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Wstęp 

  

W katechezie przez nauczanie przekazywany jest Chrystus, Słowo Wcielone, Syn 

Boży, wszystko zaś inne o tyle, o ile do Niego się odnosi; naucza sam Chrystus, a każdy inny 

nauczający – jedynie w tej mierze, w jakiej jest Jego zwiastunem lub tłumaczem i w jakiej 

Chrystus mówi przez jego usta. Trzeba więc, aby do każdego katechety można było 

zastosować słowa Jezusa: „Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał” (J 7,16). 

Od początków chrześcijaństwa istniało przeświadczenie, że podstawowym i 

najbardziej sprzyjającym rozwojowi wiary środowiskiem jest rodzina, w której dziecko 

wzrasta i w sposób naturalny przejmuje postawy swoich rodziców. Od momentu zaistnienia 

„katechumenatu rodzinnego” w miejsce „katechumenatu instytucjonalnego” Kościół na 

przestrzeni wieków podkreślał w ten sposób rolę naturalnego środowiska rodzinnego w 

kształtowaniu postaw religijnych kolejnych pokoleń chrześcijan. Także na przełomie XX i 

XXI wieku coraz mocniej przypomina się o katechetycznym posłannictwie rodziców. Dają 

temu wyraz w swym nauczaniu papieże, oraz podkreślał to Sobór Watykański II. Trzeba 

jednak zaznaczyć, że ta uprzywilejowana rola rodziny w przekazywaniu wiary dość wcześnie 

została w praktyce duszpasterskiej zakwestionowana. Jako punkt historyczny można przyjąć 

czas reformacji i, będącą reakcją na nią, katolicką reformę Kościoła. Sobór Trydencki położył 

większy nacisk na potrzebę nauczania katechizmowego dzieci i młodzieży przez 

duchownych, mniejszą rolę przyznając rodzinie. Funkcję tę na szczeblu parafii przejął 

proboszcz, a rodzice tym samym stali się tylko jego pomocnikami. Właściwym i jedynym 

miejscem systematycznej katechezy stał nie dom rodzinny, jak było dotąd, ale kościół 

parafialny. W powszechnej jednak świadomości wiernych to rodzice nadal byli uważani za 

właściwych katechetów. Na początku XIX stulecia katecheza na ziemiach polskich została 

wprowadzona do szkoły jako przedmiot obowiązkowy. Odtąd właściwym katechetą stał się 

kapłan lub świecki nauczyciel przedmiotu o nazwie „religia”, a miejscem tak zorganizowanej 

katechizacji - szkoła. 

Kościół w Polsce na przekazywanie i głoszenie Słowa Bożego zawsze kładł ogromny 

nacisk. W działalności katechetycznej skupiał się nie tylko na jednostce, lecz miał na 

względzie cały naród Takie przeniesienie akcentu spowodowane było niebezpieczeństwem 

wynarodowienia Polaków zamieszkujących ziemie polskie pod zaborami. W związku z tym 
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Kościół, jako jedyna niezależny od zaborcy instancja, zmuszony był prowadzić nieustanne 

zmaganie w obronie nieskrępowanego prowadzenia katechizacji. 

Wyjątkowo niełatwe było prowadzenie katechizacji po II wojnie światowej. Na skutek 

zmian społeczno – politycznych w powojennej Polsce katechizacja nie mogła znaleźć 

trwałego miejsca w szkole. 

W czasach współczesnych przeszłość powojenna jest powoli, ale systematycznie i 

konsekwentnie odsłaniana. Dzięki wysiłkowi historyków pojawia się coraz to więcej rozpraw 

naukowych i innych publikacji, pozwalających jeszcze bardziej poznać i zrozumieć 

problematykę związaną z katechizacją w okresie PRL.  

Niniejsza pozycja wpisuje się niejako w ów proces badawczy. Dotyczy katechizacji w 

podstawowej jednostce administracji kościelnej - parafii. Jako przedmiot naukowych 

dociekań została przyjęta parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie, 

generująca w sobie większość cech przeciętnej parafii w archidiecezji białostockiej. Jest ona  

małomiasteczkowa i zróżnicowana pod względem wyznaniowym.  

Problematykę katechizacji w tej parafii poruszył ks. Adam Szot w pracy 

monograficznej poświęconej jej dziejom pt. „Dzieje rzymskokatolickiej parafii pod 

wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie”. Autor przedstawił w jednym z 

rozdziałów krótki zarys dziejów katechizacji w parafii na przestrzeni 450 lat jej istnienia, stąd 

też problematyka ta dla okresu po II wojnie światowej jest jedynie zasygnalizowana w kilku 

akapitach, dlatego uzasadnione jest podjęcie analizy działalności katechetycznej w tejże 

parafii w latach 1945-1990, tym bardziej, że poza wspomnianym tekstem, dotąd nikt tej 

problematyki nie badał. 

Podejmując to zadanie, należy wyraźnie określić i zaprezentować kolejne, 

wyróżniające się etapy działalności katechetycznej. W pierwszych latach powojennych 

katecheza utrzymywała się jeszcze, siłą rozpędu z okresu międzywojennego, w szkole. W 

miarę krzepnięcia komunizmu w Polsce rozpoczęto proces powolnego jej stamtąd usuwania. 

Po „Październiku 56” lekcje religii znów na krótko wróciły do łask władz i pojawiły się w 

siatce lekcyjnej w szkole, by w roku 1961 decyzją tychże samych władz zniknąć ze szkoły na 

kolejne 30 lat (do 1990 r.). Wydarzenia te określają zatem w naturalny sposób ramy czasowe 

pracy.  
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Ze względu na brak opracowań dotyczących katechizacji w parafii Zabłudów w 

okresie powojennym, należało sięgnąć po materiał archiwalny. Bazę źródłową dla niniejszego 

opracowania stanowią w zdecydowanej większości archiwalia przechowywane w Archiwum 

Parafialnym w Zabłudowie, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku i 

Archiwum Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku. Materiał tam 

pomieszczony i wykorzystany to głównie księgi metryczne, kwestionariusze katechetyczne, 

pisma urzędowe, teki korespondencji urzędowej z władzami państwowymi i diecezjalnymi, 

protokoły wizytacji kanonicznych i wizytacji katechez przeprowadzonych przez wizytatorów 

katechetycznych diecezjalnych i dekanalnych. Nie bez znaczenia okazały się zachowane 

konspekty katechez i programy nauczania. Dużą pomoc stanowiły również akty normatywne, 

wydawane przez państwowe władze oświatowe i rozporządzenia władz kościelnych. 

Utrudnieniem był brak dzienników lekcyjnych i części kwestionariuszy wizytacji 

katechetycznych z lat 1945-1975, co nie pozwoliło na bardziej dogłębną analizę i utrudniło 

odpowiedź na pytanie o formę i stopień realizacji zalecanych programów nauczania. 

Informacje te, z braku stosownych źródeł zostały w pewien sposób uzyskane drogą 

wywiadów z księżmi katechizującymi w latach powojennych w parafii w Zabłudowie oraz z 

osobami, które udostępniały pomieszczeń w swoich domach rodzinnych na potrzeby 

katechizacji.  

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym została poddana 

analizie problematyka katechizacji w Polsce po II wojnie światowej. W szczególności uwaga 

została skupiona na aktach prawnych, które w sposób jednoznaczny dotyczyły katechizacji 

przed 1961 r. i po tej dacie. Drugi rozdział został poświęcony uwarunkowaniom społeczno-

religijnym, dotyczącym katechizacji w parafii w Zabłudowie po II wojnie światowej. 

Poddanie charakterystyce ludności zamieszkującej teren parafii ze szczególnym 

uwzględnieniem jej zróżnicowania pod względem wyznaniowym, oraz naszkicowanie 

podstawowych cech religijności wiernych.  

W trzecim rozdziale został zaprezentowany proces katechizacji w parafii w latach 

1945-1961. Została omówiona aktywność Kurii białostockiej w odniesieniu do działalności 

katechetycznej, jak też przedstawiono postacie księży i katechetów świeckich oraz uczniów z 

tamtych lat. Omówiono również programy nauczania i stopień ich realizacji.  
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Ostatni rozdział został poświęcony nauczaniu religii w parafii Zabłudów w latach 

1961-1990. Przedstawiono w nim księży katechetów pracujących w tym czasie w 

zabłudowskiej parafii, ukazano zaangażowanie młodzieży i ich rodziców w katechizację, oraz  

przedstawiono programy nauczania i punkty katechetyczne, w których odbywało się 

nauczanie religii. 
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Rozdział I.  

Katechizacja w Polsce po II wojnie światowej 

1. Ustawodawstwo państwowe dotyczące katechizacji po II wojnie światowej 

 W pierwszych latach Polski Ludowej, od czasu uchwalenia konstytucji w 1952 r., w 

zakresie nauczania religii w szkołach obowiązywały formalnie podstawowe założenia 

konstytucji marcowej z 1921 r. .  1

 Art. 111 Konstytucji z 17 marca 1921 r. podaje podstawową normę wolnościową, a 

mianowicie poręcza wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyznania. Wyznawanie 

wiary zarówno publicznie jak i prywatnie przez mieszkańców państwa polskiego było 

zagwarantowane i miało odbywać się w sposób wolny i nie przymuszony. Natomiast według 

art. 112 Konstytucji, nikt nie mógł być zmuszany do udziału w czynnościach lub obrzędach 

religijnych, jeżeli nie podlegał władzy rodzicielskiej lub opiekuńczej. Z zasadą tą stał w 

sprzeczności art. 120 Konstytucji, który w szkołach dla młodzieży do 18 roku życia 

utrzymywanych w całości lub w części przez państwo, narzucał obowiązek nauki religii bez 

względu na wolę rodziców lub opiekunów. 

 Podpisanie konkordatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską w dniu 

10 lutego 1925 r.  zmierzało jeszcze dalej, rozszerzając obowiązek nauczania religii na 2

wszystkie szkoły publiczne, nawet na te, które nie były finansowane przez państwo, z 

wyjątkiem szkół wyższych. 15 września 1945 r. minister oświaty wydał okólnik, który 

stwierdzał że uczniowie, których rodzice lub prawni opiekunowie zadeklarują, że nie życzą 

sobie, by ich dzieci uczyły się religii, będą z niej zwolnieni . 3

  12 września 1945 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało uchwałę, w której 

stwierdzono, że zawarty w 1925 r. Konkordat z Watykanem na mocy prawa przestaje 

obowiązywać. Zniesienie tej umowy podważało podstawy, które dotąd stanowiły 

 J. Osuchowski, Państwo ludowe a Kościół rzymskokatolicki w Polsce w latach 1944-1948. Studium z 1

zakresu stosunków władzy, Warszawa 1981, s. 109.  

 Dz. U.R.P., 1925, nr 72, poz. 50. Wszelkie rozstrzygnięcia szczegółowe zostały zawarte w 2

Rozporządzeniu Ministra WRiOP z 9 lutego 1926 r., O nauczaniu religii katolickiej. Dz. U. 1927, nr 1, poz. 9.  

 Okólnik Ministra Oświaty z 13 września 1945 r., W sprawie nauki szkolnej religii, Dz. Urz. Min. 3

Ośw., 1945, nr 4, poz. 149.  
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umocowanie prawne Kościoła katolickiego w państwie polskim. Prowadziło to do coraz 

szybszego procesu laicyzacji życia społecznego . 4

 Wydanie nowego okólnika przez Ministra Oświaty w dniu 13 września 1945 r., dawało 

moc prawną wcześniej postulowanym zmianom . Ze strony prawnej okólnik ministra był 5

wątpliwy, gdyż uchylał przepisy Konstytucji, lecz na jego mocy Kościół został pozbawiony 

prawa do zobowiązywania uczniów do uczęszczania na naukę religii. Przepisy dotyczące 

zatrudniania i wynagradzania oraz zwalniania i wizytowania katechetów w szkołach 

pozostały niezmienione .  6

 Od tej pory program nauczania religii, jaki obowiązywał w szkołach, musiał być 

opracowany przez stronę kościelną, zaś zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty . 7

 14 kwietnia 1950 r., zostało podpisane kolejne porozumienie pomiędzy rządem a 

Episkopatem. Punkt 10 tego porozumienia był związany z nauczaniem religii w szkołach. 

Zawierał on informacje, że obok szkół z nauczaniem religii, istnieją również szkoły bez jej 

nauczania. W przypadku przekształcania istniejącej szkoły na szkołę świecką, rodzice będą 

mogli wybrać taką szkołę, w której będzie nauczanie religii . 8

 Szkoły bez nauczania religii, tzw. „bezwyznaniowe”, były nową formą walki o szkołę 

świecką. W końcu lat czterdziestych powstały szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD), 

które miały charakter wyłącznie świecki . W kolejnych latach następował wzrost liczebny 9

takich szkół, bez nauczania religii, w związku z tym zaczęto nauczać religii poza szkołą, w 

budynkach kościelnych. 

 W instrukcji dotyczącej szkolnictwa wydanej przez ówczesny Rząd na rok 1950/1951 

nie umieszczono przedmiotu zwanego „Religia”, i to ostatecznie przesądziło o usunięciu 

katechizacji z większości szkół . Ta sytuacja zmusiła Kościół katolicki w Polsce do szukania 10

nowych form katechizacji. 

 S. Wiecha, Kościół a wychowanie, Warszawa 1978, s. 158-159. 4

  Dz. Urz. Min. Ośw., 1945, nr 4, poz. 149.5

 J. Osuchowski, dz. cyt., s. 188. 6

 Tamże. 7

 S. Markiewicz, Katolickie idee wychowania, Warszawa 1977, s. 239.8

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 164.  9

 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1950 r., O rozkładzie przedmiotów na rok szkolny 10

1950/51, Dz. Urz. Min. Ośw., nr 6, poz. 15.  
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 Konstytucja z 22 lipca 1952 r. wprowadzała oficjalny rozdział pomiędzy Kościołem a 

państwem. Zostały wydane dalsze ustawy, które oddzielały Kościół od szkoły. Była to pod 

względem prawnym sytuacja nowa. Zamiast poprzedniej zasady uzależniającej nauczanie 

religii w szkole, od woli rodziców ucznia, obowiązywała zasada laickości szkoły . 11

 Artykuł 70 w/w Konstytucji głosił, iż Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia 

obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe mogą 

swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Zmuszanie ludności do brania udziału w 

obrzędach i czynnościach religijnych było surowo zabronione, nawet karane . 12

 W taki oto sposób coraz bardziej państwo oddzielało się od Kościoła. Skutkiem tego 

było przystąpienie do dalszej likwidacji szkolnictwa wyznaniowego, usuwania nauki religii ze 

szkół, zwalniania katechetów pod różnymi pretekstami, a także zakaz drukowania 

podręczników i katechizmów . 13

 W grudniu 1956 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu ustalono, że 

nauczanie religii w szkołach będzie prowadzone jako przedmiot nadobowiązkowy , 14

natomiast zarządzenie z 8 grudnia 1956 r. regulowało nauczanie religii w szkołach. Polegało 

ono na tym, że rodzice tych uczniów którzy chcieli chodzić na lekcje religii, mieli wyrazić 

swoje życzenie na piśmie. Religia, jako zajęcia nadobowiązkowe miała się odbywać po 

godzinach zajęć obowiązkowych. Zarządzenie to regulowało również wymiar godzin nauki 

religii. W pierwszych klasach przewidziano jedną godzinę, w klasach od drugiej do siódmej - 

dwie godziny, a we wszystkich klasach szkoły średniej - jedną godzinę tygodniowo . 15

 Staraniem działaczy laickich wydany został m. in. okólnik z 11 grudnia 1956 r., który 

zezwolił na tworzenie szkół bez nauki religii pod warunkiem, że rodzice uczniów większością 

głosów wyrażą taką chęć. Okólnik ten został odebrany jako dyskryminacja uczniów 

wierzących. Ci uczniowie, którzy chcieli uczęszczać na lekcje religii musieli przenieść się do 

innych szkół. Bezpieczeństwa dzieci, które musiały przechodzić do innego budynku 

 H. Świątkowski, Wyznaniowe prawo państwowe, Warszawa 1962, s. 32.11

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1945, nr 4, poz. 149.12

 J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945-1990, Pelpin 1998, s. 79-81.13

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 201.14

 Zarządzenie z 8 grudnia 1956 r., W sprawie nauczania religii w szkołach. Dz. Urz. Min. Ośw. 1956, 15

nr 16, poz. 156.
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szkolnego, oddalonego i często przedzielonego dość ruchliwymi ulicami, w ogóle nie było 

brane pod uwagę . 16

 Po dwóch latach, które minęły od wydania w/w okólnika, 4 sierpnia 1958 r. ukazał się 

nowy okólnik, który był poświęcony wyłącznie sprawie świeckości szkoły. Zostało w nim 

stwierdzone, że udział nauczycieli i wychowawców w organizowanych dla młodzieży 

praktykach religijnych jest niedopuszczalny. Zakazano również zawieszania w salach 

lekcyjnych wszelkiego rodzaju symboli religijnych, a lekcje religii mogły się jedynie 

odbywać po zakończonych zajęciach obowiązkowych .  17

 Dwa dni później, 6 sierpnia 1958 r., ukazał się nowy okólnik Ministra Oświaty w 

którym zakazano zatrudniania w szkołach osób, które należą do zgromadzeń zakonnych . To 18

zarządzenie było jawną dyskryminacją osób zakonnych w stosunku do pozostałych obywateli 

państwa polskiego.  

 28 marca 1959 r., dzięki instrukcji wydanej przez Sekretarza Episkopatu, 

zorganizowano na terenie całego kraju nauczanie religii dla młodzieży uczęszczającej do 

szkół bez nauki religii. Wszelkie katechezy miały się odbywać na terenie parafii, w 

szczególności w kościołach, salach parafialnych, a także w kaplicach, plebaniach, oraz w 

pomieszczeniach w domach mieszkalnych przeznaczonych na ten cel .   19

 Całkowite wycofanie nauczania religii ze szkół nastąpiło na mocy ustawy sejmowej z 

15 lipca 1961 r., o rozwoju systemu oświaty i wychowania . Ustawa ta określała, że wszelka 20

działalność oświatowa i wychowawcza, oraz wszystkie inne formy pracy z młodzieżą 

podlegają kontroli ministra oświaty, który ma prawo ustalać zasady i warunki prowadzenia tej 

pracy lub działalności . 21

 Zarządzenie mówiące o prowadzeniu punktów katechetycznych zostało wydane przez 

ministra oświaty w oparciu o powyższą ustawę, dnia 19 sierpnia 1961 r. To zarządzenie 

 17 lat nauczania religii w Polsce Ludowej. Wybór dokumentów, oprac. H. Konopka, Białystok 1998, 16

s. 155.

 Tamże, s. 174.17

 Okólnik z 4 sierpnia 1958 r., W sprawie przestrzegania świeckości szkoły. Dz. Urz. Min. Ośw. , 1958, 18

nr 9, poz. 121.

 J. Doppke, dz. cyt., s. 98. 19

 Ustawa z 15 lipca 1961 r., O rozwoju systemu oświaty i wychowania. Dz. Urz. Min. Ośw. , 1961, nr 20

32, poz. 160.

 17 lat nauczania religii, s. 232. 21
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określało, że nadzór nad działalnością punktów katechetycznych będzie sprawował inspektor 

oświaty, natomiast proboszczowie byli zobowiązani zadbać o odpowiednie lokale i podpisać 

nowe umowy o pracę. W przeciwnym razie nie mogli prowadzić punktów katechetycznych . 22

 Instrukcja która została wydana 12 września 1961 r., omawiała szczegółowe przepisy 

stanowiące podstawę do rejestracji punktów katechetycznych. Zawierała przepisy mówiące o 

warunkach sanitarnych, rozmiarach pomieszczeń, oświetleniu, i wyposażeniu. Zawierała 

również wzór karty, która była podstawą do rejestracji i zezwolenia na prowadzenie zajęć w 

punktach katechetycznych .  23

 Nowe zarządzenie było wydane, lecz nie było dostępne dla tych, których dotyczyło. 

Episkopat przez parę kolejnych dni nie mógł doprosić się w ministerstwie o przynajmniej 

jeden egzemplarz tego zarządzenia. Gdy kościół otrzymał to zarządzenie stanowczo 

przeciwstawiał się jemu, gdyż było ono sprzeczne z obowiązującymi umowami i ograniczało 

jego działalność . 24

 Nowe zarządzenie nabrało jednak mocy obowiązującej. Tak oświadczył, mimo 

protestów ze strony władz kościelnych, minister oświaty . Kościół nie wyraził zgody, aby 25

działalność religijną, jaką jest katechizacja, podporządkować administracji państwowej. 

 26 sierpnia 1961 r. w Warszawie, odbyło się spotkanie diecezjalnych wizytatorów 

nauczania religii, na którym ustalono, że nikt z duchowieństwa nie podpisze umowy o 

katechizację i nie będzie pobierał wynagrodzenia od władz. Uznano też, że nie należy 

ponownie rejestrować punktów katechetycznych, zgłoszonych w poprzednich latach . 26

Ukazanie się 21 listopada 1961 r. nowej instrukcji dotyczącej trybu realizacji zarządzenia z 19 

sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych, ograniczało jeszcze 

bardziej w znacznym stopniu nauczanie religii . 27

 Zarządzenie z 19 sierpnia 1961 r., W sprawie prowadzenia punktów katechetycznych. Dz. Urz. Min. 22

Ośw., 1961, nr 10, poz. 124.

 Instrukcja z 12 września 1961 r., W sprawie rejestracji punktów katechetycznych. Dz. Urz. Min. Ośw., 23

1961, nr 11, poz. 144.

 17 lat nauczania religii, s. 249. 24

 J. Doppke, dz. cyt., s. 101.25

 Tamże, s. 101.26

 Instrukcja z 21 listopada 1961 r., Dotycząca trybu realizacji Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 19 27

sierpnia 1961 roku w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych. Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 13, poz. 177.
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 Nowy rok szkolny 1961/62 rozpoczął się systematycznym nauczaniem religii przy 

parafii oraz w nowo utworzonych punktach katechetycznych, które znajdowały się w 

niewielkiej odległości od szkoły . 28

 Organizowanie i prowadzenie katechizacji parafialnej w latach 1961/73 nie było 

zgodne z zarządzeniami władz oświatowych, dlatego władze administracyjne stosowały 

przeróżne sposoby szykanowania i represji . Cała ta walka o podporządkowanie państwu 29

katechizacji parafialnej została zakończona po zmianie władz partyjnych i złagodzeniu 

polityki wyznaniowej. Jesienią 1973 r. całkowicie zrezygnowano z kontroli punktów 

katechetycznych . 30

 Rok 1980 przyniósł wzmagający się kryzys gospodarczy, a za nim falę strajków. 

Powstanie „Solidarności” i zmiany ekip partyjno-rządowych zmusiły władze do nawiązania 

dialogu z Kościołem. Dzięki wspólnym rozmowom Minister Oświaty i Wychowania wydał 

zarządzenie w dniu 23 października w sprawie umożliwienia dzieciom i młodzieży szkolnej 

uczestniczenia w katechezie parafialnej . Było to pierwsze oficjalne oświadczenie wydane 31

przez władze państwowe, mówiące o tym, że katechizacja parafialna jest wewnętrzną sprawą 

Kościoła, a nauczanie religii zostało wyłączone spod kontroli władz oświatowych. W związku 

z tym wszelkie dyskryminujące zarządzenia i instrukcje, które zostały wydane w 1961 r. 

utraciły moc prawną . 32

 Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. rozpoczęło kolejną 

„bitwę” o „świeckość” szkoły. Nacisk władz politycznych spowodował rozpoczęcie akcji 

usuwania krzyży z sal szkolnych. Następnym krokiem było umieszczenie w planach 

lekcyjnych przedmiotów związanych z filozofią marksistowską. 

 Walkę o wolność katechizacji Kościół katolicki prowadził od zakończenia II wojny 

światowej. Ta walka była prowadzona z pełną świadomością spełniania podstawowych 

obowiązków wobec Boga i Ojczyzny. 

 J. Doppke, dz. cyt., s. 105. 28

 Tamże, s. 110.29

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 221. 30

 Zarządzenie z 23 października 1981 r., W sprawie umożliwienia dzieciom i młodzieży szkolnej 31

uczestniczenia w katechezie parafialnej. Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych., 1981, nr 10, poz.76.

 Tamże.32
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 Rok 1990 jest związany z powrotem katechizacji do szkół, a także jest naprawieniem 

krzywd, które spotkały społeczeństwo w czasach totalitarnego systemu. Pozostawił on po 

sobie spustoszenie w dziedzinie życia moralnego i ekonomicznego. Wszystkie te działania 

były skutkiem podziału narodu pomiędzy rodzinę, szkołę i Kościół. 

    

2. Katechizacja w Polsce do 1961 roku 

 Z końcem II wojny światowej Polska wraz z innymi krajami tzw. „bloku 

wschodniego” znalazła się w kręgu państw socjalistycznych, które „za podstawę ideologiczną 

przyjęły marksizm, leninizm, z jego ateistycznym humanizmem, internacjonalistycznym 

patriotyzmem, socjalistyczną demokracją i komunistycznym systemem społeczno – 

politycznym” . W tym czasie katecheza w Polsce przechodziła przeróżne problemy. Dwa 33

razy usuwano ją ze szkół, przez co była organizowana przy parafiach.  

 Polityka wyznaniowa w pierwszych latach powojennych nie uległa większym 

zmianom w stosunku do prawodawstwa przedwojennego. Spowodowane to było 

koniecznością likwidacji zniszczeń wojennych oraz katolicką postawą polskiego 

społeczeństwa. Kościół katolicki otrzymał wolną rękę w działaniu w dziedzinie wychowania 

dzieci i młodzieży. Związane z tym było przyjęcie wszystkich aktów prawnych i zarządzeń z 

okresu międzywojennego . Do nich w głównej mierze zaliczały się: Konstytucja z 17 marca 34

1921 r. oraz umowa konkordatowa z 1925 r . 35

 Wolność sumienia i wyznania, oraz możliwość zakładania szkół i zakładów 

wychowawczych gwarantowała obywatelom konstytucja marcowa. W stosunku do rodziców 

dawała prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z religijnymi przekonaniami . Na temat 36

obowiązkowego nauczania religii w szkołach państwowych i publicznych mówił artykuł 120 

w/w konstytucji, zaś nadzór nad jej nauczaniem sprawowały związki wyznaniowe . 37

 M. Majewski, Polska katecheza powojenna w poszukiwaniu swego miejsca, Lublin 1983, s. 2.33

 J. Osuchowski, dz. cyt., s. 109, 113. 34

 Tamże, s. 186.35

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1921 r. , Dz. U. R. P., 1921, nr 30, poz. 267, art. 110, 111, 112.36

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 145.37
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Wszystkie szkoły korzystające z tych uprawnień miały obowiązek zatroszczyć się o 

nauczanie religii, a młodzież była zobowiązana do uczęszczania na te lekcje.  

