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Umacnianie wiary
– finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2010”
W dniu 20 marca br. w BielskuBiałej odbył się finał Ogólnopolskiego
Konkursu Biblijnego Sola Scriptura
2010. Aż 78 finalistów, w większości
z diecezji cieszyńskiej i katowickiej,
w budynku Augustany powitali organizatorzy: dyrektor Wydawnictwa
Augustana ks. Jerzy Below i ks. Adrian Korczago, przewodniczący syno-

dalnej komisji edukacji i wychowania
chrześcijańskiego. Konkursowe zmagania w formie pisemnych testów,
w trzech grupach wiekowych: szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, odbywały się w salach lekcyjnych Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. Młodzież po wyloso-

Zwycięzcy o swoim udziale
1. Co skłoniło cię do wzięcia udziału w konkursie

Sola Scriptura 2010?2

2. Jak przygotowywałeś się do konkursu?
3. Które pytanie (i dlaczego) było dla ciebie najtrudniejsze,

a które najłatwiejsze?

4. Co było dla ciebie największą radością podczas

przygotowań i udziału w finale konkursu?8.

Kornelia Kufeld, Skoczów

 Przed rokiem brałam udział w innym konkursie biblijnym.

Spodobało mi się, więc w tym roku przystąpiłam również
do konkursu „Sola Scriptura”.
 Przeczytałam Ewangelię Jana 8 razy. Pomocne w czytaniu
było także wspólne czytanie na głos ze starszym rodzeństwem.
 Najtrudniejszym zadaniem dla mnie było pytanie o pierwszych uczniów Jezusa. Nie wiedziałam do końca, czy mowa
o pierwszych, którzy poszli za Jezusem, czy o tych, których
On sam osobiście powołał. Najłatwiejszymi pytaniami byłe
te o drobne szczegóły, ponieważ systematycznie je sobie
powtarzałam.
 Największą radością podczas przygotowań do konkursu
było to, iż mimo kilkakrotnego przeczytania Ewangelii,
za każdym razem odkrywałam coś nowego.

Estera Kotas, Golasowice

 Po raz trzeci biorę udział w tym konkursie, co pomaga mi

poznawać Boga.
 Do konkursu przygotowywałam się wraz z pozostałymi
uczestnikami pod czujnym okiem naszego księdza Marcina
Makuli.
 Moim zdaniem wszystkie pytania były na równym poziomie, ale znacznie łatwiejsze niż w ubiegłym roku.
 Możliwość rywalizacji, sprawdzenia swoich wiadomości
oraz reprezentowania naszej parafii.
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waniu miejsc przystąpiła do pracy.
Pytania obejmowały jedną księgę biblijną – Ewangelię Jana.
Młodzież wykazała się dobrą jej
znajomością, co było szczególnie widoczne wśród uczniów gimnazjum,
gdzie po raz pierwszy dwie osoby zajęły I miejsce, a dwóm osobom z IV
miejsca zabrakło 0,5 pkt do III miejsca.

Daniel Matuszczyk, Orzesze

 Od kilku lat startuję w różnych konkursach. Podoba mi się

to, więc gdy pojawił się konkurs „Sola Scriptura” biorę
w nim udział. Od trzech lat jestem w finale i już zastanawiam się, co będzie tematem kolejnej edycji. Dodatkową
mobilizacją był fakt, że mój tata też brał udział w konkursach biblijnych i chciałem wyrównać jego wyniki.
 Mam ciekawy sposób na naukę. Nagrywam treść księgi,
z której jest konkurs na mp3, a następnie odsłuchuję to
przy jednoczesnym śledzeniu tekstu.
 Najtrudniejsze było dla mnie pytanie: Na jakiej podstawie
Jezus uważał, że Jego sąd i świadectwo są prawdziwe?
Miałem problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi.
Najłatwiejsze są pytania, na które trzeba udzielić krótkiej
odpowiedzi, która musi zgadzać się z kluczem.
 Podczas przygotowań czułem nadzieję, że poświęcony na
naukę czas nie pójdzie na marne, a poznanie Słowa Bożego
pozwoli mi zmienić coś w życiu. Radość była dopiero w samym finale. Radość z tego, że znów tam jestem, że widzę te
same twarze co przed rokiem i przed dwoma laty. No i potem
wielka radość z wygranej!

