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HASŁO BIBLIJNE TYGODNIA: 
Syn Człowieczy nie przyszedł, 
aby mu służono, 
lecz aby służył i oddał życie 
swoje na okup za wielu.       
              Ewangelia Mateusza 20,28

On dla nas kroczy tą drogą          Poprawianie Pana Boga          Potęga wiary

ukazuje się od 1863 r.

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” 2018/2019 – finał

Pierwsza 
księga Biblii
bez tajemnic



W ydarzenia
„Sola Scriptura” 2018/2019

Finał Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego „So-
la Scriptura” 2018/2019 
odbył się 23 marca br. 
w Bielsku-Białej. Już po 
raz dwunasty młodzi lu-
dzie z różnych części Pol-
ski spotkali się na Biel-
skim Syjonie. W tym roku 
młodzież poznawała frag-
menty z 1. Księgi Moj-
żeszowej m.in. historie 
stworzenia świata, dzieje 
Noego, Abrahama, Izaa ka, 
Jakuba i Józefa oraz ich 
rodzin.

ny program dla uczestni-
ków oraz ich opiekunów. 
W pierwszej części wy-
słuchali prelekcji o dzia-
łalności Towarzystwa Bi-
blijnego w Polsce, którą 
przedstawiła dyrektor TB 
Mał gorzata Platajs. Póź-
niej obejrzeli film Felix – 
o powieść o pasji, wierze 
w marzenie, ale przede 
wszystkim o trudnych 
czasem relacjach między 
rodzicami a dziećmi.

Po sprawdzeniu prac, 
wydrukowaniu dyplomów 

i przygotowaniu nagród można było 
ogłosić wyniki i wręczyć nagrody. Za 
miejsca od pią tego do pierwszego wrę-
czali je biskup Kościoła Jerzy Samiec, 

Pierwsza księga Biblii bez tajemnic

 

	 Konkurs	plastyczny		 miejsce

Klaudia	Jaworska		 Brenna – Górki  1
Zuzanna	Krawczyk		 Jaworze  2 
Julia	Jaworska		 Brenna – Górki  2
Aleksander	Knebel		 Chorzów  3	
Milena	Parot		 Jastrzębie-Zdrój  3
Wiktoria	Mlicka		 Ustroń  4
Lena	Mlicka		 Ustroń  4	
Kamil	Kos		 Wołczyn  5
Cezary	Wachtor		 Maszewo  5

	 Szkoła	podstawowa,	kl.	IV-VI		 miejsce

Piotr	Gałwa		 Opole  1
Szymon	Hadzik		 Mikołów  2
Alicja	Sikora		 Brenna – Górki  3
Zofia	Wiencek		 Wisła Centrum  4
Eliza	Hadzik		 Mikołów  4
Michał	Kamel		 Drogomyśl  4 
Karolina	Woźny		 Drogomyśl  4
Sonia	Szłapa		 Pszczyna  5 

	 Szkoła	podstawowa	kl.VII-VIII	
	 i	gimnazjum	kl.	III		 	 miejsce

Jadwiga	Kasprzak		 Lublin  1
Karolina	Gomola		 Ustroń  2
Edyta	Bolek		 Cieszyn  3
Joel	Kojma	 Wisła	 4	

	 Piotr	Szturc		 Wisła Centrum  5
	 Szkoły	ponadpodstawowe		 miejsce

Patrycja	Mach		 Golasowice  1
Dorota	Mrowiec  Pszczyna  2
Aneta	Majer  Orzesze  3	
Artur	Markiel		 Wodzisław Śląski  4
Anna	Konieczny	 	Wisła Centrum  5

Zwycięzcy „Sola Scriptura” 2018/2019

o prowadzeniu i dobrych radach w na-
szym życiu „Czy my potrzebujemy 
prowadzenia? (…) Bóg prowadzi nas 
według swojej woli – prowadzi przez 
Słowo, które nam codziennie daje, 
prze modlitwę, którą zanosimy do nie-
go. (…) Życzę wam, żebyście wczy-
tując się w Słowo Boże nieustannie 
byli prowadzeni przez dobre rady, te-
go który nas kocha – Pana Boga”.

Następnie 109 uczestników przy-
stąpiło do odpowiadania na 25 py -
tań. Niektóre z nich były proste np.: 
Od jakich słów zaczyna się 1. Księga 
Mojżeszowa?, a inne sprawiły wielu 
uczest nikom problem, np.: Co zostało 
nazwane Esek, Sytna, Rechwot? lub 
Dlaczego Jakub nazwał miejsce spo-
tkania z Bogiem Peniel?.

