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Zaproszenie  
do udziału w X Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej  

„Spotkania z Biblią” dla uczniów klas VII i VIII  
szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

 
 
 

I. Organizatorzy: 

 Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie  

 Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie 

 Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej 

 Fundacja MATER 
 
II. Honorowy patronat: 

 Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk 

 Wójt Gminy Brańsk 

 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum 
 
III. Cele edukacyjne: 

 Ukazanie Biblii jako źródła wiary, 

 Poszerzenie wiedzy na temat Ewangelii wg św. Mateusza i Księgi Tobiasza,   

 Rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną, 

 Wykształcenie nawyku systematycznego czytania Biblii, 

 Zachęta do refleksji nad własnym życiem w świetle wartości biblijnych. 
 
IV. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego 
1. Etap szkolny - 02.04.2020 r. Uczniowie rozwiązują test. Do następnego etapu 
przechodzi dwóch uczniów, który otrzymali najwyższą liczbę punktów.  
2. Etap diecezjalny - 27.05.2020 r. w Szkole Podstawowej im. por. Izydora 
Kołakowskiego w Domanowie (gmina Brańsk). Uczestnicy rozwiązują test. Etap  ten 
wygrywają uczniowie z najwyższą liczbą punktów.   
 
V. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach: 
Etap szkolny: Ewangelia wg św. Mateusza (wraz z wprowadzeniem, przypisami  
i odniesieniami do słownika) 
Etap diecezjalny: Ewangelia wg św. Mateusza oraz Księga Tobiasza wraz  
z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika).   
 
VI. Uwagi końcowe: 
• Szkoły zgłaszają swój udział do 14.02.2020 r. pocztą elektroniczną - e-mail: 
spotkania-z-biblia@wp.pl lub na adres: Szkoła Podstawowa im. por. Izydora 
Kołakowskiego w Domanowie, Domanowo 19a, 17 – 120 Brańsk, podając: nazwę 
szkoły, miejscowość, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, telefon i e-mail. 
• Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: tel. szkolny 
857377001, (osoba do kontaktu: p. Anna Rogowska 666 242 890 lub dyr. Ewa 
Zawadzka 507 581 855); informacje (szczegółowy regulamin; wzory: karty zgłoszenia,  
protokołu; wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach: 
www.spdomanowo.edupage.org oraz  www.katecheza.drohiczynska.pl   
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