Klaudia Moczała, Orzesze

 Do wzięcia udziału skłoniła mnie chęć bliższego poznania

Pisma Świętego oraz przyzwyczajenie do brania udziału
w tym konkursie.
 Mieliśmy wyznaczony jeden dzień w tygodniu, kiedy całą
grupą przygotowywaliśmy się pod okiem naszej katechetki
Beaty Reske do konkursu. Mobilizowała nas do robienia notatek, wnikliwego czytania wyznaczonych fragmentów i układania pytań, na które wspólnie udzielaliśmy odpowiedzi.
Najtrudniejsze były dla mnie pytania, po przeczytaniu których w głowie kłębiło się wiele odpowiedzi i trzeba było dobrze pomyśleć, by zapisać tę prawdziwą.
 Największą radością przygotowań i finału było dla mnie to,
że cały czas czułam wsparcie moich najbliższych.
Więcej wypowiedzi uczestników: www.augustana.pl
w dziale „Sola Scriptura”.
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Tego dnia wręczono także nagrody
laureatom konkursu plastycznego pod
hasłem: Jezus oczami Jana, w którym
wzięły udział dzieci z klas I-III. Jury
rozstrzygnęło go kilka dni wcześniej.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały wykonane zgodnie
z regulaminem techniką kolażu i można było je oglądać na towarzyszącej
uroczystości wystawie.
W trakcie sprawdzania prac przez
jury w składzie: diakon Ewa Below,
ks. Dariusz Dawid, ks. Adrian Korczago, diakon Renata Raszyk, ks. Jan
Raszyk, Beata Reske, diakon Joanna

W przeprowadzeniu konkursu
i uhonorowaniu uczestników pomogli nam:

Konsystorz Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego
 Paraﬁa Ewangelicko – Augsburska w Bielsku
 Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja
 Drukarnia „Augustana”
 Urząd Miasta Bielsko-Biała


Sikora, uczestnicy konkursu
obejrzeli sztukę Marty Guśniowskiej Baśń o rycerzu
bez konia, w miejscowym
Teatrze Lalek Banialuka.
Po posiłku przygotowanym
przez bielską parafię przyszedł uroczysty moment
ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów oraz atrakcyjnych nagród. Dokonali
tego biskup Kościoła Jerzy
Samiec, bp Paweł Anweiler
i bp Tadeusz Szurman wraz
z ks. Adrianem Korczago.
Zwracając się do uczestników konkursu biskup Kościoła podkreślił wagę regularnego czytania Słowa Bożego, co kształtuje i umacnia wiarę.

zdjęcia na str. 1 i 31
Pełna lista laureatów:
www.augustana.pl
w dziale „Sola Scriptura”.

Zwycięzcy „Sola Scriptura 2010”
Konkurs plastyczny

Judyta Pietrzyk
Zuzanna Muchowska
Patryk Adamek
Aneta Krehut

parafia Wieszczęta-Kowale
parafia Grudziądz
parafia Drogomyśl
parafia Jaworze

Szkoła podstawowa

Kornelia Kufeld
Dariusz Sikora
Weronika Szłapa

parafia Skoczowie
parafia Istebna
parafia Pszczyna

Gimnazjum

Klaudia Moczała
Daniel Matuszczyk
Zuzanna Czyż
Jerzy Fober

1
2
3
3

miejsce

1
2
3
miejsce

parafia Orzesze
parafia Orzesze
parafia Golasowice
parafia Goleszów

Szkoły ponadgimnazjalne

Estera Kotas
Dagmara Boruta
Michał Cieślar

miejsce

parafia Golasowice
parafia Cieszyn
parafia Cieszyn

1
1
2
3
miejsce

1
2
3

Finał „Sola Scriptura 2010”
– Bielsko-Biała, 20 marca 2010 r.

Ostatnie powtórki

lista laureatów:
www.augustana.pl
dział: sola scriptura

tekst:
str. 16

Losowanie miejsc...

zdjęcia: ks. Jerzy Below, Łukasz Below, Izabela Barabosz

Statuetki czekają na zwycięzców

...i uważne wpisywanie odpowiedzi

Jury przy pracy...
...a uczestnicy w teatrze

Konkurs plastyczny:
I miejsce Judyta Pietrzyk, II miejsce Zuzanna Muchowska

Zwycięzcy: Kornelia Kufeld
(szkoła podstawowa),

Klaudia Moczała i Daniel
Matuszczyk (gimnazjum),

Estera Kotas (szkoły
ponadgimnazjalne)