 Umowa konkordatowa zawarta pomiędzy rządem polskim a Stolicą Apostolską w 

1925 r. była uzupełnieniem, a zarazem potwierdzeniem Konstytucji z 17 marca. Artykuł 13 

nawiązywał do obowiązkowego nauczania religii we wszystkich szkołach z wyjątkiem szkół 

wyższych, a władze kościelne zostały wydelegowane do sprawowania nadzoru nad 

nauczaniem religii. 

 W kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, na skutek dokonujących się przemian 

społeczno-politycznych w Polsce, dokonano nowych interpretacji Konstytucji marcowej. 

Kościół jednak nie zważał na te poprawki i kontynuował swoją funkcję wychowawczą 

odnoszącą się do nauczania religii w szkołach jako przedmiotu obowiązkowego. 

 W dniach od 18 do 22 czerwca 1945 r. w Łodzi odbył się Ogólnopolski Zjazd 

Oświatowy w którym przedstawiciele laikatu, domagali się zniesienia religii jako przedmiotu 

obowiązkowego i utworzenia szkoły świeckiej. Twierdząc że wiara jest sprawą prywatną, a 

religia nie jest zgodna z naukowym poglądem na świat. Wiązało się z tym zastąpienie religii 

etyką świecką. Zwolennicy takiej szkoły domagali się wprowadzenia nowej a zarazem 

świeckiej etyki, gdyż wyniki nauczania religii okazały się ich zdaniem niewystarczające . 38

 W związku z dość trudną sytuacją jaka wytworzyła się pomiędzy państwem a 

Kościołem, 12 września 1945 r. została podjęta uchwała ze strony rządu polskiego, w której 

stwierdzono, że Konkordat z 1925 r. przestaje obowiązywać . W zaistniałej sytuacji, relacje 39

pomiędzy państwem a Kościołem uległy znacznemu pogorszeniu. Państwo, jako 

ustawodawca dążyło do nieuchronnego przyśpieszenia procesu zeświecczenia polskiego 

narodu . 40

 Okólnik Ministerstwa Oświaty, który pojawił się 13 września 1945 r., nie uchylił 

przepisów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem katechetów uczących w szkołach, 

oraz ich zwalniania i wizytowania, lecz pozbawił władze kościelne środków, które prowadziły 

do obowiązkowego uczęszczania uczniów na lekcje religii . 41

 H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej, Białystok 1997, s. 15-17.38

 J. Doppke, dz. cyt., s. 56.39

 Tamże, s. 57.40

 17 lat nauczania religii, s. 24-25.  41
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 Nauczaniem podstawowych prawd wiary w szkołach zajmowali się nie tylko księża 

prefekci, ale także nauczyciele świeccy. Mieli oni prawo do udziału w posiedzeniach rad 

pedagogicznych oraz byli traktowani jako pełnoprawni nauczyciele. W szkołach 

podstawowych inspektor szkolny był odpowiedzialny za zatrudnienie osoby na wakujące 

stanowisko katechety i zwracał się z tą prośbą do biskupa diecezjalnego. W szkołach średnich 

wyglądało to inaczej, gdyż na stanowisko prefekta mianowano tych księży, którzy zostali 

wybrani przez kuratorium. Misje kanoniczne a także odpowiednie kwalifikacje były 

niezbędne przy mianowaniu kandydatów na te stanowiska przez władze oświatowe .  42

 Praktyki religijne młodzieży szkolnej, nie ograniczały się tylko do uczestnictwa w 

lekcjach religii. Aby życie chrześcijańskie młodego pokolenia wydało owoce, katecheci swym 

życiem oraz postępowaniem dawali przykład cnót chrześcijańskich i postaw patriotycznych. 

Katecheci oraz inni nauczyciele przed rozpoczęciem nauki, wraz z uczniami odmawiali 

wspólną modlitwę. W niedzielę młodzież przychodziła do kościoła na Msze św., podczas 

których kazanie było skierowane specjalnie do nich. Okres Wielkiego Postu był czasem 

przeznaczonym m.in. na odbycie trzydniowych rekolekcji przez młodzież szkolną. 

Organizatorami rekolekcji byli księża prefekci w porozumieniu z władzami szkolnymi. 

Wszyscy nauczyciele, niezależnie od swych poglądów i wyznania, mieli obowiązek opieki 

nad młodzieżą w czasie odbywania przez nią praktyk religijnych . 43

 Referaty Szkolne, które zajmowały się nauczaniem oraz wychowaniem młodzieży na 

szczeblu diecezjalnym, z czasem zostały przekształcone w Wydziały Nauki Chrześcijańskiej 

lub Wydziały Katechetyczne. Do głównych zadań tych wydziałów należało troszczenie się o 

prawidłowy przebieg wizytacji szkolnych, a także kształcenie i pogłębianie fachowej wiedzy 

katechetów poprzez organizowanie różnych kursów, zjazdów, ośrodków katechetycznych 

oraz udzielanie pomocy i wskazówek, wydawanie komunikatów i wszelkich pomocy 

naukowych . 44

 W latach od 1947 do 1949 r. panujący w szkołach światopogląd religijny, powoli z 

każdym dniem był wypierany przez światopogląd naukowy. Katechizacja szkolna, jaka 

 E. Majcher, Działalność katechetyczna ośrodka warszawskiego w latach 1918-1939 na tle 42

ówczesnego ruchu katechetycznego, Warszawa 1976, s. 58-59. 

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 148-149.43

 J. Doppke, dz. cyt., s. 62. 44
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została zorganizowana, napotykała na coraz większe trudności i ograniczenia ze strony władz 

państwowych . 45

 Coraz częściej były podejmowane decyzje przez władze państwowe, zmierzające do 

usunięcia ze szkół katechetów świeckich i księży prefektów. Były to dogodne warunki do 

tworzenia nowej sieci szkół bez religii. Usuwani księża oraz katecheci często nie znali 

powodu takiego postępowania. Czasem zarzucano księżom nielojalność wobec władzy 

ludowej lub stosowanie kar wobec dzieci .  46

 Władze państwowe coraz częściej dopuszczały się wszelkiego rodzaju represji, szykan 

oraz perfidnych prowokacji. Władze oświatowe odmawiały zawierania kontraktów lub nie 

chciały odnowić umów z już pracującymi katechetami. Często etat po zwolnionym katechecie 

pozostawał przez dłuższy czas wolny. Przyjęcie do pracy nowego katechety wiązało się ze 

złożeniem przyrzeczeń służbowych. Księża pracujący w szkołach nie byli informowani o 

zebraniach rad pedagogicznych, aby osłabić ich wpływ na wychowanie młodzieży . 47

 Nową formą walki państwa z Kościołem było utworzenie w 1948 r. szkół 

bezwyznaniowych, (TPD). Wszystkie te szkoły miały za zadanie usunięcie religii z programu 

nauczania. Zlikwidowano również wszelkie stowarzyszenia katolickie, a katecheci świeccy 

oraz księża prefekci nie mieli do nich wstępu. Z planu nauczania automatycznie usuwano 

naukę religii, a rekrutacja uczniów do takich szkół polegała na tym, że uczniowie nie mieli 

wyboru, gdyż nie było w pobliżu żadnej innej szkoły. Kościół coraz bardziej obawiał się 

usunięcia religii ze szkół. Obawy te potwierdziły się i już w nowej instrukcji na rok szkolny 

1950/1951, która nie przewidywała w programie przedmiotu „Religia”. To posunięcie władz 

państwowych ostatecznie przesądziło o usunięciu katechizacji z większości szkół .  48

 Porozumienie jakie zostało zawarte pomiędzy rządem komunistycznym a 

Episkopatem Polski w dniu 14 kwietnia 1950 r. dotyczące katechezy, dawało uprawnienia 

Kościołowi na swobodne prowadzenie katechizacji na terenie szkoły. Inny punkt tego 

porozumienia mówił, że nauczyciele religii, świeccy i duchowni, będą traktowani na równi z 

 J. Jakubowski, Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944-1948, Warszawa 1975, s. 45

109-110.

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 165.46

 A. Sitek, Organizacja i kierunki działalności Kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w 47

latach 1945-1946, Wrocław 1986, s. 169-170.

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1950 r., nr 6, poz. 15. 48
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nauczycielami innych przedmiotów. Oprócz tego władze zobowiązały się, że nie będą 

uczniom stawiały przeszkód w braniu udziału w praktykach religijnych poza szkołą. Było to 

porozumienie niestabilne, a zarazem bez pokrycia ze strony rządu. Kościół coraz częściej był 

prześladowany a księża aresztowani . 49

 Tym poczynaniom władz państwowych, jakie miały miejsce w 1950 r. ostro i 

stanowczo przeciwstawiał się prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Całe to zniewolenie 

i pogwałcenie przez rząd zasad porozumienia nazwał „ordynarną grabieżą” oraz „planowym i 

systematycznym odzieraniem narodu polskiego z dziejowego dorobku religijnego”, w tym 

likwidacji katolickiego szkolnictwa . 50

 Wszystkie te wydarzenia dość znacząco wpłynęły na nauczanie religii. W tych 

szkołach, gdzie było to możliwe, lekcje religii kontynuowano, a tam gdzie definitywnie 

usunięto ją ze szkół, organizowano nauczanie w parafii. Polegało to na tym, że młodzież wraz 

z katechetą gromadziła się w kościele, gdzie uczono prawd wiary i zasad moralności 

chrześcijańskiej, śpiewano pieśni religijne, modlono się na rozpoczęcie i zakończenie zajęć . 51

 Uchwalenie nowej Konstytucji 22 lipca 1952 r., miało gwarantować wszystkim 

obywatelom wolność sumienia i wyznania, oraz wszystkim związkom wyznaniowym 

swobodne wypełnianie własnych funkcji religijnych. W rzeczywistości sformułowania ustawy 

można było dowolnie interpretować i z tego wariantu władze państwowe korzystały bez 

skrupułów. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzała również zasadę 

rozdziału Kościoła od państwa a więc także od szkolnictwa publicznego. W duchu tak 

rozumianego rozdziału Kościoła od państwa w dalszym ciągu usuwano katechezę ze szkół, 

oraz zwalniano katechetów z najrozmaitszych przyczyn. Na miejsce zwolnionych katechetów 

nie zatrudniano nowych, a neoprezbiterom ubiegającym się o stanowisko katechety zarzucano 

brak praktyki katechetycznej . 52

 W roku szkolnym 1953/54 naukę religii nadal usuwano metodami administracyjnymi. 

Coraz częściej odmawiano prawa nauczania religii księżom, u których stwierdzono wrogą 

postawę wobec „władzy ludowej” oraz z racji na rzekome stosowanie niewłaściwych metod 

 J. Doppke, dz. cyt., s. 72-73.49

 S. Wyszyński, Pro memoria, „Znaki Czasu”, 3 (1986), s. 98.50

 J. Szpet, Działalność ośrodka poznańskiego w latach 1945-1971, Poznań 1981, s. 31.51

 J. Doppke, dz. cyt., s. 79-80.52
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nauczania. Zdarzały się i takie przypadki, że i sami księża, obciążeni nadmiernymi 

obowiązkami, składali rezygnację z nauczania religii w szkole . 53

 Uczniowie tych szkół w których nie było już nauki religii pobierali naukę w 

kościołach, na specjalnie organizowanych przez księży kompletach. Ich sieć systematycznie 

rozwijała się. Na komplety uczęszczali również uczniowie szkół TPD i prawie wszystkie 

dzieci z klas podstawowych, z których usunięto religię . Wszystkie podjęte wysiłki przez 54

Kościół w latach pięćdziesiątych sprawiły, że została utrzymana ciągłość pracy 

katechetycznej . 55

 W zarządzeniu z dnia 4 grudnia 1956 r., podpisanym pomiędzy przedstawicielami 

państwa a władzami kościelnymi w ramach tzw. Komisji Wspólnej zostało zawarte nowe 

porozumienie dotyczące nauki religii w szkole . Nauczanie religii stało się przedmiotem 56

nadobowiązkowym, lecz powinno się odbywać po godzinach zajęć obowiązkowych. Tam, 

gdzie to możliwe, lekcje religii mogły się odbywać przed rozpoczęciem zajęć 

obowiązkowych. Naukę religii organizowano dla tych uczniów, których rodzice wyrazili 

indywidualne życzenie na piśmie. Katecheci byli powoływani przez władze szkolne w 

porozumieniu z władzami kościelnymi, zaś ich praca była opłacana z budżetu Ministerstwa 

Oświaty . Obowiązki nauczyciela religii mogły pełnić osoby duchowne jak i świeckie, 57

posiadające odpowiednie uprawnienia, uznane przez władze kościelne. Ta sama władza miała 

prawo zwalniania i zatrudniania nowych katechetów . 58

 Okólnik z 8 marca 1957 r. stwierdzał, że termin rekolekcji dla uczniów szkół 

podstawowych wyznaczał kierownik szkoły w porozumieniu z katechetą. W szkołach 

średnich na odbycie tych ćwiczeń religijnych przeznaczono okres trzech dni bezpośrednio 

poprzedzających ferie wielkanocne . 59

 H. Konopka, dz. cyt., s. 149-150.53

 Tamże, s. 153.54

 S. Piotrowski, Podstawowe założenia pracy katechetycznej, Warszawa 1974, s. 177.55

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 201. 56

 17 lat nauczania religii, s. 13.57

 Zarządzenie Ministra Oświaty z 26 lipca 1957 r. , Zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 58

grudnia 1956 roku, w sprawie nauczania religii w szkołach. Dz. Urz. Min. Ośw., 1957, nr 9, poz. 112.

 Zarządzenie z 8 marca 1957 r., W sprawie nauczania religii w szkołach. Dz. Urz. Min. Ośw., 1957, nr 59

3, poz. 39.
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 Mimo wielu trudności większość nauczycieli i kierowników szkół pozytywnie 

odnosiła się do nauczycieli religii. Zaskoczeniem było to, że osoby posiadające całkowicie 

inny światopogląd widziały potrzebę wspólnej pracy z katechetami dla dobra młodzieży i jej 

moralnego odrodzenia . 60

 Sformułowania zarządzeń, które zostały ustalone 8 grudnia 1956 r., w wielu szkołach 

interpretowano dość swobodnie w przypadku uczniów pragnących uczęszczać na lekcje 

religii. Rodzice musieli na piśmie deklarować, czy chcą, aby ich dziecko uczęszczało na 

katechezę. Na te i wiele innych nadużyć, pojawiających się coraz częściej w szkole, w 

styczniu 1957 r. wskazał sekretarz Episkopatu. Częstym przypadkiem było wzywanie przez 

dyrekcję szkoły rodziców, składających deklaracje na osobiste rozmowy, a także utrudniano 

samo składanie oświadczeń, wyznaczając na to tylko dwie godziny. Często posuwano się do 

podstępu głosząc, że przed rozpoczęciem wakacji szkoła będzie prowadzić nauczanie religii, 

a w chwili rozpoczęcia nauki lub kilka dni wcześniej deklarowała już „świeckość” szkoły . 61

 Środowiska laickie domagały się na różne sposoby zeświecczenia szkół. Aby osiągnąć 

ten cel, tworzono nowe organizacje, takie jak Towarzystwo Szkoły Świeckiej czy 

Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. Głównymi zadaniami tych organizacji było 

kształtowanie młodego pokolenia na budowniczych socjalizmu, w duchu humanistycznej 

etyki świeckiej . 62

  Z chwilą, gdy religia weszła ponownie do szkół, można zauważyć, że ze strony 

Kościoła były także pewnego rodzaju uchybienia. Polegały one głównie na bardzo słabym 

zorganizowaniu przez kapłanów zatrudnienia katechetów świeckich. W takiej sytuacji księża 

sami formalnie obejmowali nauczanie w kilku szkołach jednocześnie. Zdarzały się i takie 

przypadki, że kapłani nie troszczyli się o obsadzenie wolnego etatu w małych szkołach i 

ograniczali się tym samym do głoszenia w niedzielę kazań katechizmowych. Byli i tacy, 

którzy nie realizowali obowiązującego programu nauczania, lub całkowicie nie prowadzili 

dzienników katechetycznych. Wszystkie te wydarzenia wpłynęły negatywnie na całokształt 

procesu nauczania, gdyż na katechizację uczęszczało coraz mniej uczniów . 63

 J. Szarkowski, Katecheta w szkole, „Katecheta”, 17 (1959), nr 1, s. 27. 60

 J. Doppke, dz. cyt., s. 90. 61

 S. Markiewicz, dz. cyt., s. 240.62

 J. Doppke, dz. cyt., s. 92-93.63
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 W miarę utrzymywania się stabilizacji politycznej w kraju, kierownictwo partyjne 

zaczęło odchodzić od programu reform i stopniowo wracać do programu laicyzacji i ateizacji 

społeczeństwa polskiego. Dnia 4 sierpnia 1958 r. ukazał się okólnik Ministerstwa Oświaty w 

sprawie świeckości szkoły. Wiązało się z tym wiele utrudnień w wychowaniu religijnym 

młodego pokolenia. Stwierdzono, że niedopuszczalną rzeczą był udział nauczycieli i 

wychowawców w organizowaniu praktyk religijnych dla młodzieży, zdejmowaniu ze ścian 

klas szkolnych krzyży, obrazów i innych symboli religijnych. Zakazano również modlitwy 

przed rozpoczęciem nauki przedmiotów obowiązkowych, zaś katecheci na posiedzenia rad 

pedagogicznych byli zapraszani tylko wtedy, gdy chodziło o omówienie spraw związanych z 

nauczaniem religii w szkole . 64

 W kolejnym zarządzeniu, które ukazało się 4 sierpnia 1958 r. zakazano zatrudniania 

osób należących do kościelnych zgromadzeń zakonnych, zarówno habitowych jak i 

bezhabitowych . W przypadku, gdy w jakiejś szkole pracowały takie osoby i posiadały 65

umowę o pracę na rok szkolny 1958/59 lub na czas nieokreślony, należało wypowiedzieć im 

te umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia . Była to jawna 66

dyskryminacja osób zakonnych i posunięcie sprzeczne z Konstytucją, która gwarantowała 

równość prawa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Wymienione zarządzenie było 

bardzo rygorystycznie przestrzegane przez kuratoria. Katechetki świeckie w chwili 

jakiegokolwiek podejrzenia, że należą do kościelnych zgromadzeń bezhabitowych, były 

zwalniane z pracy bez podania przyczyny . Ta sama sytuacja spotkała również katechetów 67

zakonnych. Nie chciano ich zatrudniać nawet w szkołach specjalnych dla dzieci 

upośledzonych, tłumacząc że nikt z rodziców tego nie chce. Również w zakładach 

wychowawczych dla młodzieży skazanej przez sądy, wprowadzenie jakiejkolwiek godziny 

katechizacji było uzależnione od życzenia samych zainteresowanych .  68

 Aby ostatecznie usunąć religię ze szkół, a na jej miejsce wprowadzić planową 

laicyzację młodego pokolenia należało znaleźć takie zastrzeżenia w stosunku do księży 

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1958, nr 9, poz. 123.64

 Tamże, poz. 121.65

 Tamże, poz. 124.66

 J. Doppke, dz. cyt., s. 95.67

 Tamże, s. 96.68
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diecezjalnych i katechetów świeckich, aby można było zwolnić ich z pracy. Na drodze 

rozmów polityczno-ideologicznych odbywało się podpisywanie umów o pracę, a od 

katechetów żądano dowodów „postawy obywatelskiej” . 69

 Okólnik z 19 lutego 1959 r. w sprawie rekolekcji wielkopostnych mówił, iż Kościół 

ma je przeprowadzić we własnym zakresie, w czasie ferii, lub w godzinach wolnych od zajęć. 

Udział nauczycieli i wychowawców w organizowaniu praktyk religijnych był 

niedopuszczalny . Wszelkie manipulacje ze strony władzy państwowej czy to w prowadzeniu 70

rekolekcji wielkopostnych, czy też w manipulacji deklaracjami pisanymi przez rodziców były 

prowadzone z myślą o zmianie istniejącej jeszcze wolnej szkoły na szkołę świecką.  

 Komisja Szkolna Episkopatu Polski stwierdziła, że na dzień 25 października 1960 r. w 

Polsce było już 75% szkół bez nauki religii . Pojawiające się z każdym dniem trudności 71

uniemożliwiły prowadzenie w szkole normalnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Niektóre 

diecezje już po usunięciu zakonników i zakonnic w 1958 r. wprowadziły na nowo 

katechizację parafialną. Rok później, 28 marca 1959 r., w specjalnej instrukcji sekretarz 

Episkopatu Polski polecił, by na terenie całego kraju zorganizować katechizację przy 

parafiach dla młodzieży tych szkół, z których religia została usunięta. Katechezy miały się 

odbywać nie tylko w kościołach, lecz także w kaplicach, salkach parafialnych i plebaniach, 

jeśli warunki na to pozwalały, oraz w mieszkaniach prywatnych . 72

 Kolejna ustawa na temat katechizacji, wydana przez Rząd w dniu 15 lipca 1961 r. 

mówiła, że szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi . 73

Zapis ten sprawił, że jakiekolwiek praktyki religijne nie mogą mieć miejsca w szkołach, ani w 

innych placówkach wychowawczych. Zarządzenie dotyczące punktów katechetycznych, jakie 

pojawiło się po uchwaleniu w/w ustawy, było jedyną formą pozaszkolnego nauczania religii. 

W ten sposób zasada świeckości szkoły została w 1961 r. w pełni zrealizowana . Pomimo 74

wszystkich tych wydarzeń Kościół w dalszym ciągu nieustannie zabiegał o powrót religii do 

szkół.   

 Tamże.69

 H. Konopka, dz. cyt., s. 248.70

 S. Markiewicz, dz. cyt., s. 41.71

 J. Doppke, dz. cyt., s. 98.72

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 32, poz. 160.73

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 290. 74
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3. Katechizacja w Polsce po 1961 roku 

 Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 15 lipca 1961 r. określała, że 

szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi i cały proces 

nauczania w tych instytucjach miał mieć charakter wyłącznie świecki . „Wszelka 75

pozaszkolna działalność oświatowa i wychowawcza, oraz inne formy pracy z dziećmi i 

młodzieżą podlegają nadzorowi Ministra Oświaty, który może ustalić zasady i warunki 

prowadzenia tej działalności lub pracy” (art. 39 pkt. 2). 

 Laicyzacja polskiej szkoły stała w sprzeczności z wcześniejszymi porozumieniami 

między państwem a Kościołem. Zasadniczych umów w tej kwestii, czyli Porozumienia z 14 

kwietnia 1950 r. i 8 grudnia 1956 r. żadna ze stron formalnie nie wypowiedziała. W praktyce 

jednak bardzo szybko utraciły one moc obowiązującą. Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 

1961 r. minister oświaty wydał zarządzenie, w sprawie prowadzenia punktów 

katechetycznych, a także liczby godzin religii w ciągu tygodnia i zatrudniania katechetów do 

prowadzenia katechizacji. Określił on również, że nadzór nad działalnością punktów będzie 

sprawował inspektor oświaty. W oparciu o zawartą umowę administrator parafii miał 

otrzymywać kwotę 1000 zł miesięcznie na prowadzenie punktów katechetycznych. Inni 

duchowni, po zawarciu umowy mogli otrzymać do 700 zł miesięcznie. W tym przypadku 

pobieranie jakichkolwiek opłat przez księży uczących religii od rodziców uczniów miało być 

niedopuszczalne .    76

 Warunkiem do prowadzenia punktów katechetycznych przez proboszczów było 

posiadanie odpowiednich lokali i podpisanie nowych umów o pracę. W przypadku 

niespełnienia tych warunków władze mogły zakazać prowadzenia działalności 

katechetycznej. Szczegółowe przepisy odnośnie do rejestracji punktów katechetycznych 

omawiała instrukcja z 12 września 1961 r. Instrukcja ta dotyczyła warunków sanitarnych, 

rozmiarów pomieszczenia, oświetlenia, ogrzewania i ich wyposażenia. Zawierała również 

wzór karty rejestracyjnej i zezwolenie na prowadzenie zajęć w punktach katechetycznych . 77

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 32, poz. 160.75

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 10, poz. 124.76

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 11, poz. 144.77
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 Po opublikowaniu tej instrukcji, Episkopat Polski przez kilka kolejnych dni nie mógł 

doprosić się w ministerstwie, nawet o jeden taki egzemplarz. Sposób postępowania władz był 

wyjątkowy. Po pewnym czasie zarządzenie zostało wydane, zaś strona kościelna stanowczo 

przeciwstawiała się tej instrukcji, gdyż była ona sprzeczna z wcześniej zawartymi umowami i 

ograniczała działalność Kościoła . 78

 Mimo ciągłych protestów minister oświaty oświadczył, że zarządzenie to ma ciągle 

moc obowiązującą. Kościół w żadnym wypadku nie mógł zgodzić się z chęcią 

podporządkowania administracji państwowej działalności religijnej, jaką jest katechizacja. W 

następstwie tych wydarzeń doszło do spotkania diecezjalnych wizytatorów nauczania religii  

26 sierpnia 1961 r. w Warszawie. Ustalono że nikt z duchowieństwa nie podpisze umowy o 

katechizację i nie będzie pobierał żadnego wynagrodzenia od władz. Uznano również, że nie 

należy ponownie zgłaszać do rejestracji zarejestrowanych w poprzednich latach punktów 

katechetycznych . Postawa jaką przyjął Episkopat była słuszna, gdyż podporządkowanie się 79

zarządzeniom władz oznaczałoby dla Kościoła utratę najważniejszej jego funkcji. 

