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SŁOWO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 
 

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Otrzymujemy w darze nowy czas nauki i wychowania. Wszystko 

chcemy przeżywać jako wielką szansę i zadanie, dlatego też jako ludzie wiary na pierwszym miejscu 

zwracamy się do Boga z prośbą o pomoc. Niech Chrystus, Nauczyciel nauczycieli, obdarza wszystkich 

potrzebnymi łaskami. 

 

Z całego serca dziękujemy Wam Drodzy Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy za Waszą ciężką pracę. 

Dziękujemy za nieustanną gotowość podejmowania posługi nauczania i wychowywania. Jesteśmy Wam 

bardzo wdzięczni za to, że w tych trudnych czasach trwacie dzielnie na drodze swojego nauczycielskiego 

powołania. Dziękujemy również wszystkim, którzy podejmują niezwykle ważną i potrzebną pracę kate-

chetyczną w parafiach. Słowa wdzięczności kierujemy też pod adresem Ministerstwa Edukacji i Nauki za 

podejmowane przygotowania do wprowadzenia obowiązkowego wyboru pomiędzy religią a etyką. 

 

Pamiętamy także o Was Drodzy Uczniowie. Rozpoczynając nowy rok szkolny, podejmujecie wysiłek 

nauki. Doceniamy Wasz trud wkładany w zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie własnych serc i sumień. 

Dziękujemy Wam za udział w lekcji religii w szkole. Drodzy Uczniowie, korzystajcie z tej wielkiej szan-

sy pogłębienia swojej wiary i przybliżenia się do Boga. To jest wielki dar, którego nie wolno nam zmar-

nować. 

 

Lękamy się pandemii, która nas oddala od siebie i zamyka w domach. Boimy się też związanych z nią 

trudności w nauce. Z niepokojem serca przyjmujemy więc każdego dnia informacje o epidemii koronawi-

rusa. Wobec tych wszystkich niepewności i lęków bądźmy silni i patrzmy z głęboką nadzieją w przy-

szłość. Wspierając się wzajemnie, możemy pokonać wszelkie przeciwności w organizacji i przebiegu 

szkolnej nauki. Uwierzmy mocno w to, że razem jesteśmy w stanie uczynić bardzo wiele. Niech połączy 

nas wzajemna życzliwość, zaufanie i solidna praca. 

 

Na nowy rok szkolny otrzymujemy dar beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ten wielki Prymas 

Tysiąclecia uczy nas, jak przetrwać każdy trudny czas. Zachęca nas, abyśmy we wszystkim patrzyli z 

wiarą ku Bogu. Niech tak będzie pośród nas. Z Panem Bogiem pokonamy wszystko! 

 

Wraz z dniem beatyfikacji rozpoczniemy też XI Tydzień Wychowania w Polsce pod hasłem W blasku 

ojcostwa św. Józefa. Podejmijmy razem nasze zamyślenie nad dziełem wychowania. Szukajmy wspólnie 

inspiracji wychowawczych, wpatrując się w osobę św. Józefa. 

 

Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa. 

 

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

 

+ Wojciech Osial 

DEKANALNI REFERENCI I WIZYTATORZY KATECHETYCZNI 

 
DEKANAT WIZYTATOR DEKA-

NALNY 

NUMER TELE-

FONU 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

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 Mia-

sto 

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

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

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

go 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. Jakuba 

Poznań Winogrady 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. Piotr Przydrożny (61) 444-02-44 Grodzisk Wlkp., św. Faustyny 

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

Komornicki Ks. Adam Sczaniecki (61) 814-80-41 Konarzewo 

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

ła 

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

Kórnicki Ks. Przemysław Przybylski (61) 285-76-24 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. Krzysztof Ratajczak (61) 442-20-89 Nowy Tomyśl, NSJ 

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

Chrzciciela 

Nowomiejski Ks. Roman Gajewski (61) 287-54-24 Kolniczki 

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

Pniewski Ks. Wojciech Kryza (61) 291-70-48 Otorowo 

Przemęcki Ks. Zbigniew Dobroń (65) 537-00-14 Włoszakowice 

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 Jedynego 

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) 281 86 77 Wieszczyczyn 

Święciechowski Ks. Maciej Kubiak (65) 534 13 29 Wilkowice 

Wieleński Ks. Jakub Turek (67) 349-21-41 Rosko 

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



Poczętej 

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

 



