska Swarzędz, par. pw. Chrystusa Jedynego 

Zbawiciela, os. Mielżyńskiego 1 

Szamotulski 22.10.20 16.30 Paweł Maciejewski Szamotuły - Kolegiata 

Śmigielski 16.09.20 16.00 Elżbieta Koronowska Radomicko, par. pw. św. Jana Chrzciciela 

Średzki 25.09.20 17.00 Joanna Staniś-Rzepka Nietrzanowo, par. pw. Wszystkich Świę-

tych 

Śremski 18.09.20 16.45 Joanna Staniś-Rzepka Śrem, par. pw. Ducha Świętego 

Święciechowski 04.11.20 16.00 Elżbieta Koronowska Mórkowo, par. pw. Wszystkich Świętych 

Wieleński 12.10.20 16.30 Jadwiga Wesołowska Czarnków, par. pw. JChNK 

Wolsztyński/Zbąszyński  07.10.20 17.00 Hanna Sołtysiak Wolsztyn, par. pw. NMP Niepokalanie 

Poczętej 

Wroniecki 28.09.20 16.30 Hanna Sołtysiak Chrzypsko Wielkie, par. pw. św. Wojciecha 

 

 

 

 

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 

 

„Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” 

Poznań  
 

Archidiecezja Poznańska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest or-

ganizatorem XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 

2020/2021. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie 

na człowieka”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawo-

wych. 



Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze 

informacje dotyczące organizacji Olimpiady. 

 

I. CELE OLIMPIADY 

Celem olimpiady jest przedstawienie integralnej wizji człowieka w ujęciu teologii katolic-

kiej.  

1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: człowiek, godność osoby, wol-

ność, dusza i ciało, świętość, powołanie; poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu chrze-

ścijańskiej antropologii; zapoznanie z biblijnymi przekazami i nauczaniem Kościoła na temat 

stworzenia człowieka, jego przymiotów i miejsca w świecie; rozumienie egzystencji człowie-

ka jako jedności duszy i ciała oraz komplementarności płci; ukazanie, że zadaniem człowieka 

jest nieustanne dorastanie do swego człowieczeństwa i rozwój rozumiany jako osobista świę-

tość; ukazanie trudności w drodze do świętości (grzech); poznanie powołania człowieka do 

życia we wspólnocie; wskazanie na ostateczne przeznaczenie człowieka do życia wiecznego. 

2. W zakresie rozwijania umiejętności: odkrywanie własnego istnienia jako kobieta lub 

mężczyzna; odczytywanie powołania do świętości nie w oderwaniu od innych, ale we wspól-

nocie. 

3. W zakresie formacji osobowej: odkrywanie własnej wartości, wynikającej z godności 

człowieka jako osoby, rozumianej w znaczeniu ontologicznym - jako wartości najwyższej i 

bezwzględnej, danej raz na zawsze, niezależnej od czyjegokolwiek uznania - oraz jako proces, 

którego celem jest doskonalenie we własnym istnieniu, nastawione na wartości osobowe (ta-

kie jak prawda, piękno i dobro). 

4. W zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty ludzkiej; włączenie 

się w promocję wartości, służących dobru człowieka. 

 

II. HARMONOGRAM OLIMPIADY 

1. Katecheci zgłaszają udział szkoły w olimpiadzie do 15 listopada 2020 r. pocztą elek-

troniczną na adres: katechetyczny@archpoznan.pl 

Do zgłoszonych szkół zostaną przesłane pytania na etap szkolny. Po zakończeniu etapu 

szkolnego należy przesłać protokół z wynikami na adres: 

Kuria Metropolitalna w Poznaniu 

ul. Ostrów Tumski 2 

61-109 Poznań 

 

2. Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady przedstawia się następująco: 

- zawody I stopnia (etap szkolny) - 2 grudnia 2020 roku 

- zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 3 marca 2021 roku 

- zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 8–10 kwietnia 2021 roku 

 

III. LITERATURA  

1. Etap szkolny – 2 grudnia 2020 roku  

Pismo Święte:  

Rdz 1-2 

Ps 8 

Syr 17, 1-8 

1 Tes 5 

Magisterium Kościoła: 

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-

snym Gaudium et spes, p. 12-14. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1700-1715. 

mailto:katechetyczny@archpoznan.pl


Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, p. 13-16, 

[https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html]  

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, 

I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 34-48. 

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, 

Lublin 2020, p. 1-30. 

Opracowania: 
Z. Grocholewski, Ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, w: (red.) D. Drą-

żek, M. Kiereś i in., Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia, Toruń 2019, s. 

15-23. 

W. Polak, Powołani w Chrystusie, Gniezno 1999, s. 43-53 (rozdz. Człowiek adresa-

tem powołania chrześcijańskiego). 

E. Reszczyńska, Biblijne podstawy godności ludzkiej, w: S. Łabendowicz, Wyznawać 

wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolic-

kiego, Sandomierz 1999, s. 461-467. 

M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 

158-163; 316 -330. 

 

2. Etap diecezjalny – 3 marca 2021 roku 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz 

 

Pismo Święte:  

Kpł 11,44n, 

Mt 5,3-12;  

Łk 19,11-28;  

Dz 2,42-47; 

Dz 4, 32-37 

Magisterium Kościoła: 

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-

snym Gaudium et spes, p. 23-32. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1716-1729; 1776-1802; 1877-1896; 1928-1948 

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 

(https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html)  

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, 

Lublin 2020, p. 150-170. 

Opracowania: 

M. Dziewiecki, Człowiek w obliczu sumienia, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę 

dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, 

Sandomierz 1999, s. 514-521. 

A. Lach, Wspólnotowy wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego, w: S. Łabendo-

wicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu 

Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 553-559. 

E. Reszczyńska, Czy istnieje recepta na szczęście?, w: S. Łabendowicz, Wyznawać 

wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolic-

kiego, Sandomierz 1999, s. 468-474 

M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s.; 

405-439. 

 

C. Etap ogólnopolski – 8–10 kwietnia 2021 roku  

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html


Pismo Święte:  

Rdz 3-4 

Pwt 30, 15.19 

Mt 24,36-41 

Mt 25, 31-46 

Magisterium Kościoła: 
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes, p. 15-22. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1730-1761; 1803-1876. 

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, 

I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 105-159. 

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, 

Lublin 2020, p. 31-44; 236-237; 295-317. 

 

Opracowania: 

I. Bokwa, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego, w: S. Łabendo-

wicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu 

Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.250-254. 

M. Janas, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym, w: S. Łaben-

dowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu 

Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.149-155. 

E. Reszczyńska, Gdzie jesteś Adamie? – doświadczenie grzechu w życiu człowieka, 

w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie 

Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 531-537. 

