
Władze szkolne na-
kazały zdjąć w klasach 
szkolnych wszelkie 
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(...). Skutek usunięcia 
krzyży jest przeciwny 
zamierzeniu autorów 
zarządzenia. (...) Poko-
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(...)obecne wypadki 
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wiary katolickiej.

* * *
Przyszedł egzeku-

tor (...) Zapisał maszy-
nę do pisania, adapter, 
zegarek na rękę na 
skórzanym pasku (...). 
Zapisał też 5 kg szynkę 
w kuchni za czynsz (...) 
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niu szynki świątecz-
nej na plebanii przez 
egzekutora rozeszła 
się po parafii i sprawa 
nabrała humorystycz-
nego kolorytu. Na dru-
gi dzień (...) naczelnik 
Wydziału Finansowe-
go zwolnił szynkę od 
egzekucji.
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Przedmowa
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie”    - 

te słowa marszałka Ferdinanda Foch’a witają odwiedzających cmentarz 
na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Te słowa stały się także mo ttem 
przyświecającym powstaniu niniejszej książki, której idea zrodziła się 
przed pięcioma laty. Ojczyzną dla ks. Michała Białowąsa stała się ta 
noworudzka ziemia. Tutaj spędził 15 lat swego kapłańskiego życia. 
Tutaj na cmentarzu spoczywają jego kości. Nie dane mu było spocząć  
w ukochanym domu rodzinnym w Obydowie, Kamionce Strumiłłowej czy 
Kołomyi. Ale i tutaj pozostał wśród swoich. Pewnie i do siebie mógłby 
odnieść słowa, które czytywał jako katecheta na Łyczakowskim cmen-
tarzu Lwowa z nagrobka Marii Konopnickiej: „Proście Boga o takie 
mogiły, które łez nie chcą, ni skargi, ni żałości lecz dają sercom moc 
czynu, zdrój siły, nadziei przyszłości”. Ze swojego miejsca spoczynku 
przemawia do nas w innych prostych słowach, które podyktował bratu 
ks. Kazimierzowi i prosił, aby znalazły się na nagrobnym pomniku: 
„Kochałem Parafian, dobrze im czyniłem,  przebacz Panie w czymkol-
wiek zawiniłem”. Dobrze, że Jego życie i służbę upamiętnia dziś także 
noworudzki plac przy kościele p.w. Bożego  Ciała. 

Nie cały umarł. Pozostawił swoisty pamiętnik - Liber memorabilium 
- kronikę spraw wartych pamięci. W niej odnajdziemy bogaty świat 
niezwykłych wartości i wiary. Po latach widać, że „ani mól ani rdza”, 
jak mówi Ewangelia, ich zniszczyć nie zdoła. Odnajdziemy więc wśród 
zapisków ślad pokolenia ludzi, którzy żyli tutaj ze swoim  duszpasterzem. 
Niech ożyje i zmartwychwstanie to wszystko czym żył, co go bolało, 
śmieszyło czy dziwiło. Mało było spraw, które go gorszyły. Potrafił tak 
po sarmacku i dosadnie obśmiewać nie osoby lecz sytuacje. Umiał 



6 Sprawy do zapamiętania

znaleźć się w siermiężnych latach terroru komunistycznego, na swój 
sposób bohatersko dając wówczas świadectwo prawdzie. „Szukajcie 
prawdy, a prawda was wyzwoli” - mówi Jezus. Kto z nas dzisiaj po-
trafiłby tak żyć?

Zapraszam do historii pisanej życiem kapłana Michała Białowąsa, 
który chyba jak nikt inny, wywarł przeogromny wpływ na powojenne po-
kolenie zamieszkujące Nową Rudę. Życzę, aby ta opowieść - ratująca od 
zapomnienia i wykorzenienia - była nauczycielką życia,  życia  mądrego 
i pełnego wartości.

ks. dziekan Jerzy Kos

Tekst „Liber memorabilium” zachowano w oryginalnym 
zapisie. Wyjątek stanowi pominięcie niektórych danych 
personalnych uczestników zdarzeń opisywanych przez 
ks. Białowąsa. Uczyniono tak z uwagi na negatywny 
 oddźwiek, z którym spotkałaby się zapewne niniej-
sza  książka, gdyby opublikowano wszystkie imiona i 
 nazwiska. Wymowa faktów pozostała nienaruszona.
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Wprowadzenie
Odkrywanie pok³adów historii by³o zawsze zajêciem wybitnie 

zajmuj¹cym gros ludzi, a przedstawianie jej nowych aspektów szczególnie 
emocjonuj¹cym. Przesz³oœæ, czêsto skrywana pod parasolem niewiedzy czy 
tajemnicy - dziœ rozpoznawalna - zajmuje nadal czas i umys³y wielu. Dziœ w 
dobie komputeryzacji, globalnej ³¹cznoœci i komunikacji, cz³owiek zdaje siê 
szukaæ na nowo swojej to¿samoœci. Mimo tak oczywistego postêpu cywili-
zacyjnego wci¹¿ znajduje siê niemal¿e w tym samym miejscu, odkrywaj¹c 
dla siebie i w sobie prawdy oraz odpowiedzi na pytanie: kim jestem? 
Odnajduje je po skrawku w swoim najbli¿szym otoczeniu, œrodowisku 
w którym ¿yje - ludziach, których spotyka na co dzieñ. Wydaje siê przy 
tym kierowaæ w stronê swego ma³ego lokalnego œwiata i tutaj szuka 
tego, co dot¹d by³o nie odkryte, szuka swoich korzeni. Taka autentyczna 
podró¿ w przesz³oœæ mo¿liwa jest dziœ chyba tylko w wymiarze tej „ma³ej 
ojczyzny”, któr¹ tworzyli tak¿e nasi dziadkowie i babcie, nasze rodziny. 
I chocia¿ ma³o czasu przesypa³o siê w klepsydrze œwiata, to œwiadectw 
ich ¿ycia odnajdujemy tak naprawdê niewiele. Nieliczne pozostawi³ nam 
mieszkañcom Nowej Rudy, jej duszpasterz ks. Micha³ Bia³ow¹s w „Liber 
memorabilium” - ksiêdze spraw do zapamiêtania. Powêdrujmy koleinami 
wydarzeñ z ¿ycia noworudzkiej parafii œw. Miko³aja w latach 1957-1965.

Zanim zaczniemy na dobre kroczyæ po œladach tych czasów warto 
przybli¿yæ sobie kilka doœæ istotnych drogowskazów, tytu³em wprowa-
dzenia w specyfikê tamtego okresu. Bêdziemy siê poruszaæ w scenerii 
ówczesnej Polski, kie³kuj¹cej nadal z niema³ym trudem na obszarze 
Ziemi Zachodnich, zamieszka³ych zaledwie od 10-ciu lat przez ludnoœæ 
polsk¹. Zasiedlonych przez ludzi przygnanych tutaj zawieruch¹ II  wojny 
œwiatowej - tych wypêdzonych ze swych rodzinnych domów za 
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 Bugiem   w konsekwencji decyzji wielkich mocarstw tego œwiata 
i tych przyby³ych tutaj z centralnej Polski. Wejdziemy w specyfikê 
kraju, w którym pod klauzur¹ socjalistycznego ustroju spotkaj¹ 
i œcieraæ siê bêd¹ ze sob¹ dwa œwiaty: oficjalnej komunistycznej 
propagandy i wychowanej wiar¹ w Boga, katolickiej Polski. Bêdzie 
to tak¿e zestawienie przesi¹kniête w znacznym stopniu subiektyw-
nym spojrzeniem duchownego, ale na tyle charakterystycznym, 
¿e oddaj¹cym specyfikê tamtych czasów. Ich ramy otworzy dla 
nas paŸdziernikowy prze³om 1956 roku, objawiaj¹cy siê równie¿ 
pewn¹ normalizacj¹ stosunków na linii rz¹d Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej a Hierarchia Koœcielna i Duchowieñstwo w Polsce. 
Pod¹¿aæ bêdziemy kluczem losów ks. Bia³ow¹sa, który w wyniku 
tych przemian powraca do Nowej Rudy, po 4-letniej misji dusz-
pasterskiej w parafii Budzów - Srebrna Góra, sk¹d przeniesiona 
zostaje „Liber memorabilium” i kontynuowana jego kap³añskim 
piórem. Wczytamy siê w t¹ jedyn¹ w swoim rodzaju kronikê parafii 
œw. Miko³aja - ksiêgê, która w³aœciwie nie ma ani pocz¹tku, ani 
koñca (mo¿e jedynie w dos³ownym tego s³owa znaczeniu). Choæ 
niew¹tpliwie naturaln¹ klamrê, zamykaj¹c¹ ten okres, stanowiæ 
bêdzie choroba i œmieræ ks. Bia³ow¹sa oraz pocz¹tek nowej epoki 
w ¿yciu Koœcio³a katolickiego, któr¹ wyznaczy wprowadzenie 
soborowej konstytucji „O liturgii”.

Wa¿nym elementem okreœlaj¹cym ducha tamtego czasu niech 
stan¹ siê dla nas równie¿ fragmenty relacji prasowych wprzêgniête 
w zapiski ks. Bia³ow¹sa, a pochodz¹ce z takich ogólnopolskich 
dzienników jak: „Trybuna Ludu”, „S³owo Powszechne” czy 
dolnoœl¹skie „S³owo Polskie” i „Robotnicza”. Gazety te opisywa³y 
(na tyle, na ile wówczas mog³y) symptomy przemian zachodz¹cych 
w PRL-u, odnotowywa³y równie¿, choæ niejednokrotnie w krzy-
wym zwierciadle, fakty z ¿ycia Koœcio³a katolickiego. Wreszcie 
bardzo wartoœciowe bêd¹ dla nas - przytaczane poœród zdañ 
komentarza - wspomnienia ludzi, którzy osobiœcie znali autora 
kroniki i nie s¹dzili zapewne, ¿e po latach ich w³aœnie refleksje 
uka¿¹ siê drukiem.

Wyruszajmy wiêc w swoist¹ eskapadê w nie tak odleg³¹, choæ dziœ 
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Z Budzowa powrót
do Nowej Rudy

We wsiach Budzów, Srebrna Góra i ̄ danów nie by³o chyba ani 
jednej osoby, która w roku 1956 nie wiedzia³aby kim jest ksi¹dz 
Micha³ Bia³ow¹s - duszpasterz oko³o 300 tamtejszych rodzin i ad-
ministrator koœcio³ów œw. Wawrzyñca (w Budzowie) i œw. Piotra 
i Paw³a (w Srebrnej Górze) oraz kaplicy œw. Sebastiana (w ¯da-
nowie). „Kto tam nie zna³ ksiêdza doktora”- takie zdanie ciœnie 
siê na usta, przy przegl¹daniu wpiêtych w „Liber memorabilium” 
czarno-bia³ych fotografii. Uwieczniono na nich ks. proboszcza 
w asyœcie ówczesnej Rady Parafialnej, koœcielnego chóru, grupy 
ministrantów czy w przeró¿nych konfiguracjach z dzieæmi pierw-
szokomunijnymi. Dziœ zdjêcia te u niektórych wywo³uj¹ ³ezkê 
w oku, o¿ywiaj¹ wspomnienia i têsknotê za latami,  zatartymi w 
pamiêci patyn¹ czasu.

By³ taki kap³an Micha³ Bia³ow¹s, który przybywszy w czerwcu 
1953 r. „na parafiê” do Budzowa, gdzie - jak sam w wielu miejscach 
swej ksiêgi wspomina - zosta³ zes³any, „bo z Nowej Rudy go wy-
walili”, na pocz¹tek z parafianami prze³o¿y³ od nowa dachówkê 
na koœciele œw. Wawrzyñca. Zdo³a³ tak¿e uruchomiæ, dziêki spry-
towi swego bratanka Boles³awa Bia³ow¹sa, „popêd elektryczny 
organów nieczynnych od kilku lat”. Tym sposobem zjedna³ sobie 
wiernych na tyle, i¿ 15 sierpnia 1953 r., w œwiêto Wniebowziêcia 
Najœwiêtszej Marii Panny, „wziê³a parafia gremialny udzia³” w piel-
grzymce do Barda - Œl¹skiej Kalwarii. Co prawda, gorzej sz³o ks. 
dr. Bia³ow¹sowi na niwie organizowania przykoœcielnej  orkiestry, 
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do której ma³o kto siê kwapi³ wstêpowaæ, lecz lepiej ju¿ by³o 
 z  koœcielnym chórem. Ten rych³o zosta³ utworzony. Wydatnie 
w tej materii wspomog³y proboszcza dwie Siostry Dominikanki, 
które przyby³y do Budzowa z W³odowic, wsi nale¿¹cej do nowo-
rudzkiej parafii, gdzie zlikwidowano ich zgromadzenie. Siostry: 
Gertruda - organistka i Nepomucena - zakrystianka, zamieszka³y 
w domu zgromadzenia Sióstr Boromeuszek - autochtonek, które 
z braku powo³añ wyprowadza³y siê z budzowskiej parafii. Przy 
okazji tej przeprowadzki mia³ miejsce w Budzowie doœæ przykry 
incydent, który poza sw¹ ewidentnie negatywn¹ wymow¹, ujawni³ 
pe³n¹ akceptacjê dla poczynañ nowego administratora. Otó¿ z 
koñcem paŸdziernika na plebaniê w Budzowie zawita³ poprzedni 
duszpasterz parafii ks. Stanis³aw D¹browski - wtedy ju¿ proboszcz 
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 w  Ziêbicach, gorliwy „ksi¹dz-patriota”1. Przyby³ w towarzystwie 
referenta z Prezydium Rady Narodowej w Z¹bkowicach Œl¹skich 
z zaproszeniem do udzia³u w spotkaniu Komisji Duchownych i 
Œwieckich Dzia³aczy Katolickich. Widz¹c, i¿ ks. Bia³ow¹s nie jest 
zachwycony tym pomys³em, ks. D¹browski wywo³a³ awanturê 
we wsi, do której przytykiem by³o rzekome ukrócenie prób 
wywo¿enia przez Siostry Boromeuszki dobytku z domu zgro-
madzenia. Okaza³o siê wówczas, ¿e parafianie murem stanêli po 
stronie ks. Bia³ow¹sa, wrêcz zmuszaj¹c ziêbickiego proboszcza 
do publicznego przeproszenia swojego duszpasterza w koœciele. 
By³o to zapewne wydarzenie doœæ spektakularne dla spo³ecznoœci 
Budzowa, œwiadcz¹ce tak¿e o stosunku tamtejszych parafian do 
prowadzonej wówczas walki z Koœcio³em katolickim w Polsce. 
Mo¿na siê jedynie domyœlaæ, ¿e dla proboszcza Bia³ow¹sa fakt 
ten by³ wa¿nym impulsem do dalszych dzia³añ w parafii, któr¹ 
zarz¹dza³ wówczas zaledwie od czterech miesiêcy. Potwierdzaæ to 
zdaje siê notatka z ksiêgi zarz¹dzeñ wizytacyjnych, sporz¹dzona 2 
czerwca 1954 r. przez ks. pra³ata Stanis³awa Cieœliñskiego - dziekana 
z Z¹bkowic Œl.:

(...) Ks. Doktor od pierwszej chwili objęcia tak zaniedbanej placówki, 
zabrał się z młodzieńczym zapałem do porządków. Ponieważ kościół od 
lat był kryty częściowo słomą, postanowił od tego zacząć i dzięki swej 
energii i umiejętności ujęcia sobie parafian już w pierwszych miesią-
cach swego duszpasterzowania pokrył kościół dachówką oraz usunął 
zarośla ze cmentarza kościelnego. (...) Obok tych prac rozbudził ducha 
wiary w parafianach przez zachęcanie do śpiewu religijnego, przez 
ojcowskie obchodzenie się z dziatwą, która do niego przylgnęła. 
Parafianie całym sercem kochają swego proboszcza czego dowo-
dem jest, że spieszą mu z pomocą. (...) Na nabożeństwach udział 
wiernych dochodzi do 60%. Dzieci pobierają naukę codziennie. Ks. 
Dr wykorzystuje każdą wolną chwilę od zajęć szkolnych, by dzieci 
nauczyć zasad wiary w kościele. (...) Niech mi wolno będzie złożyć 

1księża-patrioci – wł. Komisja Księży utworzona przy ZBoWiD, wkrótce stała się organizacją 
wspomagającą działania reżimowego rządu PRL. Była zarzewiem kościoła narodowego.
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najserdeczniejsze podziękowanie i życzyć, by Mu sił nie ubywało, a 
Łaska Boża wspierała w pracy na niwie Chrystusowej. Niech nadal 
Ks. Doktor służy nam kapłanom swoją gorliwością. Szczęść Boże.

I rzeczywiœcie gorliwoœci w pracy duszpasterskiej ks. 
Bia³ow¹sowi odmówiæ nie sposób, a 60-latek przystêpuj¹cy do 
pracy  „z m³odzieñczym zapa³em” zdarza siê chyba doœæ rzadko. 
Wydaje siê to niesamowite, ¿e po blisko 45 latach kap³an, który 
parafii budzowskiej przewodzi³ zaledwie przez 4 lata, wspominany 
jest nadal przez starszych wiekiem parafian z uznaniem. Józefa 
Bazan mieszkaj¹ca w Budzowie od 1950 roku, wtedy dwudzie-
stoletnia dziewczyna, dziœ jeszcze pamiêta, ¿e:

- To był bardzo pracowity ksiądz, po prostu dobry człowiek. Takiego 
księdza do wszystkiego, do ludzi, do dzieci, do remontu długo potem nie 
mieliśmy. On z ludźmi dobrze żył. Jak chłopi stawali po mszy świętej 
pod kościołem, to zawsze do nich przychodził i chętnie rozmawiał. I 
miał o czym, bo jak inni gospodarzył, orał pale, zwoził koniem siano. 
Tym koniem, którego przywiózł zza Buga, z Kołomyi. Sprzedał go w 
1955 roku. Dlaczego, nie powiedział, ale my wiedzieliśmy, on wszystko 
oddałby dla swojej parafii. Miał tak dużo ministrantów, że nie mogli 
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się przy balaskach w kościele pomieścić. A teraz trzeba ciągnąć dzieci 
na mszę św. Wtenczas sami chętnie przychodzili.

W pogodnym tonie wypowiada siê o ks. Bia³ow¹sie inna pa-
rafianka z Budzowa - Maria Benedyk, której synowie Tadeusz i 
Mieczys³aw byli wówczas ministrantami:

- Ksiądz Michał nie miał uprzedzenia do ludzi - że to taki, czy taki 
człowiek. Do każdego wstępował, z każdym porozmawiał, zagadnął w 
swój sposób: „A gdzie tak idziesz?” - i nawiązywał pogawędkę. Może 
też dlatego wszędzie potrafił pójść i wiele załatwić, choć czasy wtedy 
były bardzo ciężkie i wszystkiego brakowało. Ale on takim, czy innym 
sposobem jakoś organizował. Miał też swoje zasady. W polu i ogrodzie 
pracował w spodniach, ale już na plac kościelny wchodził zawsze w 
sutannie, jak to powiadał żartobliwie: „Dla powagi swojego urzędu”. 
Ludzie szanowali go, swojego księdza doktora. Dziś mogę powiedzieć, 
że był przyjacielem naszej rodziny. Zresztą, przyjaciół miał w całej 
naszej parafii.

Choæby z przytoczonych wspomnieñ wywnioskujemy, ¿e ks. 
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dr M. Bia³ow¹s odnalaz³ swoje miejsce na placówce duszpaster-
skiej w Budzowie. Ma³a parafia, dla kap³ana w s³usznym wieku, 
wydawa³a siê byæ wymarzon¹ przystani¹ na „stare lata”. Jednak 
to oddalenie od zgie³ku ówczesnych wydarzeñ by³o pozorne. A 
spokój parafii budzowskiej dla ks. Bia³ow¹sa, tak ¿ywo zainte-
resowanego sprawami dziej¹cymi siê w Polsce, mia³ byæ tylko 
chwil¹ oddechu.

Przenieœmy siê ponownie do roku 1956. Polska w karbach PRL 
- pobudzona powrotem ponad 5 tys. Polaków z ³agrów Zwi¹zku Ra-
dzieckiego (ZSRR) i wyzwolona w marcu z „kultu jednostki” œmierci¹ 
Boles³awa Bieruta, I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej - dojrzewa³a do przemian. W³adze naszej 
Ojczyzny (pozostaj¹ce w zale¿noœci od ZSRR i jej Komunistycznej Partii 
Zwi¹zku Radzieckiego) przejmowa³y co prawda z opóŸnieniem zmiany 
tam zachodz¹ce, lecz polska „odwil¿” w ich wykonaniu przebiega³a 
gwa³towniej. Ju¿ w kwietniu 1956 r. z wiêzienia wypuszczono oko³o 
6 tys. osób, w ramach amnestii dla skazanych za „przestêpstwa prze-
ciw PRL”. Przez ca³¹ wiosnê kumulowa³y siê w Polsce nastroje, które 
swoje ujœcie znalaz³y w czerwcu wydarzeniami w Poznaniu, gdzie nie 
oby³o siê bez ofiar w ludziach. Fakty te wywo³a³y równie¿, poza oczy-
wistymi aresztowaniami i œledztwami, rozdŸwiêk w PZPR, podnios³y 
temperaturê nastrojów spo³ecznych, które z kolei wymusi³y przyjêcie 
przez Partiê nowego kursu - „naprawy b³êdów i wypaczeñ”. Pierwszy-
mi symptomami tej „odmiany” by³a zgoda na uroczyste obchody 12 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i I Festiwal  Muzyki Jaz-
zowej w Sopocie oraz - najwiêksza od zakoñczenia II wojny œwiatowej 
manifestacja spo³eczeñstwa - uroczyste œlubowanie 26 sierpnia 1956 r. 
oko³o 1 mln ludzi w Czêstochowie. Te wydarzenia, a w szczególnoœci 
„Œluby Jasnogórskie”, nie mog³y pozostaæ bez echa w kraju. Sprzyja³a 
im poprawa informacji prasowej i poziomu audycji radiowych. W 
tym czasie dokona³o siê swoiste „otwarcie furtki” na Zachód, który 
przestawa³ byæ tematem tabu. Rozpoczêto szerok¹ dyskusjê partyjn¹ 
na temat kszta³tu zmian zachodz¹cych w Polsce. Na tej fali wyp³yn¹³ 
i odniós³ sukses w wewnêtrznej walce o w³adzê w PZPR, jej nowy 
I sekretarz KC - W³adys³aw Gomu³ka. Zaledwie w tydzieñ po jego 
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mianowaniu, 28 paŸdziernika 1956 r. z wiêzienia zosta³ zwolniony 
Prymas Polski Stefan Wyszyñski (przebywajac¹ w odosobnieniu od 
wrzeœnia 1953 r.). W toku przemian nowe w³adze przyst¹pi³y do reali-
zacji niektórych postulatów spo³ecznych. Uchwalono ustawê o radach 
robotniczych jako podstawê tworzenia samorz¹dów pracowniczych, 
zlikwidowano „sklepy za ¿ó³tymi firankami” dla uprzywilejowanej elity 
partyjno-milicyjnej, zniesiono zakaz posiadania przez obywateli PRL 
z³ota, platyny i obcych walut (handel dewizami by³ nadal zabroniony). 
Zapowiedziano powrót na stanowiska ludzi nies³usznie os¹dzonych 
„w latach stalinowskich”, którzy tym sposobem doznaliby rehabilitacji 
w ramach „zbli¿enia programu PZPR do spo³eczeñstwa” i w okowach 
socjalizmu. Swoj¹ wewnêtrzn¹ odnowê rozpocz¹³ równie¿ Koœció³ 
katolicki w Polsce, znamiennymi s³owami z listu Prymasa Polski do 
Duchowieñstwa i Ludu Bo¿ego, listu, którego treœæ warto przytoczyæ w 
ca³oœci, maj¹c na uwadze charakter i okolicznoœci w jakich powsta³:

W niedzielny wieczór, uroczystości Chrystusa Króla, powróciłem 
do stolicy i podjąłem prace pasterza dwóch Archidiecezji, Prymasa 
Polski i Przewodniczącego Episkopatu, przerwane mi przed trzema laty. 
Stanąłem w granicach Diecezji w piątą rocznicę poświęcenia Polski 
Sercu Bożemu, gdy cały naród, rozradowany łaskami roku Królowej 
Polski, trwał w modlitwie, z Różańcem w dłoniach.

Boski Nauczyciel Prawdy dał nam wskazania, by przyłożywszy rekę 
do pługa nie ogladać się wstecz. Idziemy więc naprzód całą duszą! 
Droga, przez którą przeszedł Kościół i Naród była ciężka i bolesna. 
Ale przebrnęliśmy przez nią w cierpliwości. Raz jeszcze okazała się 
wysoka kultura duchowa Narodu, bohaterska miłość Prawdy i wolności, 
łaknienie wyższej sprawiedliwości i chrześcijańskiej czci dla człowie-
ka. Te wielkie moce nakazały szukanie dróg, pełniej odpowiadających 
kulturze Narodu Polskiego.

Zaciągnąłem wielkie długi wobec Was wszystkich, Dzieci Boże, gdyż 
wspierałyście mnie nadprzyrodzoną mocą waszej wiary, niezachwia-
ną ufnością, miłością bezgraniczną, tragicznie wytrwałą modlitwą, 
 wyrzeczeniami, a nawet gotowością do ofiary życia za Kościół Boży. 
Ten wielki dar Wasz wyjednał mi u Ojca Narodów, przez pośrednictwo 
Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej, łaskę powrotu do pracy. Przecież to 
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Bóg tak kieruje sprawami ludzkimi, że wszystkie muszą służyć Jego 
Opatrznościowym planom.

Pragnę spłacić swój dług wszystkim! Wam, małe dziateczki, dzię-
kując za paciorki w mej intencji szeptane. - Wam, młodzieży polska, 
zwłaszcza spod znaków akademickich, która okazałaś mi tyle pamięci 
i serca. - Wam, robotnicy, którzy wołając o poszanowanie Waszych 
praw, z taką godnością i dojrzałym spokojem, nie zapomnieliście o tym, 
że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, płynącym 
z ust Bożych! - Wam Rodzice katoliccy, którzy wraz z dziatwą Waszą, 
każdego wieczoru na kolanach wołaliście do Wspólnego Ojca naszego.              
- I Wam Najmilsi Bracia kapłani, diecezjalni i zakonni, oraz Siostry tylu 
rodzin zakonnych, których modlitwy i umartwienia tak zwycięskie są 
w obliczu Boga. I wszystkim Dzieciom Bożym, w Polsce całej, których 
modlitwy znane są jedynie Ojcu Niebieskiemu, który patrzy w serca 
ludzi i oblicza uczucia miłości.

A spłacić mogę dług wdzięczności jedynie gorętszą miłością ku 
Wam, jeszcze gorliwszą służbą pasterską i oddaniem się dziełu jedno-
czenia wszystkich, których ożywia pragnienie miłości, sprawiedliwości 
i pokoju Bożego.

Radośnie witam wielką Rodzinę Chrystusową, z ojcowskim uczuciem i 
oddaniem. Pójdziemy wspólnie dalej, za przewodem Bogurodzicy Dziewicy, 
Matki i Królowej Polski, która poprowadzi nas ku Słońcu Sprawiedliwości, 
Chrystusowi Bogu naszemu. Na dalszą drogę, przyjmijcie, Dzieci Boże, 
błogosławieństwo nasze pasterskie i prymasowskie.

W Warszawie, w Uroczystość Chrystusa Króla, 1956 r.
Stefan Kardynał WYSZYŃSKI

Prymas Polski

Z takimi s³owami b³ogos³awieñstwa i otuchy katolicka Polska, 
jej Ziemie Zachodnie, z maleñk¹ parafi¹ Budzów wesz³y w ostatni, 
zimowy miesi¹c 1956 roku.

W tym miejscu komentarz niech ust¹pi ju¿ pola  g³ównej 
czêœci naszej opowieœci – kronikarskim zapisom ks.  Micha³a 
Bia³ow¹sa.
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 * * *
(...) 6.Xii.1956. r. Wczorajsza Trybuna Ludu (z 5.XII.1956.) po-

dała do wiadomości, że na Stolica Apostolska ustanowiła na Ziemiach 
 Zachodnich na miejsce dotychczasowych wikariuszy kapitulnych, 
pięciu nowych biskupów, a mianowicie dla Wrocławia ks. biskupa 
Bolesława Kominka, dla Opola ks. bp. Franciszka Jopa, dla Gorzowa 
ks. bp. Teodora Benscha, dla Gdańska ks. bp. Edmunda Nowickiego, 
dla Olsztyna ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego. Nominacje te zostały 
uzgodnione między Episkopatem a Rządem PRL (Polskiej Republiki 
Ludowej).

Uroczystość Świętego Mikołaja dla dzieci odbywała się co roku w 
Budzowie w hollu plebanii. Rodzice przynosili paczki dla dzieci, tro-
chę paczek przygotowywał dla najpilniejszych w religii i ministrantów 
ksiądz Proboszcz. Zwykle wyświetlało się  przy pomocy epidiaskopu 
trochę wesołych obrazków, jak dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja, 
jak aniołowie przygotowują się do zlotu na ziemię z podarkami, jak 
Święty Mikołaj jedzie traktorem i t.d. Potem wyświetlano nazwiska 
dzieci, które pilnie uczą się religii, dobrze umieją pacierz, mają porządne 
zeszyty religijne. Wyświetlano też nazwiska leniuchów, niedbalców, 
uciekających z nauki, a to dla orientacji Świętego Mikołaja, by wiedział 
kto zasłużył na podarek, a kto na rózgę.

W Srebrnej Górze uroczystość odbywała się na schodach prowa-
dzących z plebanii do kościoła. Po wyświetlaniu dzieci coś deklamo-
wały, śpiewały aż nadchodził przebrany na Mikołaja chłop, a za nim 
aniołki taskały w koszach podarki. Mikołaj przemawiał do dzieci, pytał 
pacierza, kazał się żegnać, zbierał przyrzeczenia co do pobożności, 
grzeczności na przyszłość i t.d.

 W tym roku 1956. po raz pierwszy urządzono uroczystość w wy-
godniejszych warunkach, bo w świetlicy w Budzowie, gdzie zwykle 
odbywa się kino, zebrania a dla spółdzielni przedstawienia, tańce, 
zabawy. Tak samo i w Srebrnej Górze uroczystość odbyła się w sali 
gospody, co do tego czasu było nie do pomyślenia - w erze Stalina i 
Bieruta w Polsce. Obecnie bezkrwawa rewolucja w październiku 1956. 
r. tzn. VIII. Plenum i wystąpienie Władysława Gomułki, i w dziedzinie 
religijnej przyniosło poważne zmiany.
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* * *
Dzisiaj 7.XII. o godz. 12. w południe otrzymałem od ks. Dziekana 

z Ząbkowic telegram, że J. E. Ks. Arcybiskup Kominek objął rządy 
archidiecezji wrocławskiej a jego uroczysty ingres2 odbędzie się w 
niedzielę 16.XII.1956. Wikarym generalnym został ks. Prałat Kazimierz 
Bilczewski, wyrzucony przed trzema laty z parafii św. Maurycego za to, 
że nie szedł na rękę reżimowi i nie chciał się pogodzić z gwałceniem 
prawa kościelnego.

* * *
12.Xii.1956. Ks. Prałat Bilczewski jako wikariusz generalny zarzą-

dził, by w całej archidiecezji w dniu ingresu Ks. Arc. Bolesława Ko-
minka tj. 16.XII.1956. dzwony we wszystkich kościołach archidiecezji 
biły przez kwadrans od godz. 10. rano. W kazanich należy zachęcić 
wiernych do modlitwy w intencji Kościoła i Ks. Arcybiskupa. Po su-
mie należy odśpiewać Te Deum3 po sumie: Boże coś Polskę. Księża 
Dziekani powinni osobiście wziąć udział w ingresie.

Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Episkopatu omówiła 
szereg spraw z zakresu stosunków między Państwem i Kościołem wy-
magających uregulowania.

W ciągu rozmów przedstawiciele Rządu podkreślili gotowość usu-
nięcia przeszkód, jakie występowały w poprzednim okresie w realizacji 
zasady pełnej swobody życia publicznego.

Przedstawiciele Episkopatu stwierdzili, że w wyniku przemian w życiu 
publicznym, zmierzających do utrwalenia praworządności, sprawie-
dliwości, pokojowego współżycia, podnoszenia moralności społecznej 
i naprawiania krzywd, Rząd i władze państwowe znajdą w Hierarchii 
Kościelnej i Duchowieństwie pełne zrozumienie dla tych zamierzeń.

Przedstawiciele Episkopatu wyrazili również pełne poparcie dla 
podjętych przez Rząd prac zmierzających do umocnienia i rozwoju 
Polski Ludowej i skupienia wysiłków wszystkich obywateli w zgodnej 
pracy dla dobra kraju, sumiennego przestrzegania praw Polski Ludowej 
i wykonywania przez obywateli obowiązków wobec państwa.

2ingres - uroczyste wprowadzenie biskupa do kościoła, katedry.
3Te Deum – hymn uwielbienia „Ciebie Boga wysławiamy”.
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Komisja Wspólna rozpatrzyła i załatwiła szereg spraw doniosłych 
dla Państwa i Kościoła.
1. W celu uregulowania prawnego stosunków Państwa z Administracją 
Kościelną - Komisja Wspólna wystąpi do władz państwowych o uchy-
lenie obecnie obowiązującego dekretu z dnia 9.II.1955 r. o obsadzaniu 
duchownych stanowisk kościelnych. Regulujący te sprawy nowy akt 
prawny będzie gwarantował wpływ Państwa na obsadę stanowisk 
arcybiskupów, biskupów diecezjalnych i koadiuktorów z prawem na-
stępstwa oraz proboszczów, zachowując jednocześnie wymogi jurys-
dykcji kościelnej. Projekt nowego aktu prawnego będzie uzgodniony 
na Komisji Wspólnej.
2. W celu uregulowania nauczania religii w szkole ustalono następu-
jące zasady:
Zapewnia się pełną swobodę i gwarantuje dobrowolność pobierania 
religii w szkołach podstawowych i średnich dzieci, których rodzice wy-
rażą takie życzenie. Nauczanie religii będzie prowadzone w szkole jako 
przedmiot nadobowiązkowy. Władze szkolne obowiązane są umożliwić 
pobieranie nauki religii przez odpowiedni rozkład zajęć szkolnych.
Wykładowcy religii będą powoływani przez władze szkolne w porozumie-
niu z władzami kościelnymi. Nauczyciele religii opłacani są z budżetu 
Min. Oświaty. Programy nauki religii oraz podręczniki do nauki religii 
wymagają zatwierdzenia przez władze kościelne i władze oświatowe. 
Wizytacje nauczania religii będą przeprowadzać władze kościelne i 
szkolne. Władze szkolne dołożą starań, ażeby umożliwić dzieciom i 
młodzieży swobodny udział w praktykach religijnych poza szkołą.
Władze szkolne i duchowieństwo zapewnią całkowitą swobodę i tole-
rancję zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących, i będą zde-
cydowanie przeciwdziałały wszelkim przejawom naruszenia wolności 
sumienia.
3. Uzgodniono zasady zapewnienia opieki religijnej nad chorymi. 
W oparciu o te zasady wydane będą nowe wytyczne Ministerstwa 
 Zdrowia.
4. Ustalono zasady opieki duszpasterskiej nad więźniami i powoływania 
kapelanów więziennych.
5. Zezwolono na powrót zakonnic przesiedlonych w 1953. r. z woje-
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wództw: opolskiego, wrocławskiego i katowickiego. Te wśród nich, 
które nie czując się związanymi z Polską, wyraziły chęć wyjazdu za granicę 
- będą mogły wyjechać z kraju. Zadecydowano również o powrocie księży 
wysiedlonych ze swych parafii w województwach zachodnich.
6. Osiągnięto porozumienie między Episkopatem i Rządem w sprawie 
pięciu nowych biskupów ustanowionych przez Stolicę Apostolską na 
Ziemiach Zachodnich.4

* * *
Dnia 8.i.1957. po raz pierwszy odbyła się nauka religii w szkole. 

Dzieci poprzynosiły odpowiednie krzyże do sal szkolnych. Przyszły na 
plebanię, by zaprosić księdza na religię do szkoły. Każda klasa swoją 
salkę szkolną na przerwie pozamiatała, wyzbierała papierki, by było 
czysto jak w kaplicy. Jednak przed nauką szkolną jeszcze się dzieci w 
szkole nie modliły, tylko przed godziną religii. Kierownictwo szkoły boi 
się modlitwy, bo szkoła jest w zasadzie „świecka”, choć 100% dzieci 
katolickich, religijnych - rodzice popodpisywali deklaracje, że chcą, 
by dzieci uczyły się religii w szkole.

* * *
Dnia 20.i.1957. odbyły się wybory do Sejmu. Nie tyle wybory co 

głosowanie, bo tylko jedna lista. Nie było więc wybierania tylko gło-
sowanie. W parafii Budzów z dodatkiem Mikołajowa, który należy do 
tutejszej gminy, choć nie należy do parafii było 1246 uprawnionych do 
głosowania. Udział w głosowaniu wzięło 97% uprawnionych. Oddano 
16 głosów nieważnych, z przekreślonymi kandydatami.

* * *
Dnia 22.i.1957. odbyły się w świetlicy Jasełka. Nie odgrywano 

ich od wybuchu wojny. Jasełka przygotowała organistka Gertruda 
Wiśniowska z dziećmi szkolnymi. Udział wzięło ponad 60 dzieci. Od-
słon było cztery. Stroje specjalnie szyte, zakonnice przez trzy tygodnie 
szyły dzień i noc. Aniołów i aniołków było ponad 40. Chóry na scenie 
wspierane chórem starszych za sceną. Wszystkim się Jasełka bardzo 
podobały. Zwłaszcza pierwsza scena adwentowa i ostatnia przy żłóbku. 

4„Trybuna Ludu”, 9 grudnia 1956 r., tytuł: Komunikat Komisji Wspólnej przedstawicieli 
Rządu i Episkopatu.
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Aktualne aluzje do Budzowa i do spraw Polski i roku jubileuszowego 
bardzo dobre.

* * *
Na konferencji dekanalnej 24.i.1957. w Ząbkowicach dowiedzieli-

śmy się, że Ks. Dr Józef Marcinowski administrator parafii w Niemczy, 
dawny rektor w Seminarium Duchownym we Wrocławiu, który w roku 
1953 na żądanie Urzędu Bezpieczeństwa został usunięty z Seminarium, 
obecnie dnia 7.I.1957. r. został powołany na drugiego Wikarego Gene-
ralnego we Wrocławiu. Ks. Dr Michał Białowąs był zapytywany, czy 
chciałby wrócić na swoją dawną parafię do Nowej Rudy. Odpowiedział, 
że się tam z powrotem nie kwapi, bo plebania w Nowej Rudzie zapa-
skudzona lokatorami poprzyjmowanymi ze świata i t.d.

* * *
Dnia 26.i.1957. r. Komenda Ochotniczej Straży Pożarnej w Bu-

dzowie zorganizowała „Tradycyjny Opłatek” w sali świetlicy. Salę 
przybrano, zawieszono duży krzyż na poczestnym miejscu. Uroczyste 
zebranie rozpoczął miejscowy duszpasterz ks. Dr Białowąs przemó-
wieniem, podkreślając, że Straż Pożarna jako instytucja do realizowa-
nia przykazania miłości bliźniego będzie wraz z Kościołem w Polsce 
obchodziła za 9 lat Millenium, tysiąclecie swojego istnienia. Z wiarą 
chrześcijańską przybyła do Polski i zawsze się kościoła trzymała (Straż 
przy Bożym Grobie, na Boże Ciało przy baldachimie, orkiestry przy 
procesjach) miała swego świętego patrona Floriana. W ostatnich czasach 
odpychano Strażaków od wpływu Kościoła, ale przy nastaniu odwilży 
Straż rzuca się z powrotem pod skrzydła Kościoła, czego dowodem 
jest krzyż w świetlicy i dzisiejszy opłatek. Przemawiał też miejscowy 
kierownik szkoły ob. Bartoszak, który mówił o socjaliźmie i polskiej 
do niego drodze.

Po podzieleniu się opłatkiem spożyli obecni trochę chrupek, ciastek, 
popili herbatą, winem i piwem (wódkę wykluczono) i przy muzyce z 
Ząbkowic tańczono do północy.

* * *
Dnia 27.i.1957. odegrano w świetlicy Jasełka. Natłok był taki, że 

sala pomieścić nie mogła. Sprzedano około 500 biletów. Wszystkim 
się podobało.
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* * *
Sama ludność zorganizowała wyjazd z Jasełkami do Albertowa 

we wtorek 29.i.1957. W Albertowie Jasełka miały nadzwyczajne 
 powodzenie. Sala przepełniona, choć to był zwykły dzień roboczy 
 (wtorek). Wziął udział ks. wicedziekan Byś. Pod koniec na ostatnią scenę 
przybył ks. Jan Czornysz ze Słoka. Tak mu się ta scena podobała, że chciał 
z góry zapłacić za podróż autobusami dla aktorów z Budzowa do Słoka.

* * *
Dnia 3.ii.1957. rzeczywiście dzieci pojechały autobusami do Słoka. 

Ludność częstowała dzieci odgrywające Jasełka cukierkami, ciastami, 
jabłkami. Mieszkańcy Słoka uważali, że bilety wstępu na takie Jasełka, 
po 5 złp dla dorosłych i po 2 złp dla dzieci są za niskie i samorzutnie 
płacili po 8 złp w wielu wypadkach. Ponieważ świetlica w Słoku nie 
ma kulis ani kurtyny, przywieziono to wszystko z Albrechcic. Wszyscy 
szczęśliwie i zdrowo wrócili do Budzowa. Jedna partia przed 9. wieczór, 
a druga około godziny 10. wieczór.

* * *
Dnia 6.ii.1957. dzieci z Budzowa pojechały z Jasełkami do Ząb-

kowic. Niestety samochód po dzieci spóźnił się z półtora godziny, bo 
szofer Stanisław Mochera wstąpił po drodze do narzeczonej (Gieracha: 
matka w szpitalu a ojciec dziewcząt był nieobecny). Wobec tego Jasełka 
zaczęły się w Sali Budowlanych o całą godzinę spóźnione. Sala ogrom-
na, ale bez krzeseł i ławek. Przyszły dzieci szkolne i to tylko z jednej 
szkoły, bo dopiero w ostatnim dniu o 10. rano księża się dowiedzieli i 
ogłosili. Jednak z biletów wstępu sprzedano około 400 po 3 złp. Było 
nieco sławy. Jasełka bardzo się podobały, wobec tego postanowiono 
jeszcze raz je odegrać w Ząbkowicach, w niedzielę 10. lutego, po lepszej 
reklamie i ogłoszeniu w kościele.

* * *
Dnia 7.ii.1957. rano przyjechał taksówką ks. Kazimierz Bohusz 

proboszcz i dziekan w Nowej Rudzie. Oświadczył, że był we Wrocła-
wiu w Kurii i tam proponowano mu, by sobie wyszukał parafię, bo do 
Nowej Rudy ma wrócić ks. Dr M. Białowąs, przeniesiony z Nowej Rudy 
do Budzowa w roku 1953. na żądanie Państwowych Władz (Dekret z 
9.II.1953.). Ksiądz Bohusz przybył do Budzowa, by oglądnąć parafię 
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i zamienić się. Miałaby to być „rehabilitacja”.
* * *

W niedzielę 10.ii.1957. Budzów zjechał koleją do Ząbkowic z 
Jasełkami. Sala Budowlanych pomieściła około 1000 ludzi. Została 
 wypełniona. Przybył ks. prałat Stanisław Cieśliński. Z biletów osią-
gnięto półczwartą tysiąca złp, ale sporo dostało się na salę bez biletu. 
Ktoś otworzył „trzecie” drzwi, zwykle zamknięte, którymi dostało się 
sporo bez kontroli. Komitetowe gosposie z Budzowa, sprzedające bilety 
i wpuszczające na salę przez drzwi opowiadały różne kompromitujące 
sceny. Np. jedna, dorosła pani ząbkowicka prosi, by ją wpuścić na salę, 
chce zobaczyć, czy są miejsca siedzące, to zaraz wróci i wykupi bilet. 
Wpuszczona wmieszała się w tłum i przepadła. Inna mówiła: Panie, 
nie mogę być na przedstawieniu, ale tu poszła moja siostra i zabrała 
klucz do mieszkania. Ja tylko wezmę klucz od siostry. Wpuszczona 
wmieszała się w tłum i przepadła. I takich wypadków, świadczących o 
poziomie moralnym miasteczka było sporo. Bilet kosztował 3 złp, dla 
dorosłych 6 złp. Mniej więcej połowa siedziała, połowa stała, bo nie 
było tyle ławek ani krzeseł. Specjalne auto przywiozło trochę ławek z 
Budzowa. Po przedstawieniu okazało się, że podłoga pod ławkami była 
zalana uryną. Kobiety i dzieci (nie oseski), nie chcąc opuścić siedzącego 
miejsca, by inni go nie zajęli, załatwiały się wprost na miejscu. Ludzie ze 
wsi bardzo się zgorszyli tą miejską kulturą. Jasełka bardzo się podobały 
i można by je z powodzeniem jeszcze kilka razy dawać.

Przed Jasełkami ks. Białowąs odpowiednio objaśnił sens i znaczenie 
Jasełek, co mogło dzieciom ułatwić ich zrozumienie. Księża Pallotyni 
przysłali swoich kleryków na Jasełka.

* * *
Dnia 12.ii.1957. odegrał ten sam zespół z Budzowa Jasełka w Sto-

szowicach. Sala przepełniona tak, że dzieci kilkukrotnie ściskane, od 
czasu do czasu krzyczały.

* * *
Dnia 14.ii.1957. odegrano Jasełka po raz ósmy z rzędu w Srebrnej 

Górze. Przypuszczano, że nie będzie dla kogo grać. Tymczasem sala 
pełna, bo przybyli  ludzie z Jemnej i Żdanowa, przyjechali pociągiem 
ze Stoszowic. Trochę też przyszło z Budzowa. Sprzedano biletów za 
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blisko dwa tysiące złotych. Mali artyści wprawili się i odgrywają swe 
role coraz lepiej. Po śpiewie Jasełkowym: „Podnieś rączkę Boże Dzie-
cię”, zebrani widzowie odśpiewali: „My chcemy Boga”.

Na liczne domagania się, postanowiono jeszcze raz odegrać Jasełka 
17.II.1957. w niedzielę (siedemdziesiątnica) w Budzowie i na tym już 
zakończyć sezon Jasełkowy.

* * *
Na dzień 25. lutego 1957. J. E. nowy arcybiskup Wrocławia zwołał 

księży do Wrocławia, by się zetknąć osobiście z szarym duszpaster-
stwem w diecezji i przedstawić swój program działania. Stwierdził, że 
istnieje w diecezji grupa księży niezadowolonych z obecnego stanu 
rzeczy. Jedni z nich wznoszą prośby do Władz świeckich, by wzięły ich 
w obronę przed zakusami ataku biskupa na nich. Inni zasyłają donosy, że 
biskup jest nielojalny wobec władz polskich, że czyni złośliwe uwagi i 
t.d. Biskup stanął na stanowisku sprawiedliwości, cierpliwości i miłości. 
Najlepsi księża doznali pokrzywdzenia w minionym okresie, ale niech 
zachowają cierpliwość, bo rehabilitacja będzie działała powoli, ale stale. 
Zachęcał do rozwijania śmiało inicjatywy duszpasterskiej w parafiach 
bez czekania na okólniki ze strony ludzi, których będzie jak najmniej. 
Zachęcał do gospodarki skromnej, oszczędnej. Wyrugować wszelki 
luksus, bo On także tak będzie robił. Trzeba podpierać zakony żeńskie, 
które najwięcej strat poniosły, zostały pozbawione swoich najlepszych 
pomieszczeń, nie  mają gdzie pomieścić nowicjatu, a tymczasem one 
dobrze użyte mogą i powinny być prawą ręką duszpasterstwa.

Co do możliwości odzyskania ziemi beneficjalnej, ksiądz Prymas 
jest zdania, by się nie łakomić na obszary. Parafie mogą rewindykować 
od 1-1,5 ha, więcej nie potrzeba. Dla organisty, kościelnego, kucharki 
też najwyżej tyle razem wziąwszy. W podatkach gruntowych nie wolno 
liczyć na żadne przywileje. Sprawy te będą traktowane jak normalne go-
spodarstwa chłopskie. Na podstawie porozumienia Komisji Episkopatu 
i Rządu, Bractwa przy parafiach już mogą rozwijać swoją działalność, 
organizacje jeszcze są w stadium pertraktacyj. Ogłoszenia z ambony 
mają być wpisywane w księgę i mieć charakter czysto religijny. Od 
kiedy religia jest w szkole, można ogłosić dla szkoły o wywiadówce 
rodzicielskiej.
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Na przerwie zetknąłem się przypadkowo z ks. Biskupem. Rozma-
wiając ze znajomym księdzem, zerknąłem na księdza Biskupa, który 
rozmawiał z jakimś księdzem. Biskup zrozumiał moje zerknięcie tak, 
że ja zapewne mam do Niego jakąś sprawę. Po skończeniu rozmowy 
z owym księdzem dał mi do zrozumienia, że na mnie czeka. Przybli-
żyłem się i mówię: Proszę Ekscelencji ja żadnej sprawy nie mam, ale 
ot, przyjechałem z prowincji, dawno już nie widziałem prawdziwego 
katolickiego biskupa, więc tak się przypatruję. Biskup zapytał: A skąd 
ksiądz jest? - To ja z Budzowa - odpowiedziałem - byłem w Nowej 
Rudzie, ale jeszcze w roku 1953. mnie stamtąd wywalili, nazywam się 
ks. Dr Białowąs. Wówczas Biskup: Ach to wiem, to bardzo porządny 
ksiądz, jest kilku księży Białowąsów. Odpowiedziałem: Tak jest nas 
trzech, ale ja jestem pierwsze najstarsze wydanie, nie poprawione i 
najlepsze. Biskup na to: Ja wiem, że to bardzo wzorowy ksiądz (a 
jakże pochwalił mnie), a co by ksiądz doktor powiedział gdybyśmy 
tak księdza wzięli bliżej Wrocławia? Odpowiedziałem: Gdyby tego 
wymagało koniecznie większe dobro Kościoła, czy diecezji, to niech 
się dzieje wola nieba.

* * *
Dnia 8.iii.1957. na Drodze Krzyżowej było 242. osoby, przeważ-

nie dzieci i kobiety, mężczyzn nie więcej niż 20. Na tacę złożono 8 x 
2,- = 16 + 12 x 1,- = 12 + 12 x 0.50,- + drobnymi  1.60 złp razem więc 
35.60 złp (trzydzieści pięć złp i 60 gr). Wedle sztuk pieniędzy można 
się zorientować, że 40 osób w kościele coś daje na tacę, to znaczy co 
szósty z obecnych. Jest to więc ofiarność bardzo licha.

* * *
Dnia 9.iii.1957. r. wyszedł dekret o obsadzaniu stanowisk kościel-

nych, który anuluje dekret z 9.II.1953, który w poważnym stopniu 
naruszył i ograniczył prawa kościoła katolickiego w Polsce. Na pod-
stawie tego dekretu wielu poważnych i zasłużonych kapłanów zostało 
usuniętych ze stanowisk (ks. Prałat Bilczewski, ks. Reczuch z Oleśnicy, 
ks. Dr M. Białowąs i t.d.). Obecnie wedle nowego dekretu biskup prze-
nosi duszpasterzy, ale jednak musi o tym zawiadomić Województwo 
i czekać miesiąc na zgodę. Brak odpowiedzi uważa się za zgodę. Gdy 
nastąpi sprzeciw, sprawa idzie do zwierzchniego porozumienia organu 
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5„Słowo Powszechne”, 12 marca 1957 r. tytuł: Dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych.

kościelnego z Rządem.
(...) W wyniku uzgodnienia w łonie Komisji Wspólnej przedstawicieli 

Rządu i Episkopatu wydany został dekret o organizowaniu i obsadzaniu 
stanowisk kościelnych. (...)

Art. 1. Tworzenie, przekształcanie, znoszenie oraz ustalanie granic 
terytorialnych i siedzib diecezji i parafii Kościoła katolickiego na obszarze 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wymaga uprzednio porozumienia się z 
właściwym organem państwowym.

Art. 2. 1. Organem właściwym dla zmian określonych w art. 1. w od-
niesieniu do diecezji jest Rząd, a w odniesieniu do parafii - prezydium wła-
ściwej miejscowo wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. 
Warszawie i m. Łodzi).
2. Niezgłoszenie zastrzeżenia właściwego organu państwowego w ciągu 30 
dni od zawiadomienia uważa się za wyrażenie zgody.

Art. 3. Duchowne stanowiska kościelne i zakonne w Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej mogą zajmować tylko obywatele polscy.

Art. 4. Mianowanie na stanowiska arcybiskupów, biskupów  diecezjalnych, 
koadiutorów z prawem następstwa, proboszczów  i administratorów parafii 
wymaga uprzedniego upewnienia się, czy przeciw osobom, które mają być 
mianowane na te stanowiska,  nie zachodzą uzasadnione zastrzeżenia wła-
ściwego organu  państwowego.

Art. 5. 1. Do zgłoszenia zastrzeżeń przeciw mianowaniu na stanowisko ar-
cybiskupa, biskupa diecezjalnego, koadiutora z prawem następstwa właściwym 
jest Rząd,  a przeciw mianowaniu na stanowisko proboszcza i administratora 
parafii - prezydium właściwej miejscowo wojewódzkiej rady narodowej. (...)

Art. 6. Osoby mianowane na stanowiska kościelne określone w art. 4 
składają przed objęciem stanowiska ślubowanie na wierność  Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej według następującej roty:
Ślubuję uroczyście dochować wierności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
przestrzegać jej porządku prawnego i nie przedsiębrać niczego, co mogłoby 
zagrażać dobru Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 7. W razie szkodliwej dla Państwa działalności duchownego właściwy 
organ państwowy zwraca się do zwierzchniego organu kościelnego z poda-
niem motywów o wydanie stosownych zarządzeń, a w razie ich nieskutecz-
ności o usunięcie duchownego z zajmowanego stanowiska kościelnego.

Art. 8. Prawomocny wyrok sądowy skazujący duchownego na utratę praw 
publicznych powoduje usunięcie duchownego z zajmowanego stanowiska 
kościelnego.5 (...)
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* * *
13.iii.1957. Dnia 10. marca zaczęły się Rekolekcje Wielkopostne 

pod przewodnictwem księdza Herkła od księży Pallotynów. Na sumie 
wszystkie ławki i galerie zapełnione. Trochę dzieci stało. Po gorzkich 
żalach ucałowanie krzyża. Naliczyłem 420 osób całujących relikwie, 
w tym jakie 350 niewiast, które zaraz potem miały naukę stanową.

W poniedziałek 11.III. młodzież szkolna przystąpiła do spowiedzi 
św., a we wtorek 12.III. do komunii św. i  miała ten dzień wolny od 
nauki szkolnej, jako dzień rekolekcyjny. We wtorek po południu o 
godz. 16. rozpoczęła się spowiedź parafii. Zjechali się księża z całego 
dekanatu, w liczbie 10. Ponieważ z początku nie było wielkiego napły-
wu do spowiedzi, trzech księży odjechało pociągiem o godz. 18. (ks. 
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Lichy, ks. Bauerngart i ks. Urban od Pallotynów). Reszta spowiadała 
do godz. 21. wieczór. Generalna komunia św. odbyła się o godz. 19. 
wieczór. Do komunii św. przystąpiło około 500 osób. we środę 13.III. 
od godz. 6. rano komunikowano i spowiadano. Wszystko zakończyło 
się około 9. rano. Księdzu rekolektantowi podziękował miejscowy 
duszpasterz od ołtarza. Na plebanii delegacja parafian podziękowała 
ks. Misjonarzowi za trud, a parafianin Galiński odwiózł na motorze 
ks. Herkła do Ząbkowic. Można powiedzieć, że Rekolekcje się udały.

* * *
6.iV.1957. Ojcowie Pallotyni z Ząbkowic przygotowali „Misterium 

Męki Pańskiej” i grają co niedzielę w Wielkim Poście w sali Budowla-
nych w Ząbkowicach. Sala za każdym razem przepełniona, choć bilety 
kosztują po 10 złp. Dnia 31.III.1957. wybrałem się na to Misterium. 
Kontrola biletów ścisła, wielu odchodzi bez dostania się na salę, bo na-
wet już stojących miejsc brakuje. Ogłoszenie zapowiada, że w kwietniu 
„Misterium” będzie 7., 15. i 16. marca. Byłem i za sceną, gdzie artyści 
się charakteryzują. Rolę fryzjera spełnia ks. Robak (?), reżyseruje ks. 
Sobczyk. Wychodzą typy dostosowane do ówczesnej epoki. W scenie 
I. Ostatnia Wieczerza oparta na obrazie Leonarda da Vinci. W słowie 
wstępnym ks. Sobczyk zwrócił uwagę na powagę przedstawienia i 
prosił, by je wynagradzać medytacją a nie oklaskami. Wszystko zaczęło 
się punktualnie. Przerwy kruciutkie, na 2-3 minuty. Koniec o 19.20. 
Na sali spokój, cisza, przeżywanie. Sporo ludzi z Budzowa było na 
przedstawieniu, a bilety na następną niedzielę już rozsprzedane.

Po rozpadnięciu się Spółdzielni Produkcyjnej w Budzowie przez cały 
marzec inżynier rozmierzał pola indywidualnym. W imieniu Beneficjum 
złosiłem o przydział 1 ha łąki przylegającej do sadu plebańskiego i 1 
ha roli na działkę. Tymczasem dowiedziałem się, że o łąkę była wielka 
walka wśród amatorów na łąkę. Szczególniej przeciw przydziałowi łąki 
dla parafii występowali: Sekuła Michał i Bała Piotr. Wobec takiej akcji 
przydzielono parafii zaledwie 17,30 arów łąki, a do 2 ha dopełniono rolą 
w dwu kawałkach.

W dniach 4., 5. i 6. kwietnia 1957. w godzinach popołudniowych 
zeszły się dzieci szkolne, zwłaszcza z kl. IV. z grabkami, miotłami, 
śmieciarkami i pod dowództwem Siostry Margarity wysprzątały do 
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ostatniego listeczka i patyczka cmentarz dookoła kościoła. Otrzymaly 
pochwałę i trochę cukierków.

* * *
We Wielki Poniedziałek 15.iV.1957. Księża Pallotyni ogłosili, że 

odegrają o godz. 3. po południu w Ząbkowicach, w sali Budowlanych 
Mękę Pańską dla dzieci. Z Budzowa, Srebrnej Góry, ze Żdanowa niemal 
100% dzieci na to się wybrało (ponad 200 osóbek) za wstępem po 2 złp. 
Zachowanie się dzieci było bardzo poważne a w niektórych miejscach 
sądu i męki Pana Jezusa ogólny płacz na sali.  

* * *
Dnia 16.iV.1957. Siostry Dominikanki otworzyły w dawnym 

Przedszkolu Punkt przetrzymania dzieci przedszkolnych. Uczyniły to 
prywatnie bez ogłoszenia oficjalnego. Jak na pierwszy dzień przyszło 
21 dzieci. Przez kilka lat było czynne w tym budunku państwowe Przed-
szkole, utrzymywano 2 etaty: kierowniczki i kucharki. Przychodziło od 
1-4 dzieci z rodzin mieszanych (katolik siedzi z żydówką). Obecnie nie 
chce Wydział Oświaty dać etatu dla Siostry Dominikanki, ani zezwolić 
na otwarcie Przedszkola, mimo wniesionego w styczniu 1957. r. podania 
i mimo osobistych gestów ze strony rodziców. 

* * *
2.V.1957. Dnia 1. maja na nabożenstwie majowym zapowiedziana 

była adoracja ojców jako przygotowanie do odnowienia ślubów ja-
snogórskich. Przybyło około 30 mężczyzn. Dość mało. Dnia 2.V. na 
adorację niewiast przybyło około 60 kobiet. Też za mało. Na wsi są 
gwałtownie pilne prace w polu. Chłop, czy baba sadząc buraki, czy 
ziemniaki, wieczorem musi obrządzić inwentarz. Do kościoła trzeba 
się umyć, przebrać, na co zwykle nie ma tyle czasu. To też na nieszpory 
majowe uczęszczają głównie i ci co pracują w Ząbkowicach we fabry-
kach a nie w polu.

Opowiadają, że 1. maja 1957. podczas pochodu w Ząbkowicach 
Śląskich ukazała się grupa kupców i rzemieślników z inicjatywy pry-
watnej i maszerowała pod sztandarem Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Sztandar niosł piekarz prywatny, Miernik. Byli najgoręcej przez widzów 
oklaskiwani.

* * *
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Dnia 3. maja rano doniesiono do Gminnej Rady Narodowej w Bu-
dzowie, że tej nocy na forcie w Srebrnej Górze wywieszono niemiecki 
sztandar ze swastyką (Hackenswenz).

* * *
Dnia 5.V.1957. uroczystość odnowienia ślubów jasnogórskich. 

Uroczystość przygotowano tygodniem modlitw, ogłoszeniami, afi-
szami. Procesja popołudniowa wyruszyła z Budzowa o godz. 4. po 
południu do kościoła w Srebrnej Górze. Zakonnice przygotowały 
szarfy białoczerwone, białoniebieskie i białożółte dla niosących obraz 
M. B. Częstochowskiej. Dzień zaczął się chłodnawy, ale właśnie po 
południu pocieplało i wiatr ustał. Dwa ołtarze przygotował Budzów, 
przy figurze naprzeciw kościoła i naprzeciw Kordasa (Budzów Górny), 
a dwa Srebrna Góra: zaraz za torem i przy domu obok poczty. Obraz 
niosły wszystkie stany. Ponad tysiąc ludzi wzięło udział w procesji, 
okna przy trasie przyozdobiono. W dalekiej (3 km w jedną stronę) trasie 
prześpiewano dwa razy Litanię do Matki Boskiej, dwa razy: „Do wzgórz 
Częstochowy”, „Po górach dolinach” wszystkie zwrotki, „Serdeczna 
Matko” wszystkie zwrotki i z 10 razy „Pod Twoją obronę”. Całą drogę 
powrotną obraz niosły dzieci po kilkanaście metrów. Można powiedzieć, 
że procesja M. Bożej po drogach parafii się pięknie udała. 

* * *
8.V.1957. Dnia 6.maja Ks. Prymas Polski Stefan Wyszyński w 

towarzystwie: biskupów Klepacza, Baraniaka, Choromańskiego i 
sekretarza ks. Padacza wyjechał pociągiem do Rzymu. Przybył tam 
8.V.1957. po godz. 20. bardzo hałaśliwie witany na dworcu. Zamieszkał 
u Sióstr Nazaretanek na Macchiavelli. Pobyt w Rzymie ma potrwać 
kilka tygodni. 

* * *
Dnia 13.V.1957. Ks. Dr Michał Białowąs na wezwanie Kurii poje-

chał do Wrocławia. Tam od ks. Wikarego Generalnego Józefa Marci-
nowskiego usłyszał grzeczny zarzut, że nie zgodził się na rehabilitacyjny 
powrót do Nowej Rudy i wiadomość, że musi być przeniesiony i za-
mieniony z duszpasterzem w Miliczu. Ks. Dr M. Białowąs oświadczał 
kilka razy, że nie czuje się pokrzywdzonym, że mu w Budzowie jest 
bardzo dobrze, ma parafię uporządkowaną, zorganizowaną, na swoje 
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siły (lat 62) nie za ciężką. Oświadczono jednak w Kurii, że w Budzowie 
wartości umysłowe i charakteru księdza nie są owocnie dla kościoła 
wykorzystywane i obecnie zapadła decyzja o tym przeniesieniu. Ks. 
Dr M. Białowąs zastosował do siebie słowa Pisma Św.: „Jak owieczka 
na zabicie wiedzion będzie”. Ale kurialiści przyjęli śmiechem rozpacz-
liwe słowa. Ale co robić? Jako ksiądz zdyscyplinowany będę musiał 
pakować manatki. Wymieniono miasteczko Milicz jako moją nową 
placówkę. Podobno plebania ciasna, dwa kościoły ciasne, w mieście, 
trzydzieści wsi należących do parafii, ludność nie uczęszczająca do 
kościoła. Jezuita, który w tym roku udzielał tam rekolekcyj skarżył 
się na lichą frekwencję w rekolekcjach i że mało kto odbył spowiedź 
porekolekcyjną. Niezbyt miła perspektywa.

* * *
Dnia 19. maja 1957. po sumie zaroiło się podwórze plebanii od 

chłopów. Posłyszeli coś o moim przeniesieniu i przyszli powiedzieć, że 
zbierają podpisy i jadą hurmem do Kurii, by mnie zostawiła. Starałem 
się ich od tego odwieść. Tłumaczyłem, że przeniesienie nie jest pewne, 
że jeszcze Władze Wojewódzkie mają swój głos. A gdyby i nawet przy-
szło przeniesienie, to nie ma nieszczęścia, bo przyjdzie nowy ksiądz. 
Trochę młodszy, będzie dobry, z diecezji lwowskiej, a więc dla nich 
„swój”. Nie prosiłem o zmianę i chętnie bym został na miejscu, ale 
jeśli Biskup ma inne plany, nie trzeba, by Katolicy czynili trudności i 
zamieszanie. Zdaje się, że się trochę uspokoili, ale muszę jeszcze w 
tym kierunku podziałać, uspokoić, by nastepcy ułatwić sytuację. Nawet 
nie przypuszczałem, że tak będą za mną obstawali. „My księdza nie 
puścimy!” - krzyczeli, a jakże! Na nieszpory majowe przyszło w tym 
dniu tyle ludzi, jak jeszcze nigdy. Robi się ruch. To niedobrze, jako 
ksiądz zdyscyplinowany tego nie lubię. Trzeba będzie powiedzieć, że 
przeniesienie jest „odznaczeniem” i jeżeli mnie kochają, to niech mi 
gratulują, a nie utrudniają.

* * *
Dnia 6. czerwca 1957. przyjechali karetą chłopcy z parafii Nowa 

Ruda (Majdra Józef, Bednarski N. i jeden niemiec) w delegacji, bym 
wrócił na parafię w Nowej Rudzie, bo oni tam już czynią starania o to. 
Tłumaczyłem im, że jestem zdyscyplinowanym księdzem, do Nowej 
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Rudy ochoty iść nie mam, rehabilitacji nie potrzebuję, ale jeśli biskup 
nakaże, to oczywiście usłucham. Bo cóż innego mogłem odpowiedzieć. 
Zachęcałem, by nie robili sobie kosztów na delegacje, starania a spra-
wę pozostawili biskupowi, którego obowiązkiem jest troszczyć się o 
 należyte obsadzanie stanowisk duszpasterskich.

Dnia 6.VI.1957. o godz. 13. dziewczynka 9-letnia Maria S. wracając 
ze szkoły uczepiła się tyłu wozu, jadącego w dół. Naprzeciw swego 
domu zeskoczyła z wozu, by skoczyć szybko do swego mieszkania. 
Tymczasem wóz mijał traktor z przeciwnego kierunku i dziewczynka 
wprost wpadła pod koła traktoru, który ją na smierć przejechał. Dziew-
czynka za 10 dni miała iść do I. Komunii Świętej.

Do I. Komunii Św. w tym roku 1957. przystępuje 42 dziewczynki i 
30 chłopców, razem 72. dzieci. Jeszcze nigdy tak dużo w tej parafii nie 
było. Dzień Komunii I. wyznaczony na niedzielę 17. czerwca. W tym 
samym dniu dzieci, które przyjmują I. Komunię Św. i inne dzieci szkolne 
i trochę rodziców udadzą się autobusami z pielgrzymką do Częstochowy. 
Zamówiono 6 autobusów. Zgłosiło się 80. dorosłych i 130. dzieci na tę 
pielgrzymkę. W Częstochowie wszyscy będą do komunii świętej.

Z Częstochowy wrócili wszyscy zmęczeni, ale cali i zdrowi, pełni 
pięknego przeżycia.

* * *
Dnia 18.Vi.1957. nadeszło urzędowe pismo z N. Kurii o przenie-

sieniu ks. Dr. M. Białowąsa z Budzowa do Milicza. (Biskup Ordyna-
riusz Wrocławski 14.VI.1957. L.D. 4113/57). Agendy Parafii Budzów 
należy przekazać ks. Celestynowi Rubaszewskiemu z Milicza. W tym 
samym dniu przybył do Budzowa ks. Celestyn Rubaszewski oglądnąć 
Budzów. Po jego odjeździe o godz. 15.30., już o 16. przybył pocią-
giem wprost z Wrocławia Józef Majdra z parafii Nowa Ruda. Jeździł 
on w delegacji do N. Kurii z petycją od parafian, by Kuria mnie prze-
znaczyła do Nowej Rudy. Przywiózł odręczne pismo Ks. Prałata Dr. 
Marcinowskiego Józefa w tym brzmieniu: „Dziś była delegacja z N. 
Rudy i oświadczyła, że ks. Doktor gotów jest wrócić do Nowej Rudy. 
Bardzo się z tego cieszę, ale również bardzo proszę o poświadczenie 
tego na piśmie. Proszę spieszyć, bo czas nagli. Łączę wyrazy i t.d. Ks. 
Józef Marcinowski. Wrocław 18.VI.1957.” Odpisałem 18.VI.1957.: 
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„Oświadczam, że mam miłą pracę w Budzowie i sam dla siebie o nic 
nie proszę, ale ewentualnie zgadzam się na Nową Rudę, jeżeli taka wola 
ludu i Najwielebniejszej Kurii”. List z tym oświadczeniem zawiozła 
Siostra Dominikanka osobiście do Kurii. Odniosła wrażenie, że sprawił 
radość Ks. Prałatowi  Bilczewskiemu.

* * *
Dnia 20.VI.1957. odbyły się uroczyste procesje Bożego Ciała. Zaś 

21.Vi.1957. ruszyła z Budzowa delegacja do Kurii, aby ks. Dr M. 
Białowąs pozostał w Budzowie. Odpowiedziano delegacji, że jest 
to niemożliwe. W tym samym dniu 21.VI.1957. ks. Dr M. Białowąs 
wybrał się z rewizytą do ks. Rubaszewskiego do Milicza. Wrażenie 
nieco przygnębiające. Plebania mała, ciasna, ciemna. Podwórko ma-
lutkie, budynek gospodarczy lilipuci. Ogródek malutki, sadu nie ma. 
Sąsiedztwo niechlujne, parkan dookoła kościoła rozwalony, łąka przy 
kościele oddana na ogródki działkowe, kościółek malutki. Kościół 
pomocniczy poprotestancki oddalony o dobre pół kilometra, podobny 
do teatru z trzema balkonami dookoła całej nawy, drewniany. Do stacji 
kolejowej dwa kilometry. Dwaj wikarzy gniotą się na plebanii, jeden 
mieszka w kancelarii parafialnej, drugi w pokoiku na strychu. Spiżarki 
nie ma. Piwniczka mała, klozet ciasny. Zapasów żadnych. Kilka mebli 
- prywatna własność ks. Rubaszewskiego. Bieda z nędzą. W kościele 
na nieszporach ludzi do 500. osób, wtem połowa dzieci (ze 200 dziew-
czynek biało ubranych na procesji). Procesja liczna, piękna, śpiewają 
dobrze. Przenocować nie ma gdzie, ksiądz Rubaszewski odstępuje 
swoje łóżko, ale ks. Dr Białowąs nie przyjął już żadnej gościnności 
i po targach ułożył się na otomanie w saloniku, kancelarii i pokoju 
gościnnym zarazem. Ot, już lepsza byłaby Nowa Ruda, ale niech się 
dzieje wola Boża, bo gdyby się miała dziać moja to najlepiej byłoby 
mi zostać w Budzowie.

* * *
Dnia 25.Vi.1957. ks. Dr M. Białowąs otrzymał pocztą odpis pisma 

N. Kurii L. 4114/57 z dnia 21.VI.1957. skierowanego do ks. Celesty-
na Rubaszewskiego proboszcza Milicza, aby się wstrzymać czasowo 
od objęcia stanowiska w Budzowie aż do dalszego zarządzenia. Zaś 
26.VI.1957. otrzymał pismo z N. Kurii L. 4113. z 22.VI.1957., że 
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powróci do Nowej Rudy. Ponieważ ta sprawa wymaga uzgodnienia 
z Władzami świeckimi, należy pozostać w Budzowie do dalszego 
zarządzenia Kurii.

* * *
Dnia 13.Vii.1957. zakończył Złocki N. bielenie zakrystii, przedsion-

ka ministrantów i babieńca. Wcześniej nie można było tego zrobić, bo 
były mury zawilgocone. Trzeba było je suszyć cztery lata po nakryciu 
kościoła i zakrystii dachem.

* * *
19.Vii.1957. W nocy z dnia 16. na 17. lipca 1957. skradzino ze stajni 

Czesława Bazana parę koni, które zaprzęgnięto do wozu i wyjechano 
na drogę polną w kierunku Stoszowic. Stamtąd ślady prowadzą na 
gościniec w kierunku Tarnawy i na Kłodzko.

Od Przeszło tygodnia po dokuczliwych upałach pada codzień deszcz. 
Buraki i ziemniaki na polach niżej położonych zaczynają gnić.

Dnia 19.VII.1957. nadeszło z Kurii we Wrocławiu pismo: L. 
5368/57. „W oparciu o dekret Prymasa Polski z dnia 10. kwietnia 
1957. r. Vr. 1584/P (ad 2616/57) odwołujemy Wielebność Waszą 
ze stanowiska proboszcza Parafii Budzów, dekanat Ząbkowice Śl. z 
dniem 29. lipca 1957. r. i ustanawiamy równocześnie administratorem 
parafii Nowa Ruda, dekanat Nowa Ruda. Wielebność Wasza przekaże 
agendy Parafii Budzów ks. Celestynowi Rubaszewskiemu w obecności 
właściwego Księdza Dziekana. Odpis protokołu zdawczo odbiorczego 
należy bezzwłocznie przekazać do Kurii Arcybiskupiej”. Wrocław, 
dnia 16. lipca 1957. Podpis: Ks. Dr Józef Marcinowski Wikariusz 
Generalny, Ks. Dr Hieronim Kucyłowski w z. Kanclerz Kurii. Pieczęć 
okrągła Kurii Arcybiskupiej.

Dnia 18. lipca 1957. parafianin Józef Złocki pobielił zakrystię, 
przedsionek ministrancki i babiniec. Zaś 19.VII.1957. pomalował drzwi 
wejściowe do kościoła. Wystawił rachunek na 500 złp. Wydaje się, że 
nie jest wygórowany. Trzeba było bowiem wszystko zdrapać, zanim 
można było bielić.