 Kolejne, jeszcze większe ograniczenia nauczania religii, przyniosła wprowadzona 21 

listopada 1961 r., instrukcja dotycząca trybu realizacji zarządzenia z 19 sierpnia 1961 r. w 

sprawie prowadzenia punktów katechetycznych. W nowej instrukcji dodano zapis, który 

pozwalał na prowadzenie punktów katechetycznych w pomieszczeniach prywatnych. Ponadto 

uchylono wymóg zgody inspektora oświaty na nauczanie religii przez duchownego. W 

pozostałych  wypadkach rygory jeszcze bardziej zaostrzono .  80

 Szczegółowo określono wymogi higieniczno – sanitarne. Zajęcia z religii nie mogły 

być prowadzone w pomieszczeniach zakonnych, nie wolno było prowadzić zajęć zakonnikom 

i zakonnicom oraz księżom diecezjalnym, których inspektor pozbawił takiego prawa. Osoby 

świeckie mogły katechizować dopiero po otrzymaniu na to zezwolenia. Punkty katechetyczne 

miał obowiązek zgłaszać administrator parafii, wypełniając przy tym dość szczegółową kartę, 

zawierającą dokładny opis pomieszczenia, a mianowicie liczbę dzieci, grup, oraz uczniów w 

poszczególnych grupach, a także plan zajęć oraz wykaz osób katechizujących. Każdy 

administrator parafii był zobowiązany, do składania raz w roku sprawozdania z działalności 

 17 lat nauczania religii, s. 249.78

 J. Doppke, dz. cyt., s. 101. 79

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 13, poz. 177.80
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punktów katechetycznych. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawował właściwy 

inspektorat oświaty. Wszystkie punkty katechetyczne były nadzorowane poprzez ocenę 

sprawozdań, kontrolę pomieszczeń oraz wizytację zajęć. W kościołach kontroli dokonywano 

tylko poprzez ocenę sprawozdań. Gdy zostały stwierdzone jakieś uchybienia, wówczas 

działalność punktu katechetycznego można było zawiesić . 81

 Wspomniana instrukcja nigdy nie była uzgadniana ze stroną kościelną i faktycznie 

ograniczała swobodę nauczania religii. Kościół przez wszystkie te lata nigdy nie zgadzał się z 

tym, by nauczanie w kościele było traktowane jako punkt katechetyczny i podkreślał, że 

katechizacja nie jest jakąś działalnością oświatową, lecz jedynie działalnością religijną . W 82

dalszym ciągu utrzymywano w mocy dyskryminacyjne zakazy prowadzenia zajęć przez 

zakonników, chociaż wiadomo było, że prowadzenie katechizacji bez ich pomocy było 

niemożliwe, gdyż stanowili oni wysoki procent osób katechizujących . 83

 Wszystkie dokumenty, jakie wydał resort oświaty na temat katechizacji miały za 

zadanie całkowitą likwidację katechizacji parafialnej. Stosowano w tym celu przeróżne 

metody i sposoby perswazji, a mianowicie: naciski na rodziców, perswazje w szkole, oraz 

zmęczenie uczniów kilkugodzinnym pobytem w szkole. Poprzez częste kontrole placówek, 

władze oświatowe spodziewały się ustania pracy w punktach katechetycznych. Spodziewano 

się również, że narzucone restrykcyjne przepisy administracyjne i wyostrzone wymogi 

sanitarne pozwolą na zwolnienie katechetów oraz zamknięcie pomieszczeń katechetycznych. 

Przewidziane wynagrodzenie w wysokości 1000 zł dla administratora parafii, miało przede 

wszystkim uzależnić katechizację od władz państwowych i zakazać pobierania jakichkolwiek 

składek finansowych od rodziców . 84

 W roku szkolnym 1961/62 zapoczątkowano masowe i systematyczne nauczanie religii 

przy parafiach. Trzeba było ogromnego wkładu pracy, aby zorganizować odpowiednią liczbę 

punktów katechetycznych, w których będą zapewnione wymagane warunki, a także 

zlokalizować je w niewielkiej odległości od szkoły. Początkowo katecheza nie miała 

 Tamże. 81

 J. Doppke, dz. cyt., s. 103-104.82

 Tamże, s. 104.83

 Tamże, s. 105. 84
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właściwych pomieszczeń i pomocy dydaktycznych . Lekcje religii często odbywały się w 85

kościołach, kaplicach, zakrystiach, na chórze, na plebaniach i w domach prywatnych. Punkty 

organizowano nie tylko przy kościołach, lecz także w tych miejscowościach i wsiach, w 

których znajdowały się szkoły. Łączyła się z tym konieczność dojazdów księży do miejsca 

nauczania, często w trudnych warunkach spowodowanych złymi warunkami 

atmosferycznymi i tak np. furmanką, rowerem, motocyklem, lub autobusem . 86

 Podczas organizowania i prowadzenia katechizacji parafialnej kościół nie 

podporządkował się zarządzeniom władz oświatowych. Z tego powodu w latach 1961-1973 

komunistyczne władze państwowe stosowały najrozmaitsze szykany i represje . Zakazano 87

katechizacji zakonnikom duchownym oraz siostrom zakonnym. Zakazy te często obejmowały 

katechetów świeckich. W wielu przypadkach zakazano nauczania religii w pomieszczeniach 

prywatnych, kaplicach, salkach katechetycznych, a także w kościołach. Często inspektor 

oświaty domagał się od administratorów parafii sprawozdań z nauczania religii, nawet gdy 

odbywały się one w kościołach . Władze państwowe stosowały również różnego rodzaju 88

groźby wobec uczniów, którzy uczęszczali na katechezę, a także wobec ich rodziców. 

Niektóre inspektoraty żądały sprawozdań od kierowników szkół, w jaki sposób starały się 

utrudnić dzieciom udział w nauce religii . 89

 Jesienią 1973 r po zmianie ekipy rządzącej zrezygnowano całkowicie z prób kontroli 

punktów katechetycznych, oraz złagodzono politykę wyznaniową. Tym samym walka o 

podporządkowanie katechizacji państwu w celu jej stopniowej likwidacji została przez władzę 

przegrana . Ponieważ próby zniszczenia katechizacji nie powiodły się w takim zakresie, jak 90

tego oczekiwano, postanowiono uderzyć na szerszą skalę, a mianowicie w kulturę narodową, 

środowisko wiejskie, tradycję religijną, posługę Kościoła, a także katechezę choć w 

znacznym stopniu skierowano uderzenie w rodzinę. Takie działanie władz państwowych 

miało doprowadzić do zmniejszenia wpływów rodziców na wychowanie dzieci . 91

 M. Majewski, dz. cyt., s. 2.85

 J. Stroba, Przepowiadanie i interpretacja, Poznań 1981, s. 142-143.86

 J. Doppke, dz. cyt., s. 110.87

 Tamże. 88

 Tamże, s. 111. 89

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 221.90

 J. Doppke, dz. cyt., s. 112.91
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 17 marca 1973 r. Resort Oświaty wydał zarządzenie o organizacji szkoły gminnej, 

przekonując społeczeństwo, że przyczyni się ona do podniesienia poziomu wykształcenia 

dzieci wiejskich . Episkopat Polski przeciwstawił się temu, twierdząc że zabieranie rodzinie 92

dziecka na cały dzień pociągnie za sobą nieodwracalne następstwa wychowawcze oraz 

domagał się, aby system szkół zbiorczych i zajęcia popołudniowe nie przeszkadzały w 

prowadzeniu katechizacji . 93

 13 października 1973 r. została uchwalona przez Sejm PRL ustawa w sprawie systemu 

edukacji narodowej, w której usankcjonowano prawnie istnienie gminnych szkół zbiorczych i 

nauczanie dla dzieci sześcioletnich. Nadto zajęcia popołudniowe w świetlicach szkolnych 

określano jako fakultatywne . Na skutek pogarszających się warunków ekonomicznych 94

państwa, rozwój szkół zbiorczych został w szybkim tempie zahamowany. Zrezygnowano z 

całodziennego przetrzymywania dzieci w budynkach szkolnych, ponieważ brakowało 

środków finansowych na dożywianie, jak też i na dowożenie dzieci . 95

 Pod wpływem kryzysu gospodarczego, fali strajków w 1980 r., oraz zmian ekip 

partyjno-rządowych, władze Polski zmuszone były nawiązać dialog z Kościołem. Efektem 

wspólnych rozmów było zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 23 października 1981 

r. w sprawie umożliwienia dzieciom i młodzieży szkolnej uczestniczenia w katechezie 

parafialnej . Podczas oficjalnego wystąpienia, władze państwowe oświadczyły że 96

katechizacja parafialna jest wewnętrzną sprawą Kościoła, a nauczanie religii zostało 

wyłączone spod kontroli władz oświatowych. Moc prawną utraciły także wszystkie 

dyskryminujące zarządzenia i instrukcje z 1961 r. . 97

 Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r., rozpoczęła się 

kolejna walka o „świeckość” szkoły. Na szeroką skalę była prowadzona akcja usuwania 

krzyży z pomieszczeń szkolnych. Innym krokiem było nauczanie młodzieży filozofii 

marksistowskiej, zaś programy te uderzały w dużej mierze w wartości chrześcijańskie . 98

 M. Maciaszek, Treść kształcenia i wychowania w reformach szkolnych PRL, Warszawa 1980, s. 109.  92

 J. Doppke, dz. cyt., s. 113.93

 „Monitor Polski”, nr 44, poz. 260.  94

 J. Doppke, dz. cyt., s. 114.95

 Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych., 1981, nr 10, poz. 76.96

 J. Doppke, dz. cyt., s. 115. 97

 Tamże, s. 116. 98
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 Walka o wolność katechizacji prowadzona przez Kościół w całym okresie 

powojennym, toczyła się ze świadomością spełnienia podstawowego obowiązku wobec Boga 

i Ojczyzny. Rok 1990 był przełomem w polskiej katechizacji, gdyż nauka religii powróciła do 

szkół. To wydarzenie jest próbą naprawy krzywd jakie społeczeństwo polskie doznało 

podczas rządów komunistycznego systemu totalitarnego, które w efekcie dokonało podziału 

narodu polskiego, oraz wytworzyło rozdźwięk pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem.  
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Rozdział II.  

Uwarunkowania społeczno – religijne katechizacji w parafii po 1945 roku  

1. Terytorium parafii 

Okres międzywojenny nie sprzyjał żadnym zmianom granic parafii zabłudowskiej. 

Dopiero w latach 1939-1945 zostały wprowadzone podziały polityczne i administracyjne co 

doprowadziło do podziału archidiecezji wileńskiej na część polską, litewską i białoruską. 

Parafia Zabłudów pozostała w dekanacie białostockim, zaś Białystok, jako jedyne większe 

miasto na tym terenie stało się tymczasową stolicą archidiecezji. W okresie powojennym nic 

nie sprzyjało tworzeniu nowych struktur administracji kościelnej. Władze komunistyczne nie 

zgodziły się na utworzenie nowych parafii, przez co nie następowały żadne poważniejsze 

przesunięcia granic już istniejących parafii . W celach ułatwienia pracy administracyjnej w 99

1975 r. doszło do podziału dekanatu białostockiego na kilka mniejszych. Zabłudowska parafia 

została przydzielona do dekanatu Białystok - Południe . 100

Pod względem terytorialnym, parafia w Zabłudowie jest bardzo rozległa. Ankieta 

parafialna przeprowadzona w 1975 r. wymienia 54 miejscowości i osad, a wśród nich: 

Zabłudów, wieś Aleksicze, majątek Bogdaniec, wieś Bobrowa, gajówka Buda, wieś 

Dobrzyniówka, wieś Dawidowicze, Folwarki Małe , Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, 

wieś Hoźna, nadleśnictwo Izoby, kolonia Józefowo, wieś Krynickie, wieś Kowalowce, osada 

Krasne, osada Kucharówka, wieś Koźliki, wieś Kołpaki, kolonia Krukowszczyzna, wieś 

kamionka, gajówka Kościukówka, nadleśnictwo Kozi Las, wieś Laszki, wieś Łukiany, wieś 

Łubniki, wieś Małynka, osada Majówka, wieś Nowosady, wieś Ostrówki, wieś Olszanki, wieś 

Ochremowicze, wieś Protasy, wieś Pasynki, wieś Pawły, wieś Potoka, osada Płoskie, wieś 

Rafałówka, wieś Rudnica, kolonia Słomianka, wieś Solniki, wieś Sieśki, wieś Skrybicze, wieś 

Tylwica, osada Teodorowo, wieś Zwierki, wieś Zajezierce, wieś Zacisze, wieś Zagruszany, 

wieś Zajma, wieś Żuki, stacja, kolonia i nadleśnictwo Żednia. Wiele z tych miejscowości jest 

 L. Müllerowa, Organizacja (archi)diecezji wileńskiej w latach 1914-1984, „Studia Teologiczne. 99

Białystok-Drohiczyn-Łomża”, 5-6 (1987-1988), s. 145.

 Kronika archidiecezji w Białymstoku, [w]: Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji w 100

Białymstoku, Rok 1979, red. C. Potocki, Białystok 1979, s. 57. 
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położonych w znacznej odległości od kościoła parafialnego, np. osada Majówka – 13 km, 

gajówka Stary Majdan – 18 km, Bobrowa – 14 km, kolonia Krukowszczyzna – 15 km, 

leśnictwo Kozi Las – 15 km, Tatarowce – 13 km . Parafianie zamieszkujący te miejscowości 101

mieli często dość poważny problem z dotarciem do świątyni parafialnej w niedzielę na Mszę 

świętą. Dlatego wierni z parafii często byli zmuszeni do uczęszczania do innych kościołów i 

kaplic znajdujących się w sąsiednich parafiach. Aby sprostać potrzebom wiernych zostało 

zasugerowane utworzenie nowych parafii. Nie było to łatwe, gdyż nie tylko parafia 

zabłudowska borykała się z tym problemem. Parafie leżące na tzw. „ścianie wschodniej” 

miały bardzo podobny problem, gdyż były bardzo rozległe terytorialnie. W większości wsi i 

osad należących do tych parafii, oprócz wyznawców kościoła katolickiego, znajdowali się 

również wyznawcy kościoła prawosławnego. Z tego też powodu te parafie, jak też i parafia w 

Zabłudowie potrzebowały reorganizacji. 

Pierwsza taka sytuacja nadarzyła się w Polsce na skutek upadku systemu 

komunistycznego. Dzięki temu możliwe było utworzenie nowych wspólnot parafialnych. 

Jedną z nich była parafia pod wezwaniem Krzyża Świętego w Grabówce, która została 

erygowana przez ks. bpa Edwarda Kisiela w 1989 r. . Na skutek tych zmian do nowej parafii 102

w Grabówce przyłączono leśniczówkę Majówkę i osadę Izoby należące do parafii 

zabłudowskiej.  

Kolejna zmiana granic parafii Zabłudów nastąpiła w 1991 r. Tym razem dotyczyły 

kolonii i nadleśnictwa Żednia, które włączono do parafii p.w. Opatrzności Bożej w 

Michałowie . Za takim rozwiązaniem przemawiały względy komunikacyjne, a także fakt, że 103

dzieci z tych miejscowości uczęszczały do szkół w Michałowie .  104

Mocą bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. , 105

parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie należy do archidiecezji 

 AMAB, Ankieta parafialna z 1977 roku, s. 1-2.101

 Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji białostockiej 1998, Białystok 1998, s. 115.102

 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Białymstoku (dalej: AKMB), Parafia Zabłudów, Dekret bpa E. 103

Kisiela, 21 XII 1991.

 AKMB, Parafia Zabłudów: Pismo ks. prob. J. Krysiewicza do bpa E. Kisiela, z dnia 13 grudnia 104

1991 roku.

 T. Kasabuła, Utworzenie archidiecezji białostockiej, [w:] Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, red. 105

T. Kasabuła, Białystok 2002, s. 15.

"31



białostockiej. Od 1994 r., podczas nowego podziału diecezji na dekanaty, została przyłączona 

do dekanatu Białystok – Wschód. W skład parafii wchodzą następujące wsie i osady: 

Aleksicze, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Gnieciuki, 

Krynickie, Kowalowce, Krasne, Kołpaki, Koźliki, Kucharówka, Kamionka, Laszki, Łukiany, 

Łubniki, Małynka, Nowosady, Ostrówki, Olszanka, Ochremowicze, Protasy, Pasynki, Płoskie, 

Rafałówka, Rudnica, Słomianka, Solniki, Sieśki, Tatarowce, Tylwica, Teodorowo, Zacisze, 

Zagłuszany, Zajezierze, Zajma, Zwierki i Żuki. Łącznie z miastem Zabłudów parafia 

obejmuje 39 miejscowości .    106

2. Ludność parafii 

W skład ludności zamieszkującej tereny parafii Zabłudów po 1945 r. obok ludności 

wyznania katolickiego wchodziła ludność wyznania prawosławnego. Ze względu na niezbyt 

dużą odległość Białegostoku od parafii zabłudowskiej, wielu szczególnie młodych ludzi w 

latach powojennych opuściło swoje domy rodzinne, z zamiarem udania się do miasta w celu 

kształcenia się i zdobycia zawodu. Szczególnie rozwój urbanistyczny i industrializacja stolicy 

województwa zachęcała młodych do tego rodzaju decyzji. W związku z tym średnia wieku 

parafian znacznie się podniosła, gdyż młodzi ludzie  wyjechali i na wieś już nie wrócili. 

Starzenie się ludności idzie w parze ze starzeniem się parafii. Obecnie bardzo duża 

liczba ludzi w podeszłym wieku zamieszkuje wsie, które z każdym rokiem wyludniają się, 

gdyż starsi wymierają, a młodsi, jeżeli już tu zastają, wybierają na miejsca stałego 

zamieszkania działki o bardziej korzystnej lokalizacji, niż zapadła wieś. W świetle 

powyższych zależności nie dziwi fakt, iż liczba zawieranych małżeństw, w porównaniu z 

okresem kilkunastu lat powojennych z każdym rokiem spada. To także powód zmniejszania 

się liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie parafii . W 1987 r. parafia Zabłudów 107

liczyła 5 298 parafian, z czego 782 osoby to emeryci i renciści  108

 Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji białostockiej 1998, s. 115.106

 AMAB, Odpisy metryk chrztów, ślubów i pogrzebów parafii Zabłudów z lat 1945-1990.107

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej […], z 1987 roku, s. 1.108
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3. Życie religijne wiernych 

Zaangażowanie wiernych w katechizację i prawidłowy jej przebieg w parafii zależny 

jest od stopnia zaangażowania wiernych w życie religijne parafii, od jego rozwoju w rodzinie. 

Cały ten proces ma ogromny wpływ na oblicze moralne młodzieży. Pozwala młodym ludziom 

na ukształtowanie właściwej hierarchii wartości moralnych. Życie religijne wiernych w 

parafii Zabłudów koncentrowało się zawsze wokół świątyni parafialnej. Najważniejszymi 

momentami formacji religijnej było uczestnictwo w Eucharystii i przystępowanie do innych 

sakramentów świętych. Zwłaszcza niedzielna Msza święta była czasem budowania więzi 

wspólnotowej parafii. W okresie powojennym szczególną formą podkreślenia pobożności 

parafian był udział w uroczystościach parafialnych, związanych z odpustami. Gromadziły one 

znaczną liczbę wiernych. Ze względu na tytuł kościoła i parafii nadzwyczaj podniośle 

obchodzono uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dużą czcią otaczano również 

świętego Rocha, patrona ubogich, chorych, zwłaszcza w czasie epidemii. Ku jego czci 

zbudowano kaplicę, a w liturgiczne wspomnienie Świętego Rocha odprawiano w niej Mszę 

świętą. Obchodzono również odpust świętego Michała Archanioła (29 września). Wysoką 

rangę nadawano też świętu (chociaż bez odpustu) Podwyższenia Krzyża Świętego .  109

Widocznym przejawem pobożności parafian było nadanie niektórym większym wsiom 

świętych patronów. Stałym zwyczajem stało się odprawianie w tych wsiach 

okolicznościowych nabożeństw połączonych ze Mszą świętą, podczas których kapłan święcił 

pola, domy i zagrody wiejskie. Takie nabożeństwa z całą pewnością odbywały się we wsiach 

takich jak: Folwarki Małe - 5 czerwca (św. Bonifacego), Folwarki Wielkie - 20 lipca (bł. 

Czesława), Dobrzyniówka - 10 czerwca (bł. Bogumiła), Krynickie - 26 lipca (św. Anny), 

Nowosady - 24 czerwca (uroczystość św. Jana Chrzciciela) i 2 sierpnia (święto Matki Boskiej 

Anielskiej), Kamionka i Zajerce - 7 sierpnia (św. Kajetana), Rafałówka - 14 września (święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego) . 110

Wśród wiernych parafii w Zabłudowie szczególnie żywy był kult Maryjny. 

Kultywowano zwyczaj śpiewania w każdą sobotę „Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie”. 

 A. Szot, Dzieje rzymskokatolickiej parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie, 109

Białystok 2003, s. 136-137.

 APZ, Dokumenty urzędowe: Decyzja naczelnika miasta i Gminy w Zabłudowie, 17 V 1988.110
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Niemal w każdym katolickim domu w tym dniu, z rana, nierzadko przy pracach domowych, 

gospodarskich, dorośli wraz z dziećmi śpiewali Godzinki. W piątki regularnie śpiewano w 

świątyni parafialnej „Godzinki o Męce Pańskiej”, zaś w niedzielę „Różaniec o Najsłodszym 

Imieniu Jezus” .  111

Po wojnie młodzież i starsi chętnie garnęli się do stowarzyszeń i grup religijnych. W 

1946 r. w Zabłudowie istniały i aktywnie działały: Trzeci Zakon Świętego Franciszka, Kółka 

Różańcowe, Apostolstwo Modlitwy, sodalicje mariańskie, Krucjata Eucharystyczna oraz 

parafialny oddział „Caritas”. Wierni sięgali po lekturę religijną. Dużym wzięciem cieszyły się 

czasopisma religijne: „Rycerz Niepokalanej”, „Niedziela”, „Tygodnik Powszechny” i 

„Tygodnik Warszawski” . 112

Jakkolwiek wojna pozostawiła na religijności i moralności wiernych parafii 

zabłudowskiej głęboką rysę, to jednak według akt wizytacji z 1946 r. ogół parafian był 

„uświadomiony religijnie dostatecznie i dobrze”. Wśród wad wizytator wymieniał przede 

wszystkim alkoholizm i jego skutki. Ponadto zauważył, iż „niektórzy spośród parafian 

zabłudowskich ulegli smutnym skażeniom wojny w postaci kilku konkubinatów” . 113

Szczególnym przejawem życia religijnego parafian, jego podsumowaniem i impulsem 

ku odnowie były przeprowadzane co kilka lat misje parafialne. Po II wojnie światowej odbyły 

się one z inicjatywy ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego w 1946 r., zaś kolejne odbyły się w 

1958 r. Frekwencja podczas Mszy świętych i uroczystości składających się na misje była 

bardzo dobra, a do spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło około 4 500 osób . W dniach od 114

10 do 17 października 1970 r. na misje parafialne zostali zaproszeni ojcowie franciszkanie z 

Łomży. Otrzymali oni od ks. bpa Henryka Gulbinowicza rozszerzoną jurysdykcję do 

rozgrzeszania wiernych z grzechów zastrzeżonych ordynariuszowi. Oprócz ojców 

franciszkanów taką jurysdykcję otrzymali także miejscowi spowiednicy . W październiku 115

 A. Szot, dz. cyt., s. 140.111

 APZ, Visitatio Pastoralis Archidoecesis Vilnensis. Decanatus Bialostocensis. Parochia Zabłudów, 112

12 VIII 1946.

 APZ, Visitatio Pastoralis Archidoecesis Vilnensis. Decanatus Bialostocensis. Parochia Zabłudów, 113

12 VIII 1946; Dekret reformacyjny, 1 V 1946.

 APZ, Kwestionariusz do protokołu wizytacyjnego parafii pw. św. Piotra i Pawła w Zabłudowie, 2 114

VI 1970, s. 5.

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej […],1977, s. 3.115
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1987 r. kolejne misje parafialne przeprowadzili ojcowie franciszkanie: Bernardyn Bednorz i 

Izydor Schmitchen. Trwały one tydzień i odbywały się przy nadzwyczajnie wysokiej 

frekwencji wiernych, podobnie zresztą jak i przy poprzednich misjach .  116

Wszelkie wizytacje duszpasterskie, przeprowadzane przez władzę kościelną były 

związane z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży szkolnej, wizytacją punktów 

katechetycznych, kaplic i cmentarzy oraz składaniem wizyt domowych obłożnie chorym . 117

Jednym z kryterium życia religijnego wspólnoty parafialnej są działające grupy 

religijne. W parafii Zabłudów najbardziej aktywne wspólnoty to ministranci, Ruch 

Domowego Kościoła (powstał na bazie Ruchu Światło-Życie) i Grono Przyjaciół Seminarium 

Duchownego .  118

W 1977 r. w parafii było 45 ministrantów. Przez kolejnych dziesięć lat ich liczba 

zmalała do 30 osób . Spowodowane było to zmianami księży opiekunów, a także stopniem 119

ich zaangażowania w Liturgiczną Służbą Ołtarza. Grupę ministrantów tworzyli chłopcy, 

którzy byli po Pierwszej Komunii świętej. Ministrantami pozostawali zwykle do ukończenia 

szkoły średniej, wielu służyło do Mszy świętej jeszcze dłużej, aż do ślubu. Każdego roku, w 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kandydaci do liturgicznej 

Służby Ołtarza, po wcześniejszym trzymiesięcznym przygotowaniu, mogli nałożyć wcześniej 

poświęconą komżę, przez co stawali się pełnoprawnymi ministrantami ze wszystkimi 

obowiązkami i przywilejami. Obowiązkiem każdego ministranta jest czynny udział we Mszy 

świętej w niedziele, święta i dni powszednie oraz obecność na zbiórkach o charakterze 

szkoleniowo-organizacyjno-formacyjnym. Od tego ostatniego obowiązku zwolnieni byli 

ministranci pochodzący z odległych wsi, ze względu na trudny dojazd do świątyni 

parafialnej .  120

Pragnienie większego zaangażowania się młodzieży w życie Kościoła sprawiło, że w 

parafii powstała wspólnota „Ruch Światło – Życie”. W 1987 r. wspólnota ta liczyła 64 osoby i 

 APZ, Kwestionariusz wizytacji pasterskiej, 24 X 1992, s. 8.116

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej […], 1970, s. 4.117

 APZ, Protokół z wizytacji pasterskiej […], 1997.118

 APZ, Protokoły wizytacji kanonicznej […], 1977, 1987.119

 APZ, Protokół z wizytacji pasterskiej […], 1997, s. 4-5.  120
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była podzielona na pięć grup formacyjnych . Jedną z grup stanowiła diakonia muzyczna 121

czyli schola, która podczas uroczystości parafialnych ubogacała liturgię śpiewem. Na bazie 

wspomnianej grupy oazowej w 1990 r. powstał Ruch Domowego Kościoła. Przez pewien czas 

w jego skład wchodziły trzy rodziny z Zabłudowa. Po czterech latach powstał kolejny krąg, 

który skupiał jeszcze cztery rodziny ze wsi Krynickie. Raz w miesiącu, w niedzielę, wszyscy 

gromadzili się na spotkaniach formacyjnych. Członkowie tej wspólnoty często uczestniczyli 

w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych specjalnie dla nich. Członkowie Ruchu 

Domowego Kościoła byli również odpowiedzialni za gablotkę w kościele, a także angażowali 

się w kolportaż czasopism i książek religijnych . 122

Głębokie życie religijne wiernych w parafii nie pozostało bez wpływu na powołania 

kapłańskie i zakonne. W latach powojennych odbyło się kilka uroczystości prymicyjnych w 

świątyni parafialnej. Z parafii Zabłudów pochodzą księża tacy jak: Konstanty Andrzejewicz, 

Jan Okurowski, Marek Czech, Józef Koszewnik SDB, Bogusław Horodeński, Józef 

Horodeński, Jan Halicki i Tadeusz Zadykowicz . 123

Pod koniec lat sześćdziesiątych parafia mogła poszczycić się pięcioma powołaniami 

do żeńskich zgromadzeń zakonnych: Julietta Zadykowicz - Zgromadzenie Sióstr Świętej 

Elżbiety, Jadwiga Leończuk – Zgromadzenie Sióstr Eucharystek i Bożena Jaszczołt – 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej . 124

Głęboka więź parafian zabłudowskich z Seminarium Białostockim spowodowała 

zaistnienie w parafii Grona Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku. Skupia ono 

60 osób, którzy swą modlitwą wspierają tych wszystkich, którzy przygotowują się do 

kapłaństwa, a także w intencji tych, którzy pomagają przygotować się alumnom i klerykom 

do służby w Kościele . 125

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej […], 1987. s. 3.121

 Tamże, s. 8-9.122

 Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji białostockiej 1998, s. 118. 123

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej […], 1970, s. 2. 124
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Rozdział III.  

