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pOZASZKOLNE FORMY KSZTAłCENIA RELIGIJNEGO 
W śWIETLE TEORII – NA pRZYKłADZIE OLIMpIADY 

TEOLOGII KATOLICKIEJ I OGÓLNOpOLSKIEGO 
KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ

Wstęp

Różnorakie formy kształcenia występowały już w czasach starożytnych. Na 
przestrzeni wieków, na skutek rozwoju cywilizacyjnego oraz naukowego, zarówno 
znaczenie samego słowa „kształcenie”, jak i jego formy uległy zmianom. Nie sposób 
jednak przeanalizować kilku tysięcy lat pod względem nieustannych zmian zacho-
dzących w procesie kształcenia. Ponadto dla współczesnej praktyki wychowawczej 
w szkołach i placówkach oświatowych, problematyczne byłoby wyciągnięcie kon-
kretnych wniosków z tak odległych czasów. W poniższym artykule zostaną ukazane 
współczesne rodzaje i formy kształcenia. Poza przedstawieniem ich historii oraz 
głównych założeń, odwołamy się do konkretnych przykładów.

Artykuł został podzielony na 5 części. Cztery pierwsze poświęcone są zagadnie-
niu definicji słowa „kształcenia” i jego formom. Natomiast piąta część, traktuje o po-
zaszkolnych formach kształcenia religijnego, których przykładem jest Olimpiada 
Teologii Katolickiej oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.

Etymologia i znaczenie słowa „kształcenie”

„Kształcenie” kwalifikowane jest do grupy najmniej sprecyzowanych pojęć 
pedagogicznych. Ten brak precyzji spowodowany jest zróżnicowanymi poglądami 
pedagogów na temat kształcenia oraz szerokim zakresem zjawisk pedagogicznych, 
jakie to pojęcie obejmuje1.

Etymologia słowa „kształcenie” pochodzi od źródłosłowu kształt2. Zdaniem 
M. Krawczyka termin ten „podobnie jak wszystkie rzeczowniki odsłowne koń-

1 Zob. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 190; Encyklopedia Pedagogiczna 
XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 858.
2 Zob. M. Krawczyk, Trudności z pojęciem kształcenia, http://www.eid.edu.pl/archiwum/1994,24/
kwiecien,28/trudnosci_z_pojeciem_ksztalcenie,83.html, (dostęp 10.10.2015)
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czące się na „nie”, oznacza czynność, jaką jest kształcenie i jej wynik, czyli cel 
kształcenia – wykształcenie”3.

Próbę zdefiniowania terminu „kształcenie”, podejmowało wielu pedagogów 
m. in.: W. Okoń, F. Bereźnicki, W. Zaczyński oraz Cz. Kupisiewicz.

Według W. Okonia „kształcenie to ogół czynności i procesów umożliwiających 
ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem uczestnictwo 
w ich przekształcaniu, jak również osiągnięcie możliwie wszechstronnego roz-
woju sprawności fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań 
i zamiłowań, przekonań i postaw oraz zdobycie pożądanych kwalifikacji zawo-
dowych4”. F. Bereźnicki twierdzi, że „kształcenie to ogół czynności i procesów 
opartych głównie na nauczaniu i uczeniu się, nie tylko umożliwiających osiągnięcie 
określonego zasobu wiedzy, umiejętności i nawyków, lecz także zmierzających do 
wielostronnego rozwoju sprawności umysłowych, zdolności i uzdolnień, zaintereso-
wań i zamiłowań, postaw i przekonań”5. Z kolei W. Zaczyński nie definiuje samego 
słowa „kształcenie”, lecz analizuje je pod względem procesu. Dlatego też definiuje 
„proces kształcenia”. Według niego, jest to: „zespół nauczycielskich i uczniow-
skich działań skierowanych na realizację celów dydaktycznych i przebiegających 
w sposób regulowany, czyli powtarzający. A więc proces kształcenia jest procesem 
intencjonalnym, to jest świadomie inicjowanym i prawidłowościowym6”. Natomiast 
Cz. Kupisiewicz twierdzi, że: „kształcenie to proces nauczania i uczenia się, który 
zapewnia uczniom opanowanie określonego zasobu wiadomości i umiejętności, 
a ponadto zmierza (…) do ukształtowania u uczniów określonych zainteresowań, 
rozwinięcia zdolności poznawczych, tzn. myślenia, wyobraźni i fantazji, wyrobienia 
pożądanych ze społecznego punktu wiedzenia poglądów i postaw, słowem – do ich 
optymalnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i wolicjonalnego7”.

