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Słowo Boże
zostanie w sercach
– finał „Sola Scriptura 2012/2013”
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Z BLIŻENIA

– szósty finał „Sola Scriptura”

„Ty, Boże, dałeś nam swoje Słowo, które miało moc stwórczą; Słowo, które teraz jest wskazówką na naszych drogach życiowych.
Spraw, by było ono żywe w naszych sercach” – modlił się bp Tadeusz
Szurman w bielskim kościele Zbawiciela wraz z młodzieżą i dziećmi
uczestniczącymi w biblijnym konkursie, ich rodzicami, katechetami
oraz duszpasterzami. Modlitwa zjednoczyła tych, dla których reformacyjne hasło sola Scriptura – tylko Pismo jest żywe i bliskie.
W finale szóstego Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2012/2013,
który odbył się 16 marca 2013 r. w Bielsku-Białej, uczestniczyło ponad 130 młodych ewangelików ze wszystkich diecezji.

Cieszy, że im się chce
Wśród najliczniej reprezentowanych parafii znalazły się: Cieszyn, Skoczów, Drogomyśl, Golasowice, Wisła-Centrum, Jastrzębie Zdrój, Jaworze, Dzięgielów i Bładnice.
Siłą rzeczy z parafii o dużej liczbie wiernych w konkursie może wziąć udział więcej
młodych ewangelików niż z małych parafii, trzeba jednak zauważyć, że z niewielkich środowisk w diasporze zakwalifikowało się proporcjonalnie równie wielu piszących. „Wielkie uznanie należy się katechetom i proboszczom, bo co roku zwiększa
się liczba uczestników – powiedział bp Tadeusz Szurman. – Cieszy fakt, że księżom i katechetom chce się wkładać wysiłek w przygotowania i że chce im się tu, do Bielska-Białej, z nimi przyjeżdżać, nieraz z drugiego
końca Polski. Na przykład z takiego Grudziądza – z dwójką finalistów – a to jest 100%
dzieci w wieku szkolnym w tej parafii”.
Mateusz Kowalski z parafii w Żarach
(diec. wrocławska) na konkurs, który odbywał się w sobotę, wyruszył już we czwartek.
Towarzyszył mu dziadek, który cały czas
dopingował wnuka, chociaż sam nie należy do ewangelickiej parafii. „Wyjechaliśmy
po południu do Zielonej Góry, gdzie noco16

waliśmy w parafii, bo o 4 rano w piątek
mieliśmy pociąg do Katowic, innego połączenia nie było – mówił Mateusz, uczeń
technikum, który znalazł się w czołówce
zwycięzców. – O konkursie dowiedziałem
się z Internetu, zapytałem księdza, czy mogę startować i po prostu zacząłem czytać
Ewangelię”.
Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Augustana w Bielsku-Białej oraz
Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego i ma na celu podtrzymanie ewangelickich tradycji czytania i dobrej znajomości Biblii oraz zachęcanie uczniów do
aktywności intelektualnej. W trzech etapach konkursu – parafialnym, diecezjalnym i ogólnopolskim – co roku uczestniczy
ponad tysiąc młodych osób z całego kraju.
Moc Słowa Bożego zawartego w księgach
biblijnych przyciąga nie tylko ewangelików.
W tegorocznej edycji uczestniczyły też pojedyncze osoby z Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ćwierć punktu od
zwycięstwa
O Boże prowadzenie
uczestnicy modlili się w kościele, gdzie zostali też zapoznani z programem dnia,
aby po chwili udać się do budynku szkoły Towarzystwa
Szkolnego im. M. Reja miesz-
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czącego się również na Bielskim Syjonie.
Tam nastąpiło losowanie numerów i w pięciu salach rozpoczęła się ostateczna rozgrywka – na 25 pytań w formie pisemnych
testów trzeba było odpowiedzieć w ciągu
45 minut.
Jako jeden z pierwszych arkusz oddał
Wojciech Kopel, licealista z Cieszyna. „Na
razie wstrzymam się od oceny – mówił tuż
po wejściu do budynku Augustany, gdzie na
spracowaną młodzież czekał poczęstunek.
– Uczestniczyłem w konkursie już kilka razy
i nie zawsze moje odczucia pokrywały się
z oceną jurorów. Bywałem laureatem, ale
chyba byłem za leniwy, bo nigdy nie zająłem
numerowanego miejsca”. Tym razem Wojtek
również uzyskał tytuł laureata, a od piątego
miejsca dzieliło go zaledwie 0,25 punktu.
Co roku młodzież poznaje inną partię
Biblii. Zakres tematyczny obejmował tym
razem Ewangelię Mateusza, na podstawie
której pytania przygotowali: diakon Ewa
Below, ks. Tomasz Bujok, ks. Dariusz Dawid,
ks. Łukasz Gaś, Beata Reske, diakon Renata
Raszyk, ks. Jan Raszyk, Karina Wowry.
Podczas sprawdzania odpowiedzi wsparła
ich Anna Wantulok. Wnikliwie, a zarazem
w rekordowym tempie komisja konkursowa sprawdzała finałowe arkusze i podliczała punkty. Aby otrzymać tytuł laureata,
uczestnik musiał uzyskać minimum 75%
możliwych do zdobycia punktów. Za prawidłowe odpowiedzi na niektóre pytania
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Nagrody ufundowali i wsparli konkurs:

