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Wyzwania się nie kończą
– finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2012
„Wyzwaniem, któremu sprostaliście, skoro tu dziś jesteście, była próba zmierzenia się z obszernym materiałem starotestamentowych historii.
Wyzwaniem pozostaje, by nadal prowadził was Bóg i Jego Słowo” – przywitał dzieci i młodzież ks. Dariusz
Dawid z Zabrza, jeden z autorów
konkursowych pytań.
Finał piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2012 odbył się w sobotę 24 marca
br. w Bielsku-Białej. Tegoroczny
konkurs przebiegał pod hasłem Nowe
wyzwania wobec królów i narodu –
Samuel, Saul, Dawid i obejmował
zakres 1. Księgi Samuelowej oraz
2. Księgi Samuelowej 1-19.

Co, gdzie, kiedy
Konkurs, którego celem jest zachęcanie do codziennej lektury Pisma
Świętego oraz do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego,
organizują co roku Wydawnictwo Augustana z Bielska-Białej i Synodalna
Komisja Wychowania Chrześcijańskiego. W imieniu organizatorów
uczestników, katechetów, duszpasterzy i rodziców w kościele Zbawiciela powitał dyrektor wydawnictwa
ks. Jerzy Below, który wyjaśnił, gdzie
i o której godzinie odbywać się będą
poszczególne punkty programu.
Pisemne zmagania odbywały się
w jednej ze szkół Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, miejsce na
odpoczynek i posiłki zarezerwowano
w budynku Augustany. W salach parafialnych natomiast odbyły się zajęcia plastyczne. Z dostarczonych przez
organizatorów deseczek, klamerek do
bielizny oraz kleju, farb i kawałków
kolorowego papieru czy wstążeczek,
uczestnicy wykonywali tabliczki –
„przypominajki”, do których można
przyczepiać ważne do zapamiętania
daty, wersety biblijne, listy spraw do
załatwienia czy zdjęcia. Był na to
czas, gdy zespół układający pytania

w składzie: diakon
Ewa Below, ks. Tomasz Bujok, ks. Dariusz Dawid, ks. Jan
Raszyk i diakon Renata Raszyk, katechetka
Beata Reske i diakon
Joanna Sikora wsparty
jeszcze przez ks. Marcina Makulę i katechetkę Annę Wantulok, sprawdzał blisko
osiemdziesiąt arkuszy
odpowiedzi.

Zanim nastąpił finał
Finał poprzedziły dwa etapy.
W styczniu odbyły się eliminacje parafialne. Uczniowie pisali go w szkołach lub w parafiach, w zależności od
tego, gdzie w ich miejscowościach
odbywają się lekcje religii. W połowie lutego odbyły się eliminacje diecezjalne, czy inaczej mówiąc regionalne: w Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie
i Warszawie. Piszący musieli uzyskać
minimum 75 % możliwych do zdobycia punktów, aby przejść dalej.
W trzech etapach konkursu uczestniczyło łącznie 750 dzieci i młodzieży. Do pisemnego finału zakwalifikowało się 79 uczestników reprezentujących wszystkie sześć diecezji Kościoła. Jak wynikało z liczby podniesionych do góry rąk, kilkanaście osób
znalazło się w finale po raz drugi, kilka po raz trzeci, a nawet czwarty
i piąty.

Metody nauki
Jak uczestnicy przygotowywali się
do konkursu? Przede wszystkim czytając Księgi Samuela – raz lub kilka
razy, niektórych odpytywali rodzice,
katecheci czy księża. „W liceum mamy naprawdę dużo nauki, dlatego
przygotowywałam się w nielicznych
wolnych chwilach, czytając. Fajnie,
że na początku mieliśmy w parafii
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spotkania z księdzem raz w tygodniu
po dwie godziny, gdzie stawialiśmy
pytania i próbowali na nie odpowiadać – wyjaśniała Elżbieta Zachraj
z Golasowic.
Niektórzy stosowali różne formy
wizualizacji, jak na przykład Maurycy Janicki z warszawskiej parafii
Świętej Trójcy, który rysował m.in.
mapy biblijnych wydarzeń, trasę wędrówki Skrzyni Przymierza, a także
broń. „Wypisywałam sobie na dużych
kartkach poszczególne miejsca, imiona postaci i inne szczegóły, tak żeby
cały czas mieć je przed oczami – mówiła Agnieszka Myszak, gimnazjalistka z warszawskiej parafii Świętej
Trójcy. Mimo to, jak żalem przyznała, nie mogła sobie przypomnieć, że
mąż z Maon to Nabal.