M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, 

s. 169-174; 274-307; 349-361. 

G. Ryś, Życie i śmierć, homilia 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wam_2016_moc_07.html 

 

Odnośniki do tekstów, które nie są powszechnie dostępne w Internecie oraz bieżące informa-

cje dostępne będą wkrótce na stronie internetowej OTK: www.otk.pl.  

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych 

Warunkiem wzięcia udziału w OTK już na etapie szkolnym, jest wyrażenie zgody na prze-

twarzanie danych osobowych. W tym celu wszystkim zgłaszającym się uczestnikom należy 

przedstawić informację o przetwarzaniu ich danych i odebrać od nich pisemną zgodę na prze-

twarzanie danych osobowych (od przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełno-

letnich). Tylko te osoby, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą 

wziąć udział w etapie szkolnym OTK. Oryginały wszystkich oświadczeń o zgodzie na prze-

twarzanie danych osobowych muszą zostać załączone do protokołu i przekazane wraz z pro-

tokołem do Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. 

 Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych został umieszczony na następ-

nych stronach. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób organizujących konkurs, 

znajduje się na ostatnich stronach informatora. Prosimy o udostępnianie informacji wszystkim 

zaangażowanym w organizację etapu szkolnego osobom. 

Sprawdzenia prac oraz opracowania rankingu uczestników z etapu szkolnego mogą 

dokonać jedynie osoby upoważnione do tego przez Archidiecezję Poznańską. Przy zgłoszeniu 

szkoły prosimy o podanie listy tych osób. Upoważnienie otrzymają Państwo w odpowiedzi na 

wiadomość poczty elektronicznej. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wam_2016_moc_07.html


ZGŁOSZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

Nazwa edycji Olimpiady Teologii Katolickiej: ___ Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka _____________ 

Imię i nazwisko ucznia: ______________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna ucznia: ____________________________________________________________ 

Wiek ucznia: _______________________________________________________________________________________ 

Szkoła: ___________________________________________________________________________________________ 

Nauczyciel przygotowujący: __________________________________________________________________________ 

Uwaga! 

Dokument ma dwie strony i należy jeszcze złożyć stosowne oświadczenia –  

wypełnić pola wyboru i złożyć podpisy. 

OŚWIADCZENIA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SKŁADA PRAWNY OPIEKUN 

UCZNIA 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Jest mi wiadome, że: zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, a w szczególności 

kontaktu w sprawach organizacyjnych, oceny zadań konkursowych oraz ogłoszenia wyników i wydania zaświadczeń. Tym 

samym administratorem danych osobowych, które dotyczą mnie i dziecka, które ma zostać uczestnikiem (uczestniczką) 

konkursu, jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (organizator). 

Zbieranie dodatkowych danych 

Finalistki i finaliści, w związku z przejściem do kolejnego etapu konkursu, mogą zostać poproszeni o podanie dodatkowych 

danych takich jak: data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

Podanie tych danych będzie warunkiem dalszego uczestnictwa w konkursie. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych 

Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) – dalej „RODO”). W każdym momencie mogę ją cofnąć, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych 

mające miejsce przed jej cofnięciem. Utrzymanie zgody jest warunkiem nieprzerwanego udziału w olimpiadzie.  

Udostępnianie danych 

Odbiorcami danych będą diecezje wspierające organizację konkursu, a także inne podmioty, z których usług korzystają 

zarówno organizator jaki i diecezje wspierające, a z którymi zawarły stosowne umowy.  

Usuwanie danych 

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody albo do trzech lat od zakończenia danej edycji OTK. Ro-

zumiem, że jeśli uczestnik (uczestniczka) konkursu zostanie zakwalifikowany (zakwalifikowana) do etapu ogólnopolskiego 

olimpiady, to jego (jej) dane mogą być zachowane w celach historycznych. 

Publikacja danych na stronie internetowej 

Administrator może podjąć decyzję o publikacji na swojej stronie internetowej wyników finalistek i finalistów wraz z imieniem 

i nazwiskiem oraz wizerunkiem. To samo dotyczy diecezji finalistek i finalistów, które w tym przypadku są odrębnymi admini-

stratorami danych. Takie przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu ogłaszania wyników OTK i na pod-

stawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na 

opisywaniu najważniejszych wydarzeń z jego działalności. W przypadku finalistek i finalistów krąg odbiorców danych będzie 

zatem szerszy o użytkowników strony internetowej oraz podmioty wpierające administratorów w utrzymywaniu stron interne-



towych. Czas takiego przetwarzania danych będzie zależny od praktyki archiwizowania strony, która obowiązuje u danego 

administratora. W odniesieniu do tej informacji oświadczam, że (należy odpowiednio wstawić znak X): 

[   ] TAK      [   ] NIE      Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika (uczestniczki) konkursu na zasadach określo-

nych w informacji dotyczącej strony internetowej. 

[   ] NIE      [   ] TAK      Wnoszę o nieujawnienie na stronie internetowej informacji w przypadku, gdyby uczestnik (uczest-

niczka) konkursu został finalistą (została finalistką) OTK. 

Prawa związane z ochroną danych, inspektor ochrony danych 

Jest mi wiadome, że mam prawo żądania od administratora dostępu do zebranych danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można wcześniej wyjaśnić 

wszelkie wątpliwości składając zapytania na adres: iod@uksw.edu.pl; lub pod numerem telefonu: 22/5619034. 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie danych osobowych na 

przedstawionych wyżej zasadach. 

 

Podpis opiekuna prawnego ucznia: _________________________________________________ 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem OTK 

Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam) się z regulaminem OTK. 

 

Podpis opiekuna prawnego ucznia: _________________________________________________ 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH 

Nazwa edycji Olimpiady Teologii Katolickiej: ___ Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka _____________ 

Imię i nazwisko ucznia: ______________________________________________________________________________ 

Wiek ucznia: _______________________________________________________________________________________ 

Szkoła: ___________________________________________________________________________________________ 

Nauczyciel przygotowujący: __________________________________________________________________________ 

Uwaga! 

Dokument ma dwie strony i należy jeszcze złożyć stosowne oświadczenia –  

wypełnić pola wyboru i złożyć podpisy. 

OŚWIADCZENIA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SKŁADA PRAWNY OPIEKUN 

UCZNIA 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Jest mi wiadome, że: zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, a w szczególności 

kontaktu w sprawach organizacyjnych, oceny zadań konkursowych oraz ogłoszenia wyników i wydania zaświadczeń. Tym 

samym administratorem danych osobowych, które mnie dotyczą, jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-

szawie (organizator). 