* * *
Dnia 20.Vii.1957. mija trzy dni jak dwu murarzy pracujących w 

P.G.R. w Stoszowicach podjęło się odnowić fronton bramy od ulicy do 
kościoła. Do południa pięknie pracowali i spieszyli się, bo chcieli w 
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sobotę (20.VII.1957.) skończyć. Tymczasem nadeszła burza o trzeciej 
po południu. Sąsiad Jan Czyżewski zaprosił ich do siebie na przecze-
kanie deszczu. Po wyjściu z gościnnego domu już nie mogli wyjść na 
rusztowanie, bo byli pijani i tylko bełkotali. Zamiast kończyć robotę, 
bo się wypogodziło, o godz. 17. poszli w kierunku Stoszowic, zalana 
wodą malta została w korycie i bez pożytku skamienieje.

* * *
Dnia 25.Vii.1957. nadszedł telegram z Nowej Rudy, adresowany 

do ks. Białowąsa: „Ksiądz Marcinowski polecił księdzu Bohuszowi 
pozostać jeszcze przez parę tygodni w Nowej Rudzie”. Nie podano, kto 
nadał telegram, bo podpisu nie ma. Co by to miało znaczyć?

W tym samym dniu po południu przyjechali z Nowej Rudy taksówką 
trzej parafianie z zapytaniem, kiedy mają przyjechać autami, by mnie 
przewieźć do Nowej Rudy. Pokazałem im telegram. Powiedzieli, że 
telegram bez podpisu nie ma znaczenia. Ważne jest pismo Kurii, o 
którym oni wiedzą dobrze, że 29.VII.1957. mam objąć ich parafię.

* * *
28.Vii.1957. Ks. Dr Michał Białowąs przeczytał z ambony pismo 

N. Kurii o przeniesieniu go do Nowej Rudy i że 29.VII.1957. tj. jutro 
przestaje być duszpasterzem Budzowa. Powstał ogólny płacz. Gdy zaś 
powiedział trochę pożegnania i dziękował wszystkim: co uczęszczali 
na Mszę św., co przynosili kwiaty do kościoła, co ubierali kościół, co 
śpiewali w chórze, ministrantom i wymienił dwie pary braci: Falkowski 
Antek i Janusz, oraz Benedyk Tadzio i Miecio, oraz Staszek Jaszek, 
który latem i zimą, w pogodę i w deszcz zawsze przychodzili służyć do 
Mszy św. W ciągu czterech lat nie było ani razu Mszy św. bez ministran-
tów. Dziękował sypaczkom kwiatów, dzieciom szkolnym i wszystkim, 
którzy coś dobrego dla kościoła lub dla niego coś dobrego uczynili. 
Płacz się wzmożył. Gdy wreszcie wyrażał swe prośby: 1). By byli wierni 
i kochali Matkę naszą Kościół Święty Katolicki a będzie im się dobrze 
powodziło, 2). by otwartym sercem i z miłością przywitali następcę, 
którego za wolą Bożą Ks. Biskup im przysyła i 3). by gdy usłyszą, że 
ks. Dr Białowąs, który u nich cztery lata i 6 tygodni duszpasterzował i 
ich kochał, zakończył życie, by westchnęli za jego duszę i odmówili: 
wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, powstał ryk.
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Po mszy św. dziewczęta parafii w białych sukienkach otoczyły 
 księdza wieńcem i odprowadziły na podwórze plebanii, gdzie zebrała 
się cała płacząca parafia. Przemówiła wśród łez Janka Benedyk, bar-
dzo ładnie to sobie przygotowała, po tym Rydzy Jan mówił i płakał 
i zgadzał się z wolą Bożą i obiecywał, że następcę, wedle życzenia 
odchodzącego proboszcza powita serdecznie w imieniu parafian i prosi 
Boga, by był jak najlepszym. Kuria, gdy był w delegacji o zatrzymanie 
ks. Dr. M. Białowąsa w Budzowie, obiecała, że przyśle im dobrego 
księdza, a gdyby nie był dobry, to go za rok zmieni. Ale Rydzy wierzy, 
że będzie dobry, gdy go ks. Doktor chwali a parafian do serdecznego 
powitania go poleca.

* * *
Dnia 29.Vii. nadszedł z Nowej Rudy list odradzający ks. Białową-

sowi przyjazdu do Nowej Rudy, bo go tam chcą tylko jednostki a cała 
parafia jest względem niego wrogo usposobiona. Zamiast podpisu: 
„Cała parafia”.

W południe przybył Ks. Dziekan Byś. Gdy list ten przeczytał, 
powiedział, że nigdy by się w tej sytuacji do Nowej Rudy nie wybrał, 
ale pojechałby do Kurii i błagał o pozostawienie na miejscu. Ale ks. 
Białowąs zaraz wybrał się do Ząbkowic i zamówił P.K.S. do ewakuacji. 
Nie dobrze byłoby w Kościele gdyby warchoły decydowały zamiast 
 biskupa.

W tymże dniu przybył do Budzowa o godz. 21. na ciężarowym 
wozie z przyczepą ks. Celestyn Rubaszewski z rzeczami, inwentarzem: 
pies, kot, kilka kur, indyki. Przyjechało z nim trzech kleryków, trzech 
ministrantów, kucharka. Przywitanie odbyło się mile i serdecznie.

* * *
Dnia 31.Vii.1957. przyjechał taksówką ksiądz Kazimierz Bohusz 

z Nowej Rudy, by porozumieć się w tym kierunku, by ksiądz Biało-
wąs zaraz nie przyjeżdżał do Nowej Rudy, bo on niespakowany, nie 
ma przydziału i gospodynie by się kłóciły. Podczas tej rozmowy był 
obecny ksiądz Dziekan Byś i ks. Rubaszewski. Zwracali mu uwagę, że 
ks. Doktor ma polecenie Kurii i musi parafię objąć. Ks. Bohusz mówił, 
że niech obejmie, ale sam bez gospodyni, bo go gospodyni opuści, a on 
potrzebuje opieki. Na uwagę, że gospodyni nie może decydować o ta-
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kich sprawach - zaczął wyrażać bardzo przytyczne uwagi o Kurii, która 
mu pozwoliła zostać parę tygodni jeszcze w Nowej Rudzie. Dlaczego 
Kuria nie zawiadomiła o tym ks. Dr. M. Białowąsa, że pozwoliła księdzu 
Bohuszowi zostać jeszcze na dotychczasowym stanowisku. Odpowie-
dział, że Kuria wstydzi się o tym zawiadamiać, bo robi głupstwa i nie 
umie rządzić. Niech da rządzić księdzu Wacławowi Jabłońskiemu, który 
zna diecezję, wie co kto wart i umie dobrze na placówki przeznaczać. 
Odjechał zdenerwowany, prawie bez pożegnania. (...)

Kapłański los:
dzisiaj tu, jutro tam

W szoferce auta wynajêtego z PKS, poœród skwaru koñca lipca 
1957 roku, jecha³ ksi¹dz Micha³ Bia³ow¹s z Budzowa do Nowej 
Rudy. Na pace wióz³ czêœæ swego kap³añskiego dobytku. Samo-
chód mia³ pokonaæ 17 km odleg³oœæ dziel¹c¹ te miejscowoœci 
jeszcze kilka razy, zabieraj¹c pozosta³e ubrania i meble jego, a 
tak¿e Marii Ha³amaj - gospodyni oraz Ireny Kulczyckiej - jej po-
mocnicy. Wierne, pobo¿ne kobiety prowadzi³y przez cztery lata 
plebaniê w Budzowie, dba³y o dom, wikt, opierunek i inwentarz 
parafialny. Teraz z radoœci¹ powraca³y do Nowej Rudy, w której 
rozpocz¹³ siê ich powojenny etap ¿ycia. Czy z tak¹ sam¹ radoœci¹ 
w sercu powraca³ ks. Bia³ow¹s?

- Odpowiedzi mo¿emy siê jedynie domyœlaæ. Z pewnoœci¹ tego 
œrodowego poranka, gdy rozpoczê³o siê „pakowanie gratów na 
samochód” i przyjecha³ ks. Kazimierz Bohusz pod plebañski dom 
w Budzowie, gdzie wywi¹za³a siê nerwowa rozmowa - nastrój ks. 
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Micha³a nie móg³ nale¿eæ do wymarzonych. Powinien by³ ju¿ w 
poniedzia³ek 29 lipca 1957 r. zgodnie z pismem Kurii Arcybiskupiej 
Wroc³awskiej zamieszkaæ na noworudzkiej plebanii, tymczasem 
dwa dni po terminie zbiera³ siê z przeprowadzk¹. Wraca³ do swo-
ich, do parafian, którzy po II wojnie œwiatowej budowali w Nowej 
Rudzie now¹ rzeczywistoœæ, now¹ Polskê na Ziemiach Zachodnich, 
pracuj¹c m.in. w kopalniach wêgla czy zak³adach jedwabniczych. 
Do górników, robotników, inteligencji - wszystkich, którym 
przez siedem powojennych lat chrzci³ dzieci, pyta³ je pacierza, 
z jego r¹k przyjmowali komuniê œwiêt¹, z jego ust s³uchali kazañ. 
Tkwi³ wiêc w ich pamiêci jako „kap³an z powo³ania” - gorliwy 
i oddany Koœcio³owi duszpasterz. W Budzowie pozostawiæ mia³ 
równie mi³e wspomnienia. Zapewne ks. Bia³ow¹s uœmiecha³ siê 
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do siebie, gdy na myœl przysz³o mu kwieciste po¿egnanie, które 
wyg³osi³ Jan Rydzy z budzowskiej Rady Parafialnej (o dziesiêæ lat 
starszy od proboszcza). Ten zagalopowawszy siê nieco w s³owach, 
powiedzia³ na koniec:  „¯egnamy Ciê nasz kochany duszpasterzu, 
bardzo Ciê ¿a³ujemy a na Twój pogrzeb przyjedziemy”. Parafianie 
wspominaj¹, ¿e wówczas uœmiali siê z tego porz¹dnie.

Wraca³ wiêc ks. Micha³ do Nowej Rudy i nie jecha³ tu po raz ko-
lejny w nieznane. Chocia¿ rzeczywistoœæ, z któr¹ mia³ siê  zmierzyæ 
nie rysowa³a siê w ró¿owych barwach, to z pewnoœci¹ nie by³a 
przera¿aj¹c¹. Mia³ ju¿ w swojej kap³añskiej drodze boleœniejsze 
doznania. Rzec  mo¿na, ¿e by³ cz³owiekiem zahartowanym, spraw-
dzonym na wielu polach i w trudnych sytuacjach. Byæ mo¿e 
w³aœnie w trakcie tej podró¿y do Nowej Rudy przypomina³ sobie 
wydarzenia ze swojego dotychczasowego ¿ycia. PójdŸmy tym 
„gdybanym” œladem i przybli¿my sobie pokrótce losy ks. Bia³ow¹sa 
i wa¿ne fakty z jego ¿yciorysu.
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Urodzi³ siê 27 listopada 1894 roku we wsi Obydów, oddalonej 
o 4 km od rodzinnej parafii Kamionka Strimi³³owa, le¿¹cej wówczas 
w zaborze austriackim, a po 1918 roku nale¿¹cej administracyjnie 
do  województwa tarnopolskiego, na Kresach Wschodnich II Rze-
czypospolitej (dziœ Kamionka Buska na Ukrainie). By³ pierworod-
nym synem  Andrzeja i Justyny Bia³ow¹sów, którzy zamieszkiwali, 
licz¹c¹ u progu XX  wieku oko³o 150 rodzin, polsk¹ katolick¹ 
wioskê. Jako najstarszy spoœród dziewiêciorga dzieci pomaga³ 
wczeœnie owdowia³ej matce  w opiece nad m³odszym rodzeñstwem 
- siostrami i braæmi: Katarzyn¹, Bronis³awem, Rozali¹, Filomen¹, 
Mari¹, Kazimierzem, W³adys³awem i Tadeuszem (bliŸniacy), a 
tak¿e „przysposobionym dzieckiem”, kuzynem Zygmuntem.

W Kamionce Strumi³³owej Micha³ Bia³ow¹s ukoñczy³ szko³ê 
powszechn¹ i w 1907 roku rozpocz¹³ dalsz¹ naukê w gimnazjum 
we Lwowie (40 km na zachód od Obydowa). Po ukoñczeniu 
szko³y gimnazjalnej wst¹pi³ do lwowskiego Seminarium Duchow-
nego. Gdy rozgorza³a I wojna œwiatowa (1914-18), podobnie jak 
wielu innych alumnów, przyst¹pi³6 w 1914 r. jako ochotnik do 
Legionów Polskich tworzonych w Galicji przy armii austriackiej. 
29 sierpnia 1914 r. opuœci³ Lwów pod dowództwem p³k Józe-
fa Hallera, w jego II Brygadzie (znanej póŸniej jako Karpacka 
b¹dŸ ¯elazna, uczestnicz¹cej w dzia³aniach wojennych w Galicji 
Wschodniej i na Wêgrzech). Swój chrzest bojowy przeszed³ 29 
paŸdziernika 1914 r. w walkach z Rosjanami pod Mo³otkowem. 
 W II Brygadzie znalaz³ siê tak¿e w sk³adzie orkiestry dêtej, gdzie 
gra³ na flecie poprzecznym.

W po³owie 1917 roku Niemcy i Austro-Wêgry za¿¹da³y z³o¿enia 
wiernoœci ich cesarzom przez Legionistów Polskich. Z polecenia Józefa 
Pi³sudskiego wiêkszoœæ Legionistów takowej przysiêgi nie z³o¿y³a, nie 
zrobi³ tego równie¿ Micha³ Bia³ow¹s, choæ wielu jego wojennych kom-
panów, z³o¿ywszy przyrzeczenie, walczy³o dalej w Polskim Korpusie 
Posi³kowym pod dowództwem austriackim. Po tym fakcie Micha³ 
Bia³ow¹s przez pewien czas ukrywa³ siê, poczym powróci³ do Semi-

6Michał Białowąs namówił również do wstąpienia w szeregi Legionów brata Bronisława, 
wówczas 14-latka.
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narium Duchownego we Lwowie, gdzie w 1918 r. cieszy³ siê wraz z 
innymi klerykami z odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.

Data 29 maja 1919 roku rozpoczyna zapisywanie najwa¿niejszej 
karty w ¿yciu naszego bohatera. Tego dnia Micha³ Bia³ow¹s 
przyj¹³ z r¹k ks. Józefa Bilczewskiego, Arcybiskupa lwowskiego, 
œwiêcenia kap³añskie. Wkrótce rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ w 
charakterze ksiêdza wikariusza (wikarego) w ¯ó³kwi pod Lwo-
wem.  Po roku przeniesiono go do Trembowli ko³o Tarnopola, 
gdzie  „znalaz³ bratni¹ duszê” w osobie miejscowego proboszcza 
-  ksiêdza Eustachego Ja³owickiego, zaanga¿owanego w budowê 
nowego koœcio³a i tworzenie diecezji tarnopolskiej. Z czasem obu 
kap³anów  po³¹czy³a przyjaŸñ, jak i wspólne zainteresowania. Ks. 
Ja³owicki, doktor teologii i przyrodnik, przekona³ ks. Bia³ow¹sa 
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do rozpoczêcia studiów socjologicznych na Uniwerytecie War-
szawskim. W 1926 roku ks. Micha³ obroni³ pracê doktorsk¹ nt. 
„Kwestia robotnicza w prawodawstwie polskim 1918-1925”, tym 
 samym podsumowa³ i utrwali³ swoje przemyœlenia dotycz¹ce 
problematyki robotniczej.

„Œwie¿o upieczony” doktor ks. Micha³ Bia³ow¹s zosta³ jesieni¹ 
1926 r. katechet¹ gimnazjalnym w Gródku Jagielloñskim. Tam 
kontynuowa³ swoje zainteresowania naukowe (czego dowo-
dem jest wydana drukiem w 1931 r. rozprawa pt. „Czas pracy 
w Polsce ze stanowiska prawa, ekonomii i socjologii”). Zacz¹³ 
równie¿  wykazywaæ talenty na polu katechizacji. Sta³ siê wziêtym 
 nauczycielem - katechet¹. Warsztat naukowy, który posiad³, sta³ 
mu siê pomocny w poszukiwaniu nowych sposobów nauczania. W 
pe³ni móg³ ukazaæ swe umiejêtnoœci katechizacyjne, nauczaj¹c reli-
gii w VII Gimnazjum „kolejowym” we Lwowie, gdzie trafi³ w 1933 
r. na kolejn¹ placówkê duszpastersk¹. Tam szybko nawi¹za³ kon-
takt z m³odzie¿¹, wœród której by³ uznanym autorytetem. Dzia³a³ 
te¿ w organizacji harcerskiej. W œrodowisku lwowskim uwa¿any 
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by³ za znawcê prawodawstwa robotniczego. Gdy zamieszkiwa³ 
w Lwowie (przy ul. Fredry, Janowskiej i pl. Dominikañskim) 
du¿o podró¿owa³ po Europie. By³ w Ziemi Œwiêtej i Rzymie. 
Nie zapomnia³ przy tym wszystkim o licznej rodzinie. Co roku 
zje¿d¿a³ do Obydowa na wakacje, wspomaga³ finansowo matkê 
i rodzeñstwo, walnie przyczyniaj¹c siê do wybudowania w 1937 
r. nowego domu, z którego by³ bardzo dumny. Zapewne równie 
zadowolony z siebie by³ tak¿e, gdy w roku 1939 ukaza³y siê jego 
podrêczniki nauki religii: „Pan Jezus wœród ludzi” i „Pan Jezus 
wœród dziatek”.  Kto wie, jak potoczy³aby siê ¿yciowa droga wów-
czas 45-letniego kap³ana Micha³a Bia³ow¹sa, gdyby tej „lwowskiej 
idylli” nie przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej.

Po wkroczeniu do Lwowa (22.IX.1939 r.) Armii Czerwonej 
dzia³alnoœæ duszpasterska ksiê¿y zosta³a bardzo ograniczona, a ka-
techetyczna niemal usta³a. Okupacja sowiecka na Kresach Wschod-
nich nios³a za sob¹ w³¹czenie tych obszarów II Rzeczypospolitej 
ju¿ jako tzw. „Zachodniej Ukrainy” do Ukraiñskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej, oraz nadanie jej mieszkañcom obywatel-
stwa radzieckiego. Niebawem rozpoczê³y siê tam aresztowania, 
deportacje i zsy³ki w g³¹b ZSRR. Szczêœliwie wszystkie te tragiczne 
wydarzenia ominê³y ks. Bia³ow¹sa oraz jego najbli¿sz¹ rodzinê. 
Ks. Micha³ czêsto przebywa³ w tym okresie w rodzinnym Obydo-
wie, gdzie wraz z m³odszym bratem Kazimierzem, wtedy te¿ ju¿ 
ksiêdzem, odprawiali msze œw. w tamtejszej kaplicy. Prowadzili 
równie¿ konspiracyjn¹ naukê katechezy w powiecie Kamionka 
Strumi³³owa, podpieran¹ podrêcznikami ks. Micha³a. By³y to  zajêcia 
nader niebezpieczne w owym czasie. Chyba tylko dobrym stosun-
kom brata Bronis³awa Bia³ow¹sa z Rusinami (Ukraiñcami) rodzina, 
w której byli kap³ani zawdziêcza to, ¿e nie zosta³a wywieziona 
w tamtym okresie na Sybir. Gdy w czerwcu 1941 r. armie hitle-
rowskie rozpoczê³y inwazjê na ZSRR rodzina Bia³ow¹sów nieco 
odetchnê³a od zagro¿enia zsy³k¹. Podobnie jak Lwów i Tarnopol, 
Obydów znalaz³ siê pod okupacj¹ niemieck¹ w dystrykcie Galicja, 
Generalnej Guberni. Lecz pojawi³o siê nowe niebezpieczeñstwo, 
tym razem ze strony Ukraiñców i ich Ukraiñskiej Armii Powstañczej 
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(UPA, dowodzona przez Banderê). Z koñcem 1942 r. rozpoczêli 
oni falê mordów ludnoœci polskiej. 

Tymczasem ks. Micha³ Bia³ow¹s zosta³ 15 marca 1943 
r. powo³any na administratora - proboszcza parafii p.w. 
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Ko³omyi (miasto nad 
rzek¹ Prut, ok. 150 km na po³udniowy-wschód od Lwowa, w 
dawnym polskim województwie stanis³awowskim). Polska ludnoœæ 
stanowi³a tam, na „Pokuciu” mniejszoœæ, przewa¿ali Ukraiñcy i 
¯ydzi. Swoje pierwsze probostwo ks. Micha³ obejmowa³ w doœæ 
dramatycznych  okolicznoœciach. Zaj¹³ miejsce aresztowanego 
przez Niemców ks. Ludwika Peciaka. W tym czasie zmar³a w 
Obydowie jego matka. Nasilanie siê nastrojów nacjonalistycznych 
oraz okupacja nie sprzyja³y z pewnoœci¹ pos³udze duszpasterskiej. 
Konflikt ukraiñsko-polski, przybieraj¹cy krwawe oblicza, wymaga³ 
odwagi i hartu ducha, zwa¿ywszy na fakt, i¿ proboszcz Bia³ow¹s 
wielokrotnie dostawa³ pogró¿ki od ukraiñskich nacjonalistów. 
Otrzyma³ tak¿e poczt¹ wyrok œmierci za swoj¹ kap³añsk¹ s³u¿bê. 
Ataków zaniechano dziêki wstawiennictwu ¿ony komendanta 
UPA okrêgu ko³omyjskiego, z pochodzenia Polki. Takimi wyda-
rzeniami ¿y³ proboszcz i parafia przez kolejne dni i miesi¹ce. W 
po³owie 1944 r., gdy przez „Pokucie” przechodzi³ front, ks. Micha³ 
pozosta³ w Ko³omyi, mimo tego i¿ wiêkszoœæ ludnoœci Niemcy 
ewakuowali. Prawdopodobnie wówczas ks. Bia³ow¹s z siekier¹ 
w rêkach musia³ odpieraæ napaœæ banderowców na ko³omyjsk¹ 
plebaniê. Od niechybnej œmierci ocalili proboszcza sowieccy 
¿o³nierze, zawo³ani przez pozosta³ych mieszkañców narodowoœci 
polskiej. W tym samym czasie Obydów musia³a opuœciæ rodzina 
ks. Bia³ow¹sa.

Po przejœciu Armii Radzieckiej i jej „triumfalnym pochodzie na 
zachód„, na obszary „wyzwolonej Zachodniej Ukrainy” powróci³ 
terror UPA i nasili³y siê radzieckie pacyfikacje spod znaku NKWD 
na Kresach Wschodnich. Sta³o siê oczywiste, ¿e aresztowania, 
rusyfikacja szkolnictwa i zacieranie œladów polskoœci, jak równie¿ 

7Dziś jest to najstarsza i najwybitniejsza kopia „Jasnogórskiej Pani”
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przeœladowanie Koœcio³a katolickiego i jego hierarchii maj¹ jeden 
cel - wyrugowanie Polaków z tych obszarów. Potwierdzi³y to 
ustalenia konferencji Wielkiej Trójki (ZSRR, USA, Wielka Brytania) 
w Ja³cie z lutego 1945 r. W takich okolicznoœciach ks. Bia³ow¹s 
zacz¹³ zabezpieczaæ archiwa i dobra parafii ko³omyjskiej przed 
zagrabieniem ich przez Sowietów. Z jego inicjatywy dosz³o do 
potajemnego wyciêcia z g³ównego o³tarza koœcio³a parafialnego 
w Ko³omyi obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej - Madonny 
 Ko³omyjskiej7. Wiedzia³, ¿e obecnoœæ polskiej parafii w tym mieœcie 
siê koñczy. Wkrótce Polacy zamieszkuj¹cy Kresy Wschodnie zostali 
postawieni przed trudnym wyborem - ¿ycia w rodzinnych domach i 
Ukraiñskiej SSR, b¹dŸ ekspatriacji na ziemie „okrojonej” od  wschodu 
Polski. 16 maja 1946 r. wyruszy³ z Ko³omyi transport towarowych 
wagonów, w których jechali na zachód Polacy pozostali jeszcze w 
Ko³omyi, a wœród nich katolicki duszpasterz  ks. Micha³ Bia³ow¹s. 
Bli¿ej nieokreœlonym celem ich podró¿y by³ obszar tzw. Ziem Od-
zyskanych, które znalaz³y siê w granicach Polski w wyniku ustaleñ 
Wielkiej Trójki na konferencji w Poczdamie (sierpieñ 1945).

Po przybyciu na Ziemie Zachodnie ks. Bia³ow¹s kilka tygodni 
zamieszkiwa³, wraz z parafianami z Ko³omyi, w Œcinawie (powiat 
Wo³ów ko³o Legnicy), sk¹d pos³uszny decyzji z 11 czerwca 1946 
r. (wydanej przez Administratora Apostolskiego Karola Milika) 
przeniós³ siê do Nowej Rudy. Tutaj 7 lipca zosta³ uroczyœcie powi-
tany jako nowy proboszcz i, zgodnie ze zwyczajem, wprowadzony 
do parafialnego koœcio³a p.w. œw. Miko³aja w asyœcie wiernych i 
pierwszego noworudzkiego burmistrza Edwarda Miernika. 

W bardzo trudnym okresie dla Polski rozpoczyna³ ks. Micha³ 
Bia³ow¹s budowanie noworudzkiej wspólnoty parafialnej. Przy-
pomnijmy, i¿ by³ to czas przymusowych migracji Polaków na te 
ziemie, a tak¿e walki politycznej i dyktatu Tymczasowego Rz¹du 
Jednoœci Narodowej, który w 1945 r. nie uzna³ mianowanych na 
 Ziemich Zachodnich administratorów apostolskich i wymówi³ 
umowê  konkordatow¹ ze Stolic¹ Apostolsk¹. Ta atmosfera 
niepewnoœci jutra wydawa³a siê nie przeszkadzaæ ks. Micha³owi, 
który ochoczo zacz¹³ tworzyæ tutaj ¿ycie parafialne. Niebawem 
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do proboszcza Bia³ow¹sa do³¹czy³ ks. Jan Karczewski, kateche-
ta, repatriant z diecezji lwowskiej, by wspólnie podj¹æ siê pracy 
duszpasterskiej wœród mieszkañców Nowej Rudy. Pomocne w 
tym dziele okaza³y siê byæ równie¿ Siostry Salezjanki i Siostry 
Dominikanki. Najwa¿niejszym zadaniem w tamtych latach by³o 
pozyskanie parafian dla Koœcio³a. Wydawa³o siê to byæ zajêciem 
arcytrudnym, maj¹c na uwadze to, ¿e wiêkszoœæ ludzi, którzy tutaj 
siê osiedlali traktowa³a wówczas Now¹ Rudê jako tymczasowe 
miejsce swego pobytu, jak równie¿ wywodzi³a siê z ró¿nych stron 
II Rzeczypospolitej. Przybyli tutaj zaraz po wojnie kresowiacy, 
ekspatrianci zza Buga, przesiedleñcy z centralnej Polski, a póŸniej 
tak¿e Polacy wyzwoleni we Francji i Belgii - wszyscy zamieszkali 
tutaj poœród wypêdzanych z tych ziemi Niemców, co dodatko-
wo komplikowa³o ca³¹ sytuacjê. W takiej scenerii ks. Bia³ow¹s 
przej¹³ opiekê nad 5 noworudzkimi œwi¹tyniami i blisko 10 tys. 
spo³ecznoœci¹ katolików.

D³ugo mo¿na by³oby w tym miejscu rozpisywaæ siê nad 
osi¹gniêciami ks. Bia³ow¹sa na niwie duszpasterskiej po 1946 roku. 
Poprzestañmy jednak na zaznaczeniu kilku najistotniejszych dla na-
szej opowieœci faktów z ¿ycia ks. Micha³a w noworudzkiej parafii œw. 
Miko³aja. Jeszcze w roku 1946 z inicjatywy proboszcza utworzona 
zosta³a Rada Parafialna, od 1947 r. aktywnie zaczê³o dzia³aæ Ko³o 
Ministrantów (funduj¹c w tym czasie dla koœcio³a obraz swojego 
patrona œw. Stanis³awa Kostki). Wiosn¹ 1948 r., gdy w Polsce dosz³o 
do zaostrzenia stosunków pomiêdzy Koœcio³em katolickim i rz¹dem 
PRL, drukiem ukaza³a siê ksi¹¿ka ks. Bia³ow¹sa pt. „Koœció³ i parafia 
rzym.- kat. w Nowej Rudzie” a tak¿e wznowienia przedwojennych 
katechizmów oraz nowa pozycja pt. „Wiara i ¿ycie katolickie”. Ta 
dzia³alnoœæ literacka noworudzkiego proboszcza, jak i wytrawne 
kazania g³oszone z ambony, sz³y w parze z misj¹ duszpastersk¹ - 
duchowym scalaniem wspólnoty wiernych. Sprzyja³ temu jubileusz 
60-lecia konsekracji koœcio³a œw. Miko³aja w 1950 r. Przy tej okazji 
powsta³ przy noworudzkiej parafii chór œw. Cecylii i koœcielna orkie-
stra, które œpiewem i muzyk¹ uœwietnia³y procesje oraz uroczystoœci 
Bo¿ego Cia³a, a tak¿e pierwsze polskie Misje Œwiête w Nowej Rudzie 
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(czerwiec 1950 r.). Aktywny udzia³ parafian w tych wydarzeniach 
stawia³ ks. Micha³a Bia³ow¹sa, wówczas ju¿ noworudzkiego dzie-
kana, w gronie kap³anów zas³u¿onych sw¹ pos³ug¹ dla budowania 
Koœcio³a na Ziemiach Zachodnich. Niestety, wkrótce te osi¹gniêcia 
na polu parafialnym mia³y byæ równie¿ zauwa¿one przez aparat 
Urzêdu Bezpieczeñstwa, sprawnie dzia³aj¹cy w ówczesnej PRL. 

Zmiany, które zasz³y w Polsce po roku 1950, dalsza ingerencja 
organów pañstwa w ¿ycie Koœcio³a, ³amanie porozumienia rz¹du 
i Episkopatu Polski (zawartego w 1950 r.) nie rokowa³y zbyt opty-
mistycznie na przysz³oœæ. Duchowieñstwo polskie - zastraszane 
przez decyzje komunistycznego rz¹du i dzia³ania Rad Narodo-
wych  w terenie - sz³o na ustêpstwa wobec w³adzy, wstêpuj¹c w 
szeregi „ksiê¿y-patriotów” i widz¹c w tym iluzoryczn¹ szansê na 
utrzymanie swej misji duszpasterskiej. Ks. Bia³ow¹s pozby³ siê w 
tej kwestii z³udzeñ najpierw po tym, jak odmówiono parafii pra-
wa do procesji po ulicach Nowej Rudy w roku 1951, nastêpnie 
ograniczono,  a póŸniej zabroniono nauki religii w szko³ach. W 
1952 r. rz¹d  zlikwidowa³ ni¿sze seminaria duchowne, mno¿y³y siê 
procesy ksiê¿y i zamykano katolickie wydawnictwa. Dope³nieniem 
ówczesnej  atmosfery na gruncie parafii sta³o siê przewiezienie ks. 
Micha³a milicyjn¹ taksówk¹ na przes³uchiwanie do Dzier¿oniowa, 
gdzie funkcjonariusze UB pokazali noworudzkiemu proboszczowi 
teczki z jego personalnymi aktami. Mia³ byæ to element zastrasze-
nia  kap³ana, który pozostawa³ nieugiêty w swej postawie. Gdy, 
w lutym 1953 r., dekret pañstwowy „O tworzeniu i znoszeniu 
stanowisk koœcielnych” uzale¿ni³ przewodzenie parafii od zgody 
w³adz, sta³o siê jasne, ¿e niewygodni Radom Narodowym ksiê¿a, 
w tym niepokorny noworudzki dziekan, bêd¹ musieli opuœciæ 
swe dotychczasowe placówki duszpasterskie. Tak te¿ siê sta³o 
i 15 czerwca 1953 r. ks. Bia³ow¹s przeniesiony zosta³ na wiele 
mniejsz¹, wiejsk¹ parafiê Budzów - Srebrna Góra i mianowany jej 
administratorem, a nastêpnie proboszczem. Tam ks. Micha³ (co ju¿ 
wiemy z naszej opowieœci) potrafi³ równie wydatnie wykorzystaæ 
swe talenty duszpasterskie. Jednak koleje kap³añskiego losu 
przywiod³y go ponownie do Nowej Rudy. Jak przywita³o ks. 
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Bia³ow¹sa to miasto u progu sierpnia 1957 roku?
- Z pewnoœci¹, jak wspominaj¹ ci, którzy pomagali w prze-

prowadzce: „Powitanie by³o ciche i odby³o siê bez fanfar”. To 
zdanie chyba trafnie oddaje atmosferê powrotu „powojennego 
pioniera”. Przywita³a go zapuszczona przez poprzednika plebania 
z utraconym po czêœci beneficjum. Nie lepiej by³o z duchowym 
nastawieniem wiernych do Koœcio³a. Wiele wiêc pracy czeka³o na 
ks. Micha³a w parafii œw. Miko³aja, która mia³a staæ siê ostatnim 
przystankiem w jego d³ugiej kap³añskiej drodze. Wczytajmy siê w 
pocz¹tek noworudzkich zapisków „Liber memorabilium”.

***
(...) Dnia 11. sierpnia 1957. była zewnętrzna uroczystość odpustowa 

Św. Wawrzyńca w Budzowie. Ks. Dr M. Białowąs, który posłuszny 
nakazowi N. Kurii 31. lipca 1957. r. już przeprowadził się do Nowej 
Rudy, na dzień odpustu przyjechał na motorze do Budzowa i przewodził 
odpustową konkluzyjną procesją. Sumę miał ks. Zdzisław Michalski 
z Rudnicy. Kazanie ksiądz od Pallotynów z Ząbkowic. Nowy duszpa-
sterz Budzowa ks. Celestyn Rubaszewski przywiózł z Milicza trochę 
błyszczących niebieskich pelerynek dla dziewcząt noszących feretro-
niki. Przywiózł też sześć żółtych sztandarków. Sześciu młodzieńców 
trzymało sztandarki podczas sumy przed balaskami. Ludzi było sporo. 
Widać, że księdza Rubaszewskiego parafia serdecznie przyjęła i praca 
tam mile się układa.

Ksiądz Rubaszewski zauważywszy, że tęsknym okiem ksiądz Dr M. 
Białowąs spogląda na księgę niniejszej kroniki, zaproponował: „Widzę, 
że Ksiądz doktor w tę kronikę włożył część swej duszy. Napisałem w 
niej kilka moich uwag na poprzedniej 86. stronie, ale niech ją ksiądz 
doktor weźmie do Nowej Rudy i dalej ją tam pisze, a w Budzowie 
ja nową założę”. Najchętniej się zgodziłem, księgę zapakowałem na 
motor i w ten sposób Kronika z Budzowa staje się w dalszym ciągu 
Kroniką Nowej Rudy.

***
Dzień 13. sierpnia 1957. Sprowadziłem się 31. lipca 1957. do No-

wej Rudy. Auto P.K.S. obracało 5 razy z moimi gratami. Przywiozłem 
krowę, która ryczy tu z głodu, bo dotychczasowy administrator tej 
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8Zasuspendowany – zawieszony czasowo w czynnościach kapłańskich (suspenza)

parafii zawalił strych sianem, którego nie chce ani mnie sprzedać, ani 
usunąć, by zrobić miejsce na siano, które mógłbym przywieźć z Bu-
dzowa. Zamieszkałem w maleńkim pokoiku gościnnym na paczkach. 
Służba w świetlicy z paczkami. Dotychczasowy duszpasterz odzna-
czony złotym krzyżem zasługi za działalność i współpracę z Władza-
mi państwowymi, obecnie po dojściu do głosu prawdziwego biskupa 
otrzymał dekret przeniesienia na mniejszą parafię. Jednak grymasi, 
odrzucił propozycję pierwszą, drugą a trzecią rozważa. Żąda dania mu 
z plebanii z Nowej Rudy trochę mebli jak szafy, łóżka, nakastliki, albo 
przynajmniej: „pianinko”. Musiałem odmówić, bo plebania z meblami 
mizernie wygląda obecnie w porównaniu z tym, co cztery lata temu 
zostawiłem. Cztery pokoje na II. piętrze były pięknie umeblowane. 
Ksiądz Kazimierz Bohusz wpuścił tam świeckiego lokatora, który 
wprowadził tam swoje meble. A gdzie tamte się podziały? Trudno się 
dowiedzieć. Dwa tygodnie upłynęło od daty przeniesienia, a tymczasem 
nie mogę się doczekać oddania inwentarza, kluczy, ani się dowiedzieć 
kiedy opuści plebanię i zwolni budynek gospodarczy. Szuka kupca na 
siano i gnój (!), ale żaden z parafian nie chce kupować, wnioskując, że 
ustępujący benificjał nie chce swemu następcy sprzedać siana, którego 
sam zabrać nie może. W niedzielę ks. Bohusz odprowadził Mszę św. 
o godzinie nie objętej programem porządku dnia i pojechał na cały ty-
dzień do Warszawy szukać sprawiedliwości. Tak więc mój poprzednik 
na plebanii nie chce się ustąpić, świecki lokator zajął najlepsze pokoje, 
piwnicę, strych i lepszą część budynku gospodarczego, na II. piętrze 
siedzi od 2 lat zasuspendowany8 kapłan ks. Józef Swajka, któremu za-
palone niewiasty przynoszą trzy razy dziennie wódkę i wikt z miasta. 
Nadto pole wydzierżawione bezpłatnie, stodoła wydzierżawiona na lat 
20 (dwadzieścia) bez pozwolenia Kurii. Ot mój los. Nadzieja w Bogu, 
który wie, że przed Nową Rudą broniłem się jak Jonasz przed Niniwą 
a uległem rozkazowi prawowitej władzy kościelnej. To też uważam, 
że mam prawo do łask Bożych pomagających w tej sprawie. W górę 
serca!

***
19.Viii.1957. Ludność w kościele i na ulicy przyjmuje mnie 
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entuzjastycznie tak, że tego nigdy się nie spodziewałem. Natomiast 
ks.  Bohusz dotychczas z plebanii się nie ustąpił, ale z całym swym 
gospodarstwem tu tkwi. Dnia 11.VIII. wyjechał podobno do Warsza-
wy, jak mówi kucharka jego: po sprawiedliwość, i jeszcze nie wrócił. 
Tymczasem nadeszło pismo z Kurii, by oddał zaraz agendy parafii. 
Pismo Kurii zapowiada przyjazd delegata Kurii 23. sierpnia a księdza 
Bohusza deleguje do objęcia 24. sierpnia parafii Długopole Górne w 
powiecie: Bystrzyca Kłodzka i to już pod rygorem kar kanonicznych. 
 Nie wiadomo co z tego wyniknie.

***
Dnia 23.Viii.1957. przyjechał delegat z N. Kurii autem kurialnym 

około 9. rano, ks. Edmund Łowiński. Oglądał zniszczenia dokonane na 
inwentarzu plebanii, ale zajął stanowisko, by na drobiazgi nie zważać, 
byle zgrubsza się jako tako zgadzało, a rzecz wiadoma, że księża tak 
zwani reżimowi, którzy obejmowali placówki duszpasterskie nie z woli 
kościoła, ale z woli koniunktury i Urzędu Bezpieczeństwa, na stanowi-
ska nie nadawali się i narobili wiele szkody moralnej i ekonomicznej. 
Teraz trzeba to odrabiać i naprawiać. Na wiele braków trzeba patrzeć 
przez palce. Szczególniej została obrabowana kuchnia. Wszelkie urzą-
dzenia, młynki, krajarki, płuczki do naczyń, zegar i t.d. znikło i nikt nie 
wie, gdzie się podziało. Zarówno ksiądz Bohusz jak i jego kucharka 
odpowiadają: Nie wiem, co się mogło z tym stać. Brakuje kilkanaście 
łóżek, nie wszystkie były nawet wpisane w inwentarz, bo po zatwierdze-
niu inwentarza, odjeżdżający niemcy przynosili i oddawali na plebanię, 
by nie dostały się w ręce niszczycieli. W pokoju jadalnym było piękne 
żelazne wieszadło. Ks. Bohusz nie wie, gdzie się podziało.

Z kościoła zniknęła figurka św. Anny, najstarszy zabytek z roku 1495. 
Stała na przybitej na ścianie kościoła podpórce obok ołtarza Matki Bożej 
Różańcowej. Przed rokiem ks. Bohusz kazał kościelnemu Wojciechowi 
Kurkowi ją zdjąć i zanieść do Wielkiej Sali na plebanii. Kurek stwierdza, 
że zaniósł ją tam wedle polecenia i postawił na fortepianie. Podpis pod 
figurkę i data zostały przez Kurka przechowane. Przy delegacie z Kurii 
ks. Bohusz nie mógł sobie przypomnieć, co się mogło stać z figurką. 
Gdy jednak ks. Łowiński naciskał, ks. Bohusz obiecał, że postara się, 
aby figurka wróciła na swoje miejsce! Widocznie komuś podarował, 
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albo sprzedał i wie dobrze, gdzie ten zabytek bezcenny się znajduje.
Strych ogołocony z łóżek, krzeseł, matereców. Nad oknami wisiały 

i gdzieś się podziały karnisz z żółtego metalu i droższe firanki. Archiwa 
poniemieckie, na podstawie których pisałem historię kościoła i parafii 
w Nowej Rudzie, drukowaną w roku 1948. przepadły. Ks. Bohusz nie 
umie powiedzieć, co się z nimi stało i kto je spalił.

Przy ławkach w kościele były rzeźbione drzwiczki, ozdobione 
rzeźbami kwiatów, wykończone stosownie do stylu kościoła. Nadawa-
ły one kościołowi wygląd monumentalny. Ks. Bohusz kazał je zdjąć, 
umieścić w piwnicy.  Używano ich na podpałki. Przy nich stoi kłoda 
i siekiera i kilka drzwiczek pokłutych na szczapy. Jeszcze zostało ze 
trzydzieści sztuk.

***
28.Viii. około godz. 9. przyjechało auto po węgiel, krowę, drób 

i kucharkę. Trzeba było bardzo pilnować, bo kucharka wykazywała 
wybitne skłonności złodziejskie. Zniknęły z plebanii wszelkie piłki, 
wieszadła, lustra, obrazy, figurki zdobnicze. Nawet hak w pralni do 
wieszania świni po zabiciu, wyciągnięty i zabrany. Wszelkie wieszaki 
na ręczniki przy umywalkach zerwane z gwoździami i tylko dziury 
pozostawione w murach. Kuchnia ogołocona z przyrządów: krajarka, 
młynek, zmywarka (spory mebel), zostawione rzetelnie w roku 1953. 
przez ks. Dr. M. Białowąsa i jego służbę, jak to widział ks. Łopasiński 
dziekan z Bystrzycy. Obecnie piwnice, kuchnia i pokoje na plebanii 
wyglądają jak po odejściu sowieckich żołnierzy.

***
Dnia 9.iX.1957. przyjechał autem od Wambierzyc, gdzie nocował 

J. E. Ks. Biskup Dr Bolesław Kominek, do kościoła w Nowej Rudzie. 
Po kilku minutach pobytu w kościele spotkał ks. Dr. M. Białowąsa 
wybierającego się na stację kolejową na konferencję księży dekanatu w 
Kłodzku. Wobec tego zamiast na stację kolejową ks. Biskup zaprosił ks. 
Dr. Białowąsa do auta i zawiózł aż do Kłodzka. W drodze wypytywał o 
warunki i stosunki na nowej placówce. Szczególnie interesował się ks. 
Swajką, zasuspendowanym księdzem, mieszkającym na II. p. plebanii 
w Nowej Rudzie już od stycznia 1956 r.

***
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9Binacja – sprawowanie drugiej Mszy św. w tym samym dniu
10Ipsa die – tego samego dnia

Dnia 14.iX.1957. ks Swajka Józef wysłał do N. Kurii list. Uderza w 
pokorę i prosi o zdjęcie kar kościelnych. Co prawda list ułożyłem sam 
i wybiłem na maszynie ale ks. Swajka z zadowoleniem go podpisał i 
dał własny znaczek na kopertę. Nie wiem skąd ma pieniądze.

***
Dnia 22.iX.1957. wystąpiła po przeszło 4-letniej przerwie po raz I. 

orkiestra dęta, na dziewiętówce w składzie 12 graczy. Dwa basy, trzy 
tenory, dwa drugie głosy (waltornia i altówka), trzy kornety i dwie 
skrzydłówki: melodia. Program: 1. Apel Jasnogórski 2. Boże lud Twój 
3. Bądźże pozdrowiona 4. Błogosław Boże. Wypadło bardzo dobrze.

***
Dnia 25.iX.1957. zakupiono 6 kołnierzy czerwonych dla mini-

strantów, 6 zrobiono z zakupionej materii. Dnia 10.IX.1957. kupiono 
od pani Kledzik z Poznania 6 kołnierzy zielonych i 6 czarnych po 180 
złp za sztukę. Ministranci w kołnierzach po 15, wedle ilości tajemnic 
Różancowych klękają przy balaskach na nieszporach i zamiast księdza 
chórem odmawiają pierwszą część Zdrowasiek. To się podoba ludziom 
i dzieciom. Zauważono napływ zgłoszeń na ministrantów.

***
11.X.1957. W nocy z 7. na 8. października ukradziono z łąki para-

fialnej jedną kopę siana. Ślady prowadzą w kierunku szpitala do drogi. 
Sąsiedzi wskazują na Henryka G. właściciela kóz, które potrzebują 
na zimę paszy. Resztę siana przywiózł z łąki parafianin Wałbrzych i 
wystawił rachunek na za dwa obroty na 150 złp.

W nocy z 10. na 11. października skradziono z kurnika na plebanii 
koguta i 5 kur. Podobno księdzu Bohuszowi dwa razy skradziono kury. 
Jest to więc jakiś dobry znajomy, który takie wyczyny realizuje.

***
Ks. Józef Swajka zasuspendowany w lutym 1956. r. i 12.IV.1956. r., 

został odsuspendowany po odbyciu rekolekcyj przez cały miesiąc paź-
dziernik w Bardo Śl. Dnia 10.Xi. odprawił ze wzruszeniem Mszę św., 
jakby prymicyjną o godz. 6. wieczór. Tak się rozradował, że jeszcze 
poszedł z binacją9 do Sióstr Salezjanek na godz. 7. wieczór.
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Z Sióstr Salezjanek, jest ich siedem, żadna nie była na nieszporach 
w kościele, choć mają po drugiej stronie ulicy. Ot zakonnice. Gdzieś 
inne zakonnice przychodzą do kościoła przed nieszporami, odmawiają 
z ludźmi różaniec, pomagają śpiewać a Salezjanki w ogóle na nieszpory 
nie chodzą. Nie udały się one księdzu Janowi Bosko.

***
6.Xii.1957. odbył się ipsa die10 odpust w Nowej Rudzie. Ponieważ 

jest to dzień pracy, sumę zapowiedziano na godzinę 6. wieczór. Z 
pomocą przybyli: ks. Lipecki administrator parafii Ścinawka Średnia 
jako sumista, ks. Andrzej Kolbusz jako kaznodzieja, ks. Płonczyński ze 
 Ścinawki Dolnej, ks. Sadowy z Drogosławia, ks. Jankowski z Jugowa 
z klerykiem, ks. Pyzik z Ludwikowic i ks. Zawadel ze Świerków. Było 
do spowiedzi około 500 osób, przeważnie dzieci szkolne. Orkiestra 
dęta odegrała: Boże lud Twój, Bądźże pozdrowiona, Błogosław Boże 
i Boże coś Polskę. Około (prawie) 100 ministrantów wzięło udział 
w uroczystym nabożeństwie, procesji dookoła kościoła, bo wypadła 
piękna, księżycowa pogoda, nie bardzo zimno. Zakończono śpiewem 
Te Deum i Boże coś Polskę. Udział wiernych około 800 osób. Zdaniem 
księży odpust się udał. Księża z Ludwikowic i Świerków odjechali ko-
leją przed godziną 10. wieczór, ks. Sadowy i ks. Jankowski motorami, 
księża ze Słupca, i Ścinawek Średniej i Dolnej wynajętą taksówką. Na 
sumie ani na procesji nie było zakonnic Salezjanek, mających dom po 
drugiej stronie ulicy.

***
Dnia 24.Xii.1957. r. został w Częstochowie konsekrowany na 

 biskupa koadjutora11 we Wrocławiu ks. Andrzej Wronka. Wprowadzenie 
go do katedry we Wrocławiu nastąpi 19.I.1958. r.

***
Dnia 7.i.1958. Siostry Salezjanki w Nowej Rudzie przygotowały z 

dziećmi szkolnymi Jasełka. Miały być odegrane w wielkiej sali „Pod-
halanka„, ale odmówiono sali. Wobec tego są odgrywane na plebanii 
w małej salce. Zawsze widownia przepełniona.

***

11Biskup koadiutor – biskup pomocniczy, współpracownik
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Dnia 16.iii.1958. r. zaczęły się w Nowej Rudzie rekolekcje wiel-
kopostne. Prowadził je ks. Mieczysław Pietejuk biblista. Frekwencja 
 dobra. Zawiodła młodzież męska. Na naukę stanową po Mszy św. 
wieczornej przybyło niespełna 30 chłopców. Młodzieży pozaszkol-
nej jest niewiele, bo po szkole podstawowej idzie do jakiejś szkoły 
zawodowej lub  Liceum, ale mimo to wydaje się, że powinno być tej 
młodzieży więcej.

***
19.iii.1958. Dnia 18. marca podczas rekolekcyj była wieczorna 

nauka stanowa dla mężów. Przybyło około 200 mężów. We środę 19.III. 
dzień św. Józefa przewidziany jako dzień spowiedzi mężów. Rano wy-
spowiadało się 30 mężów. Po południu przybyło 7 księży ze sąsiedztwa, 
wyspowiadali około 100 mężów, którzy przystąpili na wieczornej Mszy 
św. o godz. 19. do Komunii św. Jak na 8. tysięczną parafię to o wiele 
za mało. W roku 1953. było w tygodniu rekolekcyjnym  4.000 Komu-
nii św. W tym roku 1958. nie wiem czy jeden tysiąc rozdany. Do tego 
doprowadziły parafię czteroletnie rządy reżimowego proboszcza.

***
28.iV.1958. Dnia 16. kwietnia 1958. przyjechał do Nowej Rudy 

Brat Antoni z III. Zakonu Św. Franciszka. Właściwe nazwisko brzmi: 
Ludwik Mazur urodzony w roku 1930. we wsi Zawoja, powiat Maków 
Podhalański. Był „pustelnikiem” w Wambierzycach. Do Nowej Rudy 
przyjechał w zamierze utworzenia i objęcia pustelni przy kościółku św. 
Anny na górze. Na razie pomaga w kancelarii parafialnej, pomaga w 
przygotowaniu dzieci do I. Komunii Św., chodzi z tacą, ma się zająć 
ministrantami.

Dnia 28.IV.1958. dwaj chłopcy z Domu Dziecka około godziny 11. 
przed południem, zamiast być w tym czasie w szkole (mają po 8 lat), 
kurzyli papierosy w szopie z sianem przy Domu Dziecka i wywołali 
pożar, który narobił poważnej szkody materialnej instytucji jak i sąsia-
dowi Michałowi Mess, któremu spłonęła szopa z deskami, narzędzia, 
8 pni pasieki przezimowanej, kilka uli. Przy ratowaniu umeblowania 
mieszkalnego (wyrzucano przez okno) wiele części przepadło lub 
zostały zniszczone.

***
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Dnia 26. maja 1958. przybył w drugi dzień Zielonych Świąt, neo-
mysta Ks. Władysław Słowakiewicz salezjanin, do Nowej Rudy ze 
Mszą św. prymicyjną. Odprawił ją o godz. 6. wieczór (święto zniesione) 
przy pełnym kościele. Podczas kazania, które miał przybyły salezjanin 
wypadła burza. Wyłączono elektrykę, bez której nie mogą grać orga-
ny, a w kościele ciemno i ponuro. Dopiero na ściskanie głów wróciło 
światło. Zabrakło obrazków.

* * *
Dnia 30. maja 1958. okazała się potrzeba otworzenia przez ślu-

sarza drzwi do mieszkania ks. Józefa Swajki na plebanii na drugim 
piętrze. Ks. Swajka w roku 1953. zajął tam mieszkanie jako wikary. 
W lutym 1956. zasuspendowany mieszkał tam nie wychodząc niemal 
z mieszkania. Po zdjęciu suspendy w listopadzie 1957. r. otrzymał 
placówkę duszpasterską w Boguszycach pod Oleśnicą. Wybierając 
się na placówkę mieszkanie dwupokojowe zamknął, klucz zabrał 
ze sobą, rzeczy swoje zostawił. Z życzeniami imienin 19.III.1958. r. 
przypomniano mu o zabraniu rzeczy, ale przypomnienie zostało bez 
odpowiedzi. W kwietniu któregoś dnia przyjechał z kucharką we wtorek, 
siedział, czy leżał w mieszkaniu, nikomu się nie pokazał i w sobotę 
odjechał do Boguszyc bez przywitania się i pożegnania. Tymczasem 
jutro na I. spowiedź dzieci przyjeżdżają dwaj misjonarze, których nie 
ma gdzie pomieścić, zwłaszcza, że od kilku dni przebywa na plebanii 
ks. Wincenty Masłowski urodz. w roku 1893. z diecezji lwowskiej, 
pracujący pod Gdynią, obecnie na urlopie zdrowotnym. Nie ma gdzie 
go pomieścić, nie wiadomo jak długo tu zechce być, bo twierdzi, że 
mu tutejsze powietrze służy i że tu zdrowym się czuje.

Ks. Kazimierz Bohusz oddał pole parafialne 1,22 ha Powiatowej 
Radzie Narodowej na trzy lata do dyspozycji, by nie stało się ugorem. 
Powiatowa Rada Narodowa oddała pole Miejskiej Radzie Narodowej 
w roku 1954. Miejska Rada Narodowa wydzierżawiła pole Adolfowi 
Ajbinowi. Trzy lata skończyło się w roku 1957. i administrator parafii 
w październiku 1957. zgłosił, że odbiera to pole zgodnie z pismem Pow. 
Rady Narodowej do użytku parafii. Tymczasem obywatel Adolf Ajbin 
30. kwietnia zaczął pole orać mimo przypomnienia pisemnego Pow. 
Rady Narodowej, że pole parafialne wraca do parafii. Powiatowa Rada 
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Narodowa zawiadomiła dwa razy telefonicznie, że nie ma sposobu na 
opornego obywatela i tę sprawę tylko sąd może załatwić. Wobec tego 
administrator parafii oddał sprawę do Sądu Powiatowego w Nowej 
 Rudzie. Pierwszą rozprawę wyznaczono na 19. maja. Na rozprawie 
ob. Ajbin twierdził, że mu parafialne pole nie zostało wydzierżawio-
ne, ale nadane przez Miejską Radę Narodową, za  zezwoleniem Pow. 
Rady Narodowej, gdy Miejska Rada Narodowa nie jest kompetentna 
do nadawania komuś czegoś na własność w imieniu Państwa. Wobec 
tego sąd odroczył sprawę na 26.V.1958., aby w tym czasie zażądać z 
archiwum Pow. Rady Narodowej aktów dotyczących tej sprawy. Oka-
zało się, że w tym archiwum Pow. Rady Narodowej w Nowej Rudzie 
nikt niczego znaleźć nie może, a kierownik, który powinien znaleźć 
co dla sądu potrzeba zwichnął rękę i ma trzy dni urlopu. Ot wiadomo, 
że człowiek na urlopie nie może się interesować sprawami, które nor-
malnie załatwia. Wobec tego sąd czeka na wyzdrowienie kierownika 
referatu rolnictwa i uzależnia od tego wyznaczenie trzeciego terminu 
rozprawy. Tymczasem ob. Ajbin pole zbronował i podobno jęczmień 
zasiał. Trzeba poczekać jak się ta sprawa skończy.

* * *
Dnia 1.Vi. odbyła się wedle planu I. Komunia Św. dzieci. Na pomoc 

w spowiedzi przybył zaproszony zakonnik, misjonarz Świętej Rodziny z 
Sokołówki. Nadto został wykorzystany ks. Wincenty Masłowski, gość. 
Przybył też ks. Mieczysław Patejuk ze Słupca. Troszkę też pomógł ks. 
Andrzej Jankowski z Jugowa. Do I. Komunii Św. otrzymało kartki 130 
chłopców i 134 dziewczynki. Chłopcy byli ze świecami, dziewczynki 
z lilijakmi. Po komunii św. dziewczynki były na śniadaniu na plebanii, 
chłopcy w domu Sióstr. Po śniadaniu fotografia.

* * *
Dnia 5. czerwca uroczystość Bożego Ciała. Dzień pochmurny i 

chłodnawy. Ludzi sporo. Miała być orkiestra, ale nawaliła. Chóru też 
nie było, bo poprzedni organista Józef Grzebień zwolniony z polece-
nia Kurii z dniem 1.IV.1958. już nie przygotował, a jego tymczasowy 
następca ob. Demczak jeszcze nie przygotował. Siostry Salezjanki 
(przełożona Genowefa Kołodziejczyk) miały przygotować chórek ze 
starszych dziewczynek szkolnych, ale nie przygotowały, bo „mało przy-
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szło na próbę”. Wobec tego śpiewał naród, a w miejsce chóru wszyscy 
śpiewali: „Chwała i dziękczynienie”, od pół roku wtłaczane w młodzież 
i starszych. Za to grzecznych dziewczynek do sypania kwiatków była 
ponad setka  zamiast tradycyjnej od czterech lat ósemki i ministrantów 
w uniformach około 60. Procesja szła ulicami: Kościelną (I. ołtarz w 
bramie przedsiębiorstwa wulkanizacyjnego), Obrońców Stalingradu, 
Hanki Sawickiej do poczty, przy której od lat przygotowują co roku 
piękny i pomysłowy ołtarz. Potem ulicą Pocztową do rynku z dwoma 
ołtarzami, przy stronie wschodniej i południowej. Ewangelie o Naj-
świetszym Sakramencie były śpiewane po polsku. W procesji wzięło 
udział trzech księży i brat  Antoni. Trzecim księdzem był ks. Wincenty 
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Masłowski z diecezji lwowskiej, zatrudniony w gorzowskiej a będący 
na urlopie we wrocławskiej. Brat Antoni to ma być prawnik, lat 28, 
który chce być pustelnikiem i przeprowadza konserwację kościółka 
na górze św. Anny.

* * *
Dnia 22.Vi.1958. odbyła się I. Komunia Św. dzieci, które nie zdo-

łały przygotować się na pierwszy turnus. Udało mi się też przygotować 
czterdzieścioro dzieci z Domu Dziecka. Pracowała nad nimi Siostra 
Anna Pampuch i nauczycielka Rudzińska. Okazało się przed spowiedzią 
dzieci z Domu Dziecka, że zaledwie troje dzieci ma metryki chrztu. 
Co do innych są wątpliwości a w każdym razie nie ma pewności co do 
chrztu. Wobec tego trzeba 37. dzieci ochrzcić warunkowo. Spowiadać 
pomógł przebywający tu na rezydenturze ks. Wincenty Masłowski i 
zaproszony ze Sokołówki ks. z Zakonu Sercanów. Chłopcy z Domu 
Dziecka zachowali się bez zarzutu. Po Komunii św. zostali przyjęci 
luksusowym śniadaniem na plebanii. Śniadanie przygotowała wspaniale 
Krysia Skotnicka, siostrzenica księdza administratora. W poniedziałek 
niemal wszystkie dzieci przystąpiły po raz drugi do komunii św.

* * *
Dnia 23.Vi. zauważono w przedsionku kościoła przed figurą św. 

Antoniego brak klęcznika. Zachodzono w głowę, co się mogło stać 
z klęcznikiem, który tu od szeregu lat stał. Przypuszczano, że może 
który z fotografów pożyczył na dzień dwa do fotografowania dzieci po 
I. Komunii Św. Okazało się, że to „pustelnik, brat Antoni”, czyli  Ludwik 
Mazur zabrał go potajemnie na górę św. Anny do „pustelni”.

* * *
Dnia 1. lipca 1958. pakowała się do wyjazdu do Niemiec Siostra ze 

Zgromadzenia „Ubogie panny od Najświętszego Serca Pana Jezusa” 
- Anna Pampuch. Jest to katechetka, która uczyła dzieci niemieckie 
religii a ostatnio pracowicie przygotowała do I. Komunii Św. dzieci z 
Domu Dziecka. Miała ona u siebie wypożyczoną w parafii fisharmonię. 
 W godzinach rannych zjawił się u niej w mieszkaniu przy ul. Fredry 19 
na I. p. „brat Antoni” i oświadczył, że ma furę do zabrania fisharmonium. 
Kiedy Siostra Anna zażądała pisma z parafii, bo fisharmonium jest pa-
rafialne i chce je oddać księdzu proboszczowi, który je przeznaczył do 
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Włodowic , „brat Antoni” oświadczył, że on właśnie z ramienia księdza 
proboszcza ma to fisharmonium zabrać i że decyzja co do Włodowic 
została zmieniona. W ten sposób „brat Antoni” oszukał Siostrę Annę. 
Coś ten brat Antoni zaczyna robić grandy.

Od przeszło tygodnia, po 24. czerwca 1958 r. rozpoczęły się remonty 
filarów skarpowych zewnątrz kościoła w Nowej Rudzie. Już było kilka 
partyj „fachowców” dekarzy, murarzy. Każdy chce albo zaraz zaliczki 
na obiad, albo ledwie drabinę przy pomocy księdza przystawi już ob-
licza sumy. Jeden, Wójcik, za przystawienie drabinki i zerwanie jednej 
brzózki zażądał 100 złp. Zapłacono mu i nie chciano żadnej umowy co 
do robót zawierać. Inny zażądał 15 złp za każdą godzinę pracy i utrzy-
manie. Pracował dwa dni, liczył po 12 godzin, które spędził przeważnie 
na paleniu papierosów i na chodzenie, by pożyczyć to szpachlę, to pas. 
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Zachlapał dwa filary nie fachowo, brzydko. Wypłacono mu 360 złp i 
podziękowano za dalszą pracę. Majster upił się i dalej szuka naiwnych, 
by się dali nabrać na jego fachowość.

* * *
Dnia 8.Vii. o godz. w pół do 12. rano zjawił się w kancelarii pa-

rafialnej ks. Wincenty Masłowicz, podziękował za gościnę przez dwa 
miesiące niemal i oświadczył, że wyjeżdża. Na zapytanie: dokąd? 
odpowiedział krótko: do Wrocławia. Więcej niczego nie można się 
było dowiedzieć.

Brat Antoni (Ludwik Mazur) doglądając remontu kościółka i pu-
stelni na górze Św. Anny, kazał w mieszkaniu pustelnika zamurować i 
to cementem (nie wapnem) dwa okna południowe, przez które padało 
słońce i zdrowie do mieszkanka. Zostawił okienka od wschodu i pół-
nocy, które zakratował. Świeżo wytynkowane ściany (dwa pokoiki) 
kazał wybielić i wymalować. Skutek jest taki, że w mieszkaniu wilgoć, 
po ścianach błyszczy woda, a brat umieścić musiał łóżko na strychu. 
W tych warunkach może wkrótce złapać reumatyzm i tak się skończy 
jego pustelnictwo.

* * *
Dnia 9.Vii. 1958. o godz. 20. zajechało przed kościół eleganckie 

auto. Z wozu wysiedli ks. Dyonizy Baran proboszcz w Świdnicy, ksiądz 
Józef Rzeczkowski też proboszcz w Świdnicy i właściciel auta i szofer 
równocześnie też ksiądz, ale nie wiem jak się nazywa. Oglądnęli kościół, 
na kolację nie dali się zaprosić, bo się spieszą, by za dnia wrócić do 
Świdnicy, z której rano wyjechali, byli w Kłodzku, Polanicy, Kudowej, 
obecnie przybyli do Nowej Rudy i mkną przez Wałbrzych do domu. 
Jakoś używają księża wakacyj miło i kształcąco.

* * *
Dnia 14. lipca 1958. wyjechał z Nowej Rudy ks. Edward Wierz-

biński, który tu pracował 2 i pół roku jako wikary i katecheta, obecnie 
przeniesiony do nowo utworzonej parafii Dobra wydzielonej z parafii 
Dobroczyce dekanatu: Oleśnica, przywitany w Dobrej przez bauderię 
konną, rowerową i motocyklową, procesyjnie wprowadzony do kościo-
ła w obecności ks. Dr. M. Białowąsa z Nowej Rudy i księdza Sudoła 
dziekana z Oleśnicy.
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* * *
Dnia 15.Vii.1958. przybył z Kamiennej Góry ks. Feliks Jemioło 

przeniesiony do Nowej Rudy w charakterze wikarego i katechety z 
opinią dobrego katechety i przyjaciela młodzieży.

W tym samym dniu przybył o godz. 20. do Nowej Rudy, niestety 
pijany ks. Józef Swajka wypędzony z Boguszyc (dekanat Oleśnica) za 
alkoholizm gorszący. Nie został przyjęty na mieszkanie na plebanii, 
gdzie zostawił w zamkniętym pokoju swoje graty. Wobec tego udał się 
do mieszkania wdowy zamieszkałej przy ul. Wąska, swojej kucharki. 
Donoszą, że chodzi po cywilnemu do gastronomii przy ul. Fredry na-
przeciw Kina. Upija się tam i awanturuje z wdową, która cierpliwie się 
nim opiekuje.

* * *
21.Vii.1958. Dnia 18. lipca ks. Swajka udał się do Biskupa do 

Wrocławia. Zajechał taksówką do Kłodzka. Stąd koleją do Wrocławia. 
Z dworca we Wrocławiu wrócił taksówką (600 złp kurs) do Nowej 
Rudy. Biskupa oczywiście nie widział. Skąd ma pieniądze na taksówki? 
Dwaj chłopcy wdowy, kucharki (bliźniaki po 20 lat) pracują i narzeka-
ją, że pracują na wódkę dla niby księdza, który pije pół litra dziennie 
wódki za 41.50 złp. Zaczynają się buntować i kłócić z matką. Jeden 
z nich 19.VII.1958. przyszedł w tej sprawie do kancelarii parafialnej. 
Uradziliśmy skierować niepoprawnego księdza albo do jego rodzonej 
matki gdzieś koło Rzeszowa, albo do Pieszyc do Księżowskiego Domu 
Emerytów.

Dnia 21.VII.1958. o godz. 11. rano przybyli na plebanię brat i szwa-
gier ks. Swajki po poradę, co mają robić. Poradziłem wziąć P.K.S.  z 
przyczepą, załadować jego rzeczy, które rodzinie mogą się przydać i 
wywieźć wraz z księdzem do rodziny. Ksiądz jest ciężko chory, długo 
nie pożyje i im coś zostanie. Zatelefonowałem do P.K.S. i dowiedziałem 
się, że wóz może być dzisiaj. Krewniacy chcieli sprawę odkładać na 
jutro, ale przekonałem, że jutro święto odrodzenia, mogą nie dać wozu 
a na pojutrze szkoda czekać, bo żniwa i każdej godziny szkoda.

Poszli do P.K.S. O godz. 4. po południu wrócili ze sprawą załatwioną i 
z księdzem i jego siostrą. Rozesłałem ministrantów po chłopów na pomoc. 
Otworzyłem drzwi i zaczęło się wynoszenie gratów. O godz. 18. podjechał 
wóz z przyczepą. Ładowano do godz. 23. Zapraszałem ks. Swajkę na ko-
lację, ale nic jeść nie może tylko ciągle pije wodę mineralną i cały drży.

* * *
Dnia 24.Vii.1958. nadeszła pocztą z Warszawy przesyłka z zazna-
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Bilans pierwszego roku

Gdy zapyta³em noworudzkiego dziekana czy ksiê¿a maj¹ w 
zwyczaju robienie sobie pewnych podsumowañ i analiz za okre-
sy swej pos³ugi duszpasterskiej otrzyma³em - poza twierdz¹c¹ 
odpowiedzi¹ - zaskakuj¹ce mnie prostot¹ uzupe³nienie, ¿e prze-
cie¿ takie siêganie wstecz jest swoistym rachunkiem sumienia 
dla ka¿dego kap³ana. Jest powrotem do wydarzeñ z przesz³oœci 
a wyci¹ganie dobrych wniosków pomaga lepiej spe³niaæ swe 
pos³annictwo. Czy ks. Micha³ Bia³ow¹s dokonywa³ podobnych 
zestawieñ? Czy szuka³ plusów i minusów swojej pos³ugi duszpa-
sterskiej?

– Z pewnoœci¹ poœród zapisywanych linijek jego „Liber memo-
rabilium” odnajdziemy skrawki podsumowañ, czêsto ograniczaj¹ce 
siê do jednego zdania, zwrotu, czy wymieniania liczb. Ale odkryæ 
równie¿ mo¿na „pod wod¹ powierzchnii” inne pok³ady. Jednego 
dnia zapisy spraw do zapamiêtania przesi¹kniête s¹ zadowoleniem, 
innego rozgoryczeniem, nastêpnego - przesi¹ka przez nie nutka 
ironii, by znów ust¹piæ miejsca zw¹tpieniu. „Samo ¿ycie” - pieczêæ 
z takim napisem chcia³oby siê przy³o¿yæ na ka¿dej stronie ksiêgi 
ks. Bia³ow¹sa. A jeœli samo ¿ycie, to zabrakn¹æ w nim nie mog³o 
przykrych niespodzianek i sytuacji, na które czêsto sobie ks. Micha³ 
nie zas³u¿y³, albo po prostu nie mia³ na ich pojawienie siê ¿adne-
go wp³ywu. Jeœli do tych ostatnich do³¹czymy jeszcze wydarzenia 
1958 r., które by³y dla wielu kresem z³udzeñ na „poszukiwanie 
nowych dróg budowy socjalizmu” w Polsce i rozpoczêciem no-
wej nagonki na Koœció³ katolicki - to nie trudno siê spodziewaæ, 
¿e noworudzki proboszcz „zarobi³” swoim postêpowaniem na 
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 podsumowanie swojej rocznej pracy, po powrocie do parafii œw. 
Miko³aja. Taki rachunek postanowili wystawiæ mu 7 lipca 1958 r. 
niektórzy noworudzcy wierni. Oto œlady korespondencji parafian 
do Kurii Arcybiskupiej Wroc³awskiej.

Do Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Kominka Archidiecezji 
 Wrocławskiej we Wrocławiu

My niżej podpisani parafianie noworudzcy niniejszy zwracamy się z 
prośbą o dokonanie zmian na stanowisku proboszcza w Nowej Rudzie. 
Obecny proboszcz Ks. Michał Białowąs, pokładane nadzieje parafian 
zawiódł swym postępowaniem czy to na odcinku wygłaszania kazań z 
ambony czy też samego wychowania młodzieży.

Do momentów, które wpłynęły na postanowienie niniejszego wystą-
pienia o zmianę Ks. Proboszcza należą:

1. Nieodpowiednie odnoszenie się do młodzieży szkolnej z gimnazjum 
jak „ty głupia w drugiej ławce”, „ty dziewko jak się zachowujesz na 
lekcji religii”, „wyjdź z lekcji religii bo twoja matka siedzi na wiaderku 
z ojcem” i t. p. epitety. Takie nieodpowiednie traktowanie młodzieży 
nie tylko że nie wpływa na moralne wychowanie w duchu religii, co 
uwidacznia się w znaczącym opuszczaniu przez młodzież nauki religii, 
lub co gorzej może wpłynąć na niechęć całej młodzieży w stosunku 
do uczęszczania na naukę religii, co oczywiście nie jest wskazane w 
naszych warunkach.

Podczas przeprowadzonej spowiedzi, młodzież wyzywana jest w 
nieodpowiedni sposób, co oczywiście dzieci zastrasza i ujemnie wpływa 
na dalsze przystępowanie do Sakramentów Świętych. Wyrażanie się 
poprzez „suka nie matka”, „krowa” i „maciora” do dzieci i młodzieży 
wpływa raczej na załamanie się tych ostatnich i popularyzację złych 
wyrażeń wśród młodego pokolenia.

Ważną również sprawą dla naszej parafii jak również dla całego 
kościoła, jest utrzymanie w odpowiednim tonie kazań dla młodzieży a 
szczególnie odpowiednio przygotowane, które by były zrozumiałe przez 
młodzież i wchłaniane, czego nie można stwierdzić u Ks. Białowąsa, 
lecz wręcz odwrotnie kazania są nieprzygotowane, na nieodpowiednie 
tematy, nie interesują w ogóle młodzieży przede wszystkim przez słowa 
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wypowiadane przez Proboszcza bez związku i głębszej treści.
Bardzo dużą winą jest księdza Białowąsa zlikwidowanie specjalnej 

Mszy św. dla młodzieży z odpowiednim kazaniem, a czego młodzież nowo-
rudzka kategorycznie się domaga od swoich rodziców, aby interweniować 
u Ks. proboszcza. Jak wykazały indygacje ks. proboszcza na ten temat to 
wynika ze słów jego, że uważa, iż słusznie postąpił likwidując Mszę św., 
gdyż prawdopodobnie jest bardzo przepracowany pracą.

2. Podczas prowadzenia kazań dla starszych, samo wyrażanie się 
pozostawia również dużo do życzenia. Przede wszystkim kazania gło-
szone przez księdza Białowąsa nie są kazaniami dla ludzi o jakim takim 
poziomie intelektualnym, lecz dla ludzi z głębokiej zabitej deskami wsi. 
Ks. Białowąs raczej według naszego zdania nadaje się z powodzeniem 
na wieś niżeli do takiego miasta jak Nowa Ruda o różnym pokroju ludzi, 
a w szczególności pomiędzy takich ludzi, którzy każde potknięcie się 
księdza wychwytują i odpowiednio komentują, a nawet wyciągają swe 
wnioski co do całego stanu duchowieństwa.