W trakcie gdy komisja konkursowa 
sprawdzała prace, odbywał się specjal-

Wyniki finału oraz więcej zdjęć znajdują się na stronie: 

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

Do finału zakwalifikowało się 109 
uczestników z pięciu diecezji Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego. Kon-
kurs miał też wymiar ekumeniczny, 
ponieważ brali w nim udział także 
przedstawiciele z: Kościoła Ewange-
licznych Chrześcijan, Kościoła Wol-
nych Chrześcijan, Kościoła Adwenty-
stów, Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Uczestników przywitał ks. Jerzy 
Below, dyrektor Wydawnictwa Augu-
stana, które, wraz z Generalnym Wi-
zytatorem Nauczania Kościelnego, 
jest organizatorem konkursu. Podzię-
kował opiekunom, katechetom, księ-
żom za wysiłek, za an gażo wanie i mo-
tywowanie swoich uczniów do czyta-
nia Biblii oraz rodzicom i dziadkom, 
którzy wspierają i pomagają swoim 
dzieciom. Następnie biskup diecezji 
katowickiej Marian Niemiec mówił 

Rejestracja uczestników

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych





Superfinaliści o konkursie
	 Co	motywowało	Cię	do	kolejnych	startów	w	konkursie		
	 Sola Scriptura?

	 Twój	sposób	na	przygotowanie	się	do	konkursu	to…

	 Która	edycja,	która	księga	biblijna,	była	dla	Ciebie
	 najtrudniejsza	i	dlaczego?

	 Jak	zachęciłbyś/zachęciłabyś	innych	do	udziału	
	 w	konkursie?

nie jednak nieco trudniej było mi się przygotowywać  
z ksiąg starotestamentowych niż z nowotestamentowych. 
Sądzę, że wynika to stąd, że język używany w Starym  
Testamencie jest trudniejszy w odbiorze.
 Tym, którzy jeszcze nie brali udziału w tym konkur-

sie chciałbym powiedzieć, że to wspaniała przygoda inte-
lektualna i duchowa, zostająca w pamięci na całe życie. 
Tymczasem tym, którzy już brali udział w konkursie, aby 
się nie poddawali, byli wytrwali i cały czas się rozwijali, 
biorąc udział w kolejnych edycjach.

Karolina Gomola, Ustroń
 Do kolejnych startów w konkursie motywowała mnie 

chęć pogłębiania wiedzy biblijnej i odkrywania na nowo 
dobrze znanych mi historii Nowego i Starego Testamentu. 
 Aby przygotować się do konkursu po prostu czytam 

daną księgę i w trakcie tego sporządzam z niej szczegóło-
we notatki, z których w późniejszych etapach konkursu 
uczę się i powtarzam.
 Najtrudniejszymi dla mnie edycjami były te na pod-

stawie Ksiąg Mojżeszowych – odkąd startuję w konkursie 
zmierzyłam się z nimi już trzykrotnie. Natomiast w No-
wym Testamencie największą trudność sprawiły mi Dzieje 
Apostolskie, pamiętam, że miałam problem z pytaniami do-
tyczącymi nazw miast odwiedzanych przez apostołów. 
 Konkurs jest wspaniałą okazją do pogłębienia wie-

dzy o Piśmie Świętym i odkrywania wielu szczegółów za-

Artur Markiel, Wodzisław Śląski
 Do kolejnych startów najbardziej motywowała mnie 

możliwość szczegółowego poznawania interesujących fak-
tów z Pisma Świętego, przy jednoczesnej rywalizacji  
z ewangelickimi rówieśnikami z całej Polski. Oczywiście 
perspektywa statuetki Sola Scriptura stojącej na moim 
biurku też była kusząca, ale nie najważniejsza.
 Robienie szczegółowych notatek ze wskazanej księ-

gi nakierowanych na liczby, miejsca, osoby i fakty, o które 
może paść pytanie podczas konkursu, a następnie uczenie 
się ich na pamięć połączone z ponownym czytaniem danej 
księgi.
 Sądzę, że poziom trudności pytań w każdej edycji był 

podobny. Nie umiałbym wskazać najtrudniejszej. General-

biskup die cezji cieszyńskiej Adrian 
Korczago, bp Marian Niemiec oraz 
Małgorzata Platajs. W zakończeniu 
wziął udział także Marek Cieślar ze 
Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie,  
która przygotowała specjalną możli-
wość dla fina listów „Sola Scriptura”. 
Uczestnik finału, który będzie chciał 
uczyć się w Szkole Biblijnej, będzie 
mógł liczyć na dofinansowanie w ra-

mach stypendium im. ks. Adama Pod-
żorskiego.