Zbieranie dodatkowych danych 

Finalistki i finaliści, w związku z przejściem do kolejnego etapu konkursu, mogą zostać poproszeni o podanie dodatkowych 

danych takich jak: data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

Podanie tych danych będzie warunkiem dalszego uczestnictwa w konkursie. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych 

Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) – dalej „RODO”). W każdym momencie mogę ją cofnąć, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych 

mające miejsce przed jej cofnięciem. Utrzymanie zgody jest warunkiem nieprzerwanego udziału w olimpiadzie.  

Udostępnianie danych 

Odbiorcami danych będą diecezje wspierające organizację konkursu, a także inne podmioty, z których usług korzystają 

zarówno organizator jaki i diecezje wspierające, a z którymi zawarły stosowne umowy.  

Usuwanie danych 

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody albo do trzech lat od zakończenia danej edycji OTK. Ro-

zumiem, że jeśli zostanę zakwalifikowany (zakwalifikowana) do etapu ogólnopolskiego olimpiady, to moje dane mogą być 

zachowane w celach historycznych. 

Publikacja danych na stronie internetowej 

Administrator może podjąć decyzję o publikacji na swojej stronie internetowej wyników finalistek i finalistów wraz z imieniem i 

nazwiskiem oraz wizerunkiem. To samo dotyczy diecezji finalistek i finalistów, które w tym przypadku są odrębnymi admini-

stratorami danych. Takie przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu ogłaszania wyników OTK i na pod-

stawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na 

opisywaniu najważniejszych wydarzeń z jego działalności. W przypadku finalistek i finalistów krąg odbiorców danych będzie 

zatem szerszy o użytkowników strony internetowej oraz podmioty wpierające administratorów w utrzymywaniu stron interne-

towych. Czas takiego przetwarzania danych będzie zależny od praktyki archiwizowania strony, która obowiązuje u danego 

administratora. W odniesieniu do tej informacji oświadczam, że (należy odpowiednio wstawić znak X): 



[   ] TAK      [   ] NIE      Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na zasadach określonych w informacji dotyczącej 

strony internetowej. 

[   ] NIE      [   ] TAK      Wnoszę o nieujawnienie na stronie internetowej informacji w przypadku, gdybym został finalistą 

(została finalistką) OTK. 

Prawa związane z ochroną danych, inspektor ochrony danych 

Jest mi wiadome, że mam prawo żądania od administratora dostępu do zebranych danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można wcześniej wyjaśnić 

wszelkie wątpliwości składając zapytania na adres: iod@uksw.edu.pl; lub pod numerem telefonu: 22/5619034. 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie danych osobowych na 

przedstawionych wyżej zasadach. 

 

Podpis uczestnika (uczestniczki): _________________________________________________ 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem OTK 

Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam) się z regulaminem OTK. 

 

Podpis uczestnika (uczestniczki): _________________________________________________ 

 

 

 

 



XXVII KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ 

 

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” 

Poznań 2020/2021 
 

Konkurs obejmuje uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej z terenu województwa wielko-

polskiego. Organizatorem KWR jest Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w 

Poznaniu. Przewodniczącym Komisji Głównej Konkursu Wiedzy Religijnej jest ks. dr Artur 

Filipiak. 

 

Zgłoszenia zwycięzców etapu szkolnego: wyłącznie e-mail: konkurswr@archpoznan.pl  

(w wiadomości e-mail proszę umieścić informacje takie jak w protokole, a w temacie wiado-

mości wpisać miejscowość i nr szkoły). Ewentualny dodatkowy kontakt: Paweł Maciejewski, 

doradca metodyczny religii - tel. kom. 601 83 93 04 (zalecane od 20.00 do 21.00) 

 

Etapy konkursu: 

 

1. Szkolny – termin zakończenia 15 stycznia 2021 r.  

 

Zgłoszenia uczniów do etapu rejonowego prosimy dokonywać wyłącznie drogą meilową, 

wg załączonego wzoru, w terminie do 23 stycznia 2021 r.  

 

Na adresy mailowe zgłaszające uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowe-

go, zostanie do 28 lutego 2021 przesłane krótkie potwierdzenie. 

 

Uwaga! Na etap szkolny pytania konkursowe przygotowują katecheci. 

Termin oraz miejsca etapu rejonowego (planowanego na sobotę na początku drugiego 

semestru) i finału KWR, zostaną podane na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej 

przed rozpoczęciem drugiego semestru.  

 

2. Rejonowy – w wyznaczonych terytorialnie miejscach. 

Szkoły liczące do 600 uczniów mogą zgłaszać 3 osoby, zaś szkoły liczące powyżej 600 

uczniów 4 osoby. Nie ma możliwości zgłoszenia większej liczby uczniów. Osoby zgłoszone 

z innych diecezji leżących na terenie województwa wielkopolskiego, zostaną przypisane do 

rejonów terytorialnie najbliższych. 

 

I rejon  

Dekanaty: Poznań-Jeżyce, Poznań-Piątkowo, Poznań-Winogrady, bukowski, czarnkowski, 

obornicki, pniewski, szamotulski, wieleński, wroniecki. 

 II rejon – 

Dekanaty: Poznań-Łazarz, grodziski, komornicki, luboński, lwówecki, międzychodzki, 

przeźmierowski,  

stęszewski, wolsztyński, zbąszyński.  

 III rejon  
Dekanaty: Poznań-Nowe Miasto, Poznań-Rataje, Poznań-Stare Miasto, Poznań-Starołęka, 

czerwonacki, kostrzyński, kórnicki, nowomiejski, swarzędzki, średzki, śremski. 

 IV rejon  

Dekanaty: borecki, gostyński, jutrosiński, kościański, krobski, krzywiński, leszczyński, 

przemęcki, rawicki, rydzyński, święciechowski, śmigielski. 

mailto:konkurswr@archpoznan.pl


LITERATURA  

 

etap szkolny 

Ewangelia wg św. Mateusza 26, 17-35 

Ewangelia wg św. Marka 14, 12-25 

Ewangelia wg św. Łukasza 22, 1-38  

 

Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1345 – 1355 

 

Krzysztof Gołębiowski, Bł. Paweł VI – papież i pontyfikat przełomu, Tygodnik „Niedziela”, 

e-wydanie, dostępny w Internecie: https://www.niedziela.pl/artykul/11838/Bl-Pawel-VI-

%E2%80%93-papiez-i-pontyfikat 

 

Andrzej Grzelak, To czyńcie na moją pamiątkę Z dziejów liturgii Mszy świętej sprawowanej w 

Kościele zachodnim, „Teologia Praktyczna” 7 (2006), s. 147-155 cz. I Sprawowanie Pamiątki 

Pana w Kościele pierwotnym, dostępny w Internecie: 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/download/13624/13308/  

 

etap rejonowy 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz: 

 

