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Konkursy Wiedzy Biblijnej
Konkurs na bombkę 
bożonarodzeniową

W książce „Rodzinny adwent” ogłoszony 
został konkurs na bombkę bożonarodzeniową. 
Każdy, kto chciał wziąć udział w konkursie, 
musiał przygotować bombkę bożonarodzenio-
wa według własnego pomysłu. Na konkurs 
przesłano 8 zdjęć gotowych bombek. Zostały 
one zamieszczone w „Zwiastunie Ewangelic-
kim” 2/2018, a ich autorzy otrzymali nagrody 
książkowe. Parafię w Jaworzu reprezentowały: 
Magdalena Zipser i Julia Szymczyk z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy. 

Gratulujemy!!!

Reformacyjny 
Konkurs Plastyczny

W ramach Reformacyjnego Konkursu Pla-
stycznego uczniowie przygotowywali kolaż, 
obrazujący reformacyjną zasadę sola gratia per 
fidem – tylko z Bożej łaski przez wiarę. 

Etap parafialny rozstrzygnięty został w li-
stopadzie 2017 i 5 najlepszych prac w każdej 
grupie wiekowej przekazano do diecezji. 

Nagrody w etapie diecezjalnym zostały 
wręczone 13 stycznia w Ustroniu. Sukces osią-
gnęli także uczniowie z naszej parafii: 

grupa 1
Arkadiusz Fijak - 3. miejsce
Hubert Heinrich - wyróżnienie 
grupa 2 
Karolina Kłoda - 5. miejsce
Szymon Tyrna - wyróżnienie
grupa 3 
Dominika Wilczyńska - 1. miejsce
Martyna Kłoda – wyróżnienie
Także z tego etapu 5 najlepszych prac z każ-

dej grupy wiekowej przekazano na kolejny 
etap. 

Wyniki finału ogólnopolskiego zostały opu-
blikowane na łamach „Zwiastuna Ewangelic-
kiego” wraz ze zwycięskimi pracami. Domini-
ka Wilczyńska zdobyła 3. miejsce (Zwiastun 
5/2018), Arkadiusz Fijak 4. miejsce (Zwiastun 
3/2018). Gratulujemy!!!

Konkurs Biblijny 
„Jonasz”

W dniach 26-27 lutego br. 
przeprowadzony został rejono-
wy etap Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu Wie-
dzy Biblijnej JONASZ. Zakres 
tematyczny obejmował znajo-
mość kilku ksiąg biblijnych Sta-
rego Testamentu: Księga Este-
ry, Księga Rut, Księga Jonasza  
i Księga Daniela. W tych trud-
nych zmaganiach uczestniczyli: 
Marta Cholewik, Michał Ogrodnik, Agniesz-
ka Pasińska, Witold Bożek, Dominika Żur, 
Natalia Nguyen-Dinh, Sandra Kozieł, Marta 
Ogrodnik, Martyna Pytlik z Jaworza oraz Jo-
natan Tokarz i Julia Mikler z Jasienicy.

Do finału zakwalifikowali się: Sandra Ko-
zieł kl. 5, Marta Cholewik kl. 5, Dominika Żur 
kl. 6 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu; 
Marta Ogrodnik kl. 3 Gimnazjum ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Jaworzu oraz Jonatan 
Tokarz kl. 5 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Jasienicy. 

Powodzenia!!!
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Sola Scriptura
W sobotę 13 stycznia br.  

w Ustroniu odbył się etap 
diecezjalny Ogólnopolskie-
go Konkursu Biblijnego 
SOLA SCRIPTURA. W kon-
kursie wzięło udział 165 
uczniów w trzech grupach 
wiekowych. Parafię w Ja-
worzu reprezentowało 15 
uczniów. Biskup Diecezji Cieszyńskiej zwraca-
jąc się do uczestników konkursu powiedział m. 
in.: „Człowiek, który przeżył objawienie Boga, 
zostaje odmieniony, rozpoczyna nową drogę. 
Słowo zmienia życie”. Do finału awansował 
Jonatan Tokarz z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jasienicy i Nadia Kobiela z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy. 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu SOLA 
SCRIPTURA odbył się w sobotę, 17 marca 2018 
w Bielsku-Białej. Zmagania w tym konkur-
sie na etapie szkolnym/parafialnym rozpoczę-

ło 777 uczniów, do finału zakwalifikowało się 
110 uczniów w trzech grupach wiekowych. 
Uczestnicy konkursu zgromadzili się w auli 
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, gdzie w 
imieniu organizatorów powitał wszystkich dy-
rektor Wydawnictwa Augustana ks. Jerzy Be-
low. Krótkim rozważaniem usłużył ks. bp prof. 
Marcin Hintz. 

Dk. Ewa Below przedstawiła członków 
komisji konkursowej i przypomniała zasady 
konkursu. Teraz uczestnicy mogli przystąpić do 
części pisemnej konkursu. Przygotowane py-

tania były bardzo trudne i wymagały szcze-
gółowych i dokładnych odpowiedzi. W finale 
oprócz tekstu Księgi Estery i Księgi Daniela, 
obowiązywał także tekst wybranych rozdzia-
łów Księgi Ezechiela. Każdy z uczestników 
mógł wykazać się wiedzą, którą zdobywał 
przez kilka miesięcy. Po tej części konkursu 
uczestnicy odpoczywali w sali Augustany przy 
poczęstunku. Był to szczególny czas również 
integracji dzieci i młodzieży z  różnych para-
fii i diecezji naszego Kościoła. Każdy uczestnik 
przy rejestracji otrzymał specjalną przypinkę 
ze swoim imieniem, co ułatwiało komunika-
cję i nawiązywanie nowych znajomości. Dla 
uczestników konkursu przygotowano projek-
cję filmu „Storm. Opowieść o odwadze”. W tym 
czas bardzo intensywnie pracowali członko-
wie komisji konkursowej, sprawdzając prace 
uczniów. 

Po obiedzie przyszedł nareszcie ten najbar-
dziej oczekiwany przez wszystkich moment 
ogłoszenia wyników i rozdania nagród. 

Najpierw wręczono nagrody uczniom kl. 1-3, 
którzy brali udział w konkursie plastycznym 
„W obcym kraju – Estera i Daniel”. Na konkurs 
przekazano prace wykonane techniką kolażu. 
HUBERT HEINRICH kl. 2 z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Jasienicy zajął 3. miejsce. 

Następnie ogłoszono wyniki w części pisem-
nej konkursu w trzech grupach wiekowych: 
Jonatan Tokarz z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jasienicy został finalistą konkursu,  
a ogromną niespodziankę sprawiła NADIA 
KOBIELA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Iłownicy, która zajęła 2. miejsce zdobywając 
statuetkę. Gratulacje!!!