Analizując powyższe definicje dochodzimy do wniosku, że kształcenie jest 
pojęciem wieloznacznym. Może być rozpatrywane pod kątem samokształcenia 
(tj. poznawania prawdy przez człowieka o sobie i o otaczającym go świecie oraz 
rozwijania zainteresowań i uzdolnień) jak i też procesu edukacyjnego odbywającego 
się w różnych placówkach oświatowych, w których kształcenie ma określoną formę 
i podzielone jest na poszczególne etapy edukacyjne. Efektem końcowym w przy-
padku procesu kształcenia, jest uzyskanie przez daną jednostkę wykształcenia.

Ze względu na różne kryteria, wyróżnić możemy kilka rodzajów form kształcenia.

3 Tamże.
4 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981, s. 146.
5 F. Bereźnicki, Podstawy kształcenia ogólnego, Kraków 2011, s. 11.
6 W. Zaczyński, Proces kształcenia, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 
1997, s. 626.
7 C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005, s. 24.
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Klasyfikacja form kształcenia

Przez pojęcie „forma kształcenia”, zdaniem W. Okonia, należy rozumieć „orga-
nizacyjną stronę kształcenia w odróżnieniu od metody nauczania, która dotyczy 
sposobu pracy nauczycieli i uczniów. Forma kształcenia obejmuje zewnętrzne 
warunki tego kształcenia, a więc dobór uczniów i nauczycieli, połączenie ich w od-
powiednie grupy, współpracę grup i jednostek ze sobą, rodzaj zajęć oraz warunki 
miejsca i czasu pracy dydaktycznej8”.

W. Okoń uważany jest za prekursora w dziedzinie klasyfikacji form kształcenia. 
Dokonał podziału kształcenia na dwa podstawowe rodzaje: 1) kształcenie ogólne 
(podstawowe i średnie) oraz 2) kształcenie zawodowe9. Przez pojęcie kształcenie 
ogólne rozumiał „ogół czynności i procesów umożliwiających człowiekowi zdobycie 
kwalifikacji ogólnych, tj. niezbędnych wszystkim ludziom, w odróżnieniu od kwa-
lifikacji specjalnych, które potrzebne są przedstawicielom określonych zawodów. 
Do kwalifikacji ogólnych zalicza się zwykle: znajomość podstaw nagromadzonej 
przez ludzkość wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie i kulturze, opanowanie opar-
tych na tej wiedzy umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń, rozwój ogólnych zdol-
ności, tj. mowy, myślenia, zdolności obserwacji, wyobraźni, uwagi i pamięci oraz 
zainteresowań poznawczych i potrzeby kształcenia się przez całe życie10. Natomiast 
kształcenie zawodowe, w ujęciu Okonia, oznacza „zdobycie kwalifikacji w zakresie 
jakiejś specjalności zawodowej11”.

Poza tymi podstawowymi formami, dodatkowo W. Okoń wyróżnił kształce-
nie: dorosłych, formalne, nieformalne, incydentalne, korespondencyjne, politech-
niczne, równoległe, specjalne, stacjonarne, ustawiczne oraz zawodowe12.

W. Okoń, w swojej typologii form kształcenia nie wyodrębnił kryteriów na 
podstawie których dokonywał podziału. W Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, 
znajdujemy rozbudowany podział form kształcenia, uwzględniający 10 kryteriów, 
które wyznaczają poszczególne rodzaje kształcenia. Podział ten, powstał w oparciu 
o typologię W. Okonia. Tymi kryteriami są: cel, treść kształcenia, stopień insty-
tucjonalizacji, formy organizacji, poziomy, forma kierowania, odbiorcy, system 
prowadzenia nauczania oraz miejsce kształcenia. 

Ze względu na cel, kształcenie dzieli się na ogólne i zawodowe. Biorąc pod 
uwagę treść, wyodrębniamy kształcenie jednostronne i wielostronne. Stopień in-
stytucjonalizacji wyznacza kształcenie formalne, nieformalne oraz incydentalne. 
Uwzględniając formę organizacji, kształcenie dzielimy na organizowane przez in-
stytucje i pojedyncze osoby (np. szkoła) oraz samokształcenie. Poziomy kształcenia 

