
1 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

REGULAMIN  
Diecezjalnego Konkursu Biblijnego 

„CZYTAM PISMO ŚWIĘTE”  

Stary Testament 

Dawid jako król Izraela 

Rok szkolny 2022/2023 

 

Wstęp 

Podstawowymi celami konkursu są: upowszechnienie znajomości Pisma Świętego Starego i 

Nowego Testamentu oraz zachęta dla uczniów szkół podstawowych z Diecezji Toruńskiej do 

przyjmowania pozytywnych postaw ukazanych w Biblii. 

 

§1 

Patronat Honorowy nad Diecezjalnym Konkursem Biblijnym „Czytam Pismo Święte” objęli: 

 Bp Wiesław Śmigiel – Biskup Diecezjalny Toruński 

 Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

 Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 Ks. Roman Jachimowicz SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. 

św. Wojciecha z siedzibą w Pile 

 

§2 

1. Organizatorem konkursu są Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. 

Dominika Savio w Toruniu i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z Diecezji Toruńskiej na dwóch poziomach: 

a) poziom I - dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-6; 

b) poziom II - dla uczniów szkół podstawowych klasy 7-8. 

3. Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości Pisma Świętego wśród uczniów szkół  

Diecezji Toruńskiej 

4. Konkurs składa się z czterech etapów: klasowego, szkolnego, rejonowego i diecezjalnego.  

5. Temat tegorocznego konkursu: „Dawid jako król Izraela„.  

6. Młodzież uczestnicząca w konkursie zapoznaje się treścią ksiąg Pisma Świętego: Stary 
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Testament, 2 Księga Samuela rozdziały 5-24 oraz 1 Księga Królewska rozdziały 1-2,11 

(2 Sm 5-24, 1 Krl 1-2,11 ), Biblia Tysiąclecia wydanie IV Pallottinum. Na każdym etapie 

konkursu obowiązuje inny zakres materiału. 

7. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest wysłanie drogą 

internetową na adres email dkbiblijny@wp.pl karty zgłoszenia szkoły w terminie do dnia 23 

września 2022 roku – (zobacz) „Załącznik nr 1”.  

8. Regulamin, załączniki i zgody są dostępne na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii 

Diecezjalnej Toruńskiej www.katechizacja.diecezja.torun.pl/konkursy 

 

§ 3 

1. Etap klasowy (pierwszy) konkursu należy przeprowadzić w terminie do 21 października 

2022 r.  

2. Za przeprowadzenie etapu klasowego odpowiadają katecheci przygotowujący młodzież  

i przeprowadzą go w formie pisemnej. Do ich zadań należy przygotowanie pytań. 

3. Zakres materiału obowiązującego na poziomie klasowym obejmuje: rozdziały 5–8 z 2 

Księgi Samuela. 

4. Do drugiego etapu, szkolnego, kwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów z klasy. 

5. Wszyscy uczniowie zajmujący ostatnie kwalifikowane miejsca przechodzą do kolejnego 

etapu. Dotyczy to wszystkich etapów konkursu. 

§ 4 

1. Etap szkolny (drugi) konkursu należy przeprowadzić do 23 listopada 2022 r.  

2. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa, którą 

tworzą: dyrektor szkoły – przewodniczący i katecheci uczący w szkole.  

3. Zakres materiału obowiązującego na poziomie szkolnym obejmuje: rozdziały 5 – 20 z 2 

Księgi Samuela (2 Sm 5 – 20).  

4. Pytania do tego etapu przygotowują katecheci uczący w szkołach uczestniczących w 

konkursie. 

5. Do etapu rejonowego (trzeciego) kwalifikują się uczniowie z najlepszymi wynikami w 

zależności od ilości uczniów z danej szkoły, biorących udział w Konkursie Biblijnym na 

etapie klasowym (pierwszym):  

a) - 3 najlepszych uczniów – bez względu na ilość uczestników na pierwszym etapie; 

b) - 4 najlepszych uczniów – jeśli w pierwszym etapie brało udział 30 i więcej uczniów; 

c) - 5 najlepszych uczniów – jeśli w pierwszym etapie brało udział 50 i więcej uczniów.  

 

6. Przy takim kwalifikowaniu do etapu rejonowego, należy traktować rozdzielnie ilość 

uczniów biorących udział w etapie klasowym na poziomie I oraz ilość uczniów 

biorących udział w etapie klasowym na poziomie II. 

7. Wszyscy uczniowie zajmujący ostatnie kwalifikowane miejsca przechodzą do kolejnego 

etapu. Zasada ta dotyczy wszystkich etapów konkursu. 

