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Jozue, sędziowie i superfinaliści
– finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2014/2015
„Dziękujemy Ci, Panie, że możemy czytać Twoje Słowo, bo jest ono
doskonałe i zmienia nas, a dzięki temu my możemy zmieniać świat” –
modlił się prezes Synodu Kościoła ks.
Grzegorz Giemza podczas finału
ósmego Ogólnopolskiego Konkursu
Biblijnego Sola Scriptura 2014/2015
w Bielsku-Białej 21 marca 2015 r.
Uczestniczyło w nim 117 młodych
ewangelików z pięciu diecezji. Wśród
najliczniej reprezentowanych parafii
były m.in.: Cieszyn, Golasowice, Jaworze, Kraków i parafia Świętej Trójcy
w Warszawie. Jeśli
wziąć pod uwagę liczebność niektórych
parafii w diasporze, to
na przykład trójka reprezentantów ze Słupska również stanowiła pokaźną liczbę.
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.

łów Księgi sędziów trzeba było odpowiedzieć w ciągu 45 minut. Laureatem mogła zostać osoba, która prawidłowo odpowiedziała na przynajmniej 75% pytań. Za prawidłowe odpowiedzi na niektóre pytania można
było otrzymać kilka razy po 0,5 lub
po 0,25 punktu – dlatego wyniki zdobywców szczególnie pierwszych sześciu miejsc różniły się nieznacznie.
„Myślę że poszło mi w miarę dobrze, zobaczymy, jakie będą wyniki –
mówiła po wyjściu z sali Patrycja Ko-

Rywalizacja i motywacja
Najpierw w auli szkół Towarzystwa
Szkolnego im. M. Reja, która mieści
się na Bielskim Syjonie, po wylosowaniu miejsc uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rozwiązywali pisemne testy. Na 25 pytań przygotowanych przez komisję na podstawie
Księgi Jozuego i wybranych rozdziaZwiastun Ewangelicki 7/2015
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walska z Golasowic – najdłużej zastanawiałam się nad pytaniem, w którym
trzeba było wymienić 12 sędziów
izraelskich. Początkowo nie mogłam
ich sobie przypomnieć”. Tę ocenę potwierdziły także stojące obok uczestniczki – Roksana Gatner z Jastrzębia-Zdroju i Katarzyna Sikora z Golasowic. Dziewczęta, z rezerwą oceniające swoje odpowiedzi, zajęły kolejno, jak się później okazało, drugie
i pierwsze miejsce w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych.

Przygotowania
i zaangażowanie

Sprawdzanie prac

Patrycja, która zajęła ostatecznie
trzecie miejsce w tej samej kategorii,
przygotowywała się głównie sama,
ale trochę też pomagał jej sprawdzać
wiedzę ksiądz. Tradycyjną metodą
wielokrotnego czytania wskazanych
ksiąg biblijnych i indywidualnego powtarzania wiadomości przygotowywał się Filip Szalbot z Torunia, który
w finale uczestniczył pierwszy raz.
Najdłużej zastanawiał się nad pytaniem o okrzyk, jaki wznieśli wojownicy Gedeona atakując obóz Midianitów (por. Sdz 7,20)
Pierwszy raz do finału dostał się
też Przemysław Krupa ze Słupska:
„Nie jestem pewien czy dobrze odpowiedziałem na pytanie, dlaczego plemiona Rubena, Gada i połowa plemion Menassesa otrzymały ziemie

zajordańskie w Gileadzie (por. Joz
1,13 – przyp. red.). Reszta pytań
w porządku, myślę że będzie dobrze”
– mówił Przemek, który przyjechał
do Bielska-Białej z dwoma koleżankami. Tym razem żadne z nich nie zajęło najwyższych miejsc.
Większości finalistów to jednak
nie zniechęca, ale stanowi motywację do dalszej nauki i pracy. „Mógłbym w tym roku być już szósty raz
w finale, ale w ubiegłym roku zabrakło mi punktów i się nie dostałem,
a dwa lata temu nie mogłem na finał
przyjechać. Z tego powodu jestem
tu dopiero czwarty raz” – mówił Karol Pieczka z Chorzowa, który w tym
roku został laureatem i niewiele brakowało mu do zajęcia miejsca w czołówce.

Zaangażowanie w przygotowania
swoich podopiecznych do konkursu
było jak co roku duże, podobnie angażowało się wielu rodziców, odpytując i motywując podczas etapów parafialnych i diecezjalnych, a nawet towarzysząc swym pociechom podczas
finału. Wraz z mężem przyjechała do
Bielska-Białej, aby wspierać wysiłki
syna Justyna Wach z Opola. Razem
z nimi przyjechał proboszcz, choć
tym razem z parafii dostała się do finału tylko jedna osoba. „Prowadzę
szkółki niedzielne i co roku zachęcam
dzieci do udziału w tym konkursie.
W ostatnich dwóch latach do finału
dostały się po dwie osoby z naszej parafii, w tym roku tylko mój syn. Trochę się obawiam, bo tegoroczny materiał był bardzo trudny, zresztą Stary
Testament zawsze jest trudniejszy od
Ewangelii, ze względu na nazewnictwo” – mówiła Justyna Wach. Jej syn
Szymon zajął trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych.
Co ciekawe, niektórzy uczestnicy
konkursu, dziś już studenci – jak Wojciech Kopel z Cieszyna – teraz sami zachęcają i pomagają się przygotować młodszemu rodzeństwu. Woj-
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ciech przyjechał na finał z siostrą.
„Cieszę się że przyjechałem, bo mogłem teraz spojrzeć na konkurs z innej strony. Szczególnie miłe było dla
mnie to, że organizatorzy zaprosili