DORADCY METODYCZNI I KATECHETYCZNI NAUKI RELIGII 

 

Nazwisko i imię Rejon działania Kontakt Poczta e-mail 

Elżbieta  

Koronowska  

borecki, jutrosiński, go-

styński, krobski, krzywiń-

ski, leszczyński, przemęc-

ki, 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, przeźmierowski, 

szamotulski 

Tel. 601 839 304 

Zalecane w godz. 20.00-

21.00 

doradca.maciejewski@odn.poznan.pl 

 

Joanna  

Staniś-Rzepka  

kostrzyński, kórnicki, no-

womiejski, średzki, śrem-

ski 

Tel. 508 103 900 

SP w Śnieciskach, 

ul. Parkowa 

tel. 61 285 76 26 

jrzepka@onet.pl 

 

 

 

Hanna  

Sołtysiak 

Poznań-Piątkowo, Poznań-

Starołęka, bukowski, gro-

dziski, komornicki, luboń-

ski, lwówecki, wroniecki, 

wolsztyński, zbąszyński 

Tel. 601 755 201 

 

doradca.soltysiak@odn.poznan.pl 
 

Jadwiga  

Wesołowska 

Poznań-Stare Miasto, Po-

znań-Nowe Miasto, Po-

znań-Jeżyce, Poznań-

Winogrady, czarnkowski, 

czerwonacki, stęszewski, 

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 2021/2022 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wy-

chowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szla-

chetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz pozna-

wania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w 

celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w 

edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne. 

 



WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII  

OBOWIĄZUJĄCYCH W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Przedszkole – dzieci 3 i 4-letnie 

 

Nr programu 

i data za-

twierdzenia 

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 – dzieci 5-letnie 

 

Nr programu 

i data za-

twierdzenia 

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 

i data za-

twierdzenia 

Program  Podręcznik  

AZ-0-01/18 

 19.09.2018  

Spotykam Jezusa 

 

Kocham Pana Jezusa (dwie części)  

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

(red.) ks. dr Paweł Płaczek 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 



Szkoła podstawowa – klasy I – IV 

 

Nr programu 

i data za-

twierdzenia 

Program Podręcznik 

AZ-1-01/18 

19.09.2018 

 

Zaproszeni na ucztę 

z Jezusem – Bóg 

naszym Ojcem 

Klasa I 

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

Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części)  

(red.) ks. dr Paweł Płaczek 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-1-01/18 

19.09.2018 

 

Zaproszeni na ucztę 

z Jezusem – Bóg 

daje nam swego 

Syna - Jezusa 

Klasa II 

AZ-12-01/18-PO-1/21 

Chcemy poznać Pana Jezusa (dwie części)  

(red.) ks. dr Paweł Płaczek 

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 

i data za-

twierdzenia 

Program Podręcznik 

AZ-2-01/18 

19.09.2018 

 

Bóg kocha i zbawia 

człowieka – 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-2-01/18 

19.09.2018 

 

Bóg kocha i zbawia 

człowieka – Jezus 

Chrystus nas zba-

wia 

Klasa VI 

AZ-22-01/18-PO-2/2  

Jezus nas zbawia (dwie części)  

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

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 

i data za-

twierdzenia 

Program Podręcznik 

AZ-3-01/18 

19.09.2018 

Z Bogiem w dorosłe 

życie – W poszuki-

waniu wolności  

Klasa I 

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

Szukam wolności  

(red.) ks. dr Radosław Mazur 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-3-01/18 

19.09.2018 

Z Bogiem w dorosłe 

życie – W poszuki-

waniu dojrzałej 

wiary 

Klasa II 

AZ-32-01/18-PO-6/21 

Szukam dojrzałej wiary 

(red.) ks. dr Radosław Mazur 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 

Szkoła ponadpodstawowa – technikum 

 

Nr programu 

i data za-

twierdzenia 

Program Podręcznik 

AZ-4-01/18 

19.09.2018 

Z Bogiem w dorosłe 

życie – W poszuki-

waniu wolności 

Klasa I 

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

Szukam wolności  

(red.) ks. dr Radosław Mazur 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-4-01/18 