1 Kor 11, 23-26 

 

Paolo Sartor, ABC o Eucharystii, Kraków 2007, fragment: Wybrane najstarsze opisy Eucha-

rystii, dostępny w Internecie: 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/abc_eucharystii_1.html 

 

Andrzej Grzelak, To czyńcie na moją pamiątkę Z dziejów liturgii Mszy świętej sprawowanej w 

Kościele zachodnim, „Teologia Praktyczna” 7 (2006), s. 155-160 cz. II-IV, dostępny w Inter-

necie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/download/13624/13308/  

 

etap diecezjalny 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i rejonowego oraz: 

 

Andrzej Grzelak, To czyńcie na moją pamiątkę Z dziejów liturgii Mszy świętej sprawowanej w 

Kościele zachodnim, „Teologia Praktyczna” 7 (2006), s. 160-163 cz. V, dostępny w Interne-

cie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/download/13624/13308/  

 

Ks. Dariusz Kwiatkowski, 50 lat po uchwaleniu Konstytucji o liturgii Sacrosanctum conci-

lium na Soborze Watykańskim II, dostępny w Internecie: 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/dk_50latkl.html  

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na etapie rejonowym i diecezjalnym, jest wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych. W tym celu osobom kwalifikującym się do etapu rejonowego 

należy przedstawić informację o przetwarzaniu danych osobowych i odebrać od nich pisemną 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Tylko te osoby, które wyrażą zgodę na przetwa-

rzanie ich danych osobowych, mogą być zakwalifikowane do etapu rejonowego i dalej. Ory-

https://www.niedziela.pl/artykul/11838/Bl-Pawel-VI-%E2%80%93-papiez-i-pontyfikat
https://www.niedziela.pl/artykul/11838/Bl-Pawel-VI-%E2%80%93-papiez-i-pontyfikat
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/download/13624/13308/
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/abc_eucharystii_1.html
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/download/13624/13308/
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/download/13624/13308/
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/dk_50latkl.html


ginały oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych muszą zostać załączone do 

protokołu (podpisanego przez wszystkich członków komisji) i przekazane wraz z protokołem 

koordynatorowi etapu rejonowego, który przekaże je do Referatu Katechetycznego Kurii Me-

tropolitalnej w Poznaniu. 

Prosimy, by osoba inicjująca konkurs na etapie szkolnym i rejonowym, udostępniła in-

formację o przetwarzaniu danych osobowych dla osób organizujących konkurs (katecheci, 

członkowie komisji) innym osobom zaangażowanym w organizację konkursu. 

Wzór oświadczenia o zgodzie uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych zo-

stał umieszczony poniżej. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WSPIERAJĄ-

CYCH ORGANIZACJĘ KONKURSU 

Administrator, cel przetwarzania danych 

Administratorem danych osobowych jest Archidiecezja Poznańska. Dane przetwarzane 

są w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu – nadania upoważnień, identyfiko-

wania osób wchodzących w skład komisji i oceniających uczestników konkursu. 

Podstawa zbierania danych i podmioty, którym dane będą ujawniane 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Archidiecezji Poznańskiej (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim), 

polegającego na nadzorze nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej oraz 2) podmioty serwisują-

ce systemy informatyczne administratora. 

Usuwanie danych 

Dane będą przetwarzane do dwóch lat od ogłoszenia wyników konkursu, ale możemy je su-

nąć już po miesiącu, jeśli zdecydujemy o braku potrzeby przechowywania protokołów. 

Państwa prawa 

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 

Warszawa). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można wcześniej 

wyjaśnić wszelkie wątpliwości składając zapytania na adres: inspektor@archpoznan.pl; lub 

ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań. 

 

 



ZGŁOSZENIE NA ORGANIZOWANY PRZEZ ARCHIDIECEZJĘ POZNAŃSKĄ XXVII KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ 

Imię i nazwisko ucznia:   _______________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna ucznia:   ______________________________________________________________ 

Wiek ucznia:   ________________________________________________________________________________________ 

Szkoła:   _____________________________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SKŁADA PRAWNY OPIEKUN 

UCZNIA 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Jest mi wiadome, że: zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, a w szczególności kontaktu w spra-

wach organizacyjnych, oceny zadań konkursowych oraz ogłoszenia wyników i wydania zaświadczeń. Tym samym administratorem danych 

osobowych, które dotyczą mnie i dziecka, które ma zostać uczestnikiem (uczestniczką) konkursu, jest Archidiecezja Poznańska. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych 

Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda (art. 7. ust. 1. pkt 1. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim – dalej „Dekretu”). W każdym momencie mogę ją cofnąć, jednak bez 

wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed jej cofnięciem. Utrzymanie zgody jest warunkiem nieprzerwanego udziału 

w konkursie.  

Udostępnianie danych 

Odbiorcami danych będą dostawcy usług internetowych administratora lub podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 

Usuwanie danych 

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody albo: 1) do trzech miesięcy od ogłoszenia wyników etapu szkolnego, jeżeli 

uczestnik (uczestniczka) konkursu weźmie udział jedynie w etapie szkolnym; 2) odpowiednio do trzech miesięcy od ogłoszenia wyników 

etapu rejonowego; 3) do trzech lat od ogłoszenia wyników etapu diecezjalnego, jeśli uczestnik (uczestniczka) konkursu przejdzie do tego 

etapu. Rozumiem, że dane uczestnika (uczestniczki) mogą być zachowane w celach historycznych. 

Publikacja danych na stronie internetowej 

Jest mi wiadome, że administrator zamierza opublikować na swojej stronie internetowej (www.archpoznan.pl) wyniki laureatek i laureatów 

wraz z imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem. Takie przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce na podstawie prawnie uza-

sadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 7. ust. 1. pkt 6. Dekretu) polegających na opisywaniu najważniejszych wyda-

rzeń z jego działalności (art. 10. ust. 2. Dekretu). W przypadku laureatek i laureatów krąg odbiorców danych będzie zatem szerszy 

o użytkowników strony internetowej. Czas takiego przetwarzania danych będzie wynosił dwa lata. W odniesieniu do tej informacji oświad-

czam, że (należy odpowiednio wstawić znak X):  

[   ] TAK      [   ] NIE      Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika (uczestniczki) konkursu na zasadach określonych w informacji 

dotyczącej strony internetowej. 

[   ] NIE      [   ] TAK      Wnoszę o nieujawnienie na stronie internetowej informacji w przypadku, gdyby uczestnik (uczestniczka) konkursu 

został laureatem (została laureatką) konkursu. 

