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„Gdybym miał kapelusz, pokłonił-
bym się wam wszystkim” – usłyszeli 
laureaci Ogólnopolskiego Konkursu 
Biblijnego Sola Scriptura 2011, który 
odbył się 2 kwietnia br. w Bielsku-
Białej. „Uczyniłbym to dlatego, bo je-
steście elitą Kościoła – mówił dalej bp 
Tadeusz Szurman, wspominając także 
konkursy organizowane w dawnych 
latach i ich uczestników, z których 
wielu to księża lub osoby świeckie za-
angażowane w życie Kościoła.

Liczby mówią za siebie
Konkurs organizowany od czterech 

lat przez Wydawnictwo Augustana  
w Bielsku-Białej oraz Synodalną Ko-
misję Edukacji i Wychowania Chrześ-
cijańskiego Kościoła Ewangelicko – 
Augsburskiego w Polsce, ma na celu 
podtrzymanie ewangelickich tradycji 
czytania i dobrej znajomości Biblii 
oraz zachęcanie uczniów do aktywno-
ści intelektualnej. W trzech etapach – 
parafialnym, diecezjalnym i ogólno-
polskim – uczestniczyło ponad 1000 
młodych osób z całego kraju.

Aż 125 finalistów ze wszystkich 
ewangelickich diecezji, w tym wielu 
z cieszyńskiej i katowickiej, powitali 
dyrektor ks. Jerzy Below i ks. dr Ad-
rian Korczago, przewodniczący ko-
misji. „To radosny widok – widzieć 
was tylu. Jesteśmy z was dumni, bo 
zdajemy sobie sprawę, że materiał nie 
był łatwy” – mówili organizatorzy 
podczas inauguracji finału w kościele 
Zbawiciela. Przedstawili też prze-
wodniczących trzech komisji konkur-
sowych, którym wręczono zaklejone 
koperty z arkuszami pytań. 

„W tym konkursie macie do czynie-
nia ze Słowem Bożym. Ono ma moc 
zmieniać człowieka i jak w przypadku 
proroków, których dzieje poznawali-
ście, zobowiązuje do decyzji, do dzia-
łania. Nie bądźcie obojętni na jego do-
broć i miłość. Niech karmienie się Sło-
wem Bożym będzie waszą radością” 
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– mówił do finali-
stów bp Paweł An-
weiler, zwierzchnik 
diecezji cieszyń-
skiej.

Ze względu na 
liczbę uczestników, 
większą niż rok te-
mu o 50 osób, finał 
odbywał się w kil-
ku miejscach Biel-
skiego Syjonu: koś-
ciele Zbawiciela, 
Wyższej Szkole Administracji, Bu-
dynku Augustany oraz auli szkół To-
warzystwa Szkolnego im. M. Reja.  
W czasie sprawdzania prac przez ko-
misję, dzieci i młodzież zwiedzała 
Studio Filmów Rysunkowych, gdzie 
poznawała tajniki powstawania filmu 
animowanego oraz uczestniczyła  
w projekcji kreskówek zrealizowa-
nych w bielskim studiu. 

Drogomyśl, Golasowice 
Orzesze,

Pytania co roku obejmują inną par-
tię Biblii. Tym razem młodzież wyka-
zywała się znajomością dziejów sta-
rotestamentowych proroków: Eliasza, 
Elizeusza i Jonasza, a konkurs zatytu-
łowano: Próba sił, próba wiary w wy-
pełnianiu Bożego zadania. 

Konkursowe zmagania w formie 
pisemnych testów, w trzech grupach 
wiekowych: szkoły podstawowe, gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne, roz-
poczęły się po wylosowaniu miejsc  
w salach. Na odpowiedzi uczestnicy 
mieli 45 minut. 

Zwycięzcami zostali, w kategorii 
szkół podstawowych: pierwsze miej-
sce – Radosław Gibiec z Drogomyśla, 
drugie – Martyna Porwolik z Czer-
wionki, trzecie miejsce – Jonatan 
Kłosko z Orzesza. W kategorii gim-
nazjów pierwsze miejsce zajął To-
masz Rymisz z Orzesza, drugie – Zu-
zanna Czyż, trzecie – Karina Filip – 

obie z parafii w Golasowicach. Wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
najlepszy okazał się Daniel Ma-
tuszczyk z Orzesza, który w ubiegłym 
roku także zajął pierwsze miejsce 
jeszcze jako uczeń gimnazjum. Po 
nim uplasowały się kolejno Arleta 
Janczar z Bładnic i Estera Kotas  
z Golasowic (wszystkie wyniki na 
www.zwiastun.pl).  

„Starotestamentowe historie są 
trudne do zapamiętania, występuje  
w nich wiele mało znanych imion czy 
nazw geograficznych, a pewne sytua-
cje jakby powtarzają się” – mówił 
Daniel, ciesząc się, że tak dobrze po-
szło jemu i jego dwóm młodszym ko-
legom z Orzesza, którzy znaleźli się 
w ścisłej czołówce.  

W tym roku niezaprzeczalnym 
„zwycięzcą” wśród wszystkich parafii 
uczestniczących w finale okazały się 
Golasowice i Drogomyśl, ponieważ  
z każdej z nich aż po 7 młodych osób 
uzyskało tytuł laureata. Wśród lau- 
reatów nagrodzonych pierwszych  
5. miejsc znaleźli się ponadto ucznio-
wie z parafii w Bładnicach, Cieszynie, 
Czerwionce, Jaworzu, Wiśle Jaworni-
ku i Wiśle Głębcach. O tym, że poziom 
był wysoki, świadczy m.in. fakt, że  
w tym roku w kategorii szkół podsta-
wowych było aż 19, a w ponadgimna-
zjalnych było 18 laureatów, czyli 
uczennic i uczniów, którzy w teście 
uzyskali 75% trafnych odpowiedzi. 
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młodzież i prorocy
Konkurs Sola Scriptura to nie 

tylko rywalizacja. Historie, które 
młodzi ludzie poznawali, z pew-

nością zapadły im w pamięć nie tyl- 
ko z powodu trudności. Oczywiście 
większość uczestników, którzy starto-
wali nie po raz pierwszy przyznaje, że 
materiał z wybranych rozdziałów 1. i 2. 
Księgi Królewskiej i Księgi Jonasza 
wymagał wielokrotnego utrwalania. 