19.09.2018 

Z Bogiem w dorosłe 

życie – W poszuki-

waniu dojrzałej 

wiary  

Klasa II 

AZ-32-01/18-PO-6/21 

Szukam dojrzałej wiary 

(red.) ks. dr Radosław Mazur 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

Szkoła ponadpodstawowa – branżowa I stopnia 

 

Nr programu 

i data za-

twierdzenia 

Program Podręcznik 

AZ-5-01/18 

19.09.2018 

Ku dorosłości - W 

poszukiwaniu doj-
Klasa I 

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



rzałej wiary  Droga do dojrzałej wiary  

(red.) ks. dr Radosław Mazur  

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

AZ-5-01/18 

19.09.2018 

Ku dorosłości - W 

poszukiwaniu na-

dziei  

Klasa II 

AZ-52-01/18-PO-10/21 

Droga do nadziei 

(red.) ks. dr Radosław Mazur 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe 

 

Nr programu 

i data za-

twierdzenia 

Program Podręcznik 

AZ-4-01/10 

9.06.2010 

 

 Świadek Chrystusa Klasa III (po gimnazjum) 

Moje miejsce w rodzinie 

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

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań  

AZ-4-01/10 

9.06.2010 

 

 Świadek Chrystusa Klasa III i IV (po szkole podstawowej) 

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

Moje miejsce w świecie 

Moje miejsce w rodzinie  

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

 



 

SPOTKANIE DEKANALNYCH  

REFERENTÓW KATECHETYCZNYCH 

 

Dnia 8 września 2021 roku (środa) w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu odbędzie się spotkanie księży 

Dekanalnych Referentów Katechetycznych. Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.00. Przewidywany czas 

trwania zebrania – dwie godziny. 

 

 

 

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, organizacja rekolekcji dla katechetów została wstrzymana. 

Jednocześnie zawieszony do odwołania pozostaje obowiązek odbycia rekolekcji przez katechetów co dwa 

lata.  

 

Ewentualne zmiany dotyczące organizacji rekolekcji dla katechetów będą podane do wiadomości księ-

żom proboszczom oraz na stronie internetowej Archidiecezji w zakładce „Katecheza”.  

 

 

 

 

 

OFERTA ODN W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (https://odnpoznan.pl/) zaprasza do skorzystania z oferty szkoleń 
przygotowanych na nowy rok szkolny.  
Zainteresowanych nauczycieli religii zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas ofertą zajęć 
(https://odnpoznan.pl/kalendarz/szkolenia/dla-nauczycieli-2/religia-i-etyka) oraz kontaktu z doradcami meto-
dycznymi Ośrodka (https://odnpoznan.pl/doradcy/wykaz-doradcow). 
 
Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam 
 
Z poważaniem 
Justyna Szychowiak 
Kierownik Pracowni Wspomagania Szkół i Doradztwa tel. 61 858 47 22, kom. 508 381 762 

 

 

SZKOŁA DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY 

 

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

dział Teologiczny w Warszawie od roku prowadzi Szkołę Duszpasterzy Młodzieży.  

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

spowiadania młodzieży, przygotowania do bierzmowania itp. Poruszane są zagadnienia z psychologii 

młodzieży, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, a także metod prowadzenia grup. 

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

dania i duszpasterstwa młodzieży. 

https://odnpoznan.pl/
https://odnpoznan.pl/kalendarz/szkolenia/dla-nauczycieli-2/religia-i-etyka
https://odnpoznan.pl/doradcy/wykaz-doradcow


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 28.09.21 17.00 Jadwiga Wesołowska Poznań-Ławica, par. pw. Obja-

wienia Pańskiego, ul. Miastkow-

ska 128-132 

Poznań – Łazarz 16.09.21 17.30 Paweł Maciejewski Poznań, par. pw. Świętego Krzy-

ża, ul Częstochowska 16 

Poznań – Nowe Miasto  21.09.21 16.30 Jadwiga Wesołowska Poznań, par. pw. Chrystusa Od-

kupiciela, Trzemeszeńska 20 

Poznań – Piątkowo 09.11.21 17.00 Hanna Sołtysiak Poznań, par. pw. Matki Odkupi-

ciela, os. Wł. Jagiełły 105 

Poznań – Rataje 23.09.21 17.00 Paweł Maciejewski Poznań, par. pw. Chrystusa Naj-

wyższego Kapłana, os. Lecha 

Poznań – Winogrady 16.11.21 16.30 Jadwiga Wesołowska Poznań, par. pw. Matki Bożej Po-

cieszenia, ul. Kartuska 33 

Poznań – Stare Miasto 09.11.21 16.30 

 

