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Tesknota do

Słowa Bożego
– finał konkursu „Sola Scriptura 2008”

Znamy już zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego
„Sola Scriptura 2008”. W ścisłej czołówce znaleźli się młodzi
ludzie z Orzesza, Cisownicy, Jastrzębia Zdroju, Pasymia, Wisły
Głębiec i Golasowic – po jednej osobie oraz troje – z Cieszyna. Na
podium, jak powiedzielibyśmy o sportowcach, znalazły się trzy razy po trzy osoby, a cyfry te wynikają z poziomów wiekowych zawodników: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs zorganizowały Wydawnictwo „Augustana”
i Synodalna Komisja Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego.
Początek

Zanim to nastąpiło, finał poprzedziły
dwa etapy. W styczniu odbyły się eliminacje parafialne. Uczniowie pisali tekst
w szkołach lub w parafiach, w zależności od tego, gdzie w ich miejscowościach
odbywają się lekcje religii. Poziom
trudności pytań dostosowany był do
trzech grup wiekowych. Uczestniczyło
w nich 609 osób, z których ponad 100
zakwalifikowało się do drugiego etapu. Musieli oni uzyskać minimum 75 %
możliwych do zdobycia punktów.
Wśród uczestników dominowali uczniowie z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Wynikało to nie tylko z liczebności tych diecezji, po prostu na południu
kraju różne podmioty organizują podobne konkursy, dlatego dzieci i młodzież są wprawieni w przygotowywaniu się do nich.
Inspirację organizatorów stanowił
jednak przeprowadzony w ubiegłym
roku w diecezji katowickiej konkurs
o takiej samej nazwie. Wtedy pytania
sprawdzające znajomość Księgi Psalmów ułożyła diecezjalna komisja wychowania chrześcijańskiego pod przewodnictwem ks. Dariusza Dawida z Zabrza. Dwóch chłopców z Orzesza, laureatów tamtej edycji i w tym roku znalazło się wśród zwycięzców konkursu,
który tym razem miał już zasięg ogólnopolski. Zwierzchnik diecezji katowickiej bp Tadeusz Szurman nie tylko
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zgodził się na rozszerzenie jego formuły, ale też, obok biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego, objął patronat nad
I Ogólnopolskim Konkursem Biblijnym
„Sola Scriptura 2008”.

Drugi etap
Eliminacje diecezjalne odbyły się
w marcu. Na tydzień przedtem w zaklejonych i opieczętowanych kopertach organizatorzy przesłali materiały do poszczególnych diecezji. Do pisania przystąpiło 111 osób w trzech grupach wiekowych. Diecezja katowicka swój finał
zorganizowała w Jastrzębiu Zdroju,
gdzie na konkursowe pytania odpowiadało 30 osób. Uczestnicy z diecezji
wrocławskiej spotkali się w Świdnicy,
a z diecezji mazurskiej w Nidzicy. Najwięcej, bo 70 osób zebrało się w budynku szkół ewangelickich w Cieszynie.
Po losowaniu miejsc i wypełnieniu arkusza osobowego, każdy dostał kartę
z 25 pytaniami. Niektórzy wykorzystali
tylko dwadzieścia z 45. minut przysługujących im na udzielenie prawidłowych odpowiedzi, ale jak się później
okazało – z sukcesem. Gdy katecheci
sprawdzali prace, młodzież zwiedzała
kościół Jezusowy i plac Kościelny.

Wielki finał
Finał odbył się w sobotę 12 kwietnia
br. w Bielsku-Białej przy placu Lutra.
Dla przyjezdnych zarezerwowano par9/2008