Podczas kazań nie można nic innego usłyszeć jak to co uprzednio 
napisane a w szczególności stałe podkreślanie strony materialnej 
(pieniędzy) co ma niemiły oddźwięk wśród parafian, gdyż nie należy 
do przyjemności wysłuchiwać stale przypomnień obowiązku material-
nego popierania kościoła, parafianie doskonale zdają sobie sprawę 
jaki obowiązek na nich spoczywa. Żądanie przez księdza Białowąsa od 
parafian po 200 zł za odprawianie Mszy św., a w szczególności od ludzi 
którzy mało zarabiają i są biedni nie powinno mieć miejsca i raczej 
wpływają ujemnie na kształtowanie się stosunku ludzi do księdza a za 
tym do kościoła na terenie Nowej Rudy. Dalszym momentem, który nie 
powinien mieć miejsca jest zakupienie przez księdza Białowąsa świec 
dla dzieci do Komunii św. w cenie po 15 zł za sztukę a sprzedawanie 
ich po cenie paskarskiej po 25 zł, a przecie kościół czy ksiądz to nie 
sklep paskarski lub jego właściciel. Za czynności takie jak śluby żąda-
nie kwoty od 500 do 700 zł, a za chrzest święty około 150 zł lub więcej 
nie powinno przejawiać się u kapłana, który doskonale orientuje się w 
sytuacji materialnej ludzi a przede wszystkim nie wypada tak postępo-
wać. Sprowadzone prze księdza Białowąsa książeczki do nabożeństwa 
„Pokój z Tobą”, które Pax sprzedaje w cenie 25 zł za sztukę, to ks. 
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Białowąs sprzedaje w cenie po 60 zł.
Bardzo istotnym momentem niewłaściwego podejścia do zagad-

nienia przyciągania ludzi do kościoła jest sposób wyrażania się do 
wiernych przez „szmaty”, że „w Nowej Rudzie są takie panny głupie 
jak ten but wychodzony” lub „takie panny to można w tyłek kopnąć” 
i „panny latają za chłopcami jak kozy za capami” i t. p. nie powinny 
mieć miejsca a szczególniej z ambony podczas kazań, które i tak nie są 
właściwe. Wygłaszanie takich kazań nie tylko nie przysparza chwały 
stanowi duchownemu lecz wręcz odwrotnie daje pewne argumenty 
ludziom, którzy są przeciwni naszej wierze  i  kościołowi.

3. Dalszym aspektem ujemnym jest wprowadzanie ludzi w błąd 
jak to miało miejsce ostatnio przy poświęceniu domu pustelniczego. 
Ogłoszono z ambony, że będzie uroczystość, w której miał brać udział 
ksiądz Białowąs. Parafianie przy pomocy Brata Antoniego organizują 
tę uroczystość a ksiądz Białowąs nawet nie raczył przyjść pomimo 
wysłania po niego motocyklisty, który miał przywieść.

4. Chór kościelny, który ma tradycje od 1945 r. i swą historię na 
terenie Nowej Rudy mógł istnieć za innych proboszczów, organista, 
który prowadził ostatnio chór i grał na organach nie tylko, że odpo-
wiadał całkowicie pod względem fachowości, ale poświęcał się, aby 
każdą Mszę św. uświetnić pięknymi pieśniami, chór ten był znany nie 
tylko w naszej parafii, ale i innych. A w czasie szczególnego nasilenia 
kampanii przeciw kościołowi i przeciw tym, którzy czymkolwiek się 
przyczyniali się do jego istnienia, chórzyści chętnie przychodzili na 
próby nie żałując chwili czasu, to po przyjściu ks. Białowąsa nie tylko, 
że chór się rozleciał, ale i organistę zwolniono, bo trzeba było płacić 
700 zł. Chór natomiast rozleciał się wyłącznie z winy proboszcza 
obecnego z braku odpowiedniego zainteresowania się tym chórem. 
Na miejsce zwolnionego organisty, dobrego fachowca przyjął grajka 
weselnego, któremu nie trzeba płacić 700 zł a jedynie 300 zł, to rów-
nież samo za siebie mówi. Obecny organista nie tylko nie umie dobrze 
tonów zharmonizować, ale swą grą doprowadza do szału ludzi, którzy 
chociaż częściowo znają się na muzyce, a jego śpiew w kościele raczej 
przypomina ryczenie barana.

Nam parafianom, którzy  w tej materii mamy pewne wiadomości 
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wiemy, że w naszej parafii powinien być organista muzyk, taki jaki był 
i na ten cel muszą się znaleźć pieniądze, a tłumaczenie się księdza Bia-
łowąsa, że pieniędzy nie ma, nie może mieć miejsca. Nam się wydaje, 
że z chwilą, kiedy parafia noworudzka otrzyma odpowiedniego księdza, 
dobrego mówcę, dobrego organizatora życia katolickiego na terenie 
Nowej Rudy a szczególniej księdza, który będzie oddany krzewieniu 
wiary wśród społeczeństwa, na pewno (za to można ręczyć) ilość wier-
nych powiększy się znacznie a przez to i wzrośnie dobro materialne, z 
którego bedzie można nie tylko opłacić dobrego organistę - fachowca, 
ale i utrzymać na parafii dwu innych księży, oprócz proboszcza, którzy 
zabiorą się energicznie do pracy, mobilizując młodzież i rozpoczną 
pracę nad scalaniem i nierozerwalnością małżeństwa, naturalnie od-
powiednimi metodami nie takimi, jakie stosuje ks. Białowąs.

Wobec przytoczonych powyżej faktów, które stanowią znikomą część 
całej prawdy o poczynaniach księdza Białowąsa, my którzy podpisali 
się pod niniejszym kategorycznie żądamy usunięcia z naszej parafii ks. 
Białowąsa a na jego miejsce prosimy o nadanie byłego księdza, który 
był w naszej parafii w roku 1945 i 1946 t.j., księdza Listopada Józefa. 
Do tego księdza nie mamy żadnych zastrzeżeń i mamy nadzieję, że 
parafię naszą poprowadzi należycie na chwałę kościołowi i na pożytek 
naszej parafii.

Za pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego naszego podania 
składamy serdeczne podziękowanie naszym katolickim „Bóg zapłać”.

W załączeniu przesyłamy 6 kartek formatu A-4 z zebranymi podpi-
sami co do usunięcia obecnego proboszcza tej parafii ks. Białowąsa 
Michała a nadanie ks. Listopada Józefa.

W tydzieñ po wys³aniu powy¿szego listu do wroc³awskiej Kurii 
z jego treœci¹ zosta³ zaznajomiony ks. Bia³ow¹s. Otrzyma³ odpis 
listu sygnowany dat¹ 14 lipca 1958 r. wraz z notk¹ ks. biskupa 
Andrzeja Wronki: „odpis celem wygotowania odpowiedzi”. 21 
lipca takow¹ odpowiedŸ na zarzuty ks. Micha³ wystosowa³. Oto 
jej najistotniejsze fragmenty:

Najprzewielebniejsza Kuria Arcybiskupia rzym.- kat. we Wrocławiu
Na oszczerczy paszkwil z Nowej Rudy z 7.VII.1958. r. skierowany do J. E. 
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Ks. Arcb. Bolesława Kominka a wręczony mi 14. lipca 1958. r. przez J. E. 
Biskupa A. Wronkę do wygotowania odpowiedzi, odpowiadam:
1. W kościele parafialnym w Nowej Rudzie odprawia się w niedziele 
i święta 4 Msze św. ( o godz. 7.30, 9, 11, 18.) a piąta w szpitalu. Dla 
młodzieży jest Msza św. o godz. 9. rano. Kościół jest bardzo obszerny 
(1.119 miejsc siedzących numerowanych, nie licząc ławek bocznych i 
balkonów) i może pomieścić naraz 4 tysiące ludzi. Wprowadzanie jesz-
cze jednej Mszy św. o godz. 10. jest niepotrzebne a dla dwu tylko księży 
pracujących w parafii byłoby zbyt uciążliwe. I tak w każdą niedzielę 
albo trinujemy12 albo jeden trinuje a jeden binuje.

Ks. Dr M. Białowąs umie dawać dosadne, cięte określenia, ale nie 
ordynarne, umie trudną treść podawać w przystosowanej dla młodzieży 
papce, jego lekcje w ćwiczeniówkach dla kandydatów na nauczycieli 
były znane, podziwiane i miał swoją dobrą markę, zna też zbyt dobrze 
zasady pedagogiki, by do smarkaczów mówić o grzechach ich rodzi-
ców lub za te grzechy ich dzieciom dokuczać. To przecież byłoby coś 
potwornego! - i Oszczerstwo.

Egzorty są do młodzieży dostosowane, zawsze przygotowane zawsze 
stają się dialogiem między kaznodzieją a małymi słuchaczami, peda-
gogowie mówią o nich z pełnym uznaniem, rodzice specjalnie lubią 
słuchać tych egzort - tylko paszkwiliście się nie podobają.
2. Ks. Dr M. Białowąs jest znany ze swej bezinteresowności, pod wzglę-
dem materialnym. Od 39 lat swego kapłaństwa ani jeden raz w życiu nie 
powiedział nikomu, że Msza św., chrzest, ślub, pogrzeb tyle i tyle kosztuje. 
Na zapytanie: ile kosztuje? zwykle uśmiechem odpowiada: Wolność i 
demokracja. Liber stipendiorum (skrupulatnie prowadzony od r. 1919.) 
wykazuje w Nowej Rudzie stypendia od 20 do 100 złp. Może by oszczer-
ca wskazał od kogo żądał ks. B. 200 zł? Liber Iura stolae prowadzony 
od przybycia rehabilitacyjnego do Nowej Rudy (1.VIII.1957.) zawiera 
szczegółowe cyfry wpływów z okazji posług kościelnych, ale wynoszą one 
mniej więcej czwarta część tego, co podaje oszczerca.

W księdze ogłoszeń kilka razy ogłaszano miłościwy miesiąc, w któ-
rym śluby, chrzty są udzielane bez żadnych opłat, aby ktoś nie skarżył 
duszpasterza na Sądzie Bożym, że dziecka nie ochrzcił albo siedział 

12trinuje – odprawia trzecią Mszę św. w tym samym dniu.
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bez ślubu, bo nie miał pieniędzy. Dziwne, że oszczerca tego nie słyszał. 
Lesperit male tourné. Oszczerca też pisze: „stałe podkreślanie strony 
materialnej (pieniędzy)” w kazaniach. Otóż od 1.VIII.1957. r. t.j. od 
powtórnego przybycia do Nowej Rudy ani razu nie było w kazaniach 
mowy o czymś podobnym. Księga ogłoszeń zawiera jedynie przypo-
mnienia o kolektach na K.U.L., na odbudowę kościołów w Warszawie, 
na młodzież akademicką, na remont kościółka św. Anny. Zarzut mate-
rializmu oszczerca zaczerpnął z arsenału ogólnej propagandy przeciw 
religii i klerowi.

Ks. Dr M. Białowąs był przeciw świecom przy I. Komunii Św. Stanęło 
na tym, że chłopcy mogą je mieć. Gdzie kto chciał i za ile chciał i jakie 
chciał mógł sobie kupić. W Veritasie 1 kg świec kościelnych kosztuje 54 
złp, w Poznaniu 45 złp. Ks. Dr M. Białowąs pozwolił z zapasu kościelnego 
odstąpić kilkanaście świec półkilogramowych tym, którzy koniecznie je 
mieć chcieli a gdzie indziej kupić nie mogli. Książeczki do nabożeństwa 
„Pokój z Tobą” sprzedawali i sprzedają kramarze i sprzedawczyni w 
kiosku przy kościele po 30 złp. Przy tym 40 dzieci z Państwowego Domu 
Dziecka otrzymało je w prezencie przy I. Komunii Św. Może by oszczerca 
wskazał, kto za tę książeczkę zapłacił 60 złp?
3. W planie prac duszpasterskich Msza św. w odrestaurowanym częścio-
wo kościółku św. Anny na Górze św. Anny przewidziana na niedzielę 
po św. Annie (t.j. 27.VII.1958. r.). W innym terminie udział ks. M. 
Białowąsa, który prawie stale trinuje w kościele parafialnym, nie był 
planowany. Inny termin planował „pustelnik„, brat Antoni czyli tercjarz 
Ludwik Mazur w kombinacji z księdzem na urlopie.
4. „Dobry” organista Józef G. został zwolniony 31.XII.1957. r. za trzy-
miesięcznym wypowiedzeniem nie dlatego, jak pisze oszczerca, że mu 
trzeba było płacić 700 zł, ale ponieważ N. Kuria Arcybiskupia pismem 
z 24.XII.1957. r. nakazała go zwolnić jakoże porzucił ślubną żonę z 
dwojgiem dzieci. W Nowej Rudzie siedzi bez ślubu z Marią B. i ma z nią 
dwoje dzieci, na chórze zaś podczas kazania ćmi papierosy i zachowuje 
się niemoralnie z chórzystkami o czym już w r. 1956. wierni skargi do 
N. Kurii pisali, a on dostawał nagany, upomnienia bezskuteczne. Z jego 
zwolnieniem chór złożony z przyjaciółek organisty i podobnych jemu 
konkubiniarzy (z małymi wyjątkami) rozleciał się - jak pisze paszkwi-
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lista - „wyłącznie z winy proboszcza obecnego z braku odpowiedniego 
zainteresowania się tym chórem”. Zaangażowany, zresztą tymczasowo 
inny organista gra gorzej, nie ma jeszcze chóru, ale po trzech miesią-
cach cały kościół śpiewa pieśni mszalne, od których odwykł zupełnie 
przy popisach chóru, a dzieci ćwiczą łatwą gregoriankę. Przyjdzie czas 
i na chór. (...)

Uchodziłem długie lata za wcale dobrego kaznodzieję, byłem zapra-
szany z kazaniami nawet do katedry lwowskiej na większe uroczystości 
(n.p. Chrystusa Króla) do fary poznańskiej (na 3-maja). Obecnie wpraw-
dzie powylatywały mi jużby mądrości za wyjątkiem jednego, ale żebym już 
tak zgłupiał co do treści, poziomu i sposobu wyrażania się na ambonie, 
jak chcą paszkwiliści, w to nie mogę uwierzyć ani też nie wierzą rzetelni 
słuchacze. Gdyby tak było, dojrzałbym do emerytury. (...)

Wnioskuj¹c tylko z zamieszczonej wy¿ej korespondencji pa-
rafian do Kurii zarzuty stawiane noworudzkiemu proboszczowi 
wydawa³y siê byæ doœæ powa¿ne. Wskazuj¹ na to, ¿e pewna grupa 
wiernych by³a niezadowolona z jego duszpasterskiej pos³ugi. W 
nieprzytoczonej tutaj czêœci listu do Kurii ks. Micha³ wymienia 
z nazwiska osoby - „Ÿród³a paszkwilu”, lecz my poznaliœmy ju¿ 
odpowiedŸ na to, jak liczna, a raczej szczup³a by³a to grupa i 
jakimi przes³ankami siê kierowa³a.

W tym miejscu wielu czytelników mo¿e zadaæ sobie pytanie: 
A mo¿e rzeczywiœcie skarga i proœba by³y zasadne? A jeœli nie, 
to niech zaœwiadcz¹ uczestnicy tamtych wydarzeñ - parafianie 
pamiêtaj¹cy ks.  Bia³ow¹sa. Na kolejnych stronach naszej opowieœci 
odnajdziemy takie œwiadectwa. Póki co, pozostañmy przy fak-
tach, których prawdziwoœæ potwierdziæ mo¿e jeszcze dziœ chyba 
spore grono ¿yj¹cych noworudzian. Niech  teraz wspomn¹ Ci, 
pamiêtaj¹cy, ¿e przed przybyciem ks. Bia³ow¹sa do Nowej Rudy w 
1957 r., przy o³tarzu parafialnego koœcio³a œw. Miko³aja na pró¿no 
szukaæ by³oby grupy ministrantów pos³uguj¹cych do mszy œw. i 
jak¹ odmianê spowodowa³o przybycie nowego, „starego” pro-
boszcza. Niechaj odezw¹ siê te pary, po³¹czone wówczas wêz³em 
ma³¿eñskim, którym ks. Micha³ nie robi³ przeszkód i po jednej 
zapowiedzi udziela³ (bez kosztów) cichego œlubu koœcielnego z 
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dwoma œwiadkami. Wreszcie, je¿eli spytaæ noworudzkich parafian, 
jakiego ks. Bia³ow¹sa pamiêtaj¹, w wypowiedziach podkreœlaj¹, 
¿e by³ wyœmienitym kaznodziej¹ a jego kazania d³ugo odbija³y siê 
echem po Nowej Rudzie. Gdyby tylko czêœæ tych osób zechcia³a 
o¿ywiæ i przelaæ na papier swe wspomnienia, powsta³aby niejed-
na jeszcze ksi¹¿ka - dokument tamtych czasów. Znalaz³by w nim 
zapewne tak¿e swoje odzwierciedlenie bilans pierwszego roku 
pos³ugi ks. Bia³ow¹sa w noworudzkiej parafii. Przebija³yby z niego 
po stronie plusów osi¹gniêcia na kanwie duszpasterskiej, a po 
stronie minusów obawa przed tym, co nios³y za sob¹ wydarzenia 
tego okresu, zarówno te maj¹ce miejsce w Nowej Rudzie, jak i 
w kraju. Byæ mo¿e okras¹ takiego sprawozdania mog³yby byæ 
zdania wypowiedziane w 1996 r. przez (dziœ ju¿ nie¿yj¹c¹) Alicjê 
Kubick¹, parafiankê z W³odowic, która zapytana o ks. Micha³a 
powiedzia³a:

– W kościele, w kancelarii i na ulicy czuł się tutaj zawsze jak w swojej 
parafii, otoczony życzliwością, sympatią, przyjemnym uśmiechem dzieci 
i starszych. Wszędzie budził optymizm, radość życia płynącą z czystego 
sumienia. Gdyby grupa maniaków potrafiła podważyć jego zawsze solid-
ną firmę kapłańską wobec władz duchownych, w co zresztą nie wierzę, 
uważałby to z pewnością za wielki ból. Ale i wtedy - myślę - jako człek 
zrównoważony, cierpliwy, spokojny i konsekwentny ksiądz z powołania, 
dosyć duchowo wyrobiony, powiedziałby, jak niegdyś na kazaniu: Ból 
swój niebu trzeba zlecić a samemu wciąż wytrwale naprzód iść.

Chcia³oby siê dodaæ: I szed³ naprzód, i relacjonowa³ kolejne 
dni swej kap³añskiej pos³ugi, których wci¹¿ now¹ treœæ poznamy 
na nastêpnych stronach opowieœci.

* * *
29.Vii.1958. Dnia 27. lipca o godz. 23. w nocy wyruszyła z Nowej 

Rudy pielgrzymka 50 osób wtem czterech ministrantów i ks. Białowąs 
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do Częstochowy jednym dużym autobusem P.K.S. Dnia 28.VII.1958. 
w poniedziałek o 5. rano pielgrzymka znalazła się u bram Jasnej Góry. 
Akuratnie w tym dniu Ks. Prymas Polski Stefan Wyszyński o godz. 6. 
rano odprawiał Mszę św. przed cudownym obrazem. Zaraz po nim o w 
pół do 7. ks. Dr M. Białowąs, a podczas tego Ks. Kardynał odprawiał 
gratiarum actio13. Zaczekał potym w zakrystii na ks. Dr. M. Białowąsa, 
wypytywał gdzie teraz pracuje i czy to ten sam, który zajmował się 
socjologią i pisał o kwestii robotniczej i czasie pracy. Podobali Mu się 
ministranci z Nowej Rudy, którzy równo, bezbłędnie odmawiali mini-
stranturę i głośno, bezbłędnie odmawiali Pater Noster. Po zwiedzeniu 
Jasnej Góry, wieży, skarbca, sali rycerskiej, Drogi Krzyżowej, studni 
św. Barbary, katedry z malowidłami Rosena, Doliny Miłosierdzia 
Księży Pallotynów pielgrzymka wymodliwszy się i pożegnawszy z 
cudownym obrazem o godz. 18. wyruszyła autobusem z powrotem, 
by przed północą znaleźć się w Nowej Rudzie.

* * *
21.Viii.1958. Dnia 9. sierpnia pod nieobecność ks. Dr. M. Białowąsa 

(na urlopie od 1.VIII.-20.VIII.1958.) przyszedł list z Kurii otworzony 
przez ks. wikarego Feliksa Jemioło. Pismo Kurii jest odpowiedzią 
na jakieś pismo z 4.VIII.1958. skierowane do Kurii przez pustelnika 
brata Antoniego. Otóż Kuria zabrania bratu Antoniemu a właściwie 
Ludwikowi Mazur przewodniczenia w jakichkolwiek nabożeństwach 
w kościółku na górze św. Anny. Ludwik Mazur jest exbratem francisz-
kańskim i uzasadnione jest podejrzenie, że jest duchownym Kościoła 
Narodowego (!?). Wobec tego należy go zwolnić. Ks. Feliks Jemioło 
dnia 10.VIII.1958. w niedzielę około godz. 20. wieczór wydrapał się na 
górę św. Anny i odebrał spokojnie klucze od brata Antoniego, kościół 
zamknął. Brat Antoni zaś zachorował i poszedł do szpitala.

Wyszło na jaw, że brat Antoni napisał w czerwcu czy z początkiem 
lipca gwałtowny list do ks. Bohusza, że służył jako „patriota” Stalinowi 
i za to dostał krzyż zasługi, zaś zabrał figurę św. Anny i nie chce jej 
zwrócić. Ksiądz Bohusz oddał list Urzędowi Bezpieczeństwa, który 
brata mocno przesłuchiwał i groził.

13gratiarium actio – akt Dzięczynienia czyniony po Mszy św. 
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Dziwną rolę odgrywa w sprawie wichrzenia w parafii Siostra Prze-
łożona Salezjanek, która jak donoszą parafianie często konferowała z 
pustelnikiem, z urzędnikiem pocztowym (ukrainiec z Wołynia), jeździła 
z delegacją do Biskupa o usunięcie księdza proboszcza a mianowanie ks. 
Listopada. Kuria nie bierze poważnie adoratorki księdza Listopada ani 
innych maniaków w guście krawca i tercjarki14, która nie może w swojej 
rodzinie zaprowadzić ładu, jakoże córka od szeregu lat siedzi bez ślubu 
z chłopem a chciałaby reformować kościół a przynajmniej parafię.

* * *
Dnia 28.Viii. o godz. 21. grabarz Artur Rank doniósł, że przed go-

dziną zauważył otwarte okno w kościółku Loretto przy ul. Cmentarnej. 
Otworzył kluczem drzwi i stwierdził, że kościółek został obrabowany. 
Brak ogromnej antycznej szafy, regału, figury Matki Boskiej, obrazów, 
czterech chodników i innych drobiazów. żyrandol odcięty leży na po-
sadzce. Sprawca wlazł przez okno, otworzył drzwi od wewnątrz, rzeczy 
wyniósł, drzwi zamknął od wewnątrz i oknem wyszedł. Tak tłumaczy 
grabarz. Zawiadomiono Milicję, Prokuraturę, Kurię.

Dnia 28.VIII.1958. ktoś wykręcił i urwał skobel na kłódkę przy 
skarbonce w przedsionku, przed świętym Antonim. Skarbonka była 
zamknięta jeszcze na drugi zamek. Do skarbonki więc się nie dostał. 
Było tam około 100 złp.

* * *
5.iX.1958. W dniu 28. sierpnia zawiadomiła parafia na piśmie osob-

nym  posłaniem Milicję i Prokuraturę w Nowej Rudzie o włamaniu do 
kościółka Loretto. Upłynął tydzień, ale żadna Władza sprawą się nie 
zainteresowała.

W dniu 1. września w godzinach rannych nastąpił w Przygórzu w 
kopalni wybuch metanu. Czternastu górników znalazło śmierć.

Inspektor szkolny nie zawarł umowy ze Siostrami Zakonnymi do 
uczenia religii dzieci katolickich w szkole. Zasłania się zarządzeniem 
Ministerstwa, które zabroniło zakonników i zakonnice zatrudniać w 
szkole bez specjalnego zezwolenia Ministerstwa w poszczególnych 
wypadkach. Prośbę o zezwolenie Ministerstwa wysłano przez Kura-

14Tercjarka – osoba należąca do III Zakonu świeckich, (najczęściej św. Franciszka), która 
złożyła śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
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torium 3. września 1958 r.
Urząd meldunkowy w Nowej Rudzie poinformował, że brat Antoni 

Ludwik Mazur wymeldował się z Nowej Rudy do Gliwic. Nie wiado-
mo co zrobił z kluczem do pustelni. Wedle najświeższych informacji 
zostawił je u sąsiada ob. Żarskiego, gajowego lasu miejskiego.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Chcemy wszyscy, aby ten rok jak 
najlepiej wykorzystany był przez naszą młodzież, (...) jednak fakty, które 
miały miejsce w życiu szkoły w niedawnej przeszłości jak również pewne 
głosy i poczynania zupełnie świeżej daty, z ostatnich miesięcy - budzić 
muszą troskę. (...) Są bowiem w Polsce czynniki zainteresowane tym, 
aby rozbudzać namiętności na tle religijnym i do akcji tej nie wahają się 
wciągać szkół. Nie mogą jakoś się pogodzić, że całe nasze państwowe 
szkolnictwo jest świeckie, co pociąga za sobą określone  konsekwencje. 
W wystąpieniach niektórych przedstawicieli kościoła znaleźć można 
bowiem zalecenia, które sprzeczne są z tym świeckim charakterem szkoły 
i prowadzić mogą do konfliktów nikomu niepotrzebnych.

Głosy te padały właśnie teraz, gdy - wydawałoby się - istnieje lepsza 
niż kiedykolwiek perspektywa pełnej normalizacji stosunków miedzy pań-
stwem a kościołem i gdy znane być powinny doświadczenia, które mówią 
o fiasku prób przeciwstawiania ludzi wierzących - państwu.(...)

Dobro państwa ludowego reprezentującego interesy wszystkich  ludzi 
pracy, niezależnie od ich stosunku do wierzeń religijnych wymaga, 
aby konfliktów między władzą państwową a władzą kościelną było jak 
najmniej, aby przyjęte między nimi zasady współistnienia były w całej 
rozciągłości przestrzegane przez obie strony. (...) Episkopat przyjął 
tym samym do wiadomości, że w Polsce Ludowej nie ma miejsca na 
średniowieczne praktyki przymusowego nauczania religii. Wynika 
z tego równocześnie, iż Episkopat przyjął do wiadomości, iż cały pro-
gram nauczania ujęty w obowiązkowych przedmiotach jest w Polsce 
 świecki. (...) Porozumienie nie przewidywało wprowadzenia na teren 
szkoły obrzędów religijnych. Podobnie wygląda problem emblematów 
 religijnych.

Próby naruszenia świeckiego charakteru szkoły świadczą, że część 
kleru zgoła jednostronnie pojmuje nasze swobody obywatelskie, że 
religii, która powinna być sprawą prywatną obywateli chce się nadać 
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piętno przymusu. Prowadzi to do konfliktów, które są nikomu niepo-
trzebne. Ani w szkolnictwie ani gdzie indziej, prawo Polski Ludowej 
i zarządzenia władz państwowych nie uzasadniają w niczym twierdzeń 
na temat ograniczenia swobód religijnych. (...)

O cóż więc chodzi? Czy rzeczywiście chodzi o sprawę religii, o 
obronę praw  wierzących? Jakie są przyczyny jątrzenia ludzi wierzą-
cych, przeciwstawiania ich państwu? Należy stwierdzić, że tego rodzaju 
propaganda nosi wyłącznie polityczny charakter i z obroną praw ludzi 
wierzących nie ma nic wspólnego. (...)15

* * *
Dnia 21.iX.1958. przybył autem do parafii Słupiec J. E. Ks. Biskup 

Bolesław Kominek. Miał poświęcić odremontowaną częściowo kaplicę 
Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych obok Słupca. 
Ponieważ padał deszcz uroczystość przywitania, uroczysta suma od-
prawiana przez ks. Prałata Józefa Marcinowskiego oraz Bierzmowanie 
około 400 osób odbyło się w kościele.

Władze szkolne nakazały zdjąć w klasach szkolnych wszelkie emble-
maty religijne ze ścian (krzyże). Ludność katolicka jest tym zarządzeniem 
oburzona. Nikt nie chce krzyżów zdejmować. Czynią to ukradkiem 
sami kierownicy ze strachu i osiągnięcia machanicznego posłuszeństwa 
wbrew swemu przekonaniu. Skutek usunięcia krzyży jest przeciwny za-
mierzeniu autorów zarządzenia. Zamiast osłabienia religijności wywołał 
w duszach uraz wewnętrzny. Pokolenie polskiej młodzieży katolickiej, 
która widziała brutalne usunięcie krzyży wbrew woli ludności katolickiej 
i słyszała czcze deklamacje o wolności sumienia, wyznawania swojej 
wiary, nie wyrośnie na bezbożników. Jak niegdyś wypadki we Wrześni 
przyczyniły się do tym dzielniejszego trzymania się polskiego języka, 
tak obecne wypadki przyczynią się do mocniejszego trzymania się wiary 
katolickiej.

* * *
Dnia 28.X.1958. został obrany papieżem patriarcha Wenecji Angelo 

Roncalli, urodz. 25.XI.1881. r. jako syn małorolnego chłopa, jeden z 

15„Trybuna Ludu„, 30 sierpnia 1958 r. tytuł: Charakter naszej szkoły.
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trzynaściorga dzieci. Przybrał imię: Jan XXIII. Ukoronowany będzie 
4.XI.1958. r.

* * * 
Dnia 4.Xii. święto św. Barbary patronki górników. Zarząd kopalni 

nie wydał chorążym sztandaru św. Barbary poświęconego w roku 1946. 
z gwoździami J. E. Administratora Apostolskiego Karola Milika. Gór-
nicy z rodzinami przyszli prywatnie do kościoła na zapowiedziane w 
niedzielę nabożeństwo o godz. 8. Przyszło około 200 górników. Msza 
św. z kazaniem i Błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu. Na 
końcu Boże coś Polskę. Wieczorem suma odpustowa w Drogosławiu 
o godz. 18. Poza dziećmi szkolnymi kilkadziesiąt niewiast, kilkunastu 
mężczyzn - smętnie. Równocześnie mimo adwentu zabawy taneczne 
w Podhalance, Bałtyku, w Sali Basińskiego (w Drogosławiu).

* * *
Dnia 16.Xii.1958. zgłosił się Krzan Władysław z Wałbrzycha, 

że wyjdzie na wieżę kościoła w Nowej Rudzie i założy tam światło 
elektryczne w kształcie krzyża. Odpowiedni krzyż sporządził ślusarz 
Bolesław Białowąs. Światło na tym krzyżu zainstalował Misakiewicz 
a Krzan to zmontował na wieży pod kogutem. Wyłaził tam sześć razy, 
mierzył, przymocowywał rolki, liny aż urządzenie zaczęło działać jak 
należy. Za ten wyczyn otrzymał 1.200 złp.

Już w dniu 23 grudnia zabrakło w noworudzkich kioskach i sklepach 
papierniczych kart świątecznych. Zdenerwowanym klientom oferowano... 
karty imieninowe względnie karty z napisem „Wesołych Świąt” i rysunkami 
kolorowych pisanek czy podobiznami cukrowych baranków w otoczeniu 
babek i mazurków. W godzinach przedpołudniowych tegoż dnia byłem 
świadkiem ciekawej informacji, jaką otrzymał w jednym z kiosków nowo-
rudzkich ob. G., pracownik wydziału handlu, żądający kilku kart świątecz-
nych. Sprzedwaczyni po stereotypowym: „Były, ale zabrakło” - życzliwie 
dodała: „Ale, na plebanii można dostać, ile pan chce”.

Wniosek nasuwa się tylko jeden: w planowaniu zapotrzebowania 
na karty świąteczne bije handel na głowę... plebania.16

16„Gazeta Robotnicza” 31 grudnia 1958 r. tytuł: Uwagi przechodnia. Gdzie są pocztówki?
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* * *
6.i.1959. Na nieszporach Starego Roku było sporo ludzi. W zeszłym 

roku było bardzo mało.
W dniu wigilijnym i w dniu Trzech Króli Telewizja Polska nadała 

półgodzinne Intermedium religijne, niby jasełka kukiełkowe, bez war-
tości religijnej i artystycznej. Natomiast Siostry Salezjanki w Nowej 
Rudzie odegrały Jasełka zeszłoroczne w salce na plebanii na I. piętrze. 
Ścisk był taki, że za każdym razem wiele matek z dziećmi musiało 
odejść z obawy, by się dzieci nie podusiły.

* * *
Dnia 18.i.1959. Ks. Jemioło Feliks przygotował w kościele pokłon 

dzieci u żłóbka wedle tekstu podanego we Wrocławskich Wiadomo-
ściach Kościelnych w grudniu 1958. r. Dzieci deklamowały i śpiewały 
przy załączonych mikrofonach. Całość wypadła bardzo dobrze.

* * *
10.iii.1959. Dnia 8. marca rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne w 

Nowej Rudzie. Prowadzą o.o. Redemptoryści. Ks. Franciszek Kowecki 
i Ojciec Józef. Zaraz w niedzielę była nauka stanowa dla niewiast o 
godz. 15. Frekwencja dobra. Nauka stanowa dla mężów po Mszy św. 
wieczornej nie bardzo się udała. Przyszło około 300 mężów a więc 
połowa tego, co być powinno. Ponieważ parafianie pracują w kopalni 
na szychty, w tekstylu na zmiany, wprowadzono w tych rekolekcjach 
o godz. 9. rano Mszę św. i naukę rekolekcyjną. Niestety frekwencja 
mała. W poniedziałek rano około trzysta osób na rannej nauce. Kilku-
nastu mężczyzn i reszta kobiety. We wtorek jeszcze mniej, a we środę 
jeszcze mniej. Decremento. Natomiast na wieczornych naukach coraz 
więcej ludzi. We wtorek 10.III. obaj misjonarze i ks. katecheta od godz. 
11. do 14. obrobili cały szpital bracki około 800 chorych. We środę 
to samo zrobili ze szpitalem miejskim, niecałe 50. chorych. Wszyscy 
przykładnie się spowiadali i przyjęli komunię św. generalną w kaplicy 
ci, którzy mogli tam przyjść.

* * *
15.iii.1959. Dnia 11. marca o godz. 15. nauka dla dzieci szkół 

podstawowych, które poprzedniego dnia odbyły spowiedź i przyjęły 
komunię św. na wieczornej Mszy św. Młodzież dopisała. Tego same-
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go dnia nauka stanowa dla panien. Było około 250, sporo w pracy na 
popołudniowej zmianie, ale mogło być więcej. We czwartek (12.III.) 
misjonarz objeżdża chorych zgłoszonych. Zgłoszono 6 osób w mieście. 
Do Włodowic pojechał furmanką ks. Dr M. Białowąs do chorego. W 
kościele jeden misjonarz spowiadał do godz. 11. rano. W dniu 13.III., 
piątek o godz. 9. nabożeństwo za zmarłych i nauka o wartości Mszy 
św. Po południu o godz.16. nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół 
średnich. Około 60 osób z Liceum. Liceum liczy 200 uczniów i uczen-
nic, ale z tego połowa dojeżdża. Z miejscowej młodzieży około 50% 
bierze udział w rekolekcjach. W wieczornej nauce stanowej z kawalerów 
wzięło udział około 50 chłopców starszych. Dnia 14. marca cały dzień 
spowiedź. Do południa spowiadało 4. księży, od godziny 16. do 19. 
sześciu księży. Dnia 15.III.1959. spowiedź cały dzień. Konfesjonały 
oblężone z wyjątkiem godzin popołudniowych, do godziny w pół do 
20. Rozdano w tygodniu rekolekcyjnym 3.000 komunii świętych. Pod 
koniec więc rekolekcyj parafia została rozkwitana. O godz. 20. misjo-
narze zostali odwiezieni taksówką do Barda Śląskiego.

* * *
Dnia 22.iii. niedziela Palmowa. Kilkuset ludzi do spowiedzi. Nie 

można było dać rady. Około 50. odeszło bez spowiedzi, którzy nie mieli 
czasu czekać na wyspowiadanie się po sumie. Na Mszach św. objaśniono 
ceremonie związane z liturgią Wielkiego Tygodnia. Toteż nie było kiedy 
czytać opisu Męki Pańskiej. Nabożeństwa trwałyby za długo.

* * *
24.iV.1959. Okazało się, że rynny na kościele zardzewiały, popękały, 

a przeciekająca woda wsiąkała w mur. Przez cztery lata patriotycznego 
duszpasterstwa nikt niczego nie naprawiał. W tym roku w marcu dekarz 
Bronisław Kuzan siedział przez dwa tygodnie na dachu kościoła. Przy 
pomocy kuchenki elektrycznej dziury polutował, rynny wyłożył papą 
bitumiczną, pokleił lepikiem smołowcowym i około 300 dachówek łup-
kowych wymienił i połatał dachówkami z blachy. Jeden tydzień siedział 
na budynku plebanijnym, popoprawiał rynny i około 120 dziur połatał. 
W kwietniu poreperował cały dach na kościele św. Krzyża. Od strony 
szkarpy (północnej) był bardzo lichy. Został do połowy rozebrany, ma-
teriał zaś wyzyskano do połatania strony południowej. Powstałą dziurę 
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około 60 m2 i dach nad zakrystią pokryto deskami zerwanymi z podłogi 
na strychu kościoła, a deski pokryto podwójną wartwą papy bitumicznej, 
bo łupku, eternitu ani blachy nie można absolutnie dostać.

W dniach 20-24. kwietnia 1959. został połatany i poprawiony dach 
na kościółku Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie kopuła 
wieżyczki już przedstawiała ruinę. Pozostaje jeszcze do remontu dach 
na kaplicy Loretto.

* * *
Dnia 7. maja 1959. Ks. Biskup wezwał telegraficznie Księży 

Dziekanów na Konferencję, by się dowiedzieli, że Dekretem Ministra 
Gospodarki Komunalnej z 20.IV.1959. wszystkie nieruchomości na 
Ziemiach Zachodnich posiadane przez Kościół (pola, plebanie, budynki 
kościelne z wyjątkiem budowli sakralnych) zostały uznane za dobra 
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„poniemieckie” stanowiące własność państwową i przeszły na Państwo. 
Proboszcze wobec tego mają płacić państwu czynsz dzierżawny za 
używanie tych lokali i to od 1.I.1959. r. po 8-15 złp od m2.

* * *
Dnia 24.V.1959. odbyła się I. Komunia Św. dzieci. Dzieci było oko-

ło 300. Wszystkie dzieci były przepytane z całego pacierza przez ks. 
Administratora ks. Dr. M. Białowąsa i przepytane z katechizmu przez 
ks. Katechetę Feliksa Jemioło (szkoła we Włodowicach, nr 1 i nr 5) i 
przez Siostrę Annę Salezjankę (szkoła nr 2 i Zacisze). Do komunii św. 
przystąpiło ponad 1000 osób (rodzice i krewni). We wigilię spowiadało 
7 księży (z Barda, z Mysłowic, ks. katecheta z Jugowa, ks. administra-
torzy ze Słupca i Bożkowa oraz dwaj miejscowi). W niedzielę rano 
spowiadał gość przypadkowy z Katowic i ks. proboszcz z Mysłowic (?) 
zaproszony z Polanicy. Główny trud uroczystości poniósł ks. katecheta 
Jemioło i pięknie sprawę przeprowadził. 

* * *
Dnia 28.V.1959. z okazji Bożego Ciała procesja po ulicach miasta 

przy udziale licznej publiczności. Do komunii św. było około dwie setki 
dzieci, które przed paru dniami przyjmowały I. Komunię Św. Jeden 
ołtarz urządzono jak co roku na schodach u wejścia do Urzędu Poczto-
wego. Dowiaduję się poufnie, że z tego powodu pracownik pocztowy 
Gumienny jako partyjny był wzywany do Partii do wyjaśnienia, kto 
organizował ustawienie i ozdobę tego ołtarza, kto dawał benzynę do 
auta na przywiezienie brzózek do ozdoby, czy było pozwolenie Nadle-
śnictwa na wycięcie brzózek. Okazało się, że wszystko było formalnie 
załatwione. (...)
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Księża i egzekutorzy

„Ksi¹dz Micha³ z du¿ym wytêsknieniem czeka³ zawsze na 
przyjœcie wiosny” - wspomnia³a w rozmowie Krystyna Wilk (z 
domu Skotnicka), siostrzenica ks. Bia³ow¹sa. Byæ mo¿e wtedy w 
1959 r. noworudzki duszpasterz oczekiwa³ przyjœcia tej o¿ywczej 
pory roku jeszcze bardziej. Wydaje siê, i¿ wiosna zawsze budzi³a w 
jego umyœle mi³e wspomnienia z przesz³oœci, tym bardziej teraz, gdy 
z koñcem maja mia³ œwiêtowaæ 40-lecie swej pos³ugi kap³añskiej. 
Œwiêtowaæ nie w ciszy swego plebañskiego pokoju, lecz z wieloma 
swoimi kolegami - ksiê¿mi, których (tak jak i jego) w maju 1919 r. 
ks. Józef Bilczewski, Arcybiskup Lwowski namaœci³ na kap³anów w 
katedrze we Lwowie. Z okazji tej rocznicy zaplanowano w Nowej 
Rudzie specjaln¹ uroczystoœæ parafialn¹. Zapewne i to spotkanie 
mia³o byæ, jak mawia³ ks. Micha³: „duszpastersko wyzyskane na 
korzyœæ parafian”, ale przede wszystkim by³o wyró¿nieniem dla 
licz¹cego sobie 65 lat ksiêdza. Podkreœleniem wagi tych jubileuszy 
by³o nadanie ks. Bia³ow¹sowi przez wroc³awsk¹ Kuriê przywileju 
noszenia Rokiety i Mantoletu. By³ to równie¿ pewien akt uznania 
jego pracy w parafii œw. Miko³aja. Sukcesywnie, w ci¹gu dwóch 
lat trudnej pos³ugi ks. Micha³a, wzrasta³o uczestnictwo nowo-
rudzkich wiernych w mszach œw. i uroczystoœciach religijnych, 
przeprowadzono równie¿ - dziêki ofiarnoœci ludzi - niezbêdne 
remonty koœcio³ów. W³aœciwie by³oby ju¿ czym siê pochwaliæ i 
spocz¹æ na laurach, gdyby nie to, ¿e czeka³y kolejne sprawy do 
za³atwienia.

Z pewnoœci¹ problemem, który spêdza³ sen z powiek ks. 
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Bia³ow¹sowi by³o znalezienie pieniêdzy na czynsz i podatek. 
Dekretem Ministra Gospodarki plebanie i koœcielne beneficjum 
uznane zosta³y na Ziemiach Zachodnich „za dobra poniemieckie” 
i przesz³y na w³asnoœæ PRL. Równie¿ noworudzkiego proboszcza 
za ich u¿ytkowanie zaczê³o obowi¹zywaæ uiszczanie stosownych 
op³at do kasy Powiatowej Rady Narodowej w Nowej Rudzie. 
Wkrótce doprowadziæ to mia³o do czêstych wizyt egzekutorów 
na plebani i równie licznych spotkañ w siedzibie PRN. Przed 
ks. Micha³em stan¹æ mia³y - nie po raz pierwszy w ¿yciu - trud-
ne wybory. Bezsprzecznym faktem by³o to, ¿e dla w³adzy spod 
sztandaru PZPR, nawet w Nowej Rudzie, by³ osob¹ niewygodn¹. 
Ks. Bia³ow¹sa - kap³ana, doktora, wreszcie lokalnego autorytetu - 
nie mo¿na by³o, ot tak sobie, zlekcewa¿yæ. Trzeba by³o bowiem, 
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id¹c z fal¹ „nowej ofensywy  antykoœcielnej” zdyskredytowaæ nie 
wprost Koœció³, lecz jego przedstawicieli w terenie - co te¿ zaczêto 
czyniæ. OdpowiedŸ dziekana dekanatu noworudzkiego, a raczej 
jej brak i nie dawanie powodów do sprowokowania siê czyni³y 
t¹ „niewypowiedzian¹ wojnê” lokalnych w³odarzy z klerem - 
u¿ywaj¹c ¿argonu pi³karskiego - pojedynkiem do jednej bramki. 
Tym bardziej godnym po¿a³owania, ¿e o jakiejkolwiek zorgani-
zowanej „obronie” nie mog³o byæ mowy. WyobraŸmy sobie, i¿ 
w tamtym czasie grupa noworudzkich parafian blokuje na ple-
banii egzekucjê komornika czy ¿¹da od przewodnicz¹cego Rady 
Narodowej umorzenia nale¿noœci koœcielnych, bior¹c w obronê 
swoich duchownych. W najlepszym wypadku skoñczy³oby siê 
to dyscyplinarnymi zwolnieniami z pracy obroñców, kolegiami 
za zak³ócanie porz¹dku publicznego, oskar¿eniem o dywersjê 
albo wrêcz pacyfikacj¹ demonstruj¹cych przez ówczesn¹ Milicjê 
Obywatelsk¹. Mia³o to ju¿ przecie¿ miejsce w lipcu 1958 r., gdy 
pracownicy MSW (a raczej Urzêdu Bezpieczeñstwa) wtargnêli 
na Jasn¹ Górê w Czêstochowie, dokonuj¹c rewizji. W tym czasie 
ok. 200 milicjantów przy u¿yciu pa³ek usunê³o z terenu klasztoru 
zgromadzonych tam wiernych. Có¿ wiêc stanê³oby na przeszko-
dzie w Nowej Rudzie zrobiæ podobnie. Nawet nie by³oby notki 
prasowej o takich zajœciach. Wszak wci¹¿ sprawnie dzia³a³ aparat 
terroru, kontroli i propagandy. 

Zatrzymajmy siê w tym miejscu przy ówczesnej roli mediów. 
Chocia¿ nikt wtedy  nie u¿ywa³ takiego okreœlenia, by³y nimi 
 przecie¿ (jak i obecnie) radio, telewizja, prasa i  wydawnic-
twa ksi¹¿kowe - wszystkie w 100% kontrolowane przez aparat 
pañstwowy. Prym wiod³a informacja prasowa, cedzona cenzor-
skim okiem. ¯adna sprawa nie mog³a ujrzeæ œwiat³a dzienne-
go jeœli nie przesz³a przez sito „aparatczyka z PZPR” - ateisty, 
cz³owieka wiernego ideom komunizmu, wplecionego w kolejny 
plan gospodarczy. Nic wiêc dziwnego, ¿e pióra wielu dziennika-
rzy pisa³y tak, jak im dyktowano. Z koñcem lat piêædziesi¹tych 
w gazetach zaczê³y pojawiaæ siê coraz czêœciej informacje o 
oskar¿eniach i procesach ksiê¿y. Jednoczeœnie szeroko rozpisy-
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wano siê na temat dzia³aj¹cego Towarzystwa Szko³y Œwieckiej i 
Towarzystwa Œwiadomego Macierzyñstwa, jako przeciwwagi do 
protestów wystosowanych (w listach pasterskich do wiernych) 
przez Episkopat Polski, w kwestii pogwa³cenia praw do na-
uczania religii w szkole i nowej ustawy o przerywaniu ci¹¿y. W 
takiej przek³amanej rzeczywistoœci ¿y³ naród polski, który w 90% 
tworzyli katolicy i którymi rz¹dzi³a kilkunastotysiêczna grupa biu-
rokratów, sterowana przez w¹sk¹ nomenklaturê partyjn¹, zwan¹ 
„w³aœcicielami Polski Ludowej”. Dzisiaj tamta rzeczywistoœæ wydaje 
siê byæ nieprawdopodobn¹, ale jeszcze 10-15 lat wstecz jej ci¹g³e 
przeobra¿enia nadawa³y ton losom wielu milionów Polaków w 
naszej ojczyŸnie.

Powróæmy jednak do naszej historii, w której postaæ ks. 
Bia³ow¹sa zaczyna nam siê jawiæ jako wrêcz bohaterska, albo dla 
niektórych przeniesiona ¿ywcem z opowieœci o Don Kichocie. Oto 
„kap³an z powo³ania” walcz¹cy z ateizacj¹, starzec nie uznaj¹cy 
realiów nowych czasów, próbuje urobiæ sobie parafian w Nowej 
Rudzie, wt³oczyæ ich w ¿arna Koœcio³a - nieprzystaj¹cego do 
wyzwañ œwiata - z jego niemal wymar³¹ ³acin¹, wyimaginowan¹ 
obrzêdowoœci¹ itd. Nic bardziej myl¹cego. Gdyby ktoœ znalaz³ 
poœród zapisków „Liber memorabilium” takie ksiê¿owskie 
zapêdy to brawo! (za wyobraŸniê i wyci¹ganie b³êdnych wnio-
sków). W kronice znajdziemy natomiast przywi¹zanie do tradycji 
chrzeœcijañskiej, do poszanowania prawdy i kultywowania obycza-
jów, a wiêc pewne wartoœci uniwersalne - ponadczasowe. I jeœli 
nawet przebija z niej subiektywna ocena ks. Bia³ow¹sa, tak bardzo 
widoczna przy  okazji ganienia ksiê¿y wikarych, to czy nie œwiadczy 
to bardziej o trosce o dobro Koœcio³a, ni¿ tylko wewnêtrznym 
przekonaniu o s³usznoœci swoich os¹dów (?). Z takimi refleksjami 
bêdziemy mieæ do czynienia w kolejnych relacjach. A mo¿e tak 
surow¹ ocenê zrzuciæ na karb konfliktu pokoleñ? 

Pewn¹ podpowiedzi¹ dla naszych w¹tpliwoœci niech bêdzie 
wspomnienie ks. kanonika Jerzego Pankowiaka, proboszcza 
parafii p.w. œw. Marcina w Dzikowcu, (który obj¹³ tamtejsz¹ 
placówkê duszpastersk¹ w 1956 r. i nieprzerwanie do dziœ tam 



85Liber memorabilium księdza Białowąsa

administruje!).
– Po roku mojej pracy w tutejszej parafii do Nowej Rudy powrócił 

ks. Michał Białowąs. Czasem byłem proszony, by podwieźć go tu, czy 
tam. Miałem samochód, który wtedy był rzadkością, a i luksusem. Pa-
miętam, a byłem wówczas wiekiem koło trzydziestki, różne bardziej lub 
mniej zabawne wydarzenia z udziałem ks. doktora. Lubił opowiadać 
kawały o PRL-u, z których sam co prawda się nie śmiał, lecz młodzi 
księża często słysząc je pokładali się ze śmiechu. Był nieco ekscen-
trycznym księdzem, ale obowiązkowym po dobrej lwowskiej szkole. 
Służbę Bogu i parafii stawiał ponad wszystko. Należałem do takiego 
pokolenia powojennych kapłanów, którzy zawsze mieli szacunek dla 
starszych wiekiem i doświadczeniem księży. Ks. Białowąs mógł być 
i był dla wielu z nas przykładem, nigdy nie trzymał nas młodych na 
dystans, wręcz przeciwnie.

No wiêc jak to naprawdê by³o z tym - jak niektórzy z³oœliwie 
mawiaj¹ - „zgryŸliwym ksiêdzem starcem”? Czy ks. Bia³ow¹s 
zas³u¿y³ sobie na nasz¹ pamiêæ, czy mo¿e nie bardzo?

– By siê o tym przekonaæ, wczytajmy siê ponownie w s³owa 
„Liber memorabilium”.

*  * *  
W dniu 31. maja 1959. parafia Nowa Ruda obchodziła uroczyście 

40-lecie kapłaństwa Ks. Administratora Dr. Michała Białowąsa. Rów-
nocześnie obchodził jubileusz cały rocznik. W dniu 29.V.1919. roku 
ks. Arcybiskup Józef Bilczewski wyświęcił w katedrze lwowskiej 29. 
kleryków. Z tego żyje 19., w tym dwu w Anglii. Na zjazd przybylo 11. 
Nie przybyli: Nowicki Jan, Redolecki Adolf, Rękas Michał (sparaliżo-
wany). Zapowiedział przyjazd Arcybiskup Baziak, ale akurat wypadł 
pogrzeb ks. Jana Stepy biskupa w Tarnowie, który zmarł 28.V.1959. 
Wikary Generalny z Wrocławia ks. Prałat Marcinowski miał przybyć, 
ale na wigilię zachorował na atak krwi do mózgu. Przybył tylko ks. 
Hilowicz kanonik kapitulny i miał kazanie na sumie odprawionej 
pzez jubilata, gospodarza. Ksiądz Biskup Kominek przysłał list z 
gratulacjami i błogosławieństwem. W poniedziałek rano, a nawet już 
w niedzielę wieczór jubilaci rozjechali się tak, że na nabożeństwie ża-
łobnym za zmarłych kolegów odprawionym uroczyście przez ks. Dr. 
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M. Białowąsa o godz. 9. rano w poniedziałek był jedynie ks. Profesor 
Dajczak i to nie do końca, bo już przed konduktem zasłabł na niedy-
spozycję żołądka.  Z jubilatów najgorszy stan zdrowia wykazywał ks. 
Paweł Boczas -  astma, wątroba, serce. Najlepiej fizycznie czuje się ks. 
Tytus Krzeczyk proboszcz w Legnicy. Również księża Kwiatkowski i 
Czubryj nieźle się trzymają.

Księża z Dekanatu ofiarowali ks. Dr. M. Białowąsowi wspaniałą 
stułę białą, parafianie stułę i komżę.

* * *
Dnia 28.Vi.1959. ks. Ludwik Kośmidek z Radkowa odprawił pry-

micje w Radkowie. Skończył Szkołę Poligraficzną w Nowej Rudzie i 
jeden rok Liceum. Reszta szkoły w Seminarium.

W tymże dniu przyjechał ks. Jankowski z Jugowa ze swoim daw-
nym ministrantem, obecnie neomystą Janem Szyndlerem z przemy-
skiej diecezji. Neomysta miał Mszę św. w Nowej Rudzie o godz. 11., 
zaś ks. Jankowski piękne i aktualne kazanie o godności i trudności 
kapłaństwa.

Do Nowej Rudy został przydzielony jeszcze jeden wikary od 15. 
lipca 1959. Jest nim Józef Weligała.

Dnia 25. czerwca 1959. około godziny 10. rano przepadła z przed-
sionka kościoła skarbonka przybita, wkręcona do muru wraz z zawar-
tością. W skarbonce mogło być około 150 zlp. W tym samym czasie 
została załamana drewniana skarbonka na środku kościoła. Mogło tam 
być kilkanaści złp. 

* * *
Dnia 31.Vi.1959. wyjechała z kopalni w Nowej Rudzie wycieczka 

9. aut po 32. osoby, razem prawie trzystu osób na wycieczkę nad jezioro 
w Otmuchowie. Dla wycieczki odprawił ks. Feliks Jemioło Mszę św. 
o godz. 7. rano. Udział wzięło około 50 osób. Na jeziorze w Otmu-
chowie utonęła po godzinie 12. w południe Irena K. z ul. Spacerowej, 
dziewczyna lat 16. Wyjechała z ojcem w kajaku około 300 m od brzegu. 
Kajak się przewrócił, pływać nie umiała, miała na szyi gumowe koło 
bezpieczeństwa, ale korek w jakiś sposób wyleciał i w kole zamiast 
powietrza była woda. Ojciec jakoś się wyratował. Dziewczyna na Mszy 
św. nie była, choć spowiadała się i była do komunii św. przed trzema 
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tygodniami, w pierwszy piątek czerwca. Dziwna pobożność polskich 
katolików, pilnują pierwszego piątku, a nie dbają o niedzielną Mszę św. 
Pogrzeb miała z księdzem, a fakt został duszpastersko wyzyskany.

* * *
Dnia 14.Viii.1959. Minister Gospodarki Komunalnej wydał okólnik 

20, z 23.IV.1959. w sprawie poniemieckich majątków kościelnych, 
w którym twierdzi, że majątki kościelne zostawione przez Niemców 
przeszły na własność państwa. Wobec tego plebanie przechodzą pod 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i mają opłacać czynsz miesz-
kalny i to w tył od 1.I.1959. r. Nawet Rady Miejskie Narodowe ten 
czynsz nałożyły, a mieszkańcom plebanii nakazują wnosić podanie o 
przydział mieszkania. Wedle instrukcji Kurii wszyscy administratorzy 
parafij wnieśli odwołania do Przewodniczącego Rady Narodowej i 
pozwy do Sądu o naruszenie własności.

Kuria zapowiedziała, że 15. sierpnia 1959. r. przybędzie do Barda 
Śląskiego J. E. Ks. Prymas Stefan Wyszyński. Przywitanie przy ko-
ściele 15.VIII. o godz. 10.45., sumę polową odprawi J. E. Ks. Biskup 
Bolesław Kominek, kazanie wygłosi  na sumie o 11.30. Ks. Prymas. 
Powstał spory ruch w parafii i szukanie sposobu dostania się do Barda 
na tę uroczystość.

Dnia 13. sierpnia o godz.10. rano ksiądz katecheta Józef Weligała 
oświadczył, że nie będzie się wiktował na plebanii. Zanim można było 
spytać dlaczego, co się stało, ksiądz Weligała wyszedł z pokoju i odtąd 
chodzi na wikt do Sióstr Salezjanek naprzeciw kościoła. Wolność i 
demokracja. Obowiązki wikarego spełnia normalnie, bez zarzutu.

„W nowym roku szkolnym 1959/60 ok. 400 tys. dzieci i młodzieży 
kształcić się będzie w szkołach podstawowych, średnich ogólnokształ-
cących i zawodowych bez nauczania religii. Szkół takich mamy obecnie 
w kraju ok. 1000. 600 z nich stanowią szkoły nowo zorganizowane.
(...) Szkoły bez nauczania religii powstają również na wsi i w małych 
miasteczkach. Organizuje się je na żądanie rodziców, nie stwarzając 
jednocześnie trudności tym dzieciom, które chcą uczyć się religii poza 
szkołą.

W wielu zakładach kształcenia nauczycieli oraz niektórych szkołach 17„Gazeta Robotnicza”, 29 sierpnia 1959 r. tytuł: 1000 szkół bez nauki religii w nadchodzą-
cym roku szkolnym.
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średnich od nowego roku szkolnego nie będzie się prowadzić lekcji w 
klasach pierwszych i ósmych. Będą to tzw. klasy rozwojowe.17(...)

* * *
Dnia 1.iX.1959. zmarł na polu nagle na udar serca Adolf Ajbin. 

Siedział od czasów wojny bez ślubu kościelnego z wdową, której mąż 
zastrzelił się z tego powodu, że romansowała z Adolfem Ajbinem. 
Wysiłki duszpasterskie w Nowej Rudzie w roku 1950. podczas Misyj 
parafialnych, by ich połączyć ślubem kościelnym, nie udały się, gdyż 
Adolf tłumaczył, że narzeczona jest histeryczką i on nie chce się z nią 
wiązać ślubem, ale właśnie mają zamiar się rozłączyć. Ten stan trwał 
aż do nagłej śmierci. Nadto Adolf Ajbin wziął od ks. Bohusza reżimo-
wego administratora parafii Nowa Ruda pole kościelne na trzy lata. 
Po upływie terminu w roku 1957. pola nie chciał zwrócić. Po oddaniu 
sprawy do sądu zapadł 25.VIII.1958. r. wyrok, że zaskarżona ziemia 
wraca do kościoła. Adolf Ajbin wniósł odwołanie. Odwołanie do tego 
czasu nie załatwione a Adolf Ajbin zmarł. Ponieważ siedział bez ślu-
bu kościelnego, nie miał mieć kościelnego pogrzebu, choć katolicka 
rodzina (ojciec, dwu braci, siostra) o to zabiegali.

* * *
Dnia 2. września we środę między godziną 10. a 15. zginęły dwa 

obrazy z ołtarza Serca Pana Jezusa i jeden z ołtarza św. Józefa w kościele 
parafialnym w Nowej Rudzie.

* * *
Dnia 1.X.1959. zmarł przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej 

w Nowej Rudzie Leon Kossowski. W roku 1956. był sekretarzem Partii. 
Żona Anna Prościewicz, syn Stefan był ministrantem. Za czasów sta-
linowskich Leon Kossowski stracił twarz, był skazany na rok jakiegoś 
obozu przymusowego. Pół roku odbył, pół urlopowany, pracował w 
Splocie jako elektromonter. W roku 1957. w lipcu został przewodni-
czącym Powiatowej Rady Narodowej. Człowiek zasadniczo religijny, 
cierpliwy, dla wszystkich uprzejmy, idący na rękę. Od roku zaczął 
chorować na raka. Gdy się zorientował, że sprawa niebezpieczna, w 
lipcu 1959. r. wezwał księdza z Wambierzyc (ks. Jasiewicz T.J.), został 
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zaopatrzony świętymi sakramentami, nacisnął na swego syna Stefana, 
by póki żyje ojciec wziął ślub kościelny z narzeczoną, co się też stało. 
Po śmierci Partia nakłaniła żonę Kossowskiego, by zrezygnowała z 
pogrzebu kościelnego, to Partia weźmie cały pogrzeb na swój koszt, 
urządzi go z paradą, orkiestrą, sztandarami i t. d. Ułatwi jej otrzymanie 
renty i wszelkich łask państwowych. Żona, długoletnia śpiewaczka w 
chórze kościelnym, warszawianka, „praktykująca katoliczka” poszła 
na to. Pogrzeb odbył się bez księdza. Dla uspokojenia katolickiego 
sumienia rodzina chciala, by przynajmniej w dniu pogrzebu odprawić 
Mszę św. uroczystą w katafallium o godz. 9. tak, by cała rodzina mo-
gła wziąć udział w nabożenstwie a o godz. 4. po południu odbędzie 
się pogrzeb. Na takie łączenie katolicyzmu z bezreligijnością ksiądz 
proboszcz nie zgodził się. Msza św. może być po pogrzebie, bo i za 
samobójców Msze św. można odprawiać, ale przeważnie bez reklamy. 
Jakżesz kruchy i niekonsekwentny jest polski katolicyzm.

Dnia 25.XII.1958 r. odbył się ślub kościelny Stępniak i Bialik z 
Włodowic. Narzeczeni przy zapowiedziach 6. grudnia 1958. r. umó-
wili się co do dnia ślubu w kościele, zaprosili gości z Nowego Sącza, 
Szczecina, zabili wieprza. W międzyczasie 10.XII.1958. zaczęła obo-
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wiązywać ustawa o przymusowym kontrakcie małżeńskim cywilnym 
zanim ksiądz udzieli błogosławieństwa małżeńskiego w kościele. 
Narzeczeni nie mogli wziąć kontraktu cywilnego z powodu braku me-
tryki cywilnej narzeczonej zza Buga. Na wesele nie zostal zaproszony 
sekretarz Gminnej Rady Narodowej we Włodowicach, chętnie wraz 
z żoną upijający się na cudzy koszt. Doniósł o tym do Prokutatury. 
Na skutek tego odbyła się 11.IX.1959. r. rozprawa sądowa w Nowej 
Rudzie, sygnatura aktu K.P. 532. Prowadził rozprawę sędzia Bambo-
rowicz z Kłodzka. Oskarżał prokurator Kowal. Obaj trzęśli portkami 
ze strachu przed kursem antykościelnym i Partią. Po dwu tygodniach 
ksiądz proboszcz dowiedział się prywatnie, że zapadł wyrok o zapła-
cenie 800 żłp kary. Sąd Wojewódzki zażądał przysłania sobie wyroku 
z uzasadnieniem (podobno na skutek żądania Partii, której wydaje się 
wyrok za łagodny).

* * *
Dnia 18. października 1959. ks. katecheta Józef Weligała ubierając 

się w zakrystii do Mszy św. o godz. 9. posłał ministranta, by ks. Dr M. 
Białowąs przyszedł do zakrystii z konfesjonału. Ks. Dr M. Białowąs 
nie zważając na formę zaproszenia przyszedł do zakrystii, przerywając 
spowiadanie i usłyszał, że ksiądzu Weligale jest z gardłem coś nie w 
porządku, mówiłby za cicho i choć jest przygotowany, nie będzie mógł 
przypadających nań kazań wygłosić. Wygłosił je doraźnie ks. Dr M. 
Białowąs na dziewiętówce, sumie i na wieczornej Mszy św. W dniu 
25.X.1959. ks. Dr Białowąs przed ubieraniem się do sumy w zakrystii 
poprosił ks. J. Weligałę, by zaraz wyspowiadał kilka osób z orszaku 
ślubnego, bo jako ojciec i bracia pana młodego chcą być razem z parą 
młodych do komunii św. na sumie. Ks. Dr Białowąs nie zdążył ich 
wyspowiadać, gdyż nadszedł czas sumy, a ślub miał być przed sumą. 
Ksiądz Weligała odmówił spowiadania przed sumą i z początkiem, na 
której ma mieć kazanie. Ks. Dr Białowąs udzielił ślubu, zaczął sumę, a 
ksiądza Weligałę poprosił, by po kazaniu odmówił z ambony Litanię do 
Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia się rodzaju ludzkiego (dzień Chry-
stusa Króla), a potym poszedł z tacą. Ks. Weligała od razu powiedział, że 
„w żadnym razie z tacą nie pójdzie”. Ks.Dr M. Białowąs po odśpiewanej 
Ewangelii, podczas kazania poszedł do konfesjonału, wyspowiadał 
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członków orszaka ślubnego, ciesząc się z sukcesu duszpasterskiego, że 
z okazji ślubu cała religijna rodzina przystępuje do Sakramentów Św. 
Ks. Weligała po kazaniu nie poszedł ani do konfesjonału, ani z tacą. Z 
tacą musiał iść świecki człowiek, szofer z Magistratu Dziekanowski. 
Drugi ksiądz katecheta prowadził chór dzieci przy organach. Coś wy-
chowanie w Seminarium Duchownym szwankuje.

* * *
W niedzielę 25.X.1959. zapowiedziano z ambony na wszystkich 

Mszach św., że w sobotę przed dniem Wszystkich Świętych będzie 
sposobność do spowiedzi, aby jak najwięcej wiernych mogło 1.XI. być 
do komunii św. i zyskiwać odpusty za zmarłych. O godz.17. we wiligię 
Wszystkich Świetych ks. Jemioło odprawił Nieszpory Różańcowe, ks. 
Józef Weligała pojechał do chorego taksówką, blisko i o 17.45. był już z 
powrotem. W konfesjonale był tylko ks. Dr M. Białowąs, a penitentów 
tłum. Po nieszporach o godz. 18. żaden z księży katechetów nie zajrzał 
do konfesjonału. Ks. Dr Białowąs polecił kościelnemu poprosić księży, 
bo wielu czeka na spowiedź. Po jakimś czasie przybył ks. Jemioło, ale 
ks. Weligała siedział w pokoju i ministrantowi odpowiedział, że tam 
przyjdzie, ale (w ogóle do 19.30.) nie przyszedł. Sporo penitentów ode-
szło spiesząc się a najcierpliwsi zostali wyspowiadani. Jak na neomystę 
trochę słaba gorliwość. 

* * *
3.Xi.1959. Dnia 2. listopada. Dzień zaduszny. Msza św. uroczysta 

żałobna o 8. rano i o 6. wieczór. Przede Mszą św. spowiadał ks. Dr M. 
Białowąs, by ludziom ułatwić łapanie odpustów. Żaden z księży kate-
chetów nie zaglądnął do konfesjonału ani rano ani wieczorem.

Dnia 1.XI.1959. Ks. J. Weligała miał sumę czytaną ze względu na 
gardło. Po południu jednak na cmentarzu wygłosił donośne i bardzo piękne 
kazanie. Swoją drogą ks. Dr Białowąs podczas kazania na sumie wyjaśnił 
dlaczego suma czytana i z ludźmi odmówił Zdrowaś Maryjo o uproszenie 
zdrowia dla gardła księdza katechety. Wspólna modlitwa wiele znaczy.

Dnia 3.XI.1959. przyszli dwaj egzekutorzy z Wydziału Finansowego 
na egzekucję czynszu od mieszkańców plebanii. Plebania bowiem zo-
stała uznana za własność państwa i jej mieszkańcy mają płacić czynsz 
jako lokatorzy w budynku państwowym. Na razie ksiądz Dr Białowąs 
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wstrzymał egzekucję zapewnieniem, że jutro sprawę załatwi w poro-
zumieniu z Kierownictwem Wydziału Finansowego.

* * *
Dnia 4.XI.1959. Ks. Dr. M. Białowąs wpłacił w Wydziale Finan-

sowym podatek od nieruchomości w wysokości zeszłorocznej (1036 
złp) i od lokali za rok 1959. (133.20 złp). Udało się na razie wstrzymać 
egzekucję pretensyj do czynszu.

* * *
Dnia 11.Xi.1959. dwaj egzekutorzy Miejskiej Rady Narodowej 

przynieśli nowe upomnienia do lokatorów plebanii, by płacili czynsz od 
1.VII.1959. r. pod grozą egzekucji administracyjnej (groźba: wniesie-
niem do sądu w druczku skreślona). Kierownik Egzekucji Powiatowej 
Rady Narodowej odmówił wykonania egzekucji. Ksiądz w Słupcu 
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otrzymał wymiar czynszu na plebanię od 1.IX.1959. Jakiś bałagan 
istnieje w tej sprawie.

Dnia 7. listopada 1959. doręczono ze Sądu Powiatowego w Nowej 
Rudzie ks. Dr. M. Białowąsowi postanowienie zapłacenia 800 złp kary 
(z art. 781 dekret z 8.VI.1955. Nr 25. poz. 151.) za udzielenie ślubu 
25.XII.1958. Stępniak - Bialik bez kontraktu cywilnego + 80 złp kosz-
tów + 25 złp doręczenie, razem 905 złp.

Rektorat Seminarium Duchownego we Wrocławiu polecił kle-
ryka nazwiskiem Jan Kirz, by parafia ufundowała dlań stypendium 
na utrzymanie po 400 złp miesięcznie, począwszy od 1.IX.1959. 
Ksiądz Feliks Jemioło katecheta w Nowej Rudzie otrzymał 
10.XI.1959. od Ks. Dr. M. Białowąsa 1.200 złp, by przy okazji 
wyjazdu na egzamin we Wrocławiu owe pieniądze stypendyście 
wypłacił. Dnia tego o godz. 20. ksiądz Jemioło zatelefonował z 
Wrocławia, że mu te pieniądze w Seminarium Duchownym we 
Wrocławiu, z teczki skradziono! 

* * *
Dnia 13.Xi.1959. Dzień św. Stanisława Kostki. Zapowiedziano od 

godz. 17. spowiedź młodzieży męskiej. Już o godz. 16. młodzież zaczęła 
gromadzić się przy konfesjonałach, ale tylko jeden ks. Dr. Białowąsa 
był czynny od 16.30. Dopiero o w pół do 18. przyszedł ks. Jemioło. 
Ks. Weligała był zajęty przygotowaniem kandydatów na ministrantów 
do składania przyrzeczeń. Niestety nie wszystka młodzież mogła się 
wyspowiadać, chociaż chłopcy przeważnie się wyspowiadali, zostało 
sporo dziewcząt niewyspowiadanych. Odłożono im spowiedź i obiecano 
na jutro t.j. w sobotę po południu.

Ks. Weligała przeegzaminował 24 kandydatów naministrantów. O 
godz. 18. ustawili się pod chórem kościoła. Wyszła po nich procesja z 
zakrystii. Procesyjnie zostali wprowadzeni przed ołtarz św. Stanisława 
Kostki przyozdobiony obficie sztandarami papieskimi i narodowymi, 
kwiatami. Po odczytaniu listy 24 kandydatów na ministrantów przez 
ks. Weligałę, kandydaci legli krzyżem na dywanie przed ołtarzem, a 
tymczasem ksiądz Weligała odmówił z wiernymi Litanię do Matki Bo-
żej. Po „Pod Twoją obronę” ks. Proboszcz Dr Białowąs przemówił do 
kandydatów, że mają nie tylko przy egzaminie na ministranta udowadnić 
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znajomość służby przy ołtarzu, a pokazać w życiu, że są dobrymi synami 
swoich rodziców, dobrymi uczniami w szkole, wzorowymi kolegami 
poza szkołą. Potym spytał trzy razy obecnych w kościele, czy nie mają 
jakich zastrzeżeń przeciw kandydatom na ministrantów. Gdy nikt nie 
podniósł zarzutów, zostały poświęcone odznaki, komże i szarfy. Ks. 
Proboszcz każdemu ministrantowi ją włożył z upomnieniem, by strzegł 
bieli swej duszy symbolizowanej przez biel komży. Potym ministranci, 
każdy z osobna przyrzekali wierność Bogu, Ewangelii św. i Kościołowi 
i że bedą strzegli dostojności honoru ministranta. Następnie odbyła 
się ceremonia dotykania ampułek z wodą i winem, zapalania świecy z 
kandelabru, wsypywania kadzidła do turybularza. Zakończono tę część 
modlitwą i hymnem ministrantów. Potym Msza św. wieczorna z pełną 
asystą świeżo promowanych ministrantów, okadzaniem, z okolikami, 
honorową strażą z halabardami.

Po Mszy św. odbyła się „akademia” a raczej „ognisko” ministranc-
kie dla kandydatów, rodziców i rodzin w sali na I. piętrze plebanii. 
Ministranci śpiewali, deklamowali, jeden grał na skrzypcach (Grylak), 
jeden na akordeonie (Wejwrewicz). Zakończono hymnem: „Weź w swą 
opiekę nasz kościół święty”.

Siostry Salezjanki uszyły 41 komż ministranckich z płótna kupio-
nego dla dzieci przystępujących do I. Komunii Św. w maju 1959. r. Za 
uszycie zapłacono po 25 złp od sztuki. Repatriantka Krystyna Skotnicka 
uszyła 24 nowe kołnierze z czerwonego plauszu na tę uroczystość.

Uroczyste promowanie na ministrantów uczyniło głębokie wrażenie 
na rodzinach. Jedna matka podczas uroczystości zemdlała, gdyż syn jej 
nie znalazł się wśród promowanych. Od dawna kandydował, ale na kilka 
dni przed uroczystością upomniany za jakiś wybryk przez ks. Weligałę, 
obraził się, wyraził się pogardliwie o przyrzeczeniu ministranckim 
(„mam je w nosie„) i przestał chodzić na bezpośrednie przygotowanie 
i próby do uroczystości. Matka, która tak pragnęła widzieć go wśród 
promowanych, podczas uroczystości zemdlała i została odwieziona 
karetką pogotowia do szpitala.

* * *
Dnia 15.Xi.1959. wypadła zewnętrzna uroczystość św. Stanisława 

Kostki. Ks. Weligała Józef przygotował piękne kazanie z dobrym 
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przykładem. Szczęśliwe małżeństwo mieszka w osobnej wilijce, mają 
5-letnia Hanię. Ojciec górnik ginie w katastrofie górniczej. Do matki 
jeszcze młodej zaleca się kawaler, ale daje do zrozumienia, że nie chce 
pracować na nie jego dziecko. Matka z kawalerem wyjeżdża na kil-
kudniowy urlop, dziewczynkę zamyka w głuchej piwnicy, skazując ją 
na śmierć głodową. Po czterech dniach wracają, dziecko ledwie zipie. 
 Matka bierze je na ręce, obejmuje szyję. Dziecko myśli, że to pieszczota, 
 ale matka zacisnęła ręce i zaduszone dziecko zawisło martwe na kola-
nach matki. Młody kawaler zobaczywszy to powiedział, że boi się takiej 
kobiety, bo nie jest pewien, czy z nim by kiedy tak nie zrobiła i uciekł. 
Przykład ten dostosował do matek Trumien, które dostarczają trupów 
z dzieci nienarodzonych, zamiast stać na straży życia. W ślubowaniach 
podnosiły ręce, a teraz gdyby podniosły, byłyby to ręce skrwawione. 
Szereg niewiast uciekało z kazania. Uderz w stół...

