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Młodzi znawcy życia Mojżesza
– finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura
W słoneczne sobotnie
przedpołudnie kościół Zbawiciela wypełnił się dziećmi i młodzieżą, byli z nimi
księża, katecheci oraz rodzice. Razem to ponad 200
osób. Wszyscy przyjechali
na Bielski Syjon w jednym
celu. W Bielsku-Białej 22
marca br. już po raz siódmy odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2013/
2014. Pytania co roku obejmują inną partię Biblii.
Tym razem młodzi ludzie
musieli wykazać się znajo- Pisemne zmagania w auli szkół Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
mością dziejów starotestamentowego męża Bożego Mojżesza. pasterzy powitał w kościele dyrektor drugie – Maria Chudecka z Cieszyna,
Pytania, na podstawie 2. oraz 5. Księ- Wydawnictwa Augustana ks. Jerzy trzecie miejsce – Ryszard Stekla z Jagi Mojżeszowej, przygotowali: diakon Below. Wyjaśnił, gdzie i o której go- worza. W kategorii gimnazjów pierwEwa Below, ks. Dariusz Dawid, ks. dzinie będą odbywać się poszczegól- sze miejsce zajęła Maja Sellmer z Poznania, drugie – Maurycy Janicki
Tomasz Bujok, ks. Łukasz Gaś, Beata ne punkty programu.
Pisemne
zmagania
w
trzech
gruz parafii Świętej Trójcy w Warszawie,
Reske, Karina Wowry, diakon Renata
pach
wiekowych:
szkoły
podstawotrzecie – Patrycja Kowalska z GolaRaszyk oraz ks. Jan Raszyk.
we,
gimnazja
i
szkoły
ponadgimnasowic. Wśród uczniów szkół ponadW finale znalazło się blisko 150
ewangelików z diecezji: cieszyńskiej, zjalne, odbyły się w auli szkół Towa- gimnazjalnych najlepsza okazała się
katowickiej, mazurskiej, pomorsko- rzystwa Szkolnego im. M. Reja oraz Stella Madejska z Cisownicy. Po niej
-wielkopolskiej oraz warszawskiej. w dwóch klasach. Na odpowiedzi uplasowali się kolejno Anna Adamus
W imieniu organizatorów uczestni- uczestnicy mieli 45 minut. Następnie z Bielska (Bielsko-Biała) oraz Wojków, rodziców, katechetów oraz dusz- dzieci i młodzież mogli odetchnąć ciech Kopel z Cieszyna. Statuetki, dyprzy soku i drożdżówce oraz obejrzeć plomy i nagrody rzeczowe, m.in. BiZwycięzcy „Sola Scriptura 2013/2014” w kinie film Muppety: Poza prawem. blie w skórzanej oprawie – prezent od
W tym czasie jury sprawdzało prace. Towarzystwa Biblijnego, w ewangeKonkurs plastyczny
miejsce
Po obiedzie w kościele zostały ogło- lickim kościele Zbawiciela zdobywAdam Baron parafia parafia Drogomyśl
2
com najwyższych miejsc wręczali biszone wyniki.
Tymoteusz Prostak parafia Kraków
2
Zwycięzcami w kategorii szkół skup Kościoła Jerzy Samiec, biskup
Stanisław Prochowski parafia Katowice
3
podstawowych zostali: pierwsze miej- diecezji cieszyńskiej Paweł Anweiler
Szkoła podstawowa
miejsce
sce – Alicja Dorda z Jastrzębia-Zdrój, oraz ks. Dariusz Dawid z Zabrza. PoAlicja Dorda
Maria Chudecka
Ryszard Stekla
Gimnazjum
Maja Sellmer
Maurycy Janicki
Patrycja Kowalska

miejsce

parafia Poznań
1
parafia Świętej Trójcy, Warszawa 2
parafia Golasowice
3

Szkoły ponadgimnazjalne
Stella Madejska
Anna Adamus
Wojciech Kopel

1
2
3

parafia Jastrzębie-Zdrój
parafia Cieszyn
parafia Jaworze

parafia Cisownica
parafia Bielsko
parafia Cieszyn

miejsce

1
2
3
Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie plastycznym
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Laureaci i finaliści – szkoła podstawowa

dać na towarzyszącej uroczystości wystawie.
Konkurs, którego celem jest zachęcenie do codziennej lektury
Pisma Świętego
oraz do aktywności intelektualnej
i zaangażowania
religijnego, organizowany jest przez
Wydawnictwo Augustana w Bielsku
-Białej oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. W trzech
etapach – parafialnym, diecezjalnym

