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Każdy ma statuetkę
Do finału X Ogólnopolskiego Konkursu
Biblijnego Sola Scriptura 2016/2017, który
odbył się 1 kwietnia
2017 r. w Bielsku-Białej,
zakwalifikowały się 92
młode osoby: 37 ze szkół
podstawowych, 34 z gimnazjów i 21 ze szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi ewangelicy przyjechali ze wszystkich sześciu diecezji. We wszystkich etapach pisemnego
konkursu uczestniczyły
663 osoby.
Dla uczniów z klas
I-III szkół podstawowych
zorganizowano konkurs
plastyczny Życie apostoła Pawła w technice wydzieranki, na który nadesłano
91 prac z czterech diecezji. Pierwszą nagrodą jury uhonorowała Joannę Gabryś
z kl. III z parafii w Drogomyślu. Młodzi
artyści chętnie przedstawiali dramatyczne chwile z życia apostoła: moment,
gdy ukąsiła go żmija na Malcie, pobyt
w więzieniu czy morską burzę w drodze
do Rzymu, ale także Pawła głoszącego Ewangelię na ateńskim Areopagu.
Wyróżnieni i nagrodzeni plastycy odebrali swoje nagrody podczas finału.

Pół punktu różnicy
W auli szkół Towarzystwa Szkolnego
im. M. Reja uczestników powitał ks. Jerzy
Below, dyrektor Wydawnictwa Augustana, organizatora konkursu, który przypomniał, że Sola Scriptura nie pierwszy
raz ma charakter ekumeniczny i międzynarodowy. Wśród finalistów znaleźli się bowiem przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła
Ewangelicznych Chrześcijan, a także Kościoła Czeskobraterskiego w Czechach.
„Ważny jest wasz wysiłek – finalistów,
ale też wysiłek duchownych, którzy pomagali wam się uczyć i tych, którzy przygotowali pytania. Równie ważne jest zaangażowanie rodziców i dziadków, którzy motywowali was do czytania Biblii
często już od najmłodszych lat” – mówił
ks. Jerzy Below.
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W tej edycji tematem konkursu były
Dzieje Apostolskie. W finale dla starszych grup zakres materiału poszerzono
o artykuły ze „Zwiastuna Ewangelickiego” na temat tej biblijnej księgi. Każdy
uczestnik, który w ciągu 45 minut pisemnie odpowiedział na 75% pytań, otrzymywał tytuł laureata. Poziom był wysoki
i wyrównany – poszczególnych laureatów dzieliło nieraz tylko pół punktu.
W grupie szkół podstawowych po dwie
osoby zajęły ex aequo trzecie i czwarte
miejsce, w grupie szkół ponadgimnazjalnych po dwie osoby zajęły trzecie, czwarte i piąte miejsce, zdobywając taką samą
liczbę punktów.

Pytania łatwe i trudne
Uczestnicy różnie oceniali swoje odpowiedzi, a także trudność samego testu. Michał Dobrowolski, gimnazjalista
z Nidzicy, w finale znalazł się pierwszy
raz. „Pytania były trudne, ale starałem
się odpowiedzieć na wszystkie, bo przygotowywałem się dużo staranniej niż do
etapu diecezjalnego. Najwięcej kłopotu
sprawiło mi pytanie »Kim był Filip i co
wiemy o jego rodzinie?«, bo nie wiedziałem, o którego Filipa chodzi”.
Edyta Bolek, gimnazjalistka z Cieszyna, laureatka 3 miejsca w grupie gimnazjalistów, przygotowywała się do finału
z koleżanką Pauliną Panek, która zajęła

Laureaci konkursu plastycznego

miejsce czwarte. „Ciekawe, że na pierwszej stronie testu pytania były łatwe,
a na drugiej coraz trudniejsze” – mówiła
Edyta. Jako trudne dziewczęta wymieniły pytanie, które też sprawiło problem
większości piszących: „Jakiego proroka zacytował Paweł w trakcie sporu Ży
dów zgromadzonych w jego mieszkaniu
w Rzymie?”.
Joanna Wiencek, szóstoklasistka z Wis
ły, która zajęła 2 miejsce, po oddaniu
pracy była dobrej myśli: „Wydaje mi się,
że wszystko mam okej, chociaż pytania
nie były szczególnie łatwe”.
Większość uczestników przygotowywała się czytając kilkakrotnie wyznaczoną dzienną porcję tekstu biblijnego, najlepsi – jak okazało się później – wybrali
metodę pisania streszczeń lub konspektów. Niektórych przepytywali katecheci
lub rodzice. „Pani diakon Dorota Fenger
przepytała mnie tylko raz i wydawało mi
się, że wszystko było dobrze. Nie wiem,
co napisałam źle” – mówiła Zofia Nowak
z parafii Świętej Trójcy w Warszawie,
która zajęła 3 miejsce w grupie podstawówek.
Tymoteusz Prostak, piątoklasista z Kra
kowa, który zajął 4 miejsce, w ubiegło-

rocznym finale był laurea
tem. Dla niego tym razem
trudne okazało się pytanie
„U kogo przebywał Paweł,
gdy przyszedł do niego
Agabus, aby przestrzec go
przed pójściem do Jerozolimy?”. „Nie jestem kujonem,
jak mówią o mnie koleżanki, bo oprócz czytania Biblii
dużo grałem w piłkę nożną
i jestem kibicem Cracovii. Po prostu
szybko zapamiętuję” – mówił Tymoteusz.

