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Konkursy Wiedzy Biblijnej
KONKURS PLASTYCZNY

W maju został  ogłoszony konkurs plastycz-
ny z okazji 235 lat Kościoła Ewangelickiego  
w Jaworzu. Celem konkursu było wzmacnianie 
więzi ze swoją parafią, kościołem; kształtowa-
nie wyobraźni i pomysłowości oraz umiejęt-
ności estetycznego wykonania pracy. Do kon-
kursu zaproszono dzieci z przedszkola i uczniów 
szkół podstawowych. Dzieci otrzymały gotowy 
szablon kościoła, a ich zadaniem było wypełnić 
go dowolną techniką plastyczną. Komisja kon-
kursowa oceniała przede wszystkim pomysło-
wość, estetykę wykonania, samodzielność. 

Do konkursu łącznie w trzech kategoriach 
wiekowych zgłoszono 40 prac. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a najlepsi nagrody. Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród odbyło się podczas uroczystego 
nabożeństwa jubileuszowego w dzień Pamiąt-
ki Poświęcenia Kościoła w Jaworzu w niedzielę 
20 sierpnia 2017 r. Przygotowana została tak-
że wystawa nagrodzonych prac, którą oglądać 
można było w kościele. 

A oto wyniki:
GRAND PRIX – ZUZANNA KRAWCZYK
Grupa 1 – przedszkole
I miejsce  – Szymon Janik
II miejsce  – Agata Koenig
III miejsce  – Emil Suchy
Grupa 2 – kl. 1-3 SP
I miejsce  – Alan Małysz
   - Daniel Wiśniewski
II miejsce  – Anna Koenig
   - Nataniel Małysz
III miejsce – Magdalena Zipser

Grupa 3 – kl. 4-6 SP
I miejsce  – Karolina Kłoda
II miejsce  – Marta Cholewik
III miejsce  – Bartosz Kowalczyk

Gratulacje!!!

KONKURSY BIBLIJNE
„SOLA SCRIPTURA”

W roku szkolnym 
2017/2018 rozegrane zostaną 
kolejne edycje dwóch kon-
kursów biblijnych. Tematem 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Biblijnego „SOLA SCRIPTU-
RA” są Prorocy Starego Te-
stamentu. Uczniowie klas 4-7 
szkół podstawowych, klas 
2-3 gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych pozna-
wać będą Księgę Estery i Księgę Daniela (a do 
finału dodatkowo wybrane rozdziały Księgi 
Ezechiela). Pierwszy etap rozegrany zostanie 
w terminie 13-19 listopada 2017 r. Uczniowie 
klas 1-3 szkół podstawowych mogą wziąć 
udział w konkursie plastycznym, którego te-
mat brzmi: W obcym kraju – Estera i Daniel. 
Obowiązująca technika plastyczna – to kolaż. 
Termin oddania prac – 20 stycznia 2018 r. 
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„JONASZ”
W Międzynarodowym Eku-

menicznym Konkursie Wiedzy 
Biblijnej „JONASZ” jako lek-
tura obowiązywać będą:, Księ-
ga Estery, Księga Rut i Księga 
Jonasza (w etapie rejonowym 
dodatkowo Księga Daniela).  
W konkursie mogą uczestniczyć 
uczniowie klas 3-7 szkół podsta-
wowych, klas 2-3 gimnazjum 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Pierwszy etap zostanie przepro-
wadzony w grudniu bądź stycz-
niu.

Zachęcamy do czytania i po-
znawania kolejnych ksiąg bi-
blijnych!

Anna Wantulok

Nowy rok szkolny 
czas zacząć

Nie wiadomo kiedy wakacje do-
biegły końca, więc nowy rok szkolny 
czas zacząć. Po uroczystych inaugu-
racjach w szkołach, dzieci i młodzież 
naszej parafii uczestniczyła w na-
bożeństwach w Jasienicy i Jaworzu 
odprawianych przez ks. Andrzeja 
Krzykowskiego. Do śpiewu akom-
paniowała grupa młodzieży w skła-
dzie: Paulina Macura, Zuzanna Wieja, 
Martyna Kłoda. W śpiewie, zgroma-
dzonych prowadziła solistka- Karoli-

na Kłoda. Oprawę muzyczną w Jaworzu przy-
gotował ks. A. Krzykowski. 

Wspólnie podziękowaliśmy Panu Bogu za 
udane wakacje i wypoczynek. W modlitwach 
prosiliśmy również o mądrość i cierpliwość  
w zdobywaniu wiedzy. 

„Drogi Jezu, spraw, żebym bez trudu
Zapamiętał wszystkie nowe wiadomości,
Które poznam na lekcjach…”
„Proszę Cię , Jezu, o dużo cierpliwości i sił 
dla wszystkich nauczycieli,
a szczególnie…. dla mojej pani”
ze zbioru „Moje malutkie modlitwy- zbiór 

modlitw dla dzieci” wyd. Święty Paweł 2003
Dorota Krzykowska