można było otrzymać na przykład 12 x 0,25
punktu – jeśli wymieniło się prawidłowo
imiona wszystkich apostołów.
„Byłam ze trzy czy cztery razy w finale
– mówiła Anna Kryska, licealistka z Dzięgielowa, która również wypełniła test bardzo szybko. – Na dwa pytania nie umiałam
odpowiedzieć, jedno dotyczyło podobieństw,
które opowiadał Jezus”. Anna, która z obawą oglądała notatki i zaznaczenia w Bibliach koleżanek i kolegów jadących tym
samym busem z Cieszyna, ostatecznie została laureatką.

Prawdziwe wydarzenie
W trakcie sprawdzania prac przez komisję uczestnicy finału odpoczywali w kinie,
a po obiedzie ponownie udali się do kościoła Zbawiciela, gdzie nastąpiło ogłoszenie
wyników. W trzech kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Magdalena Kocyan z parafii w Ustroniu (szkoły podstawowe), Katarzyna Sikora z parafii w Golasowicach (gimnazjum) oraz Anna Adamus
z parafii w Bielsku (Bielsko-Biała). Drugie
miejsca na podium, jak powiedzielibyśmy
o sportowcach, zajęli Maurycy Janicki z parafii Świętej Trójcy w Warszawie, Barbara
Szubert z parafii w Jaworzu, Mateusz Kowalski z parafii w Żarach. Trzecie miejsca
uzyskali: Maja Sellmer z parafii w Poznaniu, Grzegorz Adamus z parafii w Tychach
i Małgorzata Winkler z parafii w Golasowicach. Poziom uczestników był bardzo wyrównany, o czym świadczy fakt, że wielu
uczestników zdobywało taką samą liczbę
punktów. I tak w grupie szkół podstawowych były dwa czwarte i dwa piąte miejsca, a w grupie gimnazjalistów dwa piąte
miejsca.
Statuetki najlepszym laureatom oraz
dyplomy wszystkim
uczestnikom finału
wręczali: bp Paweł
Anweiler, bp Tadeusz
Szurman, ks. Adrian
Korczago – Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego i ks.

Jerzy Below – dyrektor Wydawnictwa Augustana. Każdy z finalistów w prezencie od
Towarzystwa Biblijnego w Polsce dostał
ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Wszyscy laureaci od pierwszego do piątego miejsca otrzymali również nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego i książek, tak papierowych, jak i audiobooków.
Oprócz biskupa Kościoła Jerzego Samca
patronat nad konkursem od początku objął
bp Tadeusz Szurman, sam był bowiem organizatorem konkursu biblijnego w diecezji katowickiej. Zapytany, czy czuje satysfakcję, widząc, jak pięknie przekształcił się
i owocuje jego pomysł, biskup odpowiedział: „Jestem radosny, gdy widzę w finale
tylu młodych ludzi. Ale czuję się raczej odtwórcą idei, która już wcześniej się pojawiła
w naszej diecezji za sprawą ks. Marcina Lukasa, a potem stała się ogólnopolską. Angażowałem się w tę działalność jako diecezjalny duszpasterz młodzieży i pamiętam, że
wówczas w Kościele działały duże grupy
młodzieżowe, ale tysiąca uczestników nie
osiągaliśmy. Teraz konkurs ma większy
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rozmach, jest solidnie przygotowany, co roku to prawdziwe wydarzenie”.

Fajny czas z Biblią
„Widzę, że są wśród was osoby, które do
finału dotarły po raz czwarty czy piąty –
mówił ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustana. – Można je podziwiać za
wytrwałość i zaangażowanie. Cieszę się ponadto, że konkurs wciągnął także rodzeństwa, jak na przykład braci Adamusów
z parafii w Tychach. Jak widać wspieranie
się w rodzinie przynosi efekty i przekonuje,
że okres przygotowań to może być fajny
czas z Biblią”.
Rzeczywiście, Grzegorz Adamus otrzymał trzecie miejsce, a Michał tytuł laureata.
Gimnazjaliści zapytani o wrażenia odpowiedzieli zgodnie: „Myślę, że poszło dobrze… było do odpowiedzenia”. Ich młodszy
brat, czwartoklasista Mateusz zajął piąte
miejsce. „Nie było trudno, ale na dwa pyta-