(...) 18 oddziałów wojewódzkich, 169 oddziałów powiatowych, 50 
kół zakładowych i terenowych, ok. 50 tys. członków Towarzystwa Świa-
domego Macierzyństwa - to wynik przeszło 3-letniej wytrwałej pracy.

Wynik pracy Towarzystwa obaliły zbyt często spotykaną opinię, że 
kobiety niechętnie odnoszą się do środków zapobiegawczych, że wolą 
przerywanie ciąży (...).

Milion wydanych i sprzedanych broszur w ciągu 2 lat dowodzi za-
interesowania literaturą uświadamiającą. Czwarte wydanie broszury 
pt. „jak zapobiegać ciąży” osiągające nakład 320.000 egzemplarzy, 
drugie - 100-tysięczne wydanie „Poradnika małzeńskiego” (...) a 
także inne podobne przykłady - to najlepszy sprawdzian ogromnego 
zapotrzebowania na tego typu literaturę. (...)

O słuszności metod zapobiegania niepożądanej ciąży najlepiej prze-
konuje jednak środek zapobiegawczy. Wychodząc z tego założenia oraz 
w związku ze stałymi brakamiw pokryciu zapotrzebowania Towarzystwo 
Świadomego Macierzyństwa (...) uruchomiło we własnym zakresie pro-
dukcje dobrej, sprawdzonej i używanej w wielu krajach globulki (...).

Jeśli chodzi o środki dla meżczyzn, to braków w zaopatrzeniu nie 

18„Trybuna Ludu”, 18 listopada 1959 r. tytuł: Dorobek i plany pracy Towarzystwa Świado-
mego Macierzyństwa.
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obserwuje się, natomiast można i należy życzyć sobie poprawy ich 
jakości18. (...)

* * *
Dnia 23.Xi.1959. o godz. 18. wszedł do Kancelarii Parafialnej ks. Jó-

zef Weligała i zapytał ks. Dr. M. Białowąsa: „Jak jest z tym węglem?”,- 
A o co chodzi, przecie w jednym pokoju może ksiądz palić. W drugim na 
obchód imienin księdza ks. Feliksa Jemioło też się paliło, ale stale tam 
palić nie ma potrzeby. Ale o co księdzu chodzi? Na to ksiądz Weligała: 
„Ja jestem zdenerwowany, ja nie będę w zimie siedział, ja jutro pojadę” 
i wybiegł z kancelarii, zanim się było można o coś więcej dopytać, czy 
czegoś dowiedzieć. Służąca Irena Kulczycka mająca lat 54 wyjaśniła, 
że do piwnicy przyszło 23.XI. około godz. 18. kilku ministrantów (ks. 
Weligała prowadzi Koło Ministrantów) i zamiast brać węgiel i patyki 
przygotowane na podpałkę, zaczęli siekierą wojować i rozbijać kłodę, 
zachowując się przy tym ordynarnie. Wobec tego przepędziła ich.

Po Nowej Rudzie krążą wieści, że na świętą Barbarę 4. grudnia ma 
przybyć do Słupca I. Sekretarz Partii Gomułka, ma też być w Nowej 
Rudzie w Liceum. Na tę uroczystość zamówiono specjalnie 1.200 
(tysiąc dwieście) flaszek wódki.

* * * 
Dnia 6.XII. na odpust przybyli ks. Michałek Pallotyn z Wałbrzy-

cha i miał kazania na roratach, dziewiętówce i sumie. Ks. Celestyn 
Rubaszewski przyjechał na motorze z przyczepą z Budzowa na 
sumę. Przywiózł go ob. Płonka z Budzowa. Do asysty przybyli ks. 
Golinczuk z Jugowa i ks. Ordakowski z Drogosławia. Przybył też ks. 
Andrzej Jankowski z Jugowa. Ludzi było trochę więcej niż w zwykłą 
niedzielę. Ks. Weligała dyrygował ministrantami, których było około 
80 umundurowanych, ks. Jemioło prowadził chórek dziewczęcy. Na 
obiad odpustowy na plebanię ksiądz Weligała nie przyszedł, choć był 
zaproszony. Obecni dziwili się, nie wiedząc jak sobie to tłumaczyć. Ks. 
Jankowski twierdził, że czegoś podobnego by nie zniósł, żeby wikary 
na obiad odpustowy nie przyszedł. Tłumaczyłem, że ma jakieś zajęcia z 
ministrantami, bo wynikła tam jakaś awantura, że trzeba było rodziców 
wołać, ale temu nie bardzo chciano wierzyć.
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* * * 
W niedzielę 6.XII.1959. zapowiedziano z ambony, że 8. grudnia 

w Święto Matki Boskiej będzie Msza św. o godz. 6. wieczór a od go-
dziny 5. wieczór sposobność do spowiedzi św. dla panien. O tej porze 
przyszedł do konfesjonału ks. Dr Białowąs, ksiądz Jemioło Feliks wy-
świetlał film o Niepokalanym Poczęciu. Ks. Weligała Józef przyszedł 
5 minut przed 18. godz. Przed konfesjonałem i w ławkach około 200 
dzieci i dziewcząt do spowiedzi. Ks. Weligała wyspowiadał 3 osoby, 
wstał i poszedł odprawiać (binowaną Mszę św.) do zakonnic, które 
mają pokoik-kapliczkę po drugiej stronie ulicy, o 20 m od kościoła, ks. 
Jemioło odprawiał wieczorną sumę w kościele (około 600 osób), ksiądz 
Dr Białowąs spowiadał ile zdążył, reszta odeszła bez spowiedzi, bo ks. 
Weligała bez porozumienia się, zapragnął kapelanować 5 zakonniczkom 
ze szkodą duszpasterską dla parafii.

* * * 
W niedzielę 13.Xii.1959. r. ks. Jemioło śpiewał sumę, ksiądz We-

ligała adorację z ambony, jakoże adoracja 6.XII. (pierwsza niedziela 
miesiąca) ze względu na przypadający odpust św. Mikołaja została 
przeniesiona na tę niedzielę. Ks Dr Białowąs siedział w konfesjonale. 
Po zejściu z ambony ks. Weligała nie poszedł z tacą. Zwykle ksiądz 
mówiący kazanie potym zbiera kolektę. Wobec tego ks. Dr Białowąs 
wyszedł z konfesjonału do zakrystii, już tam księdza Weligały nie zastał, 
sam ubrał się w komżę i poszedł z tacą.

Podczas obiadu ks. Dr Białowąs spytał ks. Jemioło czy w Semi-
narium nie zakazują księżom obecnie zbierać na tacę, choć dawniej 
nakazywano jak świadczy Podręcznik Nabożeństw. Ks. Jemioło odpo-
wiedział, że w Seminarium o tym w ogóle nie mowili ani tak ani nie.

Podczas obiadu przyszedł do stołu brat Marek, który od kwietnia 
spełnia funkcję organisty i w niedzielę zwykle stołuje się na plebanii, 
gdyż ma kawał drogi do swojej pustelni na górze św. Anny. Brat Marek 
zaczął skarżyć się mu przy organach zimno w ręce i czy nie możnaby 
tam zainstalować na zimę żarówki ogrzewającej. Ks. Dr Białowąs 
chcąc mu dać zgrabne przypomnienie powiedział: Przychodzi mi na 
myśl, czy nie skasować na jakiś czas grania, bo brat trochę w śpiewie 
ludziom przeszkadza, niepotrzebnie gra podczas podniesienia i bło-
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gosławieństwa, kiedy powinna być cisza, a na podniesienie jedynie 
dzwon z wieży się odzywa. Zaś podczas Mszy św. od Ofertorium do 
komunii św. powinny być tylko pieśni mszalne, nie Maryjne, czy inne. 
W tym momencie ks. Jemioło nałożywszy sobie na talerz cielęciny, 
jarzyny, ogórka,  zerwał się nagle i wybiegł z refektarza przez kuchnię 
na korytarz.  Brat  Marek to zauważył i tak osądził: Pewnie mu się nie-
dobrze zrobiło. Ks. Dr Białowąs też tak sądził. Za chwilę przyszedł do 
refektarza instruktor ministrantów, by zabrać z wieszaka płaszcz ks. 
Jemioły. Sprawa się wyjaśniła.

* * * 
23.Xii.1959. Dnia 22. grudnia o godz. 11. przyszedł egzekutor 

 i mimo poinformowania go, że sprawa czynszów za lokale parafialne 
na plebanii jest w sądzie, zaczął czynności egzekucyjne t.j. zapisywać 
przedmioty. Zapisał maszynę do pisania, adapter, zegarek na rękę 
na skórzanym pasku, maszynę do szycia, 2 szafy dębowe z lustrem 
w drzwiach (własność parafii). Chciał by podpisać spis tych rzeczy. 
Podpisu odmówiono. Zapisał też 5 kg szynkę w kuchni za czynsz ku-
charki, mimo że mu tłumaczyła, że ona jako jedna osoba, inwalida nie 
potrzebuje szynki i że szynka jest własnością ks. Doktora Białowąsa, 
który otrzymał ją od swych dawnych parafian z Budzowa na święta. 
Wiadomość o zapisaniu szynki świątecznej na plebanii przez egzekutora 
rozeszła się po parafii i sprawa nabrała humorystycznego kolorytu. Na 
drugi dzień rano 23.XII.1959. naczelnik Wydziału Finansowego zwolnił 
szynkę od egzekucji.

* * * 
Dnia 24.Xii.1959. do spowiedzi około 300 osób. Do godziny 9. 

rano wszyscy się wyspowiadali. Po południu około 15. kapały dzieci 
do spowiedzi, ale niestety nie było komu spowiadać. Ks. Proboszcz 
zawalony interesantami w kancelarii. Zgłoszono kilkadziesiąt chrztów, 
kilkanaście ślubów. Ks. katecheta Weligała wyjechał na Wigilię i święta 
do Międzylesia, a ks. Jemioło miał gości, bo dwu braci doń przyjechało 
i jeszcze jeden znajomy.

* * * 
Dnia 26.Xii. ks. Dr M. Białowąs w konfesjonale od w pół do 8. do 

10. z 10-minutową przerwą na wypróżnienie pęcherza. Ks. Jemioło 
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odprawił prymarię i sumę. Ks. Weligała miał dziewiętówkę i kazanie 
na sumie. Po kazaniu poszedł wprost do konfesjonału, gdy wszyscy 
już byli wyspowiadani. Wobec tego ks. Dr M. Białowąs poszedł na 
kazaniu księdza Weligały z tacą na K.U.L. W tym czasie przyniesiono 
do zakrystii około 30 dzieci do chrztu. Ks. Weligała z konfesjonału się 
ulotnił a ks. Dr M. Białowąs po powrocie ze składki był zmuszony 30 
dzieci ochrzcić i matkom wywody dawać. Ks. Jemioło skończył sumę, 
ale pomóc nie mógł, bo do gości się spieszył.

O godz. 4. po południu ks. Jemioło udzielił jednego ślubu i poszedł na we-
sele, ks. Weligała poszedł do szpitala a ks. Dr M. Białowąs udzielał 8 ślubów 
i kilku chrztów do godz. 6. wieczór, poczym wyszedł z wieczorną Mszą św. i 
kazaniem jak zwykle. Nieco szwankuje pomoc wikarych w duszpasterstwie.

* * * 
Dnia 27.Xii. niedziela. Ks. Dr M. Białowąs od godz. w pół do 8. 

w konfesjonale, ks. Weligała też, ale wkrótce wyszedł. Do spowiedzi 
wiele nie było, ale wciąż kapali. Sumę ks. Weligała śpiewa a ks. Je-
mioło z chórem dzieci przy organach. Już po wyjściu sumy ks. Jemioło 
zawiadamia przez ministranta kościelnego, że na kazanie (jego dyżur) z 
chóru nie zejdzie. Kościelny daje o tym znać ks. Dr. M. Białowąsowi, 
który ledwie chwycił komżę i pobiegł na ambonę głosić kazanie.

Za to po sumie na obiad przyprowadził dwu chłopów tęgich nic 
nikogo nie uprzedzając. Tak już od Wigilii przyprowadza codzień w 
porze jedzenia dwu lub trzech parobasów, którzy siadają do stołu, nie 
odzywają się, jedzą i odchodzą. Naiwne chamstwo. Nie wiadomo czy 
wyrzucić, czy zapytać, jak to jeszcze długo będzie. Kucharka chora, a 
zastępująca Krysia nie wie, czy ma być uśmiechnięta do złej sytuacji, 
bo się na tyle gęb nie przygotowała, a w święta sklepy zamknięte. Wy-
skrobuje ostatnie zapasy, by być gościnną. Co za wychowanie.

Już dziś ks. Jemioło zagadywał, czy może jutro pojechać do kolegi 
gdzieś pod Jelenią Górę, bo dyżur ma ks. Weligała. Ksiądz zaś Weligała 
jutro jedzie do Wrocławia na dzień skupienia. W takiej sytuacji ks. 
Proboszcz ma ustawiczny dyżur.

Podczas wieczornej Mszy św. zasiadł w konfesjonale ks. Weligała. 
Z tacą oczywiście nie poszedł. Mszę św. z kazaniem miał ks. Dr. M. 
Białowąs. Dobry znak, że przecież wikary zjawił się dla sportu w kon-
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fesjonale nie mając w kościele specjalnej funkcji. Ks. Jemioło poszedł 
do szpitala ze Mszą św.

* * * 
30.Xii.1959. Dnia 27. grudnia doniesiono, że Dr Adam S. z ul. 

Demokratów dawniej wyczyniał na potęgę skrobanki, bo mu była 
 potrzebna gotówka na wódkę. Po jakimś niepowodzeniu miał docho-
dzenie i obecnie boi się. Ale za to lekarz Ludwik C. z ul. Kościuszki 
chętnie się tego podejmuje i z tego twierdzą złośliwi i może zazdrośni - 
kupił żonie wspaniałe futro. Taksówkę wygrał w totolotku. Informatorki 
tych spraw dość poważne osoby i mogące znać stan rzeczy. Zalecenie 
społeczne na zabieg dozwolony ustawą o regulacji urodzin daje zwykle 
lekarz Wójcik z Ośrodka Zdrowia. To są zabiegi bezpłatne, od których 
lekarze się starają wymigać. Popłatniejsze są zabiegi prywatne ale nie-
dozwolone. Goście dwaj księdza Jemioło od Wilii (czwartek, piątek, 
sobota, niedziela) w poniedziałek odjechali, ale trzeci, brat pozostał. 
Dziś już jest środa 30.XII.1959. i nie wiadomo jak długo jeszcze pozo-
stanie, bo nikt nie mówi, tylko przychodzi do stołu, by mu dać dobry 
obiad. Już służka zaczyna sarkać. Czy nie gruboskórność.

(...) papież zdjął z indeksu „Nędzników”. Trzeba było więc czekać 
kilkadziesiąt lat, aby wierzący nie popełnili grzechu czytając Wiktora 
Hugo. (...) Przyszła mi na myśl ta pouczająca hiostoria nie dlatego, 
abym chciała pisać rozprawę o literaturze. Przypomniałam sobie o 
niej, kiedy trafiła mi do rąk niewielka broszura bedąca jeszcze jednym 
dowodem równie nieprzejednanego, co odległego od życiowej praktyki, 
stanowiska kościoła Broszurka nosi tytuł „Istota i świętość małżeństwa” 
i - jak nietrudno się domyślić poświecona jest sprawom przerywania 
ciąży i stosowania środków antykoncepcyjnych. (...)

Trudno polemizować z szeregiem pojęć i sformułowańzawartych we 
wspomnianej broszurze.(...) Bo jak tu na przykład zastanawiać się czy 
kobieta poddając się zabiegowi przerywania ciąży łamie piąte przyka-
zanie czy nie, czy - innymi słowy - popełnia morderstwo. (...)

Widzieliśmy i niestety do dziś spotykamy tyle nędzy i ludzkiej 
tragedii, która bierze swój poczatek w realizowaniu zasady „co rok 

19„Trybuna Ludu”, 14 grudnia 1959 r. tytuł: Zabobon i  życie.
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to prorok”, że piekne powiedzenie o Bogu i dzieciach pozostanie dla 
nas na zawsze w księdze przysłów i to nie najmądrzejszych. (...) I 
rzecz teraz w tym, aby z popularyzacją świadomego macierzyństwa, 
nauką kultury seksualnej dotrzeć do najdalszych zakatków kraju, aby 
 zwalczyć ciemnotę o i zabobon, aby położyć kres niejednej ludzkiej 
tragedii.19 (...)

* * * 
Dnia 3.i.1960. niedziela. Ks. Jemioło odprawił Mszę św. o godz. 

w pół do 8. rano, bez kazania, przeczytał ogłoszenia. O godz. 9.  ks. We-
ligała odprawił Mszę św., ksiądz Jemioło przeprowadził Adorację i 
kierował śpiewem dzieci. Ks. Dr M. Białowąs spowiadał, a kościelny 
chodził z tacą. Sumę miał mieć ks. Jemioło, ale goście znowu do niego 
przyjechali, więc prosi, by ks. Dr M. Białowąs odprawił za niego sumę. 
Oprócz tego ks. Dr M. Białowąs pójdzie na pogrzeb o 15. po południu, 
będzie miał zmianę tajemnic o 17., będzie uczył śpiewu o w pół do 18., 
odprawi Mszę św. wieczorną z kazaniem, nieszpory o godz. 18., bo 
wikarzy mają gości, albo nie lubią sumy śpiewać. I nakazywać przykro 
i być delikatnym nie dobrze wobec gruboskórności współpracowników. 
Ks. Weligała miał jedynie Mszę św. o godz. 9. rano.

* * * 
Dnia 4.i.1960. o godz. 9. rano ks. Weligała przysłał ministranta w 

sprawie „wyrównania” Siostrom za wikt. Oczywiście ministrantowi 
nie powierzyłem 800 złp, które zwykle wypłacam ks. Weligale jako 
rekompensatę za to, że nie wiktuje się na plebanii.

* * * 
Dnia 5.i.1960. Ks. Jemioło i ks. Weligała byli cały dzień na kolędzie. 

Ks. Dr M. Białowąs pełnił dyżur w parafii: dwa pogrzeby, nieszpory, 
spowiedzie, kancelaria. Ks. Jemioło wrócił z kolędy o godz. 20. i za-
stał 6 osób gości, którzy przyjechali go odwiedzić, nie są krewni ale 
znajomi. Jeden z nich akademik Marian siedział przez całe święto na 
plebanii w Nowej Rudzie, na kilka dni odjechał i znowu przybył. Służ-
ka się buntuje, zastępująca kucharkę płacze, że nie jest przygotowana 
na tyle osób, nie zaopatrzyła się w wiekszą ilość chleba, za mięsem 
stała żona kościelnego w ogonku ze 2. godziny i z trudem zdobyła 
jakiś ochłap dla księży zaledwie na dziś i jutro (święto Trzech Króli). 
Ks. Jemioło zwraca się do służącej, czy by nie mógł gości częściowo 
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umieścić w plebańskim pokoju gościnnym. Oczywiście goście nie 
pozwolą mu przygotować kazania na jutro i zapewne zaproponuje, by 
ksiądz proboszcz...

Mimo gości ks. Jemioło przygotował bez zarzutu kazanie i wygłosił 
je w tym dniu 3 razy a więc o 7.30., 9. i 11. Nie poszedł jedynie z tacą 
po kazaniu. Nadto obaj księża przygotowali i urządzili z dziećmi o godz. 
16. półtoragodzinny Hołd dzieci przy żłóbku. Były tam deklamacje, 
dialogi, gra na akordeonie, na skrzypcach, na ustnej harmonijce, chóry 
dziecięce, kolędy i przemówienie ks. Weligały. Wzięło udział kilkaset 
dzieci i rodziców mimo deszczu ze śniegiem na dworze.

Donoszą, że 8.XII.1959. r. do rodziny: Janeczko Andrzej w Nowej 
Rudzie ul. Srebrna przybyły dwie anabaptyski z pismem św. z chęcią 
porozmawiania na tematy religijne. Zaczęły od ataku na kościół kato-
licki, który nazywa Matką Boską osobę, która przecie nie mogła jako 
człowiek zrodzić Boga. Wówczas Janeczko zapytał, czy one wiedzą 
jakie jest XI. przykazanie Boże. Anabaptystki powiedziały, że Pan Bóg 
dał 10 przykazań a kościół katolicki poprawia Pana Boga i dodaje jesz-
cze pięć. Wówczas Janeczko powiedział: Otóż ja wam powiem jakie 
jest XI. przykazanie - „Nie zawracaj d... bliźniego twego. Zabierajcie 
się czym prędzej, bo nie znacie dobrze przykazań”.

Wieść o jedenastym przykazaniu gruchnęła po sąsiedztwie i parafii, 
chwyciły ją dzieci i aspostolstwo „kociej wiary” zostało ośmieszone, 
bo przy spotkaniu wysłańców zaraz pytają o jedenaste przykazanie. 
Oczywiście ten chwyt nie jest zasadniczym rozwiązaniem sprawy, 
ale wskaźnikiem jak katolickie społeczeństwo potrafi się bronić przed 
nachalną propagandą.

* * *
26.i.1960. W nocy z 25. na 26. stycznia pewien osobnik wsiadł do 

taksówki nr 16 i umówił się o jazdę do Czerwieńczyc prawie 20 km. 
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Pod lupą „bezpieki”

Rok 1960 otwiera³ dekadê lat szeœædziesi¹tych na œwiecie i w 
Polsce, rozpoczynaj¹c j¹ bynajmniej nie tylko swoim zegarem 
daty, lecz wyraŸnymi uwarunkowaniami politycznymi i gospo-
darczymi, które w tym okresie zaczê³y dominowaæ. Na œwiecie 
nurt wydarzeñ up³ywaæ mia³ pod dyktando relacji pomiêdzy USA 
i ZSRR i ich sojusznikami, w Polsce ton im nadawaæ mia³ tzw. 
system gomu³kowski, opieraj¹cy siê w du¿ej mierze na sprawnie 
dzia³aj¹cym aparacie partyjno-policyjnym. Wymusza³o to w rezul-
tacie pojawianie siê wœród ludzi zachowañ biernych i parali¿owa³o 
poczynania autentycznych ruchów spo³ecznych, które wprzêgniêto 
w karby biurokracji. Utrwalaniu siê takich tendencji sprzyja³y pla-
ny gospodarcze, co jakiœ czas modyfikowane (przez wzgl¹d na 
niewykonalnoœæ), a tak¿e jubileusze XV-lecia PRL czy Tysi¹clecia 
Pañstwa Polskiego. Zarówno na ich pod³o¿u, jak i w szerszym 
kontekœcie politycznym, piêtrzy³y siê wci¹¿ konflikty pomiêdzy 
rz¹dem a Episkopatem w Polsce.

Wiara w Boga w tamtym okresie by³a wci¹¿ wartoœci¹ nieska¿on¹ 
pierwiastkami totalitarnymi, sprzecznoœciami, k³amstwem i 
ograniczon¹ autentycznoœci¹ - s³owem, tym wszystkim czym 
¿ywiono wówczas spo³eczeñstwo polskie. Naturalnym trendem 
by³o wiêc kierowanie siê wielu ludzi w stronê prawdy g³oszonej 
przez Koœció³ katolicki. I chocia¿ propaganda komunistyczna w 
Polsce próbowa³a przeciwstawiaæ „zacofanych” duchownych, 
„postêpowemu” papie¿owi Janowi XXIII i minimalizowaæ wymiar 
organizowanych przez Episkopat obchodów Millenium Chrztu 
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Polski, to w³adza nadal przegrywa³a w kraju „walkê” o rz¹d dusz. 
Wed³ug wyników badañ, przeprowadzonych w 1960 r. wœród 
polskiej m³odzie¿y, 78% m³odych ludzi okreœla³o siê jako katolicy, 
a 12% jako komuniœci. Dane te mog³y napawaæ kler optymizmem, 
ale fakt narastaj¹cej wci¹¿ laicyzacji oraz przeszkody czynione 
Koœcio³owi w Polsce budzi³y zapewne lêk.

Realia z pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych przek³ada³y siê na 
ka¿d¹ szerokoœæ geograficzn¹ PRL-u i nawet na dalekiej prowin-
cji nie odbiega³y od œredniej krajowej. Tak¿e Nowa Ruda, tu na 
rubie¿ach Polski, mia³a swych zagorza³ych katolików i nie mniej 
zagorza³ych komunistów. Mia³a równie¿ swoich kap³anów, którzy 
nieœli jej mieszkañcom - tak jak potrafili - „œwiadectwo prawdy”. 
Wielu z ksiê¿y dekanatu noworudzkiego stawa³o niejednokrotnie 
przed miejscowym Kolegium za sw¹ duszpastersk¹ dzia³alnoœæ. 
Ta w¹tpliwa przyjemnoœæ omin¹æ nie mog³a te¿ dziekana nowo-
rudzkiego - ks. Micha³a Bia³ow¹sa. Jednak na d³ugo przed „ocen¹” 
Kolegium, a nastêpnie S¹du Powiatowego w Nowej Rudzie, jego 
osoba zosta³a poddana zgo³a innej weryfikacji - ocenie Urzêdu 
Bezpieczeñstwa.

Jak pamiêtamy, ks. Micha³ Bia³ow¹s mia³ ju¿ w swoim ¿ycio-
rysie przynajmniej jedno spotkanie z funkcjonariuszami UB 
(w 1952 r.). Fakt, ¿e wspomni o nim dopiero w relacji z roku 
1963 mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e zanotowanie takiego zdarzenia 
w ksiêdze by³o niebezpieczne, b¹dŸ cokolwiek nierozs¹dne. 
„Liber memorabilium” nie by³a przecie¿ poufnym dziennikiem, 
a raczej kronik¹ wydarzeñ parafialnych, co prawda dla wielu 
niedostêpn¹, ale np. przedk³adan¹ przy wizytacji z Kurii Arcy-
biskupiej. Byæ mo¿e równie¿ dlatego d³ugo bêdziemy szukaæ 
w niej zdañ komentuj¹cych bezpardonowe poczynania aparatu 
UB wobec noworudzkiego dziekana. W³aœciwie na dziœ dzieñ 
nie ma równie¿ mo¿liwoœci wgl¹du do „teczki” ks. Micha³a 
Bia³ow¹sa. Materia³y gromadzone przez UB by³yby obecnie 
ciekawym Ÿród³em wiedzy nt. dzia³alnoœci proboszcza. Pytanie 
tylko, czy takowe akta jeszcze w ogóle istniej¹? Bo fakt, ¿e by³y 
kompletowane jest bezsprzeczny, a jeœli tak, to sk¹d wiemy, ¿e 
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tajni funkcjonariusze czêsto „niepokoili” ks. Bia³ow¹sa?
Dowiadujemy siê o tym z relacji niektórych noworudzkich 

parafian, którzy w tamtym okresie aktywnie (choæ skry-
cie) dzia³ali na rzecz Koœcio³a noworudzkiego i pamiêtaj¹ 
z bezpoœrednich przekazów ustnych ks. Bia³ow¹sa jak 
przebiega³y jego przes³uchania, czy gro¿enie kap³anowi przez 
UB. Opowiadania te s¹ ró¿norakie i przytaczanie ich zajê³oby 
zbyt wiele miejsca. Pozostañmy wiêc przy stwierdzeniu, ¿e 
UB przynajmniej kilkanaœcie razy nachodzi³o proboszcza a 
„spotkania” przybiera³y wyrafinowan¹ formê zastraszania. 
Bardzo charakterystyczne w tej materii jest wspomnienie, 
Boles³awa Bia³ow¹sa, bratanka ks. Micha³a, warte w tym 
miejscu przytoczenia:
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- Pomagałem przy pracach na parafii i pamiętam jak milicyjna 
taksówka zabrała stryjka Michała w biały dzień z placu kościelnego. 
Kilka godzin go nie było. Później wyznał, że zabrali go w góry do lasu, 
gdzieś w okolice Srebrnej Góry albo w stronę Bielawy. Tam grozili 
mu bronią, rozmawiali jak go zlikwidować. Innym razem, w trakcie 
przesłuchania, straszono go, że zostanie potajemnie powieszony i nikt 
nie będzie wiedział kto to zrobił, jak i gdzie, albo że podpalą plebanię 
i spłonie żywcem. Takich gróźb pamiętam kilka.(...) Stryjek, z tego co 
wiem, nigdy nie bał się tych pogróżek. Wiele w życiu doświadczył i 
dużo mógł wytrzymać. Nie przestraszyły go też aresztowania i wyroki 
na księży. Ani te, które były na początku lat pięćdziesiątych, ani te z lat 
sześćdziesiątych...

Jeœli wyobraziæ sobie choæby po czêœci w jakiej atmosferze 
odbywa³y siê te uprowadzenia (tak mo¿na chyba nazwaæ nie-
spodziewane wizyty i wywózki UB), to nikt nie chcia³by byæ 
w skórze ks. Bia³owasa. Niós³ on brzemiê niez³omnej postawy 
kap³ana, który by³ przyk³adem i dawa³ otuchê w trudnych chwilach 
noworudzkim wiernym. Jak wiêc „szkodliwa” w mniemaniu UB 
musia³a byæ ta dzia³alnoœæ duszpasterska, jeœli funkcjonariusze z 
tak¹ determinacj¹ d¹¿yli do skutecznego przestraszenia s³usznego 
wiekiem prowincjonalnego proboszcza.

Uprzedzaj¹c nieco kronikarskie zapisy, przyjmijmy do 
wiadomoœci, ¿e dzia³ania UB wobec ks. Micha³a bêd¹ prowadzone 
ci¹gle i w³aœciwie do jego œmierci. Rok 1960 r. wydaje siê byæ w 
tym obszarze szczególnym, gdy¿ wydarzenia, które wtedy mia³y 
miejsce s¹ dowodem na to, ¿e po s³ownych groŸbach rozpoczyna³ 
siê etap konkretnych dzia³añ tajnych funkcjonariuszy. Przekonamy 
siê o tym z dalszych kronikarskich zapisów, choæ ks. Bia³ow¹s 
nie pisze tego wprost.
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* * *
(...) 3.ii.1960. r. W drugiej połowie listopada 1959. r. administra-

tor parafii w Drogosławiu ks. Szczepan Sadowy wypisał na kartkach 
prośbę taką: „W związku z obchodem 50-lecia Kościoła i parafii w 
Drogosławiu Rada Parafialna i Komitet Obchodu 50-lecia zwraca się z 
prośbą o złożenie ofiary na ogrodzenie cmentarza, odnowienie ołtarza 
i wprowadzenie do kościoła centralnego ogrzewania. Za najmniejszą 
choćby ofiarę Komitet składa Bóg Zapłać! Pod tą odezwą był podpisa-
ny ks. Stefan Sadowy. Odezwy wkładano do kopert. Niektóre koperty 
były adresowane do poszczególnych parafian. Przeważnie bez adresu 
roznosiły parafianom Siostry Różańcowe. Przy oddawaniu koperty 
informowały, że same żadnych datków nie przyjmują, ale należy je 
składać w kościele na tacę lub w zakrystii. Takaż sama informacja była 
ogłoszona z ambony. Takie odezwy otrzymali też dwaj parafianie, którzy 
o tym donieśli do Powiatowej Rady Narodowej i sprawa znalazła się 
na Kolegium orzekającym. W dniu 2.II.1960. ks. Sadowy Szczepan 
został skazany na 1.500 złp kary lub 37 dni aresztu.

* * *
Dnia 7.ii.1960. ks. Dr M. Białowąs wyjechał do Wrocławia na 

konsekrację ks. Wawrzyńca Urbana na Biskupa. Obaj katecheci zostali 
na parafii. Żaden ani na jednej Mszy św. nie poszedł z tacą. Ministranci 
zebrali 650 złp. Zwykle zbiera się 1300-1500. Jest to pierwsza niedziela 
miesiąca, składka przeznaczona na utrzymanie N. Kurii. O godz. 15. 
zostały przygotowane Jasełka w kościele. W ogłoszeniach był punkt 
o Jasełkach. Tymczasem księża tego punktu nie odczytali, natomiast 
ogłosili spóźnioną choinkę u Sióstr dla chóru dziecęcego. W ten sposób 
zostały rozbite Jasełka. Powstała dziwna konkurencja.

* * *
Dnia 10. lutego 1960. został wezwany na Kolegium orzekające w 

Nowej Rudzie ks. Wiktor Płonczyński administrator parafii w Ścinaw-
ce Dolnej za ogłoszenie z ambony, że grupa młodzieży tradycyjnym 
zwyczajem chce kolędować po wsi. Przy tej okazji można złożyć ofiarę 
na uzupełnienie uposażenia organisty, czy sprzątaczki. Został skazany 
przez kolegium.

* * *
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W dniu 12.ii.1960. został wezwany na Kolegium brat Marek, 
organista w Nowej Rudzie i kustorz kościółka św. Anny za to, że w 
jesieni 1959. r. nie mając całej sumy na wypłacenie w sobotę rze-
mieślników zajętych przy remoncie zabytkowego kościółka na górze 
św. Anny poszedł z komitetowym Wójcikiem do kilku sąsiadów, by 
wypożyczyli trochę pieniędzy a chodziło o około 500 złp na wypłatę. 
Ponieważ jeden nie mógł tyle pożyczyć, kilku złożyło się na tę sumę. 
Kolegium zasądziło brata Marka i Komitetowego Wójcika na 1.000 
złp grzywny, która może być zamieniona na areszt licząc po 30 złp 
za dobę. Jako świadek oskarżenia występowala Zofia M. z góry św. 
Anny, siedząca bez ślubu kościelnego. Protokołowała: Rajewska Zofia. 
Przewodniczący Kolegium: Palej Emil. Członkowie: Włodek Stanisław, 
Podjacki Bernard. 

* * *
Dnia 20.ii.1960. r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 

Nowej Rudzie posłało taksówką dwu urzędników po wszystkich pa-
rafiach z ankietą na temat, ile wyniosły składki na tacę w 1959. r., ile 
wydatki na utrzymanie kultu, ile wyniosły sumy przychodnie to znaczy 
zebrane i odesłane na Kurię, Seminarium Duchowne, K.U.L., Caritas, 
utrzymanie służby. 

* * *
Dnia 22.ii.1960. w niedzielę ks. Józef Weligała po kazaniu na sumie 

nie poszedł za składką, ale zaraz po przyjściu do zakrystii zrzucił komżę 
i pospieszył do domu, słuchać radia. Ks. Dr M. Białowąs był zmuszony 
zostawić konfesjonał (do spowiedzi nie było już nikogo) i pójść z tacą, 
potym ochrzcić, dawać wywody, bo ks. Weligała odprawiał sumę. Gdy 
za składką chodzą ministranci, lub uproszeni świeccy, składka jest o 
połowę mniejsza.

W dniu 7.II.1960. gdy ks. Dr był we Wrocławiu na uroczystości 
Sakry Biskupiej ks. Wawrzyńca Urbana zebrano zaledwie 650 złp. 
 Wobec tego zaszła konieczność zapytania N. Kurii, co robić, wobec 
bojkotu zbierania składki przez księży wikarych. Na delikatne zapytanie 
księża odpowiadają niemal grubiańsko: „Mnie tego w Seminarium nie 
 uczono”.

* * *
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Dnia 28.ii.1960. niedziela zapustna. Ks. Jemioło miał Mszę św. 
o godz. 9. dla młodzieży. Tak spieszył, że młodzież pieśń: „Z rąk ka-
płańskich” na ofiarowanie nie zdążyła skończyć do Podniesienia. Po 
Mszy św. po ostatniej ewangelii uciekł do zakrystii bez błogosławień-
stwa  półtoratysiąca ludzi Najświętszym  Sakramentem. Ponieważ ks. 
Weligała pojechał ze sumą do Włodowic ks. Jemioło binował sumę. 
Odczytał ogłoszenia i Mszę św. galopem odwalił tak, że wszystko 
razem z Asperges19 i błogosławieństwem trwało 3 kwadranse. Niczym 
wyścigi niegdyś na Mokotowie. Po sumie pognał na obiad (ks. Dr M. 
Białowąs tymczasem chrzcił sześcioro dzieci) i zamknął się w pokoju, 
by mu nie wypadło spóźnionego chrztu dokonać.

* * *
Dnia 6.iii.1960. ks Dr M. Białowąs miał sumę. Ksiądz Jemioło 

czytał zamiast kazania List Episkopatu. Po przeczytaniu zamiast pójść 
z tacą, zrzucił komżę i pospieszył do mieszkania do radia i gości.

Coraz częściej pojawiają się w czasopismach notatki i wyroki na 
księży.

„Ksiądz katecheta Władysław Nowak prowadzący lekcje religii w 
Częstochowie pobił okrutnie jedną z uczennic 14-letnią Barbarę W. za 
niewłaściwe zachowanie się. Pobicie było tak dotkliwe, że lekarz, do 
którego rodzice zaprowadzili dziewczynkę zwolnił ją z lekcji w szkole 
na okres 5. dni. W stosunku do księdza sadysty prokuratura rozpoczęła 
dochodzenie i sprawa jego skierowana zostanie do sądu”.

Gdańsk. Ksiądz Kazimierz Gutowski z parafii Wierciny powiat 
Nowy Dwór został przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku skazany na 3 
lata więzienia za naruszenie swoim postępowaniem „podstawowych 
zasad wolności sumienia i wyznania”. Jak wynika z aktu oskarżenia 
i zeznań świadków ksiądz Gutowski od dłuższego czasu publicznie 
szkalował i poniżał miejscowych nauczycieli za to, że stali na sta-
nowisku świeckiego nauczania w szkole. Podobnych metod używał 
także w stosunku do niektórych mieszkańców Wiercin. W rezultacie 
podburzającej działalności ks. Gutowskiego w Wiercinach wytworzyła 
się sytuacja utrudniająca pracę nauczycielstwa i stwarzająca podział 

19Asperges – uroczyste poświęcenie wiernych wodą święconą.
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między mieszkańcami wsi.
Donoszą, że w lutym 1960. r. został w Lądku Zdroju osądzony ksiądz 

katecheta (ks. Mieczysław Szymański?) za jakiś incydent w szkole.
* * *

Dnia 10. marca 1960. służąca na plebanii Irena Kulczycka stwier-
dziła, że w komórce na strychu świeci się duża lampa elektryczna 
i kilka małych, sprowadzonych tam przez ks. katechetę Jemioło do 
wywoływania zdjęć. Zdjęcia te były wywoływane przed 4. miesiąca-
mi. Od tego czasu dzień i noc piliły się lampy na rachunek plebański. 
Często w pokoju ks. Jemioło pali się cały żyrandol, gdy ksiądz jest na 
kolacji, na telewizji lub w szkole. Dowód, że ks. Jemioło nadaje się już 
na samodzielnego duszpasterza, bo jest nadzieja, że będzie wówczas 
pilnował i tacy i światła, gdy będzie sam prowadził kasę.

* * *
28.iii.1960. Dnia 24. marca zostały w Kolegium orzekającym 

Wojewódzkim we Wrocławiu zatwierdzone wyroki Kolegium Powia-
towego w Nowej Rudzie na ks. Wiktora Płonczyńskiego i Brata Marka 
za urządzenie „zbiórki” bez zezwolenia Władzy.

Dnia 24.III.1960. o godz. 19. Fryderyk M. kierownik referatu spraw 
komunikacji motorowej w Nowej Rudzie zamieszkały u rodziców 
Ścinawce Średniej - wypadł z motocykla, uderzył głową o bruk. Przy-
wieziony bez przytomności do szpitala, dnia 25.III.1960. namaszczony 
olejami św., przytomności nie odzyskał a dnia 28.III. przed godz. 6. 
rano zmarł. W związku z tym wypadkiem powstały różne opowiadania, 
że w tym miejscu już zanotowano 5 wypadków, jakoże tam za czasów 
niemieckich stał krzyż żelazny, który Polacy usunęli i obecnie zabijają 
się, ów kierownik lubił popić i jechał właśnie po wódkę, bo brakło jej 
w jakimś hulaszczym towarzystwie. Inni, że jechał do kochanki, jakiejś 
rozwódki w Radkowie, bo był namiętnym dziewkarzem. Jak naprawdę 
było, Pan Bóg wie.

* * *
13.iV.1960. W dniach od 1.-12. kwietnia odbyły się Misje Parafial-

ne, przeprowadzone przez o.o. Redemptorystów z Barda Śląskiego. 
Wygłoszono około 40 kazań, wyspowiadano 4000 ludzi, rozdano 8000 
komunikantów. Pięciu redemptorystów przez cały czas spowiadało i 
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głosiło kazania. Toteż pomoc księży sąsiednich okazała się zbędna. Naj-
głębsze wrażenie czyniły kazania, które głosił o. Franciszek Kowecki, 
 o. Krawiec. Pomagali też: o. Lendzian, o. Całka i o. Józef Kosiarski.

W dniu 11.IV.1960. misjonarze udali się do szpitali i chętnych wy-
spowiadali i zakomunikowali. Z tego powodu wynikły zapytania ze 
strony Rady Narodowej, na jakiej podstawie nastąpił najazd misjonarzy 
na szpitale i dlaczego Dyrekcja na to pozwoliła.

Dnia 13.IV.1960. ks. Feliks Jemioło (Wielka Środa) w ubraniu 
sportowym zjawił się u ks. Proboszcza i oświadczył, że wyjeżdża 
na cały dzień motorem na wycieczkę. Nie czekając na odpowiedź 
odjechał.

* * *
Dnia 14.iV.1960. Brat Marek Pragnący otrzymał wezwanie do 

stawienia się w kryminale w Kłodzku do odsiedzenia kary 30 dni za 
niezapłaconą karę za niedozwoloną zbiórkę, na mocy wyroku Kolegium 
orzekającego przy Powiatowej Radzie Narodowej.

* * *
Dnia 16.iV.1960. we Wielką Sobotę o godz. w pół do 15. wybuchł 

na strychu kościoła nad zakrystią pożar. Stryszek był zamknięty drzwia-
mi na klamkę, bez klucza. Dojście na ten strych było z przedsionka 
do zakrystii. Na tym stryszku były stare, rachunki ułożone tam przez 
niemców. Na stryszek wchodziło się z przedsionka zakrystii krętymi, 
kamiennymi schodami. Kto tam podłożył ogień?

Zaalarmowano straż pożarną. Przybyła ale nie miała wody. Za-
łożono szlauchy do rzeczki około 100 m, ale cóż z tego, kiedy motor 
nie chciał chodzić. Nadjechały straże z Kłodzka i Wałbrzycha. 
Ks. Dr Białowąs polecił wytoczyć drabinę z podwórka plebanii. 
Uczynił to Bolek Białowąs i przystawił ją wprost na strych i byłoby 
się zgasiło w kilka minut, gdyby była woda. Kłodzko przybyło z 
własną beczką wody, strażacy po przystawionej drabinie wyszli na 
dach i zaczęło się rzetelne gaszenie. Nadjechała straż z Wałbrzy-
cha założyła szlauchy od rzeczki i przeprowadziła je schodami na 
wieżę i zaczęła prądem wody bronić zajęcia się strychu nad główną 
nawą. Pożar ugaszono o 16.30. Szczególnie rzetelnie gasili: Pasek 
Karol ze straży w Kłodzku, bezrobotny Wojciechowski Zdzisław 
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z ul. Piastów i ślusarz Benedykt Bartkowski. Powstanie pożaru 
zdaje się wskazywać na podpalenie. Na stryszku nie było żadnej 
instalacji elektrycznej.

„Z nie wyjaśnionych dotychczas przyczyn w noworudzkim kościele 
- otoczonym starymi kamieniczkami - wybuchł pożar, który poważnie 
zagrażał całemu śródmieściu.

Wprawdzie miejscowe oddziały straży ogniowej interweniowały 
natychmiast, ale okazało się, że strażacy kompletnie nie orientują się 
w rozmieszczeniu hydrantów oraz, że... w sieci wodociągowej brakuje 
wody. Niebezpieczeństwo żywiołowej klęski rosło więc z minuty na mi-
nutę: na dachach okolicznych domów pojawili się ratownicy z wiadrami 
i bosakami, w każdej chwili gotowi do obrony własnego dobytku.

Dopiero ekipom straży pożarnej z Kłodzka i Wałbrzycha, przybyłym z 
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pełnymi beczkami, udało się opanować sytuację. W walce z płomieniami 
szczególnie wyróżnił się przodownik I roty Pogotowia Straży Pożarnej 
w Kłodzku - Karol Pasek.

Pożar w Nowej Rudzie powinien stać się przestrogą dla kompetentnych 
czynników oraz przyczynić się do przyspieszenia budowy tzw. ujęć radkow-
skich. Tylko natychmiastowa realizacja tego projektu jest w stanie poprawić 
katastrofalną sytuację w zaopatrzeniu w wodę miasta i powiatu”.20

* * *
Dnia 20.iV.1960. Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej 

ob. Jan Ziętak zaprosił na godz. 9. rano księdza Dr. M. Białowąsa 
„celem przeprowadzenia rozmowy”. Na ten czas przybyli do tego 
samego pokoju Dyrektor Szpitala dr Pilecki, magister Panenka i jesz-
cze jakichś dwu. Przewodniczący zainicjował rozmowę: Zaprosiłem 
Księdza Doktora w przykrej sprawie, bo oto 4. kwietnia wdarli się do 
szpitala brackiego bez wiedzy dyrektora księża misjonarze i zdezorga-
nizowali porządek zajęć w szpitalu, spowodowali opóźnienie chorym 
zastrzyków  i medykamentów, przeszkodzili w posiłkach i zmuszali 
chorych do spowiadania się. Gdy chory nie chciał się spowiadać, to 
dwu przychodziło, by go nakłonić. Ks Dr Białowąs odpowiedział, że 
to jest sprawa nie przykra, ale w przedstawieniu ob. przewodniczącego 
humorystyczna. Jak można kogoś zmusić do spowiedzi? Czy misjonarz 
odpędzał sanitariuszki z zastrzykami, bo teraz chce chorego spowia-
dać? Szpital ma oficjalnego kapelana, którym jest ks. Dr M. Białowąs, 
który dla uszanowania sumienia i krępowania się w spowiedzi przed 
duszpasterzem znajomym zaprasza raz w roku obcych księży, by nawet 
chorym katolikom ułatwić spełnienie przykazania. Chorzy proszą o taką 
spowiedź i chętnie z obcych kapłanów korzystają.

Podczas sumy Wielkanocnej 17.IV.1960. odczytano w ogloszeniach 
z ambony, że w czasie pożaru dachu zakrystii odznaczył się między 
innymi „bezrobotny” Zdzisław Wojciechowski. Z powodu słowa „bez-
robotny” była wielka dyskusja na zebraniu Powiatowej Rady Narodo-
wej w dniu 19.IV.1960. Zastanawiano się, czy to nie obraza Państwa 

20„Słowo Polskie”, 20 kwietnia 1960 r. tytuł: Pożar zagrażał całemu śródmieściu a w sieci 
nie było wody.
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Demokratycznego, w którym przecie bezrobotnych nie ma, a raczej są, 
ale ich być nie powinno.

* * *
Dnia 30.iV.1960. zaczął się remont spalonego dachu zakrystii, pod 

egidą górnika: Junaka Jana, pomagali mu Bartkowski Benedykt, Peszko 
Jan, Zając N. Dalszy ciąg remontu od 2.V.1960.

Ks. Jemioło jest już prawie dwa lata wikarym w Nowej Rudzie. Dzisiaj 
1.V.1960. wypadło mu mieć wieczorną Mszę św. i nie wiedział, jak się 
ona odprawia: cicha, czy śpiewana, czy jest kazanie, czy jest błogosławień-
stwo. Kazanie wygłosił ks. Dr Białowąs i poszedł z tacą a ks. Jemioło po 
ostatniej ewangelii uciekł do zakrystii, bo nie wiedział, czy jest na końcu 
Błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu. Widać, że w ciągu dwu 
lat, nie mając wyraźnej funkcji w kościele podczas wieczornej Mszy św. 
nigdy nie zainteresował się, by zostać w kościele, a nużby ktoś chciał się 
wyspowiadać.

* * *
Dnia 6.V.1960. pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 6. rano kilka-

dziesiąt osób do spowiedzi, a ks. Jemioło poszedł bez porozumienia 
się odprawić Mszę św. zakonniczkom w szpitalu, bo wymyśliły sobie 
nocną adorację tak, aby skończyć Mszą św. w I. piątek miesiąca rano 
 i odciągnąć księdza od spowiadania w kościele parafialnym.

Do remontu spalonego dachu nad zakrystią i wieżyczki trzeba około 
10 m3 drzewa, 3 cetnary blachy i eternitu na powierzchnię dachu około 
200 m2. Deski udało się „pożyczyć” u chłopów w Krajanowie za kaucją 
w wysokości wartości materiału, 4 m3 desek naszalowanie udało się 
doraźnie kupić w P.Ż.G.S. w Nowej Rudzie. Leżały na placu 2 lata jako 
materiał „inwestycyjny”. Ponieważ plan inwestycyjny został zmieniony, 
deski mogły być sprzedane.

Do remontu w czynie społecznym zgłosili się parafianie: Mess 
Michał emeryt budowlany, Junak Jan cieśla górniczy, Preisner Antoni, 
Tomczyk Stanisław, Noga Teofil pracujący w Browarze, Tysowski Emil 
 kolejarz, Sibiński Władysław, Pakos Edward, Dziura Wojciech.

* * *
7.V.1960. W dniach 2-7. maja wszystkie krokwie spalone zostały 

zastąpione nowymi, nadpalone wzmocnione brusami nowymi, cały 
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dach oszalowany deskami 20 mm, gruzy uprzątnięte. W ciągu kilku 
dni mógłby być dach pokryty eternitem, ale go nie ma, choć starania o 
niego rozpoczęły się dwa tygodnie temu. Najofiarniej pracował Junak 
Jan, który zużył jeden tydzień swego urlopu z kopalni i przez tydzień 
nie schodził z pogorzeliska. Ponieważ udalo się zdobyć prywatnie 
trochę blachy ślusarz Fabryki Mebli Bolesław Białowąs kręci rynny i 
półrynny, by zastąpić spalone. Tak więc przy pomocy Boskiej i ludzkiej 
skutki pożaru już są niemal zlikwidowane. Koszty materiałów pokrył 
ks. Dr M. Białowąs z własnej kieszeni.

Dochodzą wieści, że przed 1. maja tego roku 1960. Rada Narodowa 
w Nowej Hucie pod Krakowem postanowiła usunąć krzyż postawiony w 
roku 1957. na placu, na którym miał stanąć kościół. Plac był poświęcony 
uroczyście przez J. E. Biskupa Baziaka, krzyż postawiony, rozpisany 
konkurs na plan kościoła, plan zatwierdzony, zaczęto zbierać w całej 
Polsce ofiary, wykopano fundamenty, przywieziono piasek, zaczęto 
zwozić cegły. Tymczasem w zeszłym roku roboty wstrzymano, a w tym 
roku postanowiono w Prezydium Rady Narodowej zamiast kościoła 
zbudować szkołę. Ludność Nowej Huty zdawało się nie bardzo reli-
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gijna, nie pozwoliła krzyża usunąć, milicjantów obrzuciła kamieniami, 
sprowadzone z Krakowa wojsko odmówiło posłuszeństwa strzelania 
do tłumów. Oburzeni mieszkańcy zdemolowali dom Prezydium Rady 
 Narodowej, Dwa dni trwała walka o krzyż aż Władze Centralne na-
kazały milicji ustąpić i zostawić krzyż w spokoju. Zagraniczne radia 
podawały wiadomości o tych zajściach. W Polsce ani prasa ani radio nie 
uczyniły o tym najmniejszej wzmianki. Jednak przypadkowi naoczni 
świadkowie potwierdzają, że te wypadki miały rzeczywiście miejsce.

* * *
Dnia 17.V.1960. uczniowie i uczennice kl. XI. w Nowej Rudzie 

poprosili o wieczorną Mszę św. w intencji swego egzaminu matu-
ralnego. Od godz. 17. do w pół do 19. wyspowiadali się u swego ks. 
Katechety Dr. M. Białowąsa, ponad trzydzieści, kilkoro przyszło do 
spowiedzi na drugi dzień rano. O godz. 18.30. szęściu maturzystów 
zgłosiło się w zakrystii z prośbą o komże, bo chcą posłużyć do Mszy św. 
jako ministranci w sposób uroczysty. Wszyscy przystąpili do komunii 
św. (kilkoro na drugi dzień rano) w czasie tej Mszy św. Po ostatniej 
ewangelii ks. Dr M. Białowąs przemówił okolicznościowo i życzył 
pomyślnego egzaminu. Na zakończenie zaśpiewano: Boże coś Polskę. 
Uroczystość ta wywarła duże wrażenie na wiernych, którzy pod koniec 
Mszy św. zebrali się licznie na nieszpory majowe na godz. 19. Młode 
pokolenie nie jest bezbożne. Z młodzieżą przystąpiła do komunii św. 
profesorka matematyki p. Hajdukiewicz wdowa po kapitanie spod 
Monte Cassino.

* * *
Dnia 21.V.1960. o godz. przed 19. przyniesiono z Woliborza dziecko 

do chrztu. Ks. Weligała przygotowywał się do odprawiania nieszporów 
majowych i powiedział, że nie ochrzci, bo to nie jego tydzień (nie ma 
dyżuru), ksiądz Jemioło przeszedł przez zakrystię i powiedział, że nie 
ochrzci, bo on w tym roku przygotowuje dzieci do I. Komunii Św. 
Dopiero dano znać ks. Dr. Białowąsowi, który przeprowadzał protokół 
przedślubny w kancelarii, aby ochrzcił dziecko, bo nie ma komu.

* * *
Dnia 22.V.1960. ks. Jemioło odprawił wieczorną Mszę św., na którą 

uczęszcza około 400 osób. Po ostatniej ewangelii zabrał kielich i wrócił 
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do zakrystii (bez modlitw, błogosławieństwa). Wierni pomyśleli, że za-
chorował, inni, że spieszy się na telewizję i nie dokończył nabożeństwa. 
Ksiądz Dr Białowąs wracając w komży z konfesjonału w tym czasie 
zaintonował: „Święty, święty” i udzielił wiernym błogosławieństwa 
 Sakramentem. Ks. Jemioło po skończonym nabożeństwie zaczął się 
w zakrystii awanturować wobec kościelnego i ministrantów. Mówił, 
że go w Seminarium uczyli, że nabożeństwo nie powinno trwać dłużej 
niż 50 minut, że w katedrze nie ma błogosławieństwa po wieczornej 
Mszy św. i że on choć chce być posłusznym będzie musiał odmówić 
posłuszeństwa. Ksiądz Jemioło ma jakiś uraz do błogosławieństw 
Najświętszym Sakramentem. Na samą Wielkanoc w czasie sumy, po 
ostatniej ewangelii uciekł do zakrystii ku zdziwieniu ludzi. Przed trzema 
tygodniami po prymarii tak zrobił, a dzisiaj po wieczornej Mszy św. 
Ludzie się gorszą, dlaczego nabożeństwa niedzielne są niedokończone. 
Uważają to za lekceważenie i spieszenie się „do kina”.

* * *
Dnia 6.Vi.1960. w poniedziałek Zielonych Świąt po południu przy-

był ks. Andrzej Jankowski z Jugowa z 30. ministrantami na rowerach do 
Nowej Rudy na poświęcenie sztandaru ministrantów. O godz. 18. wyszli 
ministranci z Jugowa i Nowej Rudy z plebanii, ze sztandarem do kościo-
ła. Sztandar ustawiono na podwyższeniu przed balaskami, ks. Weligała 
wyszedł z Mszą św. Po ewangelii ks. Jankowski wygłosił piękne kazanie 
i poświęcił sztandar. Rodzice chrzestni sztandaru trzymali wstążki i 
czekali kiedy mają zlożyć ofiary na spłacenie sztandaru. Tymczasem 
wyznaczeni ministranci nawalili, nikt nie postawił koszyczka i nic nie 
zebrano. Nawet nikt z tacą nie poszedł na Mszy św., choć kościół był 
przepełniony. Po Mszy św. procesja ze sztandarem dookoła kościoła. 
Na końcu okazało się, że ktoś skradł rower ministrantowi z Jugowa. 
Rowery stały na podwórzu plebanii. Chłopiec Frankiewicz Franciszek 
z kl.I. Szkoły Nr 1 widział, jak uczeń Szkoły Nr 2 wziął ten rower i 
pojechał stokiem góry w kierunku rzeźni. Rower się znalazł.

* * *
Dnia 12.Vi.1960. r. odbyła się uroczystość I. Komunii Św., do której 

przystąpiło ponad 300 dzieci. Ks. Jemioło Feliks wraz z zakonnicami 
przygotował bardzo sumiennie tę uroczystość od strony zewnętrznej. 
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Ubranka miały opaski, welony, lilijki, świece. Ustawianie się, przycho-
dzenie, odchodzenie, bez zarzutu. Oczywiście i strona wewnętrzna była 
pracowicie przygotowana. Rodzice sprawili białe płótno do pokrycia 
ławek, gdzie siedzą pierwszokomunijne dzieci. Dużurni rodzice pil-
nowali porządku. Z dziećmi przystępowali do komunii św. rodzice i 
krewni. Pomagał spowiadać ks. Lipecki ze  Ścinawki Średniej i o. Re-
demptorysta Grela z Paczkowa. Dzieci po uroczystościach trwających 
od w pół do 8. do 10. godziny otrzymały obfite śniadanie. Potym były 
fotografie. Po południu rozdanie medalików, obrazków oprawionych, 
złożenie przyrzeczeń, co do uczestnictwa we Mszy św., od wódki i 
tytoniu i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Niemal 100% dzieci było w poniedziałek i wtorek do komunii św. 
rano albo po południu. Doszła bowiem wiadomość na razie prywatna 
od o. Redemptorysty, że obecnie już jest pozwolenie na komunię św. 
wieczorną przy jakimkolwiek nabożeństwie wieczornym, choćby nie 
było Mszy św. wieczornej.

Ostatnio Prez. MRN w Nowej Rudzie przeznaczyło 10 tys. zł na 
odnowienie i urządzenie sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

W sali tej w ciągu minionych 15 lat udzielono już prawie 4.200 
ślubów. W tym samym czasie zarejestrowano w księgach USC przeszło 
15 tysięcy urodzin oraz około 3.500 zgonów.

Przeglądając zapisy z ostatniego 15-lecia stwierdzamy, że przyrost 
naturalny wynosił 408 osób w roku 1957, zaś 1.708 w 1959 roku. W 
pierwszych dwóch latach powojennych nie zanotowano przyrostu, lecz 
ubytek mieszkańców, a w pierwszej połowie br. po raz pierwszy od 10 lat 
zaznacza się lekki spadek urodzin. Najwięcej małżeństw na przestrzeni 
15 lat zawarto w 1948 r. - aż 412.21

* * *
Na dzień 13.Vi.1960. ks. Dr M. Białowąs został zaproszony na 

godz. 10. rano do prezesa Powiatowej Rady Narodowej ob. Ziętaka. 
Ob. prezes przypomniał, że księża są obowiązani prosić o zezwolenie 
na odbycie procesji Bożego Ciała, że należy się trzymać trasy zeszło-

21(„Gazeta Robotnicza”, 14 czerwca 1960 r. tytuł: 4.200 ślubów noworudzkiego USC)
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rocznej, że instytucje państwowe nie dadzą żadnej pomocy technicznej 
przy urządzaniu ołtarzy i że księża, którzy nie zgłosili do Starostwa 
procesji i nie podali trasy na trzy dni naprzód a ośmieliliby się wyjść 
poza teren cmentarza kościelnego muszą być przygotowani na odpo-
wiednie represje. Ks. Dr Białowąs w odpowiedzi zwrócił uwagę, że 
parafie nie mogą prosić o pozwolenie odbycia tradycyjnej procesji, 
ale jedynie zawiadomić i ułożyć trasę. Księża o tym wiedzą i zapewne 
w dniu dzisiejszym jako terminem „na trzy dni” procesje zgłoszą, od 
Władz pomocy technicznej nie potrzebują i na nią nie liczą, ale człon-
ków Władz jako katolików na procesję zapraszają. Przy pożegnaniu się 
przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej ściskając rękę ks. Dr. M. 
Białowąsa powiedział: „My się doskonale rozumiemy”.

* * *
Dnia 16.Vi.1960. przy wspaniałej pogodzie ruszyła po Mszy św. 

o godz. 9. rano procesja Bożego Ciała. Około 300 dzieci, które w tym 
roku były do I. Komunii Św. w bieli (dziewczynki) z lilijkami, 250. 
chłopców z chorągiewkami o kolorach narodowych i kościelnych, 
około 100. ministrantów w komżach i czerwonych kołnierzach, na-
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rodu dobre 5.000. Procesja rozciągnęła się na prawie 1/2 kilometra. 
Prywatne mieszkania na trasie pochodu były ozdobione, iluminowane. 
Od kilkunastu lat był jeden ołtarz przy poczcie. W tym roku rozpoczę-
to przed kilkoma dniami remont frontu budynku poczty i zastawiono 
go rusztowaniami. Wzywano też naczelnika poczty, by nie pozwolił 
pracownikom poczty urządzać ołtarza przy „budynku państwowym”, 
bo to byłoby współdziałanie techniczne z zabobonem. Wobec tego 
religijni poczciarze przywieźli z Jugowa brzózki i urządzili ołtarz 
przy kościele. Drugi ołtarz urządził krawiec Jop przy ul. Obrońców 
Stalingradu, trzeci Wołowicz, czwarty Gawrońska w Rynku. Wszystko 
wypadło na medal.

* * *
Dnia 19.Vi.1960. odbywał się w Nowej Rudzie zjazd tych, którzy 

zdawali w Nowej Rudzie od roku 1945. maturę w tutejszym Liceum. 
Wszystkich, którzy zdawali było około 450. Zgłosiło przybycie 140. 
Faktycznie przybyło około 100. Jeden przyleciał helikopterem spod 
Szczecina. Zaproszono ks. Jana Karczewskiego, który przez 7 lat uczył 
w Liceum i był bardzo lubiany przez młodzież. Ks. Karczewski dusz-
pasterzuje we: Wielisław Stary po Polanicą, niecałe 30 km od Nowej 
Rudy. Tymczasem dyrektor Liceum ob. Rzęsikowski napisał do ks. 
Karczewskiego, by nie przyjeżdżał, bo na zjeździe sutanna nie byłaby 
mile widziana. Członkowie zjazdu wysłali 18.VI.1960. delegację i tak-
sówkę, by sprowadzić na kilka godzin ks. Karczewskiego, ale wobec 
tego listu rozpłakał się i odmówił przyjazdu.

Ks. Marian Żądziuk wychowanek tutejszego Liceum obecnie admi-
nistrator parafii Liszki pod Krakowem przybył na zjazd i kwaterował na 
plebanii. Przy tej okazji 19.VI.1960. r. podczas sumy poszedł z tacą w 
Nowej Rudzie. Potym opowiadał, że tak lichej ofiarności parafian nie 
spotykał nigdzie. Siedzi w ławce sześcioro, to na tacę daje jedno, czasem 
dwoje, często żadne, nie wchodząc w to, ile dają. U niego w Liszkach 
przeciwnie: wszyscy dają mniej lub więcej a tu i ówdzie się trafia, że 
ktoś nie daje na potrzeby kościoła. Ciekawa obserwacja gościa.

* * *
20.Vi.1960. w nocy wezwano do szpitala księdza, który jedynie 

mógł dać oleje św. nieprzytomnemu chłopcu, lat prawie 18 (dwa miesią-
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ce do 18 lat brakuje), który będąc na weselu przy ul. Młyńskiej siadł na 
rower i zjeżdżał w dół około 10. wieczór. Wpadł w przepaść ze szkarpy. 
Wylew krwi do mózgu. Twierdzą, że na weselu trochę popił, choć od 
alkoholu przy I. Komunii Św. przyrzekał i jeszcze pełnych 18 lat nie 
miał. Do Wielkanocnej komunii św. był w kwietniu podczas Misji. 

* * *
Dnia 26.Vi.1960. Ciocia prowadziła do kościoła w Nowej Rudzie 

chłopca półtorarocznego, który przywitał się z księdzem Dr. M. Biało-
wąsem, podał rękę, powiedział jak się nazywa. Wydał się nadzwyczaj 
rozwinięty. Ciotka objaśniła: chłopiec ma bardzo religijnych rodziców. 
Chodzą w pierwsze piątki do komunii św., a po powrocie dmuchają w 
buzię dziecka, by tchnąć moc płynącą z Najświętszego Sakramentu. 
Rozrzewniające! Czy jaki Teolog wpadłby na taki pomysł. Czy nie 
zabobon? Raczej mocna wiara.

Dnia 24.VI.1960. Junak Jan, Tomczyk Stanisław i Benek Bartkowski 
skończyli pokrywać papą dach nad zakrystią po pożarze 16.IV.1960. r. 
Uczynili to w czynie społecznym.

* * *
Dnia 29.Vi.1960. o godz. 18. zauważono na plebanii, że na para-

fialnej łące pali się kopa siana. Zawiadomiono posterunek Milicji, że 
ktoś podpala kopy siana. Obiecano, że kogoś wyślą. Przed godz. 19. 
przyszedł do kancelarii parafialnej Jan Legieć z Włodowic ze swym 
synem sześcioletnim i oświadczył, że jego synek urodzony w 1954. 
roku namówiony przez dwu starszych od niego chłopców, którzy dali 
mu zapałki i podjudzili, by podpalił kopę. On jako ojciec zgłasza to i 
na pokrycie części szkody wpłaca 100 złp. Kopa przedstawiała wartość 
ponad 300 złp.

Pismem z 29.VI.1960. r. Nr akt. 471/60 Prokuratura Powiatowa w 
Nowej Rudzie umorzyła dochodzenie w sprawie pożaru dachu zakrystii 
kościoła (16.IV.1960.) wobec niewykrycia sprawcy ognia.

Brat Marek t.j. Zygmunt Pragnący urządził w kościele w nawie 
bocznej Hołd żłóbka w dniach 23. i 24. stycznia i 7.II.1960. r. Kolegium 
Powiatowe do spraw karno administracyjnych 13. lipca nr rej. W.S.W.II. 
1/395/60 wydało zaocznie wyrok skazujący go na 2.000 złp grzywny 
z uzasadnieniem że: „zorganizował bez zezwolenia Władz - Jasełka, 
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przedstawienie publiczne 23. i 24.I.1960. i 7.II.1960., które odbywały 
się w miejscowym kościele parafialnym. Publiczność za wstęp na Ja-
sełka płaciła za bilety 2.50 złp i 10 złp. Dla propagandy danej imprezy 
wpłynął na jednego z uczestników, by wykonał afisze na imprezę, 
które zostały rozwieszone w Nowej Rudzie, Słupcu i Włodowicach, 
bez zgody organów Kontroli Publikacji i Prasy i na postawie art. 19. 
Rozp. z dnia 27.X.1933. r. (Dz.U. z 1933. r. Nr 85, poz. 632).” Pod 
orzeczeniem podpisany Szafrański Bronisław jako Przewodniczący 
składu orzekającego, Olejnik P., Palej E. jako członkowie, Rajewska 
jako  protokolantka.

* * *
2.Viii.1960. Z dniem 1. sierpnia 1960. r. ks. Feliks Jemioło został 

przeniesiony na administratora parafii Różanka w powiecie Bystrzyca. 
Na jego miejsce przybył ks. Józef Żurawiński administrator parafii 
Wojbórz. Ks. Jemioło przeprowadził się 28.VIII.1960. r.

Po powrocie z urlopu 2.VIII.1960. ks. Dr M. Białowąs zauważył w 
pokoju po ks. Jemiole brak niektórych części umeblowania (nakastlik, 
stolik, etażerka - stała w wielkiej sali, do której miał klucz jedynie ks. 
Jemioło). Ze strychu zniknęły już wcześniej z paczki płyty gramo-
fonowe (sto kilkadziesiąt sztuk), z których najważniejszy był zbiór: 
Missa major Bacha kupione przez ks. Dr. M. Białowąsa od muzyka 
noworudzkiego niemca Wagnera. Dostęp do strychu mieli ks. Jemioło, 
ks. Weligała, lokatorowie Skowrońscy i Irka Kulczycka. Nikt nie może 
wyjaśnić, gdzie się podziały płyty.

* * *
Dnia 8.Viii.1960. przybył do kancelarii ob. Hanus Tadeusz po 

 Licencję do ślubu w Przemkowie. Hanus jest pracownikiem umysłowym 
z Nadwórnej. Po wystawieniu Licencji Hanus pyta: ile jestem winien, 
bo księdzu Jemiole przy protokole przedślubnym na zapowiedzi dałem 
100 złp. Ks. Jemioło zastępując księdza administratora podczas urlopu 
w lipcu 1960. r. prowadził kancelarię i wpisywał na arkuszu wpływy i 
inra stolae. Na arkuszu stoi zapisane: „Hanus zapowiedzi 50 złp”. Nie 
wiadomo kto się pomylił. Czy Hanus, czy ksiądz Jemioło. Charakte-
rystyczny drobiazg.

Ksiądz Żurawiński czyni dobre wrażenie. W niedzielę 7.VIII.1960. 
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bardzo solidnie spowiadał, na dziewiętówce przeprowadził adorację, 
odśpiewał sumę, wykazując dobry tenor, słuch ma bardzo dobry, tonu 
nie zniża, po adoracji poszedł z tacą. Po południu pojechał na urlop do 
27. sierpnia 1960.

* * *
Dnia 14.Viii.1960. ksiądz Józef Weligała miał wszystkie cztery 

kazania na Mszach św. o nierozerwalności małżeństwa. Mówił bardzo 
dobrze, aktualnie. Po kazaniu niestety mimo propozycji z tacą nie 
poszedł. Widać z tego, że nadaje się do takiej parafii, gdzie nie trzeba  
chodzić z tacą.

* * *
Dnia 16.Viii.1960. r. zmarł Józef Wieczorkowski ur. 1903. r. 

drukarz i wykładowca w Szkole Poligraficznej. Chorował na raka i 
gruźlicę, prawie dwa miesiące leżał w szpitalu, księdza nie wzywał. Na 
klepsydrach Partia wypisała mu P.O.P. (pełniący obowiązki partyjne w 
przedsiębiorstwie). W mieszkaniu miał krzyż i obrazy, do kościoła nie 
uczęszczał, chyba może gdzieś wieczorem, dla księży bardzo uprzejmy. 
O śmierci ani o pogrzebie do parafii nie zgłoszono. Pogrzeb świecki 
z orkiestrą.

* * *
22.Viii.1960. Dnia 17. sierpnia w Bieganowie mały rolnik rodem 

z Kruchów pod Złoczowem został przez swego syna w kłótni ugodzo-
ny łomem w głowę. Stracił przytomność i w szpitalu 18.VIII.1960. 
zmarł. Ojciec ulitował się nad synem, któremu gdzieś w krakowskiem 
marnie się wiodło, nie miał gdzie mieszkać i ojciec zaprosił go do 
Bieganowa z żoną i dzieckiem, przygarnął. Tu syn otrzymał zajęcie w 
kopalni w Słupcu, otrzymał mieszkanie i miał się tam przenosić. Przed 
przenosinami zażądał od ojca podziału majątku, bo pomagał przez 
parę miesięcy w tym roku w pracy w polu. Na tle kłótni o ten podział 
ojciec, który ledwie kiedyś uciekł spod nożów banderowców, znalazł 
śmierć z ręki syna.

Dnia 21.VIII.1960. przyszli rodzice ministranta: Krupa, a 
22.VIII.1960. ojciec ministranta Kopko, ze skargą, że ich chłopcy (bar-
dzo wzorowi chłopcy i bardzo religijni rodzice) poszli na pogrzeb na 
propozycję ks. Dr. M. Białowąsa, który wziął ich za rękę, i za to zostali 



124 Sprawy do zapamiętania

przez ks. Weligałę wyrzuceni z Koła Ministrantów. Czyżby?
Ks. Weligała wrócił 20.VIII.1960. z rekolekcji, więcej pilnuje konfe-

sjonału, ale 21.VIII.1960 po kazaniu z tacą nie poszedł, tylko do konfe-
sjonału, choć tam nie było bardzo kogo spowiadać. Zebrane w zakrystii 
dzieci czekały na chrzest aż ks. Dr M. Białowąs wróci po odprawionej 
sumie, by je ochrzcić. Rekolekcje jakoś po wierzchu spłynęły.

Wychodzi na jaw, że ks. Feliks Jemioło czynił sobie w Nowej Rudzie 
przyjaciół z mamony. Robił różne prezenty rodzinom jak kina  domowe, 
złote pióra po półtora tysiąca złp it.d. Sam zaopatrzył się w radio, ma-
gnetofon, telewizor w droższym gatunku. Podczas zastępowania ks. 
Administratora pożyczył sobie z Kasy Kościelnej ponad 300 złp i jakoś 
nie zwraca, choć miesiąc upłynął. Zwrócił je później.

Dnia 20-22. został przestawiony piec kaflowy dla księdza katechety, gdyż 
ks. Jemioło tak palił i drzwi otwierał, że piec się zrujnował. Dnia 25.VIII. 
został pokój pomalowany. Koszty przestawienia pieca i malowania wyniosły 
1.500 złp. Ks. Żurawiński Józef, który do tego pokoju przechodzi będzie więc 
miał wszystko w porządku. Przyjemne mieszkanie powinno wpływać na 
lepsze samopoczucie, co dodatnio wpływa na ochotę i intensywność pracy. 
Ks. Jemioło opuszczał podobno Nową Rudę z hasłem: Nigdy więcej Oświę-
cimia i Nowej Rudy. Być może samodzielna Różanka pozwoli mu zaznać 
prawdziwej wolności i radości, ale na pewno go podchowa w oszczędności, 
skromności i większym poszanowaniu cudzej własności. Albo się załamie 
wpadnie w pesymizm i będzie głosił, że zasłużył na bardziej „lepszą” parafię i 
zgłaszał pretensje do Władz o pokrzywdzenie. Co prawda miał dużo dobrych 
cech, nie wykazywał nałogów, objawiał wiele energii w pracy nad dziećmi, 
ale stosunek do proboszcza jakiś dziwnie nieszczery, skryty.