Jadwiga Wesołowska Poznań, par. pw. św. Wojciecha w 

Poznaniu na Wzgórzu św. Wojcie-

cha 

Poznań-Starołęka 21.09.21 17.00 Hanna Sołtysiak Poznań, par. pw. św. Józefa, ul. 

Agrestowa 19 

Borecki 04.11.21 16.00 Elżbieta Koronowska Cerekwica, par. pw. św. Jakuba 

Większego 

Bukowski  13.09.21 16.00 Hanna Sołtysiak Opalenica, par. pw. św. Mateusza 

Czarnkowski 18.10.21 16.30 Jadwiga Wesołowska Czarnków, par. pw. Jezusa Chry-

stusa Najwyższego Kapłana 

Czerwonacki 26.10.21 16.30 Jadwiga Wesołowska Par. pw. MB Fatimskiej w Kozie-

głowach 

Gostyński 03.11.21 16.00 Elżbieta Koronowska Gostyń, par. pw. św. Małgorzaty 

Grodziski 04.10.21 16.00 Hanna Sołtysiak Grodzisk Wlkp., par. pw. św. Fau-

styny 

Jutrosiński 09.10.21 10.00 Elżbieta Koronowska Golejewko, par.pw. Wszystkich 

Świętych 

Komornicki 05.10.21 16.30 Hanna Sołtysiak Konarzewo, par. pw. św. Marcina 

Kostrzyński 29.09.21 17.00 Joanna Staniś-

Rzepka 

Czerlejno, par. pw. NMP Wnie-

bowziętej 

Kościański 30.09.21 16.30 Paweł Maciejewski Kościan, par. pw. św. Brata Al-

berta 

Kórnicki 13.09.21 16.00 Joanna Staniś-

Rzepka 

Śnieciska, par. pw. św. Marcina 

Krobski 27.10.21 16.00 Elżbieta Koronowska Krobia, par.pw. św. Mikołaja  

Krzywiński 28.10.21 16.00 Elżbieta Koronowska Lubiń, Klasztor Benedyktynów 

Leszczyński 16.10.21 10.00 Elżbieta Koronowska Leszno, par.pw. św. Józefa 

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


Luboński 28.09.21 17.00 Hanna Sołtysiak Puszczykowo, par. pw. MB Wnie-

bowziętej, ul. Kościelna 1 

Lwówecki  13.10.21 16.00 Hanna Sołtysiak Nowy Tomyśl, par. pw. Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa 

Międzychodzki 28.10.21 14.30 Paweł Maciejewski Międzychód, par. pw. Męczeństwa 

św. Jana Chrzciciela 

Nowomiejski 22.09.21 16.00 Joanna Staniś-

Rzepka 

Kolniczki, par. pw. Narodzenia 

NMP 

Obornicki 21.10.21 16.30 Paweł Maciejewski Oborniki, par. pw. Miłosierdzia 

Bożego 

Pniewski 28.10.21 17.00 Paweł Maciejewski Pniewy, klasztor Sióstr Urszula-

nek SJK 

Przemęcki 20.10.21 16.00 Elżbieta Koronowska Włoszakowice, par.pw. Św. Trójcy 

Przeźmierowski 04.11.21 17.00 Paweł Maciejewski Tarnowo Podgórne, par. pw. 

