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Plan pracy Szkolnego Koła Misyjnego 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 

im. Adama Chętnika w Ostrołęce 

rok szkolny 2022/2023 

 

L.p. Temat 

spotkania 

Cele zajęć Metody i formy 

zajęć 

Materiały i środki 

dydaktyczne 

1. Spotkanie 

organizacyjne 

Uczeń/Uczennica 

wysłuchuje nauki 

misyjnej, ubogaca się 

świadectwem wiary 

i pracą misyjną 

na placówkach 

misyjnych, wyraża 

wdzięczność za życie, 

zapala w sobie ducha 

misyjnego oraz 

zapewnia o swojej 

modlitwie. 

wykład, 

pogadanka 

materiały misyjne 

dotyczące 

przekazywania 

i dzielenia się wiarą, 

czasopisma, 

modlitewniki misyjne 

2. Wolontariat 

misyjny 

Uczeń/Uczennica wie, 

że być misjonarzem/ 

misjonarką, to być 

świadkiem Jezusa 

Chrystusa.  

Ufa całkowicie w moc 

słowa Jezusa i daje się 

prowadzić Duchowi 

Świętemu. 

Charakteryzuje się 

postawą 

i działalnością 

misyjną. 

samodzielna 

praca uczniów 

nad sobą, praca 

w ramach 

wolontariatu 

misyjnego 

strony internetowe 

poświęcone 

wolontariatowi 

misyjnemu: Salezjański 

Wolontariat Misyjny 

(https://swm.pl/), 

Salezjański Ośrodek 

Misyjny 

(https://misjesalezjanie.p

l/wolontariat/) 
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3. Papieskie 

Dzieła Misyjne 

w Polsce 

Uczeń/Uczennica 

poznaje i działa 

w Papieskich Dziełach 

Misyjnych w Polsce. 

praca w ramach 

Papieskich Dzieł 

Misyjnych 

strony internetowe 

poświęcone Papieskim 

Dziełom Misyjnym w 

Polsce: 

https://missio.org.pl/pont

yfikat/ ; 

https://www.youtube.co

m/user/MisjeDzisiaj ; 

https://www.facebook.co

m/PapieskieDzielaMisyj

ne?fref=ts ; 

https://twitter.com/pdm_

missio 

4. Papieska Unia 

Misyjna 

Uczeń/Uczennica 

poznaje i działa 

w Papieskiej Unii 

Misyjnej. 

praca w ramach 

Papieskiej Unii 

Misyjnej 

strona internetowa 

poświęcona Papieskiej 

Unii Misyjnej w Polsce: 

https://pum.missio.org.pl

/  

5. Tydzień 

Misyjny 

Uczeń/Uczennica 

budzi w sobie 

odpowiedzialność 

misyjną, włącza się 

w modlitwy i pomoc 

materialną dla braci 

i sióstr na terytoriach 

misyjnych.  

projekt, 

praktyczne 

działania 

na rzecz misji 

materiały misyjne 

na Niedzielę Misyjną 

i Tydzień Misyjny, 

Pismo Święte, 

modlitewniki misyjne, 

różańce 

6. Żywy Różaniec 

dla Misji 

i Papieskie 

Dzieło 

Rozkrzewiania 

Wiary 

Uczeń/Uczennica 

poznaje i działa 

w Żywym Różańcu 

dla Misji i Papieskim 

Dziele Rozkrzewiania 

Wiary 

praca w ramach 

Żywego 

Różańca 

i Papieskiego 

Dzieła 

Rozkrzewiania 

Wiary 

strony internetowe 

poświęcone Żywemu 

Różańcowi dla Misji 

i Papieskiemu Dziełu 

Rozkrzewiania Wiary: 

https://missio.org.pl/pont

yfikat/nasze-
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inicjatywy/247-zywy-

rozaniec-dla-misji ; 

https://pdrw.missio.org.p

l/  

7. Polscy 

misjonarze 

i polskie 

misjonarki 

na misjach 

Uczeń/Uczennica 

wyjaśnia, co znaczą 

słowa „misjonarz”, 

„misjonarka”, wie, 

czym się zajmują, 

wymienia miejsca 

pracy polskich 

misjonarzy 

i misjonarek, poznaje 

prace misjonarzy 

i misjonarek na 

różnych kontynentach. 

ćwiczenia, praca 

z mapą, 

poznanie 

krajów, 

w których 

posługują polscy 

misjonarze 

i polskie 

misjonarki, 

poznanie 

zakonów 

misyjnych, 

przybliżenie 

kultury 

wszystkich 

kontynentów 

mapa polityczna świata, 

materiały źródłowe 

dotyczące działalności 

polskich misjonarzy 

i misjonarek na świecie,  

tabela różnic pomiędzy 

misjonarzem świeckim 

a kapłanem, 

zakonnikiem 

8. Jubileusze 

PDM 2022 

Uczeń//Uczennica 

świętuje 400-lecie 

powołania do życia 

Kongregacji 

Ewangelizacji 

Narodów, 200-lecie 

powstania Dzieła 

Rozkrzewiania Wiary 

oraz 100. rocznicę 

podniesienia Dzieła 

Rozkrzewiania Wiary, 

Dzieła św. Piotra 

Apostoła i Dzieła 

inicjatywy 

Papieskich Dzieł 

Misyjnych na 

2022 rok, 

wydarzenia 

i projekty 

strona internetowa 

poświęcona Jubileuszom 

PDM w 2022 r.: 

https://missio.org.pl/pont

yfikat/jubileusze-pdm-

2022  
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Misyjnego Dzieci 

do rangi dzieł 

papieskich. 