8. Protokół wyników z etapu szkolnego należy przesłać do 2 grudnia 2022 roku na adres 

mailto:dkbiblijny@wp.pl
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Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej (ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń). 

Protokół należy wypełnić według „Załącznika nr 2”. 

 

§ 5 

1. Etap rejonowy (trzeci) będzie przeprowadzony w szkole ucznia 21 lutego 2023 roku, a 

odpowiedzialna za jego przeprowadzenie będzie Szkolna Komisja Konkursowa. Napisane 

prace katecheci prześlą na adres Wydziału Katechetycznego (ul. Łazienna 18, 87-100 

Toruń). 

2. Zakres materiału obowiązującego na poziomie trzecim obejmuje: rozdziały 5-24 z 2 

Księgi Samuela oraz rozdziały 1-2,11 z 1 Księgi Królewskiej.  

3. Pytania do tego etapu zostaną przesłane do szkół na adresy mailowe podane w 

formularzu zgłoszeniowym szkoły.  

4. Do etapu diecezjalnego (czwartego) kwalifikuje się najlepszych 20 uczniów z każdego 

poziomu, którzy otrzymali największą ilość punktów w całej diecezji. 

5. Sprawdzanie testów na tym etapie, a także ich archiwizację, przeprowadza Komisja Główna 

Diecezjalnego Konkursu Biblijnego w Toruniu. 

6. Warunkiem uczestnictwa w etapie rejonowym i diecezjalnym jest wyrażenie zgody 

przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie na 

przetwarzanie danych osobowych, publikację szkoły ucznia, a także publikacje jego 

wizerunku na stronach internetowych organizatorów.  

7. Wzór zgody dostępny na stronie Wydziału Katechetycznego. 

 

 

§ 6 

1. Etap diecezjalny (czwarty) dla I i II poziomu odbędzie się w budynku Szkół 

Salezjańskich w Toruniu (Wrzosy) przy ul. św. Jana Bosko 1. Stanowi on jednocześnie 

finał Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „CZYTAM PISMO ŚWIĘTE”.  

2. Termin tego etapu i sposób jego przeprowadzenia zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej i zostanie przesłany na adresy 

mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym szkoły. Termin ten będzie uzależniony od 

sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce. 

3. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiedzialna jest Komisja Główna Konkursu 

Biblijnego pod kierownictwem przewodniczącego.  

4. Poziom wiedzy uczniów w etapie diecezjalnym ocenia Komisja Główna.  

5. Zakres materiału obowiązującego na poziomie diecezjalnym obejmuje: rozdziały 5-24 z 2 

Księgi Samuela oraz rozdziały 1-2,11 z 1 Księgi Królewskiej a także: 

a) - dla poziomu I – przypisy; 

b) - dla poziomu II – przypisy i wstępy do Ksiąg Samuela i Ksiąg Królewskich oraz  

słownik  

6. Finaliści etapu Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Czytam Pismo Święte” otrzymują 

dyplomy. 
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7. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli 80% i więcej możliwych do 

zdobycia punktów w etapie diecezjalnym lub 10 uczniów z najlepszymi wynikami. 

8. Laureaci etapu Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Czytam Pismo Święte” otrzymują 

wyróżnienia, a najlepsi spośród nich nagrody rzeczowe. 

9. W przypadku niemożliwości wyłonienia najlepszych finalistów przewidziana jest część 

ustna dla obu poziomów.  

10. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie Wydziału Katechetycznego 

Diecezji Toruńskiej oraz na stronie Diecezji Toruńskiej diecezja-torun.pl.  

 

§ 7 

1. Wszelkie kwestie organizacyjne rozstrzyga Komisja Główna Diecezjalnego Konkursu 

Biblijnego. 

2. Wszystkie wątpliwości i niejasności związane z pytaniami, zadaniami i odpowiedziami 

rozstrzyga Komisja Główna Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. 

3. Pytania i zadania dla uczestników etapu diecezjalnego są konsultowane z przedstawicielem 

Dzieła Biblijnego. 

4. W skład Komisji Głównej Konkursu Biblijnego wchodzą: 

a) Przewodniczący Komisji Głównej Diecezjalnego Konkursu Biblijnego na rok szkolny 

2022/2023 - ks. dr Mariusz Wojnowski; 

b) Przedstawiciel Szkoły Salezjańskiej – ks. Mateusz Macinkiewicz SDB; 

c) Przedstawiciel Wydziału Katechetycznego – Beata Girzyńska; 

d) Przedstawiciel Szkoły Salezjańskiej – Wojciech Dembek; 

e) Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Diecezji Toruńskiej –  

ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki 