Wszystkich Świętych 

Rawicki 13.10.21 16.30 Elżbieta Koronowska Miejska Górka, Goruszki- Klasz-

tor Franciszkanów  

Rydzyński 23.10.21 10.00 Elżbieta Koronowska Rydzyna, par.pw. św. Stanisława 

Biskupa  

Stęszewski 05.10.21 16.00 Jadwiga Wesołowska Stęszew, par. pw. Trójcy Świętej 

Swarzędzki 12.10.21 16.30 Jadwiga Wesołowska Swarzędz, par. pw. Chrystusa 

Jedynego Zbawiciela, os. Mielżyń-

skiego 1 

Szamotulski 07.10.21 16.30 Paweł Maciejewski Szamotuły - Kolegiata 

Śmigielski 06.10.21 16.00 Elżbieta Koronowska  Radomicko, par. pw. św. Jana 

Chrzciciela 

Średzki 13.09.21 17.00 Joanna Staniś-

Rzepka 

Nietrzanowo, par. pw. Wszystkich 

Świętych 

Śremski 15.09.21 17.00 Joanna Staniś-

Rzepka 

Śrem, par. pw. Ducha Świętego 

Święciechowski 17.11.21 16.00 Elżbieta Koronowska Wilkowice, par.pw.   św. Marcina  

Wieleński 18.10.21 16.30 Jadwiga Wesołowska Czarnków, par. pw. Jezusa Chry-

stusa Najwyższego Kapłana 

Wolsztyński 27.09.21 16.00 Hanna Sołtysiak Wolsztyn, par. pw. NMP Niepoka-

lanie Poczętej 

Wroniecki 20.09.21 16.30 Hanna Sołtysiak Chrzypsko Wielkie, par. pw. św. 

Wojciecha 

Zbąszyński 27.09.21 16.00 Hanna Sołtysiak Wolsztyn, par. pw. NMP Niepoka-

lanie Poczętej 

 



XXXII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 

„Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” 
 

 

Diecezja Płocka wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXII Ogólno-

polskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2021/2022. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Oblicza 

Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponad-

podstawowych. 

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

organizacji Olimpiady. 

 

I. CELE OLIMPIADY 

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi o miłosierdziu Bożym; z kluczowymi wy-

powiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o miłosierdziu Bożym oraz z osobą i przesła-

niem Apostołki Miłosierdzia Bożego św. s. Faustyny Kowalskiej.  

1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: miłosierdzie, pojednanie, nawrócenie, przebaczenie; 

poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu nauczania Kościoła o Miłosierdziu Bożym, poznanie biografii św. s. 

Faustyny Kowalskiej oraz jej  „Dzienniczka”.  

2. W zakresie rozwijania umiejętności: wyjaśnienie historii rozwoju i recepcji w nauczaniu i życiu Kościoła 

prawdy o miłosierdziu Bożym; prezentacja biografii św. s. Faustyny Kowalskiej; praktyka w codzienności podsta-

wowych form kultu Miłosierdzia Bożego; praktyka uczynków miłosierdzia. 

3. W zakresie formacji osobowej: pogłębianie sensu sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii; uświa-

domienie, że doświadczenie miłosierdzia jest zaczynem żywotności i wolności, a także może przeciwdziałać skost-

nieniu, formalizmowi, przeciętności, zobojętnieniu i rutynie, które zagrażają elementom tworzącym strukturę i 

naturę  Kościoła;  

4. W zakresie praktyki: wskazanie podstawowych dokumenty Magisterium Kościoła o miłosierdziu Bożym; 

uświadomienie wagi tych dokumentów; życie w codzienności prawdami o Bożym miłosierdziu; praktykowanie 

uczynków miłosierdzia.  

 

 

II. TERMINARZ 

 

Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady przedstawia się następująco: 

- zawody I stopnia (etap szkolny) - 17 listopada 2021 roku 

- zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 9 marca 2022 roku 

- zawody III stopnia (etap ogólnopolski) – 31marca–2 kwietnia 2022 roku 

 

III. LITERATURA  

1. Etap szkolny: Miłosierdzie Boga w historii zbawienia – 17 listopada 2021 roku  
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2. Etap diecezjalny: Miłosierdzie Boże w posłudze Kościoła – 9 marca 2022 roku 
 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz 
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ry: 49–52. 
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SEWERYNIAK Henryk, BEDNARCZYK Rafał, Ojcostwo i miłosierdzie. Biskup Leon Wetmański 

(1886–1941), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999. Wybrane strony: 85–102. 

