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Konkursy Wiedzy Biblijnej
Finał 

„Sola Scriptura”

W sobotę 21 marca 2015 r. 
w Bielsku-Białej odbył się 
finał Ogólnopolskiego Kon-
kursu Biblijnego „Sola Scrip-
trura”. Temat VIII edycji tego 
konkursu bmiał: „Jozue 

i sędziowie w Ziemi Obiecanej”. Uestników 
pybyłych z całej Polski wraz z rodzicami, 
katechetami, duchownymi pywitali orga-
nizatoy konkursu: ks. Jey Below - Dyrek-
tor Wydawnictwa Augustana i ks. dr Adrian 
Korago – Generalny Wizytator Nauania 
Kościelnego. Modlitwą i rozważaniem Słowa 
Bożego w oparciu o tekst z Księgi Jozuego 1,9: 
„Czy nie pykazałem ci: Bądź mężny i mocny? 
Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, bę-
dzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” 
usłużył ks. dr Adrian Korago. 

W finale w tech grupach wiekowych: szko-
ły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponad-
gimnazjalne, wzięło udział 117 uestników. 
W ciągu 45 minut uniowie musieli zmieyć 
się z trudnymi, szegółowymi pytaniami, by 
wykazać się jak najlepszą znajomością tekstu 
Księgi Jozuego i Księgi Sędziów. 

Po zakońeniu ęści pisemnej konkursu 
i słodkim poęstunku unio-
wie wraz z opiekunami udali się 
do kina Helios, by relaksować 
się podas seansu filmowego: 
„Asteriks i Obeliks: Osiedle bo-
gów”. W tym asie do wytężo-
nej pracy pystąpiła komisja 
rawdzająca prace uniów. 

Po miłym relaksie i pysznym 
obiedzie w budynku Augu-
stany, nastąpił ten najbardziej 
oekiwany moment. Kościół 
Zbawiciela w Bielsku wypełnił 
tłum młodych ludzi, z niecier-
pliwością wyekujących na 
ogłoszenie wyników i wręe-
nie nagród. Głównym celem 

konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży 
do ytania i zgłębiania Słowa Bożego. Każdy 
z uestników konkursu jest zwycięzcą, bo na 
pewno nie jeden raz, le kilka, peytał wy-
brane księgi. Uniowie kl. 1-3 szkół podsta-
wowych brali udział w konkursie plastynym 
i to oni najpierw otymali nagrody. Nagrody 
wręali: ks. dr Gego Giemza – Prezes Sy-
nodu Kościoła oraz ks. dr Adrian Korago 
i ks. Jey Below. Na starszych uniów ekały 
dyplomy, nagrody, a dla najlepszych statuetki. 
Naszą parafię w finale reprezentowali: Mar-
ta Maciejewska z Gimnazjum w Jasienicy, 
Angelika Sulikowska i Michał Pasterny 
z Gimnazjum w Jawou,  Ryszard Stekla 
z Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej – któy zo-
stali finalistami konkursu oraz Anna Cholewik 
i Patrycja Szarek z Gimnazjum w Jasienicy, 
które zostały laureatkami konkursu (uzyskały 
co najmniej 75% punktów).

Na zakońenie słowa pozdrowienia do 
zebranych skierował Prezes Synodu Kościoła 
ks. dr Gego Giemza, który pytoył słowa 
Psalmu 118 w. 98-100, mówiące o mądrości. 
Powiedział, że uestnicy konkursu są ludźmi 
mądrymi, bo mają wiedzę, ale też doświade-
nie, ego jesze nie wiedzą, które zdobywa 
się pez ęsty, stały kontakt ze Słowem Bo-
żym.

Anna Wantulok
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Finał „Jonasza”
W roku szkolnym 2014/

2015 tematem Międzynaro-
dowego Ekumeninego Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej „Jo-
nasz” były „Dzieje Mojżesza”. 
Zmagania konkursowe za-
końył finał peprowadzony 
w dniach 13-14 kwietnia 2015 
w Bielsku-Białej. Wręenie 
nagród odbyło się 2 erwca 
2015 w Bielskim Centrum 
Kultury. Ogromną nieo-
dziankę rawili uniowie 
reprezentujący naszą Parafię:

I MIEJSCE zdobyła MARTA OGRODNIK 
– uennica kl. 6 Szkoły Podstawowej w Ja-
wou.

Laureatami konkursu zostali: Ryszard 
Stekla z Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej, 
Maa Maciejewska  i Anna Cholewik z Gim-
nazjum w Jasienicy, Angelika Sulikowska 
z Gimnazjum w Jawou.

Konrad Niesyt ze Szkoły Podstawowej 
w Jawou został finalistą konkursu.

Wszystkim gratulujemy i żyymy dalszych 
sukcesów.

Zdobywynię I miejsca udało nam się na-
mówić na krótki wywiad:

Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w kon-
kursie?

Maa: „W konkursie „Jonasz” biorę udział 
od tech lat. Do dalszego udziału zachęcił 
mnie sukces w 4 klasie, gdy zdobyłam III 
miejsce. I mimo że w następnym roku nie 
zajęłam żadnego ważnego miejsca, to i tak 
chciałam róbować swoich sił z wiedzy o ży-
ciu Mojżesza. A to nie był łatwy temat”.

Jak się ułaś, gdy dowiedziałaś się, że zdo-
byłaś I miejsce?

Maa: „Gdy dowiedziałam się o tym wiel-
kim sukcesie, byłam bardzo szęśliwa. To był 
normalnie szok i niedowieanie. Życie Moj-
żesza było bardzo trudne ze względu na dużą 
ilość szegółów. Do pełnej liby punktów 
zabrakło mi pół punktu. Myślałam, że będę 
mieć więcej pomyłek”. 

Kto pomagał Ci się pygotować?
Maa: „W pygotowaniach do konkursu 

pomagali mi: Rodzice, pani Ania Wantulok, 
bez której pomocy nie miałabym pytań, 
z których się uyłam, ks. Andej Kykowski, 
który również dostarał mi pytania i tymał 
za mnie mocno kciuki, no i pede wszystkim 
Babcia, która znosiła mnie bardzo długo, uy-
ła się ze mną, a także szukała w Piśmie Świę-
tym odpowiedzi na niektóre pytania”.

Jakie masz maenie?
Maa: „Moim maeniem jest aktualnie, by 

w gimnazjum również osiągać takie sukcesy”.


