Nauka religii - The teaching of religion
Od początku istnienia szkoły w Koniuszowej nauka religii była prowadzona w szkole.
Sytuację zmieniła ustawa z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i
wychowania1, która eliminowała religię ze szkół. Jednak usuwanie religii w Polsce
rozpoczęło się juŜ wcześniej – od 1952 roku. W Koniuszowej wpisywania ocen z religii do
arkuszy ocen zaprzestano w roku szkolnym 1957/19582 (to ostatni rok wpisywania ocen z
religii do dokumentacji przebiegu nauczania), jednak katecheza prowadzona była dalej, tylko
po lekcjach. Uczniowie urodzeni w roku 1947 i latach wcześniejszych religii uczyli się
wyłącznie w szkole.
Uczniowie urodzeni w roku 1948 i później religii uczyli się poza szkołą. Najpierw w
domu gospodarzy Emilii i Józefa Kociołków (przysiółek Półrolki) – w tym domu nauka
prowadzona była jeden rok szkolny 1961/62.
Od początku roku szkolnego 1962/63 religii uczyli księŜa (z parafii w Mogilnie) w
chłopskiej chałupce znajdującej się pod lasem. Wszyscy mieszkańcy Koniuszowej określali to
miejsce u Zawiślocki (od nazwiska poprzedniej właścicielki budynku Moniki Zawiślak). Było
to wówczas typowe zabudowanie dla naszej miejscowości. Podobne chatki moŜna dziś
oglądać w Sądeckim Parku Etnograficznym „Skansen” w Nowym Sączu. Pod jednym dachem
(słomianym) mieściła się malutka kuchnia, pokoik i niewielka obórka. W przytulnym pokoiku
o pobielonych wapnem ścianach mogilscy księŜa prowadzili naukę. U Zawiślocki katechezę
prowadzili ks. Władysław Marmol i ks. Stanisław Mostek. Uczniowie po lekcjach w szkole
szli prosto „na religię”. Podczas tej wędrówki i w czasie oczekiwania na katechezę wymyślali
przeróŜne zabawy i psikusy, które do dziś ze śmiechem wspominają. Trudniej było w zimie –
zasypane ścieŜki, czasem ogromne zaspy były wielkim utrapieniem zarówno dla dzieci, jak i
księŜy.
Dlatego z wielką radością wszyscy przyjęli wiadomość, Ŝe w nowym domu, który
wznieśli wspólnymi siłami Anna KoŜuch (tak, to „Sarenka”) oraz Helena (z domu
Damasiewicz) i Ludwik Bochenkowie, w jednym z pokojów będzie prowadzona nauka
religii. Było to w 1975 roku. Ta Ŝyczliwa księŜom i dzieciom rodzina udostępniała swój dom
na potrzeby katechezy aŜ do 1985 roku (do czasu wybudowania wiejskiej kaplicy). W tym
teŜ czasie naukę religii prowadziły z najmłodszymi dziećmi Czesława Bacia i Marta Głód.
W roku szkolnym 1990/1991 weszła w Ŝycie instrukcja Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 sierpnia 1990r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym
1990/913. Lekcje religii w szkole prowadzili:
1990/91 - ksiądz Leszek Kozioł
1991/92 - ksiądz Michał Kotra
1992/93 - ksiądz Michał Kotra
1993/94 - ksiądz Wojciech Jurkowski
1994/95 - ksiądz Wojciech Jurkowski
1995/96 - ksiądz Leszek Kozioł
1996/97 - ksiądz Leszek Kozioł
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Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 160 – z późniejszymi zmianami.
Tak wynika z analizy arkuszy ocen uczniów pobierających naukę w tym okresie.
3
Następnie Minister Edukacji Narodowe wydał instrukcję z dnia 24 sierpnia 1990r.dotyczącą powrotu
nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1900/91, określającą zasady współdziałania z kościołami i
związkami wyznaniowymi poza Kościołem Rzymskokatolickim. Później ukazała się decyzja nr 25 Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 1991r. Natomiast ostateczne rozstrzygnięcie prawne nastąpiło w chwili,
gdy Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 36, poz. 155).
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1997/98 - ksiądz Grzegorz Koza
1998/99 - ksiądz Grzegorz Koza
1999/00 - ksiądz Waldemar Cieśla
2000/01 - ksiądz Waldemar Cieśla
2001/02 - ksiądz Leszek Kozioł
2002/03 - ksiądz Leszek Kozioł
2003/04 – ksiądz Mariusz Florek
2004/05 – ksiądz Mariusz Florek
2005/06 – ksiądz Mariusz Florek
2006/07 – ksiądz Adam Bezak
2007/08 – ksiądz Adam Dynak
2008/2009 – ksiądz Tomasz Kłosek
Oprócz księŜy naukę religii prowadziła w naszej szkole katechetka, absolwentka
naszej placówki, Dorota Janisz (z domu Kociołek) w latach 1993-2006.

