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naszym kościeleW
Tu nie ma przegranych
– konkurs biblijny Sola Scriptura 2009

Finał drugiej edycji Ogólnopols
kiego Konkursu Biblijnego Sola 
Scriptura 2009 odbył się w sobo 
tę 28 marca br. w Bielsku-Białej 
przy placu Lutra. Tegoroczny kon
kurs prze biegał pod hasłem „Rodzina  
w Biblii – patriarchowie” i obejmo
wał zakres 1. Księgi Mojżeszowej od 
rozdziału 11,27 do 50,26. Zwycięz-
cami, w trzech grupach wieko-
wych, okazali się młodzi ewangelicy 
z Warszawy, Jaworza i Pasymia.

Od rana wypełniał się parking przy 
kościele Zbawiciela, a w Budynku 
Augustany uczestników, katechetów, 
duszpasterzy i rodziców w imieniu 
organizatorów –  Synodalnej Komisji 
Edukacji i Wychowania Chrześcijań
skiego oraz Wydawnictwa Augustana 
– przywitali ks. Adrian Korczago  
i ks. Jerzy Below.

Zmagania konkursowe rozpoczęły 
się w Szkole Podstawowej nr 2 Towa
rzystwa Szkolnego im. M. Reja, za
mykającej od południa plac Lutra. Po 
wylosowaniu miejsc, test ze znajo
mości dziejów starotestamentowych 
patriarchów w trzech salach pisało  
60 osób. 

W 45 minut później młodzież  
i dzieci mogli odetchnąć przy soku  
i drożdżówkach oraz obejrzeć film  
o tematyce związanej z konkursem.  
W tym czasie siedmioosobowe jury: 

ks. Adrian Korczago, 
ks. Dariusz Dawid  
z Zabrza, ks. Jan Ra
szyk i diakon Renata 
Raszyk z Jastrzębia 
Zdroju, diakon Ewa 
Below z BielskaBia
łej, diakon Joanna  
Sikora z Cieszyna  
i  Be ata Reske, ka 
techetka z Orzesza, 
sprawdzało prace. Po 
obiedzie i wspólnym 
zdjęciu pod pomnikiem ks. Marcina 
Lutra nastąpiło ogłoszenie wyników.

Żona lota z soli
W tym roku po raz pierwszy ogło

szono konkurs plastyczny dla dzieci  
z klas 13 i właśnie wyniki tej rywali
zacji ogłoszono najpierw. Na konkurs 
wpłynęło blisko 180 prac.  O tym, jak 
wytrwałość i determinacja przynosi 
dobre wyniki, mówił ks. Jerzy Below 
wręczając nagrodę zdobywczyni  
I miejsca – Marcie Maciejewskiej  
z Jaworza. Dziewczynka wykonała 
bowiem najpierw oryginalną pracę 
przestrzenną przedstawiającą więżę 
Babel, a po zwróceniu jej uwagi  
w parafii, że jest to historia biblijna 
sprzed okresu patriarchów, nie zre
zygnowała, tylko przygotowała inną 
pracę, zgodną z zakresem tematycz

nym konkursu. Na zwycię
skiej pracy żona Lota wy
konana została z soli. Dru
gie miejsce zajęli ex aeqo 
Bartek Greń z Wisły i Ali
cja Lebioda z Drogomyśla, 
trzecie, także równorzęd
ne, Marianna Lukas z War
szawy i Martyna Gatner  
z Jastrzębia Zdroju. Jury 
przyznało też cztery wy
różnienia i pozakonkurso
we wyróżnienie dla naj
młodszej artystki – pię 
cioletniej Emilki Makuli  
z Łodzi.

Dla rozładowania emocji uczestni
cy śpiewali wspólnie młodzieżowe 
pieśni, których teksty wyświetlano na  
ekranie. Następnie wyczytywano na
zwiska najlepszych znawców histo
rii biblijnych patriarchów. Pierwsze 
miejsca zajęli: Agnieszka Myszak  
z parafii Świętej Trójcy w Warszawie 
(szkoły podstawowe), Roman Bathelt 
z parafii w Jaworzu (gimnazjum) oraz 
Artur Iwanicz z parafii w Pasymiu 
(szkoły ponadgimnazjalne). Statuetki, 
dyplomy i nagrody rzeczowe, m.in.  
w postaci sprzętu elektronicznego, 
zdobywcom pierwszych pięciu miejsc 
w trzech kategoriach  wiekowych 
wręczali: biskup Kościoła, przedsta
wiciele organizatorów, a w imieniu 
fundatorów nagród Ewa Sum, dyrek
tor Ośrodka Wydawniczego „Augu
stana”. Ponadto każdy finalista otrzy
mał dyplom uczestnictwa.

