
Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola  Scriptura 2021/2022”

I Konkurs ze znajomości tekstu biblijnego

II Konkurs plastyczny 4. Terminy
Prace należy przesłać do 14 lutego 2022 r. na adres: Wydawnictwo 
Augustana, pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała.
Praca na odwrocie musi posiadać następujące informacje:
 tytuł pracy,  imię i nazwisko autora,  wiek i klasa,  parafia, 
 imię, nazwisko oraz kontakt do katechety. Do każdej pracy musi być 
dołączone oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobo-
wych na formularzu dostarczonym przez organizatorów.
Wyniki zostaną ogłoszone do 1 marca 2022 r. na www.zwiastun.pl. 
Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie synodów diecezjalnych.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wy-
korzystane w publikacjach Wydawnictwa Augustana.

Patronat honorowy: biskup Kościoła Jerzy Samiec 

Organizatorzy
 Wydawnictwo Augustana
 Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego 

Adresaci
OKB Sola Scriptura jest przeprowadzany w dwóch formach.
1. Konkurs ze znajomości tekstu biblijnego:
 I grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
 III grupa – szkoły ponadpodstawowe.
2. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z klas 

od I do III.

Źródło
Uczestnicy przygotowują się na podstawie wskazanych ksiąg w: Biblia to jest 
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975 lub póź niej  sze 
edycje Biblii warszawskiej wydane przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Cele konkursu
 zachęcanie do regularnej lektury Biblii, a przez to kształ-
towanie i umacnianie wiary,  nawiązanie do ewangelic-
kich tradycji studiowania i dobrej znajomości Biblii,  za-
chęcanie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego, 
 pokazanie wydarzeń i postaci biblijnych poprzez twórczość plastyczną.

Informacje dodatkowe
1. Decyzje ogólnopolskiej komisji konkursowej, którą powołują organiza-

torzy, są ostateczne.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczest-

nik zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. 
3. Materiały audiowizualne powstałe podczas przeprowadzania kolej nych 

etapów konkursu będą wykorzystywane do promocji konkursu oraz 
w publikacjach Wydawnictwa Augustana na różnych nośnikach.

4. Odpowiednie zgody związane z punktami 2 i 3 oraz zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub prawny opiekun uczest-
nika, co jest warunkiem uczestniczenia w OKB Sola Scriptura.

1. Temat:   Kościół – moje miejsce spotkania 
                                 z Bogiem i ludźmi     

2. Forma
Uczniowie przygotowują prace plastyczne, dotyczące tematu, w forma-
cie A4, tylko indy widualnie, technika prac – dowolna.
3. Komisja 
Nadesłane prace oceni komisja powołana przez organizatorów, która 
wyłoni laureatów.Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

1. Temat:     Król Salomon 
2. Terminy

– etap szkolny/parafialny: 15-20 listopada 2021 r., 
– etap rejonowy/diecezjalny: 15 stycznia 2022 r., 
– finał ogólnopolski: 5 marca 2022 r. 

3. Zakres materiału
 etap szkolny – 1 Krl 1-11;  etap rejonowy – 1 Krl 1-16; Prz 1-4;
 finał – 1 Krl 1-16; Prz 1-4 i 22-24 

4. Forma
Konkurs przeprowadzany jest na każdym etapie pisemnie w formie 
odpowiedzi na pytania o różnym charakterze (otwartym i testowym). 
Organizacja kolejnych etapów może ulec zmianie ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną.
5. Etap szkolny/parafialny
Księża, diakoni i katecheci organizują i przeprowadzają konkurs na te-
renie szkoły lub parafii w oparciu o materiały dostarczone przez orga-
nizatorów, którzy na tydzień przed rozpoczęciem pierwszego etapu kon-
kursu pocztą elektroniczną dos tarczą materiały do parafii. Pa rafia po-
wiela dla każdego uczestnika arkusz konkursowy i opieczęto wuje go. 
Do następnego etapu przechodzą uczestnicy z każdej grupy wiekowej, 
któ rzy uzyskali minimum 75% możliwych do zdobycia punktów. Je żeli 
w danej grupie wiekowej żaden z uczestników nie osiągnie tego 
wyniku, wówczas proboszcz może delegować do następnego etapu, 
z całej parafii, najlepszego uczestnika z danej grupy wiekowej.
Protokół z eliminacji bez prac uczestników musi zostać prze sła  ny do 
6 grudnia 2021 r. na adres: info@konkurssolascriptura.pl. Dodatkowo, 
należy przesłać skany formularzy dostarczonych przez organizatorów 
oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych każdego 
uczestnika, który przeszedł do etapu diecezjalnego/regionalnego. 
6. Etap rejonowy/diecezjalny
Etap ten zostanie przeprowadzony w diecezjach w dniu 15 stycznia 2022 r. 
(sobota). Organizatorzy tydzień przed drugim etapem prześlą materiały 
w zaklejonych i opieczętowanych kopertach do diecezji. Wizytatorzy die-
 ce zjalni są odpowiedzialni za przeprowadzenie tego etapu w swojej diecezji.

Każdy z uczestników etapu otrzymuje dyplom udziału w tym etapie.
Wszystkie prace należy przesłać do sprawdzenia do ogólnopol-
skiej komisji konkursowej na adres: Wydawnictwo Augustana, 
pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała do 21 stycznia 2022 r.
Do finału przechodzą uczestnicy z każdej grupy wiekowej, którzy 
otrzymali minimum 75% możliwych do zdobycia punktów.
Ze względu na nieznaną sytuację epidemiologiczną w razie potrzeby 
ten etap może odbyć się w kilku miejscach w danej diecezji, aby nie 
tworzyły się duże grupy uczestników.
7. Finał ogólnopolski
Finał konkursu odbędzie się 5 marca 2022 r. (sobota). Ze względu na 
nieznaną sytuację epidemiologiczną, jaka będzie w kraju finał będzie 
przeprowadzony w kilku miejscach np. w poszczególnych diecezjach. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta po ogłoszeniu wyników etapu rejo-
nowego/diecezjalnego.
Wszystkie prace należy przesłać do sprawdzenia do ogólnopol-
skiej komisji konkursowej na adres: Wydawnictwo Augustana, 
pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała do 9 marca 2022 r.
Laureatami konkursu zostają osoby, które uzyskały minimum 75% 
mo żli wych do zdobycia punktów. Każdy z uczestników etapu otrzymuje 
dyplom laureata lub finalisty kon   kursu, a laureaci trzech pierwszych 
miejsc statuetki i nagrody rzeczowe.
8. Publikacja wyników
Publikacja wyników odbywa się poprzez podanie imienia, nazwiska, 
parafii oraz liczby zdobytych punktów – lista na www.zwiastun.pl/
ogolnopolski-konkurs-biblijny. Lista osób zakwalifikowanych do etapu 
rejonowego/diecezjalnego do 20 grudnia 2021 r. Wyniki etapu rejono-
wego/die cezjalnego do 7 lutego 2022 r. Wyniki finału do 18 marca 2022 r. 
Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie synodów diecezjalnych.
9. Komisje 
 etap szkolny/parafialny – minimum dwuosobowa komisja: kateche-
ci, diakoni, księża, przedstawiciele grona pedagogicznego lub rady para-
fialnej;  etap rejonowy/diecezjalny – minimum trzyosobowa komi-
sja: bis kup diecezjalny, wizytatorzy religii, księża, diakoni, katecheci, 
członkowie rady diecezjalnej;  finał ogólnopolski – ogólnopolska 
komisja konkursowa i zaproszeni katecheci lub eksperci.


