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Poczuj radość Ewangelii!
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27.

Księga Powtórzonego Prawa
List do Hebrajczyków



Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych 
 do udziału w XXVII edycji Ogólnopolskiego 
 Konkursu Wiedzy Biblijnej. Na laureatów czekają 
wspaniałe nagrody, a wśród nich indeksy  
na uczelnie wyższe, zagraniczne pielgrzymki
oraz cenne upominki rzeczowe.

 

Poczuj radość Ewangelii!

Zakres merytoryczny
Zakres merytoryczny XXVII edycji obejmuje: 
Księgę Powtórzonego Prawa oraz List  
do Hebrajczyków wraz z wprowadzeniami,  
przypisami, komentarzami oraz słownikiem.

Honorowy Patronat:
JE Ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski 
JE Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski

 
 Nie zwlekaj, masz czas do 24 lutego 2023 r.

Zapoznaj się z regulaminem i za pośrednictwem
szkoły zgłoś swój udział w XXVII Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy Biblijnej na www.okwb.pl. 

Dotychczas na nasze zaproszenie odpowiedziało  

około pół miliona uczestników z 1500 szkół 
ponadpodstawowych. Dołącz do tego grona  

i poczuj radość Ewangelii!

Uczyń pierwszy krok!Uczyń pierwszy krok!



Ojciec Święty życzy, by codzienna lektura Ksiąg natchnionych, 
 

zwłaszcza Ewangelii, stała się dla wielu młodych 
okazją do poznania Chrystusa, zaproszenia Go 

do swego domu i życia z Nim na co dzień. 

W imieniu Papieża Franciszka 

 Pietro kard. Parolin, Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej

Watykan, 22 stycznia 2021 r.

Obecnie tekstem źródłowym 
Konkursu jest Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu – najnowszy 
przekład z języków oryginalnych 
z komentarzem (Edycja Świętego 
Pawła, 2011). Dzięki uprzejmości
wydawcy obowiązującą w konkursie
treść Pisma Świętego udostępniamy
uczestnikom w formie pliku PDF. 

 



