PROGRAM TRZECH BIWAKÓW w parafii Gruczno od 11-20 stycznia 2013 :
IV BIWAK - ZIMOWISKO,
parafia Gruczno
dom katechetyczny (schronisko)
dla dziewczynek i ch!opców klas III gimnazjum.
Rocznik 1997, wiek 16 lat
Pi"tek 11 I 2013 g. 15.00 - poniedz. 14 I 2013 g. 12.00
Cel: przygotowanie do bierzmowania
tematyka wokó! historii zbawienia
wed!ug Biblii: od Abrahama do Moj"esza
Praca w grupach. Zabawy. Powtórka modlitw, przykaza#, regu!
katechizmowych
PLAN:
Pi!tek 11 stycze"
15.00 zakwaterowanie
16.30 zawi!zanie wspólnoty, regulamin, realizacja biwaku
18.00 Eucharystia w domu katech. gr. I
19.00 kolacja gr II
19.45 film „W"druj!c do doros#o$ci” cz"$% VII komnetarz mgr B#a&ej Minga
20.15 zapocz!tkowanie PRACY W GRUPACH w ci!gu 4 dni
[I zadanie:PRZYKAZANIA:1 i 2 przykazanie - gr I , 3 przykazanie
($wi"towanie, niedziela, udzia# we mszy - gr II, 4, 7 i 10 przykazanie - gr III i IV,
5, 6 i 9 przykazanie gr V, = g#"bsza analiza, interpretacja, co nakazuj!, czego zakazuj!,
wielog#os o tym lub dialog wypowiedzi)
21.15 pogodny wieczór i modlitwy wieczorne gr III i IV
23.15 cisza nocna
Sobota 12 stycze"
7.30 pobudka
8.15 modlitwy poranne, $niadanie gr V
9.00 wyjazd do Chojnic (park wodny, McDonald’s
gr . I - pomaga p. Ma#gosi roznosi% col", frytki i lody)
(opiekunowie i funkcyjni tego całego biwaku
i następnych dwóch aż do 20 stycznia:
ks. prob. Fr. Kamecki. mgr Błażej Minga,
mgr Mirosław Klarkowski, szafarz Henryk Zaborowski,
zapoatrzenie, jedzenie, kuchnia p. Małgorzata Kasprzyk) )
16.30 podwieczorek, ciasto, kubek gr. II
17.00 historia zbawienia ksi!dz (Abraham i ofiara Izaaka)
18.00 Eucharystia w ko$ciele gr III i IV
19.00 kolacja gr V
19.45 ratownictwo medyczne (ratownik Bartosz Jó&wi)
21.15 pogodny wieczór i modlitwy wieczorne gr I
23.15 cisza nocna
Niedziela 13 styczeń
8.00 pobudka
8.30 modlitwy poranne i śniadanie gr II
9.15 film „Wędrując ku dorosłości” cz. VIII
10.00 z nauczycielem naturalnego planowania rodziny
11.00 Eucharystia w kościele gr III i IV
12.30 film „W"druj!c ku doros#o$ci” cz. IX