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie plastycznym

Laureaci i finaliści ze szkoły podstawowej

Kościół Ewangelicko – Augsburski
Synodalna Komisja Wychowania Chrześcijańskiego
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Małgorzata Makula
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nia strzelałem” – dzielił się wrażeniami.
Również on startował w konkursie nie po
raz pierwszy – w ubiegłym roku w konkursie plastycznym nagrodzona została jego
wyklejanka.
Na tegoroczny konkurs plastyczny
pod hasłem Jezus w Ewangelii Mateusza, dla dzieci z klas 1-3 napłynęło w tym
roku blisko 150 prac, nie tylko z ewangelickich parafii. Za najciekawsze jury uznało
prace: Szymona Sikory z parafii w Drogomyślu, Szymona Kukli z parafii w Brennej-Górkach, Mikołaja Sarnowskiego z parafii
w Rypinie, Jakuba Raszki z parafii w Drogomyślu oraz Igora Musiała z parafii w Kra-

Zwycięzcy
„Sola Scriptura 2012/2013”
Konkurs plastyczny
Szymon Sikora
Szymon Kukla
Mikołaj Sarnowski
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kowie. Przyznano też dziewięć wyróżnień
dzieciom z Jastrzebia Zdroju, WieszczątKowali, Wisły Jawornika, Białej, Gliwic
i Maszewa.
„Przyjechałem dziś z córką, piątoklasistką – mówił Bogusław Pękała z Wisły-Czarnego – w ubiegłym roku syn zajął w finale
drugie miejsce, więc naturalne było, że ona
też chciała spróbować. Może trochę pozazdrościła nagrody? Ale dla mnie najważniejsze jest to, co jej zostanie w głowie na dalsze
życie”.
„Córka pracowała dużo w domu, trochę
ze mną – mówi Iza Sellmer, matka Mai z Poznania, która już trzeci raz uczestniczyła
w finale – cały miniony tydzień chorowała,
ale Maja nie dała za wygraną i cały czas
czytała Ewangelię i powtarzała, tak bardzo
chciała zdobyć statuetkę”. I to się jej udało.

Rodzice też czytają
Oprócz katechetów w proces uczenia się
i powtarzania wiadomości angażują się też
rodzice. Jolanta Franek, mama czwartoklasisty Konrada z Puńcowa uważa, że syn
nie czytałby tak systematycznie Biblii, gdyby nie konkurs: „Przy okazji czytałam sama, bo go przepytywałam. Jeśli nie umiał
odpowiedzieć, to czytałam na głos właściwy fragment. Bardzo pomocna była też
płytka z nagraną Ewangelią, syn dużo jej
słuchał, nawet przy zabawie”.
Audiobook, który każdy z uczestników
otrzymał od organizatorów i mógł słucha-

Lista laureatów:

www.augustana.pl
w zakładce „Sola Scriptura”.

jąc go przygotowywać
się już do etapu parafialnego, wykorzystywał też
chętnie Karol Raszka
z Goleszowa. Jego mama,
Grażyna, która zajmuje
się w parafii szkółkami
niedzielnymi, mówi: „Słuchał nagrania i czytał na zmianę, podzielił
sobie materiał tak, że w trzy dni przeczytał
całą Ewangelię. Jeśli chciał, to go przepytywałam. Podziwiam go i cieszę się, bo
to, co zapamiętał i przeżył, to jest jego na
zawsze”.
Anna i Bogusław Koneccy z Cisownicy
przyjechali z czwartoklasistą Przemkiem.
W przygotowaniach pomagała mu babcia.
„Na co dzień tak wiele czasu na czytanie się
nie ma, ale teraz musieliśmy z żoną sięgać
do Biblii częściej, żeby być zorientowanymi
w temacie, gdyby nas syn o coś zapytał” –
wyjaśnił pan Bogusław. Wraz z Przemkiem
do finału dostał się jego kolega z klasy Szymon Kluz. „Uważam, że codzienny kontakt
z Biblią to ważny element życia chrześcijańskiego” – mówił jego ojciec Leszek, który
z żoną Beatą dopingował syna w trakcie nauki i podczas finału.
„Córka trzy razy startowała, w ubiegłym roku i teraz została finalistką” – cieszyła się Barbara Krauze z parafii w Nidzicy na Mazurach. Mieszkają w małej miejscowości Turówko i od domu do drzwi kościoła mają 21 kilometrów. W miejscowej
szkole uczy się piętnaścioro dzieci i ewangeliczką jest tylko Weronika, i… pani dyrektor. Mama, pani Barbara, która była kiedyś
rzymskokatoliczką, sięga po Pismo Święte,
wprowadziła też w domu nowy dla niej
zwyczaj, by w Biblii notować ważne wydarzenia rodzinne. „To było oczywiste, że Weronika wystartuje, bo starsza córka też
uczestniczyła w konkursie. Dzieci zmusiły
mnie do większej systematyczności w obcowaniu ze Słowem Bożym” – mówiła w trakcie finału.
Podczas ogłoszenia wyników duchowni
zwrócili uwagę uczestnikom, że nie ma
wśród nich przegranych. „Życzę wam, abyście
umieli to, co przeczytaliście, przełożyć na
codzienność, by Słowo Boże było dla was inspiracją i przewodnikiem – mówił ks. Adrian
Korczago, zapraszając na następny rok.
Magdalena Legendź
zdjęcia: ks. Jerzy Below,
Łukasz Fender, ks. Adam Malina
więcej zdjęć: www.zwiastun.pl

