Kuria Diecezjalna Łowicka
Stary Rynek 20
99-400 Łowicz

OWR 2016
Olimpiada Wiedzy Religijnej
Dla szkół gimnazjalnych
CZCIGODNI KAPŁANI, SIOSTRY ZAKONNE I ŚWIECCY KATECHECI
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
Po raz kolejny nasza diecezja organizuje Olimpiadę Wiedzy Religijnej dla szkół
gimnazjalnych.
Temat tegorocznej olimpiady brzmi:

„MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”
Od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 w Kościele Powszechnym trwa, obchodzony
z woli papieża Franciszka, „Rok Miłosierdzia”. Z tego powodu tegoroczna Olimpiada Wiedzy
Religijnej dla Gimnazjum podejmuje temat Miłosierdzia. Źródło Miłosierdzia znajdujemy
w Bogu, który jest Miłosierny. Treści, z jakimi mają zapoznać się uczestnicy Olimpiady, a które
wydają się bardzo ważne nie tylko dla ludzi Kościoła, ale także całych społeczeństw
współczesnego świata, zawarte są w Bulli „Misericordie Vultus” w Piśmie Świętym oraz
w wybranych fragmentach Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Was Drodzy Katecheci Szkół Gimnazjalnych
o zainteresowanie tą Olimpiadą młodzieży Waszej szkoły.
Dziękuję wszystkim za współpracę.

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIERZY RELIGIJNEJ

ks. Tomasz Jackowski

Kontakt:
Ks. Tomasz Jackowski; Kuria (46) 837 47 90; Dom (24) 277 49 08; Kom. 602 49 60 16; jacuchy@wp.pl

Łowicz, dnia 11 stycznia 2016 r.

UWAGA !!!
1. Uwaga – od 2013 roku – Nowy Regulamin OWR
2. Proszę nie wysyłać zgłoszenia szkoły do Olimpiady
3. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera ze strony internetowej.
4. Pytania pojawią się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym (27 kwietnia 2016 r. – środa rano
– godz. 8.30, tak aby nauczyciel zdążył odbić odpowiednią ilość testów). Aby pobrać druk z pytaniami i druk
z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU – (kod dostępu został przesłany Dyrekcji szkoły)
5. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie
drugiego protokołu drogą elektroniczną (ze wspomnianej strony internetowej) jest potwierdzeniem udziału szkoły
w olimpiadzie. Zgodnie z Regulaminem OWR § 6. punkt 3, Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego
wyznacza miejscowy ks. dziekan. Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00. (nauczyciela
proszę o telefon do Ks. Dziekana, aby dowiedzieć się o miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego).
6. Cała literatura dostępna jest na stronie internetowej (można pobrać).
7. Jak znaleźć stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl - Strona naszej diecezji. Aby odnaleźć stronę
poświęconą olimpiadzie OWR należy: „wejść” w Kuria Diecezjalna Łowicka, następnie w Wydział Nauki
Katolickiej i tam odnaleźć Konkursy i Olimpiady i kliknąć na OWR
8. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem www.gizyce.lowicz.opoka.org.pl - po
lewej stronie znajduje się zakładka Olimpiady. Kliknąć na OWR.
PAMIĘTAJ
1. Nowy Regulamin Olimpiady Wiedzy Religijnej OWR, zamieszczony jest również na stronie internetowej.
2. Charakter Olimpiady i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i
samym uczestnictwie w Olimpiadzie.
3. Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i
wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
4. Ważne: Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 39 osób, szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować
trzy osoby. Jeśli od 40 do 50, cztery osoby a powyżej pięćdziesięciu, pięć osób.
5. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż pięć osób.
6. Czas pisania testu 45 minut.
Etapy olimpiady
szkolny – 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) – przeprowadzony w szkole.
dekanalny – 21 maja 2016 r. (sobota) – odpowiedzialni Księża Dziekani lub kapłan oddelegowany
przez Ks. Dziekana.
diecezjalny – początek czerwca – Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6
Nagrody
Gwarantowane przyjęcie dla laureatów (pierwsze trzy osoby) do Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego
w Skierniewicach lub do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szymanowie bez konieczności zdawania
egzaminów wewnętrznych (warunek - średnia ocen przynajmniej 4.0 !!!).
Dla zwycięzców etapu diecezjalnego (pierwsze trzy osoby) trzydniowa pielgrzymka-wycieczka. Dla
wszystkich uczestników etapu diecezjalnego nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Literatura
Etap szkolny
1. Biblia Tysiąclecia – 1 List św. Jana Apostoła
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 2759 – 2802
3. Bulla papieża Franciszka: „Misericordiae Vultus”
Etap dekanalny – literatura z etapu szkolnego, oraz:
4. Biblia Tysiąclecia – 2 List św. Jana Apostoła
5. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 2803 – 2827
Etap diecezjalny – literatura z etapu szkolnego i dekanalnego, oraz:
6. Biblia Tysiąclecia – 3 List św. Jana Apostoła ze wstępem do Listów
7. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 2828 – 2865
www.diecezja.lowicz.pl
www.gizyce.lowicz.opoka.org.pl/olimpiada/owr/