Prawa związane z ochroną danych, inspektor ochrony danych 

Jest mi wiadome, że mam prawo żądania od administratora dostępu do zebranych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyń-

skiego 6, 01-015 Warszawa). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można wcześniej wyjaśnić wszelkie wątpliwości 

składając zapytania na adres: inspektor@archpoz.pl lub ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań. 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Archidiecezję Poznańską danych osobowych na przedstawionych wyżej zasadach. 

 

Podpis opiekuna prawnego ucznia: _________________________________________________ 

 



PROTOKÓŁ 

 

przebiegu etapu szkolnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów 

szkół podstawowych ........................................ 

w ........................................ 

dekanat ....................................................  

Numer rejonu, do którego jest przydzielona szkoła podczas etapu rejonowego .................... 

W etapie szkolnym konkursu brało udział ............. uczniów gimnazjum. 

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący: .................................................................................................... 

Członkowie:  

 ................................................................................................... 

  

................................................................................................... 

 

po sprawdzeniu prac kwalifikuje następujących uczniów do etapu rejonowego: 

 

L.p

. 

Nazwisko Imię Szkoła Nr rejonu 

konkursu 

Opiekun 

imię, nazwisko 

1. 

 

   

 

 

  

2. 

 

   

 

 

  

3. 

 

   

 

 

  

 

Załącznik do niniejszego protokołu stanowią oświadczenia uczniów (ich przedstawicieli 

ustawowych) o zgodach na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób organizujących konkurs znajdują się 

w ogłoszeniu o konkursie umieszczonym w „Poznańskim informatorze katechetycznym 2020-

2021” 

 

 

 

 



KONKURS PLASTYCZNY  

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” 

 
 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 

 
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”  

 
(edycja XV – 2020) 

 

pod Honorowym Patronatem  

J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Piotra Sawczuka, 

Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia", 

Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie  

sekcja św. Jana Chrzciciela, 

Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, 

Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego,  

Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego  

oraz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  

Jarosława Borowskiego 

 

w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego  

oraz Roku Świętego Jana Pawła II ogłoszonego  

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  

 

I. Organizatorzy 

 - Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 

 - Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie 

 - Dekanat Bielski 

 - Fundacja Mater 

 

II. Cele konkursu: 

1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobo-

wości papieża Jana Pawła II. 

2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Ja-

na Pawła II. 

3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. 

4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży. 

 

III. Zasady konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.  



2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach: 

 - kategoria I: dzieci przedszkolne  

 - kategoria II: uczniowie klas I - III szkoły podstawowej 

 - kategoria III: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 

 - kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawo-

wych 

 - kategoria V: uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych 

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XX Dnia Papieskiego 

“Totus Tuus” (Cały Twój). 

4. Format pracy: dowolny. 

5. Technika wykonania: dowolna, płaska (malarstwo, grafika, rysunek). 

6. Skan lub zdjęcie pracy wraz ze stopką załączoną do regulaminu należy przesłać do 

dnia 20 IX 2020 r. na adres: konkursjp2_bielsk@wp.pl  

7. Praca powinna być zeskanowana w jakości umożliwiającej druk (min. 300 dpi). 

8. Wykonując zdjęcie pracy konkursowej należy zadbać o jednolite oświetlenie fotogra-

fowanej pracy, o maksymalne wypełnienie kadru fotografowaną pracą, o prostopadłe 

ustawienie obiektywu względem fotografowanej pracy, o rozdzielczość fotografii 

min. 300 dpi. Minimalna długość krótszego boku fotografowanej pracy powinna wy-

nosić 3000 pikseli. 

9. Dopuszczalny format pliku: jpg (dowolny rodzaj), pdf. Rozmiar pliku nie powinien 

przekraczać 5 MB (megabajtów).  

10. W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy.  

11. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. O wynikach konkursu Organizator 
poinformuje drogą elektroniczną. 

12. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Dyplomy zostaną wysłane pocztą 
elektroniczną na adres, z którego nadesłano pracę , a nagrody drogą pocztową.  

13. Nagrodzone prace prezentowane będą na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 

oraz na profilu Muzeum w Bielsku Podlaskim na Facebooku.  

14. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.10.2020 r.  

 

V. Uwagi organizatorów: 

1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane 
pod uwagę). 

2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę. 
3. Prace konkursowe przesłane elektronicznie przechodzą na własność organizatorów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodu-

kowania. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o któ-
rych zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 
nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, 

poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach 

wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publi-

kacji w Internecie. 

6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i pu-

blikowania prac. 

7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posia-

https://ekai.pl/search/Totus+Tuus/
mailto:muzeum@muzeum.bialystok.pl


daniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do 

konkursu.  

8. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnio-

nym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświad-

czeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.  

9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulami-

nem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym infor-

muję iż:  

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Euro-

pejskiej PL) informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan 

Paweł II w oczach dziecka” (edycja XV – 2020) jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku 

Ratusz - Rynek Kościuszki 10, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, iod@muzeum.bialystok.pl 

3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie, 

4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie: - 

- art. 6 ust. 1 lit. c i f,  

- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym 

przepisem prawa, 

6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administrato-

ra dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze-

nia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu 

uczestnictwa w konkursie. 

 

Biuro organizacyjne: 

Muzeum w Bielsku Podlaskim 

ul. Mickiewicza 45 

17 – 100 Bielsk Podlaski  

Polska 

tel. kom. +48 509 336 841 

 

 

KONKURS PRAWA KANONICZNEGO 
 

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające 

na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie 

Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem tegorocznego Kon-

kursu będzie Ustrój Kościoła Łacińskiego. 

Poprzednie edycje Konkursu cieszyły się szerokim zainteresowaniem wśród uczniów 

i zostały bardzo pozytywnie przez nich odebrane. W pierwszym etapie ubiegłorocznego Kon-

kursu wzięło udział ponad 1500 uczestników, spośród których 150 zostało zaproszonych na 

etap finałowy. Niestety przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 nie udało wyłonić się 

https://poczta.wp.pl/k/


laureatów. Żywimy gorącą nadzieję, że w tej edycji obostrzenia higieniczno-sanitarne pozwo-

lą nam przeprowadzić Konkurs w sposób bezpieczny, jednocześnie zapewniając realizację 

jego celów. 

W ten sposób znaczna grupa młodych ludzi mogła w ramach zdrowej rywalizacji po-

znać pewne zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego, rozwijać swoje pasje i odkrywać ten 

mało popularny kierunek wiedzy. Co więcej był to czas nawiązywania nowych relacji oraz 

znajomości ponieważ na naszą Alma Mater zjechała młodzież z całej Polski. 