13.00 obiad gr. V
15.00 praca w grupach (II zadanie: teatrzyk, inscenizacja
lub kilkuminutowa reklama telewizyjna - temat: wiarygodnie
mocno przedstawi% Jezusa wspó#czesnemu cz#owiekowi
(w#asny scenariusz i wykonanie ka&dej grupy)
16.00 podwieczorek i kol"dy gr I
17.30 historia zbawienia (g#os Jedynego Boga, Izaak, Izrael, Jakub, Józef,
12 rodzin - pokole', niewola w Egipcie...
18.30 kolacja - gr II
19.30 historia zbawienia i Exodus Moj&esza
21.15 pogodny wieczór, modlitwy wieczorne gr III i IV (podsumowanie pracy w grupach)
23.15 cisza nocna
Poniedzia#ek Sobota 18 luty:
7.30 pobudka
8.15 modlitwy poranne, $niadanie gr V
9.15 film „W"druj!c ku doros#o$ci” cz. X
9.45
11.00 Eucharystia niedzielna (wszyscy animatorzy przygotowuj!)
12.00 koniec biwaku i rozej$cie si"
PRACY W GRUPACH:
I zadanie: PRZYKAZANIA: I gr -1 i 2 przykazanie, II gr - 3 i 6 przykazanie, III gr - 4 i 8 przykazanie, IV gr
- 5 i 10 przykazanie, V gr - 7 i 9 przykazanie, analiza, interpretacja, co nakazuj!, czego zakazuj!,
przygotowa% wypowiedzi lub dialog wypowiedzi)
II zadanie: SAKRAMENTY: I gr Chrzest, II gr Pokuta. III gr Eucharystia, IV gr Bierzmowanie, V gr
Ma#&e'stwo (zrobi% gazetk", na kartonie, wycinki, napisy itd)
III zadanie, EKSPRESJA O CHRYSTUSIE: teatrzyk, inscenizacja lub kilkuminutowa reklama telewizyjna temat: wiarygodnie i mocno przedstawi% Jezusa wspó#czesnemu cz#owiekowi? (w#asny scenariusz i
wykonanie ka&dej grupy)
IV zadanie - pami$ciowo (powtórka): Ojcze nasz, Zdrowa$ Maryja, Chwa#a Ojcu, Wierz" w Boga,
2 przykazania mi#o$ci, nowe przykazanie Jezusa, 10 przykaza' Bo&ych, 5 przykaza' ko$cielnych,
7 sakramentów $wi"tych, 7 grzechów g#ównych

Podzia! grup rejonowych rocznika 1997, wiek 15-16 lat:
I grupa (7): animator Micha! Koszowski - zast. Sylwia Reinholz, Patryk Kotala, Sylwia
(azarz-, Jakub Przesmycki, S#awomir Sosnowski, Karol Zieli'ski,
II grupa (8):animatorka Jolanta Tomaszewska-zast. Joanna !obaczewska, Adam Chojnacki
Dawid Pawelec, Marta Minta, Patryk Kluczy'ski, Sebastian Grabarek-, Tomasz Grzesiak
III grupa (6+1): animatorka Marcelina Furtak - zast. Anna Minga, Hubert S#awomir Ginter,
Micha# Igli'ski, Natalia Lupa, Rafa# Stolarski, Wojciech Borko
IV grupa 6): animatorka Emilia Szal - zast. Karol Falgowski, Bartosz Potocki, Weronika Szneider,
Krzysztof Bonek Ma#gorzata Wo#osi'ska
V grupa (7): animatorka Sandra Noga, zast. Karolina Gordon, Sebastian B!k, Karolina Gwizda#a,
Kalina Kulpi'ska, Dagmara Suchcicka

II BIWAK - parafia Gruczno
schronisko domu katechetycznego
dla dziewczynek i ch!opców
klas II gimnazjum.
Rocznik 1998. Wiek 14-5 lat
Poniedzia!ek 14 I g. 16.00 rr
- czwartek 17 I 2013 g. 12.00

Cel: dalsze przygotowanie do bierzmowania
(religijno-rekreacyjny program,
od Abrahama - wiara w jednego Boga -

do Moj#esza, który wyprowadza naród
wybrany z Egiptu i prowadzi
przez Morze Czerwone i spisuje dekalog)
PROGRAM:
Poniedzialek 14 stycze":
16.00 zakwaterowanie
16.15 sprawdzenie obecno$ci, zawi!zanie wspólnoty,
regulamin, podzia# grup, program biwaku, zada'
17.15 film „W"druj!c ku doros#o$ci” cz. IV i cz. V
18.45 kolacja - gr I
19.30 ratownictwo medyczne (Bartosz Jó)wiak)
21.15 pogodny wieczór
i modlitwy wieczorne - gr II
23.15 cisza nocna
Wtorek 15 lipiec:
7.30 pobudka
8.15 modlitwy poranne i $niadanie- gr III
9.00 wyjazd do parku wodnego w Chojnicach
u MCDonald’ rozdawa% col", frytki i lody
pod nadzorem p. Ma#gosi - gr IV
16.00 podwieczorek, co$ ciep#ego gr IV
16.45 film „W"druj!c ku doros#o$ci” cz. VI i VII
18.00 Eucharystia gr V 19.00 kolacja gr I
19.45 dyskoteka... (wg Jakuba Sterlinga...)