  8 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, dz. cyt., s. 105.
  9 Zob. W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, dz. cyt., s. 146.
10 Tamże, s. 148.
11 Tamże, s. 146.
12 Zob. tamże, s. 146-150.
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równoznaczne są z podziałem edukacyjnym, który uwzględnia wiek kształcącego 
się. Dlatego biorąc pod uwagę to kryterium, wyróżniamy kształcenie podstawowe, 
średnie, wyższe i podyplomowe. Ze względu na formę kierowania, kształcenie dzie-
limy na kierowane bezpośrednio i pośrednio. Uwzględniając odbiorców, kształcenie 
można podzielić na: specjalne, kształcenie dorosłych i kształcenie równoległe. Ze 
względu na system prowadzenia nauczania, kształcenie dzielimy na: kształcenie 
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym oraz e - lear-
ningowym. Biorąc pod uwagę miejsce kształcenia, wyróżniamy kształcenie szkolne 
i pozaszkolne13.

Cele kształcenia pozaszkolnego

Nadrzędnym celem kształcenia pozaszkolnego jest wychowanie wszechstronnie 
rozwiniętych ludzi, podobnie jak w przypadku pracy dydaktyczno-wychowawczej 
w szkole14. Ten cel jest realizowany w oparciu o osiem zadań szczegółowych takich 
jak: 1) pogłębianie wiedzy, utrwalanie nawyków i umiejętności uczniów zdoby-
tych na lekcjach, a tym samym przyczynianie się do osiągania lepszych wyników 
w nauce szkolnej; 2) budzenie i zaspokajanie zainteresowań dzieci i młodzieży dla 
rozmaitych gałęzi wiedzy, techniki, sztuki i sportu; 3) wszechstronne rozwijanie 
sił duchowych i twórczych uzdolnień dzieci i młodzieży, nadanie odpowiedniego 
kierunku wykrytym talentom i opieka nad nimi; 4) pogłębianie patriotyzmu i dumy 
narodowej; 5) wyrabianie nawyków świadomej dyscypliny i życia zespołowego; 
6) rozwijanie inicjatywy i samodzielności uczniów; 7) kształtowanie umiejętno-
ści trwałego dążenia do zamierzonego celu oraz 8) organizowanie wolnego czasu 
i odpoczynku dzieci i młodzieży w sposób kulturalny i sprzyjający zdrowiu15.

Powyższe zadania, jak zauważamy, nawiązują do wszystkich sfer jednolitego 
procesu wychowania, czyli do wychowania: umysłowego, moralnego, estetycznego 
i fizycznego. To nawiązanie, świadczy o tym, że kształcenie pozaszkolne ma cha-
rakter wychowawczy i edukacyjny16.

podstawowe formy i rodzaje kształcenia pozaszkolnego

Kształcenie pozaszkolne może być realizowane w trzech formach do których 
należy: 1) praca w kółkach zainteresowań; 2) masowa praca pozaszkolna z dziećmi 

13 Zob. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, dz. cyt., s. 858-862.
14 Zob. M. Brzozowski, S. Papla, Zajęcia pozaszkolne, dz. cyt., s. 18.
15 Zob. S. Wołoszyn, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w: B. Suchodolski (red.), Zarys Pedagogiki 
Tom II, dz. cyt., s. 452.
16 Tamże.
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i młodzieżą oraz 3) indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą17. Każda z tych form 
posiada charakterystyczne cechy. 

Istotą pracy w kółkach zainteresowań jest rozwijanie indywidualnych uzdolnień 
i zamiłowań dzieci i młodzież oraz pogłębianie działanie wychowawczego. Praca 
ta ma charakter długodystansowy. Koła zainteresowań skupiają kilkuosobowe 
zespoły interesujące się konkretną tematyką, np. doświadczeniami chemicznymi. 
Prowadzący koło zainteresowań ma ułożony plan pracy oraz program18. 

Praca masowa jest formą szerszą od kół zainteresowań, ponieważ kierowana jest 
do ogółu dzieci i młodzieży. W przeciwieństwie do tematycznych kół zainteresowań, 
tematyka pracy masowej jest różnorodna. W pracach masowych prowadzący stosują 
różne metody19. Do tych metod zaliczamy: 1) wykład, odczyt, referat, opowiadania; 
2) wieczory dyskusyjne; 3) wieczory ciekawej nauki i techniki; 4)wieczory muzyczne; 
5) wieczory recytatorskie; 6) wieczory baśni i bajek; 7) seanse filmowe i widowiska 
sceniczne; 8) zabawy, gry i rozrywki; 9) konkursy; 10) wycieczki; 11) spotkania oraz 
12) obozy wędrowne20.

Indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą, znaczenie odbiega od pozosta-
łych dwóch form, ponieważ dedykowana jest do pojedynczych jednostek, które 
samodzielnie, bez udziału swoich rówieśników chcą się rozwijać w konkretnej 
dziedzinie. Osoba prowadząca tego typu zajęcia jest dla uczestnika mentorem oraz 
przewodnikiem21.

pozaszkolne formy kształcenie religijnego

W 1990 roku, wraz z powrotem lekcji religii do szkół, zaczęły również powstawać 
pozaszkolne formy kształcenia religijnego, takie jak m. in. konkursy22, które dały 
szansę rozwoju zainteresowań teologicznych dzieciom i młodzieży. Doskonałym 
tego przykładem jest Olimpiada Teologii Katolickiej, której pierwsza edycja od-
była się już w 1991 roku. Jest ona jednym z najstarszych konkursów religijnych23. 

17 Zob. M. Brzozowski, S. Papla, Zajęcia pozaszkolne, dz. cyt., s. 63.
18 Zob. F. Bereźnicki, Podstawy kształcenia ogólnego, dz. cyt., s. 184.
19 Zob. S. Wołoszyn, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w: B. Suchodolski (red.), Zarys Pedagogiki 
Tom II, dz. cyt., s. 456.
20 Zob. M. Brzozowski, S. Papla, Zajęcia pozaszkolne, dz. cyt., s. 64.
21 Zob. S. Wołoszyn, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w: B. Suchodolski (red), Zarys Pedagogiki 
Tom II, dz. cyt., s. 457.
22 Poza konkursami do pozaszkolnych form kształcenia religijnego zaliczamy: rekolekcje, wycieczki 
mające charakter pielgrzymki oraz grupy duszpasterskie przy parafii. Zob. J. Szpet, Dydaktyka 
katechety, Poznań 1999, s. 119.
23 Zob. J. Skotnicka, Olimpiada Teologii Katolickiej jako forma katechezy pozaszkolnej na terenie 
Diecezji Płockiej w latach 1994-2010, „Studia Płockie” 2013 t. XLI, s. 244-250.
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Nieco krótszą od niej tradycję, posiada Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, 
zainicjowany w 1997 roku24. 

Olimpiada Teologii Katolickiej powstała na kanwie Olimpiady Wiedzy 
Teologicznej, organizowanej w Suwałkach od 1991 roku, przez katechetę – Ryszarda 
Podgórskiego. Obecnie, jej głównym organizatorem jest Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada Teologii Katolickiej jest dużym 
przedsięwzięciem, dlatego też w celu usprawnienia przebiegu konkursu, wspomniany 
wyżej Uniwersytet, co roku wyznacza Pełnomocnika Komitetu Głównego oraz 
współpracuje z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski25.

W Olimpiadzie Teologii Katolickiej mogą brać udział uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych, w których edukacja kończy się maturą. Jako główne cele konkursu, 
organizatorzy określają:

1. zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
2. rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży 

uzdolnionej;
3. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy 

religijnej; oraz
4. stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwija-

niu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą26.
Olimpiada Teologii Katolickiej składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjal-

nego oraz ogólnopolskiego. Jej tematykę oraz treść zadań, ustala Komitet Główny, 
wyznaczony przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie27. 
Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia tematykę oraz organizatorów po-
szczególnych edycji konkursu, z lat 1991-201628.

Lp. Rok Tytuł, nazwa Organizator
1. 1991/92 Olimpiada Wiedzy Teologicznej Ryszard Podgórski 

Suwałki
2. 1992/93 Olimpiada Wiedzy Teologicznej Ryszard Podgórski 

Suwałki
3. 1993/94 Olimpiada Wiedzy Teologicznej Ryszard Podgórski 

Suwałki

24 Zob. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej, Sprawozdanie z pierwszej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Biblijnego, w: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. 
25 Zob. Regulamin Olimpiady Teologii Katolickiej, http://www.otk.pl/regulamin-olimpiady-teo-
logii-katolickiej/, 11.03.2017; Por. J. Skotnicka, Olimpiada Teologii Katolickiej jako forma katechezy 
pozaszkolnej na terenie Diecezji Płockiej w latach 1994-2010, art. cyt., s. 243-245.
26 Zob. Regulamin Olimpiady Teologii Katolickiej, http://www.otk.pl/regulamin-olimpiady-teologii-
katolickiej/, (dostęp 11.03.2017).
27 Zob. tamże.
28 Zestawienie tabelaryczne zostało sporządzone w oparciu o dane zawarte w Archiwum Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezji Płockiej.
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4. 1994/95 V Olimpiada Wiedzy Religijnej Diecezja Tarnowska
5. 1995/96 VI Olimpiada Wiedzy Religijnej „Maryja – Matka 