Wytrwałość popłaca
Najwięcej było gimnazjalistów, 

następna co do liczebności grupa  
to uczniowie szkół podstawowych,  
a młodzież ze szkół ponadgimna 
zjalnych to jedenaście osób. W kon
kursie uczestniczyli zawodnicy z róż
nych stron Polski, ale niestety nie ze 
wszystkich diecezji. Wśród laurea
tów, czyli pięciu uhonorowanych  
nagrodami miejsc oraz tych, którzy  
w teście uzyskali 75% trafnych odpo
wiedzi, były osoby z: Cieszyna, Dro
gomyśla, Golasowic, Jastrzębia Zdro

Losowanie miejsc w klasach

Rozpoczęcie finału, od lewej: ks. A. Korczago, ks. J. Below 
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ju, Jaworza, Katowic, Mikołowa, 
Orzesza, Pasymia, Pszczyny, Skoczo
wa, Warszawy, Wisły Głębiec. Wielu 
uczestników startowało po raz drugi, 
niektórzy  uzyskali identyczne miej
sca, inni spadli nieco niżej, jeszcze in
ni poprawili swój wynik.  Tak jak Ar
tur Iwanicz, który w ubiegłym roku 
zdobył drugie miejsce w kategorii 

FUNDATORZY  

nagród:
� Konsystorz Kościoła Ewangelicko 

– Augsburskiego w RP
� Synodalna Komisja ds. Edukacji 

i Wychowania Chrześcijańskiego
� Wydawnictwo Augustana
� Ośrodek Wydawniczy „Augustana”
� ESCO Marek Heinrich

statuetkę na synodzie diecezjalnym. 
Pewnie będzie tak też tym razem. 

sposoby na wiedzę
Artur  tak  jak poprzednio czytał po 

prostu kilkakrotnie tekst biblijny. 
Najwięcej powtarzał w dniach, kiedy 
w szkole były rekolekcje, a w czwar
tek i piątek przed sobotnim finałem 

dał już szarym ko
mórkom odpocząć. 

Roman Bathelt, 
który również osią
gnął wyższe miejsce 
niż w rok wcześniej, 
ocenia, że materiał 
do opanowania był 
w tym roku trudniej
szy. Poświęcił więcej 
czasu na naukę,  robił 
dość szczegółowe 
notatki i potem z nich 
powtarzał. „Na każde 
pytanie coś napisa
łem, bo w teście nie 
było punktów ujem
nych za złą odpo

wiedź, ale muszę przyznać, że kilka 
razy »strzelałem«. Nie wiedziałem 
na przykład, jak Laban przyjął w 
swoim domu Jakuba” – wyjaśniał. 
Także inni uczestnicy uważali, że py
tania były bardzo szczegółowe. „Naj
trudniejsze były te wszystkie liczby, 
na przykład wiek postaci. Owszem, 
uczyłam się tego, ale widać nie 
wszystko zapamiętałam” –  powie
działa Zuzanna Farny z Cieszyna. 
Tym razem nie zajęła żadnego miej
sca, ale przecież w tym konkursie nie 
ma przegranych. 

„Być może poznane przez was 
historie protoplastów narodu izra
elskiego wydają się wam odległe. 
Jednak prawdziwym skarbem Biblii 
jest jej nieprzemijająca aktualność. 
(...) Prawdziwą dojrzałością chrześ
cijanina jest umiejętność właściwe
go odczytania sensu poszczególnych 
historii biblijnych. Mam nadzieję, 
że poznając je, będziecie mogli nie
które wydarzenia odnieść do życia 
swojej rodziny.

Ideą konkursu jest nie tylko rywa
lizacja. (...) Zachęcam was z całego 
serca do dalszego studiowania i po
znawania Biblii. (...) Niech będzie 
ona dla was prawdziwym i jedynym 
przewodnikiem” – zwrócił się do 
młodych ludzi biskup Kościoła Janusz 
Jagucki.

Na zakończenie  ks. Adrian Kor
czago podziękował  wszystkim ka
techetom za zachętę i mobilizację 
podopiecznych, a biskup Kościoła 
udzielił błogosławieństwa.

M.L.
zdjęcia na str. 1 i 31

szkół ponadgimnazjalnych. „To już 
ostatni raz, bo jestem w trzeciej kla
sie. Mam dużo pracy w szkole, dlate
go też nie spodziewałem się że wy
gram.  Liczyłem najwyżej na czwarte
piąte miejsce, ale chciałem spróbo
wać – mówił Artur tuż po uroczysto
ści. – Jeszcze nie zadzwoniłem do do
mu, ale mama na pewno się ucieszy”. 
Jak mówił, jemu również sprawiło 
to radość, że wraz z nim z ubiegło
rocznych wyników cieszyła się cała 
parafia z księdzem na czele, który na
wet pokazywał zdobytą przez niego 

Pierwsza nagroda w konkursie plastycznym – Marta Maciejewska
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Zmagania w gościnnych salach Szkoły Podstawowej nr 2
I miejsce, szkoły podstawowe 
– Agnieszka Myszak, 
Warszawa (Święta Trójca)

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników w sali w „Augustanie”

I miejsce, gimnazjum – Roman Bathelt, Jaworze

I miejsce, szkoły ponadgimnazjalne – 
Artur Iwanicz, Pasym

Statuetki i dyplomy zwycięzcom wręczali 
bp Janusz Jagucki i ks. Adrian Korczago
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