
Propozycje programów 

 

Kontakt z prowadzącymi: 

Karolina i Karol Fromont 

tel. 77 44 32 103 (9:00 - 15:30) 

e-mail: mailezeszkoly@gmail.com 

 

Nazwa programu Opis 

 

Rekolekcje dla 

młodzieży 

(w ramach 

rekolekcji 

szkolnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja 

weekendowa 

 

Rekolekcje, które bazują na osobistym świadectwie 

prowadzących oraz na formach przemawiających do 

młodzieży, po to aby dać możliwość zadania sobie pytania 

o to czy Bóg jest i kocha każdego człowieka, i po to aby 

zmierzyć się z osobistą decyzją poznania Jezusa, jedynego i 

prawdziwego Zbawiciela świata.  

 

Rekolekcje 2-3 dniowe oparte na schemacie 1-2 

godzinnych spotkań. Z użyciem różnych form i technik 

głoszenia Ewangelii (klipy z filmów "Hollywood", 

pantonimy, taniec sign language, dramy, prezentacje 

multimedialne, osobiste świadectwo). 

 

 

Możliwa wersja weekendowych rekolekcji stacjonarnych 

(np. rekolekcje dla przygotowujących się do 

bierzmowania). 

 

Rekolekcje dla 

dzieci 

(w ramach 

rekolekcji 

szkolnych) 

 

Co historie wakacyjne o rekinach w akwarium, o małej 

wiewiórce, lub przedstawienie o ogrodniku mogą 

powiedzieć dzieciom o Bogu, który jest miłością? Pełne 

zabawy i radości rekolekcje dla dzieci przybliżają im Boga 

i Jego historię spotkania z człowiekiem. 

 

Z użyciem różnych form i technik głoszenia Ewangelii 

(klipy z bajek, pantonimy, dramy, prezentacje 

multimedialne, osobiste świadectwo). 

 

Rekolekcje 2-3 dniowe oparte na schemacie 1-2 

godzinnych spotkań.  



 

Klasowe, 

tematyczne 

spotkania z 

uczniami szkół 

 

W różny sposób można mówić na ważne tematy dotyczące 

młodzieży. Historiami z życia i językiem, który jest 

zrozumiały dla młodych  - po to by mieli okazję zobaczyć 

życie z innej perspektywy. Bóg,  przyjaźń, odwaga, 

wierność, relacje, samotność, poczucie własnej wartości... i 

wiele innych tematów  

 

Spotkania 45 minutowe: w ramach jednostek lekcyjnych, z 

użyciem różnych form i technik głoszenia i Ewangelii 

(klipy z filmów "Hollywood", pantonimy, taniec sign 

language, dramy, prezentacje multimedialne, osobiste 

świadectwo). 

 

 

 

Spotkania z innymi 

kulturami 

 

 

Jedzenie filipińskie, chiński Nowy Rok, piękno stanu 

Oregon, burza piaskowa w Arizonie, Hollywood, Wioska 

Kwiatów w Korei Południowej... - oczami świadków.  

Spotkanie z różnymi kulturami oczami małżeństwa, które 

pracowało przez 11 lat  na  3 różnych kontynentach. Z 

użyciem osobistych filmów i zdjęć z podróży misyjnych 

prowadzących. 

 

 

Spotkania 45 minut: w ramach jednostek klasowych. 

 

 

*Spotkania mogą być prowadzone po polsku lub po angielsku (np. spotkania w 

ramach jednostek lekcyjnych).  