Etap szkolny odbywa się na dedykowanej platformie online
w dniach 8 – 9 marca 2023 r. (test dostępny dwa dni:
od 8 marca od godziny 00.01 do 9 marca, do godziny 23.59).
Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje
wyłącznie treść ksiąg Pisma Świętego wraz z przypisami
(bez wprowadzeń, komentarzy i słownika).
Koordynator diecezjalny przesyła do szkół regulamin
oraz wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu.
W 27. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
mogą wziąć udział tylko te szkoły, które zostały zgłoszone
przez katechetów do 24 lutego 2023 r. przez panel zgłoszeń
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27.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej,
zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych (Edycja 
Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny 27. edycji Konkursu 
obejmuje: Księgę Powtórzonego Prawa  oraz List do Hebrajczyków 
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego
i ogólnopolskiego – �nału.
Zgłoszenia szkół odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną na 
stronie www.okwb.pl od 5 września 2022 r. do 24 lutego 2023 r. 
Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji
odpowiadają koordynatorzy diecezjalni.
Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.
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na stronie www.okwb.pl. Zgłoszenia te zostają przeniesione
automatycznie z dniem 1 marca 2023 r. na platformę konkursową 
www.konkurs.okwb.pl celem przeprowadzenia Konkursu online.
Katecheta otrzymuje dostęp do platformy do 2 marca 2023 r.,
o czym zostaje powiadomiony drogą mailową.
Rejestracja uczniów przez katechetów odbywa się w terminie
2 – 7 marca 2023 r.  wyłącznie drogą elektroniczną, na
dedykowanej platformie online. Po tym terminie zgłoszenia
nie będą przyjmowane, co uniemożliwi uczniom udział w Konkursie. 
Uczestnicy po dokonaniu rejestracji przez katechetę otrzymują
powiadomienie mailowe.
Uczeń, aby wziąć udział w etapie szkolnym musi zalogować się na 
platformie (dane do logowania otrzymuje drogą mailową) i w terminie 
wymienionym w punkcie 1. rozdziału II. przystąpić do rozwiązania testu.
Dane do logowania użytkowników platformy są jednakowe
na każdym etapie Konkursu.
Test składa się 45 pytań zamkniętych, a na jego rozwiązanie uczestnicy 
mają 45 minut. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego 
ucznia. Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
Za uczciwy udział ucznia w części pisemnej online etapu szkolnego 
odpowiada katecheta.
Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby ze szkoły
(a w przypadku zespołu szkół – po trzy osoby z każdej podjednostki),
które uzyskały największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% 
maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów, zarządza się dogrywkę.
Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest przez katechetę (poza 
platformą konkursową) 10 marca 2023 r. na podstawie
przygotowanego przez Organizatora zestawu pytań
otwartych. Przy dalszym wyrównaniu wyników
rozstrzygnięcie należy do katechety.
Katecheta do 24 marca 2023 r. w oparciu
o wyniki uzyskane przez uczniów (z testu
na platformie oraz ewentualnej dogrywki)
przesyła wypełniony i  podpisany protokół,
wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu
do koordynatora diecezjalnego (listownie
i mailowo – kontakt na stronie www.okwb.pl
w zakładce ,,koordynatorzy”).
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Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada koordynator 
diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana 
jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu 
diecezjalnego.
Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść
ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniami, przypisami
i komentarzami (bez słownika).
W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, 
przygotowane przez Organizatora. Oceny testu w oparciu o arkusz 
odpowiedzi dokonuje powołana przez koordynatora diecezjalnego 
komisja.
Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą 
liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą
niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. 
Poprawność odpowiedzi ocenia powołana Komisja.
W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
Do etapu ogólnopolskiego przechodzą trzy osoby z każdej
diecezji, które uzyskały w części ustnej  największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się 
dogrywkę w celu wyłonienia 3 �nalistów.
Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się
20 kwietnia 2023 r.
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Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – �nału
odpowiada Sekretariat Konkursu.
Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 7 rozdziału III.
Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje
treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniami,
przypisami, komentarzami i słownikiem.
Finał Konkursu odbywa się w dniach
5 - 6  czerwca 2023 r. w Niepokalanowie.

Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych
etapach Konkursu ma tylko Organizator.
Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia
terminów Konkursu w każdym czasie oraz do zmiany
regulaminu. Aktualizacje będą umieszczone na
stronie internetowej www.okwb.pl
w zakładce regulamin.
Aktualne informacje dotyczące
Konkursu publikowane są
na stronie: www.okwb.pl

 

 
 

 

 

 

Etap ogólnopolski – finał
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Zapraszamy 
do zapoznania się 

z pełnym regulaminem Konkursu 
opublikowanym na stronie

www.okwb.pl
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V.



Warsztaty biblijne

Organizacja warsztatów biblijnych to nieodłączna
część Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Obejmują one treści z zakresu merytorycznego danej 
edycji, co pozwala uczestnikom lepiej przygotować się

do udziału w Konkursie.

Warsztaty prowadzone są przez biblistów
w diecezjach w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Oprócz poszerzania swojej wiedzy o Słowie Bożym,
młodzi mają  możliwość poznania innych uczestników, 

którzy nie wstydzą się Jezusa i nauki, którą głosił. 



 Zachęcamy do korzystania
z udostępnianych

przez nas materiałów biblijnych.

Znaleźć je można na stronie  

www.okwb.pl w zakładce Materiały  
oraz na stronie  

www.e-civitas.pl w zakładce Biblia.



Spotkanie 
Młodych z Biblią

Jasna Góra to miejsce szczególne, w którym chcemy 
pokazywać młodzieży siłę zawierzenia życia Maryi,

na wzór błogosławionego kardynała Stefana
Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. 

