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HASŁO BIBLIJNE TYGODNIA: 
Byłem umarły, 
lecz oto żyję na wieki wieków 
i mam klucze 
śmierci i piekła.           
              Objawienie św. Jana 1,18

Dzień, gdy serce się weseli       Wyprowadzeni z grobów       Siła krzyża
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„Sola Scriptura” 2017/2018

Biblia na pierwszym miejscu
Do finału XI Ogól-

nopolskiego Konkursu 
Biblijnego Sola Scrip tu ra 
2017/2018, który odbył się 
17 marca 2018 r. w Biel-
sku-Białej, zakwalifiko-
wało się 110 młodych 
ewangelików. Uczest nicy 
przyjechali ze wszyst-
kich sześciu diecezji. We 
wszystkich etapach pi-
semnego konkursu u-
czestniczyło 777 osób. 

Piszący spotkali się 
w auli Towarzystwa Szkolnego im. 
Mikołaja Reja. Do uczestników finału, 
których nazwał „znawcami Starego 
Testamentu”, słowa otuchy skierował 
biskup diecezji pomorsko-wielkopol-
skiej Marcin Hintz: „Współczesny 
człowiek w różnych miejscach szu -
ka pomocy w rozwiązywaniu swoich 
problemów, ale nie zawsze tam, gdzie 
powinien. Prawdziwym źródłem 
wsparcia jest Słowo Boże, w Nim sam 
Bóg zwraca się do nas. On zawsze nas 
wysłuchuje i nam odpo-
wiada. Dlatego z pyta-
niami dotyczącymi te -
go, jak żyć, zwracajmy 
się do Boga”. Mówca 
zachęcał do rozpoczyna-
nia dnia od czytania Pi-
sma Świętego, co uła-
twia teraz aplikacja Bi-
blia na co dzień, którą 
każdy może mieć za 
darmo w swoim tele -
fonie. „Życzę wam, aby Biblia była 
księ gą waszego życia” – powiedział 
biskup.

Estera, Daniel, Ezechiel
W tym roku rywalizacja dotyczyła 

Ksiąg Estery, Daniela oraz Ezechiela 
i przebiegała w trzech grupach wieko-
wych. Z klas IV-VI szkół podstawo-
wych uczestniczyło w finale 41 za-
wodników, z klas VII szkół podsta -
wowych oraz klas II, III gimnazjum – 
41 młodych ludzi oraz ze szkół po -
nadgimnazjalnych – 25 osób. Mło-
dzież odpowiadała pisemnie na pyta-
nia przez 45 minut – rozmieszczona 

w auli oraz w dwóch innych salach. 
Aby otrzymać tytuł laureata, uczestnik 
musiał uzyskać minimum 75% możli-
wych do zdobycia punktów. Poziom 
był wysoki i wyrównany – często jed-
no miejsce dzieliło od drugiego pół 
punktu. Laureaci trzech pierwszych 
miejsc otrzymywali statuetki. 

Jak zauważył ks. Jerzy Below dy-
rektor Wydawnictwa Augustana, które 
jest organizatorem konkursu, uczest-
nikami i współtwórcami tego wyda-
rzenia są także duchowni i katecheci, 
którzy pracują z młodzieżą przez kilka 
miesięcy, ale też rodzice i dziadkowie, 
którzy dopingują i motywują swoje 

pociechy. Wszystkim im należą się 
podziękowania.

Wielu z nich towarzyszyło uczest-
nikom także podczas finału. „Jest tu 
dzisiaj dwójka moich wnuków, Eliza 
i Szymon, uczestniczą pierwszy raz 
w konkursie i są już w finale – mówił 
Tadeusz Kożusznik z Mikołowa. – Ale 
ja nie mam zasług w ich przygotowa-
niu. Do mnie należy strona organiza-
cyjna, logistyczna tego wydarzenia”. 