 

3. Etap ogólnopolski: Miłosierdzie w życiu chrześcijanina – 31 marca – 2 kwietnia 2022 roku  



 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz 

 

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 2299–2301, 
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FRANCISZEK, „Dobra woń Chrystusa i światło Jego Miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice 

św. Pawła za Murami” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 27–
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NOWOWIEJSKI Antoni Julian, „List Pasterski na «Tydzień Miłosierdzia»”, w: Miesięcznik Paster-

ski Płocki 33 (1938), s. 404–406. 

 

NOWOWIEJSKI Antoni Julian, „List pasterski w sprawie niesienia pomocy biednym”, w: Miesięcz-
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WETMAŃSKI Leon, Miłosierdzie. Konferencje wygłoszone na zebraniach Stowarzyszenia Pań Mi-

łosierdzia w Płocku, Wydawnictwo Księgarni Diecezjalnej „Caritas”, Płock 1939, reprint: Płocki 
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WITKO Andrzej, Św. Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia, w: Odsłony miłosierdzia, red. 
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Odnośniki do tekstów, które nie są powszechnie dostępne w Internecie oraz bieżące informacje dostępne 

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

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 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 Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego 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 wa-

runkiem 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 swo-

bodnego 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. Rozumiem, 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 administratorami danych. Takie 

przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu ogłaszania wyników OTK i na podstawie 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 wpiera-

jące administratorów w utrzymywaniu stron internetowych. 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 War-

szawa). 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 spra-

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

osobowych, które mnie dotyczą, 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 wa-

runkiem 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 swo-

bodnego 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. Rozumiem, że jeśli 

zostanę zakwalifikowany (zakwalifikowana) do etapu ogólnopolskiego olimpiady, to moje dane mogą być zachowane w celach historycz-

nych. 

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 administratorami danych. Takie 

przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu ogłaszania wyników OTK i na podstawie 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 wpiera-

jące administratorów w utrzymywaniu stron internetowych. 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 War-

szawa). 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 

 

„Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka  

świadkami wiary i miłości.” 

Poznań 2021/2022 
 

Konkurs obejmuje uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej z terenu województwa wielkopolskiego. 

Organizatorem KWR jest Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Przewodniczą-

cym Komisji Głównej Konkursu Wiedzy Religijnej jest ks. mgr lic. Piotr Małecki 

 

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

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

miejscowość i nr szkoły). Ewentualny dodatkowy kontakt: Paweł Maciejewski, doradca metodyczny reli-

gii - 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 rejonowego, 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 dru-

giego semestru.  

 

2. Rejonowy – w wyznaczonych terytorialnie miejscach. 

mailto:konkurswr@archpoznan.pl


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, ra-

wicki, rydzyński, święciechowski, śmigielski. 

 

LITERATURA  

 

etap szkolny 

 

S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa, 2001, Rozdz. 1 Aresztowanie 

 

Pismo Święte: Mt 5,1-12; Mt 5,38-42 

 

Benedykt XVI, Deus Caritas Est, p. 16-20 

 

Życiorys Matki Elżbiety Czackiej: https://triuno.pl/home/zgromadzenie/matka-elzbieta-czacka/ 

 

etap rejonowy 

 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz: 

 

S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa, 2001, Rozdz. 2. Rywałd k. Lidzbarka 

 

 

Pismo Święte: Mt 18,21-35; Ef 4,25-32 

 

Benedykt XVI, Deus Caritas Est, p. 26-29 

 

Połączyła ich świętość – list pasterski KEP z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki 

Elżbiety Róży Czackiej w: https://episkopat.pl/biskupi-polscy-w-liscie-na-beatyfikacje-kard-

wyszynskiego-i-matki-czackiej-polaczyla-ich-swietosc/ 

 

etap diecezjalny 

 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i rejonowego oraz: 

 

S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa, 2001, Rozdz. 3 Stoczek Warmiński – fragmenty dotyczące 

1953 roku 

 

R. Łatka, Prymas Stefan Wyszyński wobec Grudnia 1970 w: 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/68664,Prymas-Stefan-Wyszynski-wobec-Grudnia-1970-r.html 

 

https://triuno.pl/home/zgromadzenie/matka-elzbieta-czacka/


Pismo Święte: 1 J 2,1-11 

 

Papież Franciszek, Fratelli tutti, p. 93-95 

 

 

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 przetwarzanie ich danych osobowych, mogą być za-

kwalifikowane do etapu rejonowego i dalej. Oryginały 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 Kateche-

tycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. 

