Kuria Diecezjalna Łowicka
Stary Rynek 20
99-400 Łowicz

OWR 2018
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:

„NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ”
(100 LAT NIEPODLEGŁEJ)
Hasłem obecnego roku duszpasterskiego są słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”. Właśnie dlatego Osobie Ducha Świętego jest poświęcona tegoroczna Olimpiada
Wiedzy Religijnej.
O roli Ducha Świętego w życiu poszczególnych ludzi, w życiu Kościoła jak również
w życiu całych społeczeństw i narodów mówi Katechizm oraz nauczanie papieży i biskupów.
Jednym z najbardziej znanych tekstów dotyczących tego tematu jest pamiętna homilia
św. Jana Pawła II wygłoszona w Warszawie na Placu Zwycięstwa, 2 czerwca 1979 roku.
W związku z tym, że obecny rok jest dla naszej Ojczyzny rokiem setnej rocznicy
odzyskania Niepodległości, chcemy by uczestnicy Olimpiady zapoznali się z powyższą
tematyką a mianowicie, z rolą jaką Duch Święty i nauczanie Kościoła wpłynęły na kształt
patriotyzmu i rozumienia wolności w naszej Ojczyźnie.
Zwracamy 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; Kom. 602 49 60 16; jacuchy@wp.pl

Łowicz, dnia 05 marca 2018 r.
PROSZĘ PISMO ODWRÓCIĆ NA DRUGĄ STRONĘ

UWAGA !!!
1. Uwaga – Przypominamy, że od 2017 roku – obowiązują nowe zasady przy sprawdzaniu testów na etapie
diecezjalnym – kończącym). W dniu pisania testu na Etapie Diecezjalnym nie będą ogłoszone wyniki. Na
ogłoszenie wyników Komisja Sprawdzająca ma 72 godziny. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej.
www.olimpiada.parafiakrosniewice.pl/otk/
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 (25 kwietnia 2018 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 należy „zjechać” na sam dół strony i tam odnaleźć baner Olimpiady zmieniający się
sekwencyjnie. „Wejść” w olimpiady i kliknąć na OWR
8. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem
www.olimpiada.parafiakrosniewice.pl/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 – 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) – przeprowadzony w szkole.
dekanalny – 19 maja 2018 r. (sobota) – odpowiedzialni Księża Dziekani lub kapłan oddelegowany
przez Ks. Dziekana.
diecezjalny – początek czerwca 2018 r. – 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 - Dzieje Apostolskie rozdziały od 1 do 8 włącznie (bez wstępu)
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 683 – 701
3. Homilia Jana Pawła II, Warszawa, Plac Zwycięstwa, 2 czerwca 1979
Etap dekanalny – literatura z etapu szkolnego, oraz:
1. Biblia Tysiąclecia - Dzieje Apostolskie (całość, ale bez wstępu)
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 702 – 716, 2234 – 2246
Etap diecezjalny – literatura z etapu szkolnego i dekanalnego, oraz:
1. Biblia Tysiąclecia - Dzieje Apostolskie (całość wraz ze wstępem)
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 717 – 741
www.diecezja.lowicz.pl
www.olimpiada.parafiakrosniewice.pl/owr/