* * *
Dnia 23.Viii.1960. o godz.13.30. zaczęły się otwierać powoli 

drzwi do pokoju ks. Dr. M. Białowąsa tak, jakby je wiatr odchylał. 
Ks. Dr. M. Białowąs wstał od biurka, by je zamknąć i zobaczył na 
progu cygankę, która coś chciała mówić, ale ledwie powiedziała, że 
jest cyganką, dostała po gębie i zaczęła uciekać po schodach na parter. 
Na korytarzu parteru była druga cyganka i obie rzuciły się do ucieczki 
przez drzwi wejściowe. Na dziedzińcu przed kościołem była jeszcze 
trzecia cyganka. Wszystkie trzy spiesznie odeszły. Około godziny 17. 
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lokatorka z II. piętra panna Anna Pacholik wróciwszy z pracy dziwiła 
się, że drzwi są zamknięte tylko na jeden spust, choć zawsze je zamyka 
na dwa spusty. Zauważyła też jakieś ślady na pastowanej posadzce. 
Zajrzała do komody i stwierdziła brak 16 dolarów, które z Ameryki 
przesyłała jej ciotka. Około godz. 18. przybyło czterech z milicji, dwu w 
uniformie, dwu w cywilu. Spisano protokoły. Sąsiadka poszkodowanej 
p. Skowrońska w tym dniu po powrocie z miasta nie mogła kluczem 
otworzyć drzwi do kuchni, dopiero po dłuższym dłubaniu. Widocznie 
ktoś w zamku manipulował.

* * *
Dnia 27.VIII.1960. ks. Józef Żurawiński wrócił z urlopu i zauważył, 

że jego szafa otwarta i brak mu z paczki 3 flaszki wina i paczuszki z 
kuponem na ubranie. Ot dzieło cyganek.

Ostatni spis powszechny przeprowadzony został w 1950 r. W ciągu 
minionego okresu, wyniku uprzemysłowienia kraju oraz jego rozwoju kul-
turalnego i socjalnego zaszły poważne zmiany w strukturze demograficznej i 
społecznej państwa. Informacje zebrane w 1950 r. są już dzisiaj materiałem 
historycznym, a aktualne dane ustali tegoroczny grudniowy spis. Warto jed-
nak zapoznać się z istotnymi zmianami, jakie zaszły w naszym kraju między 
dwoma spisami (dane dotyczące stanu obecnego - szacunkowe).

Według spisu powszechnego w grudniu 1950 r. Polska miała 25 mln 
mieszkańców. Według szacunkowych danych w końcu I półrocza br. 
kraj nasz liczył już ponad 29,7 mln obywateli. Roczny przyrost ludności 
wynosił średnio 500. tys. osób. Między dwoma spisami przybyło ok. 5 
mln. mieszkańców - czyli na przełomie 1960/1961 w Polsce urodzi się 
30-milionowy obywatel.

Na 29,7 mln. obywateli w czerwcu br. - w miastach mieszkało prze-
szło 14 mln. osób, na wsi - ponad 15,6 mln. Mężczyzn 14,3 mln i ponad 
1 mln więcej kobiet. Tymczasem przed 10 laty ludność miejska liczyła w 
czasie spisu 9,6 mln osób a wiejska - ok. 15 mln. Ponad 13 mln. kobiet 
miało ok. półtoramilionową przewagę nad liczbą mężczyzn. (...)22 

* * *

22„Gazeta Robotnicza”, 24 sierpnia 1960 r., tytuł: Ilu nas żyje, pracuje, przychodzi na 
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Dnia 30.Viii.1960. ks. Dr M. Białowąs został wezwany na komendę 
Milicji. Okazało się, że urzędnik Wydziału Handlu przy Powiatowej 
Radzie Narodowej Roman Idziorek wniósł skargę do Prokuratury, że 
Julia Kurek sprzedaje na straganie przy kościele dewocjonalia, dane 
jej do sprzedaży przez ks. Dr. M. Białowąsa, a nie ma pozwolenia z 
Wydziału Handlu. Ks. Dr M. Białowąs zeznał: Do 20.IV.1960. roku 
dawał Julii Kurek w drobnej ilości: książeczki do nabożeństwa, różańce, 
  medaliki, obrazki i łańcuszki do medalików. Na konferencji 20.IV.1960. 
ks. Biskup podał do wiadomości, że sprzedaż dewocjonalii na terenie 
sakralnym jest wzbroniona, bez wykupna karty w Powiatowej Radzie 
Narodowej. Od tego czasu ks. Dr M. Białowąs nie dawał więcej do 
sprzedaży dewocjonaliów tylko czasopismo do kolportażu: Gość nie-
dzielny, Zorza świąteczna, Zdrowie i trzeźwość.

Być może kontroler w połowie czerwca zastał na straganie jakieś 
resztki z dawniejszych zapasów, nie odniesionych po 20.IV.1960. Karty 
nie opłacało się wykupywać, bo utarg był bardzo mały, wynosił około 
200 złp miesięcznie. Od tego Julia Kurek otrzymywała 10%. Sprawa 
będzie najprawdopodobniej oddana do sądu i przy dzisiejszym nasta-
wieniu odgórnym do kościoła, trzeba będzie zapewne zapłacić około 
1000 złp kary.

* * *
Dnia 31.Viii.1960. wypadł dzień wieczystej adoracji w Nowej Ru-

dzie. Przez cały dzień było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Lu-
dzi niewiele. Zwłaszcza w popołudniowych godzinach zaledwie dwie, 
trzy osoby. Wieczorna Msza św. była na rozpoczęcie roku szkolnego. 
Młodzież dopisała. Ponad tysiąc dzieci w kościele, ponad trzysta do 
spowiedzi i komunii św. Na szczęście pomógł nam wikary Jan Myjak 
z Drogosławia, który wygłosił krótką egzortę.

* * *
Dnia 1.iX.1960. dzieci od 6. rano obległy konfesjonały, by się 

wyspowiadać, być do komunii św. i na godz. 8. zdążyć do szkoły. 
Spowiadał ks. Józef Żurawiński od godz. 6. poczym o w pół do 7. po-
szedł odprawić Mszę św. Spowiadał ks. Dr M. Białowąs od 6.15., nie 
przerywał, by odprawić Mszę św. o godz. 7. Uważał, że raczej spóźnić 
się ze Mszą św. niezamówioną aniżeli zostawić dzieci bez spowiedzi, 
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Za ciosem, cios
Rozpoczêcie roku szkolnego 1960/61 bez katechezy w 

„œwieckich” szko³ach mia³o siê okazaæ bardzo bolesne dla Koœcio³a 
katolickiego w Polsce. Egzekwowanie na³o¿onych na parafie 
podatków i op³at za dzier¿awy, a wiêc swego rodzaju sankcje 
materialne wobec kleru, okaza³y siê dla komunistycznej oligar-
chii niewystarczaj¹ce i niezadowalaj¹ce. W³adze PRL kolejnymi 
restrykcyjnymi posuniêciami - zarówno poprzez nadinterpretacjê 
istniej¹cych przepisów, biurokracjê, jak i tworzenie nowych ak-
tów prawnych - zaczê³y ra¿¹co ³amaæ porozumienia zawarte z 
Episkopatem Polski w 1950 i 1956 roku. Nie doœæ tego, ponownie 
dochodzi³o do aresztowañ ksiê¿y, oskar¿anych póŸniej, w czêsto 
fingowanych procesach, które dodatkowo nag³aœniano negatywnie 
w mediach. W takich okolicznoœciach protesty duchowieñstwa, 
wydawa³y siê kojarzyæ raczej z rzucaniem grochem o œcianê, 
gdy¿ w³adze praktycznie robi³y co chcia³y. Koœció³ w Polsce 
znów prze¿ywaæ mia³ trudne chwile, choæ jego pozycja w 
spo³eczeñstwie, odbudowana w okresie gomu³kowskiej „odwil¿y”, 
pozostawa³a nadal silna. Biskupi jednak musieli zachowaæ daleko 
id¹c¹ powœci¹gliwoœæ wobec ograniczeñ, szykan i egzekucji ze 
strony pañstwa.

Równie¿ proboszczowie dekanatu noworudzkiego mocno 
zachodzili w g³owê, co w takiej sytuacji czyniæ. Pos³uszni zalece-
niom Kurii Arcybiskupiej, zachowywali spokój, organizuj¹c naukê 
religii w koœcio³ach i po plebaniach. Napotykali przy tym mo¿e 
nie tyle na sprzeciw, co drwiny i zawiœæ ludzi nieprzychylnych 
Koœcio³owi. By³o to spowodowane po czêœci efektem nagonki 
na kler rozpêtanej w prasie, a po czêœci ideologicznymi pobud-
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kami lokalnych w³odarzy. W³aœciwie ksiê¿a pozostawieni zostali 
tutaj sami sobie. Na prowincji, daleko od Kurii, skazani byli na 
dobr¹ b¹dŸ z³¹ wolê przewodnicz¹cych Rad Narodowych. Czêsto 
w tym czasie w³aœnie od nastawienia notabli zale¿eæ mia³o np. 
kiedy i w jaki sposób nast¹pi œci¹gniêcie nale¿noœci za czynsz, 
podatek, albo jak zinterpretowane zostan¹ poczynania probosz-
czów. Niebawem noworudzki dziekan mia³ odczuæ ponownie si³ê 
aparatu pañstwa.  Ksiêdza Bia³ow¹sa czeka³a rozprawa w S¹dzie 
Powiatowym. Wkrótce tak¿e mia³ przekonaæ siê, i¿ aresztowania 
kap³anów siêgaj¹ ju¿ jego dekanatu, a komunistyczna w³adza 
nie cofnie siê przed oskar¿aniem ksiêdza nawet o pedofiliê, 
by usun¹æ dla siebie niewygodnego duszpasterza. Do sytuacji 
takiej dosz³o w parafii w Jugowie. Spada³y wiêc na ks. Micha³a 
ciê¿kie ciosy. Co prawda, by³ w o tyle lepszej sytuacji ni¿ inni 
proboszczowie, bo po sukcesie, którym niew¹tpliwie by³a szybka 
odbudowa dachu zakrystii po po¿arze, ks. Bia³ow¹s móg³ liczyæ 
na wsparcie przynajmniej niektórych swoich parafian, lecz ju¿ na 
niwie duszpasterskiej pozostawa³ w parafii w³aœciwie sam. Sk¹d 
takie stwierdzenie? Ano st¹d (o czym siê zreszt¹ przekonamy z 
dalszych relacji kronikarskich), ¿e ksiê¿a wikariusze pe³ni¹cy 
wówczas pos³ugê w Nowej Rudzie, zamiast wspieraæ i odci¹¿aæ 
starego proboszcza w pracy, przeciwnie traktowali sw¹ s³u¿bê 
byle jak. Trudno po latach jednoznacznie stwierdziæ, czy zapisa-
ne w ksiêdze uwagi by³y li tylko fanaberiami ks. Bia³ow¹sa, czy 
po prostu jego „pomocnicy” minêli siê z powo³aniem. A jeœli, 
to byæ mo¿e niejeden parafianin, postrzegaj¹cy wiarê katolick¹ 
przez pryzmat pos³ugi kap³añskiej, odsun¹³ siê od Koœcio³a w tym 
okresie. Jedno jest pewne - nierzetelne podchodzenie do swych 
obowi¹zków przez wikarych musia³o skutkowaæ dysputami wœród 
wiernych. Na dowód uwa¿nego postrzegania ksiê¿y przywo³ajmy 
tutaj wypowiedŸ Krystyny Wilk (z domu Skotnickiej) córki siostry 
ks. Micha³a - Rozalii:

- Mojego wuja, ks. Michała Białowąsa, pierwszy raz zobaczyłam 
jesienią 1956 roku. Jako osiemnastoletnia dziewczyna przyjechałam 
wtedy ze wschodu do Budzowa, gdzie on był na parafii. Zamieszkałam na 
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plebanii i pomagałam pani Hałamaj w utrzymaniu gospodarstwa. Po-
tem, gdy ks. Białowąs mógł powrócić do Nowej Rudy, przyjechałam 
tam też i ja. Pamiętam jakie przygody wuj miał z księżmi wikarymi. 
Zauważyłam, że nie przykładali się do swojej pracy należycie. Wuj 
był jednak człowiekiem zawsze opanowanym, więc cierpliwie to 
znosił. Dla niego nie było złych ludzi. Z każdym próbował znaleźć 
wspólny język, i z księżmi, i z ludźmi prostymi, i z inteligencją.(...)

Byłam w Nowej Rudzie do końca 1960 roku. Potem wyjechałam 
do Gliwic, gdzie mieszkam do dziś dnia, ale zawsze wspominam 
ks. Białowąsa, mojego wuja, jako wspaniałego kapłana, oddanego 
swojej parafii. Myślę, że taki pozostał również w pamięci wielu  innych 
noworudzian.

Trwa³ wiêc ks. Micha³ cierpliwie na swej placówce œw. Miko³aja, 
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a jego ¿ywot zdawa³ siê tylko na pierwszy rzut oka toczyæ obok 
spraw i wydarzeñ dziej¹cych siê w Nowej Rudzie. Mimo wymu-
szonego kruchoœci¹ ludzkiej natury, zwolnionego up³ywaj¹cymi 
latami rytmu ¿ycia, pozostawa³ wci¹¿ kap³anem reaguj¹cym na 
przemiany zachodz¹ce wokó³. Ze znan¹ sobie, wykszta³con¹ 
doœwiadczeniem, doz¹ krytycyzmu i dystansu do spraw docze-
snych, nadal analizowa³ i ocenia³ otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ.

Czy to nie zaskakuj¹ce, ¿e sêdziwy wiekiem ksi¹dz - który 
powinien raczej dumaæ o wiecznoœci, nieuchronnoœci œmierci, ni¿ 
brn¹æ przez twarde realia - odnotowywa³ fakty z ¿ycia parafii, mia-
sta, powiatu noworudzkiego, zbiera³ wycinki prasowe, gromadzi³ 
fotografie. A mo¿e jest w tym „palec Bo¿y”, jakieœ perspektywiczne 
myœlenie, wybiegaj¹ce w przysz³oœæ. Myœl, by zostawiæ po sobie 
œlad. Przedstawiæ osobisty komentarz do czasów, w których 
przysz³o mu ¿yæ. Byæ mo¿e ks. Bia³ow¹s chcia³ nam równie¿ 
powiedzieæ, ¿e przejêci codziennymi sprawami zapominamy, o 
tym co jest najwa¿niejsze - by nie zmarnowaæ swojego ¿ycia.

Spróbujmy odnaleŸæ to przes³anie poœród przeczytanych ju¿ i 
nastêpnych stron kroniki.

* * * 
(...) 15.iX.1960. Dnia 1. września na zebraniu kierowników szkół 

powiatu Nowa Ruda, kierownik Szkoły Podstawowej w Radkowie 
Godyń przemawił gwałtownie przeciw kościołowi, Prymasowi, Bi-
skupom, Duchowieństwu tak, że inni się gorszyli. Na zebraniu Ligi 
Kobiet w którymś dniu z początkiem września 1960. r. adwokatka 
Zyskowska (przewodniczącą jest Kotarska) przemawiała prawniczo i 
gwałtownie przeciw religii w szkole, bardziej przekonywująco aniżeli 
delegat P.Z.P.R. Tak, że po niej inne krępowały się zabierać głos, choć 
myślały po  katolicku.

Na dzień 15. września 1960. Kuria wezwała Dziekanów do Wrocła-
wia i pojedynczo dawała pewne instrukcje (ks. Biskup Urban) i wręczyła 
list Episkopatu do przeczytania w niedzielę 18.IX.1960. Zanim list 
rozesłano księżom, nadszedł telefonogram z Kurii, by go nie czytać z 
ambony, ale tylko, by księża przyjęli go do wiadomości.

Dnia 15.IX.1960. Wydział Oświaty przy Prezydium Powiatowej 
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Rady Narodowej zawiadomił księży, że w szkole nie ma miejsca na 
naukę religii. Pozwolenie Wydziału Oświaty otrzymało zaledwie 3. 
księży: ks. Dunas z Bożkowa, ks. Hawryszczuk ze Świerk i ks. Lipecki 
ze Ścinawki Średniej.

* * * 
Dnia 18.iX.1960. Ks. Andrzej Kolbusz w Słupcu obchodził 30-lecie 

kapłaństwa. Parafianie zaprosili ks. Dr. M. Białowąsa z Nowej Rudy z 
kazaniem okolicznościowym do Słupca. Po kazaniu ks. Dr M. Białowąs 
poszedł z tacą. Był zdziwiony ofiarnością tamtejszych parafian. Prawie 
każdy obecny coś rzuca na tacę, najczęściej 5 złp, ale są dwudziestki, 
pięćdziesiątki a nawet trafiają się setki. Coś takiego w Nowej Rudzie 
się nie zdarza. Po południu Msza św. w odremontowanym kościółku 
Matki Bożej Bolesnej na górze. Ks. Dr M. Białowąs miał sumę. Ksiądz 
Patejuk miał kazanie, ks. Lipecki spowiadał. Ludzi półtora tysiąca.

Tymczasem podczas nieobecności ks. Dr. M. Białowąsa w Nowej 
Rudzie ks. wikarzy odwalili sumę. Żaden nie powiedział kazania, ale 
ks. Weligała odczytał ogłoszenia od ołtarza i odczytał ewangelię. Z tacą 
żaden nie poszedł. O spóźniony nieco chrzest wynikła awantura, bo nie 
było komu ochrzcić. Księża szybko odstawili nabożeństwo i poszli na 
obiad do zakonnic. Jeszcze tego samego dnia parafianie skarżyli się na 
liche traktowanie sprawy Bożej.

W dniach 10-18. września 1960. odbywały się Misje parafialne w 
Drogosławiu, dawnej filii Nowej Rudy. Równocześnie jest to rocznica 
50. lat, jak Drogosław stał się samodzielną parafią. Obecny administra-
tor ks. Szczepan Sadowy obchodzi w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Ze 
względu na zbieg tylu rocznic w dniu 19.IX.1960. o godz.16. przybył 
od Krzeszowa ks. Biskup Urban i udzielił około 400. osobom, głównie 
dzieciom Sakramentu Bierzmowania.

* * * 
Dnia 24.iX.1960. o godz. 8. rano brat Marek (Zygmunt Pragnący) 

został wezwany na Milicję i zatrzymany do odbycia kary zastępczej 
2 miesięcy i 6 dni za zapłatę 2.000 złp, na które został skazany przez 
Kolegium orzekające za to, że ktoś zawiesił afisze o Jasełkach w ko-
ściele parafialnym - afisze zawieszono w Słupcu, Włodowicach i w 
Nowej Rudzie na Podjazdowej. Pod wyrokiem podpisani: Szafrański 
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B., Olejnik P., Palej M. i Rajewska Z.
* * * 

Dnia 25.iX.1960. ks. Józef  Weligała poszedł na sumie po kaza-
niu z tacą. Rzecz niezwykła. Ks. Józef Żurawiński będąc w zakrystii 
 nadział się na rodziców chrzestnych z dzieckiem do chrztu. Dziecko 
już było zapisane w poprzednim dniu w księgach i chodziło jedynie 
o ochrzczenie. Ksiądz Żurawiński zadecydował: Proszę poprosić 
 ks.  Proboszcza do chrztu, bo ja idę na obiad. Była to niedziela, 
 godzina 12.30. Ks. Dr M. Białowąs wyszedł o 12.20. z kościoła, bo 
wyjeżdżał do Ludwikowic, gdzie zaczęły się renowacje Misyj. Gorliwość 
kapłańska u młodych księży nienadzwyczajna. Ludzie odesłani do pro-
boszcza ze chrztem gorszyli się i mówili: Co księdzu wikaremu szkodziło 
ochrzcić, czy by z głodu za tę chwilę umarł, że kazał nam szukać po plebanii 
 ks. Proboszcza. Przecie każdy ksiądz może ochrzcić. A nam taksówka 
czeka i czas liczy. Dziwni i nie wyrozumiali są ci młodzi księża.

Po niedzielnej wieczornej Mszy św. 11.IX.1960. ks. Marian Haw-
ryszczuk ze Świerk wygłosił do matek naukę stanową. Nauka była 
zapowiedziana tydzień naprzód, w sam dzień i na tablicy ogłoszeń. 
Przybyło około 800 kobiet. W tydzień później ogłoszono naukę stano-
wą dla mężów, przybyło około 200. mężów. Na 25.IX. zaproszono na 
naukę stanową młodzież męską i żeńską od lat 14. Przybyło około 300 
dziewcząt i 80. chłopców. Element młodzieżowy najtrudniejszy. Być 
może trochę młodzieży odciągnął przybyły akurat Teatr „Stodoła”.

* * * 
Dnia 2.X.1960. uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Po południu 

o godz. 17. procesja ze śpiewem i odmawianie różańca. Odprawiono 
procesję we trzech księży w dalmatykach. Ludzi niezbyt dużo. Nie wy-
stąpiły podczas procesji dziewczęta niosące w pietnastkę różaniec, bo 
Siostry Salezjanki przechowują fundowany przez Komórkową różaniec 
toczony dla kościoła - u siebie i nie dały na procesję.

* * *
Dnia 4.X.1960., gdy ks. Józef Weligała prowadził lekcję religii na 

II. piętrze w sali ministrantów z kl. X. Liceum, wpadł do sali Stefan 
S. lokator wpuszczony w roku 1955. na plebanię przez ks. Bohusza 
 i  wyzwał księdza, że jest pastuchem, że księża obdzierają ludzi, że on 



133Liber memorabilium księdza Białowąsa

jest lokatorem prywatnym i nie zgadza się, by obok jego mieszkania ro-
biono zebrania publiczne (lekcje religii) i że tą sprawą zainteresuje, kogo 
potrzeba. Zapisano do kroniki na podstawie relacji ks. Weligały.

Lokator został podobno kiedyś pokąsany przez wściekłego psa, gdy 
odbywał służbę wojskową. Na tej podstawie otrzymał wojskową rentę 
inwalidzką. Ale podobno resztki jadu się odzywają. Po karczemnych 
awanturach w czerwcu ze swoją ślubną żoną, zaczął kręcić romans 
z kierowniczką wylęgu jaj, która już jakieś małżeństwo rozbiła.

* * *
Dnia 9.X.1960. wprowadzono w kościele jeszcze jedną Mszę św. o 

godz. 10., aby odciążyć o godz. 9. Mszę św. szkolną. Jak na I. raz było 
sporo na niej parafian. W efekcie jednak kasa kościelna i Seminarium 
Duchowne (1/3 kolekty) poniosło stratę. O godz. 9. była zawsze naj-
bogatsza kolekta. Po wprowadzeniu Mszy św. o godz. 10., na dziewię-
tówce są przeważnie dzieci, a więc składka słaba. O godz. 10. ksiądz 
Żurawiński z tacą po przeczytaniu Listu Pasterskiego nie poszedł tylko 
kościelny i efekt słaby. Toteż Seminarium Duchowne zamiast otrzymać 
400-500 złp, otrzymało ledwie 300 złp.

Dnia 9.X.1960. przyjechał do swojego brata w odwiedziny misjonarz 
z Brazylii salezjanin ks. August Hadziński. Miał na wieczornej Mszy 
św. kazanie o warunkach pracy misyjnej w Brazylii. Język polski ma 
trochę popsuty, ale treść inteligentna i bez fantazjowania operował 
konkretnymi faktami.

* * *
15.X.1960. Dnia 11 października członek tajnej Milicji wręczył 

ks. Andrzejowi Jankowskiemu w Jugowie wezwanie, że ma się stawić 
12.X.1960. o godz. 11. w Komendzie Milicji we Wrocławiu na prze-
słuchanie. Zaniepokojeni parafianie wybrali się w kilka osób razem 
z księdzem do Wrocławia. Dnia 15.X.1960. przygodny informator 
(ministrant z Jugowa) twierdzi, że ksiądz Jankowski do tego czasu z 
Wrocławia nie wrócił. Natomiast przyjechał z Wrocławia prokurator i 
zwołał matki ministrantów na dziś wieczór na zebranie na plebanię.

Dnia 15.X.1960. przełożona Sióstr Salezjanek Stefania Kołodziej-
czyk po 7. latach przełożeństwa w Nowej Rudzie została przeniesiona do 
Łodzi, gdzie Salezjanki prowadzą szkołę krawiecką. W ostatniej chwili 
przed odjazdem przyszła o godz. 7. wieczór do konfesjonału (sobota) 
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pożegnać się z ks. proboszczem. Była przełożoną sprytną, pomysłową 
i potrafiła utrzymać dom: szycie, pranie, garkuchnia, gra na pianinie, 
przystań przedszkolna, handel, przepisywanie na maszynie, byle coś 
zarobić i utrzymać się ze siostrami.

* * *
Dnia 19.X.1960. nadeszło pismo N. Kurii z 18.X.1960. mianujące 

ks. Bronisława Kowalskiego czasowym administratorem parafii Jugów 
pod nieobecność ks. Andrzeja Jankowskiego, który widocznie został 
aresztowany. 

* * *
Dnia 29.X.1960. odbyła się w Sądzie Powiatowym w Nowej 

 Rudzie, rozprawa prowadzona przez sędziego Piątkowskiego przeciw 
 ks. Dr. M. Białowąsowi i Julii Kurek, oskarżonych z art. 11. ustawy 
z 1.VII.1958. o handlu bez pozwolenia Powiatowej Rady Narodowej. 
Mianowicie przy kościele w Nowej Rudzie jest kiosk, w którym Julia 
Kurek sprzedawała gazety: Gość niedzielny, Zdrowie i trzeźwość, Msza 
św., kalendarze prymasowskie. Czasem ks. Dr M. Białowąs dał do sprze-
daży do kiosku kilka książeczek do nabożeństwa, różańców, medalików, 
obrazków, krzyżyków. Utarg z gazet wynosił, w wielką niedzielę, około 
100 złp z innych przedmiotów około 50 złp. Utarg miesięczny wyniósł 
brutto około 700 złp. Z tego sprzedawczyni otrzymywała 10%. Dnia 
20.IV.1960 na konferencji rejonowej księży w Kłodzku referent kurialny 
podał do wiadomości przypomnienie, że na sprzedaż dewocjonaliów w 
przedsionku kościoła, czy w zakrystii potrzebne jest wykupienie karty 
handlowej w Powiatowej Radzie Narodowej i zgłoszenie w Urzędzie 
Finansowym obowiązku podatkowego. Wobec tego od 20.IV.1960. ks. 
Dr M. Białowąs więcej towaru do kiosku nie dawał. Ale Julia Kurek nie 
odniosła zaraz resztek niesprzedanych: kilka książeczek, kilkanaście 
medalików, obrazków, różańców. Dnia 16.VI.1960. wpadł do kiosku 
niejaki Idziorek lat 45 pracujący w Wydziale Handlu w Powiatowej 
Radzie Narodowej, spisał protokół o handlu bez wykupu karty handlo-
wej, podał sprawę do Prokuratora. Na rozprawie w Sądzie ksiądz Dr 
Białowąs został zasądzony na 5.000 złp kary z ewentualną zamianą na 
250 dni aresztu i 500 złp kosztów. Julia Kurek została zasądzona na 1000 
złp kary, 200 złp kosztów z zamianą na 60 dni aresztu. W uzasadnieniu 
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(mało inteligentny) sędzia, ordynarny w zachowaniu się, uzasadniał, że 
wykształcony ksiądz i doktor  powinien wiedzieć, że na handel trzeba 
mieć urzędowe uprawnienie, że ksiądz ciągnął zyski z handlu nielegal-
nego, że do przestępstwa namówił biedną, o tępym umyśle Julię Kurek, 
która drżąc ze strachu przed księdzem, aby jej męża nie pozbawił pracy 
w kościele, nawet bała się protokół podpisać. Nie uwzględnił sędzia 
okoliczności, że na sprzedaż, kolportaż gazet religijnych nie potrzeba 
karty przemysłowej, że sprzedaż dewocjonalii była na nikłą skalę, bo 
około 200 złp na miesiąc brutto, że sprzedaż nie była obliczona na żadne 
zyski, a 10% sprzedawczyni ks. Dr M. Białowąs wypłacał z własnej 
kieszeni, bo chodziło o to, by się dobra prasa rozchodziła. Julia Kurek 
została skazana na mniejszą karę, bo głupsza, sterroryzowana, jednak 
ukarana być musi za udział w przestępstwie. Podczas rozprawy sędzia 
zachowywał się ordynarnie, wyjaśnienia przerywał, ważnych okolicz-
ności nie dyktował do protokołu, opuszczał fakt taki, że czasopisma 
katolickie wolno przy kościele w kiosku kolportować.

SENTENCJA WYROKU
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Dnia 29 października 1960 r.
Sąd Powiatowy w Nowej Rudzie
w Wydziale Karnym w składzie następującym:
Przewodniczący - Z. Piątkowski
Protokolant - J. Wilkowska
w obecności Prokuratora - W. Kmiecia

rozpoznawszy dnia 29 października 1960r. sprawę
1. Michała Białowąsa urodz. 27.XI.1894 r. w Obydowie, syna Andrzeja i 
Justyny z d. Łysko,
2. Julii Kurek z d. Bielińska urodz. 16.II.1893 r. w Wojnierowie pow. Brze-
sko, córki Jakuba i Józefy z d. Gondzińska

oskarżonych o to, że:
w okresie od wiosny do 16 czerwca 1960 r. w Nowej Rudzie działając w 
porozumieniu prowadzili straganową sprzedaż dewocjonalii na co nie 
posiadali odpowiednich uprawnień to jest czyn przewidziany w art. 11 
Ust. z dnia 1.VII. 1958 r. / Dz. U. Nr 45 poz. 224.
I. Michała Białowąsa i Julię kurek uznaje winnych popełnienia wyżej 
opisanego czynu i za to na mocy art. 11 Ust. z dnia 1.VII. 1958 r. / Dz. U. 
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Nr 45 poz. 224. skazuje: Michała Białowąsa na karę grzywny w kwocie 
5.000 zł. (pięć tysięcy) z zamianą w razie nieściągalności na 250 dni 
aresztu, Julię Kurek na karę grzywny w kwocie 1.000 zł z zamianą w razie 
nieściągalności na 50 dni aresztu,
II. Na mocy art. 10 Dekr. z dn.23 stycznia 1947 r. tytułem opłaty sądowej 
zasądza od skazanych Michała Białowąsa 500 zł, od Julii Kurek 100 zł,
III. Na mocy art. 439. & 1. k. p. k. nakazuje skazanym solidarnie zwrot 
kosztów postępowania.

UZASADNIENIE
Na rozprawie ustalił Sąd co następuje:

W bliżej nie ustalonym czasie, osk. Kurek po uprzednim porozumieniu się i 
za zezwoleniem osk. Białowąsa ustawiła na dziedzińcu kościelnym w Nowej 
Rudzie kiosk (dowód: wyjaśnienia osk. Kurek). W kiosku tym sprzedawała 
osk. Kurek (dowód wyjaśnienia oskarżonych) czasopisma o treści religijnej, 
a nadto kalendarzyki, książki do nabożeństw, medaliki, różańce, obrazki, 
świeczki, obrazy, naszyjniki i inne towary (dowód: protokół k.4, św. Idziorek, 
wyjaśnienia oskarżonych). Gazety, czasopisma i inne towary sprzedawane 
w kiosku były dostarczane przez osk. Białowąsa (dowód: osk. Kurek) i były 
jego własnością (dowód: wyjaśnienie oskarżonych). Pieniądze z utargu 
od osk. Kurek zabierał osk. Białowąs (dowód: wyjaśnienie osk. Kurek), 
a za pracę osk. Kurek otrzymywała od osk. Białowąsa wynagrodzenie w 
wysokości 10% od obrotu (dowód: wyjaśnienie oskarżonych). Ani osk. 
Kurek, ani też osk. Białowąs nie posiadali uprawnień miejscowych władz 
na prowadzenie handlu (dowód: św. Idziorek, wyjaśnienia oskarżonych).

Osk. Białowąs dowiedział się 20.IV.1960 r. od swoich duchownych 
władz przełożonych, że na prowadzenie handlu potrzebne jest zezwolenie 
władz świeckich (dowód: wyjaśnienia osk. Białowąsa). Prowadzenie 
handlu w kiosku stwierdzono w dniu 16.VI.1960 r. (dowód: protokół k.4, 
św. Idziorek). Przesłuchany na rozprawie  osk. Białowąs nie przyznał się 
do winy i wyjaśnił: w kiosku oprócz czasopism i gazet o treści religijnej 
sprzedawano towary o których wyżej mowa, że towary te, choć jak zaznacza 
w małej ilości, były jego własnością. O obowiązku posiadania zezwolenia 
na prowadzenie handlu dowiedział się dopiero w dniu 20 kwietnia 1960 r. 
Po 20 kwietnia nie dawał już do sprzedaży nowych towarów jednak od osk. 
Kurek towarów danych jej do sprzedaży przed 20.IV.1960 r. nie odebrał. 
Osk. Kurek sprzedawała w kiosku na własne ryzyko.

Przesłuchana na rozprawie osk. Kurek przyznała się do winy i wyjaśniła, 
że sam kiosk był jej własnością i za zezwoleniem osk. Białowąsa ustawiła 
go na dziedzińcu koło kościoła. Poprzednik osk. Białowąsa nie pozwalał 
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prowadzić handlu na terenie należącym do kościoła, a w kiosku zaczęła 
sprzedawać dopiero po objęciu kierownictwa kościoła przez osk. Białowąsa. 
Kiosk we wszystkie towary zaopatrywał osk. Białowąs i były one jego wła-
snością, on też zabierał pieniądze z utargu a jej dawał 10% od obrotu. Sama 
nie sprzedawałaby w kiosku bo nie miała własnych towarów, a protokołu po 
kontroli nie podpisała bo bała się osk. Białowąsa. Potwierdziła również, że 
zeznania św. Idziorka są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom osk. Kurek, są one bowiem zgodne z zebranym 
w sprawie materiałem, a w szczególności z zeznaniami św. Idziorka, a Sąd 
nie znalazł podstaw, aby tym zeznaniom i wyjaśnieniom nie dać wiary. Sąd 
nie dał natomiast wiary wyjaśnieniom osk. Białowąsa jako sprzecznymi, a nie 
budzącym zastrzeżeń z zebranym w sprawie materiałem, wyjaśnienia te uznał 
za kłamliwe i wykrętne. Osk. Białowąs choć nie przyznał się do winy wyjaśnił, 
że towary sprzedawane w kiosku były jego własnością i nie posiadał uprawnień 
na prowadzenie handlu. W szczególności nie dał Sąd wiary wyjaśnieniom osk. 
Białowąsa, że nie wiedział on o konieczności uzyskania zezwolenia na prowa-
dzenie handlu. Oskarżony musiał o tym wiedzieć choćby z tego względu, że 
jego poprzednik nie zezwalał uprawiać sprzedaży na dziedzińcu kościelnym, 
słyszał (a co najmniej jako zainteresowany powinien był wiedzieć) o piśmie 
Ministerstwa Handlu Wewnętrznego skierowanego do Władz Duchownych 
odnośnie zezwoleń na sprzedaż dewocjonalii w obrębie kościołów tym bardziej, 
że Kuria Arcybiskupia Wrocławska wiedziała o tym  i zobowiązana była do 
powiadomienia podległych jej placówek. Zresztą nieznajomością przepisów 
nie można się ekskulpować skoro są one podane do publicznej wiadomości za 
pomocą Monitorów, Nr 4. P.R.L. i  w innych publikacjach. Zakładając jednak-
że, chocby na chwilę, że oskarżony do 20 kwietnia nie wiedział o obowiązku 
posiadania zezwolenia - fakt ten nie może być powodem ekskulpacji osk. 
Białowąsa skoro w okresie 20.IV. do 16.VI. 1960 r. osk. Kurek sprzedawała w 
kiosku towary osk. Białowąsa za jego zezwoleniem i zgodą, oskarżony bowiem 
jak sam wyjaśnił nie odebrał od osk. Kurek swoich towarów, ani nie mówił 
jej aby zaprzestała dalszej sprzedaży. Dopiero kontrola w dniu 16.VI.1960 r. 
położyła kres nielegalnemu handlowi.

Osk. Białowąs w swych wykrętnych wyjaśnieniach usiłował przenieść 
całą odpowiedzialność za nielegalne prowadzenie handlu na osk. Kurek 
oświadczając, że prowadziła ona sprzedaż towarów (oprócz gazet i czaso-
pism) „na własna rękę”. A przecież bez wiedzy i zezwolenia  oskarżonego 
na terenie należącym do kościoła nic nie może się dziać. Osk. Kurek nie 
odważyła by się na własna rękę uprawiać handel na dziedzińcu kościelnym 
skoro jak wyjaśniała bała się osk. Białowąsa i nawet z tego powodu nie 
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podpisała protokołu kontrolnego.
W tym stanie rzeczy wina oskarżonych nie budzi wątpliwości, a 

czynem swym każdy z oskarżonych wyczerpał znamiona art. 11 Ust. z 
dnia 1.VII. 1958 r. / Dz. U. Nr 45 poz. 224., dlatego też Sąd wymie-
rzył każdemu z oskarżonych kary w sentencji. Przy wymiarze kary w 
stosunku do obojga oskarżonych jako okoliczności obciążające miał 
Sąd na uwadze, nagminność tego rodzaju czynów na terenie powiatu 
noworudzkiego, a w szczególności na terenie pobliskich Wambierzyc i 
samej N. Rudy. Ponadto w stosunku do osk. Białowąsa fakt, że nakłonił 
osk. Kurek do uprawiania handlu bez zezwolenia, wiedział, że koniecz-
ne jest zezwolenie (po 20.IV.1960) i nadal sprzedawał swoje towary, 
jego zachłanność, wysoki poziom intelektualny (wyższe wykształcenie, 
a nawet tytuł doktora), kłamliwe i wykrętne wyjaśnienia, którymi 
usiłował ekskulpować się i przenosić całą winę na współoskarżoną 
Kurek, dotychczasową karalność oskarżonego i jego zachowanie się 
na rozprawie: robienie lekceważących min, niechętne wyjaśnienie i 
odpowiadanie na pytania Sądu.

Sąd nie dopatrzył się w stosunku do osk. Białowąsa żadnych okolicz-
ności łagodzących. W stosunku do osk. Kurek jako okoliczności łagodzące 
przyjął Sąd szczere przyznanie się przez nią do winy, okazana na rozprawie 
skruchę, fakt, że została nakłoniona przez osk. Białowąsa do nielegalnego 
handlu (własnych towarów nie miała) jej niski poziom intelektualny, nie-
naganną przeszłość mimo podeszłego wieku (ur. 1893 r.)

Orzeczenie o kosztach oparł Sąd na powołanych w sentencji przepisach 
prawa.

Za zgodność.
Irena Niźnikiewicz

Sekretarz Sądu Powiatowego

* * *
Dnia 30.X.1960. ks. Weligala po kazaniu na sumie poszedł wprost 

z ambony do konfesjonału, choć w sąsiednim konfesjonale siedział 
bezczynnie ks. Dr M. Białowąs. Chodziło o wymiganie się od pójścia 
ze składką.

* * *
Dnia 1.Xi.1960. parafianie zebrali się na cmentarzu na procesję 

zaduszną. Z kościoła nie mogła procesja wyruszyć, bo Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej po porozumieniu się z Województwem, na 
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zawiadomienie z parafii o tradycyjnej procesji na Wszystkich Świętych, 
telefonem zawiadomiła parafię, że jeżeli ma być procesja, to trzeba 
wnieść podanie na stemplu 10 złp i załączyć 20 złp na „Decyzję”, która 
może być „tak, albo nie”. Piękna, ciepła pogoda, moc ludzi. Procesja 
zaczęła się na dole cmentarza. Po drodze 5 stacyj. Ostatnia stacja w 
górze pod krzyżem. Tam zwykle jest kazanie. Ludzie stoją na pochyłości 
a ksiądz mówi spod krzyża. Sam już osiem razy tam mówiłem od roku 
1946. Dzisiaj miał mieć kazanie ks. Weligała. Gdy nadszedł moment 
kazania ks. Weligała oświadczył, że bez podwyższenia, podjum, czy 
ambonki nie będzie mówił. Wobec tego zaintonowałem „Salve”23, 
aby podczas tego rychło uporządkować myśli i samemu powiedzieć. 
Pod koniec śpiewu zrzucam kapę i odwracam się do ludzi z zamiarem 
wygłoszenia kazania. Ale w tej chwili ks. Żurawiński mnie zatrzymał 
i zapewnił, że ks. Weligała jest przygotowany i powie kazanie. Rze-
czywiście powiedział nawet bardzo ładnie i dobrze.

Po kazaniu Anioł Pański i obaj księża mieli pójść z modlitwami po 
grobach. Oto co roku ludzie bardzo proszą. Jest to połączone z niezłym 
dochodem. Zwykle wypadało na księdza 2.000 złp. Księża zapropo-
nowali, by procesja zeszła w dół, a potem od dołu zaczną się modły 
na grobach. Zeszli w dół, rozebrali się i uciekli do domu tak, że ludzie 
zostali na lodzie i tłumnie, z płaczem prosili o modlitwy na grobach. 
Ks. Dr M. Białowąs nie miał w planie modlitw na grobach, zostawił je 
dla wikarych, by się nieco podreperowali finansowo a oni uciekli. Ks. 
Dr Białowąs nie mógł chodzić, bo by to wyglądało, że jest łapczywy na 
dochody i wikarych nie dopuszcza, tylko sam chodzi. Księża popełnili 
wielki błąd duszpasterski. Odzwyczajają ludzi od tego, co z koniecz-
ności staje się podstawą utrzymania księży. Gdybym był przypuszczał, 
że tak postąpią, byłbym zaprosił franciszkana z Kłodzka do modłów 
na grobach i byłby podreperował kasę zakonu.

* * *
Dnia  6.XI. ks. Żurawiński miał Mszę św. o godz. 10. i adorację. 

Ks. Białowąs przyszedł z konfesjonału do zakrystii, by pójść z tacą. 
Nie było w zakrystii ministranta, tylko w ławce obok zakrystii siedział 

23Salve – pieśń ku czci Matki Najświętszej „Witaj Królowo”.
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ministrant Rozumkiewicz, poprosiłem go do zakrystii i zapropono-
wałem mu pójście ze świecą. Odpowiedział, że boi się pójść, bo ks. 
Weligała zabronił ministrantom chodzić. Wówczas powiedziałem: Nie 
bój się i powiedz, że to ja tobie kazałem. Ministrant ubrał się w komżę 
i poszedł. Po skończeniu zbiórki, postawiłem koszyk na ołtarzu św. 
Stanisława Kostki tuż obok drzwi zakrystii, jak zwykle i poszedłem 
do konfesjonału.

Dnia 17.XI.1960. r. o godzinie 11 rano weszli do kancelarii para-
fialnej w Nowej Rudzie dwaj mężczyźni po cywilnemu ubrani w wieku 
30 do 40 lat, przedstawili się jako przedstawiciele Komendy Milicji 
we Wrocławiu, jeden podał swoja legitymacje Henryk Dukiewicz i 
oświadczyli, że mają pewne sprawy do ks. Dziekana.

Rozmowę prowadził głównie ten, którego legitymacji nie przegląda-
łem. Zapytał kiedy ja się dowiedziałem o pewnych nienaturalnych wyczy-
nach ks. Andrzeja Jankowskiego z Jugowa w stosunku do ministrantów. 
Odpowiedziałem, że nigdy od nikogo o czym podobnym nie słyszałem, 
aż dopiero z plotek opowiadanych po aresztowaniu  ks.  Jankowskiego z 
Jugowa. Nigdy nie było z tej materii żadnych skarg od rodziców, choć 
zwykle parafia jest bardzo czuła na wszelkie uchybienia duszpasterzy. 
Zapytał czy Kuria Arcybiskupia o tym wiedziała. Odpowiedziałem, że 
jeśli ja w terenie o niczym takiem nie słyszałem, i nie przypuszczałem by 
coś takiego naprawdę miało miejsce, to Kuria jako bardziej oddalona 
pewnie też nic nie wiedziała. Wówczas przedstawiciel Milicji zauważył, 
że przecież ks. Jankowski skądinąd z taka marką do Jugowa przybył i 
pozostawał pod naszą obserwacją.  Ks. Jankowski jest wice-dziekanem, 
dlaczego władze kościelne jego ferują. Wyjaśniłem, że wice-dziekanów 
wybierają księża dekanatu, że ks. Jankowski cieszył się bardzo dobrą 
opinią, był gorliwym duszpasterzem, dobrym kaznodzieją, dokształcał 
się miał ambicje naukowe. Rozmówca zauważył, ze ks. Jankowski miał 
nie tylko ambicje naukowe ale przywłaszczał sobie tytuły doktora, 
profesora, które przecież tylko Państwo nadaje. Sprostowałem, że ks. 
Jankowski jest rzeczywistym magistrem K.U.L.u, nie podpisywał się 
doktor a profesorem grzecznościowo nazywa się każdego kto uczy w 
szkole. Rozmówca wówczas oświadczył, że tu nie chodzi o nadawanie 
grzecznościowe komuś tytułów nie posiadanych, ale o podpisywanie się 
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z tytułami nie przysługującymi i nie nadanymi mu przez Państwo. (...)
Protokołu ze mną nie spisywali tylko informowali się. Do jakiejś 

dyskrecji nie zobowiązywali.24

* * *
Nowa Ruda, dnia 10.XII.1960. r.

Do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu
przez Sąd Powiatowy w Nowej Rudzie

ODWOŁANIE
oskarżonego Ks. Dr. Michała Białowąsa od wyroku Sądu Powiatowego 

w Nowej Rudzie z dnia 29 listopada 1960 r. dot. sprawy nr sygn. Akt Kp. 
877/60, którym skazany zostałem za prowadzenie straganowej sprzedaży 
dewocjonaliów na karę 5.000 złp grzywny. Proszę Sąd Wojewódzki o wni-
kliwe rozpatrzenie mej sprawy i uniewinnienie mnie.

UZASADNIENIE
Wyrok Sądu Powiatowego w Nowej Rudzie jest niesłuszny i krzywdzący 

mnie. Sąd Powiatowy w Nowej Rudzie nie zbadał sprawy jak należy, nie 
wysłuchał moich wyjaśnień i nie chciał ich słuchać, gdy zmierzały one do 
odparcia postawionych mi zarzutów. Gdy chciałem wyjaśnić istotne dla 
mojej obrony okoliczności, pan sędzia przerwał mi i wprost nie dopuszczał 
mnie do głosu, zadając mi równocześnie pytania, które odbiegały od tego 
co chciałem powiedzieć na swoje usprawiedliwienie. W rezultacie sędzia 
dyktował do protokołu wszystko, co przemawiało przeciwko mnie, lub 
rzeczy moim zdaniem obojętne dla mojej obrony.

Protokół rozprawy nie zawiera kompletnych moich wyjaśnień, a przede 
wszystkim tego, co chciałem powiedzieć. Czytając go następnie w Sadzie, 
zwróciłem uwagę, że w protokole umieszczone są zdania, wyrażające moje 
i oskarżonej Julii Kurek wyjaśnienia w sposób nieścisły, a w istocie swej 
zmieniające właściwy sens tych wyjaśnień i tak n.p.: Starzy i dzieci w  Nowej 
Rudzie pamiętają, że budka przylegająca jedną ścianą do kościoła a na-
zwana w akcie oskarżenia straganem, została postawiona i zbudowana w r. 
1947. przez ministrantów, którzy w niedziele w czasie deszczu  sprzedawali 
w niej czasopisma religijne. Ta budka ministrancka ulepszona i używana 
do kolportażu czasopism religijnych przez niejaką Marię Adamską, która w 
roku 1953 opuszczając Nową Rudę przekazała budkę w opiekę Julii Kurek 
oskarżonej. Budka używana, czy nieużywana ciągle pod kościołem stała i 
stoi po dzień dzisiejszy, podczas gdy z protokołu rozprawy i uzasadnienia 

24Przytoczony zapis dołączony został do „Liber memorabilium”. Był to brudnopis listu skie-
rowanego 22. XI do Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu z adnotacją: Poufne!
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wyroku wynik, że budka była własnością oskarżonej Julii Kurek i że to wła-
śnie ona za moim zezwoleniem ustawiła ja na dziedzińcu kościelnym. Nie 
jest to rzecz istotna dla sprawy, jednakże rzuca światło na prawidłowość 
wysłuchania oskarżonego i utrwalenia go w protokole sądowym, który jest 
podstawą wyrokowania.

Julia Kurek nie pozostaje w żadnym stosunku służbowym względem 
mnie, choć czasem jako parafianka z pobożności pomaga sprzątać w ko-
ściele bez żadnej zapłaty.

Nie mówiłem bynajmniej, że oskarżona Julia Kurek po dniu 20 kwietnia 
sprzedawała książeczki do nabożeństwa, różańce, lecz powiedziałem, że 20 
kwietnia 1960 r. władze kościelne poinformowały księży, że sprzedaż tych 
rzeczy na terenie kościelnym do tego czasu tolerowana obecnie jest zabro-
niona bez zezwolenia, którego wykupienie nie opłacało się w warunkach 
sprzedaży bez zysku i by tych rzeczy więcej nie sprzedawała. Powiedziałem 
przy tym będąc daleki od obciążania, w moim przekonaniu niewinnej Julii 
Kurek, że po dniu 20 kwietnia 1960 r. nie odniosła mi niesprzedanych kil-
kunastu książeczek i różańców i one leżały u niej w budce, ale nie zostało 
stwierdzone, czy w ogóle z nich coś po 20.IV sprzedała.

Aczkolwiek niewiele wolno mi było mówić jako oskarżonemu na roz-
prawie, to słuchać wolno mi było wszystko i przysłuchując się dokładnie 
zeznaniom Julii Kurek, nie słyszałem, by mówiła ona, iż ani przed 20-tym 
kwietnia, ani po 20-tym nie mówiłem jej, by nie sprzedawała innych przed-
miotów poza gazetami.

Podkreślił wprawdzie Sąd, że wyjaśnienia moje są kłamliwe i wykrętne 
w uzasadnieniu wyroku, mimo to jednak stwierdzam z całą powagą swojego 
40-letniego kapłaństwa, że powiedziałem Julii Kurek w dniu 21. lub 22. 
kwietnia 1960 r., by więcej innych rzeczy poza gazetami nie sprzedawała. 
Ona bynajmniej tego się nie wypiera, a nadto mówiłem o tym w obecno-
ści jej męża ob. Wojciecha Kurka, który bez przymusu i jako rencista bez 
obawy przed taką „władzą” jaką jest ksiądz, składa do mego odwołania 
swoje oświadczenie w tym zakresie. Oba te oświadczenia dołączam do 
odwołania.

Nie posądzam Sądu o złą wolę, ale jest bardzo prawdopodobne, że przy 
niesprzyjającej rozprawie atmosferze, - zdenerwowania pana  Sędziego, 
chwilami dochodzącego do pasji, przy akompaniamencie tłuczenia pięścią 
w stół sędziowski, Sąd mógł źle zrozumieć oskarżonych, którzy w przeważnej 
części rozprawy tłumaczyli się tylko równoważnikami zdań.

Zeznania chciałem składać i składałem chętnie, lecz zrozumiałem w pew-
nym momencie, że Sąd niektóre fragmenty moich zeznań niechętnie przyjmuje, a 
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kilkakrotne uwagi Sądu dobrze podniesionym głosem, że nie potrafię się nawet 
tłumaczyć, mając wyższe przecież wykształcenie a nawet tytuł doktora, - mogły 
zdeprymować nawet młodszego ode mnie wiekiem nie-doktora.

Przechodząc do rzeczy, uważam, że ustawa z dnia 1 lipca 1958 r., z której 
zostałem osądzony i ukarany, mówi wyraźnie o zarobkowej działalności 
handlowej, jako działalności gospodarczej mającej na celu zysk-zarobek, 
a nie samej tylko sprzedaży tych czy innych rzeczy. Przedmioty, które były 
sprzedawane do dnia 20-go kwietnia br. przez panią Julię Kurek - jak ró-
żańce, medaliki, obrazki małych formatów 5 na 8 cm, jedynie w niedzielę, 
w tak drobnej ilości, że cały miesięczny utarg wraz z czasopismami wyno-
sił zaledwie do 600 złp, - niejednokrotnie rozdawałem darmo dzieciom i 
starszym wiernym, których interesowały sprawy religijne, jako pamiątki. 
Praktyka ta jest znana przecież w całym świecie chrześcijańskim. Wszystkie 
te przedmioty sprzedawane były po cenach nabycia a celem tej sprzedaży 
nie był bynajmniej handel obliczony na zysk, lecz krzewienie kultu re-
ligijnego i pomoc w odbudowie kościołów ze sprzedaży kalendarzyków 
wydawnictwa Komitetu Prymasowskiego Odbudowy Kościołów Warszawy. 
Ze względu na ideowość religijną i społeczną kolportażu (n.p. „Zdrowie 
i Trzeźwość”, rolnicza „Zorza Świąteczna” i t. d.) nawet owe 10% pani 
Julii Kurek za jej czas i marznięcie w budce wypłacałem z własnej kieszeni 
dla popierania dobrego celu.

W sprawie tej nikt nie ustalał, czy sprzedaż tych rzeczy odbywała się z 
zyskiem i jaki jej był cel - handlowy, czy poza handlowy. Nikt też nie ustalił, 
czy po 20-tym kwietnia br. oskarżona Julia Kurek sprzedawała, czy nie 
sprzedawała jakichś dewocjonaliów. Stwierdzono tylko, że w budce leżały 
dewocjonalia. Chociaż nie jestem prawnikiem, zdaje mi się, że dla prawi-
dłowości rozstrzygnięcia sprawy należałoby stwierdzić choćby jeden fakt 
sprzedaży po 20-tym kwietnia i dopiero ustosunkować się do tego, czy było to 
przestępstwo. Sam fakt znajdowania się w budce książeczek, czy różańców w 
bardzo znikomej zresztą ilości, bez stwierdzenia faktu sprzedaży, nie powinien 
być uważany za samą sprzedaż, lub jeszcze więcej za handel.

Składając na ręce Sądu Wojewódzkiego moje odwołanie, proszę Sąd 
Wojewódzki o sprawiedliwy i zgodny z prawem wyrok.

Ks. Dr Michał Białowąs
* * *

11.Xii.1960. Na 8. grudnia przygotowano poświęcenie obrazu 
 z  feretronem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Jednak artysta z 
Kłodzka feretronu nie wyrzeźbił na czas. Obraz wymalowały Francisz-
kanki w Kłodzku - 1 m wysoki, na płótnie, w cenie 2.800 złp. Feretron 
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ma kosztować około 4.000 złp, ale niewykończony na termin. Wobec 
tego 11.XII. ks. Dr M. Białowąs poświęcił sam obraz, a Redemptorysta 
ks. Kowecki wygłosił odpowiednie kazanie. Przy poświęceniu Siostry 
Różańcowe zebrały około 1.200 złp na feretron.

Dnia 11.XII.1960. ks. Józef  Weligała miał o godz. 7. roraty, ks. J. 
Żurawiński w tym czasie odprawił Mszę św. w szpitalu, ks. Dr M. Bia-
łowąs spowiadał. Ks. Weligała Mszę św. odprawił, ale nawet ogłoszeń 
nie odczytał ani Ewangelii św. tak, że obecni (dość licznie) na roratach 
nie dowiedzieli się ani o poświęceniu obrazu M. B. Nieustającej Pomocy 
po południu, ani suchodniach kwartalnych przypadających w tygodniu 
ani o adoracji na sumie.

* * *
W dniu 12.Xii.1960. na godz. 15. prezes Rady Narodowej w Nowej 

Rudzie zaprosił wszystkich proboszczów całego powiatu na spotkanie. 
W spotkaniu wzięli udział oprócz przewodniczącego sekretarz Partii 
Gumiński i radca prawny Janasz urzędnik Powiatowej Rady Narodowej 
w Nowej Rudzie. Przewodniczący przedstawił księżom kilka powia-
towych problemów: budownictwo mieszkań, kryzys wodny, zmiana 
prądu elektrycznego ze stałego na zmienny, ofiary społeczne na budowę 
szkół, czynsze z plebanii. Podczas posiedzenia podano czarną kawę, 
cukier. Kilku księży zabierało głos. Ks. Dr M. Białowąs stwierdził i 
zapewnił, że kościół katolicki, księża w Polsce kochają swoją polską 
Ojczyznę i poprą wszelkie dobre wysiłki polskiej władzy. Trudności 
są z zachęceniem wiernych do ofiarności na cele budowy szkół, bo 
katolicy chcą szkół z nauką religii a w tym roku właśnie naukę ze 
szkół wypędzają. Gdyby ksiądz złożył ofiarę na budowę szkół, wierni 
gorszyliby się, że ksiądz popiera bezbożne szkoły. Co do czynszów 
z plebanii sprawa winna być na wyższym szczeblu załatwiona. Jeśli 
zaczną się licytacje ruchomości księży po plebaniach, księża w myśl 
instrukcji Biskupa zachowają się uprzejmie, z godnością, cierpliwością 
i miłością. Zabieranie i licytowanie może się raz odbyć, drugi raz nie 
będzie co brać. Księża pozbawieni szaf wbiją gwóźdź w ścianę i na nim 
będą wieszali swoją sutannę a za kwestatorów i komorników będą się 
modlili. Kościół katolicki w Polsce stara się u ludności wychowywać 
miłość do swego państwa i przedstawicieli Władzy. Niestety nieraz 
przedstawiciele Władzy ranią uczucia religijne wierzących, jak np. w 



145Liber memorabilium księdza Białowąsa

wypadku, który zaszedł w naszym powiecie, że trzech przedstawicieli 
Władzy czy Partii weszło 29.XI.1960. r. do Kaplicy z Najświętszym 
Sakramentem w czapkach i z papierosami. Oczywiście nie są oni 
jeszcze Polską, popełnili jedynie jako ludzie chamstwo, bo przecie 
Cyrankiewicz w świątyni buddyjskiej zrzucił trzewiki choć buddystą 
na pawno nie jest. Przewodniczący tłumaczył, że to tak nie było, że to 
chodziło jedynie o niemiecki napis na sklepieniu, że po piętnastu latach 
Polski napisy niemieckie są niedopuszczalne, że zakonnica przesadziła 
w przedstawieniu sprawy.

* * *
Dnia 18.Xii.1960. ks.Weligała miał kazanie. Po kazaniu nie poszedł 

z tacą, tylko kościelny. Udał się do konfesjonału, choć w sąsiednim 
konfesjonale siedział ks. Dr M. Białowąs.

* * *
Dnia 22.Xii.1960. nadeszło z Kurii pismo, że ksiądz Jozef Żurawiń-

ski zwolniony został z dniem dzisiejszym z obowiązków wikarego w 
Nowej Rudzie i mianowany wikarym w Wilkanowie. Na jego miejsce 
przybył tuż za pismem ks. Stanisław Wąsowicz z Lubawki.

Ks. Dr M. Białowąs odwiózł taksówką ks. Żurawinskiego do Wilka-
nowa. Zastano tam ks. Stanisława Kowalskiego, który oświadczył, że o 
wikarego nie prosił, ze nie ma go na czym położyć, ani co dać jeść, bo nie 
ma żadnych zapasów ani węgla ani drzewa i że jeszcze dzisiaj sam nic nie 
jadł. Był to piątek godz. 14. Ks. Kowalski mówił, ze prosił by dali kogoś 
na jego miejsce, a nie jemu wikarego. Ks. Dr M. Białowąs uspokoił sta-
ruszka (urodz. 1885. r.), że jeść nie potrzebujemy, jesteśmy po obiedzie w 
Bystrzycy a kolację ma ks. Żurawiński w paczce, którą dała mu kucharka w 
Nowej Rudzie na drogę. Być może, że ks. Żurawiński na razie mianowany 
jako wikary będzie jemu inre succesionis, gdy się na to Władze świeckie 
zgodzą. Zaś ks. Kowalski może zostać na miejscu, może iść do krewnych, 
do domu emerytów, w myśl zasady: Wolność i demokracja.

Ze szoferem zmontowaliśmy jeden najmożliwszy pokój na plebanii 
(rudera piętrowa), pościągaliśmy gruchoty: tapczan, stół, nakastlik bez 
dwu nóg (podłożono cegłę), dwa podłe krzesła, nawet szafę rozkleko-
taną. Pokój prawie umeblowany z piecem trzymającym się jako tako 
do kupy. Po skleceniu takiej kwatery ks. Żurawiński wyszedł do są-
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siedniego pokoju, sali narożnej i rzewnie zapłakał. Ks. Dr M. Białowąs 
zorientował się w sytuacji, jak mógł pocieszył, zaopatrzył we fundusz 
na pierwsze dni i starał się nawiązać kontakt z parafianami. Udało się 
zetknąć z zakrystianką, była zakonnica, nieco zwariowana, z organistą 
człowiek zdaje się do rzeczy. Poinformował, że ludzie tu są zamożni i 
życzliwie usposobieni do kościoła i przyjdą z pomocą i pójdą na rękę. 
Do ks. staruszka są trochę zniechęceni, bo odprawia bardziej niepunk-
tualnie, z godzinnym i dłuższym opóźnieniem, odprawia długo, suma 
trwa 3 godziny. Młodemu księdzu pomogą i utrzymają obu, bo już tak 
między sobą mówili. To wszystko trochę pocieszyło ks. Żurawińskiego, 
podniosło na duchu. Prosił staruszka, by nigdzie nie wyjeżdżał, ale 
został w parafii i będą obaj duszpasterzowali. Dogadali się.

* * *
25.Xii.1960. Pasterka w Nowej Rudzie w roku 1960. odprawiona z 

asystą: ks. Weligała i ks. Wąsowicz. Kościół przepełniony. Na koniec 
przemówił ks. Dr M. Białowąs na temat: Program anielski (z nieba) 
pokoju. Jednostki, rodziny i państwa jeśli chcą pokoju, muszą oddać 
chwałę Bogu t.j. trzymać się przykazań.

* * *
Dnia 26.Xii.1960. nowy ksiądz katecheta miał kazania. Temat i 

treść dardzo dobra. Kto przyszedł do żłóbka: 1. pasterze, ludzie prości 
 2. królowie a więc intelektualiści 3. Herod, zbrodniarze w celach prze-
stępczych. Ale kazanie czyta. Wyraźnie z akcentem, ale czyta. Jak to 
ludziom będzie się podobało? Ten sposób właściwie nie razi.

* * *
Dzisiaj 28.Xii.1960. r. zawitał na plebanię w Nowej Rudzie egze-

kutor podatkowy. Zobaczył na ręce księdza Weligały zegarek i zapisał 
go za czynsz. Zostawił też zawiadomienie, że 31.XII.1960. odbędzie 
się na plebanii licytacja. rzeczy ks. Dr. M. Białowąsa, zapisanych 
22.XII.1959. a mianowicie: zegarek na pasku Omega, maszyna do 
pisania Eryka, maszyna do szycia Singera, adapter, szafa trójdzielna i 
szafa jednodrzwiowa (szafy należą do inwentarza kościoła. Zwracanie 
na  to uwagi nie pomaga).

* * *
Dnia 31.Xii.1960. zostały na plebanię zaproszone osoby znane 
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z przywiązania do kościoła, by wzięły udział w licytacji. Czekały od 
godziny 11., ale komornik nie przybył. Na zapytanie telefoniczne od-
powiedziano z Wydziału Finansowego, że dziś urzędnicy nie przyjdą 
na plebanię do przeprowadzenia licytacji. Deo gratias.

Na nieszporach, na zakończenie Starego Roku nie było ludzi wię-
cej, niż przeciętnie na sumie. Na adoracji o godz. 23. i na Mszy św. o 
północy było więcej.

Ustawa państwowa z grudnia 1960. r. zaliczyła święto Trzech Króli 
do dni roboczych. Wobec tego nie można odprawiać sumy. Ponieważ 
wypadł jednocześnie I. piątek miesiąca, nabożeństwo do Serca Pana 
Jezusa o godz. 6.30. rano. Ludzi było jak zwykle w I. piątek. Nato-
miast na Mszy św. o godz. 9. pełny kościół. Msza św. z kazaniem i 
błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu. Na wieczorną Mszę 
św. przyszło sporo ludzi. Do spowiedzi z półtorej setki osób. Niestety 
nie mogły się wszystkie wyspowiadać, tylko najcierpliwsze. Ks. Dr 
Bioałowąs spowiadał od godz. 17. potym o 18. miał Mszę św., kazanie, 
święcenie kadzidła, błogosławieństwo, a o 19. w dalszym ciągu spo-
wiadał do 22.30. do ostatniego cierpliwego penitenta. Księża katecheci 
poszli po niezapowiadanej kolędzie, wrócili około 19. godziny, ale w 
kościele nie pokazali się, jako zmęczeni. Młode pokolenie szybko się 
męczy. Nabożeństwo zakłócał pijany Franciszek B. z ul. Jeziornej.

* * *
Dnia 8.i.1961. księża katecheci ogłosili chodzenie po kolędzie i 

chodzą. Ks. Dr M. Białowąs ma ustawiczny dyżur: szpitale, wypadki, 
chrzty, chorzy, pogrzeby. Dzieci nie uczą się, bo księża zajęci kolędą. 
Dnia 15.I. przybyła delegacja ze szpitala brackiego, że w szpitalu od 
odejścia ks. Żurawińskiego (22.XII.) Mszy św. nie było. Raz wprawdzie 
była, ale nie w czasie zapowiedzianym. Tymczasem chorzy wcześniej 
się zrywają i proszą o Mszę św. o godz. 7. rano. Ks. Dr M. Białowąs 
był przekonany, że do szpitala chodzi co niedzielę ks. Weligała. Oka-
zało się co innego. Stwarza się niebezpieczeństwo zamknięcia kaplicy 
nieużytkowanej, nie mówiąc o renovatio Semetissimi.

Nadszedł list anonimowy z parafii, że nowy ksiądz (ks. Stanisław 
Wąsowicz), nie dość poważnie udziela komunii św., bo nie czyni małego 
krzyżyka komunikantem nad puszką i nie ma skupionej miny. Jak to 
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księży podstrzegają!
* * *

Dnia 18.i.1961. o godz. 8.30. zadzwonił telefon: Czy można mó-
wić z księdzem proboszczem? Tu mówi Ziętakowa z Nowej Rudy 
ul. Nowa 12. Dzisiaj ma po naszej ulicy ma chodzić ksiądz z kolędą. 
Proszę powiedzieć temu księdzu, który będzie chodził, aby nasz dom 
pominął. Ziętak jest od półtora roku przewodniczącym Powiatowej 
Rady  Narodowej.

Rodzina religijna, mają krewniaka proboszcza gdzieś w Poznań-
skiem, syn i córka uczęszczały na religię w Liceum. Obecnie jed-
nak...

* * *
Dnia 29.i. ks. Stanisław Wąsowicz miał kazanie na sumie, w której 

złożył parafianom sprawozdanie ze swojej kolędy w parafii. Po po-
dziękowaniu za gościnność, życzliwość, podziękował za datki przy tej 
okazji składane. Powiedział, że nie były one zbyt wielkie, ale były jakby 
wdowim groszem ewangelicznym. Dzięki nim spłacił całoroczne swoje 
długi (do Nowej Rudy przybył 22.XII.1960. a więc przed miesiącem), 
pokupił różne drobiazgi jak n.p. żyletki do golenia i zostało mu tyle, że 
wystarczyłoby na gwoździe do trumny. Gdyby umarł, samej trumny już 
nie byłoby za co kupić. Zwrócił się do parafian, by go więcej finansowo 
podpierali przede wszystkim w przynoszeniu na Mszę świetą.

Zapowiedziany na 15.30. Hołd dzieci dla żłóbka. Żaden katecheta 
się tym nie zainteresował, ani pokazał. Przeprowadzał tę uroczystość ks. 
Dr M. Białowąs z zakonnicą. Podczas tego nabożeństwa, gdy ks. Dr był 
zajęty przyniesiono do chrztu chore dziecko. Szukano księży katechetów 
ale nie znaleziono. Musiano czekać aż ksiądz Dr M. Białowąs skończy 
z dziećmi i ochrzcić dziecko. Wobec tego, że było zimno,  taksówka 
czekała, narobiła sprawa sporo kwasów u zainteresowanych. O godz. 
17. nieszpory. Żaden z katechetów nie pokazał się, kościelny widział, że 
obaj gdzieś pojechali taksówką w gościnę. Nieszpory  odprawił sam or-
ganista. Po nieszporach nauka śpiewu kościelnego. Ks. Dr M. Białowąs 
uczył, bo nie było komu. O godz. 18. ksiądz Dr M. Białowąs ubrał się do 
Mszy św., zjawił się ks. Wąsowicz w zakrystii. Ale zaraz znikł i nie było 
komu pójść z tacą po kazaniu celebransa. Chodzili  a raczej przebiegli 
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przez kościół ministranci. Po Mszy św. wieczornej i błogosławieństwie 
Najświętszego Sakramentu przyszło do zakrystii dwoje ludzi z prośbą, 
czy nie mogliby się wyspowiadać, bo całe popołudnie i przez Mszę 
św. czekają, ale nikt się w konfesjonale się nie pokazał a jedno z nich 
idzie jutro na operację. Pan Bóg widocznie każe Nową Rudę wikarymi. 
Ani gorliwości, ani obowiązkowości ani poczucia odpowiedzialności. 
Na sumie ogłosił ksiądz katecheta Wąsowicz, że będzie uczył religii 
tylko w sobotę przez jedną godzinę kl. V., przez jedną godzinę kl. VI. i 
przez jedną godzinę kl. VII., ze wszystkich pięciu szkół podstawowych 
razem. Rozwiązanie nauczania religii genialne. Wszystkie dzieci są 
objete nauczaniem, które nie wymaga ani wiele czasu ani pracy! Przy 
tym wątpliwym jest, czy to nauczanie raz w tygodniu, w sobotę dojdzie 
do skutku, bo nuż coś w ten dzień akurat wypadnie.

Braciszek Marek, organista zaczął organizować chór. Zorganizo-
wał 8 dziewcząt, 6. chłopców. Uczył kolęd cały adwent, do połowy 
stycznia. Chór dwa razy zakolędował na nabożeństwie. Wobec tego 
okazała się potrzeba urządzenia Opłatka dla chóru w sali na plebanii. 
Dnia 28.I. w sobotę zebrał się chór i kilka osób opiekunów chóru 
o godz. 20. Ksiądz Dr M. Białowąs połamał się opłatkiem, pogawędził 
i o godz. 22. poszedł spać, w nadziei, że chór pozjada kanapki, bigos, 
ciastka i też pójdzie spać. Tymczasem pełni wigoru chórzyści hasali 
do godz. 4. rano i nie dali spać służbie plebańskiej, bramy wejściowe 
były całą noc pootwierane a klozet zapaskudzony. Na drugi dzień, w 
niedzielę wieczorem znowu zebrali się chórzyści w sali na plebanii 
na potańcówkę. Chcieliby z plebanii zrobić tańcbudę pod firmą chóru 
koscielnego. Okazała się konieczna interwencja.

* * *
Dnia 30.i.1961. r. zajechały trzy ekipy Urzędu Finansowego pod 

mieszkania: ks. Marcinowskiego, ks. Pawlikiewicza i ks. Oberca - ka-
noników kapitulnych we Wrocławiu i ogołociły mieszkania z mebli, 
obrazów, ubrań, bielizny. Ks. Marcinowskiemu zostawili łóżko, stolik, 
 krzesło. Było to zajęcie za niepłacone czynsze od mieszkania w bu-
dynkach  kościelnych.

W niedzielę 29.I.1961. o godz. 4. rano zmarł na wylew krwi do 
mózgu ks. Stanisław Woronowicz urodz. w roku 1895. w Petersburgu 
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(Leningrad), święcony w roku 1919. w Żytomierzu, od roku 1957. 
proboszcz w Dusznikach. W pogrzebie wzięło udział około 50. księ-
ży. Kondukt prowadził Ordynariusz J. E. Ks. Bolesław Kominek. 
Z Nowej Rudy byli wszyscy trzej księża, korzystając z mikrusa ks. 
Wąsowicza.

Przy obiedzie po pogrzebie ks. Biskup opowiedział, że kiedy me-
gafony w Warszawie na ulicach podczas okupacji ogłaszały wielkie 
zwycięstwo armii niemieckiej na wschodzie i zachodzie, a Polacy 
słuchali o tym w przygnębieniu, uważając, że to stryczek zaciska się 
na polskiej szyji, ulicznik warszawski zawołał: „Pierdzą, pierdzą aż się 
zesrają”. Te słowa rozweseliły przygnębionych Polaków i pokrzepiły 
na duchu. Dziasiaj przy napadach urzędów finansowych na plebanie, 
licytacji ruchomości i urządzaniu innych szykan, te same słowa ulicz-
nika przychodzą mu na myśl  i dają księżom pokrzepienie.

* * *
Dnia 5.ii.1961. niedziela. O godz. 9. ks. Weligała odprawia Mszę 

św., ks. Wąsowicz po Ewangelii śpiewa z dziećmi „Twoja cześć, 
Chwała” (niedziela adoracyjna) bez właściwej adoracji i bez przerwania 
Mszy św. Ks. Dr M. Białowąs siedzi w konfesjonale. O godz. 9.30. po 
wszystkim. O godz. 10. ks. Wąsowicz odprawia Mszę św. z ambony 
adorację bez przerwania Mszy św. O godz. 10.30. całe nabożeństwo 
skończone. Na 7 minut przed 11. ks. Weligała już wyszedł ze sumą, choć 
w kościele jeszcze bardzo mało ludzi, bo akurat się schodzą. Z adora-
cją wyszedł na ambonę ks. Dr M. Białowąs z obawy, że suma będzie 
podobnie spartaczona jak poprzednie Msze św. Coś z gorliwością i ze 
zmysłem duszpasterskim młodych księży nie w porządku.

Dnia 5.II.1961. dzwonią ze szpitala brackiego, że ciężko chora prosi 
o księdza. Ks. Dr M. Białowąs zdziwił się, bo w tym szpitalu miał 
mieć Mszę św. o godz. 16.30. ks. Wąsowicz. Tak było zapowiedziane i 
ułożone. Czemu chora nie skorzystała z obecności księdza w szpitalu? 
Ks. Dr M. Białowąs pojechał do chorej, bo ks. Weligały też gdzieś nie 
ma. Okazało się, że ks.Wąsowicza w ogóle ze Mszą św. w szpitalu nie 
było i że zaraz po obiedzie pojechał taksówką swoją do Lubawki za 
Jelenią Górą. A jeszcze przy obiedzie ks. Dr M. Białowąs upewniał 
się, czy będzie w szpitalu Msza św. zapowiedziana i obiecana. Ks. 
Wąsowicz potwierdził i za chwilę wyjechał za Jelenią Górę. A więc 
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robi kanty. Kilkadziesiąt chorych z płaczem, pytali, czemu u nich nie 
było dzisiaj Mszy św. a oni tak czekali i spodziewali się.

* * *
7.ii.1961. r. około godziny 10. rano przyszli do pokoju księdza Dr. 

