Jezus – Bóg i człowiek str. 6
27 marca 2016

Bóg wzywa do odwagi str. 11

6,50 zł

Nr 6
ukazuje się od 1863 r.

e
i
w
o
z
r
t
Mis
a
w
o
ł
S
o
g
e
Boż

– finał
”
6
1
0
2
/
ra 2015
u
t
p
i
r
c
S
„Sola
Konkurs

W YDARZENIA

„Sola Scriptura”

2015/2016

Mistrzowie Słowa Bożego
– finał Sola Scriptura 2015/2016
Do finału IX Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2015/2016,
który odbył się 12 marca 2016 r. w Bielsku-Białej, zakwalifikowało się 139 młodych ewangelików ze wszystkich diecezji.
We wszystkich etapach uczestniczyło
1207 osób. „Konkurs nie zamyka się w ramach Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i nawet w finale mieliśmy młodzież innych wyznań protestanckich” –
powiedział dyrektor Wydawnictwa Augustana ks. Jerzy Below, przybliżając obecnym historię i funkcjonowanie konkursu.
W tej edycji uczestnicy musieli się wykazać znajomością Ewangelii Łukasza.
Rywalizowano w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne. W dwóch starszych grupach zakres materiału poszerzono o artykuły ze „Zwiastuna Ewangelickiego” dotyczące Ewangelii Łukasza.
Wśród najliczniej reprezentowanych
parafii znalazły się: Cieszyn, Skoczów, Warszawa – parafia Świętej Trójcy, Wisła Cen-
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trum, Goleszów, Drogomyśl, JastrzębieZdrój oraz Kraków. 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 – na przykład
z parafii w Łodzi, w Nidzicy czy w Słupsku.

Wyrównany poziom
Młodzież przez 45 minut pisemnie odpowiadała na pytania. Aby otrzymać tytuł
laureata, uczestnik musiał uzyskać minimum 75% możliwych do zdobycia punktów. Poziom był wysoki i tak wyrównany,
że często jedno miejsce na podium dzieliło od drugiego pół punktu. W grupie
gimnazjalistów było pięć równorzędnych
piątych miejsc i dwa równorzędne miejsca trzecie. W grupie szkół podstawowych
dwie osoby zajęły ex aequo drugie miejsce. Pytania do wszystkich etapów konkursu przygotowali: diakon Ewa Below,
ks. Tomasz Bujok, ks.
Łukasz Gaś, diakon
Renata Raszyk, Beata
Reske, Karina Wowry. W odpowiedzialnej pracy sprawdzania prac pomagali im
także: ks. Dariusz Dawid, Anna Iskrzycka,
diakon Joanna Sikora, Romana SchmidtKról, ks. Zdzisław
Sztwiertnia. Gdy złożona ze specjalistów
– duchownych i katechetów – komisja

sprawdzała prace, młodzież była z opiekunami w kinie.
„Jestem bardzo zadowolona z młodzieży, którą uczę religii. W finale znalazło się
dziewięcioro, wśród nich są zdobywcy
pierwszego, trzeciego i czwartego miejsca na poziomie gimnazjalnym. Dwie osoby należą do parafii w Cieszynie, jedna
do parafii w Cisownicy, ale wszystkie
uczą się w cieszyńskim Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego” – mówiła diakon Joanna Sikora.

