Kuria Diecezjalna Łowicka
Stary Rynek 20
99-400 Łowicz

OWR 2019
Olimpiada Wiedzy Religijnej
Dla klas VII i VIII Szkół Podstawowych i klas III Gimnazjum.

DRODZY KATECHECI
(KAPŁANI, SIOSTRY ZAKONNE I ŚWIECCY KATECHECI)
Po raz kolejny nasza diecezja organizuje Olimpiadę Wiedzy Religijnej. W tym roku do
udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów klas III Gimnazjum oraz uczniów klas VII i VIII
Szkół Podstawowych.
Temat tegorocznej Olimpiady brzmi:

„POWOŁANIE DAR I TAJEMNICA”
Kim jestem? Po co żyję? Co jest sensem i celem mojego istnienia? Te filozoficzne
pytania, z bardzo różnym natężeniem, pojawiają się w życiu niemalże wszystkich ludzi. Nieco
mocniej dają one o sobie znać w okresie młodości – w czasie dorastania. Młody człowiek
szuka swojego miejsca w świecie; swojej roli, jaką ma w życiu odegrać. Często szuka sam po
omacku, kiedy indziej przyjaciele, życiowi przewodnicy (rodzice, nauczyciele) pomagają mu
znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytania. Pismo Święte i Nauka Kościoła nazywają ten
trudny i ważny proces odkrywaniem swojego powołania. Osoby wierzące ufają, że ostatecznie
to sam Bóg, który każdego z nas zapragnął i stworzył z miłości, wzywa i powołuje ludzi do
różnych zadań. Dając zadanie daje łaskę (siłę) do wypełnienia powołania.
Poprzez temat tegorocznej Olimpiady, a przede wszystkim materiał, jaki powinni poznać
jej uczestnicy, organizatorzy chcą skłonić młodych ludzi do refleksji nad ich powołaniem, nad
zadaniami, jakie stawia przed nimi Pan Bóg i współczesny świat. Chcemy zachęcić uczniów do
religijnej i intelektualnej przygody, jaką jest odkrywanie i rozwój talentów, które są ich
wyposażeniem na drogę do realizacji powołania.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Was Drodzy Katecheci o zainteresowanie tą
Olimpiadą młodzieży Waszej szkoły.
Dziękujemy wszystkim za współpracę.
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIERZY RELIGIJNEJ

ks. Tomasz Jackowski
Łowicz, dnia 07 marca 2019 r.
Etapy olimpiady
szkolny – 07 maja 2019 r. (wtorek) – przeprowadzony w szkole.
dekanalny – 25 maja 2019 r. (sobota) – odpowiedzialni Księża Dziekani lub osoba
oddelegowana przez Ks. Dziekana.
diecezjalny – 11 czerwca 2019 r. (wtorek) – Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu
ul. Seminaryjna 6

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 (06 maja 2019 r. – poniedziałek
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. Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 49 osób (włącznie), szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować
trzy osoby. Jeśli 50 lub więcej, cztery osoby.
5. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż cztery osoby.
6. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet główny
OWR razem z pytaniami na etap szkolny.
7. Na etap dekanalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów na
etapie szkolnym oraz zajęli jedno z trzech lub czterech miejsc. (patrz punkt 4)
8. Czas pisania testu 45 minut.
9. Oświadczenie RODO rodzica/opiekuna prawnego pozostaje u Państwa w szkole (od każdego ucznia)
Nagrody
Dla zwycięzców etapu diecezjalnego (pierwsze trzy osoby) puchary, albumy, dyplomy i trzydniowa
pielgrzymka-wycieczka. Dla wszystkich uczestników etapu diecezjalnego nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Literatura
Etap szkolny
1. Biblia Tysiąclecia – Księga Rodzaju 12, 1-8; 15,1-21; 18,1-33; Księga Wyjścia 2,23-7,13;
Księga Izajasza 6,1-13; Księga Jeremiasza 1,4-19;
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 1533-1589;
3. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica (W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich) strony 113 (rozdziały I – III)
Etap dekanalny – literatura z etapu szkolnego, oraz:
1. Biblia Tysiąclecia - Księga Jonasza cała (bez wstępu)
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 1601-1658;
3. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica (W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich) strony 1321 (rozdziały IV – VII)
Etap diecezjalny – literatura z etapu szkolnego i dekanalnego, oraz:
1. Biblia Tysiąclecia - Ewangelia Św. Łukasza 1,26-45; 10,1-12; 19,1-10; Ewangelia Św. Jana
1,19-51; Dzieje Apostolskie 9,1-31;
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 897-933;
3. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica (W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich) Całość
www.diecezja.lowicz.pl
www.olimpiada.parafiakrosniewice.pl/owr/
Kontakt: Ks. Tomasz Jackowski; Kuria (46) 837 47 90; Kom. 602 49 60 16; jacuchy@wp.pl