Po raz szósty przyznano nagrodę 
dla superfinalistów, czyli dla osób, 
które po raz szósty rywalizowały w fi-
nale konkursu. Specjalny dyplom oraz 
czytnik e-booków otrzymali: Karoli -
na Gomola z Ustronia, Aneta Majer  
z Orzesza, Artur Markiel z Wodzisła-
wia Śląskiego. Po raz pierwszy przy-

znano nagrodę specjalną biskupa Ko-
ścioła Jerzego Samca – wyróżnienie 
Megafinalista – za dziewięciokrotny 
udział w konkursie. Przyznano ją  
Annie Konieczny z Wisły i Weronice 
Krauze z Nidzicy.

Głos zabrał także bp Jerzy Samiec, 
który zachęcał do odkrywania swoje -
go własnego powołania: „Studiowa-
nie Słowa Bożego jest istotne, dlatego 

W ydarzenia



	Zwiastun	Ewangelicki	 7/2019 23

Nagrody ufundowali i konkurs wsparli: 
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
 • Diecezja Katowicka
 • Parafi a Ewangelicko-Augsburska w Bielsku
 • Towarzystwo Biblijne w Polsce
 • Firma Batech 
 oraz organizatorzy Wydawnictwo Augustana 
 i Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego

że w nim znajdujemy wiele odpowie-
dzi na pytania, które rodzą się na każ-
dym etapie naszego życia. Modlimy 
się i szukamy odpowiedzi”.

Wręczanie nagród poszczególnym 
grupom rozpoczęto od najmłodszych 
– z klas 1-3 szkoły podstawowej – 
uczestnikom konkursu plastycznego 
pt. Bóg opiekuje się światem i człowie-
kiem (1. Księga Mojżeszowa). Więk-

szość prac, które 
przysłano przed-
stawiała arkę No-
ego, ale pojawiły 
się też inne his-
torie – stworze -
nie świata, drabi-
na Jakuba, Józef w Egipcie.

Poziom konkursu pisemnego był 
wysoki i wyrównany. W dwóch gru-

pach osoby, które 
wygrały, zdobyły 
maksimum punk-
tów. Aby otrzy-
mać tytuł laurea-
ta, uczestnik mu-
siał uzyskać mini-
mum 75% możli-
wych do zdobycia 
punktów. Laurea-
ci trzech pierw-
szych miejsc o-
trzy mywali statu-
etki oraz nagrody 
rzeczowe. Wszys-
cy uczestnicy op-
rócz dyplomu, 
dzięki wsparciu 
sponsorów, otrzy-

mali Biblię ekumeniczną z ilustracjami 
oraz koszulki z logo konkursu. Osoby, 
które zajęły pierwsze miejsce w 2 i 3 
grupie otrzymały także specjalną na-
grodę od diecezji katowickiej – wy-
jazd na wycieczkę śladami Marcina 
Lutra, która odbędzie się we wrześniu.

Na zakończenie bp Adrian Korcza-
go zmówił modlitwę i udzielił bło-

gosławieństwa.  J.Ś.  
zdjęcia Karol Śliwka, 

ks. Jerzy Below 

wartych w historiach biblijnych, o których wydaje nam się, 
że wszystko już wiemy. Dzięki konkursowi wchodzimy 
w nawyk sięgania po Słowo Boże, nie tylko w niedziele na 
nabożeństwach, ale codziennie. Oczywiście sam konkurs 
daje nam też możliwość poznania nowych osób, szczegól-
nie podczas finału, kiedy spędzamy ze sobą cały dzień.

Aneta Majer, Orzesze
 Chęć szczegółowego poznawania kolejnych ksiąg 

Pisma Świętego i osiągania coraz lepszych wyników. 
Nie wyobrażam sobie roku bez udziału w konkursie Sola 
Scriptura.
 Dużo czytania – najlepiej na głos. Zawsze staram się 

każdego dnia przeczytać kilka rozdziałów. Następnie two-
rzę notatki, które bardzo pomagają w zapamiętywaniu 
szczegółów.
 Dla mnie najtrudniejszą edycją konkursu Sola Scrip-

tura była ta, której tematem była 2. Księga Mojżeszowa, 
ponieważ jest to bardzo obszerna księga zawierająca mnó-
stwo szczegółów. Wtedy pierwszy raz uczestniczyłam 
w konkursie i jeszcze do końca nie wiedziałam, jak ta ry-
walizacja wygląda.
 Udział w konkursie to fajna przygoda. To nie tylko 

możliwość szczegółowego zagłębienia się w Pismo Święte 
i poznania historii, o których nie miało się pojęcia. W ko-
lejnych etapach, diecezjalnym i w finale, można poznać 
nowe osoby z całej Polski.

Superfinaliści: Aneta Majer, Karolina Gomola, Artur Markiel

Bp Jerzy Samiec i megafinalistki: Anna Konieczny 
i Weronika Krauze