%roda 16 lipiec:
7.30 pobudka
8.15 modlitwy poranne i $niadanie - gr II
9.00 historia zbawienia (od Abrahama, ksi!dz)
10.00 praca w grupach praca w grupach
Opracowa& I. Reklama telewizyjna
o Jezusie Chrystusie, aby wspó#czesny
cz#owiek móg# wyra'nie zauwa(y& Jezusa
i Jego aktualno%&
11.30 Sekrety Biblii
13.00 obiad gr III
15.00 Praca w grupach
Opracowa& II. Plakat jako zach$ta
do dobra, prawdy i pi$kna
16.00 podwieczorek gr IV
16.30 historia zbawienia (dalszy ci!g)
18.00 Eucharystia gr V
(5 minut przed Eucharysti! wprowadzenie
- katecheta mgra B#a&ej Minga)
18.45 kolacja
19.30 dziewczyny rozmowa (polonistka
i nauczyciel NPR mgr Paulina Jó)wiak)
20.00 film ch#opcy (o przyjacielu)
(wymiana g. 20.15 ch#opcy z p. mgr Jó)wiak,
a dziewczyny film)
21.15 pogodny wieczór (pokaz pracy w grupach
i podsumowanie oraz jedno zadanie
z powtórkowych) gr I
Czwartek 17 stycze"
7.30 pobudka
8.15 modlitwy poranne i $niadanie gr II
9.15 film „Dziewczyna z przedmie$cia”
10.30 czyszczenie i porz!dkowanie wszystkich

pomieszcze'
11.30 podsumowanie biwaku i rozej$cie si"

ZADANIA POWTÓRKOWE
z poprzedniego BIWAKU I (z 10 II - 14 II 2012, parafia Guczno):
- przygotować teraz jedno zadanie powtórkowo - jak niżej:
*
praca w grupach [Przygotowa% wypowied),
wielog#os grupy,
argumenty - DLACZEGO?
1) dlaczego Bóg istnieje i co $wiadczy
o istnieniu Boga?
2) dlaczego nad cia#em jest dusza
i co $wiadczy o istnieniu duszy?
3) dlaczego sumienie przynagla nas do
rozró&niania dobra i z#a i co to znaczy „z#o dobrem zwyci"&aj”?
4) dlaczego wiar" w Boga trzeba pokazywa%
na zewn!trz i dlaczego warto ucz"szcza%
do ko$cio#a na msz"?
5) dlaczego warto rozwija% siebie pod
wzgl"dem fizycznym, psychicznym,
duchowym i religijnym?
**
praca w grupach [Ka&da grupa od gr I do gr V
przygotuje gazetk" o jednym przykazaniu
ko$cielnym: na co to przykazanie
wskazuje i do czego zobowi!zuje?
Zaapeluj, zaalarmuj o tym w swej gazetce]
***
praca w grupach
(ka&da grupa redaguje - pisze list do osoby,
kole&anki, kolegi - w!tpi!cych lub nie wierz!cych,
uzasadniaj!c wiar", jak to si" sta#o,
&e ja jednak wierz" i troszcz" si" o swoj!
wiar" w Jezusa)
Pami$ciowo (powtórka):
Ojcze nasz, Zdrowa$ Maryja,
Chwa#a Ojcu, Wierz" w Boga, 2 przykazania mi#o$ci,
nowe przykazanie Jezusa, 10 przykaza' Bo&ych,
5 przykaza' ko$cielnych, 7 sakramentów $wi"tych,
7 grzechów g#ównych
Postanowienie:
czytamy i rozwa(amy Pismo %w. aby lepiej zna&
wyj!tkowo%& i nowo%& Ewangelii Jezusa, za Ni!
i za Nim i%&!