Przemysław Burchard przyjechał 
ze swoim synem Tomaszem z Wał-
brzycha. „Syn jest w finale drugi raz, 
ja przyjechałem po raz pierwszy. Przy-
gotowuje się sam. My z żoną tylko 

Laureaci konkursu plastycznego
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Lista laureatów i finalistów wraz z liczbą 
zdobytych punktów znajduje się na stronie: 

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

przypominamy o potrzebie powtórek, 
motywujemy, bo on jest już od nas w 
tych sprawach dużo mądrzejszy. Gdy 
uczyliśmy się religii, to poznawaliśmy 
rzeczy podstawowe, a tu jest już szko-
ła wyższa, dlatego jestem dumny z sy-
na” – mówił zadowolony ojciec. Kon-
kurs jest też, jego zdaniem, okazją dla 
ewangelików z diaspory, by poznać 
Bielsko-Białą i Śląsk Cieszyński. 

Łatwe czy trudne pytania
Pytania do wszystkich etapów kon-

kursu przygotowali: diakon Ewa Be-
low, ks. Tomasz Bujok, ks. Dariusz 
Dawid, ks. Łukasz Gaś, Beata Reske, 
Karina Wowry. Arkusze prac konkur-
sowych pomagali sprawdzać: Elżbieta 
Byrtek, Anna Iskrzycka, ks. Łukasz 
Ostruszka, ks. Wojciech Pracki, Ro-
mana Schmidt-Król, ks. Zdzisław 
Sztwiertnia i Anna Wantulok. W tym 
czasie młodzież oglądała holenders -
ki film Storm. Opowieść o odwadze 
w reżyserii Denisa Botsa, traktujący 
o Antwerpii w czasach Reformacji 
i nastolatkach, którzy dzięki wyna -
lazkowi druku stykają się z pismami 
Marcina Lutra. Wprowadzeniem do 
filmu była krótka prelekcja historycz-
na dra Łukasza Barańskiego.

Starotestamentowe księgi są trudne, 
zawierają bowiem wiele obco brzmią-
cych imion i nazw. Część uczestników 
finału uważała jednak, że pytania były 
łatwiejsze niż w etapie diecezjalnym. 
Być może po prostu tym razem byli 
lepiej przygotowani? 

Trudność sprawiało uczestnikom 
na przykład pytanie o to, kogo zaprosił 
Haman do siebie po wyjściu z pierw-
szej uczty u Estery (por. Est 5,10) oraz 
co się stało z owcami, o które nie za-
dbali pasterze Izraela (por. Ez 34,5-6). 
„Nie odpowiedziałem na trzy pytania, 
na przykład nie wiedziałem, co dosta-
ły prowincje po tym, jak Estera została 
królową” – mówił Tomasz Burchardt, 

który chętnie bierze udział także 
w konkursach historycznych i przy-
rodniczych. „Ciągle czytałem i powta-
rzałem, ale na niektóre pytania nie 
znałem odpowiedzi. Najtrudniejsze 
było wypisywanie różnych imion, nie-
które znałem, innych nie” – opowiadał 
Bruno Kulesza ze Srokowa, filiału pa-
rafii w Kętrzynie. Do finału zakwalifi-
kował się drugi raz, już w drugiej gru-
pie, po raz pierwszy finalistą został ja-
ko piątoklasista. 

Pierwszy raz i już w finale
Jako jeden z pierwszych pracę 

z grupy drugiej oddał Dawid Niemiec 
z parafii w Goleszowie, który w kon-
kursie bierze udział od czwartej klasy, 
a do finału dotarł drugi raz. „Pytania by-
ły proste, więc siadłem i pisałem. Ale 

na niektóre nie znałem odpowiedzi, na 
przykład, gdzie na rozkaz kró la Nebu-
kadnesara postawiono złoty posąg” – 
mówił Dawid, który do fi nału przygo-
towywał się od początku lutego. 

Piątoklasistka z parafii w Sopocie 
Joanna Mielczarek w konkursie wy-
startowała pierwszy raz i od razu zna-
lazła się w finale. Z pytaniami uporała 
się też dość szybko. „Teraz było trud-
niej niż w pierwszych dwóch etapach. 
Nie znałam odpowiedzi na kilka py-
tań. Ale lubię brać udział w różnych 
konkursach i pomyślałam, że w tym 
roku to już dam radę się przygotować, 
zresztą pomagali mi ksiądz i tata, 
który dobrze zna Biblię” – powiedzia-
ła Joanna. 

