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Historia parafi i świętego Jana Chrzciciela 
w Powidzku w latach 1945-2012

(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska została napisana na seminarium naukowym z historii 
Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, 
pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Michała Pieli SDS. Recenzentem był 
ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut. Obrona pracy odbyła się 10 czerwca 2014 
roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Dzieje parafi i rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Powidzku nie zosta-
ły dotychczas opracowane. Nie powstało dotąd żadne opracowanie, które w spo-
sób syntetyczny i całościowy ujęłoby wszystkie dziedziny życia wspólnotowego 
parafi i w Powidzku. Powstanie prezentowanej pracy było motywowane potrzebą 
zebrania i usystematyzowania wydarzeń od początków powstania parafi i oraz 
ukazania działalności społecznej w parafi i Powidzko. Ze względu na duże zain-
teresowanie wiernych historią parafi i, praca została ujęta w sposób całościowy, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności parafi i Powidzko w latach 1945–2012. 

Praca została opracowana metodą historyczną. Autor posłużył się analizą 
oraz metodą porównawczą. Opracowanie zostało oparte na źródłach pocho-
dzących z Archiwum Parafi alnego Parafi i św. Jana Chrzciciela w Powidzku, 
różnych opracowaniach książkowych, a także internetowych. Praca została 
zaprezentowana w pięciu rozdziałach. Rozdział pierwszy jest krótkim przedsta-
wieniem kształtowania się dziejów parafi i Powidzko od początków jej zaistnie-
nia. Ukazano kształtowanie życia religijnego na terenie Śląska od początków 
tworzenia się zrębów kościelnych i państwowych na tym terenie. Rozdział koń-
czy się opisem wymiany ludności oraz związanych z tym wydarzeń. Ukazano 
dzieje Powidzka i Parafi i do roku 2012, omawiając również zagadnienia zwią-
zane z przemianami społecznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. Rozdział 
drugi podejmuje zagadnienia związane z kościołami w Powidzku, plebanią, 
kaplicami fi lialnymi, kapliczkami, cmentarzem oraz pozostałościami zespołu 
dworskiego. W rozdziale trzecim ukazano sylwetki duszpasterzy i współpra-
cowników świeckich. W parafi i Powidzko było tylko trzech proboszczów od 
1945 roku, a dwóch od 1946 roku. Przywołano także sylwetki księży wikarych, 
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którzy wspomagali pracę ks. Niezabitowskiego. W tym rozdziale przedsta-
wiono również pracę rady parafi alnej oraz sióstr boromeuszek (trzebnickich). 
Ze współpracowników świeckich zostali ujęci organiści, katecheci i służba 
liturgiczna ołtarza. Rozdział czwarty został poświęcony pracy dydaktycznej, 
wychowawczej oraz duszpasterskiej. Opisuje on katechezę, która była pro-
wadzona w parafi i Powidzko przez duszpasterzy oraz katechetki. Następnie 
opisano kazania niedzielne i świąteczne, misje, rekolekcje, nabożeństwa oraz 
sakramenty, które były szafowane w parafi i Powidzko od 1945 roku. Rozdział 
piąty jest poświęcony obrazowi Matki Bożej Łaskawej ze Stojaniec. Autor pod-
jął krótką refl eksję teologiczną odnośnie do samej ikony oraz scharakteryzował 
kult tego obrazu i nabożeństwa do MB Łaskawej. 

Celem pracy było przedstawienie w krótkim zarysie dziejów parafi i Po-
widzko, z uwzględnieniem problemów związanych z życiem parafi i po roku 
1945. Wygnanie z tych terenów Niemców oraz napływ ludności ze Wschodu 
stworzyło wiele problemów, z którymi musieli się zmagać zarówno wierni, jak 
i duszpasterze. 

Dzięki temu, że od 1946 roku w parafi i Powidzko pracował ks. Antoni Nie-
zabitowski oraz obecnie pracuje ks. Andrzej Majchrzak, praca duszpasterska 
jest stała. Stałość pozwala duszpasterzom poznać swoich wiernych, wychodząc 
naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Kiedy po II wojnie światowej pa-
rafi a kształtowała się z wiernymi, którzy przybyli na te tereny z różnych stron, 
ks. A. Niezabitowski starał się scalić wiernych, tak aby Kościół stał się punk-
tem odniesienia do lepszej współpracy i współżycia zarówno w rodzinach, jak 
i w społeczeństwie. Oczywiście duszpasterze musieli się zmagać z wieloma 
wyzwaniami: remontami kościoła, pracą katechetyczną, nabożeństwami, alko-
holizmem, zanikiem pobożności oraz zmianami społeczno-politycznymi. Ze 
względu na dużą rozległość parafi i Powidzko, praca duszpasterska nie należy 
do łatwych, jednak relacje między duszpasterzami a wiernymi przyczyniają 
się do tego, że życie religijne w parafi i jest stabilne, a metody duszpasterskie 
stosowane zwłaszcza przez proboszczów są skuteczne. 

Lektura pracy magisterskiej pozwala na wyciągnięcie wniosku, że Po-
widzko jako parafi a rolnicza jest bardzo zróżnicowana, problemy związane 
z brakiem pracy, świadomość postpegeerowska, zmiany, jakie zaszły w Polsce 
na przestrzeni lat 1945–2010, a przede wszystkim obecność repatriantów ze 
Wschodu i centralnej Polski spowodowały bardzo dużą różnorodność wspól-
noty wiernych. Poprzez przywiązanie do ziemi i tradycji wiernych w parafi i 
Powidzko charakteryzuje silne przywiązanie do wiary.
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