(Nieznajomo%& Pisma %w. jest nieznajomo%ci! Chrystusa
- %w. Hieronim)

GRUPY (Parafia - Gruczno, bierzmowanie 2014, rocznik 1998, wiek 15 lat):
I GRUPA (10): Jakub Sterling, Przemysław Przesmycki, Andrzej Dzbanuszek, Agnieszka
!
Stuczyńska, Krystian Tułowiecki, Michał Dąbrowski, Oliwia Konieczna, Adrian
!
Minga, Mateusz Pikor, Justyna Baśniak, Chmielewska Weronika3 (Gruczno, Kosowo)
II GRUPA (9): Iza Majka, Oliwia Jaworska, Kacper Chojnacki, Dawid Kluczyński, Kamil
!
Kluczyński, Maciej Blas, Monika Kapica, Damian Kapica, Mateusz Kapica
!
(Gruczno, Chrystkowo)
III GRUPA ((6): Przemek Baumgart, zast. Kasia Lemieszka Anita Gosztyła, Patrycja
!
Pączek, Monika Mordyl, Kamil Wróbe(Luszkówko, Małociechowo, Bagniewo)
IV GRUPA (7): Natalia Rucka, Wiktoria Witak, Michał Majerowicz, Natalia Jaszkowska,
!
Natalia Zaborowska, Katarzyna Wołosińska, Mateusz Suchcicki (Parlin, Bagniewo)
V GRUPA (6): Weronika Kwaśniewska, Karolina Suchcicka, Julia Gołąbek, Paulina
!
Kamrowska, Zuzanna Krzemkowska, Dawid Suchcicki (Poledno)

BIWAK I - ZIMOWISKO
dla dziewczynek i ch!opców
klas I gimnazjum
rocznik 1999, wiek 14 lat
dom katechetyczny
schronisko GRUCZNO
PARAFIA $W. JANA CHRZCICIELA
Czwartek 17 I godz. 16.00
- niedziela 20 I 2013 godz. 12.00
Cel: bli"sze przygotowanie do bierzmowania
(rekreacyjno-religijny program wokó! „Dlaczego?”
Praca w grupach. Powtórka modlitw, przykaza#,
regu! katechizmowych)

PROGRAM:
Czwartek 17 stycze"
16.00 zakwaterowanie
16.15 zawi!zanie wspólnoty, obecno$%, regulamin,
podzia# grup i zada'
17.15 film „W"druj!c ku doros#o$ci” cz. I.
18.00 Eucharystia w domu katech. gr I
(przed wprowadzenie mgr B#a&ej Minga)
18.45 kolacja - gr II
19.30 historia zbawienia (wg Biblii: stworzenie $wiata,
opow. o Adamie i Ewie, raju,
o grzechu pierworodnym i jego skutkach)
21.00 pogodny wieczór i modlitwy wieczorne - gr III
23.00 cisza nocna

Pi!tek 18 stycze"
7.30 pobudka
8.15 modlitwy poranne i $niadanie gr IV
9.00 wyjazd do parku wodnego w Chojnicach
(przygotowania, strój k!pielowy, klapki, r"cznik,
kurtki, ubra% si" ciep#o bo zima; u McDonald’s
- tam obs#uga gr I pod nadzorem p. Ma#gosi Kasprzyk,
16.00 (po powrocie) podwieczorek - gr I
16.30 ratownictwo medyczne (ratownik pan Bartosz Jó)wiak)
18..00 Eucharystia w domu katech. - gr II
(wprowadzenie mgr B#a&ej Minga)
18.45 kolacja gr III
19.30 film „Ewangelia wg Mateusza”(do burzy na morzu)
20.15 praca w grupach [Przygotowa% wypowied),
wielog#os grupy, nowe argumenty - DLACZEGO?
1) dlaczego Bóg istnieje i co $wiadczy o istnieniu Boga?
2) dlaczego nad cia#em jest dusza i co $wiadczy o jej istnieniu?
3) dlaczego sumienie przynagla nas do rozró&niania dobra i z#a
- i co to znaczy „z#o dobrem zwyci"&aj”?
4) kiedy i dlaczego wiar" w Boga pokazujemy na zewn!trz?
21.15 pogodny wieczór i modlitwy wieczorne - gr IV
23.00 cisza nocna
Sobota 19 stycze"
7.30 pobudka
8.15 modlitwy poranne i $niadanie gr I
9.30 historia biblijna (Kain i Abel, potop, wie&y Babel)
10.45 film „Ewangelia wg Mateusza (do zaparcia si" Potra)
12.00 Anio# Pa'ski
12.10 Praca w grupach (ka&da grupa pracuje nad gazetk"
dwóch przykaza': I i II przyk. - gr .I, III i IV przyk. - gr. II,
V i VI przyk. - gr. III, VII i VIII przyk. - gr IV)
13.00 obiad gr II
15.00 film cz. II i cz. III „W"druj!c ku doros#o$ci”

