
 

 

 
 
 

 
 

Doradztwo metodyczne 

Katecheci Diecezji Opolskiej objęci są opieką metodyczną Miejskiego 
Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. W skład jednostki wchodzi 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejska Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu jako jednostka 
oświatowa zajmująca się szerokim wachlarzem działań wspomagających 
dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, wszystkie przedszkola, 
szkoły i placówki w Opolu.  

Centrum realizuje zadania w oparciu o trzy filary: 

1. Diagnostyka, opiniowanie, orzekanie, terapia 
2. Doskonalenie nauczycieli, doradztwo metodyczne 
3. Wspomaganie edukacji o światy. 

Doradca metodyczny 
dr Piotr Dobrowolski   
p.dobrowolski@mcwe.opole.pl 

 
 

Koordynator ds. Katechezy Rejonu Raciborskiego 
 

Ze względu na potrzeby katechetyczne oraz uwzględniając podział 
terytorialny Diecezji Opolskiej (rejon raciborski należy do województwa śląskiego) 
Biskup Opolski wyznaczył funkcje Koordynatora ds. Katechezy Rejonu 
Raciborskiego i mianował na nią wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Raciborzu ks. Pawła Knopa. 
 
Koordynator ds. Katechezy Rejonu Raciborskiego 
ks. Paweł Knop  
tel. 780 147 258 | e-mail: pawel.knop@diecezja.opole.pl 
 

Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 19; 45-005 Opole 
tel. +48 77 44 32 133  
www.wk.diecezja.opole.pl 
e-mail: katecheta@diecezja.opole.pl 
 

 



Koordynator ds. nowych podręczników 
 

W zawiązku z przyjęciem przez Konferencję Episkopatu Polski nowej 
Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, obowiązujące 
dotychczas podręczniki do religii dla klas szkoły podstawowej muszą być 
sukcesywnie zastępowane nowymi, zgodnymi z nową podstawą programową.  
 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu powołał zespoły autorskie 
dla klas I-IV oraz V-VIII, które stworzyły nowe programy nauczania oraz pracują nad 
nowymi podręcznikami diecezjalnymi. W trosce o dobro uczniów i jak najlepszą 
realizację zadań katechezy szkolnej, pragniemy dostarczyć nowoczesne i rzetelnie 
przygotowane podręczniki. Grupa katechetów: świeckich, księży i sióstr zakonnych 
tworzy podręczniki, poradniki metodyczne i zestaw multimedialnych materiałów 
dodatkowych dla klas szkoły podstawowej  
 
Koordynator ds. nowych podręczników:  
Anna Świtała 
a.switala@diecezja.opole.pl  
 
Zespół autorski – klasy I – IV:  
1. Maria Ludwig (lider zespołu autorskiego grupy młodszej)  
2. ks. Damian Staniek  
3. Anna Kupińska  
4. Justyna Kornek  
5. Klaudia Milek  
6. Paulina Krzemińska  
7. Teresa Kowolik  
8. Urszula Gawlica-Paul 
  
Zespół autorski – klasy V – VIII:  
1. Maria Baron (lider zespołu autorskiego grupy starszej)  
2. ks. Artur Juzwa (lider zespołu autorskiego grupy starszej) 
3. ks. Michał Krupa 
4. s. Damiana Szmidt  
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