M. Białowąsa dwaj przedstawiciele Urzędu Finansowego: komornik 
Olesiński i zdaje się Kosmaty (młodszy). Zakomunikowali, że mają 
polecenie zająć ruchomości będące własnością ks. Dr. M. Białowąsa. 
Mają tytuł wykonawczy na trzydzieści siedem tysięcy za zaległości i 
odsetki za czynsz mieszkalny. Zaczęli przeszukiwać szafę z bielizną, 
sztukę po sztuce, ale ocenili, że wszystko zużyte, stare bez wartości. 
Przeglądnęli szafę z ubraniami. Nie znaleźli nic godnego do zapisania. 
Przetrząsnęli etażerkę z książkami, czasopismami, przewracali kartkę po 
kartce, oprawne książki przeszukiwali za okładkami. Kazali otworzyć 
jeden i drugi kufer. W jednym była stara pierzyna, zużyta kołdra, parasol. 
W drugim pamiątki rodzinne, brewiarze, rękopisy podręczników, stary 
Liber stipendiorum. Znaleźli też cztery obrączki ślubne przygotowane 
na prezenty dla kogoś z rodziny na wypadek wychodzenia za mąż, 
mój sygnet doktorski, pudełko z 12. nożami o ozdobnych trzonkach 
na prezent przedślubny. Te przedmioty zapisali. Dodali do tego zwykłą 
teczkę używaną od 10-lat i aparat Żarka, który znaleźli w szufladzie 
biurka. W stajni zapisali świnkę i krowę z krzywym rogiem. W pokoju 
gościnnym nie znaleźli nic godnego, w dziekańskim podobał im się 
kilim huculski 2 x 1,30 m, też zapisali. Byli w kuchni, w piwnicy, ale 
zdaje się nic godnego nie znaleźli. Sofkę w pokoju ks. Dr. M. Białowąsa 
odsuwali, obmacywali. Nawet zwykły lichtarz na szafie z książkami 
podnosili, przewracali, wydał się za ciężki, proponowałem rozbicie 
go, czy czego po niemcach nie zawiera. Ale dali spokój. W pokoju 
gościnnym otworzyłem szafę, komorną kasę, w której były tylko listy 
złożone do depozytu. W części szafy bieliźnianej zauważyli resztkę 
sztuki płótna. W zeszłym roku kupiłem kilkadziesiąt metrów płótna 
na komże dla ministrantów. Siostrzenica Kryśka Skotnicka uszyła 40 
komż a jeszcze z 10 m  zostało. I to zapisali, choć tłumaczyłem, że to 
płótno kościelne na komże.

* * *
17.ii.1961. Dnia 15. lutego przestała lać się woda z rury dopro-
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wadzającej wodę ze stoku góry św. Anny. Jest to prywatny wodąciąg 
 urządzony w roku 1912. przez Proboszcza Arnolda Wachsmanna. 
 Niestety w roku 1960. zaczęto przy ul. Kościelnej budować kamienicę 
nr 24 i natrafiono na rurę w fundamentach. Rurę tę popsuto i woda 
zalewała plac budowy. Na gwałt ludności rurę połączono i woda znów 
dochodziła na plebanię choć mdłym strumieniem, raczej kapała niż 
się lała. Dnia 15.II. kopalnia przysłała do kamienicy nowej monterów, 
którzy do rurociągu doczepili rury i krany do mieszkań i obiecali, że 
teraz będą mieli dzień i noc źródlaną wodę. Zatkali równocześnie jej 
dopływ do plebanii. Tymczasem woda przerwała rurę powyżej i przez 
ziemię przecieka na podwórko nowej kamienicy. Za mało ma ciśnienia, 
by dojść do kranów. Skutek tego taki, że nowa kamienica wody nie ma 
w kranach, ma natomiast bajurę nieustającą na podwórku, zagrzybienie 
nowej kamienicy, a plebania nie ma czym krów napoić, ani bielizny 
prać. W dniu 17.II.1961. ks. Dr. M. Białowąs odkręcił zasuwkę niedo-
puszczającą wody do dalszego biegu na plebanię. Woda pokazała się w 
rurze na podwórku plebanii, ale raczej kapie aniżeli płynie. Za godzinę 
może nakapać wiadro. Ale i to lepsze niż nic.

* * *
Dnia 19.ii.1961. do ogłoszeń spisanych w księdze ogłoszeń 

ks. S. Wąsowicz dodał swoje ogłoszenie, mianowicie: We wtorek dnia 
21.II.1961. ksiądz Biskup zwołuje młodych księży na kurs katechetycz-
ny do Wrocławia. Uczestnictwo w kursie sprawi, że katecheci czegoś 
się nauczą i będą lepiej uczyli dzieci w parafii.

Ale kto pokryje koszty tego wyjazdu? Kasa kościelna nie da rady, bo 
ma około 4 tysiące deficytu. Mogą to zrobić tylko parafianie. Nie wiem 
czy jaki parafianin co księdzu Wąsowiczowi przyniósł na koszty podró-
ży, ale taca była o jakie dwieście złotych większa niż przeciętnie.

* * *
Dnia 25.ii.1961. przybył do kancelarii parafialnej obywatel ze 

Święcka, parafia Bożków z prośbą o metrykę dziecka, które zrodzone 
w szpitalu brackim miało być tam ochrzczone w niedzielę 19.II.1961. 
Tymczasem w księdze metrykalnej metryki nie ma. Zainteresowany oj-
ciec dziecka Koryluk zaczął dochodzić, czy dziecko zostało ochrzczone, 
czy nie okazało się, że ks. Stanisław Wąsowicz dziecko ochrzcił, 100 
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złp wziął, do Kasy nie odprowadził, do metryki nie wpisał. Dopiero 
po wypłynięciu sprawy wypisał metryczkę na kartce a o pieniądzach 
w ogóle zapomniał.

* * *
Dnia 3.ii.1961. pierwszy piątek miesiąca. Obaj wikarzy wyszli 

równocześnie o 6.30. rano ze Mszą św. a ludzie i sporo dzieci stoi 
przed konfesjonałami. Spowiada jedynie ks. Dr M. Białowąs, ale ze 
dwadzieścioro dzieci musiało zrezygnować ze spowiedzi, by się do 
szkoły nie spóźnić.

Nadeszła z księgarni Archiciecezjalnej paczka z 30. egz. Drogi 
Krzyżowej autorstwa Prymasa Polski wydanej przez Związek Katoli-
ków „Znak”. Droga Krzyżowa napisana dla „pracowników pióra”, po 
20 złp egzemplarz. I jak tu znaleźć 30 literatów, by to rozkupili? Ot 
trzeba ponad 600 złp wybulić bez potrzeby i korzyści.

W lutym 1961. r. w Słowie Polskim wychodzącym we Wrocławiu uka-
zał się wywiad z Ludmiłą Żoch-ówną najmłodszą solistką Dolnośląskiej 
Operetki. Pod koniec rozmowy redaktor zapytał, jakie ma zamiłowania 
i usłyszał: „- Podróże, ale zagraniczne. Także słodycze, mogę śmiało 
powiedzieć, że jestem niezgorszym koneserem wszystkich wyrobów 
czekoladowych. Prawie każdą pensję tracę w „Wawelu” (fabryka czeko-
lady)! - A jakie są pani marzenia? - Mieć duży własny dom i kilka psów. 
Wyżły i charty”. Oto ideały polskiej młodej artystki ludowej.

„Rewelacyjny z punktu widzenia nauki eksperyment, przeprowadzo-
ny niedawno przez włoskiego uczonego - dr Daniele Petrucci, wywołał 
gwałtowną reakcję ze strony oficjalnych czynników watykańskich. Oka-
zało się bowiem, że niezwykłe doświadczenie, w którym zapłodnione 
jajo kobiety rozwija się poza organizmem ludzkim, w próbówce, zostało 
potępione. Presja pod jaka znalazł się dr Petrucci była tego rodzaju, 
że przerwał o n zaawansowane już poważnie prace i wyjechał na czas 
nieokreślony do Szwajcarii.

Reakcja Watykanu przypomina w tym wypadku reakcje kupca, który 
obawia się konkurencji w swojej niezagrożonej, do tej pory, branży.25

* * *
Dnia 12.iii.1961. niedziela Ks. Weligała pojechał do Różanki dawać 
25„Słowo Polskie”, 6 lutego 1961 r. tytuł: Watykan potępił.
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rekolekcje wielkanocne u ks. Jemioły. Miał przyjechać na niedzielę. 
Zamiast przyjazdu nadszedł telegram ks. Jemioły, że ks. Weligała na 
niedzielę nie przyjedzie do Nowej Rudy. Ks. Jemioło nie zmienił swo-
ich chamskich nawyków jako samodzielny administrator. Wobec tego 
wziąłem: prymarię z kazaniem, Mszę św. o godz. 9., kazanie na Mszy 
św. o godz. 10., kazanie na sumie, Mszę św. wieczorną z kazaniem. Ra-
zem trzy Msze św., cztery kazania, dwie kolekty i wszystkie spowiedzi 
i chrzty, bo ks. Wąsowicz w ogóle do konfesjonału nie zaglądnął, a po 
Gorzkich Żalach gdzieś przepadł. Po wieczornej Mszy św. przychodzili 
ludzie do zakrystii, czy nie mogliby się jeszcze wyspowiadać. Dziw-
nie Pan Bóg karze parafię w Nowej Rudzie wikarymi bez gorliwości, 
mydłków, wykręcających się od trudu i znoju.

* * *
15.iii.1961. Dzień 13. marca ks. Wąsowicz spędził w warsztacie 

naprawowym, robił tłumiki do Mikrusa. Dnia 14.III. po śniadaniu 
wyjechał niby do szpitala na naświetlanie egzemy na twarzy i gdzieś 
przepadł. Nie było go ani na obiedzie ani na kolacji. Służba opowiada, 
że miał jechać do Kłodzka i Wrocławia. Jeden wikary misjonarzuje 
po obcym dekanacie, drugi wojażuje a Ks. Proboszcz ma ustawiczny 
dyżur. Uczyć dzieci nie ma komu.

Ks. Wąsowicz nie wrócił tego dnia ani w nocy. Zjawił się dopiero 
15.III. po południu. Zawiózł Mikrusa do T.O.S. (Techniczna Obsługa 
Samochodowa) do Wrocławia.

* * *
Dnia 21.iii.1961. został ks. Dr M. Białowąs wezwany do Powiato-

wej Rady Narodowej na godz. 13. na Komisję Odwoławczą w sprawie 
czynszowej. Przewodniczyć miał ob. Kozieja prawnik Wydziału Fi-
nansowego, ale wyłączył się jako znajomy. Wobec tego przewodniczył 
Zenon L. (nazywał się Mazgaj ale nazwisko zmienił). Członkowie Ko-
misji: Kazimierz Banach i Anna Kurek. Komisja Odwoławcza uchyliła 
żądanie przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych czynszu za 
mieszkanie na plebanii, ponieważ nie było umowy najmu zawartej na 
piśmie, która może być podstawą prawną do wymiaru czynszu.

Od 18.III.1961. zaczęły się rekolekcje wielkopostne. Co dzień nauka 
o godz. 9. rano, o godz. 16. dla młodzieży i o godz. 18. dla wszystkich. 
Spowiedź co dzień. W poniedziałki dziewczęta szkolne, wtorek chłop-
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cy, środa niewiasty, czwartek niewiasty i panny, w piątek mężczyźni, 
sobota i niedziela wszyscy. Nauki głoszą Redemptoryści z Barda, o. 
Lendzion, Sławek i Żadanowski. Najwięcej głosi Żadanowski. Jakoś 
nic nie chwyta. Do spowiedzi przystępuje skandalicznie mało. Jeszcze 
tak nigdy nie było. Może jeszcze w piątek wieczór, w sobotę i niedzielę 
Palmową coś się poprawi.

* * *
30.iii.1961. W sobotę przed niedzielą Palmową.  Ks. Józef  Weligała 

czuje się chory i do kościoła nie zagląda. Na pomoc przybył ks. Tomasz 
Lipecki ze Ścinawki Średniej. Jakoś daliśmy sobie radę. W niedzielę 
26.III.1961. setki penitentów, ksiądz Weligała chory i tylko tyle miał 
siły, że poszedł do szpitala odprawić Mszę św., do kościoła nie zagląd-
nął. Ks. Wąsowicz śmieje się z tej choroby. Gorączki nie ma, ale trochę 
chrypie. Zakonniczki znoszą cytrynki. Jest nadzieja, że wkrótce będzie 
zdrów. Ksiądz Wąsowicz wrócił o godz. 17. ze szpitala brackiego, ale 
w kościele się nie pokazał ani na Gorzkich Żalach, ani na wieczornej 
Mszy św., ani na zakończenie rekolekcji, ani w konfesjonale, nawet na 
kolację nie przyszedł. Nie wiele interesuje się parafią w niedzielę. Jedy-
nie rano trochę spowiadał, odprawił Mszę sw. o godz. 10. i odczytał po 
polsku pasję od ołtarza, oczywiście bez żadnego pożytku dla wiernych 
w dużym kościele, w którym od ołtarza nie słychać. Nawet ogłoszeń 
i porządku na Wielki Tydzień nie odczytał. Misjonarze są zgorszeni 
wyczynami wikarych, weteranów znarowionych.

Dnia 29.III.1961. ks. Wąsowicz polecił służącej obudzić się o godz. 
6. rano. O godz. 6.30. odprawił Mszę św. i przepadł. Przy konfesjonale 
około 60 osób. Ks. Dr M. Białowąs od 6.30. spowiadał je sam do godz. 
9., wówczas dopiero wyszedł ze Mszą św. wyspowiadawszy wszystkich. 
Okazało się, że ks. Wąsowicz pojechał zaraz nawet bez śniadania do 
Wrocławia. Podobno po taksówkę, będącą w naprawie.

Ks. Weligała od 20.III. nie pokazuje się w kościele. Wobec tego, że 
jest trzech misjonarzy, można się obejść bez Mszy św., toteż odprawia 
albo w szpitalu, albo u Zakonnic. W sobotę skarżył się na gardło,  położył 
się do łóżka, w niedzielę wstał, ale ze Mszą św. poszedł do szpitala. 
Wrócił i położył się. W poniedziałek Dr Danel stwierdził zapalenie 
płuc rozlane. Więc leży.
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Po dwu dniach nieobecności 30.III.1961. (Wielki Czwartek) ks. 
Wąsowicz około godz. 17. zjawił się, ale nie mówi gdzie był i co robił. 
Dnia 31.III.1961. (Wielki Piątek) o godz. 17. moc ludzi do spowiedzi, 
ale ks. Wąsowicz wyjechał taksówką na spacer. Wobec tego trzeba było 
samemu spowiadać do 21.

Ludzie zaczynają się gorszyć. Dziś grożono delegacją do księdza 
Biskupa, że wikarzy nie chcą spowiadać, nabożeństwa odprawiają jak 
bądź, kazania czytają, głupstwa plotą, skarżą się, że pieniędzy nie mają, 
dzieci uczyć nie chcą. Religia raz w tygodniu i to od Nowego Roku 
zaledwie trzy razy była za trzy miesiące. Rodzice rozmawiali między 
sobą, by księżom za naukę religii jakoś wynagrodzić. Obecnie doszli 
do przekonania, że nie ma za co wynagradzać, bo właściwie nauki nie 
ma. Jedynie Siostry w niższych klasach uczą, toteż im wynagradzają 
po 10 złp miesięcznie od dziecka. Przykro słuchać tych skarg.

* * *
Dnia 1.iV.1961. (Wielka Sobota) ks. Wąsowicz urządził prima apri-

lis. Nie zaglądnął do kościoła. Ludzie od 6.30. rano przy konfesjonale. 
Nic z tego. Do kancelarii pełno interesantów - 30 chrztów zgłoszono, 
15 ślubów. Od godz. 15. ustawicznie tylko ks. Dr M. Białowąs spo-
wiada, bo ksiądz katecheta gdzieś pojechał taksówką. Od 15.30. świę-
cenie darów Bożych i moc do spowiedzi. We Włodowicach od 16. do 
19. czekały dzieci i ludzie na święcenie darów Bożych, katecheta nie 
przyjechał. O 18. święcenie ognia, paschału, wody, Msza św. Nie ma 
ks. katechety ani do objaśnień ani do spowiadania. O godz. 20. skoń-
czyła się Msza św. Ogon do spowiedzi. Ks. Dr M. Białowąs do 23. 
spowiadał, aby nikt nie odszedł od konfesjonału, a księdz katechety nie 
ma. To już jest chuligaństwo duchowne. Do duszpasterstwa absolutnie 
nie nadaje się.

* * *
2.iV.1961. ks. Wąsowicz przeprasza, że w sobotę nic nie pomógł, bo 

myślał, że w Wielki Piątek i Sobotę nie ma w kościele nic do roboty i 
pojechał do warsztatu ze samochodem a potem był od 15. po południu 
w domu, ale nie miał żadnego polecenia, co ma robić. Prosił, by mu 
zawsze dać polecenie, to on zrobi. Dałem mu polecenie, by na Mszy 
św. wieczornej siedział w konfesjonale a potem poszedł z tacą. Kazanie 
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będę miał sam. A jak wykonał to polecenie? Czy usiadł do konfesjonału 
nie wiem. Gdy wyszedłem na ambonę on już zaczął z tacą chodzić i 
podczas czytania ewangelii, gdy ludzie wstają i idącego z tacą nie widzą. 
Przebiegł z tacą główną nawę, nawy boczne pominął i uciekł do zakrystii 
z odrobiną składki. Ministranci wiedzą, że z tacą się chodzi po kazaniu 
i po wszystkich, wówczas choćby tam nie wiele ludzi siedziało i zwykle 
więcej zbiorą. Oto jak wypełnia polecenie. Składka przeznaczona dla 
Kurii. Nic dziwnego, że nie wiele Kuria dostanie.

Po Mszy św. do zakrystii przyszła kobieta z prośbą do spowiedzi, 
bo jej córka bierze jutro ślub, a ona jako matka chciałaby w tej intencji 
przystąpić do komunii św.

Dzisiaj (2.IV.1961.) odprawiłem dwie rezurekcje, jedną w Nowej 
Rudzie z kazaniem, drugą w Przygórzu, gdzie było poświęcenie pusz-
ki. Trzecia Msza św. wieczorna w Nowej Rudzie, dałem 11 ślubów i 
ochrzciłem 30. dzieci i wyspowiadałem 40 osób. Deo gratias26. Wszyst-
kie chrzty, śluby wpisane do metryk, Ne Temere27 wysłane - no i w 
kronice, co trzeba zapisane.

* * *
Dnia 3.iV.1961. Poniedziałek Wielkanocny. Ks. Dr M. Białowąs miał 

mieć sumę z kazaniem i wieczorną Mszę św. Ks. Wąsowicz o 7.30. na 
prymarii odczytał ogłoszenia: „Zamiast kazania odczytam wam lekcję 
i ewangelię”. O godz. 10. ogłosił, że ks. Józef Weligała ciężko chory, 
ledwie dyszy, kiedyś przez półtorej godziny umierał, nikt z dzieci ani 
z parafian go nie odwiedza, wiktuje się u Zakonnic, a zakonnicom nie 
wolno wchodzić do prywatnego pokoju. Chory nie może wam o tym 
powiedzieć, to ja wam to mówię: „Gdybym ja zachorował, to przez pół 
roku ani czarny pies z kulawą nogą, by do mnie nie zaglądnął”.

Pan Bóg wie, co chciał przez to powiedzieć. Ks Józef Weligała 
leży drugi tydzień (od soboty przed niedzielą Palmową), zakonniczki 
kilkanaście razy na dzień go odwiedzają, dają zastrzyki wedle przepisu 
lekarza. Ks. Weligała był przecie nałogowym kapelanem i Salezjanek 
i Sióstr Szpitalnych, więc mają zaciągnięte długi wdzięczności. Pani 
Bartkowska stale u księdza Weligały przesiaduje, w piecu pali, by miał 

26Deo gratias – Bogu niech będą dzięki.
27Ne Temere – powiadomienie o zawarciu małżeństwa.
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jak w łaźni, słodyczami, jabłkami, pomarańczami zawalone stół i szafa, 
ciągle gotuje kawę, herbatę, obstawia kompotami. Kucharka plebańska 
szereg razy go odwiedzała i zawsze pyta, co mu potrzebne. Odpowiada, 
że nic mu nie potrzeba. Lekarz Danel mający opinię najlepszego w 
Nowej Rudzie odwiedza go i ma go w swej medycznej opiece. Ksiądz 
Dr M. Białowąs też co dzień i dwa razy na dzień odwiedza chorego i 
bardzo interesuje się chorym księdzem. Wizyt dzieci jest aż za dużo, aż 
trzeba myśleć o ich ograniczeniu, by chorego zbytnio nie męczyć. Nie 
wiadomo jaki cel miało to okłamywanie ludzi: złośliwości, głupstwa, 
czy wzbierająca choroba umysłowa.

Ks. Weligała dowiedziawszy się o występie ks. Wąsowicza jest zły, 
bo przecie wszystkiego i wizyt ma za dużo, prosił, żeby nie wpuszczać 
już dzieci, bo go to męczy, nie może się umyć. Obecnie zamknął się i 
nie odzywa do nikogo i nie otwiera.

* * *
Dnia 4.iV.1961. Na skutek nieroztropnego ogłoszenia w poniedzia-

łek 3.IV.1961. ks. Wąsowicza z ambony o chorobie ks. Józefa Weligały, 
wczoraj i dzisiaj tłumy dzieci i starszych szturmują do zamkniętych 
drzwi chorego, który chce i potrzebuje spoczynku i postanowił nikogo 
nie wpuszczać. Przynoszą bułki, kawałki tortów, ciastka, jajka, cytryny, 
studzieninę a nawet rosół i gniewają się, że chory, już prawie zdrowy, 
nie chce nawet drzwi otworzyć.

* * *
Dnia 5.iV.1961. środa. Ks. Wąsowicz spóźnił się o kwadrans 

ze Mszą św., odprawił ją per pstrum28 i nawet bez śniadania gdzieś 
 pojechał Mikrusem. Wrócił na drugi dzień (czwartek 6.IV. rano), 
około godziny 6., wstapił do kuchni, zapytał, czy jest do niego jaka 
korespondencja, odprawił o 6.30. Mszę św. z pośpiechem, modlitwy 
końcowe z reguły opuszcza. Przy spotkaniu w zakrystii po jego Mszy 
św. ks. Dr M. Białowąs powiedział mu, że o godz. 15.30. jest pogrzeb 
ucznia szkolnego i prosił, by przyprowadził ciało z domu żałoby do 
kościoła. W kościele ksiądz Białowąs odprawi kondukt, poprowadzi 
na cmentarz, gdzie trzeba coś aktualnego powiedzieć. Ks. Wąsowicz 
przyjął to do wiadomości. O godz. 15.30. przychodzą ministranci na 

28per pstrum – po łebkach
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plebanię z wiadomością, że już czas na pogrzeb a ksiądz katecheta 
około trzeciej po południu pojechał do Świdnicy. By zapobiec zgorsze-
niu ksiądz Białowąs niemal biegiem podążył do domu żałoby i choć z 
małym spóźnieniem poprowadził pogrzeb. Odprawił też jeszcze drugi 
pogrzeb tak, że ledwie zdążył  na godzinę świętą (I. czwartek) o godz. 
18., którą odprawił, poczym spowiadał do 20., bo jeden wikary „chory” 
a drugi gdzieś pojechał (do Świdnicy?).

* * *
Dnia 7.iV.1961. (I. piątek) ks. Wąsowicz skądś przyjechał, nie 

wiadomo kiedy, dość, że o 6.30. zjawił się w zakrystii i odprawił 
pierwszo-piątkową Mszę św. i to dobrze, bo przynajmniej można było 
trochę ludzi wyspowiadać.

* * *
Dnia 8.iV.1961. nadeszło pismo N. Kurii, że ks. Józef Weligała 

 zostaje przeniesiony do Mirska. Na jego miejsce ma przybyć 18.IV. 
ks. Stanisław Danicki neopresbiter29 do Nowej Rudy.

* * *
Dnia 9.iV.1961. ks. Weligała odprawił już w kościele nawet dwie 

Msze św. ciche. Ks. Wąsowicz miał prymarię, sumę we Włodowicach 
i Mszę św. w szpitalu. Ks. Dr M. Białowąs miał sumę, Mszę św. wie-
czorną i cztery kazania (9., 10., 11., 18.), zmianę tajemnic różańcowych 
i chodził z tacą na dwu Mszach św.

W tym dniu w Woliborzu były prymicje ks. Mieczysława Kasprza-
ka. Z Nowej Rudy pojechaliśmy na końcową część uroczystości t.j. 
na obiad. Podczas obiadu bardzo pięknie choć nieco pesymistycznie 
przemawiał ks. Pankowiak administrator Dzikowca i Woliborza. Trzeba 
było złagodzić sytuację porcją optymizmu, co też uczyniłem.

Ks. Pankowiak na dzień przed prymicjami zawiadomił Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej, że w niedzielę 9.IV.1961. odbędą 
się w Woliborzu prymicje. Jest zwyczaj, że po prymicjanta, do jego 
 rodzinnego domu udaje się z kościoła procesja i otoczonego wieńcem 
prowadzi do parafialnego kościoła. Prezydium odpowiedziało, że pro-
cesji zabrania i czyni ks. administratora odpowiedzialnym, gdyby się 

29neopresbiter – nowowyświęcony kapłan
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procesja odbyła. Oczywiście się nie odbyła i ksiądz neoprezbiter odbył 
drogę z domu do kościoła prywatnie, choć doń po drodze przyłączyły 
się tłumy, ale nie zorganizowane w procesję.

* * *
13.iV.1961. Dnia 12. kwietnia ks. Wąsowicz Stanisław około 

godz. 8. rano gdzieś wyjechał Mikrusem. Kościelnemu przy odjeździe 
powiedział, że jedzie na Wałbrzych. Kiedy wróci nie wie. Wrócił na 
drugi dzień 13.IV. o godz. 18. Przyszedł o 19.30. na kolację i stwierdził, 
że wrócił wraz ze sputnikiem radzieckim.

* * *
Dnia 14.iV.1961. ks. Dr M. Białowąs przyszedł do kościoła o 

godz. 6.30. rano i zasiadł do konfesjonału. W kościele około 50 osób, 
kilkoro do spowiedzi, z dwu wikarych żadnego ani w konfesjonale ani 
 przy ołtarzu. Ponieważ ludzie przyzwyczajeni do Mszy św. o 6.30., 
ks. Dr M. Białowąs za kwadrans 7. poszedł do zakrystii ubrać się do 
Mszy św. Gdy miał wychodzić do ołtarza, nadszedł ks. S. Wąsowicz. 
Za chwilę się ubrał i wyszedł ze Mszą św. do bocznego ołtarza tak, że 
dwie Msze św. odprawiały się na raz. Po Mszy św. ks. Dr M. Białowąs 
poszedł jak zwykle do konfesjonału na gratiormu actio, ks. Wąsowicz 
zrobił grati actio w ławce przy zakrystii, chciał dać komunię św., ale nie 
było komu i wyszedł. Ks. Józef Weligała od czasu jak otrzymał dekret 
przeniesienia nie pokazuje się w kościele.

* * *
Dnia 16.iV.1961. niedziela. Ks. Weligała odprawił dwie Msze św. 

(trzeci raz odprawił w ogóle w kościele parafialnym od 2.III.1961., 
bo dwa tygodnie był na „misjach” w Różance i Wilkanowie, potym 
chorował a gdy się dowiedział o przeniesieniu, to tylko po Zakon-
niczkach  chodził). Powiedział też 4 krótkie kazanka na temat: Matka 
sercem rodziny  i zjechał na Matkę Bożą. Ludziom się podobało. Z 
ludźmi specjalnie się nie  żegnał. Taktownie podziękował za pamięć o 
nim w czasie choroby, za modlitwy i zaznaczył, że za ofiarodawców 
i życzliwych mu odprawił dzisiaj Mszę św. o godz. 9. Miał jeszcze to 
kazanko powtórzyć o godz. 18. ale nie pokazał się ani w kościele ani 
na ambonie. Nie nocował też na plebanii, bo pościel już spakował. 
Poszedł na nocleg do Siostrzyczek. Nie chodził też do głosowania i 



161Liber memorabilium księdza Białowąsa

jacyś „członkowie” szukali zanim około godziny 21. na plebanii, ale 
nikt nie wiedział gdzie jest. Klucza do pokoju jeszcze nie oddał. In-
wentarz pokoju porozdzielał do innych lokatorów częściowo, ale jest. 
W piecu, postawionym w roku 1959. tuż przed jego przyjściem, nowe 
drzwiczki przełamane. Skóra z bębenka wyjętego samowolnie z paki 
na strychu przepadła.

Ksiądz Wąsowicz Stanisław miał mieć Mszę św. o godz. 10. i sumę 
o godz. 11. Ponieważ o godz. 7.30. na prymarii ks. Dr M. Białowąs 
nie mógł wszystkich wyspowiadać, bo było sporo, posłał kościelnego, 
by przybył na pomoc. Wkrótce przybył i pomógł. Nieprzyjemnie jed-
nak jest, gdy trzeba wikarego w niedzielę specjalnie do konfesjonału 
zapraszać. Mszę św. o godz. 10. tak wyścigowo zmachał, że wraz 
 z kazaniem trwała ( i z komunią św.) 37 minut, a ksiądz idący z tacą 
(ks. Dr M. Białowąs) nie był w stanie obejść i dokończyć tacy. Po tej 
„mszy św.”, ani modlitw, ani: „My chcemy Boga”, tylko po ostatniej 
ewangelii długa do zakrystii. Ludzie patrzą jeden na drugiego znaczą-
co, że to niedzielne nabożeństwo, najliczniej uczęszczane, jakieś bez 
pointy i namaszczenia.

* * *
Dnia 17.iV.1961. (poniedziałek). O godz. 9. ks. Weligała przysłał 

ministranta, że chce, abym przyszedł do jego mieszkania. Był tam brat 
Marek, Benek Bartkowski, ob. Działkowski, Tadzio Doręgowski i trzech 
starszych ministrantów. Wobec nich kpiąco, drwiąco przedstawił, że 
oddaje pokój z inwentarzem, że nic nie brakuje. Proponował też, by 
z kroniki wydrzeć karty o nim zapisane, bo gdyby kiedy wpadły w 
ręce Milicji, to by było gaudium. Ks. Dr M. Białowąs stwierdził, że 
inwentarz się zgadza, drzwi do pieca peknięte trzeba będzie naprawić 
lub wymienić. Kronika jest do 30 lat tajemnicą, bo za życia zaintere-
sowanych mogliby się czego przykrego dowiedzieć.

Ks. Weligała dzisiaj między godz. 10-12. wyjeżdża Żukiem okazyj-
nie do Mirska. Szczęść mu Boże na nowej placówce. W ciągu prawie 
dwu lat zmienił się w pracy duszpasterskiej trochę na lepsze, co mu 
ułatwi sytuację z nowym proboszczem.

Przed godziną 10. ks. Weligała oddał klucz do pokoju. Na zapytanie, 
czy jeszcze kto ma duplikat, czy to jest jedyny klucz? Odpowiedział, że 
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to jedyny, bo inne dwa złamane. Przyjąłem to za dobrą monetę. Gdy po 
odjeździe ks. Weligały wszedłem do pokoju, zauważyłem, że zerwane 
jest gniazdko i kabel do prądu zmiennego, które były w porządku i 
którymi o godz. 8. jeszcze grzał wodę. Widocznie sobie duplikat zo-
stawił, wlazł do pokoju i zdemolował instalację. Gdybym na czas nie 
zauważył, nowy wikary byłby pozostawiony bez światła. Chamska 
złośliwość, bo ani sam nic nie zyskał, ani zbyt wielkich kosztów nie 
narobił, tylko zadał pracy.

* * *
Dnia 20.iV.1961. odbyła się Konferencja Rejonowa kilku dekanatów 

w Kłodzku, na temat realizacji programu na V. rok Nowenny Tysiącle-
cia. Obecny był i przewodniczył ks. Biskup Dr Wincenty Urban. Przed 
trzema tygodniami ks. Biskup Urban zapowiedział, że chce wygłosić 
konferencję na Mszy św. wieczornej w Nowej Rudzie. Toteż około 
17.30. przyjechał z Kłodzka z kanonikami: Dr Mróz, Dr Turkowski, ks. 
Oberc. O godz. 18. ks. Dr M. Białowąs wyszedł z procesją z kościoła na 
plebanię. Kilka dziewczynek i chłopców przygotowanych przez Siostry 
Salezjanki przywitało Go u drzwi plebanii wierszykami i kwiatami. Ks. 
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Dr Białowąs dał Mu do pocałowania krzyż u wejścia do kościoła, oka-
dził a Biskup pokropił lud wodą święconą. Wprowadzony do kościoła 
ukląkł na klęczniku a ks. Dr M. Białowąs z ambony przywitał Biskupa 
i przedstawił parafię z jej zaletami i wadami. Po tym przywitaniu ks. 
Stanisław Danicki, neomysta wyświęcony przez ks. Biskupa Urbana 
w niedzielę Palmową w Legnicy, wyszedł ze Mszą św. „prymicyjną”. 
Miała być z asystą. Był bowiem kolega ks. Danickiego, ks. Wacholz z 
Ludwikowic, ale ks. Wąsowicz nie chciał pójść do asysty, bo „nie umie”. 
Wobec tego ks. Dr M. Białowąs poszedł w pojedynkę w kapie asystować 
prymicjantowi. Po ostatniej Ewangelii ks. Biskup wygłosił kazanie z 
ambony na temat kapłaństwa. Po zakończeniu od ołtarza udzielił Bi-
skupiego Błogosławieństwa i przez kościół udał się na plebanię. Ks. 
Danicki ściskał głowy i rozdawał obrazki. Pierwszy ukląkł dla odebrania 
błogosławieństwa prymicyjnego ks. Biskup. Na plebanii chciała dostać 
się na audiencję do Biskupa grupa pań. Okazało się, że chciały zanieść 
pewne skargi na księży. Na ks. Dr. M. Białowąsa skarżyły, że ostro 
stawia kwestję mordowania dzieci nienarodzonych i odmawia nawet 
rozgrzeszenia fabrykantom „aniołków”, ostro też traktuje matki nie 
posyłające dzieci na religię. Zgłaszały też pretensję o to, że wikarzy są 
w Nowej Rudzie często zmieniani, bo księdzu Białowąsowi nie można 
dogodzić. Wiaruśniczki i rodzące bez ślubu kościelnego skarżyły się, 
że nazywa się je ladacznicami. Naród popularniej nazywa je raczej po 
łacinie. Uważają, że nazwa łacińska jest delikatniejsza. Skarżyły się 
też na księdza Wąsowicza, że nie punktualny, nie dotrzymuje słowa, 
że godziny religii odbywa jak bądź i za kwadrans już gotów.

Po kolacji (gościom najbardziej barszcz smakował) Biskup i kano-
nicy podążyli taksówką do Wrocławia.

* * *
Dnia 25. kwietnia 1961. nadeszła z Kurii kopia pisma skierowanego 

do ks. Stanisława Wąsowicza. W piśmie tym Kuria czyni wyrzuty księ-
dzu W., że mimo honorowego przyrzeczenia, że nie będzie odwiedzał 
swojej dawnej parafii: Kostomłoty, przyrzeczenia nie dotrzymuje. Kuria 
też grozi, że jeśli do końca czerwca 1961. r. nie wykaże solidnej pracy 
duszpasterskiej i będzie gdzieś wyjeżdżał bez pozwolenia proboszcza, 
odniesie się do Prymasa o redukcję ad statum laicalem30.  Widocznie 
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30ad statum laicalem – kapłan wyłączony ze wspólnoty duchownych

ciążą jakieś crimina, o których nie wiemy.
* * *

Dnia 1. maja 1961. „święto pracy”, a kościelne swięto św. Józefa 
Robotnika. Msza św. o godz. 9. rano. Uczestnictwo jak normalnie na 
sumie. Mszę św. odprawiał śpiewaną ks. Dr M. Białowąs i wygłosił 
kazanie.

* * *
Dnia 3. maja 1961. Msza św. o godz. 9. Ludzie nie dopisali, ale na 

wieczornej Mszy św. o godz. 19. kościół był nabity. Mszę św. i nieszpo-
ry po Mszy św. i kazanie odprawił ks. Stanisław Danicki. Pierwszym 
szturmem zdobył serca parafian, pracuje solidnie, konfesjonału pilnu-
je. Deo gratias. Zapowiada się bardzo dobrze. Może nie będzie psuł 
tyle nerwów administratorowi, co od kilku lat przysyłani na wikarych 
znarowieni weterani.

* * *
Dnia 6.V.1961. zmarła nagle Zofia Bocheńska, nauczycielka po 35. 

latach pracy nauczycielskiej, przezacna wdowa, matka jednej córki, 
profesorki polonistki w Warszawie. Pogrzeb 9.V.1961. ze szpitala 
brackiego z pełną asystą kościelną: ks. Dr M. Białowąs, ks. Danicki, 
Brat Marek, liczna grupa ministrantów. Przy grobie ks. Dr M. Białowąs 
pożegnał zmarłą, która siły swego serca tak wyczerpała w pracy nad 
kształtowaniem młodzieży na obraz i podobieństwo Boże, że na dłuższe 
życie ich nie starczyło. Legła na posterunku swej pracy. Na dzień jej 
imienin 15. maja zapowiedziana Msza św. za jej duszę o godz. 18. Jako 
podarek imieninowy dzieci z jej klasy przystąpią do komunii świętej 
i zyskają odpust zupełny. Na to nabożeństwo zaproszono z ambony 
dawnych jej uczniów, nauczycielstwo i rodziców dzieci.

* * *
Dnia 18.V.1961. na wzgórzu Galgenberg obok ulicy Spacerowej 

znaleziono trupa około 20-letniej dziewczyny, rodem z Polski Cen-
tralnej (Busko Zdrój), zamieszkałej w Ludwikowicach. Pracowała w 
D.Z.P.J. (tekstyl - Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego), 
ale się zwolniła i brała udział w ekipie kulturalno-artystycznej. Trup 
leżał od 30.IV.1961. Rozbita czaszka, poderżnięte gardło, knebel w 
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ustach. Nazwisko: Władysława Z. Obok zaczęta, ale niedokończona 
jama, bo podkład skalny.

* * *
Dnia 20.V.1961. sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 

Henryk B. po pijanemu przy ul. Kłodzkiej, za pocztą poprzecinał so-
bie żyły i wbił nóż w serce. Żona opuściła go, pracuje jako sekretarka 
P.Z.P.R. w Nowej Rudzie. Podobno między trupem dziewczyny a 
samobójcą zachodzi łączność, ale to plotka.

* * *
Dnia 16.V.1961. zachorował w kopalni Junak Jan na zapalenie zatok 

nosowych, z czym łączy się bardzo silny ból głowy od czoła. Odesłano 
go do szpitala w Kłodzku. Dnia 21.V.1961. ks. Dr M. Białowąs wziął 
taksówkę (nr. 15) zaprosił żonę i dzieci Jana Junaka, by odwiedzić 
chorego. Jest to bowiem człowiek bardzo kościołowi oddany, który w 
czynie społecznym odbudował dach nad zakrystią po pożarze.

Z okazji odwiedzin chorego Jana Junaka ks. Dr M. Białowąs wstąpił 
do parafii o.o. Jezuitów w Kłodzku. Trafił na moment zakończenia wi-
zytacji Biskupiej i odjazdu J. E. Ks. Biskupa Kominka. W chwilowym 
spotkaniu Ks. Biskup przepraszał, że dał do Nowej Rudy ks. Stanisława 
Wąsowicza, bo wie, że będzie z nim kłopot, jak to było i w innych 
parafiach i prosił o cierpliwość przez jakiś czas.

* * *
Dnia 28.V.1961. odbyła się I. Komunia Św. dzieci. Przybył w sobotę 

na pomoc w spowiedzi Redemptorysta z Bardą. Dzieci około 200, ro-
dziców prawie 400. Deszcz opóźnił o pół godziny uroczystość. Zaczęła 
się o godz. 8. trwała do 9.45. Kościół przybrały Siostry Salezjanki przy 
pomocy rodziców we wieńce i chorągiewki. Ławki wysłano białym 
płótnem . Przy okazji I. Komunii Św. 3 pary wiaruśników wzięło ślub 
po cichu, aby pójść do komunii św. z dziećmi. Sporo ojców przystąpiło 
do spowiedzi takich, którzy ostatni raz spowiadali się przed swoim 
ślubem, a obecnie przy pierwszej spowiedzi dziecka. Okazuje się, że 
nie tylko rodzice wychowują dzieci, ale dzieci rodziców.

Po raz pierwszy w tym roku nie miały dzieci śniadania na plebanii, 
ale poszły do domu spożyć je w gronie rodziny. Fotografii przeszkodził 
ulewny deszcz. W tym dniu zostały przyspieszone zegary o jedną go-
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Ks. Michał Białowąs zawsze osobiście odpytywał ze znajomości katechizmu 
wszystkich kandydatów do I Komunii Świętej. Na zdjęciu ci, którzy najlepiej „zdali 
pacierz” w roku 1961.
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dzinę. Uroczystość zaczęła się zamiast o 7.30., dopiero o 8. a skończyła 
się o 9.45. bez śniadania i fotografii. Taksówki miały żniwo, bo padał 
deszcz a dzieci w lekkich, białych sukienkach. Taksówkarze brali po 
100 złp za swoją usługę i ciągle obracali, póki deszcz nie ustał.

* * *
Dnia 1.Vi.1961. po Mszy św. odbyła się tradycyjna procesja uli-

cami: Kościelna, Obrońców Stalingradu, Hanki Sawickiej, Obrońców 
Getta, Rynkiem na Kościelną z powrotem. Ołtarze ustawili krawiec Job 
przy rogu ul. Królowej Jadwigi, Wołowicz przy ul. Obrońców Getta 
i Jezierska (tercjarka) w rynku. Przy pięknej pogodzie procesja miała 
charakter imponujący. Ewangelie były śpiewane w języku polskim. 
Pewne czynniki dla dywersji zorganizowały artakcyjne programy w 
kinie o godz. 9.30. dla młodzieży, komitety rodzicielskie wykupiły 
bilety, ale to niewiele odbiło się na procesji. Po południu dzieci, które 
w tym roku były do I. Komunii Św. zebrały się o godz. 16. na godzinę 
duszpasterską i fotografie indywidualne z księdzem.

* * *
11.Vi.1961. Od 4.-10. czerwca codzień przed nieszporami czerwco-

wymi o godz. 18. schodzą się dzieci, które przed rokiem były do I. Ko-
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munii Św. Podjął się tego przygotowania ks. Wąsowicz. W pierwszym 
dniu zebrało się 60. dzieci, w drugim 100, w trzecim 170, codzień liczba 
wzrasta. Ksiądz Wąsowicz dosyć pomysłowo przypomina prawdy 
katechizmowe i uczy pieśni religijnych: Uwielbiaj duszo, Błogosław 
Boże, Powstańcie ludy. W oktawie Bożego Ciała odbywa się codzień 
wieczorem Msza św. o godz. 7. wieczór. Ksiadz Wąsowicz podczas 
tej Mszy św. dobrowolnie głosi krótkie kazania, treściwe. W oktawie 
Bożego Ciała na Mszy św. i procesji są wszyscy trzej księża w kościele. 
Jeden odprawia, drugi naucza i śpiewa a trzeci w konfesjonale, czyli 
jest tak jak być powinno.

Dnia 11.VI.1961. w rocznicę I. Komunii Św. przystąpiły dzieci 
w 70% do komunii św. Konferansjerkę prowadził ks. St. Wąsowicz, 
odprawił ks. Dr M. Białowąs. W tym dniu odwiedził ks. St. Danickiego 
ojciec, gospodarz spod Legnicy. Został na plebanii serde cznie ugosz-
czony. Na wieczór ojciec z synem byli w kinie na  „Krzyżakach”.

* * *
Dnia 13.Vi.1961. przypadła na Nową Rudę całodzienna Adoracja 

diecezjalna. Mimo ogłoszeń małe zainteresowanie. Siostry Salezjanki 
zorganizowały po południu Adorację dziewczynek, po 4, w bieli, we-
lonach, na klęcznikach. Wytrwałe babki śpiewały od czasu do czasu: 
„U drzwi Twoich stoję Panie.„

* * *
Dnia 18.Vi.1961. w niedzielę, około godz. 17. jeden z ministrantów 

doniósł, że dzisiaj ks. Jemioło przejeżdżał na motorze z 20. innymi mo-
torowcami przez Nową Rudę w kierunku Wałbrzycha do  Częstochowy 
(?). Około godz. 20. przed kościołem w Nowej Rudzie pojawiło się z 20 
motorów, miał być między nimi i ks. Jemioło  z  Różanki. Na plebanii się 
nie zgłosił, chociaż kucharka nakryła do kolacji dla gościa. Nie wiadomo 
kto dziś, w niedzielę w parafii Różanka nabożeństwo odprawiał.

* * *
Dnia 19.Vi.1961. we wtorek ks. Wąsowicz Stanisław pojechał Mi-

krusem do mamy w Świętowie zawieźć bieliznę do prania. Na drugi 
dzień bieliznę trzeba suszyć, prasować a 22.VI. we czwartek będzie 
mógł ją przywieźć. Bardzo nieekonomiczne pranie i drogie. O wiele 
mniej by kosztowało pieniędzy i mitręgi, gdyby Siostry Salezjanki, czy 
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plebańska praczka na miejscu wyprała. Ale co mama to mama.
W marcu roku 1961. umieszczono na ścianie obok drzwi do kan-

celarii parafialnej skarbonkę z napisem: „Ofiara na kleryka”. Dnia 
28.VI.1961. stwierdzono, że w skarbonce jest wszystkiego 2 złp (dwa 
złote) drobniaczkami od 2 gr - 10 gr. Pod napisem zaś ktoś dopisał: 
„Na takiego wariata?”.

W kościele w skarbonce przy drzwiach głównych w otworze na 
klucz tkwi wbity gwóźdź. Zaś w skarbonce przy ołtarzu św. Antoniego 
drzwiczki są tak zmaltretowane jakimś dłutem, że nie da się kluczem 
otworzyć. W przedsionku św. Józefa skarbonka św. Antoniego czynna 
normalnie, zawierała 215 złp, najwięcej jednozłotówkami i 50-gro-
szówkami.

* * *
Dnia 2.Vii.1961. ks. Dr M. Białowąs zaproszony z odpustową 

sumą pojechał do Wambierzyc po odprawieniu prymarii z kazaniem 
w Nowej Rudzie. Ks. Wąsowicz został w Nowej Rudzie z Mszą św. o 
9.30 i sumą. Okazało się, że zamiast sumy odprawił cichą Mszę św., nie 
dał ludziom komunii św. i ruszył niespodzianie z procesją (I. niedziela 
miesiąca, adoracja) tak, że nie zdążono chwycić baldachimu ani fere-
tronów. Zdziwieni ludzie przyszli ze skargami: „co to za nabożeństwo? 
czy nie można by się postarać o pobożniejszego księdza?”.

Do Wambierzyc 2.VII.1961. przybyła z Opolszczyzny pielgrzymka 
z księdzem. Ksiądz jechał po cywilnemu. Kilka razy przystępowała 
doń milicja z zapytaniem, czy to on organizował pielgrzymkę, bo 
pielgrzymka jest nielegalnym zgromadzeniem, chyba że odbywa się 
za zezwoleniem Władzy politycznej. Czepiano też jedną z pań, która 
miała bilety pielgrzymów. Pani oświadczyła, że jest wycieczka do 
Wambierzyc, bilety kupiono w Orbisie i nie mają czego się czepiać, 
bo wszystko odbywa się legalnie.

Podczas nieobecności ks. Dr M. Białowąsa 2.VII.1961., bo był w 
Wambierzycach ze sumą, ks. Wąsowicz miał zamiar zdjąć trzewik na 
ambonie, pokazać, że potrzebuje zelówki, pokazać że ma pięć zębów, 
które potrzebują leczenia i posłać po kościele ministrantów z tacą, by 
zebrali na jego osobiste potrzeby. Kościelny wytłumaczył mu, że to 
nie ma sensu, bo ludzie wyśmieją się i nic nie dadzą. Po wieczornej 
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Mszy św. ks. Wąsowicz szybko załatwił się z kolacją i gdzieś przed 7. 
wieczór pojechał Mikrusem.

* * *
Dnia 3.Vii.1961. Ks. Dr M. Białowąs zwrócił się telegraficznie do 

kierownictwa Kolonii z Opola „Odra” z zawiadomieniem o porząd-
ku nabożeństw w niedzielę w kościele parafialnym, bo dzieci mają 
zaświadczenia rodziców, którzy życzą sobie, by ich dzieci na kolonii 
uczęszczały na Mszę św. Kierowniczka oświadczyła, że instrukcje są 
inne i że zwrócono się przed wyjazdem, by rodzice na czas wakacji 
dali swym dzieciom prawdziwy urlop i nie wtrącali się do odpoczynku 
wakacyjnego dzieci.

Na rozprawie 17.VI.1961. r. we Wrocławiu ks. Andrzej Jankowski 
został skazany na trzy lata więzienia za poufałość względem mini-
strantów. Głównymi świadkami oskarżenia byli dwaj chłopcy, bracia 
z Węglińca i dwaj z Jugowa.

* * *
2.Viii.1961. Podczas urlopu ks. Dr M. Białowąs przebywając 

w Przemyślu dowiedział się 27.VII.1961., że w Nowej Rudzie nasta-
piło włamanie do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
naprzeciw cmentarza. Zaraz najbliższym pociągiem pospiesznym wy-
ruszył w drogę do Nowej Rudy. Dnia 28.VII.1961. przed godz. 8. rano 
był już w domu. Dowiedział się, że ks. Wąsowicza Stanisława nie ma, 
że 27.VII. wyjechał dokądś taksówką swoją i nie powiedział nikomu 
dokąd, ani kiedy wróci. Na zapytanie kościelnego odpowiedział, że 
wątpi, czy na niedzilę wróci. I dziś 30.VII.1961. niedziela, ks. Wąso-
wicza nie ma. Szczęście, że wrócił ks. Dr M. Białowąs z przerwanego 
urlopu, bo nie byłoby komu 5-ciu Mszy św. parafialnych odprawić. Ks. 
St. Wąsowicz wrócił 2.VIII.1961. w południe, na obiad.

* * *
3.Viii.1961. Dnia 19. lipca 1961. Kazik B. lat 14 zamieszkały w 

Nowej Rudzie ul. Kościuszki i Andrzej K. lat 14 zam. ul. Piastów, 
 podrobionym kluczem otworzyli drzwi do kościoła Matki Bożej 
 Wniebowzięcia, zamknęli się wewnątrz, zdemolowali Drogę Krzyżową, 
wleźli na chór, wyrwali 15 piszczałek organowych przez ambonę dostali 
się do zakrystii, zabrali figurki z dwu szopek, zniszczyli relikwiarz 
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ozdobny, kilka obrazów, flakon kryształowy, 3 kanony ołtarzowe. Dwa 
razy wynieśli ramki z obrazów i Drogi Krzyżowej do Janiny J. żony 
Henryka zam. ul. Piastów. Owa zaproponowała im, by postarali się o 
ramki, to jej mąż górnik i trochę malarz namaluje im piękne obrazy. 
Ta propozycja podsunęła myśl dostania ramek z kościoła. Gdy chłopcy 
trzeci raz wchodzili do kościoła, jakaś kobieta z ul. Cmentarnej zaczęła 
na nich krzyczeć i posłała córkę, by dała znać na plebanię. Ks. Danicki 
zaraz zawiadomił Milicję. Janiana J. dowiedziawszy się, że ma nadejść 
Milicja, pouczyła chłopców, by nic nikomu nie mówili a ramki schowali 
na bróg ze sianem sąsiada, bo „inaczej leżymy na łopatkach”. Chłopcy 
na Milicji przyznali się, gdzie są ramki, przynieśli i ks. Danicki umieścił 
je w kościółku. Szkoda wyrządzona kościołowi wynosi około 10 tysięcy 
złp - zdemolowanie Drogi Krzyżowej, organów, szopek, obrazów.

* * *
Dnia 6.VIII. ks. St. Wąsowicz miał mieć sumę. Wypadła I. nie-

dziela miesiąca, a więc powinna być Msza św. uroczysta, z procesją. 
Tymczasem celabrans odprawił raz dwa cichą Mszę św., procesja była, 
owszem i adoracja. Wszystko trwało jedną godzinę. To jest nowoczesne 
nabożeństwo, ale ludzie pytają: „Dlaczego dziś sumy nie było, tylko 
cicha Msza św.” Gdy kiedyś pierwszy raz tak zrobił, myśleli, że chory, 
że go gardło boli, ale obecnie są przekonani, że  niedbały i sprawy Boże 
mało ceni. Oj niedobrze!

* * *
Dnia 17.Viii.1961. zwołano do wrocławia księży z całej diecezji, 
którzy tylko mogli przybyć dla złożenia Hołdu matce najświęt-
szej i poświęcenia się kleru najświętszemu Sercu matki Bożej. 

przybyło ponad 700. księży. z nowej rudy był ks. St. wąsowicz 
i ks. dr m. Białowąs, który przybył wprost z pogrzebu swego 

brata mlecznego ks. zygmunta Białowąsa w: Żelazna za opolem 
(+ 12.Viii.1961. w myjowice, 4 km od Kępna u ks. antoniego 
przybylskiego. zygmunt zmarł na zawał serca, pogrzeb był 

16.Viii.1961). Księża zapełnili całą Katedrę, a silne męskie głosy 
ślubowania zrobiły silne wrażenie na świeckich  zebranych w 

nawach bocznych. Sumę odprawił J. E. Biskup wronka, kazanie 
miał J. E. ordynariusz Biskup Kominek Bolesław. akt oddania 
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się nastąpił po sumie. na zebraniu po uroczystości w auli ks. ka-
nonik pawlikiewicz poinformował księży, że Sejm polski 14. lipca 
1961.  zatwierdził, że plebanie na ziemiach zachodnich są dobrem 
poniemieckim przejętym przez państwo. wobec tego nam pozo-
staje jedynie wnosić podania do rady ministrów, aby je podaro-

wała parafiom, albo  wydzierżawiła.
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Z nadzieją na przyszłość
Gdy 13 sierpnia 1961 r. œwiat obiega³a wiadomoœæ, ¿e zgodnie z 

„decyzj¹” ZSRR, Uk³adu Warszawskiego, w³adze NRD wznios³y mi-
nionej nocy mur oddzielaj¹cy wschodni¹ i zachodni¹ czêœæ Berlina, 
ks. Micha³ Bia³ow¹s pogr¹¿ony by³ w ¿a³obie po œmierci kuzyna ks. 
Zygmunta - w³aœciwie brata, który wychowywa³ siê razem z nimi 
w domu rodzinnym w Obydowie. Nie trudno odnaleŸæ uczucia, 
ogarniaj¹ce w takiej chwili ka¿dego cz³owieka. Zapewne i nastêpne 
dni up³ynê³y noworudzkiemu proboszczowi w nastroju smutku, 
zadumy i refleksji nad swoim ¿yciem. Czy wówczas próbowa³ 
odizolowaæ siê od œwiata, zbudowaæ wokó³ siebie œcianê nie do 
zburzenia? Nic nam o tym nie wiadomo. Chyba przeciwnie, bêd¹c 
wiernym swej dewizie, ¿e „œcie¿ki ¿ycia cz³owieka kierowane s¹ 
nieodgadnionymi zamiarami Boga”, cierpliwie znosi³ wyroki boskie. 
A jeœli nawet chcia³by uciec od zgie³ku wydarzeñ, wewnêtrzn¹ 
barier¹ nie do przebycia by³o jego poczucie odpowiedzialnoœci 
za parafiê.

Wydaje siê, i¿ w³aœnie w tym czasie ks. Micha³ przestawa³ byæ 
osamotniony w swoim duszpasterzowaniu w Nowej Rudzie. Po 
tym jak w kwietniu parafia przywita³a nowego wikariusza ks. 
Stanis³awa Danickiego, z koñcem sierpnia przyby³ do noworudz-
kiej wspólnoty nastêpny wikary - ks. Jan Stêpieñ. Wkrótce obaj 
m³odzi ksiê¿a mieli nadaæ nowy wyraz pos³udze kap³añskiej u œw. 
Miko³aja. Szczêœliwie dla tutejszych wiernych okres ich bytnoœci 
w Nowej Rudzie, zbieg³ siê z prowadzonymi w ³onie Koœcio³a 
katolickiego dyskusjami nad zmianami w liturgii, kap³añstwie 
oraz rol¹ i misj¹ chrzeœcijañstwa. Rozwa¿ania te znaleŸæ mia³y 
swój kszta³t w postanowieniach Soboru, przygotowywanego przez 
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papie¿a  Jana XXIII.
Zanim jednak zaczê³y przemawiaæ do parafian zmiany dotycz¹ce 

obrzêdów koœcielnych, wa¿nym wydarzeniem by³o otwarcie dla 
wiernych noworudzkich koœcio³ów. Na tym polu ksiê¿a pobudzili 
ludzi do dzia³ania tak, ¿e posiadany przez parafiê potencja³ kilku 
œwi¹tyñ w mieœcie zacz¹³ byæ wreszcie wykorzystywany. Rów-
nie¿ - a mo¿e przede wszystkim - ówczesna postawa kap³anów 
wp³ynê³a na pozyskanie czêœci miejscowej inteligencji dla Koœcio³a. 
Na plebanii, która zawsze by³a otwarta dla parafian, zaczêli bywaæ 
(czêœciej ni¿ uprzednio) przedstawiciele ró¿nych noworudzkich 
zawodów i profesji. Nie mog³o byæ nawet mowy, z oczywistych 
dla tamtego okresu przyczyn, o oficjalnych dyskusjach. Jak wiêc 
dochodzi³o do wymiany pogl¹dów? Za odpowiedŸ niech pos³u¿y 
nam refleksja lekarza medycyny Barbary Zegzdryn, uczestniczki 
wielu ówczesnych spotkañ:

- Gromadziliśmy się często na noworudzkiej plebanii, czy to z okazji 
imienin księży, czy też na brydża, w którego namiętnie grywaliśmy, a 
wybitnym zawodnikiem był ks. Jan, ksiądz górnik jak o nim mawiano. 
Przy okazji rozmawiało się na przeróżne tematy, czasem dochodziło do 
kłótni prawie światopoglądowych. W posiedzeniach takich brał także 
udział ks. doktor Białowąs. Jego wypowiedzi, bardzo trafne zresztą, 
często bywały podsumowaniem i zamknięciem wielu dyskusji. Proboszcz 
miał w sobie jakby jakiś magnes. Mimo podeszłego wieku bardzo inte-
resował się tym, co się dzieje w kraju, był otwarty na nowinki, ale i w 
wielu kwestiach konserwatywny. Jednak nigdy nie przekreślał kogoś np. 
za przynależność do PZPR. Co prawda, tacy ludzie nie przychodzili na 
spotkania, ale miał z nimi codziennie kontakt, choćby na ulicy. Odno-
siłam zawsze wrażenie, że dla niego liczył się człowiek.

Nie przeceniaj¹c zas³ug proboszcza i wikarych œmia³o mo¿na 
stwierdziæ, ¿e od po³owy 1961 r. parafia w Nowej Rudzie posiada³a 
siln¹ reprezentacjê s³ug Bo¿ych, a m³odoœæ miesza³a siê tu z 
doœwiadczeniem, stanowi¹c swoisty pomost dla ogólnego trendu 
otwierania siê Koœcio³a katolickiego na wspó³czesnoœæ. Wreszcie w 
wymiarze pracy duszpasterskiej w parafii ks. Micha³ liczyæ móg³ na 
wikarych. I choæ utrwalony w jego œwiadomoœci kanon roli kap³ana 
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w spo³ecznoœci wiernych nadal k³óci³ siê z postaw¹ wikarych, to 
impuls, który bez w¹tpienia wnieœli sw¹ obecnoœci¹ m³odzi ksiê¿a, 
d³ugo wspiera³ bêdzie ks. Bia³ow¹sa w spogl¹daniu z nadziej¹ w 
przysz³oœæ. A ta rysowa³a siê w Nowej Rudzie w nie najczarniej-
szych barwach, chocia¿ jej kolorytu nadawaæ mia³a, jeszcze przez 
d³ugi czas, w³aœnie ciê¿ka praca tutejszych górników.

Wspomnijmy na koniec tej czêœci o blisko 6 tys. „górniczej bra-
ci”, zatrudnionej w dwóch kopalniach w Nowej Rudzie i S³upcu. 
Gros z nich uczestniczy³o co niedzielê w mszach œw. oraz in-
nych uroczystoœciach koœcielnych i ws³uchiwa³o siê w kazania 
ks. Bia³ow¹sa. Jak pamiêtamy ks. Micha³ ¿ywo interesowa³ siê 
problematyk¹ robotnicz¹. Mo¿na wiêc mieæ pewnoœæ, ¿e w swych 
mowach kaznodziejskich nawi¹zywa³ do ciê¿kiego trudu górników. 
Mówi³ jêzykiem dla nich zrozumia³ym. Czy przemawia³ do ich 
œwiadomoœci, trudno dzisiaj dywagowaæ. Z pewnoœci¹ jego przes³anie 
by³o swoist¹ przeciwwag¹ dla kopalnianego aktywu partyjnego PZPR 
(przebranego w „p³aszczyk” rady robotniczej) namawiaj¹cego do 
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wspó³zawodnictwa pracy wœród górniczych brygad. 
* * *

22.Viii.1961. Dnia 20. sierpnia ks. Stanisław Wąsowicz (prze-
niesiony od 21.VIII.1961. do Mirska), zwrócił się z ambony do ludzi, 
aby jego następcę serdecznie przywitali, a jemu złożyli się na drogę, 
bo nie ma za co wyjechać. Zdziwieni parafianie pytali, za co jeździł 
własną taksówką nad morze na urlop i dopiero kilka dni temu wrócił. 
Inni pytali, czy nie będzie kolizji z prawem zbieranie datków na cele 
osobiste bez pozwolenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 
Po sumie ks. Wąsowicz chwalił się, że już zebrał sobie na pociąg. I 
to dobre! Wieczorem gdzieś pojechał taksówką, na kolacji nie był, 
przyjechał w poniedziałek 21.VIII. raniutko, o godz. 6.15. wyszedł ze 
Mszą św., przyjął w zakrystii 7 niewiast z darami na podróż, kilka mi-
nut po godzinie 7. rano odjechał taksówką wedle relacji ministrantów. 
Z nikim się nie pożegnał. Pokój zamknięty, klucz nie wiadomo gdzie. 
Nad drzwiami pokoju wypisane: „Nigdy więcej Oświęcimia”. Klucz do 
pokoju znaleziono w skrzynce pocztowej, do której klucz miała jedna 
z lokatorek, pracownica Fabryki Jedwabniczej.

Dnia 22.VIII.1961. Na godz. 10. rano, Przewodniczący Po-
wiatowej Rady Narodowej w Nowej Rudzie zwołał telefonicznie 
wszystkich administratorów parafii w powiecie i przeczytał zarzą-
dzenie Ministerstwa w sprawie nauczania religii w najbliższym 
roku szkolnym. Wedle tego zarządzenia mają być zgłoszone do 
Inspektoratu Szkolnego punkty katechetyczne, które mają być 
urządzone jedynie w kościołach i na plebaniach. Nauczać mogą 
tylko księża świeccy zatwierdzeni przez Inspektorat Szkolny. 
Nauka religii nie może kolidować z zajęciami szkolnymi i nad-
obowiązkowymi. Za naukę nie można w żadnej formie pobierać 
opłat, ani opalanie, ani adaptowanie. Prawo nauczania może 
być w każdej chwili bez podania powodu odebrane a punkt ka-
techetyczny zdyskwalifikowany ze względów sanitarnych (nie 
odpowiedni klozet, zimno, ciasno, niebezpieczeństwo pożaru). 
Administrator parafii o ile zawrze umowę z Przewodniczącym 
Powiatowej Rady Narodowej o zorganizowanie, kierowanie, 
prowadzenie nauczania, będzie otrzymywał od Państwa 1000 złp 
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(jeden tysiąc) miesięcznie i legitymację kolejową.
* * *

1.iX.1961. Kuria Arcybiskupia najprzód telefonicznie (Zakonnica 
pracująca w Kurii telefonowała) a potym pismem z 28.VIII.1961. r. 
5249/61, zarządziła, by księża żadnych umów ani wniosków w związku 
z katechizacją nie podpisywali, by uczyli tak i tam i ci, co w zeszłym 
roku szkolnym, a we wszystkich poczynaniach zachowali spokój oraz 
solidarną kapłańską postawę.

Od 1.IX.1961. zaprowadzono w Nowej Rudzie codzień Mszę św. 
wieczorną o godz. 18.30. wieczór. Frekwencja wynosi do 200 osób. 
Na rannej Mszy św. zaledwie 50 osób.

(...) W związku z realizacją postanowień uchwalonej przez sejm PRL 
ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania, niektórzy przedsta-
wiciele hierarchii kościelnej uderzyli na alarm. Kościół w niebezpie-
czeństwie, rodzice nie mają prawa do religijnego wychowania swoich 
dzieci, nowy atak władz świeckich na religię - oto co można usłyszeć 
z niejednej ambony, lub też wyczytać w specjalnych instrukcjach kie-
rowników kościoła katolickiego.

O co chodzi? Główną i bezpośrednią przyczynę tych nieuzasadnio-
nych oskarżeń stanowi zarządzenie ministra oświaty z 19 sierpnia br. 
w sprawie tworzenia punktów katechetycznych. Mimo, że owe punkty 
mają przecież na celu udostępnienie  nauczania religii dzieciom, których 
rodzice lub opiekunowie tego sobie życzą. (...)

Nie ulega wątpliwości, że w szkołach, w których nauczano religii 
wyłaniały się z wielu powodów trudności wychowawcze. (...) Nauczy-
ciel na lekcji fizyki czy biologii przekonuje uczniów, że świat powstał 
w procesie długotrwałej ewolucji, że rządzą nim określone prawa 
rozwojowe, a katecheta głosi coś wręcz przeciwnego. (...) Owa sprzecz-
ność największe szkody wyrządzała przede wszystkim uczniom, którzy 
przeżywali niejednokrotnie poważne konflikty wewnętrzne. (...) Młodzież  
niejednokrotnie kpi sobie na odmianę z księdza i z jego teologicznej 
interpretacji  pewnych zjawisk.

(...) Tak więc zarówno ludzie wierzący jak i niewierzący muszą przy-
znać, że ścieranie się na terenie szkoły dwóch autorytetów -  świeckiego i 
duchownego, nie wpływa wcale korzystnie na kształtowanie się umysłów 
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i charakterów ludzi młodych. (...)
Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami 

 świeckimi. Całokształt nauczania i wychowania w tych instytucjach 
ma charakter świecki. To stwierdzenie stanowi logiczną konsekwencję 
rozdziału kościoła od państwa.(...)

Są jednak ludzie (nie mówiąc już o środowiskach klerykalnych), któ-
rzy twierdzą, iż nauczanie religii w szkole jest niezbędnym warunkiem 
wolności sumienia i wyznania. To błędne przekonanie jest niewątpliwie 
pozostałością tego okresu, w którym kler odgrywał dominującą rolę 
polityczną i narzucał szkole wychowanie religijne.(...)

Najogólniej rzecz biorąc, celem nauczania w szkole jest przygo-
towanie młodzieży do pracy zawodowej i życia. (...) Tymczasem z 
punktu widzenia zadań jakie spełnia szkoła, podział na wierzących i 
niewierzących musiał być z jej murów wyeliminowany.(...) Niestety, i 
to posunięcie zostało przyjęte przez hierarchie kościelną z niechęcią a 
nawet wręcz z wrogością. Już teraz znane są nawoływania niektórych 
biskupów do bojkotu zarządzeń państwowych31.

* * *  
Przychylając się do prośby ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 

Kongregacja obrzędów udzieliła biskupom polskim zezwolenia na 
odmawianie podczas Mszy  św. śpiewanej: Gloria, Credo, Sanctus i 
Angus Dei w języku polskim. Podczas zaś uroczystej Mszy św. lektor 
czy diakon, subdiakon tuż po odśpiewaniu w języku łacińskim Epistoły 
lub Ewangelii, będą mogli  odczytać te same teksty w języku polskim. 
Analogicznie ten przywilej udzielony jest również kapłanom celebru-
jącym zwyczajnie Mszę św. śpiewaną32.

* * *
14.iX.1961. Dnia 10.  września odbyła się w kościele o godz. 16. 

pierwsza lekcja dla przedszkolaków. Matki przyprowadziły około 
 40 dzieci (dzień słotny i zimny). Lekcję przeprowadziła Siostra Anna 
Nolka przełożona Sióstr Salezjanek. Mówiła o Panu Jezusie w kielichu 
w tabernakulum, wiecznej lampce, przywitaniu się z Panem Jezusem, 
śpiewała „Niech będzie pochwalony”. Ks. Dr M. Białowąs rozdał 

31„Słowo Polskie”, 18 września 1961 r. tytuł: Zagrożenie wolności sumienia?
32„Słowo powszechne”, 10 września 1961 r. tytuł: Kronika katolicka - Watykan
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obecnym dzieciom obrazki dostosowane do treści lekcji: kielich z 
hostią promienistą.

Księża katecheci: ks. Danicki Stanisław i Stępień Jan zainteresowali 
się kościołem św. Krzyża przy ul. Cmentarnej, zaprosili chętnych do 
odczyszczenia i przyozdobienia kościółka tak, że 14.IX.1961. w dzień 
Podniesienia Krzyża mogło się tam odbyć nabożeństwo z asystą diakona 
i subdiakona kazaniem i błogosławieństwem. Ludzi przybyło tyle, że 
kościółek nie mógł pomieścić, czyli że impreza się udała.

* * * 
Dnia 20.iX.1961. o godz. 3. rano zmarł w Warszawie ks. Kazimierz 

Lagosz ur. 29.II.1888. w Krośnie, święcony 2.VIII.1911. we Lwowie. 
Już 10.V.1945. r. w jeden dzień po zakończeniu wojny przybył do Wro-
cławia jako pierwszy ksiądz polski, objął parafię św. Bonifacego. W 
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roku 1951. został wikarym kapitulnym, wprowadzonym pod naciskiem 
Rządu po wywiezieniu ks. Karola Milika, ale potwierdzonym przez 
Prymasa dla uniknięcia wiekszego zła. Okazał się bardzo energicznym 
Ordynariuszem, odbudował znakomicie Katedrę i 5 innych kościołów 
we Wrocławiu oraz 26 domów diecezjalnych. Bano się w sferach ka-
tolickich, czy pod naciskiem Władz Komunistycznych nie oderwie się 
od Rzymu i nie zainicjuje Kościoła Narodowego. Ci, którzy go bliżej i 
 lepiej znali (ks. Prałat Apolinary Wałęga) wykluczali tę możliwość i to 
wykluczali bezwzględnie. Był osobistością pyszną, upartą, ale dzielną, 
przywiązaną do Kościoła Katolickiego, we wierze niezachwiany. Z 
jego ambicją trudno było mu odpowiednio z pokorą dostosować się 
do odwilży, która nastała z objęciem Władzy przez Gomułkę (jak to 
uczynili np. Emil Kobierzycki w Opolu), zwłaszcza, że względem niego 
postępowano nie dość pedagogicznie i mocno drażniono jego nagniotki. 
Do października 1956. wiele w Archidiecezji zrobił w dziedzinie mate-
rialnej i nikt inny w jego sytuacji tyle dobrego dla kościoła by nie zrobił. 
Ze strony Państwa otrzymał wiele odznaczeń. Przygotowywał Synod 
Diecezjalny, ale mu przerwano i zabroniono, jakoże nie był biskupem. Z 
Wrocławia odszedł w grudniu 1956. na emeryturę, otrzymywał 2000 złp 
miesięcznie z Kapłańskiego Bractwa Pomocy we Wrocławiu, zamieszkał 
w Warszawie i tam umarł, od kilku lat nie dając znać o sobie, w ciszy i 
zapomnieniu. Po przybyciu do Wrocławia miał plan, by ks. Biskup Eu-
geniusz Baziak i wszyscy księża z Archidiecezji Lwów przenieśli się in 
gremio do Wrocławia, gdy Lwów zagarnęła Z.S.R.R. Częściowo plan się 
udał. Gros księży lwowskich osiadło w Archidiecezji Wrocławskiej. Dla 
Administratora Apostolskiego Ks. Karola Milika rychło zorganizował 
składkę na kupno auta.  

* * *
Dnia 23.iX.1961. Trzej ministranci (Tomczyk, Nawracała i Wałęga) 

na placu przed kościołem szepnęli ks. Dr. M. Białowąsowi, że mają coś 
dyskretnie do powiedzenia. Zaprowadzeni do kancelarii skarżyli się, 
że ich kościelny źle traktuje, wypędza z zakrystii, grozi biciem. Oni 
zaś widzieli jak w którąś niedzielę gdy ks. Danicki wrócił ze składką 
po kościele (20.VIII.1961.) i zostawił pieniądze, kościelny zsypał 
część do jakiegoś woreczka dla siebie. Potem przyszedł do zakrystii 
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ks. Wąsowicz i zostawioną przez kościelnego resztę wsypał do swojej 
kieszeni i powiedział: „to na benzynę”. (!?)

9.X.1961. Kuria pismem z 27.IX.1961. L.dz. 3782/61 zawiadomiła, 
że ks. Biskup Ordynariusz zasuspendował ks. Stanisława Wąsowicza 
wikariusza w Mirsku. Wraz z nim zasuspendował ks. Feliksa Krotowi-
cza też wikariusza w Mirsku i ks. Benedykta Staniszewskiego wikariu-
sza w Jeleniej Górze. W Mirsku księża wikarzy rozpętali jakiś system 
zbiórki na cele osobiste, co dopełniło miary przekroczeń. Podobno ks. 
St. Wąsowicz ma być zredukowany ad statum laicalem. 

W dniach 3-8.X.1961. ob. Morgała Paweł zam. Szalejów Górny 
poreperował organy w kościele św. Mikołaja, uciszył głosy odzywające 
się bez naciskania klawiszy, naprawił, polepił miech, który nie chciał 
się podnosić, podstroił 16 głosów. Naprawił też fisharmonium we Wło-
dowicach. Kosztowało to 2.000 złp (dwa tysiące złp).

Inspektorat Oświaty pismem z 31.IX.1961. wezwał ks. Dr. M. Biało-
wąsa do złożenia wyjaśnień 3.X.1961. o godz. 10. rano w Inspektoracie 
nr drzwi 9., w sprawie punktu katechetycznego. Po przybyciu Inspektor 
zapytał, czy w parafii Nowa Ruda odbywa się nauka religii, kto uczy 
i gdzie. Ks Dr M. Białowąs odpowiedział, że nauka religii odbywa 
się, uczą księża: ks. Stanisław Danicki i ks. Jan Stępień, w kościele i 
w sali na plebanii i w kościółku we Włodowicach. Inspektor to sobie 
zanotował i powiedział: Dziękuję. Uważam, że punkty katechetyczne 
zostały zgłoszone. Chciał, by to zgłoszenie podpisać, ale ksiądz dr M. 
Białowąs podpisu odmówił. Dawał potwierdzenie zgłoszenia, ale ks. Dr 
M. Białowąs nie przyjął. Być może Inspektor przyśle pocztą. Wygląda 
jak gdyby Władze chciały zachować twarz.