16.00 podwieczorek gr IV
16.30 praca w grupach jw.
18.00 Eucharystia w ko$ciele gr I
19.00 kolacja gr II
19.30 dziewczyny spotkanie z p. mgr Paulin! Jó&wik
która jest polonistk! i nauczycielem NPR
ch#opcy film w tym czasie
20.00 wymiana jw. ch#opcy z pani!
21.15 pogodny wieczór i modlitwy wieczorne gr III
23.00 cisza nocna
Niedziela 2o stycze"
8.00 pobudka
8.45 modlitwy poranne i $niadanie - gr IV
9.30 film „Ewangelia wg $w. Mateusza”
(III cz. od zaparcia si" do wniebowst!pienia Jezusa)
10.15 sprz!tanie domu i pozostawienie go w porz!dku
godz. 11.00 Eucharystia niedzielna gr. I
godz. 11.55 (po mszy) podsumowanie i koniec biwaku

Zadanie dodatkowe:
I. EKSPRESJA O CHRYSTUSIE: teatrzyk, inscenizacja
lub kilkuminutowa reklama telewizyjna temat: wiarygodnie i mocno przedstawi& Jezusa
wspó#czesnemu cz#owiekowi? (w#asny scenariusz
i wykonanie ka(dej grupy)
II zadanie - pami$ciowo (umie&):
Ojcze nasz, Zdrowa% Maryja, Chwa#a Ojcu, Wierz$ w Boga,
2 przykazania mi#o%ci, nowe przykazanie Jezusa,
10 przykaza" Bo(ych, 5 przykaza" ko%cielnych,
7 sakramentów %wi$tych, 7 grzechów g#ównych,
5 warunków dobrej spowiedzi,

Podzia# rocznika na grupy wg miejsca zamieszkania - rocznik 1999, wiek 14 lat:
I grupa (8): Blas Ioanna, Borko Wioletta, Jaworski Oskar, Kaczanowska Jowita, Kaszubowski
Damian, Paluch Patryk, Pa#ys Mateusz, Reinholz Dawid (wszyscy Gruczno)
II grupa (8): Chojnacki Przemys#aw (Gruczno), Koszucka Zuzanna (G. Gruczno), Kramaszewski
Dawid (Kosowo), Kujawski Dominik (Gruczno), Kwiatek Grzegorz (Gruczno), Minga
El&bieta (Kosowo), Noga Monika (Dworzysko), Pawelec Sylwia (Gruczno)
III grupa (9): G!gola Dominika (Ró&anna), G!gola Mateusz (Gawroniec), Godzi'ska Magdalena
(Poledno), Jurczenia Micha# (POledno), Kamrowska Patrycja (Poledno), Noga Sylwia
(Poledno), Pipowski Adrian (Poledno), Raniszewski Damian (Ró&anna), Wandzioch
Natalia (Poledno)

IV grupa (7): Gordon Bar#omiej (Parlin), Koszowska Weronika (Parlin), Redzimska Adrianna
(Parlin), Trepkowski Kacper (Parlin), Kwiatkowski Rados#aw (G. Gruczno Kol Mick.),
Pipowski (ukasz (Ma#ociechowo), Seliwanow Szymon (Ma#ociechowo)