W związku z powyższym, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie. Może 

być to ciekawe doświadczenie zarówno dla Uczniów, jak i Państwa, jako Katechetów. Temat 

tegorocznej edycji – Ustrój Kościoła Łacińskiego – pozwala na bliższe poznanie struktury 

Kościoła, przez co może pomóc zrozumieć właściwie jego funkcjonowanie i zachęcić do ak-

tywniejszego współdziałania. 

Liczymy na Państwa udział. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Konkurs objęty 

jest dofinansowaniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna 

odpowiedzialność nauki” 

 

Zgłoszenie szkoły należy dokonać do 15.11.2020 r. do godz. 23:59, poprzez:  

1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem 

https://forms.gle/iRhonMK9RxZ4oiKZ9 lub; 

2. adres   e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl lub;  

3. listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. 

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe 

Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.  

W przypadku wybrania możliwości zgłoszenia 2 lub 3 należy załączyć załącznik nr 1 do 

Regulaminu Konkursu.  

 

REGULAMIN 

V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRAWA KANONICZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 

USTRÓJ KOŚCIOŁA ŁACIŃSKIEGO 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów 

Szkół Ponadpodstawowych (dalej: „Konkurs”) jest Koło Naukowe Prawa Kanonicz-

nego Regula Iuris działające w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa 

Kanoniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwane 

dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs objęty jest dofinansowaniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ra-

mach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” nr umowy 

SONP/SP/466192/2020. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs ma charakter naukowy i jest Konkursem wiedzy. 

5. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa kanonicznego; 

zachęcenie do lektury dokumentów Kościoła katolickiego; formowanie umiejętności 

samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy; stworzenie młodzieży możliwości 

szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom 

warunków twórczej pracy z młodzieżą. 

6. Konkurs trwa od 16 listopada 2020 roku do dnia 13 kwietnia 2020 roku. 

 

https://forms.gle/iRhonMK9RxZ4oiKZ9
mailto:regulaiuris@uksw.edu.pl


§ 2. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół licealnych oraz technicznych, którzy 

ukończyli 18 rok życia lub są osobami powyżej 15 roku życia, posiadającymi zgodę 

rodzica lub opiekuna prawnego (dalej: „Uczestnikami Konkursu”). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być nauczyciele. W przypadku, gdy Organizator 

stwierdzi, że w rywalizacji w Konkursie brała udział osoba niespełniająca warunków 

uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej 

nagrody w Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 

4. Koszty związane z przejazdem uczestników Konkursu na etap finałowy pokrywają 

Uczestnicy. 

 

§ 3. Temat, Forma, Zgłoszenia 

1. Tematem V edycji Konkursu jest „Ustrój Kościoła Łacińskiego”. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwuetapowej formie pisemnego testu: 

a. Etap szkolny: test jednokrotnego wyboru, 

b. Etap ogólnopolski: test wielokrotnego wyboru. 

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia etapu finałowego w formie stacjo-

narnej z przyczyn niezależnych od Organizatorów, w tym m. in. z powodu ograni-

czeń sanitarno-epidemiologicznych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmia-

ny terminu lub formy przeprowadzenia etapu finałowego. O ewentualnych zmianach 

uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Opiekunów nie później niż na 

miesiąc przed nowym terminem etapu finałowego. 

4. Zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie należy przesłać do 15 listopada 2020 roku 

do godziny 23:59 WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny 

pod adresem: https://forms.gle/iRhonMK9RxZ4oiKZ9 podając: miejscowość, nazwę 

i adres szkoły, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nauczyciela-Opiekuna (kate-

chety) odpowiedzialnego za etap szkolny, a także liczbę uczniów, którzy wezmą 

udział w Konkursie. 

5. Zgłoszenie do Konkursu może również nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia (Za-

łącznik nr 1) na adres Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris: regulaiu-

ris@uksw.edu.pl 

6. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie można dokonać także w formie papiero-

wej za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając zgłoszenie (załącznik nr 1) 

listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. 

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Nau-

kowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem: „ZGŁOSZENIE”. 

 

§ 4. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszym etap to etap szkolny, drugi 

to etap ogólnopolski (finałowy), który odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego, przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie. 

2. Etap szkolny: 

a. Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są Nauczyciele-Opiekunowie (kateche-

ci) zgłaszający Uczniów do Konkursu. Pytania na etap szkolny oraz protokół kon-

kursowy zostaną przesłane na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. 

b. Nauczyciel-Opiekun (katecheta) w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje Szkol-

ną Komisję Konkursową. 



c. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, Nauczyciele-Opiekunowie (katecheci) przesy-

łają karty odpowiedzi uczniów wraz z protokołem oraz „Zgody na przetwarzanie da-

nych osobowych” na adres Dziekanatu Wydziału Prawa 

Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-

Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem KON-

KURS lub skany dokumentów na adres e-mail regulaiuris@uksw.edu.pl do 31 grud-

nia 2020 roku. Karty odpowiedzi uczniów zostaną sprawdzone przez Komisję powo-

łaną przez organizatorów. 

d. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podpisania się na karcie odpowiedzi druko-

wanymi literami. 

e. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź 

uczestnik może otrzymać 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik otrzymuje 0 

punktów. 

f. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem sprawdzania prac kon-

kursowych, Organizator powoła Komisję Rewizyjną w składzie: Opiekun Koła, Pre-

zesa Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris oraz Członek Zarządu Ko-

ła. 

g. Organizatorzy prześlą wyniki Konkursu do 31 stycznia 2021 roku na adres kontakto-

wy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

h. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się nie więcej niż 150 najlepszych Uczestni-

ków etapu szkolnego. 

i. Organizator rości sobie prawo do wykluczenia pracy w przypadku naruszenia inte-

gralności karty odpowiedzi (zmiana formatu, zniszczenie, nieczytelność danych, wy-

drukowanie na formacie innym niż A4). 

3. Etap ogólnopolski: 

a. Etap ogólnopolski odbędzie się 13 kwietnia 2021 roku. 

b. Etap ogólnopolski odbywa się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie. 

c. Uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test wielkokrotnego wyboru składający się z 

35 pytań. Za poprawne wskazanie wszystkich właściwych odpowiedzi na pytanie 

uczestnik uzyskuje 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik uzyskuje 0 punktów. 

d. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut. 

4. Runda dodatkowa: 

a. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia Konkursu, Komisja Konkursowa składa-

jąca się z Organizatorów oraz Profesorów może zdecydować albo o przyznaniu na-

gród ex aequo albo przeprowadzić rundę dodatkową (dogrywkę). 

b. Zadaniem uczestników rundy dodatkowej jest rozwiązanie testu wielokrotnego wybo-

ru, składającego się z 10 pytań. 

c. Za poprawne wskazanie właściwej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Jeśli 

wskaże wszystkie poprawne odpowiedzi na dane pytanie, otrzymuje 4 punkty. Na 

rozwiązanie testu uczestnicy mają 15 minut. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

a. Wskazanie zwycięzcy następuje przez doliczenie punktów z rundy dodatkowej do 

wyników testu etapu finałowego. 

b. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia konkursu po przeprowadzeniu rudny 

dodatkowej decyzję w sprawie sposobu dalszego postępowania podejmuje Komisja 

Konkursowa, nie wyłączając przeprowadzenia drugiej rundy dodatkowej w postaci 

odpowiedzi ustnej przed Komisją. 