Zwycięzcy „Sola Scriptura 2014/2015”
Konkurs plastyczny

gali im w żmudnej i odpowiedzialnej
pracy sprawdzenia: Anna Iskrzycka, diakon Joanna Sikora, Romana
Schmidt-Król, ks. Zdzisław Sztwiertnia oraz Anna Wantulok.

Magdalena Walica
Bartosz Mazurek
Paulina Kidoń
Igor Borawski
Oleg Kobalczyk
Tymek Cieślar

miejsce

Szkoła podstawowa
Natalia Król
Szymon Kluz
Szymon Wach

Nagrody wręczali (od lewej): ks. Adrian Korczago, ks. Grzegorz Giemza, ks. Jerzy Below

mnie do komisji egzaminacyjnej
i „pilnowałem” piszących” – mówi
Wojciech Kopel, który w ogólnopolskim finale Sola Scriptura startował sześć razy i w ubiegłym roku
otrzymał tytuł superfinalisty oraz
nagrodę dyrektora Wydawnictwa
Augustana. Również w tym roku
by-ły takie uczestniczki – dyplomy
superfinalistek i nagrody odebrały
Zuzanna Lazar z WisłyGłębiec
i Katarzyna Sikora z Golasowic.

Nagrody

1
2
3
miejsce

1
2
3

Golasowice
Warszawa Świętej Trójcy
Orzesze

Szkoły ponadgimnazjalne
Katarzyna Sikora
Roksana Gatner
Patrycja Kowalska

miejsce

Cieszyn
Cisownica
Opole

Gimnazjum
Monika Franz
Maurycy Janicki
Filip Pojda

1
1
2
2
3
3

Gliwice
Grajewo
Wieszczęta – Kowale
Grajewo
Kępno
Ustroń

miejsce

Golasowice
Jastrzębie-Zdrój
Golasowice

Wręczono również nagrody i dyplomy w konkursie plastycznym Jozue
i sędziowie w Ziemi Obiecanej skierowanym do uczniów klas I-III. Prace
zostały wykonane żmudną techniką
bibułkowych kuleczek. Najwięcej prac
przedstawiało Samsona i lwa oraz zburzenie Jerycha. Jedyną uczestniczką,
która podjęła temat córki Jefty (por.
Sdz 11,37) była Magdalena Walica
z Gliwic, która zdobyła I miejsce,
ex aequo z Bartoszem Mazurkiem
z Grajewa.
Prezes Synodu Kościoła ks. Grzegorz Giemza podziękował młodzieży za zaangażowanie i zachęcał do
udziału w kolejnych edycjach konkursu. Przypominając słowa Psalmu
119,98-100 mówiące o mądrości płynącej ze Słowa Bożego, powiedział:
„Ze Słowem Bożym jest tak, że gdy
się je poznaje, to okazuje się, jak jeszcze wielu rzeczy człowiek nie wie.
Dlatego chce się stale i stale na nowo
Pismo Święte czytać. Zachęcajcie swoich kolegów do czytania i do startowania w konkursie, bo Słowo Boże
zawsze działa, i jak mówi Bóg: »nie
wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to,
z czym je wysłałem« (Iz 55,11)”.
Magdalena Legendź
zdjęcia: Izabela Barabosz,
ks. Jerzy Below
więcej zdjęć: www.zwiastun.pl

Po rozwiązaniu testów uczniowie odpoczywali w kinie, a komisja egzaminacyjna przystąpiła
do sprawdzania prac. Pytania do Superfinalistki (od lewej): Zuzanna Lazar,
wszystkich etapów konkursu przy- Katarzyna Sikora
gotowali: diakon Ewa Below, ks. ToPo obiedzie w kościele Zbawiciela
masz Bujok, ks. Dariusz Dawid, ks. nastąpiło ogłoszenie wyników. ZwyŁukasz Gaś, diakon Renata Raszyk, cięzcy otrzymali statuetki i nagrody
Beata Reske i Karina Wowry. Poma- rzeczowe, a wszyscy uczestnicy finału – dyplomy. Wręczali je prezes Synodu Kościoła ks. Grzegorz GiemNagrody ufundowali i konkurs wsparli:
za oraz ks. Adrian Korczago – Gene• Kościół Ewangelicko – Augsburski
ralny Wizytator Nauczania Kościelne• Wydawnictwo Augustana
go i ks. Jerzy Below – dyrektor Wy• Małgorzata Makula
dawnictwa Augustana.
• Parafia Ewangelicko – Augsburska w Bielsku
• Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja
Lista finalistów: www.zwiastun.pl w zakładce „Sola Scriptura”.
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