W roku 2007 zrodził się pomysł, by właśnie tam,
poza poszczególnymi etapami Konkursu, zaproponować

uczestnikom wspólne spotkanie. Jest to wyjątkowa okazja
do modlitwy tuż przed obliczem Jasnogórskiej Pani, 

wysłuchania świadectw życia inspirujących osób, a także
do pogłębienia wiedzy podczas warsztatów biblijnych.

Podążając śladami Papieża Polaka, na termin naszego 
corocznego spotkania wybrano 13. maja, by przypomnieć

 o cudzie ocalenia jego życia, którego symbolem jest 
znajdująca się w Kaplicy Cudownego Obrazu relikwia - 

przestrzelony pas papieskiej sutanny. 



Spotkanie Młodych z Biblią ma charakter
formacyjno-edukacyjny, a także integracyjny i jest formą

nagrody dla �nalistów  etapów diecezjalnych Konkursu oraz ich
katechetów. W wydarzeniu rokrocznie bierze udział ok. 150 osób.

W ramach inicjatywy odbywają się warsztaty biblijne z zakresu meryto-
rycznego danej edycji. Centralnym punktem spotkania jest Msza Święta

w kaplicy Matki Bożej przed Obliczem Maryi oraz wspólna modlitwa
różańcowa. W programie wydarzenia jest także wyjazd do Olsztyna

koło Częstochowy, gdzie uczestnicy zdobywają Mały Jasnogórski
Giewont, uczestniczą w Apelu Jasnogórskim, a po powrocie

wspólnie spędzają czas przy ognisku.

Jesteśmy przekonani, że warto pójść drogą Papieża Polaka,
który zaprosił do Jasnogórskiej Pani młodzież świata.



Biblia Audio Młodych
Biblia Audio Młodych to dźwiękowa opowieść

biblijna wzbogacona akustycznymi efektami specjalnymi
i oryginalną muzyką, przygotowywana przez samych

uczestników OKWB. To właśnie młodzi lektorzy,
którzy wzięli już udział w Konkursie, zostali uhonorowani

możliwością uczestniczenia w niesamowitym procesie
tworzenia profesjonalnego audiobooka.

W 2020 r. w realizacji projektu udział wzięli uczestnicy
XXIII edycji OKWB z kilkunastu diecezji oraz koordynatorzy
diecezjalni – łącznie 45 osób. Komentarze wprowadzające

dodali ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel -
przewodniczący komisji konkursowej OKWB

oraz pan Sławomir Józe�ak – pomysłodawca OKWB,
Prezes Zarządu Grupa INCO S.A.



W drugiej edycji nagrań Biblii Audio Młodych
w 2021 r. wzięło udział czterdziestu uczestników,

którzy użyczyli swych głosów postaciom
z Księgi Ezechiela i Ewangelii wg św. Jana.

Efektem finalnym pierwszej edycji projektu,
która była realizowana rok wcześniej, jest audiobook

Księgi Liczb i Listu św. Pawła do Koryntian.

Dla mnie osobiście projekt ten był niezwykłą szansą,
by uczestniczyć w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Nawet jeśli, patrząc obiektywnie, mój wkład byłby niewielki,
to i tak mam nadzieję, że choć trochę przyczyniłem się

do poruszenia serc tych, którzy słuchali owoców tego dzieła.
Dawid, archidiecezja łódzka



ks. Marcin, diecezja radomska

Młodzi ludzie potrafią być i są wspaniali, gotowi do 
wyrzeczeń i wspaniałych czynów. I nie trzeba oczekiwać 
czegoś wielkiego czy wybitnego. Czasem wystarczy 
rozejrzeć się wokół, tuż obok, aby zauważyć, jak wiele 
wartościowych młodych osób nas otacza. (...) Takimi 
wspaniałymi kroplami w morzu dzisiejszego świata są 
młodzi ludzie, którzy biorą udział w Ogólnopolskim Kon- 
kursie Wiedzy Biblijnej, organizowanym przez Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Sięgając po Pismo 
Święte i rozważając Słowo Boga, chcą każdego dnia czuć 
radość Ewangelii i przesłanie Piękna i Dobra, przesłanie 
Miłości Boga do człowieka nieść swoim rówieśnikom.