6. W przypadku wskazanym w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Organizatorzy Kon-

kursu poinformują nie później niż na miesiąc przed nowym terminem etapu finało-

wego o sposobie jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia. 

 

§ 5. Materiały źródłowe 

Pytania na dwóch etapach konkursowych będą tworzone na podstawie następujących 

dokumentów Kościoła: 

1) Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Epi-

skopatu, Pallottinum 1984, kanony 330-572; 

2) Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy 

Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego; 

3) Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, nr 18-

29; 

4) Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 871-913; 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu jest Uni-

wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dewaj-

tis 5, 01-815 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać  się będzie na 

zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych). 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uksw.edu.pl lub za pomocą 

poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i prze-

prowadzenia Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Konkursie. 

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia sprzeciwu, 

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-

twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. nazwę i adres szkoły, 

c. numer oraz adres e-mail katechety. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, nazwy i ad-

resu szkoła oraz swojego wizerunku w celu informowania (także w mediach) o wy-

nikach. 



9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w spo-

sób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, pań-

stwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym z wyjątkiem przepisów prze-

widzianych przepisami prawa. 

11. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do reali-

zacji wyżej określonych celów, administrator danych zastrzega sobie prawo do usu-

nięcia danych po upływie terminu na wniesienie zażalenia na wyniki konkursu. 

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, od-

powiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia po-

wierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby za-

pewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wie-

dzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu prze-

twarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym praw-

dopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 

uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

§ 7. Nagrody 

1. Główną nagrodę w Konkursie stanowi indeks na studia na Wydziale Prawa Kano-

nicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

2. Indeks otrzymują laureaci, którzy zajęli I, II i III miejsce. 

3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu indeksów także osobom, 

które otrzymały wyróżnienia. 

4. Laureaci Konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, których wartość uzależ-

niona jest od zajmowanego miejsca. 

5. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 4 na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Usta-

wy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1426) są zwol-

nione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie przekraczają sumy 2000 zł 

na jednego uczestnika. 

6. Tytuł laureata konkursu przysługuje trzem osobom, które zajęły odpowiednio I, II i 

III miejsce. Ponadto tytuł laureata uzyskują osoby, które otrzymały wyróżnienie. 
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7. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia nie więcej niż 

5 osobom, które pomimo uzyskania najlepszych wyników nie zajęły I, II lub III 

miejsca. 

8. Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego uzyskują tytuł finalisty Konkursu oraz 

otrzymują dyplom Finalisty. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród następuje w dniu etapu finałowego. 

 

§ 8. Zażalenie 

1. Zażalenie w formie pisemnej, jak i elektronicznej, co do rozstrzygnięcia mogą skła-

dać Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem swoich Nauczycieli-Opiekunów (kate-

chetów). 

2. Zażalenie może być przesłane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyników Kon-

kursu. 

3. Zażalenia rozpatrywać będzie Komisja, o której mowa w § 4 ust. 2 ppkt f. 



4. Zażalenia rozpatrywane będą w terminie 7 dni od ich doręczenia. 

5. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji w terminie 7 dni od daty rozpa-

trzenia zażalenia. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. 

2. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie oraz przesłanie 

przez każdego z Uczestników Konkursu oraz Katechety oświadczenia o zapoznaniu 

się z regulaminem Konkursu (Załącznik nr 2), zgody na przetwarzanie danych oso-

bowych (Załącznik nr 3) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku 

awansu do etapu ogólnopolskiego (Załącznik nr 4). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte 

Uczestników. 

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu 

w Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 War-

szawa p. 54), stronie internetowej https://www.wpk.uksw.edu.pl oraz na stronie fan-

page-u (https://www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris/) oraz w wydarzeniu 

Organizatora (https://www.facebook.com/events/702196593666808/). 

5. W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl 

 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy  

1. Miejscowość  

2. Nazwa szkoły  

3. Adres szkoły  

4. Imię i nazwisko katechety  

5. Telefon kontaktowy katechety  

6. Adres e-mail katechety  

7. Liczba uczniów, którzy wezmą udział w Konkursie 

 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa 

Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Ustrój Kościoła Łacińskie-

go”. 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w re-

gulaminie konkursu. 

………………………………..    …………………………………. 

(miejscowość, data)          (podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i 

przeprowadzenia V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów 

Szkół Ponadpodstawowych „Ustrój Kościoła Łacińskiego” oraz udostępnienia in-

formacji o wynikach Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem da-

nych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5, 

01-815 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

……………………………….. …………………………………. 



(miejscowość, data) (podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Załącznik nr 4 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa 

Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Ustrój Kościoła Łacińskie-

go”. 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie moje-

go wizerunku, utrwalonego jakakolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, na potrzeby V Ogólnopolskie-

go Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Ustrój Kościoła 

Łacińskiego”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani teryto-

rialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elek-

tronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami in-

nych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe 

z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materia-

łów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszech-

nianie w Internecie (w tym na stronach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 

portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w mate-

riałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub 

publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste. 

……………………………….. ……………………………………. 

(miejscowość, data) (podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego) 

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz laureatów, a 

także dla każdego z uczestników etapu finałowego 

 

 

 

KOLĘDNICY MISYJNI 
 

W tym roku po raz pierwszy materiały formacyjne do przygotowania „Kolędników Misyj-

nych” są tylko w wersji cyfrowej. W obecnej sytuacji dystansu społecznego, można z nich 

skorzystać od razu. Jednak nadal nie wiemy jak i na ile będzie możliwe kolędowanie misyjne 

z dziećmi i młodzieżą- być może w 2021 roku będzie to częściej w kościołach po Mszy świę-

tej, niż chodząc po domach.  

 

Pomimo tych ograniczeń, nie rezygnujemy z tej formy apostolstwa i animacji misyjnej. Za-

chęcam, aby zapoznać się z materiałami na stronie internetowej i spróbować zorganizować 

Kolędników Misyjnych na tyle na ile to będzie możliwe. 

Dziękuję za Wasza pomoc i życzliwość dla Misji Kościoła. 