Katechizacja w parafii w latach 1945-1961  

1. Kuria białostocka a działalność katechetyczna 

Arcybiskupi i biskupi w czasie konferencji Episkopatu Polski 23 września 1948 r. we 

Wrocławiu dość mocno podkreślili w liście pasterskim, wydanym po tym zebraniu, 

obowiązek wychowania młodego człowieka. Wychowanie to jest w zasadzie sprawą trzech 

społeczności, w które dziecko jest wrodzone, a w szczególności w rodzinę, Kościół i państwo. 

Harmonijna współpraca tych trzech podmiotów wychowawczych i ich wzajemne 

uzupełnianie się stwarzają idealne warunki pedagogiczne. W dalszej części listu biskupi 

przypomnieli, że w tym wielkim, a zarazem trudnym zadaniu wychowawczym swą pomocą 

służy Kościół, który z woli swego Boskiego Założyciela jest pierwszym nauczycielem, 

wychowawcą i duchowym przewodnikiem wszystkich wiernych . 126

Papież Jan Paweł II mówiąc na temat katechizacji przypomniał, a zarazem podkreślił, 

że ten obowiązek spoczywa na pierwszym miejscu na biskupach, którzy na mocy swego 

urzędu są odpowiedzialni za prowadzenie, kierowanie i koordynowanie katechezy w 

powierzonych im Kościołach lokalnych . Powojenna katechizacja w archidiecezji w 127

Białymstoku nie należała do łatwych i często musiała zmagać się z wieloma trudnościami. 

Wysiłkiem władz kościelnych i katechetów z roku na rok sytuacja pod tym względem ulegała 

powolnej, ale systematycznej poprawie. 

W lipcu 1945 r. ks. abp Romuald Jałbrzykowski, po swoim przymusowym wyjeździe 

z Wilna, zajął się w Białymstoku losem katechizacji . Pierwszym posunięciem jakiego 128

 APZ, List Pasterski Episkopatu z dnia 23 września 1948 roku, s. 2.126

 „Czas Miłosierdzia”, 2 (1995), nr 8, s. 13.127

 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995. Księga jubileuszowa, 128

red. S. Hołodok, Białystok 1995, s. 12.
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dokonał pod tym względem 4 marca 1946 r. było powołanie na wizytatorów szkolnych ks. 

Stanisława Czyżewskiego, ks. Antoniego Zalewskiego i ks. Jana Trochima .  129

We wrześniu 1946 r. z polecenia ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego ks. Michał 

Sopoćko zorganizował w Białymstoku kurs katechetyczny dla osób zakonnych i świeckich. 

Odbywał się on każdego roku i trwał do dwóch miesięcy. Jego zadaniem było kształcenie 

nowych sił do pracy katechetycznej.  

24 września 1948 r., jeden z wizytatorów szkolnych ks. Stanisław Czyżewski, za 

aprobatą kurii białostockiej, przesłał do wszystkich parafii pismo, w którym przedstawił 

wytyczne dotyczące pełnego i świadomego uczestnictwa młodzieży we Mszy świętej. 

Podkreślił również, że zadania, które spoczywają na uczniach powinny być poruszone przez 

katechetów podczas katechizacji na lekcjach religii. Wszyscy księża nauczający religii w 

szkołach powinni także zadbać o to, aby każdy uczeń posiadał mszalik i potrafił z niego 

korzystać . 130

W kilka dni po wydaniu w/w pisma kuria arcybiskupia wydała kolejne pismo, w 

którym podkreśliła że ważną rzeczą w nauczaniu młodego pokolenia jest sumienność i 

punktualność samych katechetów. Innym obowiązkiem, jaki spoczywa na katechetach jest 

nauczanie młodzieży pieśni związanych ze Mszą świętą oraz organizowanie dla nich 

nabożeństw. Wielkim wyzwaniem dla katechetów było także zaopatrywanie uczniów w 

książki na tematy religijne, co w tamtych czasach nie było łatwe .    131

Kolejne pismo wydane 20 października 1949 r. przez ks. Stanisława Czyżewskiego, 

było przypomnieniem obowiązków które spoczywały na katechetach, co do zachęcenia 

młodzieży do jeszcze gorliwszego udziału we Mszy świętej niedzielnej. Raz w miesiącu 

należało zorganizować dla nich adorację Najświętszego Sakramentu i zmobilizować ich do 

pełnego uczestnictwa w tej formie modlitewnej .  132

Pod koniec lat czterdziestych, gdy władza państwowa zmierzała coraz bardziej do 

usunięcia katechizacji ze szkół i gdy katecheci doświadczali coraz częstszych szykan ze 

 M. Paszkiewicz, Dziesięciolecie rządów Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w Białymstoku 129

(1945-1955), „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” (dalej: WKAB), 6 (1980), nr 2, s. 97.

 APZ, Pismo Kurii Arcybiskupiej Wileńskiej do Księży Proboszczów i Prefektów.130

 APZ, Pismo Kurii Arcybiskupiej, 28 września 1948.131

 APZ, Pismo ks. Czyżewskiego o nabożeństwach niedzielnych dla młodzieży.132
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strony urzędników rozmaitych szczebli, z pomocą katechetom i nauczycielom religii 

przychodziła kuria białostocka. Starała się wspierać katechetów, aby nie poddawali się 

szykanom i innego rodzaju działaniom, skierowanym przeciwko ich osobom przez władze 

państwowe. Przypomniała, że postawę katechety w tych trudnych czasach powinna cechować 

gorliwość, pilność i sumienność .  133

Od 1 września 1950 r., mimo wzrastających przeszkód i trudności, ks. abp Romuald 

Jałbrzykowski dołożył wszelkich starań, aby zorganizować nauczanie religii przy parafiach. 

Przystosowano do tego celu różne pomieszczenia przykościelne i prywatne. W celu 

polepszenia tego rodzaju inicjatywy, zmobilizował zakonne i świeckie katechetki oraz 

powiększył grono księży katechetów i wizytatorów nauki religii . 134

Abp Romuald Jałbrzykowski przez cały czas swojej posługi pasterskiej w 

Białymstoku troszczył się o młodzież i jej wychowanie religijne. W pouczeniu pasterskim 

skierowanym do rodziców, dzieci i młodzieży wydanym 16 września 1950 r. podkreślił 

trudności, jakie ma „dziatwa i młodzież w zdobywaniu wiedzy religijnej w szkole”. 

Zaznaczył również że te trudności mają je pobudzać do pilnego korzystania z tego, co im w 

tej dziedzinie ofiarowuje dom, Kościół i sala katechetyczna. 

W kolejnych pismach wydanych przez kurię arcybiskupią na temat katechizacji dość 

dużą uwagę przywiązywano do samego sposobu przekazywania treści związanych z 

nauczaniem religii. Przypomniała ona również że tam, gdzie nie mógł nauczać religii 

proboszcz, katechizować mieli księża wikariusze, a w szkołach podstawowych - 

przygotowani do tego zadania katecheci świeccy. Każdy proboszcz, zgodnie z pismem 

wydanym przez kurię arcybiskupią, oprócz wyznaczonych wizytatorów, był także 

wizytatorem religii w swojej parafii . 135

Sprawa rozwoju katechizacji parafialnej i szkolnej była jednym z głównych zadań 

kurii arcybiskupiej w Białymstoku. Przekazywała ona informacje dotyczące obowiązującego 

programu nauczania wydanego przez Komisję Katechetyczną Episkopatu Polski. Zachęcała 

katechetów, aby w swojej pracy z młodzieżą stosowali nowoczesne metody nauczania, a 

 APZ, Pismo Kurii Arcybiskupiej Wileńskiej do Proboszczów, Prefektów i Wikariuszy.133

 M. Paszkiewicz, Dziesięciolecie rządów, s. 98.134

 APZ, Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Księży Proboszczów Archidiecezji w 135

Białymstoku, 4 listopada 1960.
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wszystko po to, aby młodzież mogła łatwiej przyswoić wiedzę religijną, utrwalić już zdobytą 

i umieć zastosować ją w codziennym życiu .  136

Jednym z problemów, z którym zmagała się kuria pod koniec lat pięćdziesiątych, było 

coraz większe zeświecczenie wśród władz szkolnych i państwowych. Miało to przemożny 

wpływ na katechizację, zwłaszcza młodzieży. W szkołach, z których usunięto lekcje religii, 

proboszcz był odpowiedzialny za zorganizowanie katechizacji na terenie swojej parafii. Jego 

obowiązkiem była również troska o to, aby młodzież ucząca się w szkołach na jego terenie, 

również dojeżdżająca, miała dostęp do wiedzy religijnej w formie katechizacji . 137

Wszyscy proboszczowie zostali zobowiązani do złożenia podań do władz szkolnych w 

celu przedłużenia kontraktów na rok szkolny 1959/60. O tych i o innych zobowiązaniach 

przypominała kuria arcybiskupia w Białymstoku w pismach skierowanych do księży 

proboszczów. Zawierały one także informacje o tym, że katecheci na zakończenie roku 

szkolnego powinni wydawać swoim uczniom świadectwa nauczania religii. Przypomniała 

również, że w dniach od 27 do 28 sierpnia 1959 r. w Seminarium Duchownym w 

Białymstoku będzie zorganizowany kurs katechetyczny dla duchowieństwa. Były to cenne 

spotkania, pozwalające na poszerzenie wiedzy na tematy związane z nauczaniem religii . 138

Jednym z ostatnich pism, jakie wydała kuria arcybiskupia w Białymstoku w czasie 

zmagań z władzą państwową o kształt i formę katechizacji było przypomnienie rodzicom, że 

ich obowiązkiem jest składanie w odpowiednim czasie pisemnych deklaracji. Powinni oni 

wyrazić w nich wolę, aby ich dzieci uczęszczały na katechezę w szkole. Rzeczywistość 

okazała się całkiem inna, gdyż władze szkolne były zobowiązane do fałszowania deklaracji 

rodziców wbrew ich woli. Była to jedna z metod prowadzących do tworzenia szkół 

„świeckich”. Kuria arcybiskupia w Białymstoku pouczała w swoim piśmie, że takie działania 

są przeciwne zarządzeniu ministra oświaty z 8 grudnia 1956 r. oraz są przeciwne wydanemu 

okólnikowi z dnia 14 kwietnia 1959 r 

 APZ, Instrukcja Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku o organizacji katechizacji parafialnej z 136

sierpnia 1959 roku. 

 Tamże.137

 APZ, Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Księży Proboszczów Archidiecezji w 138

Białymstoku, 4 listopada 1960.
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2. Katecheci 

Przemiany polityczne, jakie dokonywały się w Polsce w czasach powojennych 

zapowiadały od początku walkę świeckiego i komunistycznego państwa o „rząd dusz”. Coraz 

cięższe działa zaczęto wytaczać nie tylko na katechetów duchownych, lecz także zamierzano 

uderzyć w osoby świeckie, które również zajmowały się katechizacją. 

Przedwojenne ustalenia prawne, obowiązujące jeszcze w pierwszych latach PRL, 

pozwoliły w archidiecezji w Białymstoku na organizowanie szkół z obowiązkowym 

nauczaniem religii. Lekcje religii były prowadzone w dość prymitywnych warunkach. Nie 

było programów nauczania, a także żadnych pomocy naukowych. W większości szkół nie 

było światła elektrycznego, były również problemy z opałem na czas jesienny i zimowy, a 

także brakowało ławek i stolików. Podręczniki dla katechetów, a także zeszyty dla uczniów 

były wielką trudnością do zdobycia. Wszystkie te problemy, jakie pojawiły się na początkach 

pracy katechetycznej, były rozwiewane poprzez wielki zapał katechetów i pęd do nauki dzieci 

i młodzieży .  139

W pierwszych latach powojennych katecheci początkowo nie otrzymywali żadnego 

wynagrodzenia za swą pracę, później była to tylko symboliczna kwota w wysokości jednego 

stypendium mszalnego miesięcznie .  140

Wakacyjny kurs katechetyczny, jaki odbył się w dniach od 4-21 lipca 1945 r. w 

Częstochowie był wielkim wydarzeniem dla katechetów nauczających w szkołach. W kursie 

tym wzięło udział około 500 uczestników, z czego 20 osób przybyło z terenów archidiecezji 

wileńskiej, pozostających w granicach Polski. Głównym tematem kursu było obudzenie 

zainteresowania katechezą i ożywienie działalności katechetycznej . 141

Podstawowym problemem, którym należało się zająć, było kształcenie nowych 

katechetów, a także tych którzy już uczyli w szkołach. Księża, którzy przyjechali po wojnie z 

Wilna i ukończyli tamtejsze seminarium, byli zatrudnieni w archidiecezji jako katecheci. 

Wileńskie seminarium duchowne Dekretem Rady Komisarzy Ludowych Litewskiej Republiki 

 Tamże. 139

 Tamże. 140

 Tamże.141
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Radzieckiej zostało rozwiązane dnia 20 lutego 1945 r. zaś Polakom uczącym się w tym 

seminarium nakazano, aby wyjechali do Polski . W lipcu tegoż roku ks. abp Romuald 142

Jałbrzykowski po swoim przymusowym wyjeździe z Wilna, zajął się w Białymstoku oprócz 

katechizacji losem seminarium duchownego . Nie było to zadanie łatwe z powodu wielkich 143

zniszczeń powstałych na skutek działań wojennych. Wysiłkiem ludzi dobrej woli 8 maja 1945 

r. został zainaugurowany pierwszy rok pracy seminarium duchownego w Białymstoku . 144

Wiosną 1946 r., mając na względzie dobro nauczania religii w szkołach, ks. abp 

Romuald Jałbrzykowski powołał na wizytatorów szkolnych do spraw nauki religii ks. 

Stanisława Czyżewskiego, ks. Antoniego Zalewskiego i ks. Jana Trochima . Wszelkie 145

spostrzeżenia i opinie na temat katechezy prowadzonej przez księży w pierwszych latach 

powojennych były omawiane podczas zebrań księży katechetów. Takie zebrania odbywały się 

raz na kwartał, przeważnie na plebanii przy kościele świętego Wojciecha w mieszkaniu ks. 

Antoniego Zalewskiego. Tym zebraniom przewodniczył prezes księży prefektów, ks. 

Kazimierz Borżym. W 1947 r. w archidiecezji w Białymstoku zatrudnionych było 76 księży 

katechetów i 10 katechetek. Liczba ta powoli wzrastała, gdyż w 1958 r. było już 109 księży 

katechetów i 17 katechetek . 146

Nowy rok szkolny 1950/51 przyniósł ze sobą wielkie zmiany. Polegały one głównie na 

tym, że katecheza odbywała się poza szkołą do której młodzież uczęszczała. Głównym 

ośrodkiem katechizacji była od tej pory parafia. Mimo różnorodnych trudności i przeszkód ks. 

abp Romuald Jałbrzykowski, przy pomocy księży proboszczów zorganizował nauczanie 

religii przy kościołach i w punktach katechetycznych . Przystosowano do tego różne 147

pomieszczenia przykościelne i prywatne. Nie było to zadanie łatwe, gdyż borykano się często 

z wieloma problemami takimi jak: brak sal, ławek, pomocy naukowych. Często katecheci 

uczyli w niedogrzanych kościołach lub zakrystiach przez cały rok szkolny. Pomieszczenia, 

 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995, s. 12.142

 Tamże, s. 16.143

 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1980, red. E. Ozorowski, 144

Białystok 1981, s. 11.

 M. Paszkiewicz, Dziesięciolecie rządów, s. 97.145

 Tamże, s. 103-104.  146

 Tamże, s. 103-104.  147
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jakie były wynajęte we wsiach, były często tak skromne, że w minimalnym zaledwie stopniu 

odpowiadały warunkom potrzebnym do prowadzenia katechezy .  148

Nauczanie młodzieży w takich warunkach trwało jeszcze przez sześć kolejnych lat. 

Dopiero w 1956 r. katechizacja powróciła do szkół, lecz na krótko, gdyż tylko do 1960 r. W 

tych latach katecheza była prowadzona w szkołach zgodnie z zarządzeniem ministra oświaty 

z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie nauczania religii w szkołach . 149

Jeden z punktów tego zarządzenia mówił, że nauczycielem religii może być osoba 

duchowna, lub świecka mająca odpowiednie uprawnienia uznane przez władze kościelne do 

nauczania religii. Takim nauczycielem, według powyższego zarządzenia, nie mógł być 

nauczyciel przedmiotów świeckich. Wszelkie wynagrodzenia związane z nauczaniem religii 

były pokrywane przez budżet Ministerstwa Oświaty, a liczba godzin nauczania w ciągu 

tygodnia wynosiła w szkole podstawowej 30 godzin, zaś w szkołach średnich 23 godziny 

lekcyjne . Ze względu na powyższe zarządzenie w archidiecezji w Białymstoku zrodziła się 150

konieczność zwiększenia kadry katechetów, gdyż liczba księży do nauki lekcji religii była 

zbyt mała. Z inicjatywy ówczesnego archidiecezjalnego wizytatora nauki religii, ks. Edwarda 

Kisiela, zorganizowano w 1958 r. kurs katechetyczny dla osób zakonnych i świeckich . 151

Warunkiem przyjęcia na taki kurs było przedstawienie świadectwa dojrzałości. 

Zgłosiło się 30 osób, z czego 10 ukończyło pomyślnie kurs i znalazło zatrudnienie w szkołach 

jako nauczyciele religii.  

Uchwalenie przez sejm ustawy „O rozwoju systemu oświaty i wychowania” w dniu 15 

lipca 1961 r. spowodowało, że nowy rok katechetyczny 1960/61 wiązał się z ostatecznym 

usunięciem nauczania religii ze szkół i przeniesienia jej do parafii . 152

Kościół białostocki, tak jak inne kościoły w Polsce, miał wiele trudności w 

organizowaniu powojennej katechizacji. Sytuacja zmieniała się z roku na rok na lepsze tylko 

 E. Kisiel, Katechizacja w Archidiecezji w Białymstoku w latach 1944-1974, WKAB, 4 (1978), nr 1, 148

s. 103.

 17 lat nauczania religii, s. 153. 149

 Dz. Urz. Min. Ośw. 1956, nr 16, poz. 156.150

 E. Kisiel, dz. cyt. , s. 104.151

 Dz. Urz. Min. Ośw. , 1961, nr 32, poz. 160.152
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dlatego, że nie poddawano się zbyt łatwo i ciągle wierzono w to, że nastąpi systematyczna 

poprawa. 

Parafia w Zabłudowie tak jak inne parafie archidiecezji, przechodziła również 

burzliwe dzieje pod tym względem. 

W pierwszych latach powojennych na terenie parafii Zabłudów było dziewięć szkół. 

Szkoła średnia prywatna mieściła się w Krasnem. W Zabłudowie była szkoła powszechna 

sześcioklasowa, w Rafałówce - pięcioklasowa, w Krynickich - czteroklasowa. Szkoły 

powszechne mieściły się również w Nowosadach, Pasynkach, Kamionce, Folwarkach 

Wielkich i w Tatarowcach. Katecheci uczący religii w tych szkołach posiadali misję 

kanoniczną, o którą troszczył się każdego roku proboszcz parafii .  153

21 listopada 1946 r. do pracy katechetycznej na terenie parafii Zabłudów, został 

skierowany ks. Jan Sewioło, który wcześniej był prefektem w Czarnej Wsi Kościelnej, zaś w 

Zabłudowie objął stanowisko prefekta szkół powszechnych znajdujących się na terenie 

parafii . Na dziewięć szkół powszechnych w parafii Zabłudów w 1946 r. w czterech 154

szkołach religii uczył ks. Jan Sewioło, w dwóch szkołach ks. Józef Niemotko, zaś w 

pozostałych szkołach lekcji religii nauczały osoby świeckie posiadające misję kanoniczną .  155

W pierwszych latach powojennych kanclerzem kurii, a zarazem wizytatorem szkół 

powszechnych, był ks. Stanisław Czyżewski. Przypominał on, w związku z rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego 1947/48, o obowiązkach księży proboszczów w celu zapewnienia 

młodzieży należytego wykształcenia religijnego. We wszystkich szkołach, które znajdowały 

się na terenie danej parafii musiała być zorganizowana i należycie prowadzona nauka religii. 

Gdyby proboszcz nie był w stanie tego uczynić, wówczas obowiązek ten powinna przejąć 

osoba świecka, posiadająca odpowiednie kwalifikacje moralne i zawodowe. Wymagano od 

takich osób misji kanonicznych od dziekana, którą odnawiano każdego roku. Każdy 

nauczyciel religii był zobowiązany nie tylko w sumieniu przygotować się do nauczania swego 

 APZ, Visitatio Pastoralis Archidioecesis Vilnensis. Decanatus Białostocki. Parochia Zabłudów, 26 153

kwietnia 1946, s. 3.

 APZ, Pismo ks. S. Czyżewskiego, Kanclerza Kurii Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku do ks. 154

Jana Sewioło, 21 listopada 1946.

 AKMB, Pismo ks. Alfonsa Zienkiewicza do Kurii Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku, 16 155

grudnia 1948.

"44



wykładu w szkole, lecz także systematycznie do niej uczęszczać. Obowiązki te odnosiły się 

tak samo do katechety duchownego jak i świeckiego .  156

W 1947 r. misję kanoniczną do nauczania religii w parafii w Zabłudowie otrzymali: 

Wojtulewicz Teresa, Krepski Władysław, Kukliński Józef, Sawicka Józefa i Choroszucha 

Maria. Wszystkie te osoby pracowały w szkołach powszechnych na terenie parafii . 157

Zdarzały się i takie sytuacje, kiedy lekcje religii nie były prowadzone przez kilka lub 

kilkanaście tygodni. Było to najczęściej spowodowane przyczynami natury obiektywnej np. 

chorobą. Zgodnie z pismem kanclerza kurii, w takich sytuacjach to proboszcz danej parafii 

miał zorganizować zastępstwo w szkole. Taka sytuacja zdarzyła się np. w szkole w Żukach w 

1948 r., gdzie okres absencji katechety przedłużył się do tego stopnia że trzeba było 

mianować na jego miejsce nowego katechetę . 158

Tam, gdzie katecheza odbywała się na wsiach, proboszcz wcześniej rozmawiał z 

rodzicami dzieci, by zorganizowali dojazd katechety na miejsce katechezy. Miał to być 

pewien wkład rodziców w religijne wychowanie swoich dzieci . 159

Ksiądz Adam Niewiarowski, aby dojechać w okresie letnim na katechezę do 

oddalonych o kilka lub kilkanaście kilometrów od Zabłudowa szkół, używał własnego 

motocykla. Zimą po ks. prefekta przyjeżdżał na plebanię saniami jeden z rodziców dzieci. 

Zdarzało się, że lekcje religii były prowadzone raz na dwa tygodnie, spowodowane to było 

najczęściej trudnościami związanymi z dojazdem w okresie jesiennym i zimowym. Taka 

sytuacja zaistniała na przykład w Tatarowcach oddalonych od kościoła parafialnego o 14 

kilometrów , gdzie ks. Adam Niewiarowski do szkoły dojeżdżał raz na dwa tygodnie. 160

 APZ, Pismo ks. S. Czyżewskiego, kanclerza Kurii Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku, 15 156

września 1947.

 APZ, Misja kanoniczna do nauczania religii z dnia 22 września 1947 roku.157

 APZ, Pismo ks. S. Czyżewskiego, Kanclerza Kurii Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku do ks. 158

proboszcza w Zabłudowie, 17 grudnia 1948. 

 APZ, Pismo ks. S. Czyżewskiego, Kanclerza Kurii Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku, 15 159

września 1947. 

 Archiwum Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku (dalej: AWKB), 160

Kwestionariusz w sprawie nauki religii w roku szkolnym 1959/60.
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Prowadzono wówczas lekcje religii w podwójnym wymiarze godzin lekcyjnych, czyli 

czterech co dwa tygodnie. Wszystko to działo się za zgodą dyrektora szkoły .  161

We wszystkich parafiach Archidiecezji duży nacisk kładziono także na obchody 

liturgicznego wspomnienia świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Dlatego 

też dziekan białostocki, ks. Franciszek Pieściuk nakazał, aby dla zachowania i rozszerzenia 

kultu świętego patrona odprawić triduum z odpowiednimi naukami. Wskazał, aby te dni 

szczególnej modlitwy były zakończone spowiedzią i wspólną Komunią świętą .  162

Katecheza prowadziła nie tylko do przekazania wiedzy religijnej, lecz także do 

umocnienia i ożywienia życia duchowego młodzieży. Dlatego nabożeństwa towarzyszące 

katechezie przygotowane były przez księży prefektów jak najstaranniej i możliwie 

uroczyście . 163

Trudności z nauczaniem religii w szkołach na terenie parafii Zabłudów rozpoczęły się 

w 1950 r., kiedy to władze państwowe zmierzały do usunięcia religii ze szkół. Głównym 

ośrodkiem katechizacji była od tej pory parafia, gdzie przystosowano do tego różne 

pomieszczenia przykościelne i prywatne. Katecheci w tym czasie doświadczali różnego 

rodzaju szykan i wrogości ze strony urzędników państwowych i kierowników szkół.  