Adela T. zam. w Nowej Rudzie ul. Słoneczna odwiedziła 11.IX.1961. 
Ks. Dr. M. Białowąsa. Przedstawiła się, że jej brat jest księdzem. W 
diecezji Poznań w parafii Kępno powiedział niezgrabne kazanie, został 
aresztowany, siedzi w Katowicach, nazywa się Kamiński, może być 
wypuszczony i odpowiadać z wolnej stopy, ale trzeba złożyć kaucję 
30.000 złp i to zaraz jutro, bo pośrednik, który tę sprawę przeprowadza 
zaraz gdzieś wyjeżdża i okazja może przepaść, a przecie szkoda, by 
ksiądz i jej brat cierpiał w więzieniu, jeżeli za głupią mamonę można 
go wydobyć. Ks. Dr M. Białowąs skierował ją do Kurii poznańskiej, 
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jako rodzinnej Kurii a ta znajdzie fundusze na kaucję za swego księdza. 
Obywatelka T. uzasadniała, że pośrednictwo w załatwieniu kaucji może 
być podjęte tylko przez osobę jej znaną, bo to sprawa trochę dyskretna. 
Była w tej sprawie u ks. Prymasa, który dał jej 7.500 złp, jakiś kanonik 
dał 2.500 złp razem byłoby 10.000 a jeszcze brakuje 20.000, o których 
pożyczenie prosi. Ona ma willę, mąż jest sztygarem, mają auto, ale tak 
rychło nie można auta sprzedać i trzebaby dużo stracić. Ks. Dr M. Białowąs 
zorientował się, że sprawa jest nieczysta. Zaczął chwalić polskie kryminały, 
w których nie jest tak źle, można tam wytrzymać i jeśli ks. Kamiński a 
jej brat jest niewinny, to i tak go wypuszczą a jeśli winny, to i kaucja nic 
nie pomoże. Zresztą tyle pieniędzy od razu nie ma, bo takiej gotówki nie 
wolno trzymać, lecz trzeba odnosić do Banku, czy P.K.O. Podjęcie zaś 
musi trwać parę dni. Odeszła z niczym. Okazało się, że jednak odwiedzała i 
innych księży, z których roztropniejsi nie dali się nabrać. W Jugowie zaszła 
na plebanię, gdzie mieszka p. Maria Jankowska, matka księdza Andrzeja 
Jankowskiego przebywającego akuratnie w areszcie. W jej matczynem 
sercu oszustka znalazła oddźwięk. Przed paru tygodniami zmarła jej siostra 
Jadwiga Jankowska, zostawiając książeczkę oszczędnościową. Pani Maria 
Jankowska podjęła około 6.000 złp, zwróciła się do ks. Bronisława Kowal-
skiego, który zebrał sobie po kolędzie około 8.000 złp. Usłyszawszy o tym 
służąca, kaleka, Anna Cieślik, wszystkie swoje uciułane przez kilkanaśnie 
lat oszczędności 15.000 złp oddała oszustce na kaucję na uwolnienie księdza 
z kryminału. W Jugowie oszustka narzekała na księdza Dr. M. Białowąsa, 
mówiła, że to egoista, nie ma zrozumienia, ani współczucia dla niewinnie 
cierpiącego księdza w kryminale. Naciągnęła też ks. Jemioło w Różance, 
który pożyczył oszczędności swojej kucharki 10.000 złp i oddał do dyspo-
zycji oszustki. Nawet brat  Marek Pragnący półtora tysiąca złp zebranych 
za opłatki ulokował u oszustki. Naiwniaków nie brak.

Od 14.IX.1961. w kościółku św. Krzyża prawie w każdy piątek o godz. 
17. ks. Danicki odprawia Mszę św. Sąsiadka rencistka Majdan opiekuje 
się kościołem, codzień go otwiera i zamyka. Ludzie się złożyli na zakup 
szkła matowego, grubego i wstawiono szyby w sześciu oknach. Nadto ob. 
Mrugała z Dusznik poskładał resztki fujarek i uruchomił organy. Udało 
się skompletować 3 głosy, choć nie o tej samej barwie. Oryginalnie organ 
miał 7 głosów. Obecnie jednak można pieśni kościelne grać. Zasługi 
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około troski o kościół św. Krzyża ma ks. Danicki. To też nazywamy go 
żartobliwie: Odnowiciel kościoła św. Krzyża w Nowej Rudzie.

(...) „Le Monde”: - Czy uważa pan, że Polska Rzeczypospolita Ludowa 
wytyczyła sobie własną drogę rozwoju i kroczy do socjalizmu w specyficz-
nym dla niej tempie? Co sądzi pan o współistnieniu między laickim a nawet 
ateistycznym państwem komunistycznym a narodem głęboko katolickim? 
Czy pana zdaniem katolicyzm zniknie wraz ze zniknięciem starych klas czy 
też, utrzyma się przez pewien czas w państwie komunistycznym?

Władysław Gomułka: - Jeśli chodzi o dawne klasy burżuazyjne, to 
pozostali jedynie nieliczni ich przedstawiciele. Zlikwidowaliśmy klasę 
wielkich właścicieli ziemskich, klasę kapitalistów. Mamy jeszcze drobnych 
rzemieślników zatrudniających niewielką liczbę siły roboczej - są oni 
zresztą bardzo pożyteczni w naszym społeczeństwie i utrzymają się jeszcze 
długo. Nie ma więc już u nas klas burżuazyjnych. Natomiast religia jest 
głęboko zakorzeniona wśród znacznej części ludności. Byłoby nonsen-
sem gdybyśmy chcieli dokonać zmian w mentalności i wierzeniach, przy 
pomocy środków administracyjnych. Poglądy człowieka kształtują się w 
zależności od warunków życia, w zależności od rozwoju nauki i rozwoju 
kultury. Mogą być oczywiście ludzie na wysokim poziomie intelektualnym, 
którzy są nadal wierzący. Nie mamy zamiaru wchodzić z butami do czyichś 
sumień. Propaganda ateizmu w Polsce jest często słabsza niż w wielu 
krajach zachodnich.

Trudno powiedzieć, jak długo utrzymają się wierzenia religijne w Pol-
sce. Z pewnością przez dziesiątki lat, być może jeszcze dłużej. Jednakże 
rozwój nauki, a zwłaszcza nauk przyrodniczych i biologii zapewnia wyższy 
stopień wiedzy i postęp w stosunkach społecznych. Fakt, że nasz naród 
jest w swej większości wierzący, a jednocześnie popiera politykę władzy 
ludowej nie jest bynajmniej sprzeczny z naszą ideologią. Naród popiera 
władzę wówczas, kiedy zapewnia mu ona należyte warunki życia, kiedy 
zapewnia mu poprawę tych warunków, kiedy gwarantuje demokrację i 
wolność. (...)33

* * *
Na konferencji rejonowej księży w Kłodzku 27.Xi.1961. J. E. Ks. 

Biskup Wronka Andrzej podał do wiadomości, ze ks. Stanisław Wą-

33„Słowo Powszechne”, 20 października 1961 r. tytuł: Rozmowa Władysława Gomułki z 
naczelnym redaktorem „LE MONDE„
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sowicz Dekretem Prymasa Polski na propozycję Kurii Wrocławskiej 
 został zredukowany ad statum laicalem.

* * *
Dnia 29.Xi.1961. załączono kościół i plebanię do sieci prądu zmien-

nego. Dotychczas był stały. Ta zmiana przyniosła ze sobą kłopotliwe 
skutki. Stanęły dzwony, organy, pralka. Trzeba zmieniać sześć motorów. 
Najtrudniej z dzwonami, które mają motory specjalne na wytworzenie 
wahadła. Po licznych rozmowach z fachowcami zdecydowano ufun-
dować prądnicę wytwarzającą prąd stały, któryby bez zmiany poruszał 
motory dzwonowe. Natomiast do poruszania prądnicy trzeba kupić 
jeden motor (i prądnicę). Do organów trzeba osobny motor fundować 
i doprowadzić do chóru jeszcze dwa przewody kabla. Do pralki trzeba 
też motorek na prąd zmienny kupić.
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* * *
Dnia 8.Xii.1961. Święto ustawą państwową zaliczane do dni pracy. 

Na Mszy św. o godz. 6.30. (roraty) było około 200 osób, o godz. 18. 
około 350 osób. Panien bardzo mało i do spowiedzi zaledwie kilkanaście 
i obecnych. Ks. Jan Stępień przygotował na sumę wieczorną kazanie do 
panien, ale musiał zmienić temat, bo panien była ilość znikoma, gdyż ta 
grupa pobożniejsza akuratnie w tygodniu ma szychtę popołudniową.

Dnia 7.XII.1961. odbył się o godz. 14. pogrzeb dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 śp. Gwidona Bernata. Należał do Partii, ale co nie-
dziela modlił się w kościele i dzieciom wiary ze serc nie wydzierał. 
Zaopatrzony św. Sakramentami przytomnie, choć od miesiąca mówić 
nie mógł, na pół sparaliżowany (prawa strona) przez rak kręgosłupa. Na 
pogrzeb przyjechał jego szwagier ks. Pleśniak proboszcz w Chmielni-
ku pod Rzeszowem. Pogrzeb trwał trzy godziny: z domu do kościoła, 
Msza św., kondukt, pochód na cmentarz drogą okrężną, bo Podjazdowa 
zamknięta. Wszystkie szkoły wzięły udział w pogrzebie, ale podczas 
Mszy św. stały w czwórkach na ulicy, choć byłyby się pomieściły w 
ogromnym kościele. Bano się przyprowadzić oficjalnie młodzież do 
kościoła, bo by to wyglądało, że szkoła wychowuje religijnie, czego 
jej czynić nie wolno. W kościele znaleźli się ci z młodzieży, którzy z 
zespołu uciekli. Uczyniło to prawie całe Liceum jako najbardziej orien-
tujące się w sytuacji. W pogrzebie wzięli udział trzej księża miejscowi, 
ks. Pleśniak, ksiądz Jemioło Feliks. Na cmentarzu przemówił ks. Dr 
M. Białowąs podkreślając, że nie cały człowiek umiera, że dusza jest 
nieśmiertelna. Duszę dobrego nauczyciela - miał lat 58 życia i 40 lat 
pracy nauczycielskiej - który umierał z różańcem w lewej niesparali-
żowanej ręce i różańcem miał dłonie oplecione po śmierci, Pan Jezus 
Boski nauczyciel i Jego Matka przytulą go do Swego Serca na wieki. 
Przemówił też świecki nauczyciel ob. Mackiewicz ogólnikowo. Trud-
no coś mądrego i pocieszającego powiedzieć nad grobem religijnego 
człowieka. Również kilka słów powiedziała uczennica Liceum.

Dnia 8.XII.1961. górnik Jan Junak uczepił do najmniejszego 
 dzwona linkę zesztukowaną ze sznurem, aby choć jednym dzwonem 
można było ręcznie dzwonić zanim się zmontuje prądnicę i rozruch 
elektryczny.
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* * *
Dnia 18.Xii.1961. ks. Modest Gajewski zwołał do Polanicy kon-

gregację księży nowo utworzonego, wyciętego z kłodzkiego dekanatu. 
Na kongregację zaprosił J. E. Ks. Biskupa Urbana, ks. Turkowskiego, ks. 
Prałata Pawlikiewicza. Zebranie odbyło się u Sióstr Karmelitanek w Po-
lanicy ul. Fabryczna 8. Zostali też zaproszeni obaj sąsiedni  dziekani: 
ks. Dr M. Białowąs z Nowej Rudy i ks. Piotr Ośliźlak z Kłodzka.

* * *
26.Xii.1961. W roku 1961. wigilia świąt wypadła w niedzielę. 

Chwycił mróz do 22°. Ludzi w kościele mało. Zapalono w jednym piecu 
centralnego ogrzewania kościoła. Wobec tego temperatura w kościele 
na przedzie i w zakrystii była znośna. Na pasterce o północy było ludzi 
sporo, a mniej, niż zeszłego roku. Mróz odstraszył.

Ślubów na Boże Narodzenie było 25.XII.1961. po południu 5 i 1 
we Włodowicach, więc razem 6. W drugi dzień świat zaledwie 2, a 
więc razem 8. Zwykle bywało dwa razy tyle. Rownież liczba chrztów 
spadła. Było w tym roku 40, w dawniejszych latach było 60. W dniu 
św. Jana na wino przyszło 6 ministrantów. Kilkoro dzieci i kilkanaście 
babek, a także kilku emerytów. Mróz 8 stopni.

Wigilia na plebanii miała być o 18. godz., ale ksiądz Danicki za-
trzymał się w szpitalu brackim, gdzie domagano się wieczór Mszy św. 
Wobec tego spóźnił się o pół godziny. Zaczekaliśmy na niego z wiecze-
rzą. Tymczasem ks. Stępień zamknął się w pokoju i mimo gongu, trzy 
razy powtarzanego nie zszedł podzielić się opłatkiem. W święto Bożego 
Narodzenia funkcjonował normalnie, ale urządził sobie głodówkę i 
nie korzystał ze śniadania ani obiadu, ani kolacji. Dopiero w dzień św. 
Szczepana przyszedł normalnie na obiad. Widocznie jakieś muchy ma, 
choć do pracy duszpasterskiej jak dotychczas nieszkodliwe!

Po zmianie prądu stałego na zmienny w połowie grudnia zamilkły 
dzwony i organy. Niejaki obywatel Saraniewicz podjął się zmontować 
agregat, w którym by motor na prąd zmienny puszczał w ruch prądnicę 
wytwarzającą prąd stały. Pracowano nad tym aż do soboty 23.XII.1961. 
i puszczono machinę w ruch, ale coś tam nie gra. Jeden dzwon się 
odzywa i to na jeden bok. Muszą jeszcze po świętach udoskonalać 
swoje dzieło.  
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* * *
4.i.1962. Dnia 2. stycznia około godz. 15. przybył do pokoju ks. 

Dr. M. Białowąsa ks. Feliks Jemioło z bratem żołnierzem i swoją sio-
strą. Rozmawialiśmy krótko, bo weszła parafianka z jakąś sprawą do 
kancelarii. Poprosiłem gości na herbatę, ale ks. Feliks odmówił, bo są 
dopiero „po jedzeniu”. Pytałem, czy będzie nocował, bo pokój gościnny 
jest do dyspozycji, tylko trzeba napalić, ks. Feliks podziękował, że nie 
skorzysta, bo ma gdzie indziej umówiony nocleg. Na dole w korytarzu 
ks. Feliks zapytał, czy mógłby księżom w Nowej Rudzie pomóc cho-
dzić po kolędzie, bo on już swoją skończył. Zrobiłem zdziwioną minę i 
powiedziałem, że to przecie należy do miejscowych księży katechetów. 
Okazało się, że ksiadz Feliks Jemioło na drugi dzień 3.I.1962. chodził 
po kolędzie w Nowej Rudzie po ulicy Ogrodowej i sąsiednich, jako 
ekonomiczniej najlepszych. Czy nie bezczelność? Zdziwionym księżom 
katechetom mówił, że mu ksiądz Dr Białowąs pozwolił, jeśli oni nie 
mają nic przeciwko temu! Dnia 4.I.1962. o godz. 10. rano spotkałem 
ks. Feliksa Jemioło z bratem i siostrą na korytarzu plebanii. Nic nie 
mówił o chodzeniu po kolędzie. Jedynie powiedział: „Już jedziemy 
do domu”.

* * *
10.i.1962. Od roku 1946. kościół w Nowej Rudzie był od godz. 

6. rano do 7. wieczór (w lecie do 8. wieczór) przez cały dzień otwarty. 
Starsi i dzieci wstępowały do kościoła na krótką adorację. Przedsionek 
jest bowiem mały i tak zbudowany, że trudno umieścić kratę. Nigdy 
nic nie ginęło. Były czasem próby dobierania się do skarbonek, ale 
bezskuteczne. Kończyły się częściowo zepsuciem zamka. Te rzeczy 
zdarzały się, gdy górniczy internat mieścił się przy ul. Obrońców 
Stalingradu, gdzie obecnie jest Inspektorat Oświaty. Ale oto dziś we 
środę 10.I.1962. r. przepadła drewniana skarbonka stojąca przed żłób-
kiem Pana Jezusa. Skarbonka około 30 cm długa i szeroka, ze 20 cm 
wysoka z lejkiem zewnętrznym. Mogło w niej być 3-4 złp, bo wczoraj 
wieczorem została wybrana, zamknięte i postawiona. Trzeba będzie 
kościół zamykać, a gdy otwarty, pilnować. Skarbonkę znaleziono pod 
głównymi drzwiami, które tylko w niedzielę się otwiera. Wyłamany 
tylko lejek, który był wklejony od zewnątrz. W skarbonce zostało 75 



188 Sprawy do zapamiętania

groszy. Najprawdopodobniej więcej tam nie było.
* * *

12.i.1962. Ze środy na czwartek t.j. z 10. na 11. stycznia o godz. 
22. przybyła taksówka po księdza do chorej staruszki lat 86. Ks. Dr 
M. Białowąs chwycił komżę, stułę, oleje św., które trzyma w kancelarii 
parafialnej na nagłe wypadki i pojechał bez Najświętszego Sakra-
mentu. Chorą okazała się Rozalia K., zamieszkała przy serpentynie z 
ul. Fredry do Warowego. Staruszka należy do kociej wiary. Zupełnie 
przytomna, puls nie wskazywał na niebezpieczeństwo bliskiej śmier-
ci. Księdza poznała, ale spowiadać się nie chce, bo nie uznaje „jakieś 
takie hokus pokus”. Jest chrześcijanką uznaje Chrystusa Pana, ale nie 
uznaje katolików, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa. Czyta Pismo św. 
to samo, co księża, ale lepiej je rozumie odkąd jej się oczy otworzyły. 
Brała ślub kościelny gdy miała 16 lat. Przedtem chodziła w pierwsze 
piątki do komunii św., ale przed ślubem nie spowiadała się ani jej 
narzeczony. Zapłacił tylko księdzu, aby z tego kwestii nie robił. Wie, 
że stoi przed sądem Bożym, ale ona tam żadnego adwokata ze strony 
kościoła katolickiego nie potrzebuje. Nie można było dojść do żadnego 
porozumienia. Ma osiem córek, które są wzorowymi katoliczkami, 
powychodziły za mąż, swoje dzieci po katolicku wychowują. Babka 
jako emerytka mieszka sama. Żadna z córek nie chce matki wziąć do 
siebie, aby im wnucząt nie popsuła głupim gadaniem i z daleka matce 
staruszce pomagają. A teraz mamę proszą, przekonują, ale stara cią-
gle w kółko te same bzdury powtarza. Ona zaś chwali się, że stawia 
księdzu takie, na które jej odpowiedzieć nie umie. Ks. Dr M. Białowąs 
zostawił nieszczęśliwą staruszkę z zrozpaczonymi córkami. Na drugi 
dzień we czwartek  po południu ks. Dr M. Białowąs odwiedził staruszkę 
prywatnie. Wzięła go za doktora. Próbował nakierować rozmowę na 
odpowiedni temat, ale zbałamucona ciągle swoje. Aż córka obecna 
przy tem rozgniewała się na mamę i zagroziła, że ją porzuci i niech 
jej współwyznawcy  z kociej wiary się nią zaopiekują. Nazajutrz, w 
piątek ksiądz Stanisław Danicki odwiedził chorą, ale z tym samym 
skutkiem. Ksiądz swoje, a baba  stojąca nad grobem swoje. Widać, że 
trudniej jest dogadać się z kocią wiarą (zdaje się anabaptystka), aniżeli 
z najcięższymi grzesznikami, czy bezbożnikami.
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* * *
Dnia 14.i.1962. niedziela. Ks. St. Danicki drugi dzień chory na 

grypę, leży w łóżku. Mszę o godz. 10. odprawił ksiądz Jan Stępień. Po 
pierwszej Ewangelii poszedł jak zwykle na ambonę. Ks. Dr M. Białowąs 
spowiadał w konfesjonale. Organista brat Marek wystąpił z chórem. 
Chór zaczął jakąś kolędę podczas ewangelii w nadziei, że zanim ks. 
Stępień zdejmie ornat, odbędzie podróż na ambonę, kolęda się skończy. 
Tymczasem ks. Stępień się pospieszył, wyszedł na ambonę, a kolęda w 
połowie refrenu. Wobec tego zamknął księgę ogłoszeń, zszedł  z ambony 
i dokończył Mszy św. Ludzie nie usłyszeli ogłoszeń, ani ewangelii a 
chórzyści zostali z organistą zawstydzeni, zdenerwowani,  zniechęceni. 
Czasem i tak bywa.

Dnia 14.I.1962. w niedzielę ksiądz Jan Stępień przygotował Hołd 
dla żłóbka o godz. 17. Kolędy, deklamacje dzieci. Dość dobrze to się 
wszystko udało. Po Mszy św. wieczornej o godz. 19. zebranie rodziców, 
Opłatek w salce. Przy stole w podkowę zasiadło około 100. rodzicieli. 
Choinka, dzieci zaprezentowały kilka dobrych skeczów. Ale najcie-
kawszy to był teleturniej pytań religijnych. Rozgrywki odbywały się 
między dziećmi, ale mogli brać udział rodzice. Pytań było kilkadziesiąt, 
podzielone na trzy grupy: Kościół, Liturgia, Katechizm. Było sporo 
wysiłku i zainteresowania. Podsuwa to myśl, by ten system zastoso-
wać przy uczeniu katechizmu w kościele na nieszporach. Zaczynamy 
układać pytania.

* * *
Dnia 28.i.1962. r. ks. Jan Stępień składał z ambony sprawozdanie 

z kolędy. Stwierdził, że w wielu rodzinach odmawia się wspólnie pa-
cierz wieczorny, pilnuje się niedzielnej Mszy św., to są katolicy. Druga 
grupa parafian, to przyjaciele kościoła katolickiego, dzieci chrzczą, 
do kościoła na większe uroczystości chodzą, dzieci na religię nie 
posyłają, bo to „szkoda czasu”. Dziecko traci dwie godziny na religię 
bez pożytku. Z dzieci nieuczęszczających na religię, zaledwie w kilku 
wypadkach była wina dzieci. Wszystkie inne, to wina rodziców, którzy 
nie chcą dzieci umysłowo i fizycznie przemęczać. Dzieci znają program 
telewizji na cały tydzień, ale nie wiedzą, kiedy mają godziny religii. W 
wielu rodzinach nie ma obrazu religijnego ani krzyża. Wiszą obrazy 
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z namalowanymi kwiatami, psami, kotami. Trzecia grupa parafian, 
to pochrzczeni, ale z kościołem nie mają łączności. Jedni księdza po 
kolędzie  przyjmują, ale rozmowę z księdzem zostawiają żonie, babce, 
dzieciom a sami w sąsiednim pokoju grają w karty z kompanami i 
popijają.  Czasem za księdzem wychodzącym tak drzwi zamykają, że 
musiał uniku używać, aby nie być przyskrzynionym. W jakimś wypadku 
ksiądz doznał despektu, bo skarżył się na chamstwo, mówił, że matka 
jego ma 65 lat i co zawiniła, że cham ją wobec ministrantów obraził. 
Bliższych szczegółów nie podał.

Po zakończeniu kolędy przypomniałem, że wikarzy chodzący po 
kolędzie, wedle zarządzenia Ordynariusza oddają połowę na cele die-
cezjalne i parafialne. W Nowej Rudzie powinni złożyć ryczałtowo po 
5.000 złp, chociaż połowa po odliczeniu własnych kosztów wynosiłaby 
przynajmniej dwa razy tyle. Ks. Jan Stepień odpowiedział, że nie jest 
na to przygotowany, bo już naprzód wydał pieniądze, które spodziewał 
się zebrać po kolędzie. Na cele diecezjalne zamyśla posłać 1.500 złp. 
Coś z ekonomią nie w porządku.

* * *
Dnia 5.ii.1962. około godz. 10. rano przybył na plebanię komendant 

Milicji z Nowej Rudy, kapitan Milicji z Wrocławia i jakiś tajniak. Prosili 
o klucze i kogoś, któryby ich oprowadził po kościołach przy ul. Cmen-
tarnej. W ktorymś bowiem kościele nieużywanym jakiś złodziejaszek 
z Drogosławia, aresztowany we wrześniu 1961. r. miał sobie urządzić 
magazyn na rzeczy skradzione. Pytali, czy są tam jakieś piwnice, trum-
ny. Poszli z ks. St. Danickim, oglądali, ale nic nie znaleźli.

* * *
Dnia 22.ii.1962. (czwartek) przyjechał wikary z Chojnowa i 

umówił się z ks. Janem Stępieniem, by pojechać razem do jakiejś wsi 
pod Makowem Podhalańskim, bo tam ma być ślub siostry wikarego 
z Chojnowa w niedzielę 25. lutego 1962. Ot dwu młodych księży bez 
skrupułów opuszcza kilka dni i niedzielę, swoje parafie, naukę religii 
i jedzie, by uświetniać wesele panny podhalańskiej. Nie bardzo prosili 
Ks. Proboszcza, ot zawiadomili i już w piątek ich nie ma, w sobotę 
nie będzie, w niedzielę w parafii nie ma komu usiąść do konfesjonału, 
ani pójść z tacą, a Msza św. w szpitalach, a prawie 70-letni proboszcz 
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musi trinować i spowiadać i ochrzcić i kazania głosić aż do zupełnego 
wyczerpania.

* * *
Dnia 4. marca, w niedzielę przy kolacji ks. St. Danicki zaczął: Przy-

szła mi, nie wiem, anielska, czy diabelska myśl, aby jutro pojechać do 
rodziców, wróciłbym we wtorek w nocy. - A lekcje religii? - Mam we 
wtorek tylko dwie godziny i ks. Stępień mnie obiecał zastąpić, bo ja 
jego zastępowałem. Pojechał. W nocy z wtorku na środę Popielcową 
wrócił. A we środę ks. Jan Stępień mówi: Mam bardzo pilny interes do 
Wrocławia. Możebym tak jutro pojechał. - A nauka religii? - Jutro mam 
wolne, dzieci nie przyjdą. We czwartek pojechał. Młodzi księża lubią 
podróżować. Jak tylko w któryś dzień nie ma godzin religii, drugi do 
tego się dokłada i już jest powód do podróży.

* * *
Dnia 18.iii.1962. niedziela. Po pracy niedzielnej ks. Stanisław Da-

nicki zapytuje: czy mogę z ks. Janem Stępieniem pojechać taksówką 
do Włodowic na kolację do ob. Skoczylasa. Jest to kierownik piekarni, 
rodzina bogobojna. Pojechali. Wrócili piechotą około północy, bo tak-
sówka nie wyjechała po nich.

* * *
Dnia 19.iii.1962. Ks. Jan Stępień o godz. 19. zameldował, że jego 

dawny proboszcz z Namysłowa ks. Dr Józef Lach funduje mu tak-
sówkę, by przyjechał do Namysłowa na jego imieniny. Ma taksówką 
z Nowej Rudy przyjechać do Brzegu. Tam będzie czekała taksówka 
z Namysłowa. Dnia 20.III.1962. ma pociągiem wrócić, na 16. godz. 
przez Wałbrzych.

Ks. Stanisław Danicki w kuchni oznajmił, że na kolacji nie będzie, 
bo idzie do rodziny: Szyper. Ot jak to młodzi wikarzy się rozłażą. 

* * *
20.iii.1962. W nocy z 19. na 20. marca 1962 r. została wyrwana i 

skradziona skarbonka umocowana pod krzyżem stojacym na zewnątrz 
kościoła od ulicy Kościelnej. Dnia 20.III. rano na zewnątrz obywatel-
ka Rybka-owa idąc do kościoła zauważyła brak skarbonki i dała znać 
kościelnemu. Opinia publiczna wskazuje na wychowanków Szkoły 
 Poligraficznej jako na sprawców. W skarbonce mogło być 50 złp. 
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Okazało się, że sprawcami byli uczniowie Szkoły Podstawowej: Jurek 
G. z kl. IV. Szkoły Nr 2, zam. ul. Kościelna, Jasio T. z tej samej klasy 
i szkoły ul. Kościelna i Andrzej S. Rozbita skarbonka znalazła się w 
podwórzu ul. Kościelnej.

* * *
Dnia 6.iV.1962. przed godz. 16. Andrzej K. z kl. V. Szkoła Nr 3 

(ojca nie ma, matka pracuje) i Roman B. kl. V. Szkoła Nr 1, dobierali 
się do skarbonki w kościele. Zauważył ich i spłoszył Jan Preisner z kl. 
V. Szkoły Nr 2. Zostały zawiadomione kierownictwa szkół.

* * *
11.iV.1962. Dnia 7. kwietnia (sobota przed niedzielą Męki Pańskiej) 

o godz. 18. Msza św. i rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych. Ludzi 
około 600 osób. W niedzielę 8.III. Kazania Rekolekcyjne na wszystkich 
Mszach św. Nauka stanowa dla matek, kościół dość zapełniony około 
800 matek. Po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla mężów, było 
ich ze 400-500. W poniedziałek o godz. 9. Msza św. i Nauka Reko-
lekcyjna dla tych, którzy po południu pracują. Udział około 150 osób. 
Nauka Rekolekcyjna dla młodzieży szkół podstawowych o godz. 16. 



193Liber memorabilium księdza Białowąsa

Obecnych około 900-1000 dzieci.
Na wtorek 10.IV. misjonarz o. Augustyn Dudek Redeptorysta z 

Barda zapowiedział naukę stanową dla tych panien, które po południu 
pracują. Przyszło około 30. Na naukę stanową kawalerów wieczorem 
w tym samym przyszło blisko 50. We środę 11.IV. na wieczorną naukę 
stanową przyszło około 500 panien. Dzieci szkół podstawowych wy-
spowiadało się około 1000, bo tyle komunii św. na wieczornej Mszy 
św. rozdano. Na pomoc przybył trzeci o. Redemptorysta. Przyjechali 
też obaj księża ze Słupca na spowiedź dzieci. Na Rekolekcje młodzieży 
Liceum uczęszcza około 50 osób (25%).

Ogólnie liczba uczestników jak i penitentów zmniejszyła się w po-
równaniu z latami poprzednimi o 10%. Komunii św. rozdano podczas 
Rekolekcji około 3.700, dawniej rozdawano 4.000. Duch czasu jednak 
robi swoje. Rekolekcje przeprowadzali: o. Augustyn Dudek, o. Józef 
Okapa i o. Józef Kosiarski. Podczas Wielkiego Tygodnia było sporo 
penitentów.

* * *
28.iV.1962. W dzień Wielkanocy 22. kwietnia ks. Stanisław Danicki 

pojechał na chrzciny swej siostrzenicy tak, że w drugi dzień świąt trzeba 
było we dwójkę ciągnąć (trinowanie, kazania, spowiedzie przedślubne, 
śluby), wrócił we środę rano (25.IV.). Zaś we wtorek w południe ks. Jan 
Stępień wyjechał z wycieczką (trzech uczniów licealnych) do Krakowa. 
Wrócił w sobotę 28.IV. przed południem. W piątek 27.IV.1962. do ks. 
Danickiego przybył gość, diakon z VI. roku i zajął mu czas do soboty 
28.IV. do godz. 14. W sobotę obaj wikarzy o godz. 19. wybrali się na 
imieniny do ob. Trembeckiego z Rady Narodowej. Jakoś młodzi księża 
niezbyt wiele okazują zainteresowania do przygotowywania dzieci do 
Bierzmowania. Zbyt zajęci wycieczkami, odwiedzaniami - nie mają 
czasu.

* * *
1.V.1962. Dnia 30. kwietnia (niedziela) pierwsze nieszpory majo-

we. Równocześnie po mieście pochody, orkiestry, ognisko harcerskie 
i zimno. W kościele około 200 ludzi. Jeszcze tak marnie nigdy ma-
jowe nieszpory w Nowej Rudzie się nie zaczynały. Ale 1.V.1962. na 
nieszporach majowych pełny kościół. Takie same zimno jak wczoraj, 
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ale ludzie około jednego tysiąca. To pocieszające. Laicyzacja jeszcze 
nie zupełna.

* * *
Dnia 5.V.1962. r. Sobota przed niedzielą (6.V.) inaugurującą szósty 

rok Nowenny Tysiąclecia. Tydzień przed wizytacją biskupa. Przed 
nieszporami majowymi zapowiedziane przygotowanie do Sakramentu 
 Bierzmowania. Siostry Franciszkanki chcą, by im wystawić Najświętszy 
Sakrament, bo mają 12-godzinną adorację. Dzieci cały dzień przychodzą 
do kancelarii po kartki do Bierzmowania i zdawać poprawki z pacierza 
do I. Komunii Św. W takim czasie ks. St. Danicki przychodzi i pyta: Czy 
ks. Proboszcz nie miałby nic przeciwko temu, gdyby on dziś o godz. 14. 
wyjechał do Wrocławia, bo akuratnie udało mu się zyskać bilet do Teatru 
na Mazowsze. Wróci może w nocy, może rano w niedzielę. Zamiast 
kazania będzie się czytało ślubowania jasnogórskie, więc nie trzeba się 
przygotowywać. Jaki to zapał duszpasterski u młodych, nawet dobrych 
księży. Nauka religii, przygotowanie do kazania, spowiadanie przed I. 
niedzielą miesiąca, przygotowywanie do Bierzmowania - wszystko w 
kąt wobec biletu na występ „Mazowsza” we  Wrocławiu.

* * *
Dnia 8.V.1962. imieniny ksiedza Stanisława Danickiego. Przybyły 

osoby wyborne z parafii: Małżeństwo Komorowscy (adwokat, ona 
profesorka gimnazjum), Trembeccy ( z prezesem Rady Narodowej), 
Jopowie (kierownik sklepu), Zegzdrynowie (lekarz), Obywatelka 
Solnica (profesorka gimnazjum). Niemal luksusowa kolacja w pokoju 
ks. Danickiego, miła pogawędka do północy. Magnetofon nagrywał 
życzenia, toasty.

* * *
Dnia 11.V.1962. przygotowanie do wizytacji J. E. Ks. Biskupa. 

 Rolnik Warowy przywiózł przed paru dniami pełen wóz jedliny na 
wieńce. Siostry Salezjanki przy pomocy ob. Tomczyka, Junaka, 
Preisnera,  Bolesława Białowąsa pozawieszały festony, chorągwie, 
ubrały tron. Junak Jan górnik umocował napisy na deskach: „Witamy 
Najdostojniejszego Księdza Biskupa”. Kandydaci do Bierzmowania 
są indywidualnie egzaminowani przy pobieraniu kartek. Rozdano do 
dziś 800 kartek.  Zaproszony o. Redeptorysta, obaj księża katecheci i ks. 
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Kolbusz spowiadali w godz. 16-20. Wyspowiadało się około 300 dzieci. 
Do Bierzmowania bowiem zgłaszają się przede wszystkim dzieci. Osób 
starszych zgłosiło się około 50. Najczęstsze pytania do kandydatów do 
Bierzmowania są: Co to jest Bierzmowanie, kto to jest Duch Świety, 
co to jest Krzyżmo Święte, które Sakramenty Święte tylko raz w życiu 
przyjmować i dlaczego, kto może udzielać Sakramentu Bierzmowania, 
jakie są skutki Bierzmowania, do czego jest koniecznie potrzebna Łaska 
Uświęcająca, jakie słowa wypowiada Biskup przy namaszczeniu czoła 
Krzyżmem Świętym, co oznacza symboliczny policzek.

Były próby matek do uzyskania kartki do Bierzmowania dla dzieci, 
którym nie chciało się pytań nauczyć. Jedna z matek spotkawszy się z 
odmową, wykrzykiwała: Ja chcę moje dziecko doprowadzić do wiary, 
a księża nie dopuszczają. Kto to widział urządzać egzaminy przed 
Bierzmowaniem. Nigdy tego nie było.

* * *
Dnia 12.V.1962. o godz. 16. przyjechał Biskup do Nowej Rudy. 

O godz. 15.45. ruszyła procesja do bramy od ul. Kościelnej, ale na 5 
minut przed 16. zaczął lać rzęsisty deszcz tak, że wszyscy szybko zwiali 
do kościoła. Wobec tego Biskup zajechał pod kościół punktualnie i w 
przedsionku został powitany, następnie wprowadzony do kościoła. Po 
modlitwach liturgicznych ks. Dr M. Białowąs z ambony złożył krótkie 
sprawozdanie statystyczne ze stanu parafii. Towarzyszący Ks. Biskupo-
wi Urbanowi Ks. Prałat Stanisław Turkowski przeprowadził egzamin 
dzieci. Ks. Dr M. Białowąs wyszedł ze Mszą św. wieczorną, podczas 
której młodzież i lud śpiewali pieśni mszalne, trochę gregorianki ks. 
Nadzyńskiego (Kyrie), przystąpiło prawie tysiąc ludzi do komunii św. 
Po Mszy św. nastąpiło Bierzmowanie, jeszcze przemówienia końcowe. 
To wszystko trwało (876 bierzmowanych) prawie do godz. 21.

Po kolacji skrutynium, podpisywanie ksiąg kancelarii parafialnej. 
* * *

13.V.1962. (niedziela). Po Mszy św. dla młodzieży o godz. 9. (miał ks. 
Prałat Turkowski), turniej 4 chłopców i 4 dziewczynek eliminowanych 
do ostatniej rozgrywki: kto najlepiej zna katechizm. Pierwszą nagrodę 
(zegarek na rękę) zdobył uczeń IV. kl. Bojko, drugą Komorowska 
(aparat fotograficzny).
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Sumę uroczystą miał Ksiądz Biskup i kazanie. Po sumie wyjazd do 
Włodowic. Tam mieszkańcy pięknie odmalowali kościół na przyjazd 
Biskupa i powitali go chlebem i solą. W drodze powrotnej Biskup 
wstąpił do kościoła św. Krzyża, kaplicy szpitala miejskiego i wybrał się 
na Górę Św. Anny, ale po 1/3 drogi, za gospodarstwem Szypra musiał 
zawrócić, bo po deszczu droga pod górę oślizgła i koła boksowały. 

Po obiedzie o godz. 15. Biskup pobłogosławił matki z oseskami. 
Na pożegnanie dziewczynki na placu kościelnym zilustrowały żywymi 
obrazami Odę do młodości. Jeszcze deklamacje, jeszcze kwiaty i odjazd 
do Słupca, gdzie na godzinę 16. przygotowano powitanie.

* * *
W tydzień potym (20.V.) dostał się na Górę Św. Anny od strony 

Ścinawki Średniej przez Bieganów.
Tak wizytował Biskup 12 parafij dekanatu co dzień gdzie indziej 

o godz. 16 witany. We środę 23.V.1962. zakończyła się wizytacja w 
Wambierzycach konferencją wszystkich księży dekanatu i wspólną 
kolacją u o.o. Jezuitów. Na konferencji Biskup miał referat na temat 
trudności w wychowaniu dla wiary dorastającej młodzieży i pokłosie 
ogólnikowe z wizytacji wypowiedział. Na końcu ks. Dziekan wyraził 
radość, że wizytacja się skończyła a obecnie księża modlą się słowa-
mi hymnu do Ducha Św. „Hostem répellas longius, pacémque dones 
protinus”34. Biskup odjechał, zapanował spokój. 

* * *
Dnia 17. czerwca odbyła się I. Komunia Św. dzieci. Przystapiło 252. 

dzieci z Nowej Rudy i 28. z Włodowic. Przeważnie rocznik 1953. z kl.II. 
Było trzy dziewczynki i jeden chłopak z kl. I. i jedna przedszkolaczka. 
Pacierza wszystkie dzieci od składania rąk do Anioł Pański przepytał 
indywidualnie ks. Dr Michał Białowąs. Pacierz na celująco zdało 29. 
chłopców i tyleż dziewcząt. Inne z poprawkami. Egzamin z katechizmu 
przeprowadziła Salezjanka Siostra Stefania Kocoń. Spowiadać pomagał 
zaproszony z Barda o. Okapa. Po raz pierwszy została urządzona w tym 
samym dniu I. Komunia Św. we Włodowicach dla 28. dzieci. Rodzice 

34Hostem répellas longius, pacémque dones protinus – Nieprzyjaciela odpędź w dal i twym 
pokojem obdarz nas.
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i wychowawcy nawet szkolni (kierownik szkoły) przystąpili wraz z 
dziećmi do komunii św.

Dzieci otrzymały obrazki pamiątkowe już oprawione w ramki ze 
szkłem, książęczki do nabożeństwa, różańce, medaliki na łańcuszkach, 
lilijki, świece, wyszywane emblematy Najświętszego Sakramentu i t.d. 
Koszty tego wyniosły około 250 złp, które rodzice pokryli. Zakupiono też 
płótno białe na przykrycia ławek w kościele. Z tego płótna będą uszyte 
komże dla ministrantów. Śniadanie dla dzieci nie było już drugi rok 
organizowane na plebanii, ale dzieci po wspólnej fotografii poszły do ro-
dzinnych domów. Po południu od godz. 16. odbywały się fotografowania 
poszczególnych dzieci, z księdzem, z rodzicami, z krewniakami.

Na odbycie procesji Bożego Ciała trzeba było w tym roku wnosić 
prośbę do Powiatowej Rady Narodowej o pozwolenie na procesję 7 dni 
naprzód, opłacić stemple za 30 złp plus 10 złp na S.F.O.S. (Społeczny 
Fundusz Odbudowy Stolicy). W dekrecie pozwolenia wymieniono, 
gdzie mają być udządzone ołtarze. Dyrekcje szkół otrzymały ostre 
polecenia odgórne, by w czasie Bożego Ciała urządzić na boiskach 
Olimpiady Międzyszkolne pod grozą popsucia obyczajów i represji 
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szkolnych na dzieci, które by się uchyliły od Olimpiady. Nacisk był 
szczególnie na klasy wyższe. Przy pięknej pogodzie narodu na procesji 
było sporo, ze 6 tysięcy, jak w poprzednich latach, mimo nieudanej 
zresztą dygresji Olimpiady.

* * *
20.Vi.1962. Wolna Europa podała wiadomość, że zmarł 15.VI.1962. 

Ks. Arcybiskup Eugeniusz Baziak. Ze „Słowa Powszechnego” dopie-
ro w poniedziałek 18.VI.1962. można się było dowiedzieć, że zmarł 
 w Warszawie 15.VI. o godz. 1. w nocy.

Ks. Arcybiskup Eugeniusz Baziak, Metropolita Lwowski, Ordynariusz 
Archidiecezji w Lubaczowie, Administrator Apostolski w Krakowie od 
23.VII.1951. r. zmarł w Warszawie w Domu Katolickim. Ciało prze-
wieziono do Krakowa, gdzie we wtorek 19.VI.1962. odbył się pogrzeb 
w katedrze Wawelskiej. Trumnę złożono w krypcie Kaplicy Zebrzy-
dowskich. W pogrzebie wzięło udział około 30. biskupów, 1000 księży 
i masy wiernych. Był symbolem archidiecezji lwowskiej. Toteż księża 
stamtąd się wywodzący, poczuli się sierotami. Historia arcybiskupstwa 
lwowskiego zapoczatkowana przez Króla Władysława Jagiełło, który 
z początkiem XV. w. około roku 1400 osadził tam błogosławionego 
Arcybiskupa Jakuba Strzemię (Stepa), dnia 15.VI.1962. r. przez śmierć 
Ks. Arc. Eugeniusza Baziaka została zakończona, mimo, że się w to 
wierzyć nie chce.

W Woliborzu Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Pałatyjko 
witał chlebem i solą 16.V.1962. r. wizytującego parafię Ks. Biskupa 
Urbana. Z tego powodu był wzywany na Milicję do tłumaczenia się. 
Pałatyjko repatriant z Żydaczowa odpowiedział, że witał na terenie 
Woliborza Księdza Biskupa nie jako Przewodniczący Gminnej Rady 
Narodowej, ale jako katolik i parafianin. Jeśli popełnił zbrodnię, należy 
sprawę oddać do sądu a jemu nie zabierać cennego czasu na protokoły, 
nie mające znaczenia. Co charakter, to charakter.

* * *
Dnia 5.Viii.1962. Sylwester D. jadąc rano z pracy z Przygórze 

Huta w kierunku na Wolibórz na skutek poślizgu wjechał na pniak 
przydrożny i uległ katastrofie. Przywieziony nieprzytomny do szpitala, 
zmarł. Ponieważ od 4 lat siedział z Marianną W. bez ślubu kościelne-
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go, nie mógł ksiądz udzielić pogrzebu chrześcijańskiego. Na pogrzeb 
zjechała się katolicka rodzina. Okazało się, że rodzina upominała go i 
nakłaniała do ślubu w kościele. Ojciec przed dwoma laty przysłał mu 
spod Bydgoszczy metrykę chrztu św. dla ułatwienia sprawy. Mama w 
czasie Wielkanocnych Świat tego roku, gdy dziecko Sylwestra miało 
być ochrzczone (drugie, bo pierwsze zmarło) piłowała wieruśników, 
by ślub kościelny wzięli. Odpowiedział, że najprzód musi sobie motor 
kupić, a potem będzie brał ślub i sprawiał wesele. I wziął motor (Junak) 
na raty, pierwszą ratę zapłacił, na motorze jechał i bez ślubu skończył, 
bez księdza pochowany. Cała rodzina katolicka po pogrzebie przyszła 
na wieczorną Mszę św. za jego duszę i była do komunii św.

* * *
15.Viii.1962. Kościółek Wniebowzięcia Najświetszej Maryi 

Panny przy ul. Cmentarnej zwany „brackim” był od roku 1502-1623. 
kościołem parafialnym. W latach 1945-1960. odprawiały się w nim 
nabożeństwa dla niemców. W roku 1961. dwaj chuligani ze szkoły 
podstawowej wdarli się doń podrobionym kluczem, zniszczyli 15 pisz-
czałek, obrazy Drogi Krzyżowej, kanony, zdemolowali zakrystię. W 
sierpniu ks. katecheta Danicki zajął się jego uporządkowaniem. Materna 
dekarz poprawił dach i rynny (1000 złp), malarz zaczął malować, ale 
został uwięziony za jakieś sprawki (kupno farby na lewo?), dokończył 
ks. Stanisław Danicki, Andrzej Białowąs z Głuchołazów i Borkowski. 
Kobiety i panny w czynie społecznym uprzątały, wymyły. Zmontowano 
żyrandol, zaprowadzono elektrykę, ktoś przyniósł nawet komplet stacyj 
Drogi Krzyżowej, akurat takiej jak była. Dnia 15.VIII. zapowiedziano 
tam Msze św. o godz. 9. i 20. O godz. 9. tłumy wiernych w kościele 
i dookoła kościoła i na chórze. Mszę św. odprawił śpiewaną ks. Dr 
M. Białowąs z kazaniem, ks. Pawelec gość z Katowic spowiadał, ks. 
Danicki z tacą chodził. Kleryk z VI. roku (Marud?) grał na organach. 
Na wieczornej Mszy św. o godz. 20. było w kościółku tyle samo albo 
i jeszcze więcej niż o 9. rano.

* * *
17.Viii.1962. Dnia 14. sierpnia o godz. 23.15. zmarł  ks. Dr Wiktor 

Płonczyński administrator Ścinawki Średniej, urodzony w roku 1914. 
pod Żółkwią. Przed dwoma tygodniami wrócił z urlopu zdrowotnego, 
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który wyzyskał do wyscylowania pracy habilitacyjnej na temat: „Styl 
kaznodziejski w polskich kazaniach pasyjnych w XIX. wieku”.

Na pogrzeb 17.VIII. przybył Ks. Biskup Urban, miał kazanie. Ks. 
Dr M. Białowąs miał sumę i przemówienia nad grobem, zakonnice 
przygotowały obiad postny na 70 osób. Księży było około 50. Ks. 
Płonczyński zostawił szkatułkę z precjozami i pieniędzmi u zakonnic z 
zaznaczeniem, że to na gregorianki i dla Mamy. Po pogrzebie zgłosił się 
do Sióstr ks. Jakub Winiarz (już podczas obiadu) i oświadczył, że jest 
proboszczem Mamy. Przełożona dała mu szkatułkę, prędko odjechał. 
Miało tam być ponad 100 tysięcy (?), a tymczasem nie było komu ani 
czym pokryć kosztów trumny i pogrzebu. Ks. Dr M. Białowąs sam 
zapłacił trumnę, transport, taksówkę około 3.500 złp. Rodzina, dwie 
siostry i brat chwycili ubrania, bieliznę, kosze, walizki i wszelkie dro-
biazgi,  cielicę i wiali.

* * *
Kuria Arcybiskupa przysłała 5.iX.1962. do Nowej Rudy trzeciego 

wikarego. Przybył więc ks. Jan Stanclik wyświęcony 15.VIII.1962. 
we Wrocławiu, choć pochodzi z diecezji krakowskiej (Biała Bielsk). 
Niestety neomysta kurzy papierosy i nie będzie się nadawał do prowa-
dzenia ministrantów, którzy potrzebują lepszego ideału.

* * *
Dnia 8.iX.1962. o godz. 14. ks. Bronisław Kowalski ur. 1935. 

r. - wyświęcony 1958. aplikowany w Bielawie - jechał na motorze 
do Dzierżoniowa. Przy ul. Bolesława Chrobrego wymijał taksówkę, 
zaczepił o jej tylne koło, odbił się i wpadł pod koło innej taksówki 
jadącej z przeciwnej strony. Mózg wyskoczył na bruk, kręgosłup poła-
many, szczęka wybita, ręce w drzazgach. Pogrzeb 12.IX.1962. Rodzice 
zabierają szczątki do rodzinnej parafii. Bardzo wartościowy ksiądz, z 
powołaniem, gorliwy, pracowity, rychło dojrzał do wieczności.

* * *
21.iX.1962. Dnia 19 września o godz. 19. Roman D. włamał się do 

kościółka Loretto i zdemolował ołtarz, lichtarze, przewody elektryczne. 
Dzieci zaalarmowały grabarza, który przybył ze Stanisławem Pańczyk z 
ul. Spacerowej i zastali świętokradcę na gorącym uczynku. Rank Artur 
telefonował po Milicję, ale mu powiedziano, by przyszedł i opowiedział 
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jak to było. Rank jest niemcem i po polsku trochę rozumie, ale mówić 
nie umie. Dnia 20.IX. o godz. 8. rano z parafii zawiadomiono na piśmie 
Komendę Milicji o wypadku, podano swiadków. Do godziny 11. nikt 
z Milicji się nie pokazał na miejscu wypadku. Na drugi dzień Milicja 
jednak przyszła, sfotografowała ruinę, poprotokołowała (porucznik 
Ułamek, milicjant Radzimski) i szukała za sprawcą, by go zamknąć.

W dniu 21.VI.1962. odbyła się procesja Bożego Ciała, na którą 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej udzieliło, w myśl Ustawy z 
29.III.1962. r. o Zgromadzeniach, zezwolenia. W zezwoleniu wymie-
nione zostały dwie ulice, gdzie mają być urządzone ołtarze. Tymcza-
sem podczas procesji Bożego Ciała urządza się 4 ołtarze. W tym roku 
 urządzono jeden ołtarz przy ul. Hanki Sawickiej 14. przy bramie ob. 
Kościuka Henryka. Milicja Obywatelska wniosła skargę na Kolegium 
Orzekające o przekroczenie pozwolenia i o obrazę Ustawy o Zgroma-
dzeniach. Kolegium odbyło się 10.VIII.1962. i ks. Dr M. Białowąs i 
ob. Henryk Kościuk zostali skazani na 3.000 złp (trzy tysiące) grzyw-
ny. Obaj wnieśli odwołanie. Kolegium Wojewódzkie uchyliło wyrok 
Kolegium Powiatowego 19.IX.1962. r. i poleciło rozprawę ponownie 
przeprowadzić i dobrze zbadać, czy urządzający procesję przekroczył 
pozwolenie. Ponowna rozprawa odbyła się 21.IX.1962. i ksiądz Bia-
łowąs Michał i obywatel Henryk Kościuk zostali zwolnieni od winy 
i kary. Przewodniczył rozprawie za pierwszym i drugim razem Gach 
malarz pokojowy, ławnikiem był Podjacki robotnik kopalniany, Ciućko 
sekretarz Prezydium Gminnej Rady Narodowej, sekretarzowała Rajew-
ska. Oskarżał w sposób ordynarny, nieinteligentny, tępak umysłowy, 
zastępca komendanta Milicji Obywatelskiej, podobno porucznik (?). 
Kiedy przegrał w Kolegium Wojewódzkim, na drugiej rozprawie w 
Prezydium Powiatowym już się w ogóle nie pokazał. Przewodniczący 
(malarz pokojowy) kazał tytułować zespół: „Wysoki Sądzie„, gdy 
odbywało się kilka rozpraw zwracał uwagę, by się niczym innym nie 
zajmować, tylko tematem rozprawy, gdy ks. Dr M. Białowąs położył 
rękę na stojącym obok stoliku, zwracał uwagę w ten sposób: „nie 
opierać się o stół, bo to nie karczma”. Gdy ks. Dr coś sobie notował, 
sekretarka zwróciła uwagę, żeby się czym innym nie zajmować. Ks. Dr 
M. Białowąs oświadczył, że właśnie rozprawą się tak mocno interesuje, 
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że sobie zapisuje szczegóły rozprawy. Wówczas burknęła,  że to robią 
tylko redaktorzy. Takie chamstwa dzieją się na Kolegiach.

* * *
4.X.1962. Kuria przysłała bez potrzeby trzeciego wikarego tak, że 

nie mają co robić, zwłaszcza, że Siostry Salezjanki uczą religii od kl. 
I-IV. i nie wolno zakonnic zwalniać, ani w ogóle katechetek. Księża 
mając wiele wolnego czasu, kazań przygotowywać nie potrzebują, bo 
to list pasterski, to odezwa, to gotowe w Bibli kazanie można od biedy 
odczytać. Zresztą, gdy jeden przygotuje, głosi na wszystkich Mszach 
św., a inni wedle kolejki, która może wypaść, co trzy tygodnie. Nudzą 
się i obmyślają gdzie, by wycieczkę zrobić. Ot dzisiaj 4. października 
1962. po Mszach św. ks. Jan Stanclik pyta, czy nie mógłby dziś pojechać 
do Wrocławia, to by przywiózł ornat zamówiony dla Włodowic przez 
ks. Jana Stępienia. Za chwilę ksiądz Jan Danicki pyta, czy mógłby 
pojechać motorem do Dzierżoniowa, bo tam podobno można dostać 
specjalne kartoniki na nalepianie obrazków dla tych, którzy przystępują 
w I. piątek do komunii św. A nauka religii? Ks. Stanclik mówi, że nie 
ma dziś żadnej lekcji. Ks. Danicki, że ma lekcję o godz. 14., ale może 
do tego czasu wróci... O godz. 18. Nieszpory Różańcowe i Godzina 
Święta. Zapewne przyjdzie który spytać, co ma się czytać na Godzinie 
Świętej, bo żaden niczego nie przygotuje.

Ksiądz Danicki wrócił na godz. 14 i lekcji nie opuścił. Ale kl. VI., 
którą uczy ks. Stanclik, zeszła się o godz. 17. hałasowała, połamała 
2 stoły w sali, natrzaskała się drzwiami i byłaby poszła bez nauki do 
domu, ale ks. Danicki zastąpił.

* * *
Dnia 7.X.1962 ks. Stępień Jan przygotował odpust we Włodowicach. 

Na ten czas przygotowano tabernakulum komorne, by można przecho-
wywać Najświętszy Sakrament. Kupiono nowy garnitur bielizny i szat 
liturgicznych, kociołek, kropidło, kanony, rytuał, naczyńka na oleje. 
Kosztowało to kilka tysięcy złp. Składka z okazji poświęcenia tych 
rzeczy pokryła zaledwie 1/4 wydatków. Suma odbyła się z asystą: ks. 
Stanclik i ks. Szydłowski wikary ze Słupca, który też miał kazanie. Po 
sumie uroczysty obiad u Skoczylasów, którzy prowadzą piekarnię we 
Włodowicach.
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W tym samym dniu 7.X.1962 ks. Jan Karczewski administrator we 
Wielisław Stary obchodził 50-Jubileusz Kapłaństwa. Przyjechał on w 
roku 1946 z ks. Dr. M. Białowąsem na ziemie zachodnie. Był wikarym 
przez 7 lat w Nowej Rudzie. Po odejściu ks. Dr. M. Białowąsa w roku 
1953. na wygnanie do Budzowa (nie chciał być powolnym narzędziem 
w rękach władz politycznych, czyli tzw. księdzem patriotą), gdy do 
Nowej Rudy przyszedł odznaczony złotym krzyżem Stalina, jak to po-
wszechnie nazywano ks. Kazimierza Bohusza, ks. Karczewski nie mógł 
z nim ani miesiąca wytrzymać. Zaraz prosił o przeniesienie, i dostał 
do Wielisławia Starego obok Polanicy. Tam doczekał się jubileuszu, 
który rozdmuchała jego patronka niejaka Adamska. Zainteresowała 
sprawą szerokie koła duchownych i świeckich. Toteż Kuria postarała 
się o specjalne pismo papieskie dla Jubilata i błogosławieństwo. Ks. 
Arc. Bolesław Kominek osobiście pismo przywiózł, odczytał i kazanie 
wygłosił, przybyło kilkanaście poważnych osób z rodziny (podpułkow-
nik, lekarka, chemiczka i t.d.), ze 20 księży, kilkanaści osób z Nowej 
Rudy jak Ferri, Koziejowa i Ajdukiewicz i inne adoratorki, orkiestra z 
Polanicy i druga z Kłodzka, komitety i t.d. Ks. Dr M. Białowąs zapro-
szony przez Dziekana Księdza Modesta Gajewskiego na godz. 4. po 
południu przybył niemal po wszystkim, bo uroczystość z polecenia Ks. 
Arcybiskupa przesunięto na godzinę 11. Ale i o godz. 5. po południu 
jeszcze jadło, piło i śpiewało kilkadziesiąt osób duchownych i śweckich. 
Przyjechała nawet Salezjanka z Łodzi, która grywała na organach w 
Wielisławiu, dojeżdżając z Nowej Rudy. Ks. Jan Karczewski znany 
był ze szczerości, szerokiego gestu, gościnności, bezinteresoweności, 
miłosierdzia, gorliwości w konfesjonale, kazania pięknie mówił. Zrażał 
się czymś bądź, podlegał plotkom, lubił nieco popić, choć mu zdrowie 
właściwie na to nie pozwalało. Miał zawsze sporo przyjaciół, którzy 
byli wobec niego pełni uznania. Wśród sympatyków i przyjaciół mile 
obchodził jubileusz. W dniu jubileuszu nie pozwolił zastapić się w 
odprawianiu nieszporów różańcowych, choć na nie przybyło 3 osoby 
i to z Nowej Rudy. Widać z tego wielkie poczucie odpowiedzialności 
duszpasterskiej.

* * *
Dnia 10.X.1962. ks. St. Danicki i ks. Jan Stanclik o godz. 9. rano: 
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„Dziś nie mamy żadnych lekcyj, może byśmy tak pojechali do Wałbrzy-
cha, może ksiądz Dr ma coś tam do załatwienia”. I pojechali. Młodych 
księży jakoś nie interesuje ani lektura, ani lepsze przygotowanie do 
kazania, czy do szkoły. Jedynie: a może byśmy pojechali i czy nie ma 
jakiego listu do czytania w niedzielę.

Dnia 9.X. Adela T z ul. Słonecznej została skazana na 5 lat wię-
zienia i 20 tysięcy grzywny za naciąganie księży, służących i matki 
księdza Andrzeja Jankowskiego z Jugowa na kaucję dla swego brata 
Kamińskiego (czy w ogóle ma brata), by odpowiadał z wolnej stopy za 
jakieś przejęzyczenie się w kazaniu. Oszustka grasowała wśród księży, 
polecał ją brat Marek, pustelnik organista, który sam dał się naciągnąć 
na 23 tysiące złp. Skąd on tyle miał? Z opłatków zebrał? W Jugowie 
 naciągnęła matkę ks. Jankowskiego, służącą (Hania Cieśla) i śp. ks. Bro-
nisława Kowalskiego, razem 35 tysięcy. W ostatnim słowie oskarżona 
powiedziała, że „zdaje się na sprawiedliwość Sądu i Pana Boga”.

* * *
12.X.1962. Dnia 5. października  przyjechali do księdza Jana Stępie-

nia rodzice: ojciec i matka. Nie prosił o pokój gościnny, ale umieścił ich 
u siebie i nie dał ich zaprosić do jadalni. Zamówił dla nich wyżywienie 
u Zakonnic. Byli przez cały tydzień, aż w sobotę 12.X. odwiózł ich do 
Wrocławia, skąd mieli się udać do Ostrowca Świętokrzyskiego. Dwie 
godziny nauki religii mają zastąpić inni księża.

* * *
18.X.1962. Dnia 17. października ks. St. Danicki do Wałbrzycha 

jeździł specjalnie po lampy jarzeniowe do kościoła, ale nie znalazł 
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Śmiech u progu nowej epoki

W paŸdzierniku 1962 r. zosta³a zainaugurowana pierwsza z 
sesji II Soboru Watykañskiego. Tym samym oficjalnie rozpocz¹³ siê 
proces przemian w Koœciele katolickim. Nie oszukujmy siê, potrze-
ba zmian by³a nieodzowna i nieunikniona. Gdyby nie soborowe 
przeobra¿enia Koœció³ dalej brn¹³by w otch³añ nieprzystosowania 
do realiów, nie nad¹¿y³by  za kierunkiem przemian, a co gorsze 
nie mia³by niebawem ¿adnego wp³ywu na kszta³towanie takiej, 
czy innej drogi rozwoju cywilizacji, a tak¿e œwiadomoœci wiernych. 
By³ to wiêc niejako, wybór bez wyboru, gdy¿ jedyn¹ alternatyw¹ 
sta³o siê kroczenie ku wspó³czesnoœci, a potem i wraz z ni¹. 

W pañstwach o ustroju totalitarnym, czyli tak¿e PRL-u, prze-
bieg zmian soborowych wydawa³ siê mieæ jeszcze jeden aspekt - 
dyskryminacjê duchowieñstwa i skryt¹ walkê z wiar¹ oraz tradycj¹ 
chrzeœcijañsk¹, uwa¿an¹ nadal za „symbol ciemnoty i zacofania 
w spo³eczeñstwie socjalistycznym”. Mimo tego, i¿ Koœció³ polski 
wyró¿nia³ siê prê¿noœci¹ na mapie katolicyzmu Europy, przepro-
wadzanie tu reform religijnych nie by³o wcale ³atwiejsze ni¿ w 
innych krajach. Nie mog³o równie¿ skupiæ siê wy³¹cznie na prze-
mianach w obrzêdowoœci, lecz na przedstawieniu szerszej oferty 
skierowanej do ludzi wierz¹cych. Episkopat polski wychodz¹c 
naprzeciw tym oczekiwaniom coraz mocniej w³¹cza³ siê w tok 
wydarzeñ w Polsce. Publikowa³ dokumenty, listy pasterskie, 
a nadto kreowa³ koœcielne obchody Millenium Chrztu Polski, 
przeprowadza³ peregrynacjê po kraju kopii cudownego obrazu 
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Wa¿nym sygna³em popieraj¹cym 
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dzia³ania  polskiego duchowieñstwa by³o przyjêcie 8.X.1962 r. 
przez papie¿a Jana XXIII biskupów polskich przyby³ych na Sobór 
i stwierdzenie o „Ziemiach Zachodnich po wiekach odzyskanych 
przez Polskê”. Zada³o ono k³am mozolnie budowanej przez 
komunistów propagandzie o poparciu przez Watykan roszczeñ 
niemieckich do tych terenów. Niestety nie powstrzyma³o egzekucji 
czynionych przez urzêdników z coraz to wiêksz¹ zapalczywoœci¹ 
po plebaniach.

Koñcówka roku 1962 nie by³a najszczêœliwszym okresem dla 
parafii œw. Miko³aja w Nowej Rudzie, ale blasku radoœci Bo¿ego 
Narodzenia przys³oniæ nie by³a w stanie ani wizyta komorników 
z Powiatowej Rady Narodowej, którzy zarekwirowali osobiste 
rzeczy ks. Bia³ow¹sa, ani mizerne uczestnictwo wiernych w 
uroczystoœciach koœcielnych. „Laicyzacja jednak robi swoje, wiêc 
i my róbmy swoje” - zwyk³ mawiaæ ks. Micha³ w takich razach do 
swoich ksiê¿y wikariuszy. I jak móg³, tak demonstrowa³ swój sto-
sunek do rzeczywistoœci. Najbardziej trafnym i bol¹cym ówczesn¹ 
„w³adzê ludow¹” komentarzem ks. Bia³ow¹sa by³o inteligentne 
przeœmiewanie poczynañ lokalnych notabli. Oto wspomnienie 
oddaj¹ce chyba najtrafniej „smaczek” poczynañ noworudzkie-
go dziekana, wypowiadane przez nie byle kogo, bo ks. pra³ata 
Stanis³awa Danickiego35 (jak wiemy ówczesnego wikarego):

- Gdy komornicy z rady narodowej zapisali na poczet niezapłaco-
nego czynszu wysłużoną teczkę skórzaną ks. Białowąsa, ten nalepił 
na niej kartkę z napisem: Ostrzeżenie dla złodziei. Złodzieju własność 
zarekwirowana przez państwo, nie waż się kraść, będziesz ukarany! 
I jechał z tą teczką np. na konferencję dziekanów do Kłodzka, zawsze 
kładąc ją napisem do wierzchu w widocznym miejscu, żeby wszyscy 
czytali. Albo, kiedy zabrali mu zegarek na rękę, pożyczył ode mnie duży 
radziecki budzik, nakręcił go, nastawił, włożył do teczki i poszedł do 
siedziby powiatowej rady na spotkanie. Budzik zaczął głośno dzwonić 
w trakcie posiedzenia, więc ks. Białowąs przepraszał, tłumacząc, że 

35Ksiądz Prałat Stanisław Danicki od niemal 30 lat jest nieprzerwanie proboszczem  parafii 
pw. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach k. Wrocławia. Jego staraniem w latach 1973-81 
wybudowano tam nowy kościół parafialny.
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ponieważ nie ma zegarka, a nie chciał się spóźnić, więc itd.
(...) Urzędnicy czuli przed nim respekt. Znał prawo i potrafił im 

trochę żartem, trochę serio wbić taką szpilę, że długo pamiętali jego 
wizytę. No bo jak nie pamiętać, gdy oberwali od przełożonych za 
 zapisanie w ramach egzekucji świni, która tak prawdę mówiąc wkrót-
ce została zjedzona. Ks. Białowąs domagał się najpierw na piśmie od 
władz powiatu, a potem od województwa, by zabrali tą świnkę, gdyż 
on jej pilnował na plebani nie będzie, a jeszcze ktoś ukradnie. Można 
wyobrazić sobie, co się działo się wtedy w urzędach i ile uciechy było 
w Nowej Rudzie.

Trzeba przyznaæ, ¿e musia³ to byæ w wykonaniu ks. Micha³a bar-
dzo oryginalny i odkrywczy, jak na tamte czasy, sposób wyra¿ania 
swojego sprzeciwu wobec poczynañ PRL-owskiej w³adzy, a i 
zapadaj¹cy w pamiêæ nie tylko noworudzian. Dziœ, 63-letni ks. Da-
nicki, wspomina nadal z wielk¹ ¿arliwoœci¹ sw¹ pierwsz¹ placówkê 
w Nowej Rudzie, wymienia nazwiska mieszkañców, ówczesne 
zdarzenia i z wielkim uznaniem mówi o ks. Bia³ow¹sie:

- Był postacią nietuzinkową. Mądrość, która emanowała od tego 
kapłana nie brała się z tylko z podeszłego wieku, doświadczenia, czy 
racji wykształcenia. Wymawiane przez niego kwestie były - nie boję się 
użyć tego stwierdzenia - prawdami życiowymi. Przejąłem wiele z nich 
i uznałem za swoje. Nieraz bowiem sam odczuwam, że zamysł Boga, 
kieruje naszym losem, niejednokrotnie w sposób bardzo zawiły, ale 
prowadzący do ostatecznego celu, którym jest Zbawienie.

A co chcia³ osi¹gn¹æ swym postêpowaniem ks. Micha³ Bia³ow¹s? 
Czy obœmiewanie rzeczywistoœci, stawanie „okoniem” w³adzy by³o 
jedynie demonstracj¹ albo tylko sposobnem na kszta³towanie po-
staw noworudzkich wiernych? A gdzie, tu miejsce na pobo¿noœæ, 
s³u¿bê kap³añsk¹, pokorê i zadumê nad w³asnym ¿yciem?

U¿ywaj¹c ponownie jednego z powiedzeñ ks. Bia³ow¹sa, „¿e 
wszystko w swoim czasie”, noworudzki dziekan poddany bêdzie 
ciê¿kiemu egzaminowi swego pos³uszeñstwa i wiary w Boga 
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 u krañca swojego ziemskiego ¿ywota.
* * *

Dnia 14.Xi. o godz. 20. przemawiał przez radio Watykańskie ks. 
Biskup Kominek. Mowił o śladach początku chrześcijaństwa w Rzymie 
(katakumby), o śladach i pamiątkach polskich w Rzymie, o nawiedzeniu 
przez papieża Jana XXIII. Kościoła Jezuickiego św. Andrzeja w którym 
zebrali się na nabożenstwie Polacy 13.XI.1962. r. z okazji obchodu św. 
Stanisława Kostki.

* * *
17.Xi.1962. W dniu 16 na 17 listopada wypadło na tutejszą parafię 

„Czuwanie Soborowe”. Od godz. 18. wieczór w piątek do godz. 18. 
w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy, śpiewy, 
czytanie listów pasterskich, nauki, Msza św. o północy. W sobotę pod-
czas czuwania o godz. 17. odbyła się uroczysta promocja 6 kandydatów 
na ministrantów. „Czuwanie Soborowe” było reklamowane, porządek 
wypisany na tablicy, zachęcano, ale mimo wszystko zainteresowanie 
było dość małe mimo przyozdobienia presbiterium, obrazu, festonów, 
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świec. W delegacji do Częstochowy wyjechało z ks. Janem Stępieniem 
32 osoby.

* * *
Dnia 20.Xi.1962. o godz. 13. Przewodniczący Powiatowej Rady 

Narodowej ob. Ziętak poprosił ks. Dr. M. Białowąsa, by przybył do 
Pow. Rady Narod. w pewnej ważnej sprawie. Wybrałem się. W biurze 
zostałem ob. Miernika kierownika budowy i jeszcze jednego starszego 
człowieka, przewodniczącego Frontu Jedności Narodowej. Pan Ziętak 
zreferował sprawę. Otóż w związku z wypowiedzią Ojca św. o ziemiach 
odzyskanych, odbędzie się 23.XI. w piątek zjazd duchowieństwa z całej 
Polski, przypuszczalnie przybędzie do 3.000 księży. Referat będzie 
miał Ks. Biskup Urban. Zostanie uchwalona rezolucja dziękczynna do 
odesłania do Papieża. Zjazd odbędzie się w Teatrze. Powiatowa Rada 
dostarczy środków lokomocji a Front Jedności Narodowej pokryje kosz-
ty księży uczestników. Ilu przypuszczalnie księży z Dekanatu weźmie 
udział. Odpowiedziałem, że na taki zjazd powinna Kuria zapraszać 
duchowieństwo. Księża nie zechcą korzystać z darmowych komuni-
kacji i jeśli zechcą wziąć udział, to uczynią to na swój koszt. Młodzi 
księża mają 22. i 23. dnia egzaminy wikariuszowskie we Wrocławiu, to 
Biskup Urban może ich wprost od stołów egzaminacyjnych zabrać na 
zebranie. Dwie parafie mają na ten dzień „Czuwanie Soborowe”, jedna 
kończy, druga zaczyna, więc będą przeszkodzone. Najprawdopodobniej 
pojedzie z Dekanatu delegat ks. Michał Dunas z Bożkowa a być może, 
że jeszcze się ktoś do niego przyłączy.

* * *
Dnia 27.Xi.1962. w szkole nr 2 w kl. VII. kierowniczka szkoły za-

proponowała młodzieży zabawę szkolną z tańcami w dniu 4.XII. (Na 
Barburkę), jakoże sporo dzieci pochodzi z rodzin górniczych. Uczeń kl. 
VII. Władysław Kamyk zabrał głos i powiedział: Dzień 4.XII. przypada 
w Adwencie. Adwent jest czasem zakazanym. Po co my mamy w czasie 
zakazanym urządzać zabawę z tańcami. Jeśli już ma być zabawa, to 
w sobotę przed niedzielą Adwentu t.j. 1.XII. Wszystkie dzieci poparły 
stanowisko Kamyka i kierowniczka musiała ustąpić.

* * *
Dnia 4.Xii.1962. Dzień św. Barbary. Prymaria o 6.30. Około 100 
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osób, w tym połowa dzieci zainteresowanych figurką Pana Jezusa zstę-
pującego w Adwencie po schodach. O godz. 8. Msza św. dla rodzin gór-
niczych, obecnych około 60 osób. Suma zapowiedziana w Drogosławiu 
(kościół św. Barbary) na godz. 10. Z Nowej Rudy taksówką pojechał 
ze Sztandarem Górniczym górnik Junak Jan. W Drogosławiu na owej 
sumie górniczej ze sztandarem, górników było około 40., trochę ludzi, 
razem około 200 osób. Natomiast szynki wszędzie pełne. W roku 1956. 
po nastaniu odwilży - podobno była wielka radość wśród górników, 
zapełnili 4.XII. kościół w Nowej Rudzie, poszli ze składką i zebrali na 
kościół kilka tysięcy złp.

Wieczorem o godz. 18. ks. Dr M. Białowąs odprawił wieczorną 
sumę ku czci św. Barbary dla górników. Służyło do Mszy św. 4. 
uczniów ze szkoły górniczej, w kościele było 10. górników, razem 
wszystkich osób w kościele około 80 osób. Był wprawdzie mróz 
(około 80), ale mimo wszystko frekwencja w kościele „barburkowa” 
marna.

* * *
Dnia 6.Xii.1962. Odpust św. Mikołaja. Na Mszy św. o godz. 6.30. 