Prosimy, by osoba inicjująca konkurs na etapie szkolnym i rejonowym, udostępniła informację o 

przetwarzaniu danych osobowych dla osób organizujących konkurs (katecheci, członkowie komisji) in-

nym osobom zaangażowanym w organizację konkursu. 

Wzór oświadczenia o zgodzie uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych został umiesz-

czony poniżej. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WSPIERAJĄCYCH OR-

GANIZACJĘ KONKURSU 

Administrator, cel przetwarzania danych 

Administratorem danych osobowych jest Archidiecezja Poznańska. Dane przetwarzane są w celu zapew-

nienia prawidłowego przebiegu konkursu – nadania upoważnień, identyfikowania 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 serwisujące systemy 

informatyczne administratora. 

Usuwanie danych 

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

nia 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 PRAWA KANONICZNEGO 

 

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na 

Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

już po szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Po-

nadpodstawowych. 

Ubiegłoroczna edycja cieszyła się szerokim zainteresowaniem uczestników z całej Polski. W 

pierwszym etapie konkursu wzięło udział ponad 1000 uczniów, spośród których 150 zostało 

zaproszonych na etap finałowy. Ze względu na pandemię oba etapy odbyły się w formie zdal-

nej.  

W latach ubiegłych znaczna grupa młodych ludzi mogła w ramach zdrowej rywalizacji nie 

tylko poznać pewne zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego, ale również 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 licznie zjeżdżała młodzież z 

całej Polski, od Bałtyku po Tatr szczyty. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie dane nam 

gościć Państwa na etapie finałowym zaplanowanym na 31 maja 2022 roku na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Kampusie przy ulicy Dewajtis 5, w Auli 

im. Jana Pawła II. 

Warto dodać, że Laureaci naszego Konkursu otrzymują indeks na studia na Wydziale Prawa 

Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także warto-

ściowe nagrody rzeczowe (tj. tablety, czytniki ebooków, sprzęt elektroniczny), a uczestnictwo 

w Konkursie jest bezpłatne. 

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 tego-

rocznego konkursu, jakim jest Nauczycielskie zadanie Kościoła pozwala na zgłębienie treści 

tj.: Wychowanie chrześcijańskie; głoszenie Słowa Bożego; nauczanie katechetyczne, szkolne 

i akademickie; misyjna działalność Kościoła; środki społecznego przekazu; wyznanie wiary. 

Tematy te są niezwykle ważne dla młodego człowieka, który poprzez wychowanie chrześci-

jańskie buduje swoją relację z Chrystusem i swoim życiem głosi Ewangelię społeczeństwu, w 

którym żyje. 

Liczymy na Państwa udział, a w imieniu Wydziału oraz Studentów i Doktorantów zrzeszo-

nych w Kole Naukowym Regula Iuris zapraszamy wszystkich Uczniów Szkół Ponadpodsta-

wowych do aktywnego udziału w Konkursie!  

Zgłoszenia szkoły należy dokonać do 14.11.2021 r. do godz. 23:59, poprzez: 

1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem – 

https://forms.office.com/r/FYQ1QGhPrj; 

2. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: 

regulaiuris@uksw.edu.pl; 

3. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym 

na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warsza-

wa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula 

Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE. 

 
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: regulaiu-

ris@uksw.edu.pl 

  

Łączymy wyrazy szacunku 

Organizatorzy – Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Regula Iuris 

 

XXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BILIJNEJ  

 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wie-

dzy Biblijnej, wzorem lat ubiegłych, zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informa-

cji dotyczących Konkursu w diecezjalnych informatorach oraz na stronach interneto-

wych Wydziałów, a także o zachęcenie katechetów do podjęcia trudu merytorycznego 

przygotowania uczniów do udziału w „biblijnych zmaganiach”.  

 

W roku szkolnym 2021/2022 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz dwu-

dziesty szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który adresowany jest do 

uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawa-

nia Pisma Świętego.   

 



Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: Księga Jeremiasza oraz Pierwszy i 

Drugi List św. Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słowni-

kiem. Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - 

najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem - Edycja Świętego Pawła, 2011 

(wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).  