23 lipca 1950 r. prefekt szkół podstawowych na terenie parafii Zabłudów, ks. Jan 

Sewioło, otrzymał pismo od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, 

zabraniające mu nauczania religii w szkole podstawowej w Zabłudowie, Rafałówce i 

Folwarkach Wielkich. W piśmie tym żadnych powodów podjętej decyzji nie podano. Ksiądz 

prefekt w związku z nieuzasadnionym zwolnienie wystosował pismo do Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty w Białymstoku, mające na celu wyjaśnienie 

tej sprawy i przywrócenie go do dawnych praw w nauczaniu religii w szkole . 164

W roku szkolnym 1950/51, oprócz ks. Jana Sewioło, zostali pozbawieni prawa 

nauczania religii w szkołach na terenie parafii Zabłudów także ks. proboszcz Jan Skarżyński 

 Wywiad z ks. Niewiarowskim Adamem, lat 79, z dnia 12 maja 2005 roku, (w zapisie własnym). 161

 APZ, Rozporządzenie Dziekana Białostockiego ks. F. Pieściuka, 14 października 1946. 162

 Tamże.163

 AWKB, Pismo ks. Jana Sewioło do Kurii Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku, 25 lipca 1950. 164
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uczący religii w Nowosadach i Żukach oraz wikariusz, ks. Edward Borys, uczący w szkołach 

w Koźlikach, Aleksiczach i Małynce .  165

Sytuacja powtórzyła się w kolejnym roku szkolnym 1951/52, tym razem ks. proboszcz 

Jan Skarżyński został niedopuszczony do nauczania religii w szkołach w Aleksiczach, 

Koźlikach i Małynce. Nowy wikariusz, ks. Jan Laska, który zastąpił ks. Edwarda Borysa, 

również został pozbawiony prawa nauczania religii w szkołach w Rafałówce, Żukach, 

Krynickich i Zwierkach .  166

Kolejny wikariusz, ks. Jan Wołk-Karaczewski, który zastąpił ks. Jana Laskę na 

stanowisku wikariusza, również miał problemy z otrzymaniem pozwolenia na nauczanie 

lekcji religii w szkołach parafii zabłudowskiej. 1 lipca 1955 r. zwrócił się do Wydziału 

Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku z prośbą o pozwolenie na 

nauczanie religii w szkołach podstawowych w Zabłudowie, Zwierkach, Żukach, Rafałówce i 

Kamionce. W odpowiedzi otrzymał informację z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 

Referatu Wyznań w Białymstoku o rzekomo niezadowalających wynikach nauczania religii w 

szkołach parafii zabłudowskiej w roku szkolnym 1955/56 . 167

W kolejnych latach pisma o pozwolenie nauczania religii musieli składać ponownie 

wszyscy księża uczący w szkołach w parafii Zabłudów. 

W roku szkolnym 1959/60 na terenie parafii zabłudowskiej znajdowało się dwanaście 

szkół. We wszystkich szkołach religii uczyli księża prefekci. Prawie wszystkie szkoły były 

siedmioklasowe z wyjątkiem szkoły w Tatarowcach i Nowosadach, gdzie były one tylko 

czteroklasowe . 168

Ksiądz Antoni Kruk uczył religii w trzech szkołach na terenie parafii: w Zabłudowie, 

Folwarkach Wielkich i Zwierkach miał ogółem 26 godzin lekcyjnych w tygodniu. Ksiądz 

Adam Niewiarowski katechizował w pięciu szkołach: w Dobrzyniówce, Kamionce, 

Koźlikach, Aleksiczach i Tatarowcach, ogółem w wymiarze 19 godzin tygodniowo, zaś ks. 

 AWKB, Wykaz księży pozbawionych prawa nauczania religii w archidiecezji w Białymstoku w roku 165

szkolnym 1950/51.

 AWKB, Wykaz księży niedopuszczonych do nauczania religii w szkołach na terenie archidiecezji w 166

Białymstoku w roku szkolnym 1951/52.

 AWKB, Pismo ks. Jana Karaczewskiego do Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady 167

Narodowej w Białymstoku, 1 lipca 1955. 

 AWKB, Kwestionariusz w sprawie nauki religii w roku szkolnym 1959/60.168
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Jan Woł-Karaczewski uczył w czterech szkołach. Były to szkoły podstawowe w Krynickich, 

Rafałówce, Żukach i w Nowosadach. Ogółem było to 15 godzin w wymiarze 

tygodniowym . 169

Ze względu na pogarszającą się sytuację katechizacji w szkołach, 5 października 1960 

r. kuria arcybiskupia w Białymstoku wystosowała w tej sprawie pismo do Inspektoratu 

Oświaty Miasta Białegostoku. Informowała w nim o tym, co się dzieje z nauką religii w 

szkołach podstawowych. 

 Każdy ksiądz i katecheta chcący nauczać religii w szkołach powinien mieć pisemne 

pozwolenie od Inspektoratu Oświaty, w sprawie zatrudnienia i nauczania lekcji religii w danej 

szkole. Po złożeniu takiego podania księża i katecheci świeccy często nie otrzymywali żadnej 

odpowiedzi, co było równoznaczne z odmową . Takie sytuacje miały miejsce również w 170

Zabłudowie, gdzie nierzadko księża prefekci, wikariusze oraz sam proboszcz nie otrzymywali 

żadnego potwierdzenia na pozwolenie nauczania religii w szkołach na terenie parafii. 

Ustawa na temat katechizacji wydana przez rząd Polski w dniu 15 lipca 1961 r. 

mówiła, że szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi . 171

Zapis ten sprawił, że jakiekolwiek praktyki religijne nie mogą mieć miejsca w szkołach. Był 

to moment powrotu nauczania religii do parafii.  

Nauka prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej odbywała się odtąd w 

punktach katechetycznych, w tym także w wynajętych pomieszczeniach w domach 

prywatnych. Proboszcz danej parafii, w której znajdowały się szkoły, był zobowiązany do 

stworzenia optymalnych warunków dla dzieci i młodzieży, aby mogła systematycznie 

uczestniczyć w prowadzonych zajęciach katechetycznych. 

 Tamże. 169

 AWKB, Pismo ks. Piotra Maziewskiego wicekanclerza Kurii do Inspektoratu Oświaty miasta 170

Białegostoku, 5 października 1960. 

 Dz. Urz. Min. Ośw. , 1961, nr 32, poz. 160.171
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3. Uczniowie  

Pouczenie pasterskie abpa Romualda Jałbrzykowskiego, skierowane w pierwszych 

latach powojennych do rodziców, dzieci i młodzieży mówiło o tym, że: „główną troską o 

wychowanie dzieci i młodzieży powinni zająć się rodzice. Mają oni obowiązek strzec ich 

przed wszelkim zgorszeniem i zagrożeniem w domu i poza domem, uzupełniać to, czego im 

nie daje szkoła, oraz dawać im dobry przykład własnego życia. Wszelkie trudności, na jakie 

napotyka młodzież w zdobywaniu wiedzy religijnej w szkole, ma ich pobudzać do pilnego 

korzystania z tego co im w tej dziedzinie daje dom, Kościół i sala katechetyczna” . 172

To zadanie, jakie postawił rodzicom i młodzieży szkolnej abp Jałbrzykowski nie było 

zbyt łatwe w realizacji. Czas II wojny światowej i okres powojenny był ogromnie trudny dla 

prawidłowego prowadzenia katechezy w szkole. Choć ciągle jeszcze obowiązywały 

zarządzenia i akty prawne wydane w okresie międzywojennym, które mówiły o tym, że 

religia w szkole jest przedmiotem obowiązkowym, to już w okresie powojennym wszystko 

zaczęło się radykalnie zmieniać. Religia, która odbywała się w szkołach, w głównej mierze 

nie podobała się środowiskom laickim. Środowiska te twierdziły, że taka katecheza w szkole, 

jest niezgodna z ideałami świeckiego państwa, oraz z zasadą wolności sumienia i 

wyznania . 173

12 września 1945 r., na skutek coraz to większej presji środowisk laickich została 

przez Rząd Polski podjęta uchwała, która stwierdzała, że konkordat zawarty w 1925 r. z 

Watykanem przestaje obowiązywać . Już następnego dnia został wydany okólnik przez 174

Ministerstwo Oświaty, w którym podano że: „nauka religii jest obowiązkowa dla tych 

uczniów, którzy należą do wyznań, które są uznane przez państwo, a także dla tych uczniów 

którzy uczą się we wszystkich szkołach z wyjątkiem szkół wyższych państwowych, 

publicznych, samorządowych i prywatnych”. Zwolnieni z lekcji religii byli tylko ci 

uczniowie, których rodzice nie życzyli sobie takiej formy nauczania ich dzieci .  175

 M. Paszkiewicz, Listy pasterskie i zarządzenia duszpasterskie arcybiskupa Romualda 172

Jałbrzykowskiego Metropolity Wileńskiego od 1926 do 1955 roku, WKAB, 3(1977), nr 1, s. 96.

 A. Merker, Problem nauczania religii w PRL, [w:] Państwo a Kościół. Zagadnienia wybrane, 173

Warszawa 1972, cz. 2, s. 113.

 S. Wiecha, dz. cyt. , s. 158-159.174

 Tamże.175
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Praca katechetów w nowym roku katechetycznym 1946/47, do którego 

przygotowywano się wielkim nakładem sił, z każdym dniem napotykała na coraz większe 

trudności i bariery ze strony państwa. Polityka ta przybierała różne formy, choć wszystkie 

prowadziły do jednego, aby usunąć katechezę ze szkół. Zwalnianie księży prefektów oraz 

katechetów świeckich i zakonnych, zmniejszanie liczby godzin katechezy, to tylko niektóre ze 

środków, jakie podejmowała władza „ludowa”, aby dopiąć wyznaczonego przez siebie 

celu . 176

Jednym z takich środków było utworzenie w 1948 r. szkół TPD. Były to szkoły 

bezwyznaniowe, do których duchowieństwo nie miało wstępu. Wszyscy uczniowie 

pobierający naukę w tego rodzaju szkołach byli pozbawieni nauki religii. Początkowo 

młodzież, która rozpoczynała i kończyła lekcje, odmawiała modlitwy, lecz także i ta praktyka 

została zabroniona . Wszelkie starania władz kościelnych, mające na celu obronę pozycji 177

katechezy w szkole, zostały unicestwione po ukazaniu się instrukcji Ministerstwa Oświaty na 

rok szkolny 1950/51, w której nie znalazł się już przedmiot pod nazwą „Religia” . Znaczna 178

część uczniów, która uczęszczała do szkół TPD pobierała naukę w kościołach na kompletach, 

które były specjalnie organizowane w tym celu przez księży proboszczów i prefektów szkół, z 

których lekcje religii zostały usunięte .  179

Władze kościelne domagały się, jeśli byłoby to możliwe, aby tam, gdzie nauka religii 

nie była uwzględniona w planie godzin lekcyjnych, prowadzić ją w parafii według programu 

obowiązującego w szkole. Jeśli zajęcia z religii były prowadzone w szkole, tam miałyby 

wystarczyć tylko organizowane katechezy. Celem katechez parafialnych miało być 

pogłębienie już zdobytej wiedzy religijnej. W taki oto sposób pogłębiała się więź młodzieży 

szkolnej z Kościołem, w tak trudnym dla niej okresie wzrastania . 180

Sytuacja, jaka powstała na skutek prowadzenia nauki religii poza szkołą nie 

przebiegała bezkonfliktowo. Czynniki państwowe upowszechniały opinię, że nauczanie 

prowadzone w Kościele przez władze duchowne uchodziło za dość tajne i nielegalne. Był to 

 J. Doppke, dz. cyt., s. 63-65.176

 Tamże, s. 69.177

 Dz. Urz. Min. Ośw. 1950, nr 6, poz. 15.  178

 H. Konopka, dz. cyt., s. 153.179

 J. Doppke, dz. cyt., s. 77-78.180
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jeden ze sposobów, aby wzbudzić pewne obawy i nastroje zagrożenia wśród młodzieży, 

uczącej się w szkole, ale uczęszczającej na katechizację w parafii . 181

Zmiany jakie dokonały się w kraju, na skutek sytuacji społeczno-politycznej w 1956 r. 

doprowadziły do utworzenia komisji wspólnej, składającej się z przedstawicieli rządu i 

Episkopatu. Rezultatem jej prac było ogłoszenie 4 grudnia 1956 r. wspólnego komunikatu. 

Zawierał on zapewnienie i gwarancję dobrowolności pobierania nauki religii w szkołach 

podstawowych i średnich przez uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę . 182

Po ogłoszeniu wspólnego komunikatu przez władze kościelne i państwowe, nauczanie 

religii zostało wprowadzone do szkół, jako przedmiot nadobowiązkowy i mógł się on 

odbywać po godzinach zajęć obowiązkowych. Zrezygnowano z podawania oceny z 

katechizacji na świadectwie ukończenia szkoły, a także na świadectwach dojrzałości. Księża 

prefekci oraz katecheci świeccy mieli prawo wydawać uczniom własnoręcznie podpisane 

zaświadczenia o wynikach z nauczania religii . 183

Wszelkie wydarzenia związane z katechizacją jakie miały miejsce w kraju, w miarę 

stabilizowały się od grudnia 1956 r. Taki stan zadowolenia nie mógł trwać w nieskończoność i 

dlatego kierownictwo partyjne, zaczęło stopniowo rezygnować z podjętego programu reformy 

w dziedzinie katechezy szkolnej. Coraz bardziej dawał o sobie znać odgórnie sterowny proces 

zmierzający do laicyzacji i ateizacji społeczeństwa polskiego. W szkołach zmiany te dość 

szybko dało się zauważyć. Wyraźnym sygnałem była rozpoczęta akcja usuwania krzyży i 

innych symboli religijnych z sal lekcyjnych. Wydawano zakazy zatrudniania osób należących 

do zgromadzeń zakonnych, a także utrudniano przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych 

dla młodzieży szkolnej. W wielu szkołach dokonywano również manipulacji deklaracjami 

składanymi przez rodziców uczniów, którzy chcieli aby ich dzieci uczyły się nauki religii w 

szkołach . Na skutek pogarszającej się relacji pomiędzy państwem a Kościołem, tendencja 184

do likwidacji szkolnictwa katolickiego wzmogła się jeszcze bardziej. Doprowadziło to do 
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 S. Wiecha, dz. cyt., s. 201.182
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tego, że Episkopat polecił zorganizowanie nauczania religii w parafiach na terenie całego 

kraju . 185

Według danych jakie posiada Kościół w Polsce w roku szkolnym 1960/61 na terenie 

całego kraju w 25 miastach było 7.946 szkół, w których nie nauczano lekcji religii, a 

frekwencja na katechezie parafialnej wynosiła 87%. Najwięcej takich szkół było na terenie 

diecezji przemyskiej (1.232). Frekwencja tam wynosiła zaledwie 70%. Najmniej takich szkół 

było w diecezji gdańskiej (11), zaś frekwencja uczniów na zajęciach przy parafiach wynosiła 

75% .  186

W tym samym roku szkolnym 1960/61 w Białymstoku było 20 szkół bez nauczania 

religii, a frekwencja uczniów na katechezach przy kościołach parafialnych wynosiła 95% . 187

Podobnie, jak w całej Polsce, także w Archidiecezji w Białymstoku, kuria 

arcybiskupia wraz z księżmi starała się, aby na lekcje religii w szkole lub przy parafii 

uczęszczały wszystkie dzieci i młodzież. Obowiązek nauczania religii w szkołach, które 

znajdowały się na terenie parafii, był powierzony przede wszystkim proboszczom. 

Nauczanie religii należało wówczas do najtrudniejszych zadań, jakie musieli podjąć 

księża i katecheci. Stosowali oni różne metody w celu podjęcia rozszerzenia nauczania i 

podniesienia frekwencji młodzieży na katechezie. Frekwencja była jednym z podstawowych 

problemów podczas katechizacji parafialnej tego okresu, zależała w dużej mierze od 

gorliwości samego katechety i warunków w jakich młodzież pobierała naukę .  188

Wzrost frekwencji uczniów na katechezie przy kościołach i w innych miejscach 

przeznaczonych do tego celu podwyższała się, gdy lekcje religii były dobrze dostosowane do 

rozkładu zajęć lekcyjnych. Przyciągała też nierzadko przytulna, a w zimie ogrzewana, sala 

katechetyczna, a także miły nastrój na zajęciach religii. Kluczowym warunkiem była dobrze 

przygotowana i prowadzona katecheza . 189

 Tamże.185

 H. Konopka, dz. cyt., s. 278-279.186

 Tamże. 187

 APZ, Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Księży Proboszczów Archidiecezji w 188

Białymstoku, 4 listopada 1960.
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W celu zapewnienia większej liczby dzieci na katechezie i polepszenia wyników nauki 

zaczęto tworzyć spisy dzieci i młodzieży, przez co można było dokładniej kontrolować ich 

udział w nauczaniu religii. Takie zarządzenie wydała kuria arcybiskupia w Białymstoku, aby 

mieć lepszy obraz nauki i postępów dzieci przez cały okres katechizacji . 190

Wszyscy proboszczowie i prefekci parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie 

dbali o to, aby wszystkie dzieci i cała młodzież była objęta katechizacją. Ich troska skupiała 

się również na stworzeniu dobrych warunków lokalowych i zapewnieniu odpowiednich 

katechetów. Wszystkie te zabiegi były prowadzone z myślą, aby frekwencja na religii była 

wysoka, a uczniowie korzystali z niej jak najwięcej. 

Na terenie parafii znajdowały się różne placówki oświatowe, których liczba w miarę 

upływu czasu zmieniała się. W Krasnem mieściła się szkoła prywatna średnia, w Zabłudowie 

oprócz zbiorczej szkoły gminnej, była także Zasadnicza Szkoła Rolnicza. W innych 

miejscowościach były szkoły powszechne. We wszystkich tych placówkach oświatowych 

uczyła się młodzież pochodząca głównie z parafii w Zabłudowie. W tych miejscowościach, 

gdzie znajdowała się szkoła zbiorcza, uczniowie uczęszczali na zajęcia z różnych wsi, 

znajdujących się zazwyczaj w niewielkiej odległości od szkoły. 

Z biegiem lat miasto Zabłudów coraz prężniej się rozwijało, przybywało nowych 

mieszkańców, którzy wywodzili się z różnych środowisk. Przed wybuchem II wojny 

światowej mieszkała tu społeczność bardzo zróżnicowana pod względem wyznaniowym i 

narodowościowym. Po zakończeniu działań wojennych mieszkańcami Zabłudowa byli w 

przewyższającej liczbie Polacy wyznania rzymskokatolickiego, lecz wysoki procent 

stanowiły osoby wyznania prawosławnego. Takie przemieszanie wyznaniowe ma również 

miejsce obecnie w wielu wsiach należących do parafii Zabłudów.  

Zachowane kwestionariusze dotyczące nauki religii, jakie wypełniali kolejni 

proboszczowie w parafii, i które należało składać do Kurii, w dużej mierze są pomocą do 

lepszego poznania wydarzeń, jakie w tamtych latach miały miejsce. Zestawienia te miały 

również na celu przekazanie relacji o stanie katechizacji w parafii. Ukazują one nie tylko 

nazwy miejscowości, gdzie znajdowały się szkoły, lecz także odległość od kościoła, liczbę 

 APZ, Instrukcja Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku o organizacji katechizacji parafialnej, sierpień 190

1959. 
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dzieci objętych katechizacją, liczbę klas w danej szkole, liczbę godzin lekcyjnych, a także 

nazwisko katechety. 

Zachowany kwestionariusz z roku 1951 podaje, że na terenie parafii Zabłudów istniało 

siedem szkół. W Dobrzyniówce, Rafałówce, Folwarkach, Krynickich, Nowosadach i 

Zabłudowie. W mieście były dwie szkoły: podstawowa i zawodowa. Lekcje religii odbywały 

się w domach prywatnych, zaś w Zabłudowie młodzież przychodziła na katechezę do 

kościoła, w Krynickich i Nowosadach gromadziła się w kaplicach . Kolejny zachowany 191

kwestionariusz z roku 1957 podaje, że na terenie parafii było już trzynaście szkół. Nowo 

powstałe szkoły mieściły się w Kamionce, Żukach, Zwierkach, Aleksiczach, Koźlikach i 

Małynce. Wszystkie te miejscowości były położone w odległości od 6 do 14 kilometrów od 

kościoła . W kwestionariuszu z roku szkolnego 1959/60, ks. proboszcz Jan Skarżyński na 192

pytanie o trudności napotykane podczas nauczania religii stwierdził, że żadnych takich 

trudności nie ma . W związku z tym możemy się domyślać że katecheza była prowadzona 193

wzorowo przez księży prefektów.  

We wszystkich szkołach na terenie parafii, w roku szkolnym 1959/60 było łącznie 78 

klas, w których odnotowano 916 dzieci z rodzin katolickich zapisanych i uczęszczających na 

katechizację. 355 uczniów należało do innych wyznań . 194

Ksiądz proboszcz w uwagach zaznaczył, że w parafii są także organizowane 

pogadanki religijne dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz że Msza św. z kazaniem jest 

odprawiana dla młodzieży szkolnej w niedziele i święta o godz. 9.00 . Więcej informacji o 195

zaangażowaniu uczniów w katechizację w okresie powojennym można by było przedstawić 

po przeanalizowaniu dzienników lekcyjnych i innych kwestionariuszy katechetycznych z 

tamtych lat. Tych akt i dokumentów niestety zachowało się niewiele.  

 AWKB, Kwestionariusz w sprawie nauki religii w roku szkolnym 1951.191

 AWKB, Kwestionariusz w sprawie nauki religii w roku szkolnym 1957.192

 AWKB, Kwestionariusz w sprawie nauki religii w roku szkolnym 1959/60.193
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4. Programy nauczania i ich realizacja 

Każdy podjęty cel dydaktyczny wymaga stworzenia pewnych planów, które są 

charakterystyczne dla systemu szkolnego. Konkretną rolę w takim planie odgrywa program 

nauczania. Jest on przedstawieniem celów, treści oraz metod nauczania i uczenia się danego 

przedmiotu, niekiedy również wyników, które powinny być osiągnięte przez uczniów. Każdy 

plan nauczania powinien spełniać założone funkcje kształcące, czyli umożliwiać uczniom 

zdobycie wiedzy i odpowiednich sprawności, oraz rozwinięcie zdolności i zainteresowań . 196

Nauczanie religii w Polsce po II wojnie światowej również wymagało konkretnego 

sprecyzowania celów i sposobów ich realizowania, czyli dokładnego określenia programu 

nauczania. 

Plany nauczania, które funkcjonowały w powojennej Polsce, oprócz uwarunkowań 

dydaktycznych, merytorycznych i społecznych uwzględniały również ciągle zmieniającą się 

sytuację polityczną w kraju. Było to powodem zmieniającego się co kilka lat miejsca 

nauczania religii. Najpierw była to szkoła, później nauka religii została z niej usunięta, aby po 

kilku latach znów wróciła do niej na kolejnych kilka lat, po którym to okresie definitywnie 

została usunięta z murów szkolnych. Jednak nie tylko te uwarunkowania miały decydujący 

wpływ na powstanie programów nauczania. Zależały one w głównej mierze od nowych 

kierunków katechetycznych, rozpowszechnionych już w zachodniej Europie, które mimo 

wielu trudności politycznych, coraz prężniej docierały do Polski i znajdowały miejsce w 

powojennej myśli katechetycznej . 197

Pierwszy jednolity program katechezy, który zatwierdziła Konferencja Episkopatu 

Polski w 1919 r. , nie odpowiadał potrzebom wszystkich diecezji w Polsce. W związku z 198

tym, wywiązała się dość żywa dyskusja i trwała ona dość długo. Owocem wspólnych obrad 

był nowy program nauki religii, który został przygotowany przez Komisję Szkolną 

Episkopatu Polski pod nadzorem abpa Adama Sapiehy. Ministerstwo Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego zatwierdziło go 14 września 1935 r. . 199

 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 228.196

 J. Charytański, Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie, „Znak”, 19 (1967), s. 788.  197

 J. Stroba, Geneza nowego programu katechezy, „Katecheta”, 47 (1972), nr 4, s. 156.198
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Nowa rzeczywistość w jakiej znalazła się nauka religii w Polsce po II wojnie 

światowej, wymagała nowych pomysłów na programy katechetyczne. Brakowało ponadto 

podręczników, nie tylko dla młodzieży, lecz także dla samych katechetów. W tej trudnej 

sytuacji Kościół w Polsce sięgał do programu sprzed wojny. W 1947 r. decyzją Ministerstwa 

Oświaty został on utrzymany w mocy jako obowiązujący aż do roku 1958, kiedy to został 

zatwierdzony nowy program nauki religii. Na skutek kolejnych zmian w katechizacji młodego 

pokolenia, a w szczególności przejścia katechezy ze szkoły do parafii, powstały wymagania, 

aby stworzyć po raz kolejny nowy program katechetyczny. Powstały nowe projekty i 

propozycje, które miały zmienić istniejący program na jeszcze lepszy i bardziej 

przystosowany do potrzeb młodzieży. Te propozycje i projekty zostały odzwierciedlone w 

programie katechetycznym w 1971 r. . 200

Krytyczne lata powojenne nie sprzyjały inicjatywom tworzenia nowych programów, 

dlatego też władze kościelne podejmując organizację katechizacji odwołały się do 

istniejącego już programu nauczania jeszcze sprzed II wojny światowej . Program ten, 201

został zatwierdzony przez Episkopat jako obowiązujący w roku szkolnym 1946/47 i przyjęty 

bez żadnych sprzeciwów przez programowe komisje resortu oświaty. Zakładał on, że we 

wszystkich klasach szkoły podstawowej będą przeprowadzone po dwie godziny nauczania 

lekcji religii tygodniowo. Ustalał też treść nauczania i określał warunki jakie należy spełnić, 

aby osiągnąć zamierzony cel dydaktyczny .  202

Archidiecezja w Białymstoku po zakończeniu działań wojennych skupiła się na 

organizowaniu nauki religii na podstawie powojennych zarządzeń prawnych. W tym czasie 

trudno było zdobyć podręczniki do nauki religii, nie tylko dla uczniów, lecz także dla samych 

katechetów. Brakowało również zeszytów i innych pomocy naukowych, dlatego też w 

archidiecezji w Białymstoku nauczanie religii odbywało się według programu z 1935 roku, z 

uwzględnieniem zmian które wprowadzone zostały do programu 16 listopada 1946 roku . 203

W latach 1956-1960 katechizacja odbywała się w szkołach zgodnie z zarządzeniem 

Ministra Oświaty z dnia 8 grudnia 1956 r. W związku z powyższym zarządzeniem wyłoniła 

 A. Walulik, Katechizacja inicjacyjna w polskich katechizmach, Kraków 2002, s. 79. 200
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 Tamże. 202

 Tamże, s. 104.203

"56



się konieczność opracowania nowego programu katechizacji. Zatwierdzenie nowego planu 

przez Komisję Szkolną Episkopatu odbyło się dnia 28 lutego 1958 r. Nowy program został 

wprowadzony w Archidiecezji w Białymstoku i opierał się na dawnym programie, lecz 

zawierał pewne przesunięcia w układzie materiału . 204

W tym czasie ukazały się również podręczniki i pomoce katechetyczne. Ważniejsze z 

nich to:  

Ks. Wincenty Zaleski, Nauka Boża, tom 1-2; 

Ks. E. Materski, S. N. Hekker, Mój katechizm (dla klas drugich); 

Ks. E. Materski, S. N. Hekker, Czekamy na Zbawiciela (dla klas trzecich); 

Ks. E. Materski, S. N. Hekker, Pan Jezus pośród nas (dla klas czwartych); 

Ks. E. Materski, S. N. Hekker, Chrystus Prawdą (dla klas piątych); 

Ks. E. Materski, S. N. Hekker, Chrystus Drogą (dla klas szóstych) 

Ks. Z. Baranowski, Życie religijne, cz. 1-3 . 205

Ponadto miesięcznik „Katecheta”, którego wydawcą była Księgarnia św. Wojciecha w 

Poznaniu, był wielką pomocą dla katechetów także archidiecezji w Białymstoku.  