 

ks. Dawid Stelmach 

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Poznańskiej 

 



KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI” 

XX edycja: Bohaterowie misji 

 

I. Organizator konkursu: 

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. 

poczt. 112 

Tel. (22) 743-95-24; www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl 

 

II. Patronat honorowy konkursu: 

Pan Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej 

Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce 

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji 

 

III. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania mi-

sjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować 

postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania 

ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria 

charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha 

współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu 

wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz 

rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma inte-

grować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie. Szczegółowy Regula-

min  oraz informacje na temat XX edycji konkursu znajdują się na stronach: 

www.adgentes.misje.pl 

 

IV. Temat  XX edycji Konkursu: „Bohaterowie misji” 

 Nie byłoby misji, gdyby nie misjonarki i misjonarze, którzy zdecydowali się opuścić swój 

kraj i udać się do dalekich krajów, by pełnić misję ewangelizacyjną i pomagać ludziom. 

Podczas pandemii koronawirusa, nasi misjonarze i misjonarki zdecydowali się – mimo zagro-

żenia zdrowia i życia – pozostać na placówkach misyjnych. Kontynuują odważnie i ofiarnie 

pomoc niesioną najuboższym i wspierają duchowo i materialnie tych, których dotknęły re-

strykcje związane z koronawirusem. 

Pragniemy, aby temat jubileuszowej edycji Konkursu „Mój szkolny kolega z misji” został 

poświęcony misjonarkom i misjonarzom – cichym i odważnym bohaterom misji. Niechby 

służył lepszemu poznaniu tego kim są, i co robią w dalekich krajach. Warto byśmy poznali 

nie tylko bohaterów misji, którzy już zmarli, i są kandydatami do chwały ołtarzy, ale także 

żyjących i pracujących współcześnie na misjach. 

A może znacie małych bohaterów misji, jakimi są wasi rówieśnicy w krajach misyjnych? 

Mimo trudnych warunków, w jakich żyją starają się kochać innych, pomagać im i wspierać. 

Warto opowiedzieć ich historię innym. 

Ale misje to nie tylko ofiarni misjonarze w krajach misyjnych, ale także ci, którzy w Polsce 

angażują się w dzieło misyjne Kościoła. To także nauczyciele, kapłani i katecheci prowadzą-

cy animację misyjną w parafiach i szkołach oraz dzieci i młodzież, na różne sposoby pomaga-

jący misjonarzom. Byłoby dobrze, gdyby Konkurs „Mój szkolny kolega z misji” ukazał wiel-



kość i piękno ich zaangażowania misyjnego. Poszukajmy zatem w naszych wspólnotach para-

fialnych i środowisku tych, którzy są bohaterami misji. 

 

V. Czas trwania Konkursu: 

Konkurs  zostanie ogłoszony głoszony 15 września 2020 r. Możliwość zgłoszenia uczestnic-

twa on line do dn. 28 grudnia 2020 r. na formularzu dostępnym na stronie 

www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl. 

Przesłanie prac do dn. 31 marca 2021 r. Termin ogłoszenia wyników konkursu i uroczystej 

gali zostaną podane w terminie późniejszym. Mamy nadzieję, że pandemia koronawirusa nie 

przeszkodzi nam we wspólnym świętowaniu podczas uroczystej Gali w Warszawie. 

 

VI. Etapy konkursu: 

Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii 

i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2021 r.) 

Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii. 

Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół 

uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnic-

twa w konkursie. 

Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes” ul. Byszewska 1, skr. poczt. 

112, 03-729 WARSZAWA 4 

Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych: 

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej 

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej 

c) trzeci etap edukacyjny: VII-VIII – szkoły  podstawowej. 

 

VII. Zadania uczestników: 

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w trzech kategoriach: 

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł 

prasowy lub wywiad) prezentująca misjonarki i misjonarzy, realia pracy misyjnej, małych 

bohaterów z krajów misyjnych lub dorosłych i uczniów angażujących się w misyjne dzieło 

Kościoła w Polsce. 

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – 

temat prac plastycznych nawiązuje do pracy misjonarzy lub form zaangażowania misyjnego 

dzieci i młodzieży. 

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tema-

tyce misyjnej. 

d) charytatywna –  ze względu na pandemię koronawirusa wyjątkowo w tym roku kategoria ta 

zostaje zawieszona. 

 

2) Konkurs dla nauczycieli: 

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariu-

sza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem problematyki misyjnej. Temat zajęć nie musi wprost 

nawiązywać do tematu Konkursu (preferowane). Celem zajęć byłoby przybliżenie uczniom 

wspaniałych postaci misjonarek i misjonarzy (postacie historyczne lub współczesne) oraz 



tych, którzy w naszych środowiskach angażują się w animację i formację misyjną, pomagają 

misjom. 

 

VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje: 

adgentes.misje@gmail.com lub  www.adgentes.misje.pl 

mailto:adgentes.misje@gmail.com
http://www.adgentes.misje.pl/




INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W ramach komunikowanych w informatorze zdarzeń i działań Archidiecezja Poznańska bę-

dzie przetwarzać dane osobowe: 

1) w związku z wizytacjami – wizytowanych katechetów; 

2) w związku z rekolekcjami, konferencjami oraz innymi spotkaniami formacyjnymi, jeśli 

uczestnictwo w nich jest wymagane – katechetów. 

 

Administrator, cel przetwarzania danych 

Administratorem danych osobowych w wymienionych przypadkach jest Archidiecezja Po-

znańska. Przypominamy, że w przypadku wizytacji oraz obowiązkowego uczestnictwa w róż-

nych spotkaniach, dane zbierane są w celu prowadzenia dokumentacji związanej z wykony-

waniem posługi i pracą katechety, uczestnictwem w obowiązkowych spotkaniach, oraz inny-

mi obowiązkami wynikającymi z prawa kanonicznego. 

Podstawa zbierania danych i podmioty, którym dane będą ujawniane 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-

nego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego lub prawa 

świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).  

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być 1) inne niż archidiecezja podmioty 

kościelne, w tym parafia, w której wykonywana jest posługa, 2) podmioty zatrudniające Pań-

stwa jako katechetów, a także 3) podmioty organizujące spotkania metodyczne i rekolekcje. 

Odbiorcami danych są także: 4) dostawca usługi poczty elektronicznej oraz 5) podmioty ser-

wisujące systemy informatyczne administratora. 

Usuwanie danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od wygaśnięcia misji kanonicznej, co 

jednak nie dotyczy wszelkich Państwa danych – zgodnie z informacją, którą otrzymali Pań-

stwo w momencie nadania misji kanonicznej. 

Państwa prawa 

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 

Warszawa). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można wcześniej 

wyjaśnić wszelkie wątpliwości składając zapytania na adres: inspektor@archpoznan.pl; lub 

ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań. 

 