king przy kościele Zbawiciela, a do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, gdzie
miały rozpocząć się zmagania, drogę
pokazywały wskazówki i pracownicy
wydawnictwa. Uczestników, katechetów, duszpasterzy i rodziców przywitali
w imieniu organizatorów ks. Adrian
Korczago oraz ks. Jerzy Below.
Po wylosowaniu miejsc, test ze znajomości Dziejów Apostolskich w trzech
salach pisało 48 osób. Nie obyło się bez
niespodzianek: jedna z uczennic szkoły
podstawowej przybyła w ostatniej chwili, bo samochód proboszcza, którym jechała, odmówił posłuszeństwa. Przygoda skończyła się dobrze, a ostatecznie
dziewczynka znalazła się wśród laureatów. Po godzinie piszący mogli już
odpocząć, posilić się i zwiedzić Bielski
Syjon – kwartał budynków wraz z kościołem Zbawiciela, wzniesionych przez
ewangelików w XIX w. oraz nowy budynek Augustany, gdzie mieszczą się
wydawnictwo i drukarnia. W tym czasie
jurorzy sprawdzali prace. W skład sześcioosobowej komisji weszli: ks. Adrian
Korczago, przewodniczący synodalnej
komisji edukacji i wychowania chrześcijańskiego, ks. Dariusz Dawid, ks. Jan
Raszyk i diakon Renata Raszyk z Jastrzębia Zdroju, Beata Reske, katechetka z Orzesza, oraz diakon Ewa Below
i diakon Joanna Sikora – doradcy metodyczni lekcji religii.
Gdy zakończyli swoje prace, pozostało tylko kilkanaście minut na wydrukowanie imiennych dyplomów, ale tym
zajęli się pracownicy wydawnictwa.
Dyplomy uznania przygotowano też dla
katechetów zaangażowanych w przygotowanie podopiecznych do konkursu.

Jak pracowali
Młodzi ludzie przygotowywali się do
konkursu na podstawie księgi Dziejów
Apostolskich w przekładzie Biblia to jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamen-

tu, wydanym przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 lub jego późniejszych edycji.
Na czym polegała praca katechetów
i duchownych z uczestnikami konkursu,
o tym rozmawiali podczas finału księża,
którzy przyjechali do Bielska-Białej ze
swoimi młodymi parafianami. „Jak pracowałem? – zastanawiał się ks. Kornel
Undas z Mikołowa. – Przede wszystkim
zachęcałem, żeby się przyłożyli do czytania, bo zdawałem sobie sprawę, że to
kolejne obciążenie dla nich, a młodzi
mają dziś naprawdę dużo obowiązków.
Początkowy etap pisali na lekcji religii
– z różnym skutkiem. Do finału z parafii zakwalifikowała się jedna osoba –
Karina Ostoj. Jej akurat nie musiałem
specjalnie motywować, bo to dziewczyna zaangażowana w pracę młodzieżową. Dla parafii to duża satysfakcja”.
Sama młodzież przyjęła różne koncepcje nauki, niektórzy uczyli się sami,
inni w grupach. Tomek Rymisz, Daniel
Matuszczyk i Klaudia Moczała z Orzesza uczyli się razem. „Czytaliśmy werset i odpytywaliśmy się z niego wzajemnie – mówi Tomek. – Pani katechetka
nie musiała nas pilnować”. Beata Reske
potwierdza: „To prawda. Pewną zachętą było dla nich to, że przed laty tata
Daniela też brał udział w takim konkursie. Przypuszczam, że to było inspirujące: sprawdzić, jak mnie się uda”.
Artur Iwanicz z parafii w Pasymiu
uczył się sam: „Mieszkam w internacie,
więc gdy miałem czas, to po prostu siadałem i czytałem Dzieje Apostolskie,
chyba dwadzieścia razy przeczytałem
tę księgę w całości. Musiałem jednak
w odpowiedziach zrobić przynajmniej
jeden błąd”. Artur uczy się w Olsztynie,
jest w drugiej klasie, a mieszka w małej
miejscowości, gdzie pracuje też w rodzinnym gospodarstwie, nie ma więc
zbyt wiele czasu na dodatkowe zajęcia.
Tym większy jego sukces – zdobył drugie miejsce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ścisk na podium
Czy pytania były trudne? Co było
najtrudniejsze, a co najłatwiejsze? Klaudia Moczała z Orzesza uważa, że najłatwiejsze były pytania etapu diecezjalnego, jednak trzeba wziąć na to poprawkę,
że pierwszy etap był zetknięciem z nieznanym: z innym niż na lekcji religii