Z pomocą katechetom w archidiecezji, w dostarczeniu programów nauczania i 

materiałów do ich realizacji pośpieszyła kuria arcybiskupia. Wydawała pisma instruujące, jak 

organizować katechezę, podawała obowiązujące programy nauczania, wspierała katechetów 

w ich pracy z młodzieżą, a także uczestniczyła w rozprowadzaniu podręczników 

katechetycznych. 

W 1948 roku, ks. Czyżewski, ówczesny wizytator szkół, przesłał pismo do parafii w 

Zabłudowie z prośbą, aby księża prefekci uczący w szkołach dołożyli wszelkich starań, w 

celu zgromadzenia odpowiednich książek religijnych dla młodzieży, co przy braku 

podręczników, mocno utrudniało pracę katechetom . Gdy w 1950 r. katecheza odbywała się 206

poza szkołą, w parafii księża korzystali z tego samego programu jaki obowiązywał w szkole. 
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Kuria arcybiskupia w kolejnym swym piśmie wskazywała na to, aby przerobiony na 

katechezie materiał zadawać uczniom do przyswojenia w domu. Miało to na celu jeszcze 

lepsze poznanie danego tematu . 207

Zgodnie z zarządzeniem kurii, ówczesny proboszcz ks. Jan Skarżyński był 

odpowiedzialny za to, aby postarać się o katechizmówkę dla każdej rodziny w parafii. Nie 

było to łatwe, lecz na miarę możliwości ks. proboszcz wywiązał się, z tego zadania jemu 

tylko znanymi sposobami . 208

Z powodu kolejnych zmian w szkolnictwie, a mianowicie ponownym wprowadzeniem 

religii do szkół, kuria arcybiskupia wydała pismo, w którym zalecała, aby proboszcz 

sporządził sprawozdanie z okoliczności „powrotu” katechizacji do szkół i jakie były 

ewentualnie w związku z tym zaistniałe problemy. Kuria przypominała również, że 

katechizacja powinna odbywać się będzie nadal według zatwierdzonego przez Episkopat 

Polski programu nauczania . 209

Archidiecezjalnym wizytatorem nauki religii we wszystkich parafiach był ks. Edward 

Kisiel, zaś wizytatorem dekanalnym w parafii w Zabłudowie ks. Adam Niewiarowski. 

Ponadto wizytacje nauki religii przeprowadzał także wyznaczony przez kuratorium 

inspektor . Przeprowadzane przez władze kościelne wizytacje miały, na celu sprawdzenie, 210

czy katecheza odbywała się zgodnie z obowiązującym programem nauczania i czy nauka 

prawd wiary wywierała wpływ na życie religijne i duchowe młodych ludzi.  

Zgodnie z zaleceniami jakie wydawała kuria arcybiskupia, w parafii w Zabłudowie 

katecheci na ile było to do zrealizowania, przestrzegali wszystkich rozporządzeń. 

Wprowadzali oni nowoczesne metody kształcenia młodego pokolenia na katechezie, aby 

jeszcze lepiej zostały one przyswojone i aby młodzież potrafiła je wykorzystać w swoim 

codziennym życiu. Katecheci dbali także o to, aby uczniowie posiadali w miarę możliwości 

podręczniki do nauki lekcji religii. Wymagano również, by uczniowie posiadali zeszyty, w 

których powinni zapisywać tematy katechez i w zależności od klasy i przerabianego 

 APZ, Praktyczne uwagi co do nauczania religii poza szkołą. 207

 Wywiad z ks. Niewiarowskim Adamem.208

 APZ, Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do Wielebnego Proboszcza w Zabłudowie.209

 Wywiad z ks. Niewiarowskim Adamem.210
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materiału, mieli oni sporządzać rysunki, bądź uczyć się krótkich wierszyków, które były 

podawane przez katechetę na zajęciach . 211

Wszyscy księża katecheci mieli za zadanie prowadzić dziennik nauki religii, w którym 

mieli odnotowywać nie tylko frekwencję uczniów na zajęciach, lecz także oceniać wykonane 

zadania. Mieli również zapisywać był także rozkład materiału z podziałem na poszczególne 

okresy, jak też daty i wszelkie uwagi sporządzane przez wizytatorów władz kościelnych . 212

Byłyby one niezwykle cennym materiałem źródłowym, gdyby zachowały się do dnia 

dzisiejszego. Ich brak nie pozwala na głębsze zapoznanie się z omawianym tematem 

 Tamże.211

 Tamże.212
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Rozdział IV.  

Nauczanie religii w latach 1961-1990 

1. Lokalne władze kościelne wobec katechizacji 

W oparciu o ustawę wydaną 15 lipca 1961 r., mówiącą o świeckości szkoły, minister 

oświaty 19 sierpnia 1961 r., wydał zarządzenie w sprawie prowadzenia punktów 

katechetycznych. Zarządzenie to określało, że nadzór nad prowadzeniem punktów będzie 

sprawował inspektor oświaty. Zadaniem księży proboszczów było wykazanie się posiadaniem 

odpowiednich lokali i podpisanie nowych umów o pracę. Niespełnienie tych wymogów 

wiązało się z niemożnością prowadzenia określonych punktów katechetycznych. Strona 

kościelna stanowczo przeciwstawiała się temu zarządzeniu, gdyż było ono sprzeczne z już 

obowiązującymi umowami , dlatego też na spotkaniu diecezjalnych wizytatorów nauczania, 213

które odbyło się 26 sierpnia 1961 r. w Warszawie, ustalono że niedopuszczalne jest to, aby 

księża podpisywali nowe umowy o katechizację i rejestrowali punkty katechetyczne, które 

były już zarejestrowane w poprzednich latach . 214

Episkopat wystosował 2 września 1961 r. do rodziców dzieci i młodzieży list 

pasterski, w którym poinformował, że pomimo wielu nacisków ze strony władz 

państwowych, nadal będzie prowadzone nauczanie religii poza szkołą . 215

Władza państwowa, nauczanie religii w kościołach traktowała jako nauczanie w 

punktach katechetycznych, dlatego kościół mocno podkreślał, że katechizacja jest 

działalnością religijną a nie oświatową i nie będzie składać żadnych sprawozdań z nauczania 

religii w kościołach. Ze względu na ochronę właścicieli prywatnych mieszkań, w których 

znajdowały się punkty katechetyczne, Episkopat wyraził zgodę na jednorazowe 

zarejestrowanie punktów katechetycznych . Mimo tych trudności katechizacja nie uległa 216

 17 lat nauczania, s. 249.213

 J. Doppke, dz. cyt., s. 101.214

 Tamże, s. 101-102.215

 Tamże, s. 104 -105. 216
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ograniczeniu, lecz rozszerzono ją na terenie całego kraju o katechizację dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

Niepodporządkowanie się Kościoła powyższym rozporządzeniom spowodowało, że 

kuria arcybiskupia w Białymstoku wysłała do wszystkich swoich parafii pismo dotyczące 

organizacji nowego roku katechetycznego 1961/62. Nauczanie religii miało odbywać się w 

już istniejących, lub nowo przygotowanych salach katechetycznych. Wszystkie parafie miały 

w dniach od 27 sierpnia do 3 września 1961 r. zorganizować tydzień katechetyczny. Hasłem 

tego spotkania była współpraca parafii z rodziną. Zaplanowano również, aby księża 

zatroszczyli się o zorganizowanie dzieciom i młodzieży, z okazji rozpoczynającego się roku 

szkolnego spowiedzi, i zainaugurowali kolejny rok nauczania Mszą św. . 217

W nowym roku szkolnym 1961/62 rozpoczęło się masowe i systematyczne nauczanie 

religii przy parafiach. Trzeba było dużego wkładu sił, by zorganizować katechizację w nowo 

otwartych punktach katechetycznych. Należało je ulokować w niewielkiej odległości od 

szkoły. Z tym problemem borykało się również wiele parafii w Białymstoku. Księża 

proboszczowie, którzy otwierali nowe punkty katechetyczne, musieli zastosować się do 

przepisów państwowych regulujących zakładanie i funkcjonowanie punktów 

katechetycznych. Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku 

skrupulatnie ich pilnował i kontrolował. 

Przełom w dziedzinie katechizacji w latach siedemdziesiątych następował powoli, i 

był możliwy na skutek zmian ekip partyjno-rządowych. Dzięki temu stosunki państwo – 

Kościół uległy częściowej poprawie. Nadal była prowadzona katechizacja w punktach 

katechetycznych. Wszelkimi sprawami dotyczącymi katechizacji zajęły się w diecezjach 

nowo powstałe Wydziały Katechetyczne, i to one miały za zadanie wizytowanie zajęć 

katechetycznych, oraz zajmowały się troską o kształcenie katechetów. Wydziały te 

organizowały okresowe szkolenia, dni skupienia, kursy, zjazdy, oraz dostarczały materiały 

pomocnicze . 218

Referat Katechetyczny Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku, na którego czele w 1973 r. 

stanął ks. Józef Grygorowicz, zawsze służyły wszechstronną pomocą wszystkim księżom i 

 APZ, Pismo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku do księży proboszczów i rektorów kościołów 217

Archidiecezji, 31 lipca 1961. 

 J. Doppke, dz. cyt., s. 107.218
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katechetom. Nauczyciele religii w siedzibie Referatu Katechetycznego mogli otrzymać 

pomoce w postaci wskazówek merytorycznych i dydaktycznych oraz różne pomoce 

ułatwiające pracę na lekcjach. Dzięki temu były one ciekawsze i wzbudzały większe 

zainteresowanie uczniów. 

2. Katecheci 

Ustawa sejmowa z 15 lipca 1961 r. i kolejne akty wykonawcze prowadziły do próby 

rozciągnięcia kontroli państwa nad działalnością katechetów, m.in. poprzez ich weryfikację. 

Katechizować mogli księża diecezjalni, którzy otrzymali imienne zezwolenie od właściwego 

Inspektoratu Oświaty. W niektórych przypadkach mogły uczyć także osoby świeckie, lecz one 

także musiały starać się o specjalne pozwolenie . 219

Ukazanie się kolejnej instrukcji 21 listopada 1961 r. było powodem jeszcze większego 

ograniczenia nauczania religii. Dotyczyła ona poprzedniego zarządzenia, a mianowicie osób 

świeckich, które podejmowały katechizację. W ich przypadku został utrzymany wymóg 

otrzymania zezwolenia od odpowiedniego inspektora, uchylono go jedynie względem dla 

duchowieństwa. Nie zmieniono decyzji, co do zakonnic i zakonników, oraz osób świeckich i 

księży diecezjalnych, którym odpowiedni inspektorat całkowicie cofnął, lub w ogóle nie 

wydał pozwolenia na podjęcie katechizacji . 220

Duchowieństwo, które podjęło pracę katechetyczną, przechodziło dość często trudne 

doświadczenia w swej działalności. Władze państwowe nadal nie rezygnowały z 

podporządkowania sobie katechizacji parafialnej. Od księży diecezjalnych, oraz osób 

świeckich, uczących w punktach katechetycznych, nadal żądano pisemnych sprawozdań z 

prowadzenia punktów katechetycznych. Celem takiej polityki miała być ciągła ich kontrola. 

Dopiero pod koniec 1973 r., całkowicie zrezygnowano z wszelkich prób kontroli punktów 

katechetycznych . 221

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 10, poz. 124.219

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 13, poz. 177.220

 S. Wiecha, dz. cyt., s. 221.221
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Sprawa katechizacji w archidiecezji w Białymstoku, zwłaszcza problem 

przygotowania katechetów do podjęcia nauki religii i dostarczenia im pomocy 

dydaktycznych, była szczegółowo analizowana, gdy nowym administratorem apostolskim 

został ks. bp Henryk Gulbinowicz. Dzięki jego staraniom został powołany w Białymstoku 

Ośrodek Duszpastersko-Katechetyczny. Początkowo swoją siedzibę miał on przy ulicy 

Traugutta 44. Na czele instytutu od lipca 1977 roku, czyli od początku jego istnienia, stał 

doktorant Instytutu Pastoralnego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ks. Józef 

Grygorowicz . Nowo utworzony Referat Katechetyczny służył pomocą w organizowaniu i 222

realizacji katechizacji przykościelnej wszystkim katechetom, nie tylko już uczącym, lecz 

także rozpoczynającym swą pracę . 223

W związku z potrzebami kadrowymi ks. bp Edward Kisiel w 1978 roku erygował 

trzyletnie Archidiecezjalne Studium Katechetyczne, które przygotowywało katechetów 

świeckich i zakonnych dla potrzeb archidiecezji . 224

Wielkie zaangażowanie i pomysłowość wykazywali katecheci w parafii św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie od roku szkolnego 1961/62. W tym czasie 

proboszczem parafii był ks. Jan Skarżyński. Oprócz niego pracę duszpasterską prowadziło 

trzech wikariuszy. Ksiądz Adam Niewiarowski przybył do parafii w 1957 roku, w kilka lat po 

swoich święceniach kapłańskich, i był do 1962 roku. W pracy z młodzieżą dał się poznać jako 

gorliwy duszpasterz . Młodzież chętnie przychodziła na katechezę do wyznaczonych 225

punktów katechetycznych, w których sam nauczał . 226

Razem z księdzem Adamem Niewiarowskim w parafii pracowali również księża: 

Henryk Abramowicz i Antoni Kruk . Ksiądz Henryk Abramowicz, jako nowo wyświęcony 227

kapłan, uczył dzieci i młodzieży w salce parafialnej przy kościele w Zabłudowie, a także w 

domu prywatnym w Krynickich oraz w domu prywatnym w Pasynkach . Jako katecheta 228

 E. Kisiel. dz. cyt., s. 106.222

 Tamże, s. 106.223

 T. Krahel, Arcybiskup Edward Kisiel pierwszy metropolita białostocki, Białystok 1994, s. 35.224

 Wywiad z ks. Niewiarowskim Adamem.225

 Tamże.226

 APZ, Księgi metryczne parafii Zabłudów, 1957-1990.227

 AWKB, Sprawozdanie z nauczania religii w parafii Zabłudów, 1963. 228
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odznaczał się dużą inwencją własną. W przygotowywanych katechezach starał się 

zamieszczać te elementy, które aktualnie młodzież interesowały i bezpośrednio jej dotyczyły. 

Czynił to jednak tak, by przewidziany materiał dla danych klas był wyczerpany zgodnie z 

przewidzianym programem . Ksiądz Antoni Kruk był już doświadczonym katechetą, gdyż 229

katechizował od 1946 r., zatem gdy przybył do parafii Zabłudów, miał już za sobą 11-letni 

staż pracy. W tym czasie uczył dzieci i młodzież w domu prywatnym w Kamionce, 

Zwierkach, Folwarkach Wielkich i Koźlikach . 230

W 1962 r. na miejsce ks. Adama Niewiarowskiego mianowany został wikariuszem w 

Zabłudowie ks. Czesław Czerwiński. Przepracował w parafii z młodzieżą siedem lat. Religii 

uczył w punktach katechetycznych, które mieściły się w domach prywatnych w 

Dobrzyniówce, Rafałówce, Nowosadach i Tatarowcach . 231

W 1964 roku nominację na wikariusza w parafii w Zabłudowie otrzymał ks. 

Bronisław Poźniak. Funkcję wikariusza pełnił do roku 1975. W tym czasie katechizował w 

kaplicy w Zabłudowie oraz w domu prywatnym w Krynickich . Dał się poznać jako 232

doskonały katecheta dzieci przedszkolnych. Umiał nawiązać z dziećmi kontakt, miał łatwość 

docierania do dzieci i młodzieży, co owocowało dużą frekwencją na zajęciach przez niego 

prowadzonych . 233

Na miejsce ks. Czesława Czerwińskiego do pracy w parafii w Zabłudowie w 1969 r. 

został skierowany ks. Tadeusz Horosz. Podjął katechezę w punktach katechetycznych w 

Dobrzyniówce, Rafałówce, Zwierkach i Żukach. Zapisał się w pamięci swych uczniów jako 

katecheta „rozśpiewany”. Oprócz bowiem programu kursorycznego dużą wagę przywiązywał 

do śpiewu. Uczył dzieci i młodzież pieśni i piosenek religijnych na poszczególne okresy roku 

liturgicznego. Wielu z katechizowanych przez niego do dziś, pamięta i śpiewa pieśni mało u 

nas znane, ale posiadające głęboką treść teologiczną dostosowaną do percepcji młodego 

pokolenia . 234

 Wywiad z ks. Abramowiczem Henrykiem, lat 70, z dnia 17 kwietnia 2005 roku (w zapisie własnym).229

 AWKB, Sprawozdanie z nauczania religii w parafii Zabłudów, 1963. 230

 Tamże.231

 AWKB, Kwestionariusz w sprawie katechizacji w parafii Zabłudów, 1970/71. 232

 AWKB, Protokół wizytacji religii w parafii Zabłudów, 28 kwietnia 1975 roku. 233

 Wywiad z ks. Horoszem Tadeuszem, lat 67, z dnia 10 listopada 2005 roku (w zapisie własnym).234
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Katechetą, który potrafił nawiązać bliski kontakt z młodzieżą był ks. Zygmunt 

Gniedziejko. W pracy katechetycznej chętnie i co ważne, umiejętnie potrafił wykorzystać nie 

rozpowszechnione jeszcze wówczas na większa skalę urządzenia techniczne jak diaskop czy 

własny magnetofon. Jak się okazało, była to metoda skuteczna. Świadczy o tym chociażby 

stuprocentowa frekwencja na prowadzonych przez niego zajęciach . 235

Młodzież, która uczęszczała do Gminnej Zbiorczej Szkoły Podstawowej w 

Zabłudowie uczył od 1972 r. przez kolejnych siedem lat ks. Michał Ozdowski. Korzystał on 

już z nowego programu nauczania, do którego wprowadzał jednak własne innowacje, które 

pozwalały uczniom na łatwiejszą percepcję przekazywanych treści . 236

Ksiądz Jan Toczko podczas czteroletniej pracy duszpasterskiej w Zabłudowie dał się 

poznać jako kapłan niezwykle bezpośredni, mający dar łatwego nawiązywania kontaktów z 

ludźmi, także z dziećmi i młodzieżą. Był lubiany i ceniony, chociaż od uczniów wymagał 

wiele, a atmosfera na katechezie była zazwyczaj poważna, niemal nabożna. Potrafił 

przekazywać treści religijne w sposób przystępny, przez co, zwłaszcza dzieci, na katechezie 

nie bały się stawianych pytań i wprost „rwały się do odpowiedzi” . 237

W 1975 r. miejsce ks. Poźniaka zajął nowy wikariusz, ks. Stanisław Kozłowski. 

Następne lata przyniosły kolejne rotacje wikariuszy i prefektów. W 1977 roku z parafii 

odszedł ks. Jan Toczko, a na jego miejsce został skierowany ks. Czesław Łajkowski. Do 

młodzieży podchodził z właściwym sobie taktem i kulturą osobistą. Młodzież 

charakteryzowała go krótko: „sympatyczny”. Prowadzone przez niego zajęcia świadczyły o 

jego dużej elokwencji i wiedzy z dziedziny metodologii nauczania . 238

W 1980 r. w parafii zabłudowskiej doszło do zmiany na stanowisku proboszcza. 

Pełniącego ten urząd od roku 1950, ks. Jana Skarżyńskiego zastąpił ks. Józef Krysiewicz.  239

Po trzydziestoletniej pracy w parafii na stanowisku proboszcza, ks. Jan Skarżyński pozostał w 

parafii, lecz już jako rezydent – emeryt. Ksiądz Józef Krysiewicz, jako nowy proboszcz, 

 Wywiad z ks. Gniedziejko Zygmuntem, lat 73, z dnia 22 sierpnia 2005 roku (w zapisie własnym).235

 AWKB, Protokół wizytacji nauki religii w parafii, Zabłudów, 28 kwietnia 1975 roku.236

 AWKB, Protokół wizytacji nauki religii w parafii Zabłudów, 26 marca 1976 roku.237

 AWKB, Protokół wizytacji nauki religii w parafii Zabłudów, 15 maja 1979 roku.238

 APZ, Księgi metryczne parafii Zabłudów. 239
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rozpoczął pracę katechetyczną w Zwierkach i Folwarkach Wielkich. Do tych miejscowości 

dojeżdżał własnym samochodem przez kolejne dziesięć lat, czyli do 1990 r., kiedy to nauka 

religii wróciła po 30 latach ponownie do szkół. Ksiądz proboszcz Józef Krysiewicz, w 

Zwierkach jak też i w Folwarkach Wielkich uczył religii w domach prywatnych. W 

Zwierkach u Edwarda Czecha, a w Folwarkach Wielkich w domu pana Edwarda 

Snarskiego . 240

Po odejściu z parafii ks. Michała Ozdowskiego w 1979 r. jego miejsce zajął ks. 

Andrzej Bielawski. Katechizował w domu parafialnym w Zabłudowie . 241

W 1981 r. nominację na wikariusza w Zabłudowie otrzymał ks. Józef Hakało. Jego 

katechezy dla młodzieży były urozmaicane slajdami i nagraniami magnetofonowymi. Były to 

już coraz częściej wykorzystywane pomoce katechetyczne. Jako gorliwy katecheta prowadził 

katechezę dla dzieci z klas przedszkolnych, tzw. zerówek z Zabłudowa. Spotkania odbywały 

się w każdą niedzielę po Mszy świętej południowej. Dzieci przychodziły wraz z rodzicami, 

którzy zapewne, może bardziej niż ich dzieci, korzystali z przekazywanych treści, mając w 

ten sposób przedsmak katechezy dla dorosłych. Na tych spotkaniach, oprócz przekazywanych 

treści religijnych i zabawy, dzieci otrzymywały również obrazki do kolorowania . 242

W tym samym roku do parafii w Zabłudowie został skierowany ks. Tadeusz 

Malinowski. Młodzież chętnie przychodziła do niego na lekcje religii, gdyż nie były one 

monotonne, ani schematyczne. Ksiądz Malinowski na swoich zajęciach w Dobrzyniówce 

wykorzystywał mapy Jerozolimy i Ziemi Świętej. W Krynickich zorganizował z dziećmi 

jasełka, które zostały wystawione w tamtejszej kaplicy dla mieszkańców wsi . 243

Po odejściu z parafii ks. Malinowskiego w 1984 roku, jego miejsce zajął ks. Tadeusz 

Golecki. Na katechezę dojeżdżał latem rowerem, zimą w rożny sposób. Zawsze zabierał ze 

sobą gitarę, gdyż miał niezwykłą wprawę w posługiwaniu się tym instrumentem. Dzięki temu 

potrafił ożywić lekcje religii, a młodzież nauczyć wielu popularnych wówczas i chętnie 

 APZ, Kwestionariusze w sprawie katechizacji w parafii Zabłudów, 1980/90.240

 AWKB, Protokół wizytacji nauki religii w parafii Zabłudów, 15 maja 1979 roku.241

 Wywiad z ks. Tadeuszem Malinowskim, lat 56, z dnia 17 kwietnia 2005 roku (w zapisie własnym).242

 Tamże.243
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śpiewanych młodzieżowym piosenek religijnych . Po trzech latach pracy z młodzieżą ks. 244

Tadeusza Goleckiego zastąpił ks. Jerzy Sidorowicz. 

W 1990 r. ks. Stanisław Kochanowski i ks. Andrzej Kołpak przeorganizowali 

parafialną katechezę, gdy powróciła ona do szkół, dostosowując ją do nowych wymogów 

szkolnych . W pierwszych latach funkcjonowania katechezy w szkole księża nie pobierali 245

ustawowo żadnego wynagrodzenia, a zajęcia odbywały się częściowo, z braku pomieszczeń 

w szkołach, oraz w dotychczasowych punktach katechetycznych. 