Maciej Gajewski z Opola również 
pierwszy raz wziął udział w konkursie 
i od razu został laureatem w grupie 
drugiej: „Zachęcili mnie koledzy i je-
stem zadowolony, że tu przyjecha-
łem”. Do zdobycia piątego miejsca 
zabrakło mu pół punktu. Zdobył je 
właśnie jego parafialny kolega Paweł 
Gałwa, który już jako czwartoklasista 
zdobył czwarte miejsce. „Na trzy py-
tania nie by  łem pewny odpowiedzi” 
– mówi Paweł, któremu w przygoto-
waniu pomagała ciocia Anna Badura, 
podobnie zresztą, jak jego kolegom 
z opolskiej parafii. Przesłała im około 
pięćset pytań, a odpowiedzi na nie 
sami ćwiczyli, bo ciocia mieszka 
w Cieszynie. Czwartoklasistka Ewe -
lina Miech z parafii w Drogomyślu 
pierwszy raz wystartowała w konkur-
sie i zakwalifi kowała się do finału. 

„Nasza katechet ka, 
pani Ewa Raszka 
zrobiła w naszej 
klasie sprawdzian 
na oceny z pytań 
pierwszego etapu, 

Zwycięzcy „Sola Scriptura 2017/2018”
 Konkurs plastyczny                      miejsce

Miłosz Mikos  Ustroń 1
Piotr Gałwa Opole 2
Hubert Heinrich Jaworze 3
Pola Pustelnik Ustroń 4
Daniel Miech Drogomyśl 5

 Szkoła podstawowa, kl. IV–VI  miejsce
Piotr Szturc Wisła Centrum 1
Nadia Kobiela Jaworze 2
Marta Płonka Kraków 2
Natan Supeł Warszawa 
I Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  3
Julia Hintz Gdańsk – Sopot 4 
Kornelia Trojan Pszczyna 4 
Wiktor Brudny Cisownica 5
Paweł Gałwa Opole 5

 Szkoła podstawowa, kl. VII 
 i gimnazjum kl. II i III miejsce

Edyta Bolek Cieszyn 1
Karolina Gomola Ustroń 2
Aneta Majer Orzesze 3
Sara Heczko Cieszyn 4
Szymon Wach Opole 5

 Szkoły ponadpodstawowe         miejsce
Anna Konieczny Wisła Centrum 1
Natalia Mach Pszczyna 2
Maria Chudecka Cieszyn 3
Artur Markiel Wodzisław Śląski 4
Anna Mądrakowska Pabianice 5

Laureaci i finaliści – grupa pierwsza
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Nagrody ufundowali i konkurs wsparli: 
 • Kościół Ewangelicko – Augsburski
 • Wydawnictwo Augustana
 • Diecezja Katowicka
 • Parafi a Ewangelicko – Augsburska w Bielsku
 • Towarzystwo Biblijne w Polsce

no i dostałam się dalej, a potem tu” 
– mówi Ewelina, która ostatecznie zo-
stała laureatką. 

Lwia jama, uczta i sen
Dla uczniów z klas I-III szkół pod-

stawowych zorganizowano konkurs 
plastyczny pod hasłem W obcym kra-
ju – Estera i Daniel. Tym razem naj-
młodsi pracowali techniką kolażu, 
a przedstawiano przede wszystkim 
Daniela w lwiej jamie oraz Esterę na 
uczcie u króla. Ciekawym pomysłem 
było wykorzystanie różnych materia-
łów, jak kamień czy metal, takich sa-
mych, jakie występowały we śnie kró-
la Nebukadnesara w pracy przedsta-
wiającej właśnie ten temat. Jury na-
grodziło pięć prac i wyróżniło ośmiu 
autorów. Wśród nich pierwsze i piąte 
miejsce oraz trzy wyróżnienia zdobili 
uczniowie z parafii w Ustroniu. Uho-
norowane prace można było oglądać 
na wystawie towarzyszącej finało-
wym zmaganiom. 