Szanse na zwycięstwo
„Spraw, Boże, aby emocje i zdobyta na kartach Biblii wiedza stały się
powodem do zbliżenia się do Ciebie”
– modlili się finaliści z ks. Dariuszem Dawidem przed przystąpieniem
do pisania. Na odpowiedzi uczestnicy
mieli 45 minut, ale niektórzy byli tak
szybcy, że oddawali prace wcześniej
niż połowa przewidzianego czasu.
„W 15 minut napisałem – mówił
Grzegorz Adamus z parafii w Tychach. – Szanse jakieś mam, ale nie
na miejsce, raczej na wyróżnienie”.
Karol Undas, gimnazjalista z Mikołowa uważa, że to, iż jest synem pro19





boszcza i niektórzy pewnie oczekują
że wygra, nie wpływało specjalnie na
jego poziom stresu. „Starałem się wypaść dobrze, ale pomyślałem: napiszę, jak napiszę. Na przykład nie napisałem, kto poszedł z Dawidem na
pustynię Zyf. Wyskoczyło mi z głowy, po prostu” – opowiadał Karol.
Większość uczestników oceniała
tegoroczne pytania jako trudne.
„Średnio mi poszło, bo spodziewałem
się innych pytań, takich bardziej na
myślenie, nie na wyliczanie 5-6 rzeczy – mówił Filip Niemczyk, gimnazjalista z warszawskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. „Według
mnie pytania były łatwiejsze niż
w etapie diecezjalnym – zauważyła
szóstoklasistka Daria Przybylska
z parafii w Bielsku – ale i tak nie wiedziałam wszystkiego, na przykład nie
byłam pewna, kogo pokonali Izraelici
w miejscu, gdzie postawiono pomnik
w Karmelu”.
Trzeba przyznać, że poziom wiedzy uczestników był wyrównany,
o czym świadczą setne dziesiątych
punktów decydujące o kolejności zajętych miejsc. Pierwsze miejsca,
w trzech grupach wiekowych, zajęli
młodzi parafianie: Dorota Troszok,
szóstoklasistka z Bładnic (diec. cieszyńska), Adrian Winkler, gimnazjalista z Golasowic (diec. katowicka) i Daniel Matuszczyk, licealista
z Orzesza (diec. katowicka), który
pierwsze miejsce zdobył po raz trzeci.
Wśród laureatów były dzieci i młodzież m.in. z Bładnic, Drogomyśla,
Golasowic, Goleszowa, Jastrzębia
Zdroju, Orzesza, Poznania, Wisły,
Warszawy i Zabrza.

świętowanie i dziękowanie
Statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe – m.in. aparaty fotograficzne,
sprzęt elektroniczny i książki o tema-
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tyce biblijnej – w ewangelickim ko- biskup Kościoła Jerzy Samiec. – Myściele Zbawiciela zdobywcom pierw- ślę, że powinniśmy dziękować Bogu,
szych pięciu miejsc wręczali: że mamy Słowo Boże przetłumaczozwierzchnik Kościoła bp Jerzy Sa- ne na język polski, że możemy je co
miec i bp Tadeusz Szurman z Kato- dzień czytać i ono do nas przemawia.
wic. Pozostali laureaci i finaliści Tego działania Słowa Bożego wam
otrzymali dyplomy uczestnictwa. „Na dzisiaj życzę”.
Magdalena Legendź
tym konkursie życie i życiowe wyzdjęcia na str. 32
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Zwycięzcy „Sola Scriptura 2012”
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Finał „Sola Scriptura 2012”

tekst:
str. 19

– Bielsko-Biała, 24 marca 2012 r.

Uczestnicy tuż przed ogłoszeniem wyników w towarzystwie katechetów, księży i rodziców

Finaliści ze szkoły podstawowej...

zdjęcia: ks. Jerzy Below, Izabela Barabosz

Nagrodzeni w konkursie plastycznym

...gimnazjum...
...i szkół ponadgimnazjalnych