Lublin, Wisła i Mikołów
Pytania do wszystkich etapów konkursu przygotowali: diakon Ewa Below,
ks. Tomasz Bujok, ks. Dariusz Dawid,
ks. Łukasz Gaś, Beata Reske, Karina
Wowry. Prace podczas finałowych zmagań pomagali im sprawdzać: diakon
Renata Raszyk, Romana Schmidt-Król,
Anna Wantulok. W tym czasie uczestnicy
konkursu odwiedzili Studio Filmów Rysunkowych i posilali się. Po obiedzie
nadszedł moment ogłoszenia wyników,
co odbyło się w kościele Zbawiciela.
Najlepsi okazali się: Katarzyna Kas
przak z Lublina (szkoły ponadgimnazjalne) i Anna Konieczny z Wisły (gimnazja).
W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Michał Sowada z Mikołowa, który uzyskał maksymalną do
zdobycia liczbę punktów, co zdarzyło się
pierwszy raz w dziesięcioletniej historii
konkursu.
W Sola Scriptura często uczestniczą
rodzeństwa. Katarzyna Kasprzak przyjechała z Lublina razem z siostrą Jadwigą,
która została laureatką w grupie szkół

podstawowych. „Przy kilku pytaniach
wahałam się z odpowiedzią, na przykład
nie byłam pewna, którego proroka cytował Paweł w Rzymie, nie wiem czy dobrze napisałam” – dzieliła się wrażeniami Katarzyna po oddaniu pracy.
„Kilka pytań mnie zaskoczyło – mówiła Anna Konieczny – na przykład u kogo
Paweł zatrzymał się w Tesalonikach”.
Anna przyjechała do Bielska-Białej ze
skręconą przed kilkoma dniami nogą
– poruszała się o kulach. „Zastanawiałam, się czy pisać finał – mówiła dziewczyna – ale pomyślałam, że szkoda byłoby włożonej w konkurs pracy, no i jestem”. Komisja zrobiła dla niej wyjątek
i „wylosowała” jej miejsce nr 1 w auli,
żeby pisało jej się wygodnie. Razem z nią
w finale znalazła się siostra Basia, piątoklasistka. W ubiegłym roku była jeszcze
z nimi w finale siostra Marta, gimnazjalistka, która w tym roku zatrzymała się
na etapie diecezjalnym

Jubileuszowe niespodzianki
Statuetki, które otrzymali zdobywcy
trzech pierwszych miejsc, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali bp diecezji
pomorsko–wielkopolskie Marcin Hintz,
bp diecezji katowickiej Marian Niemiec,
bp diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago
oraz ks. Jerzy Below.
„Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje Słowo, które ożywia, porusza i motywuje.
Dziękujemy, że możemy posilać się Nim
każdego dnia i za to, że przez dziesięć
edycji powołujesz ciągle nowych uczestników konkursu i przygotowujących pytania” – modlił się bp Adrian Korczago,

który wyraził też radość, że jest tylu fa-
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Laureaci ze szkół podstawowych

Laureaci ze szkół gimnazjalnych

Laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych

scynatów Słowa Bożego. „Nie wszyscy
opuszczą kościół ze statuetką, ale każdy
z was posiada statuetkę, która jest niezniszczalna, a wynika ze studiowania Słowa Bożego. Ono jest skuteczne i wspiera
nas w każdym czasie: dziś – w trakcie
konkursu, jutro – w trakcie życiowych
zmagań”.
Jak w ubiegłym roku, także i w tym
nie zabrakło superfinalistów, czyli osób,
które w finale konkursu znalazły się
po raz szósty. W tym roku byli to:
Alina Brych ze Skoczowa, Daria Gatner
z Jastrzębia-Zdroju (4 miejsce), Karol
Pieczka z Chorzowa (2 miejsce) i Anna
Konieczny z Wisły (1 miejsce), którzy
w nagrodę za wytrwałość otrzymali czytniki.
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W tym roku, z okazji jubileuszu 500
lat Reformacji diecezja katowicka ufundowała specjalną nagrodę dla zdobywczyń pierwszego miejsca w grupie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – wyjazd śladami Lutra do Wittenbergi i okolic. Natomiast każdy uczestnik finału otrzymał, dzięki sponsorowi, koszulkę z nadrukiem róży Lutra i datami 1517-2017.
Również z okazji roku jubileuszowego
Wydawnictwo Augustana przygotowało
prezent dla wszystkich zainteresowanych czytaniem Pisma Świętego – darmową aplikację na smartfony Biblia na
co dzień, o czym poinformował uczestników finału jego dyrektor.
Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Augustana w Bielsku-Białej

Superfinaliści

oraz Generalnego Wizytatora Nauczania
Kościelnego i ma na celu podtrzymanie
ewangelickich tradycji czytania i dobrej
znajomości Biblii.
Magdalena Legendź
zdjęcia: ks. Jerzy Below, Łukasz Barański
Lista laureatów i finalistów wraz z liczbą
zdobytych punktów znajduje się na stronie:

www.zwiastun.pl,
w zakładce „Sola Scriptura”

Nagrody ufundowali i konkurs wsparli:
• Kościół Ewangelicko – Augsburski
• Wydawnictwo Augustana
• Diecezja Katowicka
• Parafia Ewangelicko – Augsburska w Bielsku
• Miasto Bielsko-Biała
• Karina Wowry
• Anonimowi darczyńcy

