
 

 
 

 
XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 2019 

 
Dnia 13 marca 2019 roku rozpoczęły się eliminacje do 23. Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej. Tematyka tegorocznych eliminacji obejmuje: Księgę Wyjścia oraz List 
św. Pawła do Rzymian. Corocznie na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” do pogłębionego studium Pisma Świętego odpowiada n ponad 30 000 uczniów 
z prawie 1,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych. 

 
Eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. 

Pierwszy etap konkursu odbył się  jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 
13 marca 2019 r. Za przeprowadzenie eliminacji na tym poziomie odpowiadają katecheci, 
na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatora. 

 

Również 46 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w pierwszym etapie konkursu, który 
został przeprowadzony w sali gimnastycznej o godzinie 10.30 pod opieką ks. Marka 
Jóskowskiego. Czekamy na wyniki. Sześciu najlepszych, którzy uzyskają powyżej 50% z 90 
punktów weźmie udział w półfinale, który odbędzie się 25 marca 2019 r. w Gdańsku – finał 
w czerwcu w Warszawie.  

 
Zakres tegorocznego konkursu nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła w 

roku 2018/2019: „W mocy Bożego Ducha”. Jak wyjaśnia ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel 
(KUL), przewodniczący komisji konkursowej, w Księdze Wyjścia znajdujemy istotne 
wydarzenia z historii zbawienia, takie jak: dzieciństwo i życie Mojżesza, objawienie imienia 
JHWH, wyjście z Egiptu, noc paschalna, przejście przez Morze Czerwone, przymierze 
na Synaju, ustanowienie i przekazanie Prawa czy wędrówka przez pustynię. 

 
Bóg uwalniając naród wybrany z Egiptu ukazuje perspektywy prawdziwej wolności 

w mocy Bożego Ducha. Rzeczywistość ta jest szczególnie aktualna w kontekście setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wskazuje ks. prof. Wróbel. Biblista zwraca 
uwagę, że List św. Pawła do Rzymian, który stał się przedmiotem tegorocznego 
II Narodowego Czytania Pisma Świętego, jest mocnym wezwaniem do życia w wolności 
dzieci Bożych i do odkrywania mocy Ducha Świętego w codziennym życiu. – Lektura Księgi 
Wyjścia i Listu do Rzymian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość 
sakramentu bierzmowania oraz budzić pragnienie życia w mocy Ducha Świętego – motywuje 
ks. prof. Wróbel. 

 
Pytania w ramach jednolitego w całej Polsce testu (wyboru) obejmą Księgę Wyjścia 

oraz List św. Pawła do Rzymian wraz wstępami, przypisami i słownikiem pojęć. Odpowiedzi 
będą oceniane według tych samych kryteriów, opracowanych w arkuszu odpowiedzi przez 
komisję konkursową pod kierunkiem biblisty ks. prof. Mirosława Wróbla, kierownika Katedry 
Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.  



 

 
 

 
Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów 

wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach 
kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki 
i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem 
Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz. 

Ks. Marek Jóskowski 

 

 


