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Każdy z nas lubi otaczać się 
dobrze zaprojektowanymi, 
nowoczesnymi przedmio-
tami codziennego użytku. 

Dla mnie takim przedmiotem jest 
Nowy Testament. Kiedy Bóg zaczął 
realnie do mnie mówić poprzez swo-
je Słowo, robiłam mnóstwo notatek: 
w komputerze, telefonie, na tablicy, 
na lodówce. Wszędzie. Zauważy
łam, że większość osób żyjących 
z Bogiem również notuje, ma po-
trzebę zapisywania tego, co Bóg 
robi w ich życiu. Widziałam potrzebę 
współcześnie zaprojektowanego 
wydania Biblii, praktycznego i czy-
telnego, którą będzie można komuś 
dać, podzielić się z kimś swoimi 
przeżyciami z Bogiem – mówi 
Aleksandra Tubielewicz, autorka 
projektu Dziennik Nowego Tes
tamentu. 

Dziennik Nowego Tes ta mentu to 
współcześnie zaprojektowany ze

szytowy dziennik z miejscem na 
notatki, przeplatanym fragmentami 
Bożego Słowa i osobistymi historia
mi osób w różnym wieku, o różnych 
doświadczeniach, zainteresowa
niach i stylu życia. Poznajemy imio
na autorów świadectw i widzimy ich 
litograficzne portrety. Te świadectwa 
dotyczą nie tyle nawrócenia, co co
dziennego życia z Bogiem, real
ności Jego obietnic. Głównym ele
mentem Dziennika jest „Nowe 
Przymierze. Pismo Święte Nowego 
Testamentu” – jeden z najnowszych 
przekładów, opracowany przez 
Ewangeliczny Instytut Biblijny. 
Przejrzysta współczesna forma, pro
sty font, tekst w dwóch kolumnach, 
miejsce na notatki na bocznych 
marginesach sprzyjają lekturze. 

Prototyp Dziennika Nowego 
Testamentu był elementem pracy dy
plomowej Aleksandry Tubielewicz 
na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Wykonała go ręcznie. 
Każdy portret został przetworzony 
oraz odbity tradycyjną techniką gra
ficzną – litografią. W tej technice ry
sunek przeznaczony do powielania 
wykonuje się na kamieniu litograficz
nym. Wszys tkie grafiki i teksty zosta
ły zeskanowane i poukładane wraz 
z całą swoją unikalnością, wynikającą 
z ręcznego odbijania.

Autorka postanowiła jednak 
uczynić z tego projektu nowoczesną 
formę Biblii, która będzie zachęcają
ca i przystępna nie tylko dla ludzi, 
którzy czytają ją na co dzień. W mar
cu br. udało się wydać w niewielkim 
nakładzie wersję skróconą – 
Dziennik Ewan gelii według św. 
Jana. Była to swego rodzaju próba 
generalna przed wydaniem całości.  
– Próba druku, łamania, okładek, 

tłoczenia loga i innych ważnych 
szczegółów, które sprawią że 
Dziennik wydany maszynowo bę-
dzie równie oryginalny jak ten uszy-
ty ręcznie – zapowiadała Aleksandra 
Tubielewicz.

Rozpropagowany w internecie 
projekt pozyskał sponsorów i zakoń
czył się sukcesem. W końcu maju 
ukazała się pełna wersja Dziennika 
Nowego Testamentu (do nabycia na 
Allegro lub zamawiając elektronicz
nie: dzienniknowego@gmail.com). 
Oficjalnym mecenasem tego wyda
nia jest Społeczność Chrześcijańska 
„Południe” w Warszawie, do której 
należą również autorzy zawartych 
w Dzienniku świadectw i autorka 
projektu. 
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