Ale przeczytane teksty skłaniały 
do zastanowienia, czy prorocy wyszli 
zwycięsko ze swoich prób. Wzbudza-
ły refleksje na temat tego, czego mo-
gą nauczyć nas, współczesnych, ich 
dzieje. „Prorokom należy się uzna-
nie. Wierzyli Bogu i ufali Mu, że te 
wszystkie próby nie są bez przyczyny 
i że ostatecznie Bóg obróci wszystko 
ku dobremu, i odniesie zwycięstwo. 
Tego właśnie możemy się nauczyć  
z ich historii, takiego podejścia do te-
go, co się nam w życiu przydarza” – 
uważa Anna Gaś z Warszawy. „Moim 
zdaniem najgorsze były próby Jona-
sza – mówił Jonatan Kłosko z Orzesza 
– bo przecież on nie wiedział, że to 
wszystko były, że tak powiem, „celo-
we akcje” Pana Boga. Ale ostatecznie 
i on się sprawdził. Czy i na nas Bóg 
zsyła takie próby? Może nie aż takie, 
jak na proroków, ale tak. Nie wiem, 
bo mnie chyba jeszcze nic tak trudne-
go się nie przytrafiło”. 

Jak widać, uczestnicy konkursu do 
serc wzięli sobie tegoroczne przesła-
nie, podkreślone także w liście, który 
napisał do nich biskup Kościoła Jerzy 
Samiec, zwracający uwagę młodzie-
ży na potrzebę nie tylko codziennego 
czytania Biblii, ale i obowiązek do-
skonalenia się, stawania coraz lep-
szym chrześcijaninem.    

chyba ze cztery dni
Zanim ostatecznie poznano nazwi-

ska zwycięzców, wszyscy, w tym tak-
że rodzice oraz młodsze i starsze ro-
dzeństwo, których wiele przyjechało 
wraz z uczestnikami, mogli poznać 
osoby układające pytania: diakon Ewę 
Below, diakon Renatę Raszyk, mgr te-
ol. Beatę Reske, diakon Joannę Sikorę, 
ks. Dariusza Dawida, ks. dra Adriana 
Korczago, ks. Jana Raszyka. Ze wzglę-
du na liczbę uczestników, w sprawdza-
niu prac oprócz nich uczestniczyli tak-
że: Anna Wantulok, ks. Marcin Maku-
la i ks. Tomasz Bujok.

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
m.in. w postaci sprzętu elektroniczne-
go, wręczali bp Paweł Anweiler i bp 
Tadeusz Szurman. W trakcie uroczy-
stości do śpiewanych przez wszystkich 
pieśni akompaniowali na gitarze ks. 
Krzysztof Cienciała i na fortepianie 
Mateusz Walach z parafii w Bielsku. 

Wręczono także nagrody laurea-
tom konkursu plastycznego pt. Wiel-
kie zadanie proroka – Eliasz, Elize-
usz, Jonasz, w którym uczestniczyły 
dzieci z klas I-III. W tym roku obo-
wiązującą techniką były pracochłon-
ne i wymagające cierpliwości wy-
dzieranki. Pierwsze miejsce zajęła 
praca Edyty Konsek i Martyny Brud-
ny z kl. III z Golasowic, które wspól-

nie przedstawiły proroka Jonasza na 
okręcie. Swoją pracę robiły „chyba ze 
cztery dni”, zainspirowane ilustracja-
mi z Biblii dla dzieci, a przede wszyst-
kim niezwykłymi losami proroka, 
zwłaszcza tym, że „Jonasz sam chciał, 
żeby go wyrzucili za burtę”. Drugie 
miejsce przypadło Agacie Maniszew-
skiej, drugoklasistce z Cieszyna, trze-
cie Bartłomiejowi Boderze, pierw-
szoklasiście z Bładnic.

„Zanieście pozdrowienia do wszyst-
kich diecezji naszego Kościoła – żeg-
nał uczestników ks. Adrian Korczago 
– a jeśli komuś w tym roku nie wy-
szło, nie poddawajcie się, bo zapra-
szamy znowu”.

Magdalena Legendź
zdjęcia na str. 31
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Sprawdzanie prac konkursowych
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Organizatorzy dziękują:
	 ●	Parafii	w	Bielsku,
	 ●	Towarzystwu	Szkolnemu	im.	M.	Reja	
	 za	udostępnienie	pomieszczeń	
	 niezbędnych	do	przeprowadzenia	finału	
	 „Sola	Scriptura	2011”	oraz
	 ●	Konsystorzowi	Kościoła	Ewangelicko	

–	Augsburskiego	
	 za	ufundowanie	statuetek.
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– Bielsko-Biała, 2 kwietnia 2011 r.

Finał „Sola Scriptura 2011”

Losowanie 
miejsc 

i wypełnianie 
arkuszy pytań

Rozpoczęcie w kościele Zbawiciela

Zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych

Podczas rozdania dyplomów i nagród

Laureaci ze szkół podstawowych,

...gimnazjów ...i szkół ponadgimnazjalnych

Nagrodzone prace i laureaci konkursu plastycznego