Pierwszy raz, szósty raz
Jako jedni z pierwszych swoje prace
oddali Katarzyna Wielondek z parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie i Szymon Szlauer z Ustronia, oboje
ze szkół ponadgimnazjalnych.
Szymon nastawiał się na pytania związane z imionami i datami. „Myślałem też,
że będzie więcej pytań z artykułów
w »Zwiastunie Ewangelickim«, które dokładnie czytałem – mówił Szymon. – Nie
chcę oceniać, jak mi poszło. W każdym
razie już wiem, że jeden błąd zrobiłem,
bo sprawdziłem w swojej Biblii zaraz po
wyjściu z sali”.
Katarzyna wzięła udział w konkursie
pierwszy raz. Chociaż w III klasie liceum
ma dużo nauki, pomyślała jednak, że nie
zaszkodzi, jeśli weźmie udział w etapie parafialnym. „No, a potem to już tak poszło
i znalazłam się w finale – mówiła Katarzyna. – Niektóre pytania były bardzo proste,
ale niektóre zaskakujące, na przykład:
Kogo Jezus uzdrowił w Kafarnaum?”.
W ogóle nie pomyślałabym, że takie mogą
być”. Katarzyna należy do nielicznego grona tegorocznych maturzystów – część uczestników z powodu przygotowań do matury kończy rywalizację w klasie drugiej.
Dyplomy superfinalistów otrzymały
w tym roku trzy osoby, które uczestniczyły w finale przynajmniej sześć razy: Nicola Więcław, Weronika Krauze z Nidzicy
oraz Radosław Cieślar z Zabrza. Ten
ostatni w konkursie startuje od szóstej
klasy, a obecnie uczy się w II klasie Technikum Chemicznego. Na pytanie, który
materiał konkursowy był najtrudniejszy,
wskazuje Księgi Królewskie. „Dlaczego
co roku startuję? – Radek zastanawiał się

nad pytaniem. – No, był czas, że w konkursie uczestniczyliśmy we trójkę z braćmi. Tak jakoś w domu było oczywiste, że
jak jest Sola Scriptura, to się startuje”.

Katecheci, rodzice, babcie
Młodzież wspierały rodziny i dopingowali licznie obecni rodzice, którzy angażowali się też w przygotowania. Tak jak
Justyna Wach z Opola, która jest matką
Szymona – laureata i Łukasza – finalisty.
„Trzy lata temu tematem była Ewangelia
Mateusza. Teraz pasjonujące dla mnie samej było porównywanie tego, co napisał
ewangelista Łukasz, a co Mateusz. Zwykle
się na te różnice nie zwraca uwagi” – mówiła Justyna Wach.
Z kolei Magdalenę Łazarską z Rybnika
do udziału zachęcała babcia, która codziennie czyta Biblię, jak z dumą wyznała
gimnazjalistka. Wprawdzie Magda nie została laureatką, jak jej koleżanka z parafii
Zofia Durdzińska, ale i tak obie z babcią
się cieszą, bo wystartowała w konkursie
pierwszy raz i od razu znalazła się w finale.
„Dowiedzieliśmy się o konkursie dość
późno, ale czytaliśmy codziennie rozdział

Zwycięzcy „Sola Scriptura 2015/2016”
Konkurs plastyczny
miejsce
Joanna Gabryś
Drogomyśl
1
Iwona Sitek
Cieszyn
2
Maja Szczodrowska
Skoczów
2
Stanisław Prochowski
Katowice
3
Julia Salachna
Brenna-Górki
3
Paulina Troszok
Ustroń
3
Szkoła podstawowa
miejsce
Edyta Bolek
Cieszyn
1
Magdalena Mądrakowska Pabianice
2
Joel Kojma
Wisła-Głębce
2
Karolina Gomola
Ustroń
3
Gimnazjum
miejsce
Maria Chudecka
Cieszyn
1
Anna Konieczny
Wisła Centrum
2
Szymon Kluz
Cisownica
3
Marcin Michalik
Goleszów
3
Szkoły ponadgimnazjalne
miejsce
Renata Troszok
Cieszyn
1
Adam Bujok
Goleszów
2
Filip Pojda
Orzesze
3

