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Załącznik nr 2 
 

TERMINARZ 

XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Czas niewoli i odbudowy 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Konkursu podaje się do wiadomości terminarz tegorocznej 
edycji Konkursu: 

do 22 października 2022 r. 

§ 4 ust. 2 lit. a)  

zgłoszenie udziału 
w Konkursie  

wypełniony formularz zgłoszeniowy 

pobrany z www.katechetyka.pl należy 

przesłać e-mailowo na 

konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com 

z tematem Zgłoszenie na XV OKWB 
i nazwa miejscowości 

do 30 września 2022 r. 
§ 5 ust. 5  

opublikowanie przez 
CKK listy wersetów 

www.katechetyka.pl  

05 listopada 2022 r. 

§ 5 ust. 1  
I etap lokalnie w zgłoszonych placówkach 

do 12 listopada 2022 r. 

§ 6 ust. 8 lit. a)  

Lokalny Koordynator 
przesyła w wersji 

elektronicznej 
tylko protokoły 

z przeprowadzenia 
I etapu Konkursu 

wypełnione protokoły  
należy przesłać na: 

konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com  

03 grudnia 2022 r. 

§ 6 ust. 1  
II etap Konkursu lokalnie w zgłoszonych placówkach 

do 08 grudnia 2022 r. 

§ 6 ust. 8 lit. b) 
z zastrzeżeniem ust. 9 

Lokalny Koordynator 
przesyła w wersji 

elektronicznej 
protokoły 

z przeprowadzenia 
II etapu Konkursu oraz 

oryginały testów 
z uzyskaną liczbą 

punktów powyżej 50% 
maksymalnej liczby 

punktów 
(należy zachować 

kopie testów) 

wypełnione protokoły należy przesłać 
e-mailowo na: 

➢ kasiaculepa@wp.pl (poziom I) 

➢ aburchardt@wp.pl (poziom II) 

➢ b.budzinska@psp10opole.eu 
(poziom III); 

testy należy przesłać pocztą na adresy 
podane w korespondencji mailowej 

http://www.katechetyka.pl/
mailto:konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com
http://www.katechetyka.pl/
mailto:konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com
mailto:kasiaculepa@wp.pl
mailto:aburchardt@wp.pl
mailto:beata.budzinska@interia.eu
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do 05 stycznia 2023r. 

§ 3 ust. 4 lit c)  

CKK weryfikuje 
i zatwierdza punkty 

przyznane w II 
etapie Konkursu 

procedura wewnętrzna 

do 10 stycznia 2023r. 

§ 3 ust. 7 lit. a)  

Prezydium CKK 
ustala wymaganą 

liczbę punktów 
do III etapu 
Konkursu 

procedura wewnętrzna 

do 13 stycznia 2023r. 

§ 3 ust. 7 lit. b)  

opublikowanie 
przez Prezydium CKK 

listy uczestników 
Konkursu 

zakwalifikowanych 
do III etapu 
Konkursu 

www.katechetyka.pl  

do 27 lutego 2023r. 

§ 8 ust. 2  

zgłoszenie 
nieobecności 

uczestnika Konkursu 
podczas III etapu 

Konkursu 

należy przesłać e-mailowo na 
konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com  

11 marca 2023 r. 

§ 7 ust. 1  
III etap Konkursu  

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna 
w Warszawie 
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