9. Orszak Trzech 

Króli 

w Ostrołęce 

Uczeń//Uczennica 

ma świadomość 

i włącza się w misyjną 

działalność Kościoła.  

zaangażowanie 

w organizację 

Orszaku Trzech 

Króli 

w Ostrołęce  

Plakaty, śpiewniki, 

korony i stroje misyjne, 

materiały o Orszaku 

Trzech Króli 

w Ostrołęce 

10. Polscy 

misjonarze 

męczennicy 

i polskie 

misjonarki 

męczennice, 

którzy ponieśli 

śmierć dla 

Jezusa 

Uczeń/Uczennica 

określa ryzyko 

wyjazdu na misje, 

charakteryzuje 

działalność misyjną 

św. Pawła Apostoła, 

poznaje polskich 

misjonarzy 

męczenników 

i polskie misjonarki 

męczennice. 

lektura 

życiorysu 

i biografii 

polskich 

misjonarzy 

męczenników 

i misjonarek 

męczennic, 

praca z Pismem 

Świętym 

życiorys i biografia 

polskich misjonarzy 

męczenników 

i misjonarek męczennic, 

wykaz statystyczny 

miejsc ich śmierci, 

Pismo Święte, życiorys 

i biografia św. Pawła 

Apostoła 

11. Papieskie 

Dzieło 

św. Piotra 

Apostoła 

Uczeń/Uczennica 

poznaje i działa 

w Papieskim Dziele 

św. Piotra Apostoła 

praca w ramach 

Papieskiego 

Dzieła 

św. Piotra 

Apostoła 

strona internetowa 

poświęcona Papieskiemu 

Dziełu św. Piotra 

Apostoła: 

https://pdpa.missio.org.p

l/  

12. Papieskie 

Dzieło Misyjne 

Dzieci 

Uczeń/Uczennica 

poznaje i działa 

w Papieskim Dziele 

Misyjnym Dzieci 

praca w ramach 

Papieskiego 

Dzieła 

Misyjnego 

Dzieci 

strony internetowe 

poświęcone Papieskiemu 

Dziełu Misyjnemu 

Dzieci: https://dzieciom-

misji.missio.org.pl/ ; 

https://www.facebook.co

m/Papieskie-

Dzie%C5%82o-Misyjne-
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Dzieci-

459258154167958/ ; 

https://www.youtube.co

m/channel/UCC066PXP

o-Zfw9gHd2FfjfA  

13. Adopcja 

Miłości 

Uczeń/uczennica 

bierze udział 

w projekcie, którego 

podstawowym celem 

jest zapewnianie 

edukacji ubogim 

dzieciom i młodzieży 

z różnych części 

świata oraz potrzeb 

życiowych. 

dołączenie do 

Adopcji Miłości 

strony internetowe 

poświęcone Adopcji 

Miłości: 

https://swm.pl/adopcja-

milosci/ ; 

https://swm.pl/adopcja-

milosci/deklaracja-

adopcji-milosci/  

14. Modlitwa 

za misje 

Uczeń/uczennica 

modli się za misje 

modlitwa 

za misje 

bogactwo modlitw 

za misje, 

https://swm.pl/modlitwa-

za-misje/ ; 

https://misjesalezjanie.pl

/modlitwa/  

15. Świeccy 

na misjach 

Uczeń/Uczennica 

zna specyfikę pracy 

osób świeckich 

na misjach, wymienia 

instytucje w Polsce, 

które w ramach 

wolontariatu wysyłają 

wolontariuszy 

na misje. 

praca 

nad tekstami, 

dyskusja 

na temat zalet 

i wad pracy 

osób świeckich 

na misjach 

krótki opis organizacji 

wysyłających na misje, 

materiały dotyczące 

warunków wyjazdu 

na misje 

16. Jak wyjechać 

na misje? 

Uczeń/Uczennica 

wymienia warunki 

przyjęcia do Centrum 

akcja 

promocyjna, 

praca w grupach 

plakaty i materiały 

informacyjne, 

opracowane materiały 
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Formacji Misyjnej, 

zna wymagania 

i procedury związane 

z wyjazdem na misje, 

poznaje reguły 

zgromadzeń 

misyjnych i miejsca 

ich pracy. 

nad tekstami 

o wybranych 

zgromadzeniach 

zakonno-

misyjnych 

dotyczące Centrum 

Formacji Misyjnej 

oraz zgromadzeń 

zakonno-misyjnych  

 

Opiekun Koła Misyjnego    Wice-opiekunowie Koła Misyjnego 

 

    Bogusław Zych              Anna Kuropatwa, ks. Marek Spiżewski 