Odkupiciela” Diecezja Tarnowska

6. 1996/97 VII Olimpiada Wiedzy Religijnej „Święty Wojciech-
początki chrześcijaństwa”

Diecezja Tarnowska

7. 1997/98 VIII Olimpiada Wiedzy Religijnej „Duch Święty 
i Jego rola w Kościele”

Diecezja Kielecka

8. 1998/99 IX Olimpiada Wiedzy Religijnej „Bóg Ojciec” Diecezja Katowicka
9. 99/2000 X Olimpiada Wiedzy Religijnej „Tajemnica 

Wcielenia”
Diecezja Białostocka

10. 2000/01 XI Olimpiada Wiedzy Religijnej „Polscy Święci 
i Błogosławieni”

Diecezja 
Bielsko- Żywiecka

11. 2001/02 XII Olimpiada Wiedzy Religijnej „Wszystko postawi-
łem na Maryję”

Diecezja 
Częstochowska

12. 2002/03 XIII Olimpiada Wiedzy Religijnej „Bóg bogaty 
w miłosierdzie”

Diecezja 
Drohiczyńska

13. 2003/04 XIV Olimpiada Teologii Katolickiej „Jan Paweł II 
apostoł jedności”

Diecezja Elbląska

14. 2004/05 XV Olimpiada Teologii Katolickiej „Eucharystia 
szczytem i źródłem Kościoła”

Diecezja Ełcka

15. 2005/06 XVI Olimpiada Teologii Katolickiej „Dekalog w na-
uczaniu Jana Pawła II”

Archidiecezja 
Gdańska

16. 2006/07 XVII Olimpiada Teologii Katolickiej „Trwajcie 
mocni w wierze”

Diecezja Gliwicka

17. 2007/08 XVIII Olimpiada Teologii Katolickiej „Człowiek 
drogą Kościoła”

Archidiecezja 
Gnieźnieńska

18. 2008/09 XIX Olimpiada Teologii Katolickiej „Otoczmy troską 
życie”

Diecezja Kaliska

19. 2009/10 XX Olimpiada Teologii Katolickiej „Bądźmy świad-
kami miłości i sprawiedliwości społecznej”

Archidiecezja 
Katowicka

20. 2010/2011 XXI „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” Archidiecezja 
Krakowska

21. 2011/2012 XXII „Kościół naszym domem” Diecezja 
Koszalińsko - koło-
brzeska

22. 2012/2013 XXIII „Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd 
i charyzmaty w Kościele”

Diecezja Legnicka

23. 2013/2014 XXIV „Męczennicy XX wieku – świadkowie wiary” Diecezja Bydgoska
24. 2014/2015 XXV „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu 

Kościoła”
Diecezja 
Łomżyńska

25. 2015/2016 XXVI „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych” Diecezja Łowicka

 
Analiza informacji zawartych w tabeli pozwala stwierdzić, że pierwsze cztery 

edycje olimpiady nie posiadały tytułu, a tym samym żadnego wiodącego hasła. 
Zmiana w tej kwestii nastąpiła w roku szkolnym 1995/1996. Jak dowiadujemy się 
z informacji zawartych w archiwum, wówczas w Polsce trwała peregrynacja obrazu 
Matki Boskiej Fatimskiej, dlatego też organizatorzy konkursu (diecezja tarnowska) 
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w celu przybliżenia młodzieży postaci Maryi i jej roli w zbawieniu, zatytułowali 
olimpiadę: „Maryja – Matka Odkupiciela”. Od tego momentu, dalsze edycje olim-
piady opatrzony były tytułem, który najczęściej nawiązywał do tematyki roku 
liturgicznego bądź też wydarzeń które odbyły lub też miały odbyć się w Kościele 
w danym roku29. Niestety ze względu na ograniczone źródła, możemy przedstawić 
tytuły tylko niektórych edycji olimpiady tj. VII, VIII, XIV, XV, XVII oraz XVIII.

Temat VII edycji olimpiady Święty Wojciech-początki chrześcijaństwa, nawią-
zywał do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski. Wybierając taki tytuł, organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na 
to, co oznacza być konsekwentnym chrześcijaninem we współczesnych czasach. 