Uzupełnieniem katechezy prowadzonej w szkole były różne formy w pracy 

duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą przy parafii. Swoistą formą katechezy była formacja 

religijna chłopców w ramach Liturgicznej Służby Ołtarza (ministrantów). Ze względu na 

częste zmiany księży w parafii, ministranci byli pod opieką różnych księży wikariuszy . 246

W Białymstoku odbywały się także regularnie Archidiecezjalne Konferencje 

Katechetyczne, do uczestnictwa w których byli zobowiązani wszyscy księża nauczający 

religii. Miały one służyć pogłębieniu wiedzy religijnej, były także prowadzone dyskusje, 

wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w dziedzinie katechizacji. 

Dość dużym problemem było uczestnictwo w katechezie parafialnej dzieci z 

Państwowego Domu Dziecka w Krasnem. Władze oświatowe Polski Ludowej zabraniały 

czynnego ich udziału nie tylko w katechezie parafialnej i ograniczały im również dostęp do 

jakichkolwiek form życia religijnego. Sytuacja zmieniała się w miarę stabilizowania się 

stosunków na linii państwo - Kościół . 247

Po 1990 r. do pracy katechetycznej zaangażowano osoby świeckie. Wymagano od nich 

odpowiedniego wykształcenia teologicznego i misji kanonicznej. 

 AWKB, Protokół wizytacji nauki religii w parafii  Zabłudów, 22 kwietnia 1985 roku.244

 Wywiad z ks. Kochanowskim Stanisławem, lat 55, z dnia 1 listopada 2005 roku (w zapisie 245

własnym).

 APZ, Kwestionariusz Wizytacji Pasterskiej o stanie parafii w Zabłudowie, 24 maja 1987 roku.246

 Tamże. 247
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3. Uczniowie 

Ustawa sejmowa z 15 lipca 1961 r. przyniosła ostateczny kres nauczania religii w 

szkołach . Pomimo to katechizacją w nowych warunkach zostały objęte wszystkie dzieci w 248

wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i cała młodzież do dziewiętnastego 

roku życia . Uczęszczanie na lekcje religii było dobrowolne, zaś frekwencja na zajęciach 249

była zależna od kilku czynników. Decydującym było środowisko, z jakiego młodzież się 

wywodziła, zwłaszcza rodzina. Skuteczność nauczania religii zależała również od ogólnego 

poziomu duszpasterstwa w parafii, a także od postaw samych katechetów, ich stosunku do 

uczniów i do wykonania swoich obowiązków katechety. Obiektywnie stwierdzić należy, że w 

skali diecezji dzieci ze szkół podstawowych chętniej uczęszczały na lekcje religii niż 

młodzież ze szkół zawodowych i średnich. Ogólnie na katechezę przychodziło więcej dzieci i 

młodzieży uczących się w małych miejscowościach, niż w wielkich miastach . 250

Biskupi Polscy, widząc ciągłe zmiany w szkolnictwie, a w szczególności w 

katechizacji zachęcali w swoich listach dzieci i młodzież, do wytrwania w wierności 

przekonaniom religijnym wyniesionym z domów rodzinnych. Zachęcali również do 

pogłębiania swojej wiedzy religijnej w przygotowanych punktach katechetycznych . 251

W 1973 r., gdy zrezygnowano z prób kontroli punktów katechetycznych, władze 

państwowe zmieniły swoje działania i postanowiły skierować uderzenie ideologii 

socjalistycznej w głównej mierze w rodzinę. Miało to na celu, zmniejszenie wpływu 

wychowawczego rodziny i nadanie mu areligijnego, w konsekwencji ateistycznego 

charakteru. Wprowadzono nauczanie dla dzieci sześcioletnich i próbowano wprowadzić 

dziesięcioletnią szkołę średnią. Utworzono gminne szkoły zbiorcze, do których dzieci były 

dowożone specjalnymi środkami transportu. Szkoły zbiorcze miały za zadanie zapewnić 

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 32, poz. 160.248

 J. Doppke, dz. cyt., s. 106-107.249

 Tamże. 250

 APZ, List Episkopatu Polski na Uroczystość Chrystusa Króla. Młodzież w służbie Kościoła, Narodu i 251

każdego człowieka, 25 września 1971 roku. 
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dzieciom czas spędzany w niej w postaci nauki i różnych zabaw, w przygotowanych 

wcześniej świetlicach . 252

Takim działaniom władz państwowych sprzeciwiał się Episkopat Polski. Biskupi 

twierdzili, że zabieranie dziecka rodzinie prawie na cały dzień, będzie miało negatywne 

następstwa wychowawcze. Pogarszające się warunki ekonomiczne państwa, oraz nacisk 

społeczny spowodowały, że nie udało się w pełni zrealizować tych planów. Zrezygnowano z 

prowadzenia szkół zbiorczych, zabrakło środków pieniężnych na dowożenie i dożywianie 

dzieci w świetlicach, a także zrezygnowano z wprowadzenia dziesięcioletnich szkół 

średnich . 253

Kryzys gospodarczy i strajki w 1980 r., były powodem podjęcia wspólnych rozmów 

rządu polskiego z Kościołem. Owocem tego spotkania, było wydanie przez Ministerstwo 

Oświaty i Wychowania, zarządzenia w dniu 23 października 1981 r., w sprawie umożliwienia 

dzieciom i młodzieży uczestniczenia w katechezie parafialnej . Zaledwie dwa miesiące po 254

wydaniu zarządzenia przez Rząd Polski, nastąpiła kolejna walka o świeckość szkoły. 13 

grudnia 1981 r., gdy wprowadzono stan wojenny, w szkolnych salach zaczęto zdejmować 

krzyże ze ścian, a w planach nauczania młodzieży umieszczono przedmioty oparte na filozofii 

marksistowskiej . 255

Do roku 1990 katechizacja odbywała się nadal w punktach katechetycznych. Młodzież 

żywo interesowała się katechezą, czego dowodem był ich systematyczny i prawie 

stuprocentowy udział w zajęciach. W celu poprawy frekwencji na zajęciach księża i katecheci 

byli zobowiązani do systematycznego prowadzenia dzienników katechizacji parafialnej. 

Każdy katecheta był zobowiązany do systematycznego przestrzegania wyznaczonych godzin 

lekcyjnych. Naganne było zwłaszcza opuszczanie katechezy pod byle pretekstem. 

Dopuszczalne było przesunięcie katechezy na inny dzień, lecz po wcześniejszym uzgodnieniu 

z młodzieżą. Każdy katecheta brał również udział we Mszy świętej organizowanej dla dzieci, 

adoracji, procesji, czy w innych nabożeństwach. Na zakończenie roku szkolnego, każdy 

katecheta był zobowiązany do rozdania świadectw, które były potwierdzeniem udziału 

 M. Majewski, dz. cyt., s. 2.252

 Monitor Polski, nr 44, poz. 260.253

 Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych., 1981, nr 10, poz. 76.254

 J. Doppke, dz. cyt., s. 115-116.255
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uczniów w katechezie . W przypadku, gdy Proboszcz zauważył, że uczniowie opuszczają 256

naukę religii, nawiązywał kontakt z rodzicami i w sposób roztropny starał się zaradzić 

powstałym uchybieniom . 257

Duszpasterstwo młodzieży pozaszkolnej ze względu na małą ich liczbę, często w 

wielu parafiach było zaniedbywane. Młodzież pozaszkolna to młodzi ludzie, którzy ukończyli 

szkołę podstawową i nie pobierali już żadnych nauk, lub się uczyli w szkołach wieczorowych 

lub zaocznych. Kuria zachęcała aby zadbać o tą młodzież tak, by miała zapewniony dostęp do 

regularnej katechezy w czasie dla niej najdogodniejszym, przynajmniej raz w tygodniu. W 

rzeczywistości wiele parafii nie podjęło zadania zorganizowania takiego nauczania. W tych 

parafiach, gdzie udało się zachęcić młodzież do uczęszczania na tę katechezę, frekwencja 

była bardzo niska . 258

Księża pracujący w parafii w Zabłudowie zawsze dbali o to, aby katechizacja dzieci i 

młodzieży odbywała się w sposób systematyczny i aby brała w niej jak największa liczba 

uczniów. Przedstawiona tabela ukazuje, jaka była frekwencja uczniów na lekcjach religii w 

szkołach znajdujących się na terenie parafii, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie, od 

roku szkolnego 1962/63 aż do roku 1989/90. 

Ze względu na brak kwestionariuszy wizytacji odnoszących się do katechizacji w 

parafii w Zabłudowie w latach 1963/64  1969/70 i 1971/72  1972/73 poniższa tabela jest 

zubożona o te dane. 

Frekwencja na katechezie w parafii w Zabłudowie 

w latach 1962-1989. 

Rok 
szkolny

Nazwa  szkoły
Liczba 
dzieci 

ogółem w 
szkole

Liczba 
dzieci 

katolickich

Liczba dzieci 
objętych 

katechizacją

Liczba 
godzin 

religii w 
tygodniu

Procent dzieci 
katolickich 
uczęszczają 

cych na 
religię

1962/63 Szkoła w Zabłudowie „b.d.” 248 248 12 „b.d.”

 Tamże. 256

 Tamże.257

 Tamże. 258
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Szkoła w Krynickich „b.d.” 152 152 6 „b.d.”

Szkoła w Pasynkach „b.d.” 22 22 3 „b.d.”

Szkoła w Kamionce „b.d.” 88 88 6 „b.d.”

Szkoła w Zwierkach „b.d.” 68 68 6 „b.d.”

Szkoła w Folwarkach 
Wielkich

„b.d.” 60 60 4 „b.d.”

Szkoła w Koźlikach „b.d.” 23 23 3 „b.d.”

Szkoła w 
Dobrzyniówce

„b.d.” 94 94 7 „b.d.”

Szkoła w Rafałówce „b.d.” 79 79 7 „b.d.”

Szkoła w 
Nowosadach

„b.d.” 45 45 7 „b.d.”

Szkoła w Tatarowcach „b.d.” 20 20 „b.d.”

1970/71 Zespół Szkół 
Rolniczych w 
Zabłudowie

„b.d.” 50 49 2 98

Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

„b.d.” 279 271 19 98

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

180 180 180 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

„b.d.” 93 91 6 98

Szkoła Podstawowa w 
Żukach

„b.d.” 49 49 6 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

„b.d.” 97 96 8 99

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

„b.d.” 84 84 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Koźlikach

70 30 30 3 100

Szkoła Podstawowa w 
Kamionce

103 71 71 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach  Wielkich

187 86 86 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Bobrowej

12 10 10 2 100

Szkoła Podstawowa w 
Aleksiczach

70 17 17 4 100

1973/74 Szkoła Podstawowa w 
Koźlikach

„b.d.” 9 9 2 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

„b.d.” 61 61 8 100
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Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

103 103 103 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Żukach

„b.d.” 38 38 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Kamionce

60 51 51 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Aleksiczach

40 20 20 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

38 32 32 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

35 30 30 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

627 312 300 31 96

Zespół Szkół 
Rolniczych w 
Zabłudowie

38 27 „b.d.” 1 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

147 146 146 8 100

1974/75 Zasadnicza Szkoła 
Rolnicza w 
Zabłudowie

15 15 15 „b.d.” „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

39 31 31 „b.d.” „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Aleksiczach

60 18 18 „b.d.” „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

54 29 29 „b.d.” „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Kamionce

25 21 21 „b.d.” „b.d.”

1975/76 Zbiorcza Szkoła 
Podstawowa w 

Zabłudowie

620 382 379 27 99

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

88 68 68 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

120 108 108 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Żukach

35 16 16 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Koźlikach

25 9 9 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

111 109 109 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Aleksiczach

62 21 21 5 100
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Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

52 31 31 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Kamionce

27 25 25 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

44 35 35 4 100

1976/77 Gminna Zbiorcza 
Szkoła Podstawowa w 

Zabłudowie

590 386 386 32 100

Szkoła Zbiorcza w 
Dobrzyniówce

188 176 176 15 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

26 19 19 3 100

Szkoła Podstawowa w 
Żukach

19 15 15 3 100

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

142 134 134 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

45 34 34 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

52 31 31 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Kamionce

23 21 21 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Aleksiczach

28 7 7 2 100

1977/78 Zasadnicza Szkoła 
Rolnicza w 
Zabłudowie

18 12 12 1 100

Zbiorcza Szkoła 
Gminna w 

Zabłudowie

600 371 371 28 100

Szkoła Zbiorcza w 
Dobrzyniówce

182 163 163 16 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

27 21 21 7 100

Szkoła Podstawowa w 
Aleksiczach

28 28 7 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

50 36 36 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

52 28 28 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Kamionce

26 23 23 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

133 124 124 8 100
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1980/81 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

562 381 381 23 100

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

122 111 111 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

205 187 187 13 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

42 36 36 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

39 26 26 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

45 20 20 5 100

1981/82 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

529 364 354 24 97

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

114 105 105 7 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

200 182 182 11 100

Szkoła Podstawowa w 
Kamionce

16 16 16 3 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

18 15 15 3 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

56 44 44 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

48 20 20 5 100

1982/83 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

541 368 355 23 97

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

99 91 91 7 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

180 162 162 10 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

23 20 20 3 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

58 43 43 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

49 16 16 5 100

1983/84 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

522 362 362 24 100

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

99 77 77 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

184 154 154 8 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

38 22 22 4 100
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Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

49 37 37 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

38 16 16 5 100

1984/85 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

498 358 358 24 100

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

92 82 82 7 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

191 176 176 10 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

52 45 45 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

46 37 37 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

23 12 12 5 100

1985/86 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

507 353 348 21 98,5

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

80 71 71 6 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

175 160 160 11 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

41 37 37 3 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

47 37 37 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

25 12 12 5 100

1986/87 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

512 382 374 24 98

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

69 67 67 6 100

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

173 162 162 10 100

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

48 43 43 4 100

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

49 39 39 5 100

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

26 12 12 4 100

1987/88 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

524 418 414 27 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

76 73 73 6 „b.d.”
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„b.d.” – brak danych 
Źródła: 
AWKB, Kwestionariusze w sprawie nauki religii z lat 1962/63, 1970-1979. 
APZ, Kwestionariusze w sprawie nauki religii z lat 1980-1989. 

Powyższa tabela ukazuje, że młodzież uczęszczająca do szkół w Zabłudowie nie 

zawsze odznaczała się stuprocentową frekwencją na zajęciach z religii. Zupełnie inaczej 

działo się we wsiach. Pomimo różnych trudności związanych z katechizacją, w oparciu o 

powyższe zestawienie stwierdzić należy, że dzieci i młodzież uczęszczała na zajęcia niemal 

wzorowo. Frekwencja była wysoka i wahała się pomiędzy 96 % w roku szkolnym 1973/74 a 

100 % w innych latach. 

Księża pracujący w parafii w Zabłudowie zawsze dbali o dobry przebieg katechezy. 

Swoją opieką otaczali również młodzież pozaszkolną. Dla nich były organizowane specjalne 

katechezy duszpasterskie. W roku szkolnym 1970/71 w parafii w Zabłudowie była jedna 

grupa takiej młodzieży i liczyła około 50 osób. Duszpasterzem tej grupy był ks. Tadeusz 

Horosz. Spotkania odbywały się w sali katechetycznej przy kościele w wyznaczone wcześniej 

niedziele po Mszy św. Głównymi tematami poruszanymi na tych spotkaniach były tematy 

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

189 178 178 10 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

53 39 39 4 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

43 30 30 5 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

20 10 10 4 „b.d.”

1988/89 Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

505 394 389 27 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Krynickich

72 59 59 6 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

188 158 158 10 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Rafałówce

59 49 49 5 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Zwierkach

36 34 34 5 „b.d.”

Szkoła Podstawowa w 
Folwarkach Wielkich

21 13 13 5 „b.d.”
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doktrynalne i zagadnienia dotyczące zasad moralnych. Poruszano i analizowano te problemy, 

które najbardziej młodych ludzi dotyczyły i najbardziej ich interesowały. Ksiądz Tadeusz 

Horosz cenił sobie te spotkania. Ceniła je i młodzież, tym bardziej, że katechizacja ta nie 

ograniczała się tylko do salki katechetycznej. Zimą, ks. Tadeusz Horosz organizował kuligi, 

latem wyjazdy rowerowe lub piesze wyprawy poza miasto do lasu na ognisko . 259

W kolejnych latach katechizację młodzieży pozaszkolnej przejął ks. Jan Toczko. Tak 

jak poprzednio, była to jedna grupa licząca około 50 osób . W roku szkolnym 1975/76 260

liczba katechizowanej młodzieży pozaszkolnej gwałtownie spadła. Nadal była to jedna grupa, 

lecz już licząca zaledwie 25–30 osób . W roku szkolnym 1976/77 liczba ta spadła do 17 261

osób . Gdy do parafii przybył nowy wikariusz, ks. Czesław Łajkowski, otrzymał w 262

„przydziale duszpasterskim” ową zdziesiątkowaną młodzież pozaszkolną. Nowy katecheta 

poważnie potraktował nowe wyzwanie i w krótkim czasie udało mu się na katechezach dla 

młodzieży pozaszkolnej zgromadzić grupę liczącą 29 osób. Regularne spotkania odbywały się 

nadal w sali katechetycznej przy kościele . Praca ks. Czesława Łajkowskiego wkrótce 263

zaczęła wydawać niespodziewane owoce. Po kilku latach jego pracy z młodzieżą pozaszkolną 

w parafii w Zabłudowie, liczba uczestniczących w katechezach raptownie wzrosła do 75 

osób. Spotkania były organizowane w każdą niedzielę po Mszy świętej i trwały zazwyczaj 

około godziny . 264

Po odejściu z parafii ks. Czesława Łajkowskiego obowiązki duszpasterskie związane z 

katechizacją młodzieży pozaszkolnej przejął ks. Tadeusz Malinowski. W pierwszym roku 

jego pracy z młodzieżą pozaszkolną na katechizację przychodziło zaledwie 12 osób. Po kilku 

latach sytuacja się poprawiła i było już 20 osób . Spotkania odbywały się od października 265

do końca maja w każdą niedzielę w sali katechetycznej . Po odejściu ks. Malinowskiego z 266

 Wywiad z ks. Horoszem Tadeuszem.259
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Zabłudowa nikt już nie zajmował się młodzieżą pozaszkolną, o czym świadczą puste miejsca 

w kwestionariuszach nauki religii z kolejnych lat. 

W szkołach na terenie parafii najczęściej uczyła się młodzież zamieszkująca wsie 

położone najbliżej danej szkoły. I tak na przykład dzieci i młodzież mieszkająca we wsi Małe 

Folwarki chodziła do szkoły w Dobrzyniówce, gdyż odległość pomiędzy tymi 

miejscowościami nie przekraczała dwóch kilometrów. 

Różne też było pochodzenie społeczne dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach w 

parafii w Zabłudowie. Z relacji księży uczących w latach 1961/90 dzieci nauczycieli, 

pracowników Urzędu Gminy i innych urzędów i instytucji mieszczących się w Zabłudowie, 

jakkolwiek legitymowało się pochodzeniem robotniczym lub chłopskim, byli zaliczani do 

inteligencji. Dzieci pochodzące ze wsi, których rodzice pracowali na roli, figurowały jako te, 

będące pochodzenia chłopskiego . 267

Po przeanalizowaniu kilku dzienników katechizacji parafialnej, (tyle zachowało się w 

parafialnym archiwum), można stwierdzić, że każdy ksiądz miał swój własny sposób 

prowadzenia dziennika lekcyjnego. Jakkolwiek większość z nich było wypełnianych zgodnie 

z podanymi wskazówkami, to niektórzy z księży stosowali nadto własne adnotacje w postaci 

różnych, im tylko zrozumiałych oznaczeń. Niektóre z nich można jednak odszyfrować. Jeden 

z dzienników lekcyjnych z roku 1976/77 posiada „legendę” stworzoną przez duchownego-

katechetę, który zapewne nie ufając do końca swej pamięci, odnotował znaczenie 

poszczególnych adnotacji. Każdy wstawiony znak oznaczał pewną rzeczywistość. I tak na 

przykład: „+” oznaczał obecność na zajęciach, „|” oznaczał nieobecność w szkole oraz 

nieobecność na religii. Znak „O” oznaczał nieobecność na Mszy świętej w niedzielę lub w 

święto nakazane. Inne znaki oznaczały obecność, lub nieobecność usprawiedliwioną . 268

Każdy dziennik posiadał odpowiednią ilość rubryk w celu wpisania tam nazwiska i 

imienia ucznia, daty i miejsca jego urodzenia, imion i adresu zamieszkania rodziców. Oprócz 

miejsca na te podstawowe informacje, znalazły się rubryki na wpisywanie ocen oraz adnotacji 

o uczęszczaniu danego ucznia na zajęcia. Większość księży dość skrupulatnie wypełniało 

powierzony im dziennik katechizacji. Zdarzały się jednak i takie przypadki, że rubryki, w 

 Wywiad z ks. Hakało Józefem.267
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których należało wpisać imiona rodziców oraz adres ich zamieszkania, były puste. Zapewne 

niektórzy księża nie przykładali zbyt dużej wagi do tego, by utrzymywać stały kontakt z 

rodzicami katechizowanego, lub co nie wykluczone, tak dobrze znali tychże rodziców, że nie 

potrzebowali żadnych informacji na ich temat . 269

Dzienniki katechizacji parafialnej prowadzili wszyscy księża uczący religii w parafii 

w Zabłudowie. Zdecydowana większość spośród nich zaginęła w niewiadomy sposób. Co się 

z nimi stało, można się tylko domyślać. Część na pewno została spalona, jako niepotrzebna 

już makulatura. Jakąś część zabrali ze sobą księża wraz z odejściem z parafii tak, by nie 

zostawić śladu po zaniedbaniach w ich prowadzeniu. Nie wykluczone, że dzienniki były 

niszczone celowo, by uniemożliwić władzom świeckim kontrolę nauki religii w punktach 

katechetycznych. Ponadto zapewne wówczas nie przywiązywano szczególnej wagi do tych 

adnotacji i nie widziano w stosach dzienników lekcyjnych niezwykle przecież cennego 

materiału archiwalnego, mogącego stanowić nieocenione źródło do poznania przebiegu 

katechizacji w czasach, gdy odbywała się ona poza szkołą. Tak czy inaczej, owe cenne źródła 

w zdecydowanej większości w parafii Zabłudów nie zostały zachowane. Tym cenniejsze są te 

nieliczne, które ocalały, mimo różnych wydarzeń jakie miały miejsce w parafii w 

Zabłudowie. 

4. Program nauczania i jego zmiany 

Usuwanie religii ze szkół i przenoszenie jej na teren parafii znalazło również odbicie 

w programach nauczania. Przenoszenie katechizacji na teren parafii najczęściej dokonywało 

się niespodziewanie. Władze państwowe usuwając ją ze szkół traktowały to posunięcie, jako 

etap przejściowy ku całkowitemu zakazowi nauki religii. Ponieważ nauka religii nie została 

usunięta ze wszystkich szkół jednocześnie, dlatego w okresie przejściowym katechizacja 

odbywała się częściowo w szkole, częściowo w tworzonych naprędce punktach 

katechetycznych. Początkowo tam gdzie usunięto religię ze szkoły definitywnie, prowadzono 

katechizację w nowym miejscu, ale nadal według programu, jaki obowiązywał w szkole . 270

 APZ, Dzienniki katechizacji parafialnej, 1975/1986. 269

 J. Doppke, dz. cyt., s. 77.270
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13 kwietnia 1958 r. został przyjęty przez Episkopat Polski program katechizacji dla 

szkół podstawowych i średnich. Jego zatwierdzenie przez Ministerstwo Oświaty miało 

miejsce już 22 maja, był to program, który obowiązywał do kwietnia 1971 r.  i obejmował 271

nauczanie religii w klasach I-VII szkoły podstawowej i w klasach I-IV w liceach 

ogólnokształcących i szkołach zawodowych. 

Program ten był stworzony do potrzeb katechizacji w szkole. Ze względu na 

definitywne usunięcie katechezy ze szkoły w 1961 r. i przeniesienie jej do punktów 

katechetycznych, zaistniała potrzeba stworzenia nowego programu katechetycznego. 

Katecheci, korzystający z programu nauczania opracowanego zaledwie kilka lat wcześniej, 

widzieli, że jest on zbyt obciążony tematami, które nie zawsze można było opracować w 

punktach katechetycznych . 272

Nowy program katechetyczny został zatwierdzony 1 kwietnia 1971 r. przez 

Konferencję Plenarną Episkopatu Polski. Obok programu ramowego, zostały przyjęte dwa 

programy szczegółowe dla szkół podstawowych. Pierwszy został przygotowany przez księży 

jezuitów, pod kierunkiem ks. J. Charytańskiego, drugi program szczegółowy opracowali 

przedstawiciele ośrodka katechetycznego w Warszawie i Kielcach. Dla młodzieży szkół 

średnich zostały zatwierdzone dwa programy szczegółowe: jeden opracowany przez zespół 

poznański pod kierunkiem ks. M. Finke, drugi przedstawiły siostry urszulanki z Krakowa . 273

Nowy program w swojej strukturze był inny od wcześniejszych programów. Nie 

stanowił on wykazu tematów, które miał za zadanie przerobić katecheta na zajęciach. 

Ukazywał grupy poszczególnych tematów, a treść katechez oraz ich konkretne sformułowanie 

miał opracować sam katecheta po ocenie zdolności percepcyjnych uczniów. 

Archidiecezja w Białymstoku przyjęła pierwszą wersję szczegółową nowego 

programu, która została opracowana przez zespół jezuitów, dlatego że zapowiedziano i 

przygotowywano do niej pomoce katechetyczne. Pomimo braku podręczników oraz 

wcześniejszego przygotowania katechetów, nowy program został wprowadzony. Było to 

 Tamże, s. 139.271

 J. Charytański, dz. cyt., s. 13.272

 J. Stroba, Geneza nowego programu katechezy, „Katecheta”, 47 (1972), nr 4, s.161.273
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powodem wielu protestów ze strony katechetów. Z biegiem czasu pomoce zostały najpierw 

opracowane w maszynopisie, a następnie wydane drukiem. 

Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie wydało katechezy dla klas: 

I, II, III i IV szkoły podstawowej. Nakładem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w 

Krakowie ukazały się podręczniki dla tych samych klas pod tytułem „Bóg z nami”. 