 

Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach: szkolny (9-10 marca 2022 r. na 

dedykowanej platformie online), diecezjalny (21 kwietnia 2022 r.) oraz finał ogólnopol-

ski (30-31 maja 2022 r.).  

 

Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 

stronie konkursowej www.okwb.pl i trwa od 1 października 2021 r. do 25 lutego 2022 r. 

Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator diecezjalny.  

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopol-

skiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl oraz na facebook.pl/konkursbiblijny.  

 

Dziękujemy za życzliwość i otwarcie na naszą inicjatywę. Ufamy, że wspólna praca pomoże 

nam w zdobywaniu młodych dla Ewangelii i zaowocuje w sercach wielu młodych chrześci-

jan.  

 

Wielkie Bóg zapłać za pomoc w promowaniu tegoż dzieła.  

 

W imieniu organizatorów,  

 

Agnieszka Zalewska  

 

Koordynator Krajowy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej  

 

Wspólna 25, 00-519 Warszawa  

tel. 605 558 942  

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. 

 

http://www.okwb.pl/
http://www.okwb.pl/


ks. Dawid Stelmach 

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Poznańskiej 

 

 

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI” 

 

XXI edycja:  „Fratelli tutti – braterstwo misyjne” 

 

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 Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki 

 

Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce 

 

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji 

 

III. Cele konkursu: 

 

Niezmiennie od ponad dwudziestu lat celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół 

podstawowych zainteresowania misjami 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 poli-

tycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu 

przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów eduka-

cyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, 

kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację ró-

wieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na 

różnorodne kultury i religie. Szczegółowy Regulamin  oraz informacje na temat XXI edycji 

konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl 

 

IV. Temat  XXI edycji Konkursu: „Fratelli tutti – braterstwo misyjne” 

 

W świecie współczesnym obserwujemy zamęt, skłonności do podziałów, zamykania się jed-

nych na drugich. Pandemia koronawirusa ujawniła wielkie pokłady solidarności i bezintere-

sownej pomocy ale również pokłady egoizmu, podziały między mieszkańcami krajów boga-

tych i ubogich. W trudnej sytuacji ekonomicznej i kulturowej, papież Franciszek wzywa do 

odkrycia na nowo braterstwa chrześcijańskiego i jedności rodzaju ludzkiego. Wszyscy jeste-



śmy braćmi, gdyż wszyscy mamy jednego Ojca w niebie. Wszyscy jesteśmy jednakowo przez 

Niego kochani. Celem Konkursu jest pogłębienie rozumienia braterstwa chrześcijańskiego, 

które opiera się na wierze w Boga-Ojca i Chrystusa, jako jedynego Odkupiciela i Brata ludzi. 

 

Misjonarki i misjonarze są apostołami braterstwa, jedności i pokoju wśród ludzi. Niosą orę-

dzie miłości bliźniego, pomagając najuboższym i najsłabszym. W wielu krajach są jedyni 

obrońcami ich praw i godności. Misje są oazami braterstwa, wzajemnej troski, pomocy, sza-

cunku dla najsłabszych. Misjonarze nikogo nie odrzucają i nie wykluczają ze społeczności 

wiernych. 

 

V. Czas trwania Konkursu: 

 

Konkurs  zostanie ogłoszony głoszony 1 września 2021 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa 

on line do dn. 28 grudnia 2021 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  

lub  www.misje.pl. 

 

Przesłanie prac do dn. 31 marca 2022 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 2022 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 ubiegłym roku kate-

goria ta została zawieszona. W tym roku przywracamy ją, mamy nadzieję na normalne funk-

cjonowanie szkół. Środki zebrane przez uczestników Konkursu w ramach kategorii charyta-

tywnej zostaną przeznaczone na budowę dwóch sal lekcyjnych w szkole podstawowej w Fi-

guil w Kamerunie, prowadzonej przez ojców Oblatów Maryi  Niepokalanej. Dzieło Pomocy 

Ad Gentes wspiera rozbudowę tej szkoły od tego roku. 

 

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 

idei braterstwa chrześcijańskiego oraz wspaniałych obrońców i propagatorów tej idei na mi-

sjach (postacie historyczne lub współczesne). 

 

 VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje: 

 

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

 

b)      tel. (22) 743-95





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. 

 