Ścisk na podium
Po obiedzie nadszedł czas na ogło-

szenie wyników. Do młodzieży zwró-

cił się biskup diecezji cieszyńskiej 
Adrian Korczago, który odnosząc się 
do sytuacji starotestamentowych pro-
roków zwrócił uwagę, że w swoim 
życiu, gdy mamy gorszy dzień albo 
problemy do rozwiązania, też czujemy 
się często jak na wygnaniu. Wtedy 
warto brać przykład z postaw biblij-
nych postaci, których dotyczył tego-
roczny konkurs.

„Spójrzmy na ten stół ze statuetka-
mi, jest ich teraz więcej niż rano – 
mówił ks. Jerzy Below – to znaczy, 
że wa sza wiedza była na wysokim 
poziomie i na czołowych miejscach 
był duży ścisk”. 

Jako pierwsi odebrali swoje na-
grody uczestnicy konkursu plastycz-
nego, a następnie superfinaliści, czyli 
uczennice i uczniowie, którzy w fina -
le konkursu znaleźli się sześć razy. 
W tym ro ku byli to: Maria Chudecka 
z Cieszyna, Mateusz Adamus z Ty-
chów, Mikołaj Łukasiewicz z Warsza-
wy, Szy mon Wach z Opola, Marcin 
Michalik z Goleszowa i Szymon Kluz 
z Cisownicy.  

„Swoim przygotowaniem zasko-
czyli nas najmłodsi. Choć pytania by-
ły niełatwe, w tej grupie jest najwię -
cej równorzędnych miejsc: dwa miej-
sca piąte, dwa czwarte i dwa drugie. 
Zdobywca pierwszego miejsca Piotr 
Szturc z Wisły miał o dwa punkty 
więcej niż zdobywczynie drugiego 

miejsca. Potem aż 
do piątego miejs -
ca różnice wynosił 
tyl ko po pół punk-
tu” – mówiła dia-
kon Ewa Below ge-
neralna wizytator 
nauczania kościel-
nego, współorga-
nizator konkursu, 
podczas prezentacji 
wyników. 

Również w po-
zostałych grupach 

różnice między zdobywcami pierw-
szych pięciu miejsc oraz między laure-
atami wynosiły w wielu przypadkach 
zaledwie pół punktu. W grupie drugiej 
pierwsze miejsce zajęła Edyta Bolek 
z Cie szy na zdobywając 46 punktów, 
czyli maksymalną ich licz bę. W gru-
pie po nadgim na zjalnej zwy cięży ła 
Anna Koniecz ny z Wisły, która pierw-
sze miejsce uzyskała także w ubie-
głym roku. Do maksymalnego wyniku 
zabrakło jej jednego punktu. 

Statuetki, dyplomy i nagrody wraz 
z dyrektorem Wydawnictwa Augusta-
na ks. Jerzym Below wręczali: biskup 
diecezji pomorsko-wielkopolskiej 
Marcin Hintz, biskup diecezji katowic-
kiej Marian Niemiec i bp Adrian Kor-
czago. Po raz drugi specjalną nagrodę 
dla zdobywców pierwszego miejsca 
w grupie drugiej i trzeciej – wyjazd 
śladami Lutra do Wittenbergi i okolic 
– ufundowała diecezja katowicka. 

„Dziękujmy za Słowo Boże, które 
jest światłością dla naszych ścieżek 
i prośmy Boga, aby stało się naszym 
przewodnikiem i prowadziło nas do 
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
Prośmy, aby to Słowo w naszych ro-
dzinach i domach było na pierwszym 
miejscu” – mówił bp Marian Niemiec, 
żegnając uczestników. 

Magdalena Legendź 
zdjęcia: ks. Jerzy Below, 

Karol Śliwka

Laureaci i finaliści – grupa trzecia

Laureaci i finaliści – grupa druga