VIII Olimpiada Wiedzy Religijnej zatytułowana Duch Święty i Jego rola w Kościele, 
wiązała się z obchodami Jubileuszu Roku 2000. Organizatorzy poprzez taki tytuł 
chcieli podkreślić rolę Ducha Świętego w dziejach ludzkości.

Temat XIV Olimpiady Teologii Katolickiej Jan Paweł II-Apostoł jedności, na-
wiązywał do 25 lecia pontyfikatu Karola Wojtyły. Głównym celem w zamyśle or-
ganizatorów, poprzez wybór takiego hasła, było zapoznanie młodych ludzi z misją 
jaką pełnił Jan Paweł II w kontekście ekumenizmu.

Hasło XV Olimpiady Teologii Katolickiej Eucharystia-źródłem i szczytem Kościoła, 
odnosiło się do tematu bieżącego roku liturgicznego, który poświęcony był Eucharystii. 

Tematyka XVII Olimpiady Teologii Katolickiej Trwajcie mocni w wierze, po-
wiązana była z pielgrzymką Benedykta XVI do Polski. Organizatorzy chcieli w ten 
sposób upamiętnić przyjazd Benedykta XVI do Polski. Słowa Trwajcie mocni w wie-
rze są parafrazą fragmentu Pierwszego Listu do Koryntian „Czuwajcie, trwajcie 
mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się!”( 1 Kor 16,13).

Hasło XVIII Olimpiady Teologii Katolickiej brzmiało Człowiek drogą Kościoła. 
Ta myśl została zaczerpnięta z encykliki Jana Pawła II „Człowiek (...) jest pierwszą 
i podstawową drogą Kościoła... Dlatego usprawiedliwiona jest troska Kościoła o to, 
aby życie ludzkie stawało się coraz bardziej ludzkie, aby wszystko, co na to życie się 
składa odpowiadało prawdziwej godności człowieka... Sytuacja w świecie współ-
czesnym daleka jest, bowiem od wymagań porządku moralnego, sprawiedliwości 
i miłości społecznej – człowiek coraz bardziej bytuje w lęku” (Redemptor hominis 15). 
Wybierając taki tytuł olimpiady, organizatorzy chcieli zwiększyć świadomość 
młodych ludzi na temat współczesnych zagrożeń godności ludzkiej oraz rozwoju 
duchowego człowieka30.

29 Zob. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej, Sprawozdanie z V edycji Olimpiady Wiedzy 
Religijnej, w: Olimpiada Wiedzy Religijnej; Por. R. Bednarczyk, J. Skotnicka, Udział młodzieży z die-
cezji płockiej w ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej w latach 1994-2014, w: A. Krasiński 
(red.), Informator dla katechetów Diecezji Płockiej 2014/2015, Płock 2014, s. 53-69.
30 Zob. J. Skotnicka, Olimpiada Teologii Katolickiej formą katechezy pozaszkolnej, praca magi-
sterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego, obroniona na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 27 maja 2013 
roku.
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Jak stwierdziliśmy w  powyższych rozważaniach, drugim konkursem 
obok Olimpiady Teologii Katolickiej, który posiada wieloletnią tradycję, jest 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Organizowany jest od 1997 roku31, 
z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana32. Jego głównym 
celem jest „zachęta młodych do zanurzenia się w biblijnych treściach i uczynienia 
z nich drogowskazu życia”33. Ponadto, zdaniem organizatorów, konkurs ten może 
posłużyć uczestnikom w rozwoju duchowości, poprzez udział w fakultatywnych 
warsztatach i nabożeństwach Słowa Bożego organizowanych przez Stowarzyszenie 
Civitas Christiana34.

Adresatami konkursu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicząca 
w lekcji religii. Podobnie jak w przypadku Olimpiady Teologii Katolickiej, składa się 
on z trzech etapów: 1) szkolnego; 2) diecezjalnego oraz 3) ogólnopolskiego. Z każ-
dego z nich, na podstawie ilości uzyskanych punktów z biblijnego testu, komisja 
wyłania trzech najlepszych uczestników35. 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1997 roku, pod hasłem Ewangelie sy-
noptyczne36. Poniższe zestawienie tabelaryczne37 przedstawia tematykę konkursu 
z lat 1997-2016.