po rozdziale. Teraz
myślę, że dobrze byłoby cały materiał
rozpisać, zrobić taką
»mapę myśli«, byłoby córce łatwiej powtarzać” – mówi Jerzy Kochanowicz
z Wrocławia, ojciec Emilii. „Taki konkurs
jest bardzo ciekawy, dowiedziałam się
wielu szczegółów, o których wcześniej
nie myślałam czytając Biblię – mówiła
Emilia Kochanowicz, która w finale znalazła się pierwszy raz i od razu została
laureatką. – Było kilka trudnych pytań, na
przykład: W czyim domu został uzdrowiony człowiek, chory na puchlinę wodną? Strzelałam, że w domu faryzeusza”.
To był dobry strzał, a pytanie to sprawiło
trudność także innym uczestnikom.
Magdalenę i Annę Mądrakowskie z Pabianic przywiózł tata, a do konkursu
przygotowywała mama, również Magdalena. „Dziewczynki przygotowywały się
wymyślając sobie nawzajem pytania
na podstawie Ewangelii. Codziennie pracowały. Niektóre rzeczy im wyjaśniałam,
a w niektórych pomagał też ks. Paweł
Meler” – mówiła pani Magdalena.

Podobieństwa z plasteliny
W ramach Sola Scriptura 2015/2016
rozstrzygnięto także konkurs plastyczny
dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych
na temat „Podobieństwa i uzdrowienia
w Ewangelii Łukasza”. Wśród „malowanych plasteliną” prac popularnym tematem była przypowieść o zagubionej owcy. Na jednej z wyróżnionych prac uwagę zwracają dwa pogrążone w ulewie domy. „Były dwie rodziny. Jeden tata był
mądry i budował dom na fundamencie,
a drugi nie za bardzo i budował go na piasku. Przyszła burza z piorunami i ten drugi dom się zaczął rozpadać. Chociaż niemądry tata nie chciał pomocy, bo rodziny
się nie lubiły, to mądry i dobry tata i tak
im pomógł” – tak autorka pracy Lena
Rach z parafii w Słupsku wyjaśniała swój
pomysł zilustrowania przypowieści o domu na skale. Drugoklasistka mieszka z rodziną w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie na-

leży do kółka plastycznego i chętnie uczestniczy w konkursach. Dziewczynka
gra także na flecie, a talenty artystyczne
odziedziczyła zapewne po tacie, który mówił: „Przyjazd tutaj to dla nas przygoda.
Nigdy nie byliśmy w Bielsku-Białej, wśród
tylu ewangelików. Zamiast siedzieć w domu, popatrzeliśmy na góry, zobaczyliśmy
pomnik Reksia oraz Bolka i Lolka”.

Mistrzynie i mistrzowie
Statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali: bp Adrian Korczago, bp Marcin Hintz, bp Marian Niemiec oraz ks. Jerzy Below.
Statuetki otrzymali uczestnicy, którzy
zajęli od pierwszego do trzeciego miejsca, pozostali odebrali dyplomy laureata
lub dyplomy finalisty. „Niezależnie od tego, czy wracacie do domu z nagrodami,
czy z nutą goryczy – wszyscy jesteście
mistrzami” – mówił bp Adrian Korczago
do młodzieży, nawiązując do słów, którymi powitał konkursowiczów bp Marcin
Hintz mówiąc, że dzięki swej znajomości
Biblii są prawdziwymi mistrzami Słowa
Bożego. Biskupi zachęcali też młodych ludzi do kierowania się w życiu Słowem Bożymi i zapraszania swoich rówieśników
do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Magdalena Legendź
więcej zdjęć www.zwiastun.pl
Wyniki dostępne są na stronie internetowej:

www.zwiastun.pl,
„Sola Scriptura”

w zakładce

Nagrody ufundowali i konkurs wsparli:

• Kościół Ewangelicko – Augsburski
• Wydawnictwo Augustana
• Parafia Ewangelicko – Augsburska Bielsko
• Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja
• Karina i Piotr Wowry
• CME – przekazując Ewangelię Łukasza
dla wszystkich uczestników

Zwiastun Ewangelicki 6/2016
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