czy zajęciach szkółki niedzielnej, całościowym sposobem podejścia do obszernego tekstu biblijnego. „W ogóle
Sola Scriptura był trudniejszy niż konkursy, w których startowałam” – mówi
Zuzanna Lazar z Wisły Głębiec. W „grupie I – szkoły podstawowe”, panowała
zgodna opinia, że najgorsze było pytanie 14.: „Wymień, w jakich miastach
apostoł Paweł założył zbory w czasie
drugiej podróży misyjnej”. Należało
wymienić pięć: w Filipii, Tesalonikach,
Berei, Koryncie, Efezie, ale jeśli ktoś
wskazał także wśród nich Troadę
lub Ateny, jurorzy uznawali taką odpowiedź za poprawną. „Trochę nie wiedziałam” – przyznała jeszcze przed ogłoszeniem wyników najmłodsza uczestniczka, Ewa Żydek z Drogomyśla.
Ta jednomyślność obrazuje także
niezwykle wyrównany poziom wiedzy
uczestników. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszej „zawodniczce” do uzyskania maksymalnego
wyniku zabrakło jednego punktu. Natomiast różnica punktów między pierwszym a drugim miejscem wynosiła
tylko 0,25 punkta. Można więc powiedzieć, że walka była wyrównana –
o włos, o oddech. Podobnie jednego
punktu do maksymalnej liczby brakowało najlepszemu gimnazjaliście. Na
tym poziomie trzy pierwsze miejsca
dzieliła różnica 1,5 punktu. Również
półtora punktu potrzebowała zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii szkół podstawowych, aby uzyskać wszystkie możliwe do uzyskania punkty, jakie przewidzieli układający pytania.

Nie wystarczy znać Biblii
Ogłoszenie wyników odbyło się
w kościele Zbawiciela, gdzie wszystkich powitał bp Paweł Anweiler –
zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, mówiąc: „Bez słuchania nie ma poznania.
Gdy czytacie Pismo Święte, wytężajcie
duchowy słuch – na to, co Bóg chce
do was powiedzieć”. Po występie muzycznego chóru młodzieżowego z Jaworza pod dyrekcją Eryki Binek-Pytlowany, głos zabrał ks. Adrian Korczago.
„Jeśli nawet nie znajdziecie się wśród
nagrodzonych, ale spoglądając wstecz,
stwierdzicie: »warto było«, to konkurs
spełni swoje zadanie. Mamy nadzieję,
że dzięki niemu Bóg działał także wśród
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was, że zasiana została tęsknota do Słowa Bożego, że będziecie chcieli zmierzyć się z następną księgą biblijną za
rok – mówił. – Już czas, aby nagromadzone emocje znalazły ujście w odczytaniu nazwisk zwycięzców finału”.
Statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy zdobywcom pierwszych sześciu
miejsc w trzech kategoriach – szkoły
podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne – wręczali bp Janusz Jagucki i bp Paweł Anweiler oraz Ewa Sum
– dyrektor Drukarni Augustana. Fundatorom nagród w postaci sprzętu elektronicznego: aparatów fotograficznych,
odtwarzaczy mp4 itp., podczas uroczystości podziękował ks. Jerzy Below.
Ponadto dyplom oraz po egzemplarzu przekazanych przez Towarzystwo
Biblijne w Polsce „Atlasów biblijnych”
otrzymał każdy uczestnik finału.
„Dzięki należą się Panu Bogu, że obdarował was takimi zdolnościami, dzięki którym w tak młodym wieku już tak
dobrze znacie Biblię” – zwrócił się do
finalistów bp Janusz Jagucki. Gratulując, biskup Kościoła zachęcił do sięgania po książkę Z Biblią na co dzień, cytując słowa ks. Dietriecha Bonhoeffera,
który zauważył, że Słowa Bożego nie
wystarczy po prostu przeczytać, „ono
musi dotrzeć w głąb nas, aby mogło
w nas zamieszkać. Jego znajomość nie
uchroni nas przed złem – w Pismo Święte trzeba wierzyć. (…) Życzę laureatom, ale i wszystkim tu obecnym, aby
Słowo Boże było światłością na ścieżkach waszego życia”.
Magdalena Legendź
zdjęcia str. 31
więcej zdjęć i wideo: www.zwiastun.pl

FUNDATORZY
nagród:

 Synodalna Komisja ds. Edukacji
i Wychowania Chrześcijańskiego
 Wydawnictwo „Augustana”
 Ośrodek Wydawniczy „Augustana”
 Towarzystwo Biblijne w Polsce
 Zakład Metalowy
Władysław Wiliński
 ESCO – Marek Heinrich
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Finał „Sola Scriptura”
– Bielsko-Biała, 12 kwietnia 2008 r.

Losowanie
miejsc
w klasach
Wspólna modlitwa na rozpoczęcie

więcej zdjęć
i wideo:
www.zwiastun.pl

Rozdanie arkuszy z pytaniami i pilne ich wypełnianie

W czasie, gdy jury
sprawdzało prace,
uczestnicy
konkursu
zwiedzali
Bielski Syjon
i „Augustanę”

zdjęcia: ks. Jerzy Below,
Łukasz Below

tekst: str. 16-17

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Chór dziecięco-młodzieżowy z Jaworza