31 Zob. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej, Sprawozdanie z pierwszej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Biblijnego, w: Ogólnopolski Konkurs Biblijny; Autorka artykułu posługuje się 
danymi z Archiwum Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Płockiej, ponieważ Katolickie Sto-
warzyszenie Civitas Christiana, nie archiwizowało danych od początku konkursu. Przy organizacji 
etapu diecezjalnego konkursu , Płocki Oddział Civitas Christiana współpracuje z tym urzędem, 
dlatego też w jego archiwum znajdują się informacje dotyczące tej materii.
32 „Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana jest to ogólnopolska organizacja przygotowująca 
katolików świeckich do służby Kościołowi i narodowi. Jest kontynuacją stowarzyszenia PAX, które 
zmieniło nazwę i zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie 
dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997 roku. Stanowi 
ono integralną część wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich 
działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce”. https://pl.wikipedia.
org/wiki/Katolickie_Stowarzyszenie_%E2%80%9ECivitas_Christiana%E2%80%9D, 08.03.2017. 
33 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego, http://www.okwb.pl/index.php/O-Konkursie/
Regulamin?menu=65, 11.03.2017.
34 Zob. tamże.
35 Zob. tamże.
36 Zob. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej, Sprawozdanie z pierwszej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Biblijnego, w: Ogólnopolski Konkurs Biblijny.
37 Zestawienie tabelaryczne zostało sporządzone w oparciu o materiały zawarte w Archiwum 
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Płockiej. Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christiana w Płocku współpracuje z tym wydziałem w zakresie organizacji etapu szkolnego i die-
cezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
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Lp. Rok Tematyka
1. 1997 Ewangelie synoptyczne
2. 1998 brak danych
3. 1999 brak danych
4. 2000 brak danych
5. 2001 Listy Św. Pawła
6. 2002 Pisma Janowe
7. 2003 Pięcioksiąg Mojżesza
8. 2004 Księgi Historyczne
9. 2005 Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

10. 2006 Pisma Janowe 
11.. 2007 Listy Św. Pawła i Dzieje Apostolskie
12. 2008 Pięcioksiąg Mojżesza
13 2009 Ewangelie Synoptyczne

14. 2010 Ewangelia według Św. Jana, Listy św. Jana Apokalipsa
15. 2011 Pisma Św. Pawła
16. 2012 Księga Izajasza, Ewangelia według Św. Łukasza, Dzieje Apostolskie
17. 2013 Ks. Rodzaju, List Św. Pawła Apostoła do Rzymian
18. 2014 Ewangelia według Św. Marka, I i II Księga Królewska
19. 2015 Ks. Jonasza, Ewangelia według Św. Łukasza, Dzieje Apostolskie
20. 2016 Ks. Pieśni nad Pieśniami, Ewangelia według Św. Mateusza, List Św. 

Pawła do Efezjan

Analiza informacji zawartych w tabeli, pozwala zauważyć, że organizatorzy 
konkursu w sposób szczególny akcentują Ewangelię, ponieważ pojawia się ona 
w tematyce prawie każdej edycji. W związku z tym można zaryzykować stwier-
dzenie, że konkurs ten ma charakter chrystocentryczny.

Poza Ewangelią, w literaturze powtarza się również Pięcioksiąg oraz Listy Świętego 
Pawła. To powtórzenie nie jest przypadkowe, ze względu na to, że cytowane części 
Biblii mają związek ze sobą. Pięcioksiąg przedstawia prawo Boże o którym pisze 
Święty Paweł w Liście do Galatów: „Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani 
pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposo-
bem Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, 
abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie 
jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami 
Bożymi – w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 23-26.) 

Wraz z rozwojem katechezy, na wzór wyżej wymienionych – ogólnopolskich 
konkursów, zaczęły również powstawać tego typu inicjatywy, w wielu diecezjach 
w Polsce. Doskonałym tego przykładem jest Diecezja Płocka, w której od 1994 roku, 
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organizowany jest konkurs biblijny dla uczniów szkół podstawowych38. Jego głów-
nym organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej.

Podobnie jak wyżej wymienione konkursy, jest on trójstopniowy. Składa się 
z etapu szkolnego, dekanalnego oraz diecezjalnego. Za przeprowadzenie etapu 
pierwszego stopnia odpowiedzialni są katecheci, drugiego – dziekani, natomiast 
trzeciego – bezpośrednio Wydział Katechetyczny39. 

Głównym celem konkursu, jest zachęcenie dzieci do lektury Biblii, a zwłaszcza 
Ksiąg Nowego Testamentu40. Przedstawiona poniżej tabela41 przedstawia tytuły 
poszczególnych edycji tego typu zawodów z religii oraz liczbę uczestników finału, 
z lat 1994-2014.