Laureaci i finaliści – gimnazjum

zostali laureaci i finaliści otrzymali
dyplomy oraz Atlasy biblijne, które
podarowało uczestnikom Towarzystwo Biblijne. „Startowały trzy osoby,
do finału dostały się dwie. Przygotowywaliśmy się na lekcjach religii oraz
na sobotnich spotkaniach na parafii.
Nagrałem dla zainteresowanych film
animowany o Mojżeszu do obejrzenia
w domu. Dzieci uczyły się chętnie
i nie trzeba było ich namawiać do samodzielnej pracy” – mówił o metodach nauki do konkursu ks. Rafał Kamil Dawid ze Starego Bielska (Bielsko-Biała).
Sama młodzież przyjęła różne
koncepcje nauki, niektórzy uczyli się
sami, inni z pomocą rodziców czy rodzeństwa. „Streszczałam na karteczkach przeczytane fragmenty, a potem
je ciągle powtarzałam” – wyjaśniała
Wiktoria Kojma ze Skoczowa, która w konkursie uczestniczyła po raz
pierwszy. Jędrzej Cieślar z Zabrza
startował po raz trzeci z młodszym
bratem Radkiem, jak sam przyznaje

Nagrody ufundowali i konkurs wsparli:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kościół Ewangelicko – Augsburski
Towarzystwo Biblijne w Polsce
Wydawnictwo Augustana
Czytelnicy „Zwiastuna Ewangelickiego”
Piotr Barski
Małgorzata Makula
Paraﬁa Ewangelicko – Augsburska w Bielsku
Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja

„weszło mu to w
nawyk”. „Przygotowuję się głównie sam. Czytam
też razem z bratem
kilka razy ten sam
akapit, a następnie
wynotowuję z przeczytanych fragmentów daty, miejsca, postacie itp.
i zadajemy sobie
nawzajem pytania”
Laureaci i finaliści – szkoły ponadgimnazjalne
– opisuje.
W tym roku po raz pierwszy na- i ogólnopolskim – uczestniczyło pogrodzono osoby, które znalazły się nad 1000 osób z całego kraju.
w finale po raz szósty. Dyplom honoPierwszy etap odbył się w szkołach
rowy dla Superfinalisty otrzymali: lub parafiach. W styczniu br. ucznioWojciech Kopel z parafii ewangelic- wie zmagali się podczas II etapu –
kiej w Cieszynie oraz Radosław Gra- diecezjalnego.
biec z parafii w Drogomyślu.
Zanim konkurs uzyskał ogólnopolWręczono także nagrody laureatom ską, w 2007 r. z inicjatywy bpa Tadekonkursu plastycznego Życie Mojże- usza Szurmana odbył się Konkurs Bisza, w którym uczestniczyły dzieci blijny Sola Scriptura w diecezji katoz klas I-III. Nadesłano 127 prac. Za naj- wickiej. W następnym roku Wydawlepsze uznano prace: Adama Barona nictwo Augustana i Synodalna Komiz parafii w Drogomyślu, Tymoteusza sja Edukacji i Wychowania ChrześciProstaka z parafii w Krakowie oraz jańskiego zaproponowała rozszerzeStanisława Prochowskiego z parafii nie go na wszystkie diecezje. Biskup
w Katowicach. Wszystkie nagrodzo- Tadeusz Szurman wraz z biskupem
ne i wyróżnione prace zostały wyko- Kościoła sprawowali patronat hononane zgodnie z regulaminem z wyko- rowy.
rzystaniem m.in.: tkaniny, włóczki,
Izabela Barabosz
guzików i nici, i można było je ogląwięcej zdjęć: www.zwiastun.pl

Lista finalistów: www.augustana.pl w zakładce „Sola Scriptura”.
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