Wydawnictwo „Pallotinum” z Poznania wydało drukiem „Katechizm religii katolickiej”, 

który składał się z czterech części i był przeznaczony dla klas: V, VI, VII i VIII . 274

Staraniem Wydziału Katechetycznego w Archidiecezji w Białymstoku wydano w 

latach 1972-1974 podręczniki do nauczania religii w klasach I, II i III szkoły podstawowej 

oraz przygotowano do druku podręczniki do klasy IV szkoły podstawowej . Wydany przez 275

ks. C. Piotrowskiego „Katechizm podstawowy” w 1965 roku w Poznaniu, który był używany 

w parafiach archidiecezji w Białymstoku, został zastąpiony nowym katechizmem wydanym 

staraniem Wydziału Katechetycznego w Białymstoku w nakładzie 20.000 egzemplarzy . 276

Wielką pomocą dla księży prefektów i katechetów świeckich służył Ośrodek 

Duszpastersko – Katechetyczny powołany w 1973 roku przez ks. bpa Henryka 

Gulbinowicza . Referat Katechetyczny służył pomocą w przygotowywaniu i wypożyczaniu 277

pomocy katechetycznych w postaci przeźroczy i różnego rodzaju nagrań religijnych. Księża, 

którzy mieli do dyspozycji diaskop lub magnetofon, często z takiej pomocy korzystali . 278

W parafii w Zabłudowie nowy program katechetyczny został wprowadzony bez 

żadnych opóźnień. Księża uczący religii w punktach katechetycznych program ów musieli 

często dostosowywać do warunków, w jakich katechezy były prowadzone . Ks. Michał 279

Ozdowski w prowadzeniu katechezy stosował się do ogólnych ram zalecanego programu, ale 

realizował go przy pomocy własnych, sprawdzonych metod. Lekcja religii rozpoczynała się 

zawsze według ustalonego porządku, na który składały się następujące elementy: modlitwa na 

 E. Kisiel, dz. cyt., s. 105-106.274

 Tamże.275

 Wywiad z ks. Horoszem Tadeuszem.276

 E. Kisiel, dz. cyt., s. 105-106.277

 Wywiad z ks. Hakało Józefem.278

 AWKB, Protokół wizytacji religii w parafii Zabłudów, 28 kwietnia 1975 roku.279

"81



rozpoczęcie zajęć, sprawdzenia obecności i zeszytów, sprawdzenie utrwalonych wiadomości 

z poprzedniej katechezy, podanie nowego tematu. Realizacja nowego tematu była 

prowadzona w oparciu o teksty Pisma Świętego. Katecheza kończyła się podyktowaniem 

nowych wiadomości związanych z przerobionym tematem i zadanie pracy domowej . 280

Większość księży w parafii zabłudowskiej do pracy z młodzieżą w latach 

siedemdziesiątych wykorzystywała nadal „Katechezy” wydane w dwóch tomach przez ks. W. 

Zaleskiego. Innymi podręcznikami wykorzystywanymi w pracy z młodzieżą były podręczniki 

autorstwa ks. M. Finke i ks. A. Witkowiaka pod tytułem „Wykład nauki chrystusowej”. Z tej 

pozycji korzystał ks. Henryk Abramowicz, który nauczał religii w parafii, jeszcze przed 

oficjalnym wprowadzeniem nowego programu katechizacji . 281

Ksiądz Tadeusz Horosz do nauczania lekcji religii, oprócz dwutomowego dzieła ks. 

Zaleskiego, wykorzystywał również „Opowiadania Ewangeliczne z obrazkami”. Najmłodsze 

dzieci, które ks. Tadeusz Horosz uczył, miały w zeszytach do religii zanotowany temat, kilka 

zdań do tematu oraz miały namalować lub narysować ilustrację, albo scenę, nawiązującą do 

tematu. Wszystko to miało być wykonane w sposób prosty i symboliczny . 282

Ksiądz Tadeusz Malinowski do pracy z młodzieżą korzystał z różnych podręczników, 

w zależności od tego, w której klasie miał zajęcia. W klasach „O” korzystał z podręcznika 

wydanego pod redakcją ks. bpa P. Bednarczyka. W klasach od I-IV korzystał z podręcznika 

wydanego przez księży jezuitów „Bóg z nami”, zaś w klasach od V-VIII również z 

podręcznika wydanego przez jezuitów pod tytułem „Katechizm religii katolickiej” . 283

W parafii w Zabłudowie młodzież, która przygotowywała się do Pierwszej Komunii 

Świętej najczęściej była uczona na podstawie pytań zawartych w „Katechizmie 

podstawowym” wydanym w 1965 roku oraz z nowego „Małego katechizmu” . 284

Wielu księży, którzy nauczali religii w parafii w Zabłudowie, z chwilą otwarcia 

Ośrodka Duszpastersko – Katechetycznego w Białymstoku w 1973 roku, postarało się o 

 AWKB, Protokół wizytacji nauki religii w parafii Zabłudów, 26 marca 1976 roku.280
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pomoce katechetyczne potrzebne do prowadzenia katechezy. Tą pomocą najczęściej był 

rzutnik i magnetofon. Ze względu na brak własnych przeźroczy oraz kaset magnetofonowych, 

księża wypożyczali je z Ośrodka. Była to duża pomoc w prowadzeniu katechezy parafialnej z 

młodzieżą . 285

Duszpasterze zabłudowscy w swojej pracy katechetycznej realizowali program 

ramowy, który został zatwierdzony w 1971 r. Jak podają niektóre sprawozdania z nauki 

religii, wkładali oni wiele trudu i wysiłku, lecz często warunki jakie panowały w niektórych 

pomieszczeniach katechetycznych nie pozwalały na pełną realizację nowego programu 

katechetycznego. 

5. Punkty katechetyczne 

Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja katechizacji w Polsce ulegała ciągłym 

przemianom. Bezpośrednio po wojnie nauka religii odbywała się w pomieszczeniach 

szkolnych, lecz już w 1950 r. wiele parafii musiało zorganizować w taki sposób pracę 

katechetyczną, aby dostosować ją do zmian jakie się dokonały. Było to związane z 

przeniesieniem nauczania religii do parafii. Nauczanie w parafii nie trwało zbyt długo, gdyż 

już w 1956 r. katecheza ponownie, lecz na krótko wróciła do szkół. Na skutek dalszych 

decyzji politycznych, katechizacja w 1961 r. znalazła się poza szkołą. 

Kuria arcybiskupia w Białymstoku, na skutek zmian jakie dokonały się w dziedzinie 

katechizacji w 1961 r., udzielała księżom i katechetom uczącym religii cennych rad co do 

zakładania i prowadzenia punktów katechetycznych. Wszelkie obowiązki co do tworzenia i 

organizowania tychże punktów spoczęły na księżach proboszczach. Oni to mieli zatroszczyć 

się o przygotowanie odpowiednich pomieszczeń do nauki religii. Takim pomieszczeniem 

mogła być kaplica, zakrystia, sala katechetyczna, lub wynajęte pomieszczenie prywatne. 

Wszystkie miały być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe i sanitarne. Proboszczowie 

mieli tak zorganizować nauczanie w tych pomieszczeniach, aby młodzież mogła godnie uczyć 

się lekcji religii. Jego zadaniem było również zakupienie opału na czas jesienny i zimowy . 286

 Wywiad z ks. Hakało Józefem.285
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Wszelkie starania jakie zostały podjęte przez władze kościelne w sprawie 

organizowania i nauczania młodzieży w punktach katechetycznych były utrudniane przez 

Ministerstwo Oświaty. 19 sierpnia 1961 r. Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie w 

sprawie prowadzenia punktów katechetycznych. Ustalono, że zakładanie i utrzymanie 

punktów katechetycznych leży w gestii administratorów parafii. Mogą oni je zakładać w 

kościołach, lub w innych pomieszczeniach parafialnych, nawet prywatnych, dla tych dzieci, 

których rodzice wyrazili zgodę na naukę religii. Nadzór nad punktami katechetycznymi, 

oprócz administratorów parafii, miał sprawować także inspektor oświaty . 287

12 września 1961 r. została wydana instrukcja dotycząca szczegółowych przepisów 

odnoszących się do rejestracji punktów katechetycznych. Zawierała ona szczegółowe dane o 

warunkach sanitarnych, rozmiarach pomieszczeń, oświetleniu i wyposażeniu każdej sali 

katechetycznej, w której młodzież miała gromadzić się na katechizację . 288

Kolejna instrukcja, wydana przez władze państwowe 21 listopada 1961 r., dotyczyła 

trybu realizacji zarządzenia wydanego 19 sierpnia tego roku. Instrukcja ta jeszcze bardziej 

ograniczała nauczanie religii poprzez dodanie zapisu odnoszącego się w sposób szczególny 

do wymogów sanitarno-higienicznych . Odtąd lekcje religii nie mogły być prowadzone w 289

pomieszczeniach zakonnych. Ponadto administrator parafii miał obowiązek wypełnić 

specjalną kartę danego pomieszczenia. Tam, gdzie katecheza odbywała się w punktach 

katechetycznych u osób prywatnych, proboszcz danej parafii miał za zadanie zgłosić taki 

punkt katechetyczny odpowiednim władzom państwowym. Władze żądały takich informacji, 

by móc następnie stosować różnego rodzaju szykany wobec właścicieli pomieszczeń 

udostępnionych dla celów katechizacji. Katecheci zostali zobowiązani nadto do 

zorganizowania transportu dla uczniów do punktów katechetycznych, które mieściły się w 

większej odległości od szkoły . 290

Na skutek niepodporządkowania się Kościoła niektórym spośród tych zarządzeń, w 

latach 1961-1973 władze państwowe stosowały różne formy represji nie tylko wobec 

administratorów parafii i katechetów, lecz także wobec osób prywatnych wynajmujących 

 Dz. Urz. Min. Ośw., 1961, nr 10, poz. 124.287
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własne pomieszczenia dla celów katechizacji. Tego rodzaju represje stosowano również 

wobec rodziców uczniów, którzy domagali się prawa, aby ich dzieci mogły swobodnie 

uczęszczać na naukę religii . 291

W parafii w Zabłudowie, podobnie tak jak w wielu innych parafiach na terenie 

archidiecezji w 1961 r., księża byli zobowiązani włożyć wiele trudu, by zorganizować 

katechizację w nowych warunkach poza szkołą. W roku szkolnym 1962/1963 na terenie 

parafii było jedenaście punktów katechetycznych . Mieściły się one w tych 292

miejscowościach, w których były szkoły i do których młodzież uczęszczała na zajęcia. 

Dołożono wszelkich starań, by sale katechetyczne były położone możliwie blisko szkoły . 293

W Zabłudowie młodzież przychodziła na religię do salki parafialnej mieszczącej się przy 

kościele. W innych miejscowościach młodzież gromadziła się w pomieszczeniach 

prywatnych, specjalnie do tego celu wynajętych i przygotowanych . 294

Punkty katechetyczne w parafii w Zabłudowie w latach 1962-1989. 

Rok 
szkolny

Nazwa  szkoły Miejsce katechizacji

1962/63 Szkoła w Zabłudowie Sala parafialna

Szkoła w Krynickich Pomieszczenie prywatne

Szkoła w Pasynkach Pomieszczenie prywatne

Szkoła w Kamionce Pomieszczenie prywatne

Szkoła w Zwierkach Pomieszczenie prywatne

Szkoła w Folwarkach Wielkich Pomieszczenie prywatne

Szkoła w Koźlikach Pomieszczenie prywatne

Szkoła w Dobrzyniówce Punkt w domu prywatnym

Szkoła w Rafałówce „b.d.”

 Tamże, s. 110-112.291

 AWKB, Sprawozdanie z nauczania religii w parafii Zabłudów, 1963.292

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej, z dnia 4 września 1977 roku.293

 AWKB, Sprawozdanie z nauczania religii w parafii Zabłudów, 1963294
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Szkoła w Nowosadach „b.d.”

Szkoła w Tatarowcach „b.d.”

1970/71 Zespół Szkół Rolniczych w 
Zabłudowie

Kaplica w Zabłudowie

Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Kaplica w Zabłudowie

Szkoła Podstawowa w Krynickich Mieszkanie prywatne

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Żukach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Koźlikach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Kamionce Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Folwarkach  
Wielkich

Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Bobrowej Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Aleksiczach Pomieszczenie prywatne

1973/74 Szkoła Podstawowa w Koźlikach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Żukach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Kamionce Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Aleksiczach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Pomieszczenie prywatne
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Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Kaplica parafialna

Zespół Szkół Rolniczych w 
Zabłudowie

Kaplica parafialna

Szkoła Podstawowa w Krynickich Pomieszczenie prywatne

1974/75 Zasadnicza Szkoła Rolnicza w 
Zabłudowie

„b.d.”

Szkoła Podstawowa w Zwierkach „b.d.”

Szkoła Podstawowa w Aleksiczach „b.d.”

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

„b.d.”

Szkoła Podstawowa w Kamionce „b.d.”

1975/76 Zbiorcza Szkoła Podstawowa w 
Zabłudowie

Kaplica parafialna

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Żukach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Koźlikach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Krynickich Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Aleksiczach Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Kamionce Pomieszczenie prywatne

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Pomieszczenie prywatne

1976/77 Gminna Zbiorcza Szkoła 
Podstawowa w Zabłudowie

Kaplica Parafialna

Szkoła Zbiorcza w Dobrzyniówce Pomieszczenie prywatne u 
Szotko Jana

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Pomieszczenie prywatne u 
Henryka Lulewicza

"87



Szkoła Podstawowa w Żukach Pomieszczenie prywatne u 
Węcławskiego Edwarda

Szkoła Podstawowa w Krynickich Pomieszczenie prywatne u 
Dawidowicz Antoniego

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Pomieszczenie prywatne u 
Mieczysława Wacewicza

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Pomieszczenie prywatne u Jana 
Snarskiego

Szkoła Podstawowa w Kamionce Pomieszczenie prywatne u 
Skowrońskich

Szkoła Podstawowa w Aleksiczach Pomieszczenie prywatne u 
Władysława Iwanowicza

1977/78 Zasadnicza Szkoła Rolnicza w 
Zabłudowie

Dom kościelny

Zbiorcza Szkoła Gminna w 
Zabłudowie

Dom kościelny

Szkoła Zbiorcza w Dobrzyniówce Pomieszczenie prywatne u 
Szotko Jana

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Pomieszczenie prywatne u 
Henryka Lulewicza

Szkoła Podstawowa w Aleksiczach Pomieszczenie prywatne u 
Władysława Iwanowicza

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Pomieszczenie prywatne u 
Mieczysława Wacewicza

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Pomieszczenie prywatne u 
Edwarda Snarskiego

Szkoła Podstawowa w Kamionce Pomieszczenie prywatne u 
Skowrońskich

Szkoła Podstawowa w Krynickich Pomieszczenie prywatne u 
Antoniego Dawidowicz

1980/81 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Pomieszczenie prywatne u Jana 
Dakowicza

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Pomieszczenie prywatne u Jana 
Szotko
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Szkoła Podstawowa w Rafałówce Pomieszczenie prywatne u Anny 
Lulewicz

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Pomieszczenie prywatne u 
Edwarda Czecha

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Pomieszczenie prywatne u 
Edwarda Snarskiego

1981/82 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Dom prywatny u Zadykowiczów

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Dom prywatny u  Jana Szotko

Szkoła Podstawowa w Kamionce Dom prywatny u Franciszka 
Prusa

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Dom prywatny u Genowefy 
Skowrońskiej

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Dom prywatny Edwarda Czecha

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Dom Prywatny Edwarda 
Snarskiego

1982/83 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Dom prywatny Jana Dakowicza

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Dom prywatny Jana Szotko

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Dom prywatny Antoniego Prusa

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Dom prywatny Edwarda Czecha

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Dom prywatny Edwarda 
Snarskiego

1983/84 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Dom prywatny Jana Dakowicza

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Dom prywatny Jana Szotko

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Dom prywatny Antoniego Prusa

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Dom prywatny Edwarda Czecha

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Dom prywatny Edwarda 
Snarskiego
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1984/85 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Dom prywatny Heleny 
Dakowicz

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Dom prywatny Mieczysława 
Makulewskiego

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Dom prywatny Tadeusza 
Nosorowskiego

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Dom prywatny Edwarda Czecha

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Dom prywatny Edwarda 
Snarskiego

1985/86 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Dom prywatny Jana 
Zadykowicza

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Dom prywatny Antoniego 
Matwiejczuka

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Dom prywatny Tadeusza 
Nosorowskiego

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Dom prywatny Edwarda Czecha

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Dom prywatny Edwarda 
Snarskiego

1986/87 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Kaplica katechetyczna

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Dom prywatny Feliksa 
Matwiejczuka

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Dom prywatny Tadeusza 
Nosorowskiego

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Dom prywatny Edwarda Czecha

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Dom prywatny Edwarda 
Snarskiego

1987/88 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Kaplica katechetyczna

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Dom prywatny Antoniego 
Matwiejczuka
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„b.d.” – brak danych 
Źródła: 
AWKB, Kwestionariusze w sprawie nauki religii z lat 1962/63, 1970-1979. 
APZ, Kwestionariusze w sprawie nauki religii z lat 1980-1989. 

W latach siedemdziesiątych w parafii w Zabłudowie katecheza odbywała się w 

kaplicy parafialnej przy świątyni oraz w innych miejscowościach. Punkty katechetyczne poza 

Zabłudowem mieściły się w domach prywatnych. W Dobrzyniówce od 1976 r. zajęcia religii 

odbywały się u Jana Szotko, zaś od 1985 r. katecheza odbywała się w domu Antoniego 

Matwiejczuka. 

W Rafałówce punkt katechetyczny mieścił się w jednym z pokoi w domu prywatnym 

u Franciszka Szymańskiego. Istniał on przez cztery lata do 1972 r. Wyposażenie sali składało 

się ze stolika i krzesła dla księdza, małej tablicy do pisania oraz ławek z oparciami dla 

uczniów . W 1976 r., punkt katechetyczny przeniesiono do domu Henryka Lulewicza, a 295

następnie do mieszkania Antoniego i Anny Prus. Od 1984 r. katecheza w tej wsi odbywała się 

w domu Tadeusza Nosorowskiego. Po wybudowaniu nowego domu, stary dom, w którym 

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Dom prywatny Jana 
Czerniawskiego

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Dom prywatny Mieczysława 
Wacewicza

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Dom prywatny Edwarda 
Snarskiego

1988/89 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Dom kościelny

Szkoła Podstawowa w Krynickich Kaplica katechetyczna

Szkoła Podstawowa w 
Dobrzyniówce

Dom prywatny

Szkoła Podstawowa w Rafałówce Dom prywatny

Szkoła Podstawowa w Zwierkach Dom prywatny

Szkoła Podstawowa w Folwarkach 
Wielkich

Dom prywatny

 Wywiad z Szymaniuk Franciszkiem, lat 74, z dnia 8 września 2005 roku (w zapisie własnym).295
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znajdowały się dwa pokoje, pan Nosorowski przeznaczył na punkt katechetyczny. Był on 

wyposażony w ławki z oparciami, stolik, krzesło i tablicę . 296

We wsi Krynickie, gdzie mieściła się ośmioklasowa szkoła podstawowa, punkt 

katechetyczny od 1974 r. znajdował się w domu Janiny i Wincentego Łojniewskich. Na ten 

cel był przeznaczony jeden z pokoi w domu mieszkalnym, z oddzielnym wejściem od ulicy. 

Oprócz ławek i tablicy, wyposażenie salki katechetycznej składało się również z ręcznie 

rysowanej mapy Palestyny oraz portretu Papieża . Od 1981 roku punkt katechetyczny 297

mieścił się w domu państwa Dakowiczów, zaś od roku 1986 młodzież spotykała się na 

lekcjach religii w nowo zbudowanej kaplicy . 298

Od 1960 r. przez kolejnych dziesięć lat, w Folwarkach Wielkich punkt katechetyczny 

mieścił się w domu Adama Snarskiego. Na ten cel był przeznaczony jeden z pokoi w domu, 

zaś wyposażenie tego pokoju było bardzo skromne. Składało się z małego stolika, krzesła i 

kilku ław do siedzenia dla uczniów, które były ustawione przy ścianach . Przez kolejne lata, 299

do 1989 roku, punkt katechetyczny mieścił się w domu Edwarda Snarskiego . 300

Punkt katechetyczny w Zwierkach do 1978 r. zorganizowany był w domu prywatnym 

Mieczysława Wacewicza . Przez kolejne jedenaście lat, do 1989 r., katecheza odbywała się 301

w domu Edwarda Czecha . 302

Szkoła Podstawowa w Żukach istniała do 1978 r. i uczęszczała do niej młodzież nie 

tylko z Żuk, lecz także z Pasynek i Nowosad. W latach sześćdziesiątych nauka religii 

odbywała się tu przez pięć lat w domu Walentyny Omielańczuk. Na uwagę zasługuje fakt, iż 

właścicielka była wyznania prawosławnego, co nie przeszkadzało jej podjąć ryzyko przyjęcia 

pod swój dach dzieci, pragnących pobierać naukę religii katolickiej. Ławy dla uczniów do 

siedzenia wykonał mąż pani Walentyny, zaś tablicę przyniesiono ze szkoły . W roku 303

 Wywiad z Nosorowskim Tadeuszem, lat 69, z dnia 23 września 2005 roku (w zapisie własnym).296

 Wywiad z Łojniewskim Wincentym, lat 83, z dnia 24 września 2005 roku (w zapisie własnym).297

 APZ, Kwestionariusz Wizytacji Pasterskiej o stanie parafii w Zabłudowie, 24 maja 1987.298

 Wywiad ze Snarskim Adamem, lat 78, z dnia 1 kwietnia 2005 roku (w zapisie własnym).299

 Wywiad ze Snarską Ireną, lat 77, z dnia 24 września 2005 roku (w zapisie własnym).300

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej, 4 września 1977.301

 APZ, Kwestionariusz wizytacji pasterskiej o stanie parafii w Zabłudowie, 24 maja 1987.302

 Wywiad z Omielańczuk Walentyną, lat 76, z dnia 24 września 2005 roku (w zapisie własnym).303
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szkolnym 1971/72 nauczanie religii odbywało się już w domu pani Nadziei Iwaniuk, również 

była wyznania prawosławnego . 304

Punkt katechetyczny w Aleksiczach istniał do roku 1978, czyli do likwidacji tam 

szkoły. Znajdował się w domu sołtysa, pana Władysława Iwanowicza . Na 28 dzieci 305

uczących się w szkole, zaledwie siedmioro było objętych katechizacją . 306

Wszędzie tam, gdzie znajdowały się salki katechetyczne parafianie troszczyli się, by 

były one położone dla wygody dzieci, blisko szkoły. Podczas przeprowadzanych wizytacji 

kanonicznych biskupi kontrolowali punkty katechetyczne. Z uznaniem wyrażali się o 

ludziach, którzy nie bacząc na niebezpieczeństwo represji ze strony władz, udostępniali swoje 

mieszkania dla potrzeb katechezy. Zachęcali również dzieci do uczęszczania na lekcje religii, 

a rodziców do troski o religijne ich wychowanie . 307

 Wywiad z Iwaniuk Nadzieją, lat 70, z dnia 24 września 2005 roku (w zapisie własnym).304

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej, 4 września 1977.305

 APZ, Kwestionariusz w sprawie katechizacji w parafii Zabłudów w roku katechetycznym 1977/78.306

 APZ, Protokół wizytacji kanonicznej, 4 września 1977.307
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Zakończenie 

Powyższe opracowanie ukazuje dzieje kształtowania się i rozwoju procesu 

katechizacji w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie w latach 1945-1990, 

a więc w latach konfrontacji władz komunistycznych z Kościołem i społeczeństwem w 

Polsce, który to proces kształtował oryginalną, niepowtarzalną nigdzie w Europie, formę 

duszpasterstwa, którego jednym z istotnych elementów była katechizacja. 

Dwuznaczna postawa tolerancji wobec Kościoła prezentowana przez władze 

komunistyczne w pierwszych latach powojennych nie mogła ukryć faktycznych intencji 

rządzących wobec religii. Przedstawiciele systemu wrogiego Kościołowi mieli za cel, 

najpierw ograniczenie, a następnie wyeliminowanie Kościoła z życia społecznego. Ostrze 

propagandy antyreligijnej wymierzono w pierwszej kolejności w młodzież i dzieci. W tych 

planach nie mogło być miejsca na elementy religijne w szkole, a tym bardziej na formowanie 

młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim, między innymi poprzez katechizację.  

Katecheci duchowni i świeccy, którzy już w pierwszych latach powojennych 

pracowali w parafii w Zabłudowie, świadomi byli tych intencji, a jednak, pomimo z wolna 

pojawiających się, w miarę wydawania kolejnych, wrogich Kościołowi aktów prawnych, 

ograniczeń, szykan i represji, nie przerwali katechizacji w szkole tak długo, dopóki nie zostali 

z niej wprost wyrugowani. Mimo konsekwentnego i systematycznego dążenia władz do 

tworzenia szkół tzw. świeckich (ateistycznych), wszyscy księża i katecheci świeccy wytrwale 

pracowali nad tym, aby nie zatracić tego, co sami na skutek włożonej pracy osiągnęli. Z 

pomocą katechetom pośpieszyli rodzice dzieci uczęszczających na katechizację. Oni to, mimo 

wielu obowiązków związanych z własną pracą i ryzykiem związanym z możliwością represji 

administracyjnych i policyjnych, wspierali katechetów, między innymi poprzez tworzenie i 

wyposażanie punktów katechetycznych. Posyłali swoje dzieci na katechezę, pomagali w 

przygotowaniu ich do sakramentu pokuty, pierwszej Komunii świętej i bierzmowania. 

Wspólny wysiłek katechetów i rodziców owocował w postaci blisko stuprocentowej 

frekwencji na katechezie i to przez cały okres powojenny.  

Nie wszystkie problemy zakreślone tematem pracy zostały rozpracowane w sposób 

całkowicie wyczerpujący. Przeszkodą nie do przebycia okazała się baza źródłowa, która 

chociaż obszerna i bogata w treść, jest niekompletna, miejscami fragmentaryczna. Dotkliwie 

dało się odczuć brak dzienników lekcyjnych i części kwestionariuszy wizytacji 
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katechetycznych, odnoszących się do katechizacji w parafii do 1974 r. Mam jednak i tę 

satysfakcję, że opracowanie niniejsze przybliży czytelnikom problematykę pracy 

katechetycznej w parafii rzymskokatolickiej w Zabłudowie w okresie powojennym na tyle, na 

ile pozwoliły źródła, w tym wypadku w stopniu dobrym. Praca ta może być również punktem 

wyjścia do dalszych badań nad problematyką katechizacji w archidiecezji białostockiej w 

okresie powojennym, w miarę docierania do źródeł archiwalnych, bardziej pogłębionych i 

zwieńczonych obszerną monografią tego zagadnienia.  
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