Lp. Rok Tytuł Ilość uczestników 
finału

1. 1993/94 Pismo Święte w moim życiu brak danych
2. 1994/95 brak danych brak danych
3. 1995/96 Ewangelia wg Św. Jana oraz Listy Św. Jana 

Apostoła
58

4. 1996/97 Życie i działalność Św. Pawła 58
5. 1997/98 brak danych brak danych
6. 1998/99 Ewangelia wg Św. Marka, życie i działalność 

Św. Piotra i jego listy
45

7. 1999/2000 Ewangelia wg Św. Jana i jego listy 57
8. 2000/01 Ewangelia wg. św. Łukasza oraz Dzieje 

Apostolskie
64

9 2001/02 Ewangelia wg. Św. Marka 57
10 2002/03 Ewangelista Mateusz i Jego Ewangelia 66
11. 2003/04 Ewangelista Łukasz i Jego Ewangelia 51
12. 2004/05 Ewangelista Św. Marek i Jego Ewangelia 52
13. 2005/06 Ewangelista św. Mateusz i Jego Ewangelia 46
14. 2006/07 Ewangelista św. Jan i Jego Ewangelia 45
15. 2007/08 Ewangelista Marek i Jego Ewangelia 50
16. 2008/09 Początek i rozwój Kościoła – Dzieje 

Apostolskie
41

17. 2009/10 Ewangelista Mateusz i Jego ewangelia 48

38 Zob. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej, Sprawozdanie z I Konkursu Biblijnego, w: 
Konkurs Biblijny 1994-96 r.
39 Zob. tamże. 
40 Zob. tamże. 
41 Tabela została sporządzona w oparciu o dane dotyczące konkursu biblijnego dla uczniów Szkół 
Podstawowych, zmieszczone w archiwum Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Płockiej.
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18. 2010/11 Ewangelista Łukasz i jego Ewangelia 49
19. 2011/12 Ewangelista Marek i jego Ewangelia 46
20. 2012/13 Początki Kościoła „Dzieje Apostolskie” 51
21. 2013/14 Ewangelia wg. Św. Mateusza 51

 
Analiza informacji zawartych w tabeli pozwala zauważyć, że organizatorzy 

konkursu w sposób szczególny akcentują Ewangelię. Pojawia się ona prawie w każ-
dej edycji konkursu, co świadczy o jego chrystocentrycznym charakterze, tak jak 
w przypadku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

Usystematyzowane dane zawarte w tabeli, pozwalają zauważyć również, że 
organizowany w Diecezji Płockiej konkurs biblijny dla uczniów szkół podstawo-
wych, cieszy się dużą popularnością. W latach 1994-2014 w finale wzięło udział 
ponad 935 uczniów.

podsumowanie

Podsumowując niniejszą refleksję możemy stwierdzić, że konkursy o tematyce 
teologicznej stanowią ważny element wychowania religijnego dzieci oraz młodzieży. 
Dzięki nim, młodzi ludzie poprzez lekturę Biblii oraz specjalistycznej literatury, 
poszerzają swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin teologii oraz kształtują swój 
charakter.

Tematyka konkursów, znacznie wykracza poza program nauczania religii, dla-
tego też nie można ich stawiać na równi z katechezą szkolną. Stanowią one jej 
rozszerzenie. Konkursy poza tym, że przyczyniają się do pogłębienia wiedzy reli-
gijnej ich uczestników, niosą również za sobą wiele korzyści dla katechetów. Przede 
wszystkim, jak zostało stwierdzone w Regulaminie Olimpiady Teologii Katolickiej, 
stwarzają one nauczycielom warunki twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą, która 
może być realizowana w kołach zainteresowań. Ze względu na wykraczający poza 
program nauczania religii, zakres materiału jaki musi przyswoić uczeń przygoto-
wując się do danego konkursu, katecheta staje się dla niego przewodnikiem. Do 
którego zadań należy wyjaśnianie uczniowi trudnych lub niezrozumiałych lub 
zagadnień. Konkursy i Olimpiady o charakterze religijnym są dobrym przykładem 
pozaszkolnych form kształcenia. Wydaję się, że wpisują się one bardzo dobrze 
w cały edukacyjny proces dydaktyczno-wychowawczy. 
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Summary
The article presents the history and the main assumptions of extracurricular forms of 

religious education. As an example of these forms of education have been given and described 
contests: Olympiad of Catholic Theology and the National Competition of Bible Knowledge. 
Both contests have over 20 years of tradition. Therefore, they are described in the article.
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