Magdalena, diecezja opolska

Moją wielką radością był fakt, że po długim czasie udziału 
jedna z moich uczennic dostała się do najlepszej siódemki 
w diecezjalnym etapie ustnym – to dodało mi „skrzydeł”
i utwierdziło mnie, że młodzi mają wiele zapału i warto im 
w tym pomagać. Potem przyszły kolejne wspaniałe chwile 
– moja uczennica Kasia pojechała na finał do Niepokalano-
wa i zdobyła tytuł finalisty OKWB, a dla mnie jako opiekuna 
był to czas doświadczenia wspólnoty, życzliwości wielu 
ludzi, których poznałam i radości, którą można dzielić się
z drugim człowiekiem.

Świadectwa

Pierwszy raz w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym 
wzięłam udział w 2020 roku, ponieważ zapragnęłam 
głębiej poznać znaczenie Słowa Bożego, skupić się na nim 
jeszcze bardziej dokładnie niż wcześniej. (...) Spotykając się
z organizatorami, jury oraz uczestnikami, jakby na drugi 
plan schodzi rywalizacja tak często towarzysząca wszelakim 



konkursom, a głównym sensem staje się poznanie Boga 
poprzez zrozumienie Biblii. Dzięki temu, rzeczywiście 
można poczuć obecność Ducha Świętego i umocnić swoją 
wiarę. Polecam więc wzięcie udziału w Ogólnopolskim 
Konkursie Biblijnym każdemu, kto chce przekonać
się osobiście, jak niepowtarzalne jest to przeżycie. 

Pamiętam, że jako „obserwator” postrzegałem Konkurs już 
wtedy jako wydarzenie o wielkiej randze, a świadczyła
o tym chociażby obecność prymasa Glempa, miejsce,
w którym się odbywał sam Finał, a także same przygotowa-
nie organizacyjne Konkursu i to, w jaki sposób byli zaan- 
gażowani jego organizatorzy. Wielkie wrażenie na mnie 
zrobili także sami uczestnicy, którzy wykazywali się podczas 
poszczególnych etapów niezwykłą znajomością Pisma 
Świętego. Z biegiem lat poznawałem Konkurs, odkrywałem 
jego idee i coraz bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, 
że to nie jest zwykły Konkurs wiedzy a dzieło, które odmie-
niło życie wielu osobom, w tymi także i moje.

Marcin, koordynator archidiecezji lubelskiej

Przystępując do XXIII edycji Konkursu nie spodziewałem 
się, że aż tak przywiążę się do dzieła biblijnego i stowarzy-
szenia „Civitas Christiana”. O 180 stopni obróciło się moje 
postrzeganie Kościoła. Szczególnie przyczyniło się do tego 
Spotkanie Młodych z Biblią w Częstochowie, gdzie zoba- 
czyłem jak młodzi z całej Polski modlą się przed wizerun-
kiem Madonny. Myślami wracam także do późniejszego 
ogniska oraz kawiarenki na finale w Niepokalanowie, gdzie 
chadzaliśmy po północy na rwańca drożdżowego. 
Również Biblia, jak głosi hasło przewodnie, stała się Księgą 
mojego życia i poczułem radość Ewangelii. Chociaż ta 
jubileuszowa edycja jest moją ostatnią jako uczestnika, to 
na pewno nie kończę przygody z OKWB, bo ciężko się 
rozstać z takim skarbcem radości. 

Krzysztof, archidiecezja wrocławska

Liliana, archidiecezja krakowska



 Pomysłodawcą i organizatorem 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej  

ogólnopolska organizacja formująca do dojrzałości 

w wierze oraz podejmująca inicjatywy, które promują 

katolicką naukę społeczną i krzewią 

wartości patriotyczne.  

www.civitaschristiana.pl

Fundatorzy
 nagród 

głównych:

Znajdź nas także w serwisie 
facebook.com/konkursbiblijny