(roraty) około 100 osób, przeważnie dzieci, które przychodzą zsadzać 
po schodkach figurkę Pana Jezusa adwentową. O godz. 9. na Mszy św. 
około 50 osób. Na sumie o godz. 18. około 500 osób, mniej więcej tyle 
co w niedzielę na sumie. Sumę odprawił ks. Andrzej Kolbusz ze Słupca, 
kazanie głosił ks. Michał Dunas z Bożkowa. Asystowali przy Mszy 
św.: ks. Stanisław Danicki i ks. Jan Stanclik, wikarzy w Nowej Rudzie. 
Spowiadali: ks. Szydłowski wikary ze Słupca, ks. Dr M. Białowąs i ks. 
Jan Stępień. Natłoku nie było. Po sumie wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, Te Deum, potrójne „Salvum fac”36, a po schowaniu Najśw. 
Sakramentu Boże coś Polskę. O godz. 20. kolacja. O godz. 21. księża: 
ks. Kolbusz i ks. Szydłowski odjechali taksówką do Słupca. Ks. Dunas 
został u ks. Jana Stępienia na wikarówce na II. p. Po cichu odjechał 
ks. Ostapiuk z Jugowa swoją taksówką, którą gdzieś w rynku postawił, 
bo dojazd do plebanii rozkopany i podobno ciupali w karcięta, ale nie 
wiem od kiedy, bo rano nikogo z obcych nie było.

36Salvum fac – „Przed tak Wielkim Sakramentem”.



211Liber memorabilium księdza Białowąsa

* * *
Dnia 8.Xii.1962. na roratach w pół do 7. około 100 osób. Spowiada 

ks. Dr M. Białowąs, odprawia ks. St. Danicki, ks. Jan Stępień u zakon-
niczek (Salezjanki naprzeciw kościoła), a ks. Jan Stanclik zastępuje 
ks. proboszcza w Ścinawce Średniej. Na Mszy św. o godz. 9. około 70 
osób. Odprawia (binuje) ks. Danicki, spowiada ks. Dr M. Białowąs, ks. 
Stępień zajęty gośćmi, bo przyjechał brat ze żoną z Ostrowca Święto-
krzyskiego, ks. Jan Stanclik w Ścinawce. Co prawda, nie było wiele do 
spowiedzi, bo 80 zimna. Na sumie wieczornej tyle ludzi, co zwykle w 
niedzielę na sumie około 350 osób. W dniu patronalnym panien, było ich 
ze 20 do spowiedzi, reszta stare baby. Laicyzacja jednak robi swoje.

* * *
Dnia 16.Xii.1962. r. suma wypadła na ks. Jana Stępienia. Zwykle 

suma jest śpiewana. Tymczasem została odprawiona cicha Msza św. 
i to w tempie tak pospiesznym że kaznodzieja ks. Jan Stanclik idąc 
z zakrystii spóźnił się na ambonę. Co i dlaczego, trudno się domyśleć, 
a sam nic o tym nie mówi. Ludzi na wszystkich Mszach św. bardzo 
mało, bo wszystkie sklepy otwarte jak w dniu pracy. Pogoda też dość 
 brzydka.

* * *
Dnia 17.Xii.1962. około godziny 11. przybyli na plebanię 3 funk-

cjonariusze Wydziału Finansowego z inspektorem (Kocenik) i zabrali: 
teczkę „skórzaną”, zegarek „Omega”, kilim huculski, adapter, aparat 
fotograficzny „Zorka”, 12 noży w kasetce, 3 żółte widelce, trzy pier-
ścionki. Wyprowadzili też ostatnią 10-letnią krowę cielną z jednym 
rogiem w tył. Maszynę do pisania udało się wyłączyć jako niezbędne 
narzędzie pracy i maszynę do szycia jako gruchot przedwojenny zbyt 
małej wartości.

Wyprowadzili wysokocielną krowę i zaprowadzili naprzód do sieni 
budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej a potym do stacji 
Kółek Rolniczych przy ul. Kłodzkiej, gdzie króluje ob. Bojarski. In-
terwencje, że krowa jest w leczeniu, że organizm niedowapnowany, 
że musi być pojona ogrzaną wodą, nic nie pomogły: „Damy jej takie 
warunki, jakich potrzebuje”.

* * *
Dnia 18.Xii.1962. była umówiona para do misyjnego ślubu ko-
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ścielnego. Ogłasza się, że w Nowej Rudzie można codziennie rano i 
wieczór przystąpić do spowiedzi podczas nabożeństw. Jest przecież 
trzech wikarych. A to ks. Dr M. Białowąs zawalony pracą w kancelarii, 
z dziecięcioro dzieci chce zdawać pacierz, sześcioro chcą wpisać do 
chrztu św., kilka protokułów przedślubnych z nauką przedślubną.

Ks. Stanclik odprawia wieczorną Mszę św., a gdy skończy, kościelny 
zamyka kościół a kandydaci do spowiedzi przychodzą do kancelarii 
przepełnionej interesantami i proszą o spowiedź. Poszukiwania kościel-
nego za wikarymi nie dały rezultatu, chyba częściowy. Odnaleziono 
ks. Stanclika, otworzono jeszcze raz kościół, kandydaci do misyjnego 
ślubu wyspowiadali się, przyjęli komunię św., wzięli ślub i przyszli do 
kancelarii zapisać swoje dziecko do chrztu. A wikarych ani słychu.

* * *
Dnia 20.Xii.1962. ks. Dr M. Białowąs miał jechać z wikarym ks. 

Stanclikiem do Ścinawki Średniej o godz. 16. na pomoc w spowiedzi i 
na kolację imienionową (św. Tomasz). O godz. 16. podjeżdża taksówka 
(ks. Jerzy Pankowiak) a ks. Stanclika nie ma. Okazało się, że nawet 
na obiedzie nie był. Pojechali ze ks. Stępieniem podobno do Wrocła-
wia po obrazki kolędowe. Ks. Lipecki Tomasz poinformował ks. Dr. 
M. Białowąsa w Ścinawce, że ks. Stanclik telefonował do niego w 
południe, że nie będzie mógł przyjechać, bo ma bardzo pilny wyjazd. 
Dziwnie jest wychowane młode pokolenie wikarych. Nie widać ani 
gorliwości, ani poczucia odpowiedzialności. Pogoń za wycieczkami, 
byle było za co.

* * *
Dnia 25.Xii. ks. Stanisław Danicki po południu wyjechał do rodziny, 

bo kuzynka wychodzi za mąż. Dnia 27. ks. Jan Stanclik wyjeżdża do 
Wrocławia, bo ksiądz Biskup zwołuje księży w tym roku święconych 
na zebranie 28.XII.1962., rodzaj dnia skupienia.

* * *
Dnia 4. stycznia 1963. księża chodzą po kolędzie, toteż pierwszy 

piątek miesiąca wypadł bardzo pracowicie dla ks. Dr. M. Białowąsa. 
Deo gratias.

* * *
Dnia 6.i.1963. ks. Jan Stanclik miał kilkuminutowe kazanie, poczym 
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powinien pójść z tacą na Mszy św. o godz. 10. Najbardziej dochodo-
wej. Tymczasem przyszedł do zakrystii, zdjął komżę i wychodząc 
zapowiedział kościelnemu, że przyśle ks. Danickiego, by poszedł z 
tacą. Kościelny nie mogąc się doczekać żadnego księdza (ks. Stepień 
odprawiał, a ks. Dr M. Białowąs spowiadał), po podniesieniu wysłał 
ministranta z tacą. Ministrant doszedł do połowy kościoła, Msza św. się 
skończyła, ludzie wyszli. Kuria straciła około 300 złp, bo I. niedziela, 
idzie składka do Kurii.

Dnia 28.XII.1962. odbyła się licytacja krowy wyprowadzonej z 
plebańskiej stajni. Krowa oceniona na 10.000 złp kupił Jan Warowy, 
bo „licytujących” było jeszcze dwu: Majdra i Karbowski. Wszyscy 
trzej uproszeni, by przyszli na licytację. Kupioną krowę Jan Warowy 
przyprowadził z powrotem do plebańskiej stajni i odsprzedał ją zaraz 
Marii Hałamaj kucharce na plebanii. Krowa podczas pobytu (11 dni) 
w stajni Kółek Rolniczych schudła, została zapuszczona (jeszcze się 
doiła dając rano i wieczór po 1 litrze mleka). Omal nie dostała zapalenia 
dojek, z których trzeba było wyciskać zostały ser.

* * *
Do 20.I.1963. trzej wikarzy: ks. Stanisław Danicki, ks. Jan Stępień 

i ks. Jan Stanclik skończyli kolędę. Nie opuścili ani jednej rodziny, 
bez względu na to, czy mają ślub koscielny, czy nie. Dnia 27.i.1963. 
ks. Jan Stępień zdawał sprawozdanie z ambony z kolędy. Stwierdził, 
że 95% przyjmowało księży w mieszkaniach i prosili o poświęcenie 
mieszkań. Opuszczeni przypadkowo, lub z ważnego powodu nieobecni 
zgłaszali pretensje i prosili jednak o odwiedzenie ich rodziny w innym 
czasie. Było kilka wypadków „chamstwa”. Przy przyjściu  zaproszonego 
księdza, głowa rodziny leżał na kanapie i nawet się nie podniósł. W 
kilku miejscach nie sciszono nawet radia, czy telewizora, gdy ksiądz 
odmawiał modlitwy. Czasem, gdy ksiądz święcił, rozmawiał z dziećmi, 
we sąsiednim pokoju nie przerywano sobie „uczty”, czy gry w karty. 
O godz. 19.30. czasem przepraszano księdza, że już nie mogą księdza 
przyjąć, bo szykują się do spania. Tymczasem w godzinę później tych 
szykujących się do spania w swoim mieszkaniu, ksiądz spotykał w 
 innym mieszkaniu u sąsiadów przy telewizorze.

Z okazji kolędy rodziny składały datki. Jeden z księży przyznał się, 
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że zebrał o pięć tysięcy mniej, aniżeli dwaj inni, bo mniej odwiedził 
rodzin i miał wyznaczone peryferie, które więcej czasu zabierały. Ze-
brał jednak 16.000 złp. Parafia w Nowej Rudzie o ile chodzi o tacę w 
kościele jest bardzo mało ofiarna, ale dla księży kolędujących jest dość 
hojna. Ks. Feliks Jemioło w półtora roku po przeniesieniu wpraszał się 
do chodzenia po kolędzie w Nowej Rudzie. Księża kolędnicy złożyli 
po 1.000 złp na odbudowę kościoła na Piaskach we Wrocławiu.

* * *
Dnia 2.ii.1963. pozamarzały klozety na plebanii. Nawet ukrop 

lany do muszli nie pomaga. Ks. Dr M. Białowąs o godz. w pół do 9. 
pojechał taksówką do Kłodzka na pogrzeb o. Mikołaja i skorzystał z  
ubikacji o.o. Franciszkanów. Mają centralne ogrzewanie i wszystko 
dobrze funkcjonuje. Ta wyprawa kosztowała 220 złp. Jazda wypadła 
przez Ścinawkę Średnią, by zabrać ks. Tomasza Lipeckiego.

* * *
Dnia 4.ii.1963. Kuria zwołała Księży Dziekanów na konferencję 

do Wrocławia. Ks. Dr M. Białowąs wybrał się taksówką ks. Jerzego 
Pankowiaka z Dzikowca, po drodze wzięli ks. Andrzeja Kolbusza ze 
Słupca i ks. Piotra Ośliźlaka Dziekana Kłodzkiego. Dojechali do Ząbko-
wic, ale przed Szklarami takie zaspy śnieżne, że Moskwicz z księdzem 
Pankowiakiem i ks. Kolbuszem musieli wracać. Obaj Dziekani ks. Dr 
M. Białowąs i ks. Piotr Ośliźlak przesiedli się na auto kina objazdowe-
go, zdążającego do Wrocławia. Dojechali do Szklar, ale wkrótce przed 
Niemczą ugrzęźli wraz z innymi pojazdami w śniegu. Wobec boksu-
jących kół z biedą zawrócili do Ząbkowic. Stąd taksówką do Kłodzka. 
Tu zjechali się wszyscy podróżnicy i udali się do domów.

* * *
Dnia 5.ii.1963. około godziny 9. wieczór zadzwonił telefon. Męski 

głos zapytał: „Czy ksiądz proboszcz wierzy w istnienie Pana Boga ?” 
Otrzymał odpowiedź: Tak. W słuchawce zabrzmiało: „Bo ja nie wierzę, 
może by mnie ksiądz nawrócił?”. W słuchawce było słychać dziew-
częce śmiechy. Ks. Dr M. Białowąs odpowiedział: Nie wszyscy dadzą 
się nawrócić. Na przykład jeden z synów Noego nie dał się nawrócić. 
 Nazywał się Cham. Słuchawka spoczęła na widełkach.

Plebania w Nowej Rudzie miała od roku 1912. doprowadzenie wody 
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z Góry Świętej Anny aż na podwórze, gdzie był zbudowany cementowy 
zbiornik. Woda leciała dzień i noc, lato i zima sporym strumieniem. 
W roku 1961. budowano przy ul. Kościelnej 24 nową kamienicę. Przy 
kopaniu fundamentów natrafiono na rurę wodociągową. Naprzód ją 
przerwano, potym złączono tak, że przechodzi przez piwnicę nowego 
budynku. Ponieważ wodociągi miejskie nawaliły, w mieście wody 
brak, niemal cały rok 1962. ludzie z połowy miasta stali dzień i noc 
w ogonkach na podwórzu plebańskim po wodę. Przy tej sposobności 
kradli z podwórza siekiery, łopaty, wiadra, szlauchy i co tylko było do 
wzięcia. Tymczasem mieszkańcy nowo wybudowanej kamienicy (same 
inżyniery) włączyli się do przewodu w piwnicy i woda do plebanii do-
chodziła tak słabym ciurkiem, że gdy przyszedł mróz, zamarzła. Naród 
zwrócił się do piwnicy nowo zbudowanego domu i obecnie tam się 
tworzą ogonki, wybuchają kłótnie. Plebania także musi tam zdobywać 
wodę po wiaderku. Ot los. Dnia 5.II.1963. rolnik Jan Warowy przywiózł 
w beczce trochę niezbyt czystej wody z kotłowni w mleczarni, ze 200 
litrów. Trzeba mu było zapłacić 50 złp.

* * *
7.ii.1963. Dnia 6. lutego została dłutem podważona zasuwka skar-

bonki św. Antoniego w przedsionku kościoła i wyrwana, zawartość 
skradziona. Niewiele tam było, bo skarbonka była z końcem stycznia 
opróżniona. Mogło tam być kilkadziesiąt do stu złp. Podejrzenia padają 
na wyrzuconych z Koła Ministrantów. Żadnej jednak pewności nie ma. 
Dnia 7.II.1963. wstawiono inną skarbonkę rezerwową, mocniejszą.

Dnia 7.II.1963. ks. Jan Stępień obchodził swoje 30-lecie urodzin. 
Sprosił na nie dwie pary lekarzy, parę inżynierów, parę prawników, ojca, 
brata i urządził kolację zimną z koniakiem w pokoju ks. Stanisława 
Danickiego, poczym Towarzystwo zostało zaproszone do mieszkania 
ks. J. Stępienia na „bridge”. Ot jak młode pokolenie kapłanów obchodzi 
urodziny. Ksiądz Dr. M. Białowąs został zaproszony na to przyjęcie, 
pobył trochę, wzniósł toast za 30-letniego wikarego, a ponieważ lekarka 
Zegzdrynowa zaczęła kurzyć, szybko zakończył swą obecność i uciekł 
od siebie, by coś poczytać, bo do kart jest niemuzykalny i nie znosi 
dymu. Sprawa zakończyła się o 1. po północy.

* * *
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Dnia 14.ii.1963. trzech egzekutorów z Wydz. Finansowego przyje-
chało taksówką na plebanię w Jugowie i zabrało telewizor zameldowany 
na parafianina Kazimierza Koracza, kupiony na raty, z których dwie 
zostały zapłacone. Zaplombowali garaż, w którym stała taksówka brata 
księdza proboszcza - Edmunda Ostapiuka.

* * *
Dnia 21.ii.1963. Chłopcy z kl. VII. Szkoły Nr 1, po wyjściu z 

lekcji religii zaczęli obrzucać się pod kościołem kulami śniegu. Któ-
ryś wyrżnął śniegówką w witraż okna kościoła od strony północnej i 
wycharatał głowę Panu Jezusowi w witrażu. Strata duża, bo nie ma 
komu tego naprawić.

Elektrykarz kopalniany (siedzi bez ślubu, dzieci nie chrzci) zbudo-
wał piec elektryczny 11.II.1963. r. na 6 tysięcy wat. Umieszczono go 
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii do ogrzewania, 
gdy się tam odbywa nauka religii. Niestety coś nie działa dobrze, bo 
elektryzuje, a majstra trudno się doprosić, by poprawił. Koszty piecyka 
2.000 złp. Eksploatacja około 3 złp na godzinę, 6 kilowatów.

* * *
Dnia 26.ii.1963. Ks. Jan Stepień zgłosił, że wszyscy trzej wi-

karzy wybierają się na zapusty (wtorek przed środą popielcową) do 
inż. Trembeckiego. I poszli. Tymczasem inżynier pojechał w jakiejś 
sprawie do Kłodzka, żona nic o zaproszeniu nie wiedziała. Posiedzieli 
do w pół 22. i wrócili na  plebanię głodni. Wobec spóźnionej pory 
wstydzili się przyjść do jadalni na plebanii i posilić się konserwami 
księdza Danickiego.

Chodzą pogłoski, że szef Urzędu Bezpieczeństwa w Nowej Rudzie 
i Komendant Posterunku zostali doraźnie usunięci ze stanowisk oraz 
pewna grupa Komitetu Partii. Ma to pozostawać w związku z jakimś 
odkryciem na cmentarzu w Świerkach i używaniem aut państwowych 
dla celów prywatnych. Faktem jest, że przyjeżdżali czasem do ks. 
Mariana Hawryszczuka, gdy był w Świerkach i częstował ich kawą i 
ognistą wodą. Przed 10. dniami byli u ks. Niewiadomskiego w Świer-
kach, siedzieli z półtorej godziny i odjechali niepoczęstowani. Czego 
chcieli, czy szukali, trudno dociec.

* * *
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3.iii.1963. pierwsza niedziela Postu. Po każdej Mszy św. posy-
pywało się popiołem głowy. Na Mszy św. jest około 800 ludzi. Msza 
św. jest co godzina, więc nie wiele czasu a przedłużać, opóźniać nie 
można. Jest trzech wikarych, ale jeśli który ma Mszę św., to żaden z 
dwu pozostałych nie domyśli się, że trzeba pomóc, bo i ludzie czekać 
nie chcą i opóźniać następnej Mszy św. nie można. Wszystko trzeba 
naprzód nakazać, to wikary zrobi. Ale jeśli nie ma nakazu i nie ma 
jakiejś funkcji w kościele, to w ogóle nie ma. Dziwnie w Seminarium 
wychowują.

* * *
Dnia 6.iii.1963. Ks. Stanclik Jan zgłosił, że  wyjeżdża do Wrocła-

wia, bo go wzywa Biskup Latusek. Ks. Stanisław Danicki zgłosił, że 
jutro chce jechać do Wrocławia. Nie będzie zaniedbania obowiązków, 
bo tak to urządził, że nic na niego nie przypada. Jeden przyjeżdża, drugi 
wyjeżdża. Mają czas a roboty w parafii znaleźć sobie nie umieją.

* * *
Dnia 7.iii.1963. Zakończenie rakolekcji w Jugowie. Ks. Dr M. 

Białowąs pojechał autobusem o godz. 17., bilet kosztuje 2.40 złp. Płaci 
się 2.50 złp, bo reszty nie wydają. Autobus prawie pełny. Poprzedni 
o godz. 16.40. nie zabrał wszystkich. Cała podróż trwa 12 minut z 
2. przystankami, przy Kopalni i w Drogosławiu przy krzyżówce. Za 
żądaniem zatrzymuje się przy kościele w Jugowie.

Rekolekcje w Jugowie głosił o. Redemptorysta z Barda ks. Szczurek, 
w Przygórzu o. Markiel (?). Jeszcze trzeci pomagał w spowiedzi. Re-
kolekcje się udały. Sporo odbyło spowiedź, brakuje trochę mężczyzn.

Była nauczycielka Mazur poinformowała, że otrzymała list z Bo-
lesławca od ks. Andrzeja Jankowskiego, który pisze, że 5.III.1963. 
opuścił mury więzienia. Był skazany na trzy lata, które kończyły się w 
październiku 1963., ale mu widocznie 7 miesięcy podarowali.

Od dwu tygodni plotkują, że szef Urzędu Bezpieczeństwa w kaj-
dankach powieziony do Wrocławia, Prokurator, komendant Milicji, 
Przewodniczący Prezydium Pow. Rady Narodowej, dyr. Kopalni w 
Słupcu, zawieszeni na swych stanowiskach. Zachwiany też Sekretarz 
Partii. Podobno granity nagrobków z cmentarzy wywozili do centralnej 
Polski i na tym świetnie zarabiali. Skąd i w jaki sposób sprawa na jaw 
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wyszła. Jedni mówią, że towarzystwo u ks. Michała Dunasa w Bożkowie 
popiło się, rozgadało a ktoś wyzyskał i doniósł, ale to nieprawdopo-
dobne. Inni, że jakiś pracownik szpitala brackiego usunięty i ponoć na 
kilka miesięcy skazany odgrażał się, że jeśli on będzie musiał cierpieć, 
to inni będą cierpieć, bo on ich sprawki wyda. Jeszcze inni mówią o 
jakimś pracowniku z Kopalni, ten wygryziony, spławiony, przeniesiony 
miał obiecać zemstę na tych, którzy się jego krzywdy przyczynili. W 
ostatnich dniach mówią, że Przewodniczący Prezydium wróci na swoje 
stanowisko, bo mu niczego konkretnego zarzucić nie można.

Pobożni w Jugowie twierdzą, że to kara Boża na tych, którzy maczali 
ręce w sprawie ks. Andrzeja Jankowskiego, spowodowali wyrok na 
niewinnego. Obecnie niewinny na wolności ma szansę na unieważnienie 
procesu a jego oprawcy powędrują do więzienia.

* * *
Dnia 10.iii.1963. jakaś osoba przestrzegała ks. Dr Michała Biało-

wąsa, że dowiedziała się od pewnej kochanki jakiegoś tajnego a wta-
jemniczonego pracownika Urzędu Bezpieczeństwa, czy może Milicji, 
że zbierają skrzętnie materiały pisane, mówione, fotografowane przeciw 
ks. Dr. M. Białowąsowi, który jest pewnym swerom niewygodny jako 
wzorowy, bez zarzutu, konsekwentny kapłan, nie dający się złamać - i 
za jakie dwa miesiące mają przeciw niemu wszcząć kampanię w prasie 
z oszczerstwami, kombinowanymi fotografiami it.d. Na razie puszczają 
w lud oszczerstwa, że prześladuje osoby sobie niewygodne, że często 
zmienia wikarych, że ma dużo drogich kamieni i złota, że dwie taksówki 
jemu zarabiają, że nie chce pomagać pijakom, że zanim komuś udzieli 
pomocy, to naprzód robi dokładny wywiad it.d. O pewne szczegóły tych 
oszczerstw czasem ludzie pytają księży wikarych. Lokatorka pracująca 
w D.Z.P.J. we fabryce opowiadała, że siedziała na kolanach ks. Dr. M. 
Białowąsa (a jakże!). Ludzie o takich gadkach donoszą, ale zastrzegają 
się, by nie byli zmuszeni świadczyć o tym w sądzie, czy na kolegium. 
Coraz trudniej o ludzi z charakterem.

Dnia 10.III.1963. pewna parafianka opowiada, że otrzymała list od 
siostry, czy kuzynki ze Lwowa, że Katedra Łacińska została zamknięta 
i ma być zamieniona na jakiś magazyn.

* * *
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Dnia 12.iii.1963. Ks. Dr M. Białowąs odprawił Mszę św. w szpi-
talu miejskim. Potym odwiedził chorych: Tomczykowa, matka dwu 
ministrantów (ischias), nauczycielka ze Świerków (malarka afiszów 
religijnych, obrazów), gospodyni z Woliborza (już zaopatrzona) na ner-
ki, Sokol pułkownik spod Monte Cassino (przechodził zapalenie płuc), 
Lesio Tomczyk ministrant (reumatyzm), Gumiński ze Słupca, pierwszy 
Sekretarz Partii. Z tym ostatnim dłużej pogwarzyłem. Pochwaliłem go 
od obywateli, którzy go chwalą. Przyznał się, że nigdy nie chciał nikomu 
szkodzić, że ceni ludzi także tych, którzy mają inną ideologię. Ks Dr M. 
Białowąs stwierdził, że najgłówniejsza różnica między obywatelem o 
ideologii marksistowskiej a chrześcijańskiej jest ta, że w jednej uznaje 
się istnienie Boga i duszy nieśmiertelnej. Ks. Dr Michał powiedział: 
przykro by mi było, gdybym umierając pomyślał, że nic po mnie nie 
zostanie nawet mniej niż po świni, po której zostają szynka i kiełbasy 
dla żyjących, a po mnie całkiem nic. Nawet, gdyby istnienie Boga i 
duszy nieśmiertelnej było fikcją, to byłaby fikcja bardzo konstruktywna, 
optymistyczna, pocieszająca. Z taką choćby fikcją przyjemnie zbliżyć 
się do chorego, jest czym go pocieszyć. Natomiast ludzie z ideologią 
nieuznającą istnienia Boga i duszy nieśmiertelnej, umierając powinni 
być w rozpaczy, albo pocieszać się tym, że na ich pogrzebie jakiś wy-
znawca takiej ideologii powie: Odszedłeś od nas, niech ci ziemia będzie 
lekka, a żyć będziesz wiecznie (!?) w naszej pamięci jako znakomity 
przodownik pracy i dobry współtowarzysz w doli i niedoli. Sekretarz 
Partii odpowiedział, że to wszystko jest subiektywne i zależy od tego, 
jak ktoś co rozumie. Ale nie bardzo oponował. Przypomniałem mu, że 
ksiądz proboszcz musi za niego podatek płacić, bo na proboszczów 
Wydział Finansowy nakłada podatki od ilości mieszkańców a nie od 
ilości wiernych, którzy chodzą do kościoła i składają ofiary. Uśmiechał 
się i stwierdził, że rzeczywiście proboszcz w Słupcu (gdzie mieszka) 
może mieć do niego o to pretensje, ale on temu nie winien, że to jest 
taka ustawa. Tak gawędzilismy aż przyszła wizyta lekarska: Wójcik 
i Stechnij. Trzeba się było pożegnać. Przybywający zdziwili się, że 
ksiądz odwiedził w szpitalu Sekretarza Partii, któremu właściwie nic 
nie brakuje poza zdenerwowaniem ostatnimi przeżyciami.

* * *
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Dnia 13.iii.1963. ks. Stanisław Danicki zgłosił, że z ks. Janem 
Stępieniem mają pilny interes do Wrocławia i muszą wyjechać. Tak 
urządzili, że nauki nie mają, a co mają, to ks. Stanclik zastąpi.

* * *
Dnia 15.iii.1963. Radio Polskie Wolna Europa podało do wiado-

mości, że dziś o godz. 9. rano powitano na dworcu w Rzymie Ks. Ar-
cybiskupa Kominka i Ks. Biskupa Jopa z Opola. Mieli być 2.III.1963. 
na zebraniu Komisji Soboru, ale nie otrzymali paszportu. Mówił o tym 
Ks. Prymas w kazaniu 3.III.1963. Obecnie dostali pozwolenie i choć z 
opóźnieniem pojechali. Dziś też ma tam przybyć premier Cyrankiewicz 
w drodze z Waszyngtonu.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wychodząc ze stanowiska, 
że plebania jest własnością państwa wynajął 4 pokoje na II. piętrze 
lokatorom:
1) jeden rozwodnik;
2) panna Juraszek Frania przyjęła sublokatora: Mandał Jan;
3) Kubicz Anna zamężna z Marianem Paluch, który przedstawił się jako 
człowiek ideologii materialistycznej, ona w ogóle się nie przedstawiła;
4) nauczycielka Semotnik Jadwiga z dwojgiem dzieci.

Kubicz Anna rozebrała piec stylowy i postawiła kuchenkę. Zarząd 
Budynków Mieszkalnych przepołowił jej pokój ścianką drewnianą na 
dwa. Wymalowała na Picasso. Aż tu w rogu pokazała się wilgoć i plama 
na malowidle. Klucz na strych, co się dzieje. Okazało się, że dach w 
miejscu przed 5. laty naprawianym, połatanym papą, tej ostrej zimy 
puścił, rynna popękała i ściana moknie. Wobec tego gwałt do Zarządu 
Budynków Mieszkalnych, który musi obecnie plebanię remontować, 
bo przecie pobiera czynsze.

* * *
Dni a 18.III.1963. uczeń z kl. VII we Włodowicach - Grzybowski, 

ma rodziców w Wałbrzychu zgłosił się z propozycją, że on podejmie 
się zdjąć koguta z wieży kościoła, bo słyszał, że parafia chce go zdjąć 
i szuka śmiałka. Dnia 19.iii.1963. ob. Wieczorek zam. we Włodowicach 
14 przyszedł z zapytaniem, czy ksiądz proboszcz nie dałby mu pożyczki 
na wysoki procent na kupno taksówki. Jeździł on cudzą  taksówką nr 2, 
ale chciałby mieć swoją. Ludzie widocznie mają dobre mniemanie o 
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kapitałach księży. Nadto zapytywał, czy to prawda, że ksiądz chce 
koguta na wieży złocić (!!).

* * *
20.iii.1963. Dnia 19  marca po wieczornym nabożeństwie ku czci 

św. Józefa obaj księża wikarzy pojechali na noc do Wałbrzycha, bo 
tam jest Józef ich kolega. Przyjechali 20.III. rano i śpią tak, że kuchnia 
od 13. godz. dzwoni na obiad, ale nie przychodzą, bo śpią. Natomiast 
jeszcze rano ks. Danicki pojechał do Polanicy, bo tam jest jego kolega. 
Nie słychać, by dzieci się tłukły w sali szkolnej. Widocznie wiedzą, że 
księża są zajęci i nie trzeba przeszkadzać.

Dnia 20.III.1963. nieznany sprawca zabrał kłódkę wiszącą na sko-
blu drzwi do piwnicy. Piwnica była otwarta. W tym samym dniu ktoś 
wyrwał skobel drzwi w piwnicy do węgla ks. Dr. M. Białowąsa i zabrał 
kłódkę zamkniętą. Jeden klucz do kłódki jest w kuchni, drugi u ks. Dr. 
M. Białowąsa. Węgla nie mógł nabrać, bo już tam nie ma, tylko miał. 
W tymże dniu pod wieczór przepadła ze stajni stara kura. Ukręconą 
głowę kury znalazła służąca Irena Kulczycka na podwórzu. Okazało 
się w tym samym dniu ktoś otworzył wytrychem drzwi do pokoju na 
I. p. pierwsze drzwi na prawo, gdzie kwateruje brat Marek Pragnący, 
organista. Zabrał mu białą wełnianą pelerynę zakonną używaną jako 
uroczysty strój liturgiczny podczas większych uroczystości kościelnych. 
Było w pokoju płótno na podszewki, sweter, trzewiki, czapka futrzana, 
ale te nie zostały poruszone.

* * *
Dnia 22.iii.1963. o godz. 13. przyszli do pokoju ks. Dr. M. Biało-

wąsa dwaj z Milicji - jeden oficer z trzema gwiazdkami z Wrocławia i 
jeden miejscowy. Przybyli w sprawie świni, która była zapisana przez 
Wydział Finansowy za nie zapłacone czynsze z plebanii, a którą Ryszard 
Rybka lekarz weterynarii kazał zabić jako nie nadającą się do chowu, 
chorowała na rachitis.

* * * 
7.iV.1963. Dnia 31. marca rozpoczęły się w parafii Rekolekcje 

Wielkopostne. Prowadzi ks. Henryk Szulc redemptorysta z Barda. Po 
Gorzkich Żalach na nauce stanowej małżonków obojga płci było do 1000 
osób. W poniedziałek 1.IV. na stanowej młodzieży męskiej i żeńskiej 
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zebrało się około 500 osób. Na naukach rannych o godz. 8. Msza św. i 
nauka jest około 200 osób, przeważnie niewiasty. Na wieczornej nauce 
do tysiąca osób przychodzi. W czasie Rekolekcji rozdano około 4.500 
komunii św. Na zakończenie w niedziele Palmową na sumie kościół 
tak się zapełnił jak na Wielkanoc, Boże Ciało lub Pasterkę. Misjonarz 
dobrze przemówił, ks. Dr M. Białowąs podziękował od ołtarza. Mi-
sjonarz zapowiedział składkę na Redemptorystów (kościół budują w 
Toruniu), sam chodził z tacą na prymarii, dziewietówce i sumie, i zebrał 
cztery duże kosze pieniędzy, w tym sporo setek, pięćdziesiątek a nawet 
znalazła się pięćsetka. Zdziwienie ogarnęło wszystkich, bo parafia jest 
mało ofiarna. Na oko oceniają (kościelny i ks. Jan Stępień), że zebrał 
ponad 10 tysięcy. Deo Gratias. Po sumie spieszny obiad i odjechał 
taksówką do Barda.

Wyspowiadało się około 3.000 parafian, to jest połowa z tego co 
powinno być. Jeszcze z tysiąc wyspowiada się we Wielkim Tygodniu. 
Żyjący bez ślubu kościelnego pchają się do spowiedzi, choć rozgrze-
szenia dostać nie mogą. W czasie Rekolekcji dano zaledwie dwa śluby 
(misyjne). Z pomocą w spowiadaniu przybyli we środę dwaj księża z 
Jugowa na spowiedź dzieci, we czwartek dwaj z Jugowa i dwaj z Dro-
gosławia na spowiedź niewiast, w piątek jeden z Drogosławia i jeden 
ze Słupca na spowiedź mężów i kawalerów.

* * * 
Dnia 14.IV.1963. Wielkanoc. Wieczorem wyjechał do Ostrowa Świę-

tokrzyskiego jeden z wikarych, ks. Jan Stępień, wrócił w piątek rano. 
Dnia 15.iV.1963. (poniedziałek Wielkanocny) wyjechał wieczorem 
motorem ks. Stanisław Danicki, drugi wikary, wrócił we środę wieczór. 
W piątek pojechał do Wałbrzycha ks. Jan Stanclik (trzeci wikary) kupić 
sobie trzewiki. Dzieciom zapowiedziano, że w tym tygodniu nie będzie 
nauki religii. Zacznie się dopiero po niedzieli Białej.

* * * 
Dnia 18.iV.1963. zmarła w szpitalu miejskim zakonnica s. M. Phobe 

urodz. 1895. r., z domu Klara Heind, w zakonie 43 lat, w Nowej Ru-
dzie od 1950. r. laborantka. Pogrzeb 20.IV. (sobota) o godz. w pół do 
9. ze szpitala prowadził ks. Dr M. Białowąs przy asyście księży Jana 
Stępienia i Jana Stanclika, w obecności ks. Szczepana Sadowego z 
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Drogosławia. Ks. Stanisław Danicki fotografował. Trumnę zawieziono 
do Kościółka Wniebowzięcia Matki Boskiej. Tam ks. Dr M. Białowąs 
odprawił uroczystą Mszę św. żałobną, z asystą. Po kondukcie odpro-
wadzono trumnę na cmentarz, gdzie na końcu ks. Dr M. Białowąs 
przemówił na temat ideowej pracy zakonnej w szpitalu w imię idei: 
„Pan mój i Bóg mój i wszystko moje”.

* * * 
Dnia 16.V.1963. r. zmarł w Domu Księży Emerytów w Pieszycach 

ks. Michał Dutkiewicz ur. 1891. r., święcony w 1923. we Lwowie. Od 
1946 do 1956 był proboszczem w Dzikowcu pod Nową Rudą. Leczył 
dusze i ciała, bo jako sanitariusz w czasie wojny 1914-1918 zaprawił się 
w pielęgnowaniu chorych. Na pogrzebie było 25. kapłanów. Mszę św. 
żałobną odprawił ks. Baran Dionizy ze Świdnicy, kazanie w kościele 
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miał misjonarz, rezydent ze Świdnicy, kondukt i przemówienie nad 
grobem odprawił ks. Dr M. Białowąs. Ludzi było niemal 2 tysiące. Z 
Kurii nikt nie przybył. Księża Biskupi są na wizytacjach. Pochowano 
go na cmentarzu w Pieszycach przy kościele św. Jakuba, gdzie już spo-
czywają księża lwowscy jak Artur Marynowski, Matłowski Franciszek 
(?). Szkoda, że go nie zabrano do Dzikowca, gdzie 10 lat duszpaste-
rzował, dwu kapłanów wychował, powinien był spocząć jako pasterz 
wśród owiec. Ks. Dr. M. Białowąsa zawiózł na pogrzeb wikary ks. St. 
Danicki swoim motorem (30 km w jedną stronę).

* * * 
Dnia 9.Vi.1963. odbyła się I. Komunia Św. 300 dzieci. Komunii św. 

udzielił zaproszony Ks. Biskup Paweł Latusek. Był mile zaskoczony 
tym, że dzieci śpiewały Gregoriankę ks. Nadzyńskiego.

* * *
13.Vi.1963. Na tydzień przed Bożym Ciałem przypadającym w 
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Wielką radością dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych było znalezienie się ich 
pociech w gronie najlepiej „umiejących pacierz”.
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roku 1963 na dzień 13. czerwca, wniesiono podanie do Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej, ostęplowane za 30 złp o pozwolenie na 
odbycie procesji tradycyjnej w dniu Bożego Ciała. Procesja zawsze 
szła trasą: Kościelna, Nowotki, Hanki Sawickiej, Boh. Getta, Rynek, 
Kościelna. W tym roku urzędowe pismo zmieniło trasę na: Kościel-
ną, Krótką, Kolejową, Rynek, Kościelną. Ulica Krótka to ściek, 2 m 
szeroki, od ulicy Kościelnej rozkopany i założony kupą kamieni. W 
piśmie urzędowym podpisanym przez referenta Spraw Wewnętrznych 
Bronisława Szafrańskiego było zastrzeżenie, że „zabrania się urządzania 
ołtarzy na Rynku i środków technicznych”. Trasa była nie do przyjęcia, 
choć rozkop przy wejściu w ulicę Krótką zasypano, kamienie usunięto 
i ulicę pozamiatano. Na interwencję księdza Stanisława Danickiego, 
przewodniczący Pow. Rady Narodowej ob. Jamontt trasę zmienił na: 
Kościelna, Nowotki do skrzyżowania się z ul. Hanki Sawickiej i z 
powrotem. Na to zgodzilismy się. Na końcu trasy, w punkcie nawrotu, 
postawiono ołtarz. W drodze powrotnej na skraju Rynku w przejściu z 
ulicy Nowotki na Kościelną pod klombem zrobiono żywy ołtarz i stację 
procesyjną. Mianowicie celebrans (ks. Dr M. Białowąs) zatrzymał się, 
postawił monstrancję na swoich piersiach, ks. Jan Stępień, jak przed 
ołtarzem odśpiewał Ewangelię św. i odpowiednie modlitwy. Ministranci 
z zapalonymi latarniami stali obok celebransa. Było więc światło jak na 
ołtarzu. Ks. Jan Stępień wyjaśnił ludziom z ambony, dlaczego w tym 
roku procesja Bożego Ciała wygląda inaczej niż tradycyjnie. Ostatni 
ołtarz wypadł pod krzyżem przy kościele od strony południowo wschod-
niej. Nowością było to, że obok ołtarza na krzesłach stały ze złożonymi 
ładnie rękami dwie trzyletnie dziewczynki jako aniołki.

* * *
Na dzień 17.Vi.1963. na godz. 10. został wezwany ks. Dr M. 

Białowąs przez Komendę Milicji obywatelskiej (a właściwie Urząd 
Bezpieczeństwa) do Wrocławia, Nr Akt Z-01320/63 we Wrocławiu, 
ul. Podwale, 32 pokój Nr 358 tel. 525, w charakterze świadka w spra-
wie urzędowej. Ks. Dr M. Białowąs pojechał autobusem za 35 złp. 
Dostawszy się na Podwale 32, w holu milicjant sprawdza wezwanie, 
prowadzi do poczekalni, wskazuje telefon i poucza, że należy zgłosić 
swoje przybycie wedle wskazanego numeru telefonu. Za chwilę ktoś 
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zejdzie i zaprowadzi mnie, gdzie potrzeba. Za chwilę przybył jakiś 
obywatel lat 29, wyprowadził ks. Dr. M. Białowąsa na trzecie piętro w 
jakieś drzwi do pokoju. Siedziała tam jakaś panna, ale przeszliśmy przez 
ten pokój do dalszego. Drzwi wypolstrowane dla stłumienia słyszalności 
zostały zamknięte. W tym pokoju stało biurko, ot przy jego niejako plecach 
stolik, nakryty czerwonym suknem i z trzech stron po jednym krześle. 
Usiedlismy sobie naprzeciw siebie i zaczęła się rozmowa. Ów pracownik 
U.B. przytoczył szereg powiedzeń dowcipnych ks. Dr. M. Białowąsa z 
różnych zebrań dziekańskich w Kurii i Kłodzku, pokpiwanie z różnych 
zarządzeń władzy, historię z teczką, dyskryminację osoby przez to, że na 
metr2 mieszkania każą płacić 5 złp czynszu, a za metr2 stajni 6 złp, czyli 
dyskryminacja osoby wobec świni. Zgłosił pretensje, że ks. Białowąs ob-
raził U.B., bo przy dwu milicjantach, którzy w kwietniu 1963. roku byli 
na plebani w sprawie świni usuniętej spod egzekucji za czynsze, świni 
z zakręconym ogonkiem, wyraził się, że wśród władz polskich nawet w 
Nowej Rudzie był dość wszechwładny urzędnik, który z Niemcami jako 
ukrainiec mordował w Podkamieniu Polaków, a w Polsce w Nowej Ru-
dzie urządzał uroczyste dożynki w 1947 roku z trzech powiatów, nadawał 
ziemię na własność Polakom, aż przypadkiem został wykryty, osądzony 
i powieszony. Tacy mogą do dziś pracować nawet w Milicji, w U.B. i jak 
za Niemców, tak i teraz mogą złośliwie Polakom dokuczać. Szkoda, że nie 
ma współdziałania Kościoła z państwem, bo nie jeden ksiądz ze wschodu 
mógłby takich wskazać, a tak woli milczeć. U.B. czuje się obrazony taki-
mi opowiadaniami. Ks. Dr M. Białowąs wyjaśnił, że wypadek urzędnika 
Ukrainca był znany w Nowej Rudzie. Gdy został wykryty i osądzony, wielu 
wyrażało przypuszczenie, że jeden został wykryty, ale ilu podobnych dekuje 
się nawet w U.B. i ksiądz Białowąs tę opinię powtórzył ogólnikowo bez 
wskazywania konkretnej osoby. Naprawdę, to mógłby znaleźć list Polaka, 
który pisał do Kołomyi: Wortegan, po niemiecku i żądał przesłania jego 
metryki do cerkwi grekokatolickiej a potym miał być w U.B.

Gawędzili dwie i pół godziny swobodnie dowcipnie. Ów z U.B. oka-
zało się, że poznaniak urodzony w 1934. r. wcale dobrze zorientowany 
w sprawach kościelnych. W sprawie czynszu namawiał do zawierania 
umowy, jak to już 80% księży uczyniło a tylko 20% dziekanów nie-
realnie się opiera. Obiecał poszukać w archiwum U.B. dokumentów z 
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czasów przedwojennych ks. Dr. M. Białowąsa, zwłaszcza dotyczących 
stosunków z Piłsudskim i zdarzenia ze słowem „gówno” w klasie VII. 
gimnazjum we Lwowie. Sam wypadek znał. Widocznie i tym się inte-
resował. Zachęcałem, by U.B. nadal wypłacało Kościelnemu 200 złp 
miesięcznie za informowanie U.B. o działalności księdza M. Białowąsa. 
W ten sposób zaznaczy się współdziałanie Kościoła z państwem w 
utrzymywaniu służby kościelnej. Od czasu bowiem Gomułki przestano 
mu wypłacać.

W roku 1952. w maju, gdy U.B. zabrał podstępnie ks. Dr. M. Bia-
łowąsa do taksówki milicyjnej i zawiózł do Dzierżoniowa, jeden z 
dwu członków obsady podczas przesłuchania w jakiejś sali w Sądzie 
przyniósł dwie teczki grube aktów dotyczących mojej osoby. Widzia-
łem je z pewnego oddalenia od biurka (ze 3 m) i do góry nogami. Zo-
rientowałem się, że były tam papiery, dyplomy, nominacje, fotografie, 
które zostawiłem w domu rodzinnym w Obydowie, a które brat Bronek 
spakował do worka, miał rzucić na furę przy swej ewakuacji do Jaro-
sławia (za Niemców). Worek nie dojechał do stacji. Prawdopodobnie 
został ukradziony przez Łabaja ze Zubowurostów. Łabaj ukrainiec „po 
przyjaźni” pomagał bratu Bronkowi ładować mienie na wóz. Potym 
Łabaj poszedł do banderowców a Sowieci zrewidowali jego dom. 
Tam znaleźli jego dokumenty i przekazali je polskiej Milicji. Wśród 
dokumentów interesowały mnie szczególniej te, które odnosiły się do 
sprawy słowa „gówno” marszałka Piłsudskiego. Gromadziłem je w 
celu napisania humorystycznej kroniki. Byłby to wspaniały dokument, 
charakterystyczny dla tych czasów, kultu jednostki aż do śmieszności. 
Te papiery są w Archiwum U.B., bo je widziałem wówczas w Dzier-
żoniowie. Może uda się je z archiwum tego uzyskać.

Rozmówca opowiedział nawet jako krążący dowcip, że Kardynał 
Okturiani (przeciwnik zamierzeń reformatorskich papieża Jana XXIII.), 
gdy Jan XXIII zachorował modlił się: Boże daj, by papież otworzył 
oczy, albo zamknął. „Otworzył” w znaczeniu zorientował się w spra-
wach komunizmu, a „zamknął” w znaczeniu: umarł. Na uwagę ks. Dr. 
M. Białowąsa, że Państwo  nie dotrzymuje umowy z 1950. i 1956. 
roku, odpowiedział, że Państwo z tej umowy miałoby 20% korzyści a 
Kościół 80%. Ks. Dr M. Białowąs wskazywał, że kilkanaście tysięcy 
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księży katolickich mających posłuch u wiernych potrafiłoby wskrzeszać 
zapał do prac społecznych dla wspólnego dobra, budowy szkół, sadzenia 
drzew, naprawy dróg, zwiększenia sumienności w pracy, większego 
poszanowania polskich Władz ludowych, które w swoim działaniu 
często się w oczach ludu kompromitują. Przesłuchujacy odpowiedział, 
że nie ma Państwo z kim mówić, bo ani Kardynał Wyszyński, ani Arcy-
biskup Kominek do tego się nie nadają, żyją ideałami średniowiecza nie 
rozumieją nowych czasów. Ks. Dr M. Białowąs powiedział, że kocha 
Polskę, gdy jej nie było, a raczej była w zaborach, w roku 1914. zgłosił 
się jako ochotnik do armii Józefa Hallera, by ją bronią wywalczyć, 
potem jako ksiądz przez 40 lat wychowywał młode pokolenie w szkole 
na solidnych obywateli. Obecnie odsuwa się od tej pracy, Polska nie 
jest taką, jaką by ją chciał widzieć pozostając w zgodzie z Kościołem, 
obserwuje błędy w wychowaniu młodzieży, która wykazuje skłonno-
ści do wandalizmu i kradzieży, braku poczucia odpowiedzialności. W 
duchu ks. Dr Białowąs ze smutkiem się cieszy tą młodzieżą, „nadzieją 
przyszłości”, bo ona tymi cechami rozwali w przyszłości tego rodzaju 
Państwo polskie, a jej dzieci zbudują nowe. Na takie rozumowanie pół 
serio pół żartem trudno nawet coś odpowiedzieć.

* * * 
22.Vi.1963. Dnia 3. czerwca 1963. o godz. 20.49 zmarł w Watyka-

nie Papież Jan XXIII (Józef Roncalli z Bergamo) urodz. 25.XI.1891. r. 
jako pierworodny syn, pierwszy z dziesięciorga rodzeństwa, z rodziny 
małorolnego chłopa. Jeszcze żyją trzej bracia i siostra. W Polsce był 
w roku 1912. z Kongresu Eucharystycznego z Wiednia. Był wówczas 
w Krakowie, odprawiał na Wawelu, zwiedzał groby Królów Polskich, 
był z wizytą u Biskupa Krakowskiego ks. Adama Sapiehy. Drugi raz 
był w Polsce w roku 1929. jako nuncjusz Bułgarii. Zwiedził wówczas 
Warszawę, Częstochowę. Oprócz Bułgarii był nuncjuszem w Grecji, 
Turcji i w Paryżu. Papieżem został obrany w roku 1958. w paździer-
niku, jako patriarcha Wenecji od roku 1953. Zachorował już przed 
rokiem,  ale jakoś go podratowano. Poważniej zachorował 22.V.1963. 
ale dopiero 31.V.1963. r. (piatek) został namazany Olejem chorych. Od 
piątku 31.V. do 3.VI. (poniedziałek Zesłania Ducha Świętego) trwała 
agonia. Od czasu do czasu zyskiwał przytomność. Wówczas uśmiechał 
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się i błogosławił. Przyczyną śmierci poza wiekiem był wrzód żołądka, 
który pękł, krwawił, nie pozwalał na odżywianie się, co wywołało 
anemię, perforował do otrzewnej, wywołał jej zapalenie. Operacja 
nie miałaby szans powodzenia. Zgasł żałowany przez cały świat i to 
nie tylko katolicki. Zwołał i odbył jedną sesję Soboru Powszechnego, 
wydał szereg encyklik, z których dwie: „Mater et Magistra” oraz z 
roku 1963 (kwiecień) „Pacem i terris” stały się szczególniej głośne w 
całym świecie. Ostatnia była skierowana nie tylko do katolików, ale 
do chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli.

Dnia 21.VI.1963. został na Konklawe wybrany nowy Papież Giovan-
ni Baptista Montini, Arcybiskup Mediolanu urodz. 1896 r. Wybrał sobie 
imię Paweł VI. W roku 1923. był sekretarzem nincjatury w Warszawie, 
więc Polskę zna. Wybrany został  w II. dniu wyborów.

* * *
Od 1.Viii.1963. r. ks. Jan Stanclik został przeniesiony do Wrocławia, 

do parafii św. Henryka, gdzie proboszczem jest ks. Targogrodzki ze 
Lwowa. Do Nowej Rudy przybył ks. Kazimierz Adamczuk święcony 
w roku 1958. Ostatnio był wikarym w parafii św. Rodziny we Wro-
cławiu. Jeden rok był prefektem Seminarium Duchownego. Nie kurzy 
papierosów, dobrze mówi kazania, wykazuje dużo zapału i gorliwości. 
Może będzie z niego pociecha dla parafii.

* * *
Dnia 26.Viii.1963., J. E. Ks. Biskup Andrzej Wronka w parafii 

Dzikowiec święcił szaty liturgiczne na sumę 44 tysiące złp i kaplicę 
Matki Boskiej Częstochowskiej zbudowaną u wejścia do kościoła. Przy 
tej sposobności odwiedził plebanię i kościół w Słupcu i Nowej Rudzie. 
Nie zdradził, co Mu się podobało albo nie podobało.

* * *
Dnia 31.Viii.1963. Jerzy Strawiński zam. ul. Kościelna, syn 

 kierowcy z kopalni wytłukł szybę na korytarzu plebanii w Nowej 
Rudzie. (...)
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Wziąć swój krzyż

Dziœ ju¿ niewielu noworudzian pamiêta, ¿e lato 1963 roku 
by³o bardzo upalne, a mieszkañcy narzekali, ¿e w kranach ich 
domów wci¹¿ brakuje wody, a zakoñczenie budowy „ujêæ rad-
kowskich” przesuwano w czasie. Nowa Ruda ¿y³a w tym letnim 
czasie, podobnie jak wiêkszoœæ prowincjonalnych miasteczek, w 
wakacyjnym sennym tempie. By³ to przecie¿ przede wszystkim 
okres wypoczynku i wielu na miarê swych mo¿liwoœci, wyje¿d¿a³o 
poza miasto.

Wydaje siê, ¿e równie¿ ks. Micha³ Bia³ow¹s, co roku ulega³ 
temu procesowi - zwolnionego rytmu ¿ycia latem, nie nawet z racji 
swojego wieku lecz wykszta³conych przez czas przyzwyczajeñ. 
Ten wakacyjny okres mia³ u³o¿yæ siê w tym roku jednak zupe³nie 
inaczej ni¿ w latach poprzednich. Ks. Micha³ nie wyruszy³ wów-
czas ani w lipcu, ani w sierpniu - jak to mia³ w zwyczaju - do 
znajomych ksiê¿y w Polskê, w towarzystwie brata ks. Kazimierza 
Bia³ow¹sa (proboszcza w Przy³êku k. Barda Œl¹skiego). G³ówn¹ 
przyczyn¹ odwo³ania wyjazdu sta³o siê, uzasadnione objawami, 
w³asne podejrzenie powa¿nej choroby. Oddajmy w tym miejscu 
pole wypowiedzi noworudzkiemu chirurgowi Leopoldowi Da-
nelowi37,  dzisiaj sêdziwemu 84-latkowi, którego relacja najlepiej 
odda przebieg  ówczesnych zdarzeñ:

- Z końcem lata 1963 roku, umówiliśmy się z ks. Michałem Białową-
37Leopoldowi Danelowi ks. Białowąs udzielił ślubu kościelnego 8 września 1946 r. (żona 

Natalia). Był to pierwszy ślub ks. Michała udzielony po przyjeździe do Nowej Rudy.
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sem w szpitalu brackim na wizytę. Dowiedziałem się, że zaniepokojony 
był od jakiegoś czasu tym, iż oddaje krew wraz z wydalinami. Po prze-
prowadzeniu badań stwierdziłem zaawansowaną zmianę nowotworową 
końcowego odcinka jelita grubego. Przyjął tą wiadomość ze spokojem 
i poprosił o daleko idącą dyskrecję. Pamiętam jak dziś, gdy powiedział 
mi wtedy, że „choroba należy do losu człowieka” i udzielał trafnych 
podpowiedzi wobec moich wątpliwości dotyczących nowotworu, 
tak jakby posiadał wiedzę w tej materii. Wiedziałem, gdyż wcześniej 
bywałem na plebanii, że ks. Michał interesował się medycyną, miał 
bogaty księgozbiór medyczny, więc pewnie podejrzewał co mu jest i 
próbował przypuszczalnie leczyć się sam. Wówczas w rozmowie, po 
badaniu chciałem prawie zmusić ks. dziekana, by udał się do szpitala 
onkologicznego we Wrocławiu i poddał się leczeniu. Zdecydowanie 
odmówił. Podczas któregoś z następnych spotkań wyjaśniłem o jakie 
leczenie chodzi i że będzie to leczenie operacyjne. Usłyszałem wówczas, 
i utkwiło mi to w pamięci na zawsze: „Nie będę przed sobą nosił swoich 
odchodów”. A sens następnych zdań świadczył o dużym realizmie, świa-
domości swego przeznaczenia, o tym, że poddaje się pewnemu biegowi 
wydarzeń, którego nie należy zmieniać. Jednocześnie wypowiadał te 
słowa z takim przekonaniem, uporem, że brzmiało to jak zdecydowane 
nie! na operację. Często prawdy, które mówił były szorstkie, ale jeszcze 
nie brutalne. Robisz to czy to, i masz za to, taką i taką nagrodę. Ale 
w tym przypadku, prawda, którą dla siebie wyrokował była brutalna, 
oznaczała powolne umieranie.

Z medycznego punktu widzenia choroba ks. Bia³ow¹sa mog³a 
rozwin¹æ siê do tego stadium w przeci¹gu zaledwie ostatnich 10 
do 12 miesiêcy. Dlaczego wiêc wczeœniej nie skorzysta³ z pomocy 
 lekarzy? Przecie¿ (co potwierdzaj¹ œwiadkowie) ¿ywo interesowa³ 
siê zagadnieniami medycyny i czêsto bezb³êdnie rozpoznawa³ 
objawy chorobowe, wiêc jego œwiadomoœæ konsekwencji takie-
go zaniedbania by³a oczywista. Czy przed badaniem lekarskim 
powstrzymywa³  ks. Micha³a lêk, ¿e zabrany zostanie mu cieñ na-
dziei, a  jej  miejsce zajmie strach? Gdyby wczeœniej postawiono 
diagnozê, a nowotwór nie by³ jeszcze tak rozwiniêty, skuteczniej 
 przebiega³by proces  leczenia, czy ³agodzenia objawów. Dlacze-
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go ks. Bia³ow¹s bardzo d³ugo utrzymywa³ w tajemnicy fakt tak 
powa¿nej choroby? Czy kierowa³o nim poczucie wstydu, obawa, 
¿e narazi siê na œmiech i drwiny? Czy te¿ oka¿e siê przed wszyst-
kimi, ¿e jest teraz po prostu bezsilny?

Odpowiedzi na postawione pytania poszukajmy sami. Nie znajdzie-
my jej wprost na kartach „Liber memorabilium”, w której ks. Micha³ 
nawet zdaniem nie wspomni o swojej chorobie. Jednak zauwa¿yliœmy 
ju¿ zapewne, ¿e poœród zapisków pojawia siê coraz wiêcej notek 
o œmierci i opisów przebiegu pogrzebów. Czêstotliwoœæ i objêtoœæ 
sporz¹dzanych relacji zacznie z up³ywem czasu spadaæ. Z pewnoœci¹ 
œwiadczyæ to mo¿e o jakiejœ dozie rezygnacji, ale noworudzki dziekan, 
oszczêdniejszy w s³owach, nadal jasno i wyraŸnie formu³uje swoje 
oceny. Równie¿ na niwie duszpasterskiej „nie sk³ada broni”, a raczej 
konsekwentnie przewodzi parafii œw. Miko³aja przez ca³y 1964 rok, 
wnosz¹c w nastêpny rok swój 45-letni baga¿ kap³añskich doœwiadczeñ. 
Byæ mo¿e w³aœnie dlatego noworudzkich parafian wygl¹daj¹cych 
wiosny 1965 r. zaskoczy ciê¿ka choroba ks. Bia³ow¹sa.
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* * *
Dnia 3.iX.1963. ks. Kazimierz Adamczuk przy obiedzie oświad-

czył: „Przyszły krzesła gięte nadające się do salki szkolnej trzeba zaraz 
dać niecałe 5 tysięcy złotych na wykupienie. Zamówiliśmy 20 stołów 
szkolnych po 270 złp sztuka. Będą kosztowały prawie 6 tysięcy złp. 
Trzeba dać zadatek na materiał. Ja lubię pracować przy biurku. Może 
bym wziął biurko z gościnnego pokoju a tam wystarczy stół”.

Otóż gościnnego pokoju nie można dekompletować. Z nim biurko jest 
związane (i kasa żelazna) od urodzenia. Biurko było w salce katechetycz-
nej i zostało zrujnowane przez nie pilnowaną młodzież. To biurko stolarz 
naprawi i będzie mogło księdzu służyć. Biurko to było u księdza Weligały, 
ale je wyrzucił i zostało doprowadzone do zniszczenia. Jeden wikary lubi 
biurko a inny stół i doprowadzają bez pytania się inwentarz do szkody. 
Stoły są w salce katechetycznej (12 sztuk) i do tego czasu wystarczały. 
Jeśli rodzice dzieci uczęszczających na religię zostaną przekonani, że 
stoły nowe są konieczne, to sprawią. Kasa kościelna wysila się, by kupić 
rynny, blachy, bo robią się zacieki i przeprowadza pilne roboty dekarskie, 
ma około 10 tysięcy długu, więc nie jest w stanie finansować stołów 
nowych. Dotychczasowe krzesła w salce zostały zrujnowane, częściowo 
zastąpione ławami. Dotychczas wystarczały. Trochę krzeseł ewentualnie 
można kupić, ale ks. proboszcz nie dysponuje większą gotówką doraźnie, 
trzeba kilka dni zaczekać aż się poskłada bilon, zbierze. Ta odpowiedź 
nie zadowoliła księdza Profesora, bo napisał anonim do ks. Dr. M. Biało-
wąsa: „Zbyt głęboki mam szacunek dla księdza proboszcza, żeby o tym 
mówić, a za wielką miłość, żeby milczeć. Dzisiaj stała się rzecz, która 
mnie zaskoczyła i wstrząsnęła. O ile to będzie możliwe, postaram się 
w przyszłości nie zwracać z żadną prośbą, zwłaszcza tam, gdzie w grę 
będą wchodziły pieniądze. Wikarzy są bogatsi od Proboszcza, a może 
tylko bardziej hojni, dlatego krzesła już są, a stoły będą. Biurko także 
zamówiłem w sklepie. Ale przeżywam straszny ból. Za tak niską cenę 
musiałem zmienić zdanie. Strasznie mi przykro, tym więcej, że niestety 
zdanie umieszczone na początku jest prawdziwe. Proszę to przyjąć jako 
bolesne synowskie wyznanie i potraktować po ojcowsku. Nowa Ruda, 
dnia 3. wrzesnia 1963. r.”.

Bez podpisu. Pismo doręczył ks. Kazimierz Adamczuk.
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Dnia 3.IX.1963. dwu urzędników z Wydziału Finansowego przybyło 
na lustrację kościelnej Księgi Kasowej. Stwierdzili, że wszystko pro-
wadzone w największym porządku. Jedynie 5% od wypłacanych kwot 
kościelnemu, organiście, praczce, nakręcaczowi zegara na wieży powi-
nien być co miesiąc odprowadzany do kasy Wydziału Finansowego jako 
podatek od wynagrodzeń a nie pokrywany stęplami skarbowymi.

* * *
Dnia 10.iX.1963. na odprawie księży dziekanów z Archidiecezji 

Wrocławskiej (jest obecnie 45 dekanatów) ks. Arcybiskup Bolesław 
Kominek zreferował, że obecnie stosunek Państwa do Kościoła układa 
się źle i to z winy Kościoła, który idzie na ustępstwa do granic możli-
wości. Napięcia są w dziedzinie nauczania religii, na którym Państwo 
chce koniecznie położyć swą łapę i zabierania budynków zakonnicom 
i Seminariów Duchownych.

* * *
Pismem z 14.IX.1963. Kuria przeniosła ks. Stanisława Danickiego z 

Nowej Rudy do Wrocławia, parafii Bożego Ciała. Na jego zaś miejsce 
przeznaczony ks. Jan Biernat z Wałbrzycha. Ale 17.iX.1963. Kuria 
anuluje tamte pismo a do Nowej Rudy ma przyjść ks. Czesław Pacyga 
z Wałbrzycha. Trochę to niepoważnie, co trzy dni zmieniać decyzję. Ale 
cóż zrobić. Ks. Stanisława Danicki był pierwszym neomystą przysłanym 
od 1945. do Nowej Rudy i dobrym księdzem. Papierosów nie kurzył, 
choć w ostatnim roku kilka razy nikotyną zanosił, na motorze jeźdźił, 
co ułatwiło obsługiwanie Włodowic, czy chorych w szpitalu. Trochę 
rozumiał się na elektryce, co oszczędziło nieraz wydatku kasie kościel-
nej. Wcale dobrze fotografował, zdjęcia powiększał, co mu przynosiło 
trochę zysku. Służba go lubiła, a kucharka nazywała go „złotko”. Był 
fryzjerem i księdza proboszcza zawsze co jakiś czas dobrze ostrzygł. 
Umiał robić birety, byle miał papendekol i materiał. Jednym słowem 
majster do wszystkiego. Dobrze też robił afisze, ogłoszenia. Na ma-
gnetofon chwytał ważniejsze kazania. Lubił iluminacje. Przy pustym 
kościele zapalał wszystkie rtęciówki, jarzeniówki, reflektory, bo za 
energię elektryczną nie płacił. Koło dochodów swoich umiał chodzić i 
umiejętnie nimi gospodarował. W ciagu dwu lat pobytu sprawił sobie 
motor Jawę, radio, magnetofon, luksusowy aparat fotograficzny z lu-
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strzanką, błyskami, powiększalnik, futro, ubrania cywilne, sportowe do 
jazdy na motorze, różnorakie narzędzia do elektryki, motorów (wstawiał 
też szyby) i t.d. Za ks. Danickim żałują ludzie i dzieci, jak zwykle za 
młodym a dobrym księdzem.

Ks. Adamczuk Kazimierz pełen inicjatywy i pomysłów na cudzy 
koszt, z miejsca zamówił 50 krzeseł dla dzieci na naukę religii, 20 stołów 
w nadziei, że ks. proboszcz z miejsca wszystko pokryje. Dotychczas 12 
stołów, trochę krzeseł, trochę ławek i to wystarczyło. Było i biurko dla 
katechety, ale „nadzieja przyszlości” mocno je nadwyrężyła i potrze-
buje naprawy. Tymczasem ks. proboszcz w kasie kościelnej ma nieco 
długu, bo musiał kupić rynny, blachy i ratować dach i mury kościoła 
przed ruiną. Jeśli ktoś bez porozumienia się z ks. proboszczem coś 
zamawia, zwłaszcza niekoniecznego, to musi sam szukać pokrycia w 
swojej kieszeni lub u rodziców, jeśli uznają potrzebę takiego wydatku 
i zechcą nań dać pieniądze.

We wrześniu 1963. r. Kliński Franciszek blacharz i dekarz, kawaler 
lat 29 przez 13 dni naprawiał rynny na kościele i załatał trzy dziurawe 
miejsca. Założył 140 m bieżących rynien spustowych w tym 80 m bieżą-
cych nowych. Zrobił i założył około 60 m bieżących rynien poziomych. 
Policzył za to 4.300 złp za samą robotę. Materiał w całości otrzymał, 
blachę, gwoździe, cynę, drzewo do podgrzewania kolby. Jeszcze zostało 
sporo rynien poziomych na dachu do wymiany i łatania. Kliński dobierał 
sobie po dwu pracowników. Przed trzema miesiącami „dekarz” Osak 
5 razy w godzinach popołudniowych podłożył nową papę w lejach na 
dachu i zażądał 3.000 złp. Widać z tego, że naciągacz.

* * *
Dnia 10.X.1963. kancelarię parafialną z parteru przeniesiono na 

 I. piętro, pierwsze drzwi na prawo, gdzie nocował organista brat Marek 
(Ludwik Pragnący), aby na dole otworzyć jeszcze jedną salę na naucza-
nie religii. Jest więc obecnie na plebanii 3 punkty katechetyczne.

* * *
Dnia 25.X.1963. przybył do Dekanatu Kościelny Wizytator nauki 

religii ks. Tadeusz Demal, uczeń gimnazjum w Gródku. Odwiedził 
wszystkie parafie Dekanatu, starał się wszędzie być bodaj na jednej 
lekcji. Lekcje omawiał z danym księdzem katechetą a czynił to jak i 
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całą  wizytację z takim taktem, delikatnością, uprzejmością, kulturą, że 
pozyskał sobie serca wszystkich.

We wrześniu i październiku 1963. dokonano przy kościele w Nowej 
Rudzie wiele remontu. Mianowicie wymieniono 100 m bieżących rynien 
spustowych na nowe, poreperowano 55 m bieżących starych rynien 
spustowych. Rynny nowe kosztują po 22 złp za metr bieżący. Wymie-
niono 20 m bieżących rynien wiszących i połatano 25 m bieżących 
rynien starych. Połatano i poprawiono w wielu miejscach dach. Koszt 
robocizny wyniósł 7.900 złp. Płacono po 20 złp za każdy metr bieżący 
rynny spustowej czy to nowej, czy naprawionej za samą robociznę. Za 
rynny wiszące dekarz Franciszek Kliński liczył po 50 złp za każdy metr 
bieżący rynny czy to wstawionej, czy naprawionej. Na budynku plebanii 
dano 12 m rynien spustowych nowych, 35 m bieżących starych, razem 
47 m bieżących. Dano też 8 m bieżących rynien wiszących nowych. 
Za roboty te zapłacono 1.340 złp.

* * *
2.Xi.1963. Doniesiono, że w nocy z 1. na 2. listopada na cmentarzu 

ktoś postrącał i połamał kilkanaście krzyżów na grobach dzieci. Potłukł 
też na 3 części pomnik postawiony na grobie żony kierowcy milicyjne-
go, zmarłej przed trzema laty. Co za chuligański wyczyn!

W czerwcu 1963. r. na miejsce starosty ob. Ziętaka przybył z Ka-
miennej Góry ob. Jamontt rodem spod Lidy, lat 35, żonaty, ochrzczo-
ny. Przyznał się, że z katolickich rodziców pochodzi, przejął się ideą 
marksizmu i obecnie on żonę na swoje a ona jego na swoje przekonują. 
Ukończył Wydział Prawa. Nowy przewodniczący Powiatowej Rady 
Narodowej zaczął pracę od zaprowadzenia porządków w szpitalu. Na 
miejsce Dr. Daniela Pileckiego sprowadził z Głuszycy Dr. Mraczka. Z 
Łodzi został sprowadzony Dr Głowacki ginekolog. Podobno wyraził 
się, że nie zniesie tego, by obok jego oddziału była kaplica. W tygodniu 
między 3-10. listopada w kaplicy szpitala brackiego złożono trochę 
materaców, łóżek, jak w magazynie, bo remontują II. pietro i nie ma 
podobno gdzie tych rzeczy złożyć. Oglądali kaplicę w szpitalu i myśleli 
tam urządzić punkt opatrunkowy. 23.XI.1963. w dniu pozornego alarmu 
i ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, jedna z sanitariuszek usłyszawszy 
to zaczęła płakać. Ot tak plotkują. Olga Ferri przełożona  sanitariuszek 
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otrzymała wypowiedzenie od 1.II.1964. Ginekologowi Dr. Głowackie-
mu pewne koła wyrabiają opinię znakomitego fachowca, ale lekarze 
podśmiechują się, że znakomitych specjalistów nie zostawiają w Łodzi, 
by szukać szczęścia w Nowej Rudzie.

* * *
Dnia 22.Xi.1963. radio podało, że o godz. 19. w Teksasie został 

trzema strzałami zabity w aucie Prezydent Stanów Zjednoczonych 
Kennedy ur. w roku 1917., pierwszy katolik na tym stanowisku. Był 
bardzo dobrze nastawiony względem Polski, jego brat ożeniony z Polką 
 (Potocka czy Radziwiłł). Podobno jest ofiarą za stanowisko względem 
równouprawnienia murzynów. Był przeciwnikiem dyskryminacji mu-
rzynów. Przypuszczano, że to sprawa komunistów. Podkreślał, że w 
Europie wschodniej panuje kolonializm, o którym się nie mówi.

* * *
Dnia 1.Xii.1963. został pochowany Franciszek Kossakiewicz, eme-

rytowany nauczyciel Szkoły Graficznej, działacz partyjny, do kościoła 
czasem uczęszczał. Pogrzeb odbył się z budynku Powiatowej Rady 
Narodowej. Parafii ani o śmierci ani o pogrzebie nie zawiadomiono.

* * *
Dnia 4.Xii.1963. dzień Świętej Barbary Patronki Górników. Na 

Mszy św. ogłoszonej dla rodzin górniczych o godz. 8. rano było około 
60 osób, w tym 5 górników, na wieczornej sumie o godz. 18. około 200 
osób. Na sumie w kościele św. Barbary  w Drogosławiu o godz. 10. ze 
300 osób. Sumę z asystą odprawił ks. Dr M. Białowąs, kazanie wygłosił 
ks. Klemens Niewiadomski ze Świerk. Przed tygodniem założono w 
kościele św. Barbary mikrofon na ambonie, bez przedwzmacniacza. 
Przedwzmacniacz jest już w aparacie. Nie funkcjonował dobrze, bo 
jak się okazało, nie był uziemiony, choć w aparacie jest otwór na drut 
do uziemienia. Założono w kościele 8 głośników.

* * *
8.Xii.1963. Dnia 5. grudnia o godz. 19. zmarł na zawał serca Woj-

ciech Kurek urodz. w 1892. r., kościelny w Nowej Rudzie od stycznia 
1947. r. Przed wojną był komendantem Posterunku Policji granatowej. 
Uciekł przed Katyniem. Za niemców musiał też pełnić obowiązki przy 
Policji. Za to był więziony z nastaniem Polski Ludowej. Po wyjeź-
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dzie kościelnego niemca, zajął jego posterunek przy parafii i spełniał 
 obowiązki służbiście, punktualnie, dokładnie. Ostatnie dwa lata zapadł 
na zdrowiu. Leczyć się nie chciał, lekarza nie znosił. W dniu śmierci 
rano był jeszcze w zakrystii, ale źle się czuł. Wrócił do mieszkania. 
Żonę wysłał na wieczorną Mszę św. o godz. 18. Gdy wróciła o godz. 19 
zastała męża leżącego na podłodze z głową wspartą o mur pod oknem. 
Wezwany lekarz pogotowia stwierdził śmierć na zawał lub wylew krwi 
do mózgu. Pogrzeb 8.XII.1963. o godz. 14.30. po południu. Z mieszka-
nia do kościoła, z kościoła na cmentarz. Wzięło udział ponad 2 tysiące 
ludzi. Nad grobem przemówił ks. Dr Michał Białowąs podkreślając 
poczucie obowiązkowości i punktualności u nieboszczyka i niechęć 
do lekarzy przez całe życie.

* * *
13.Xii.1963. Plebania jest uważana za mienie poniemieckie należące 

do państwa. Państwo przydziela na plebanii mieszkania osobom nie 
związanym z parafią. I tak przydzieliło mieszkanie pannie dwudziesto-
kilkuletniej, która sobie zameldowała sublokatora kawalera dwudzie-
stokilkuletniego - i tak powstał burdel. Drugie mieszkanie otrzymał 
rozwodnik. Inne mieszkanie otrzymała para dentystka i elektryk, felczer 
i wariat równocześnie. Inne mieszkanie nauczycielka z dwojgiem dzieci, 
zamężna z palaczem udającym ślusarza. Ów palacz lubi się upijać a po 
pijanemu 17.VIII.1963. wieszał się na korytarzu ludzi mieszkających 
w sąsiedztwie. Dnia 13.XII.1963. pobił żonę, poranił twarz. Sąsiadka 
sprowadziła Milicję, która zabrała lokatora na posterunek. Na drugi 
dzień go wypuszczono.

Dnia 10.XII.1963. Komisja Zarządu Budynków Mieszkalnych 
stwierdziła (Szyc i Biernacki), że założone zostało na budynku plebanii 
w Nowej Rudzie 48 m bieżących rynien spustowych i 12 m bieżących 
rynien wiszących oraz zostaly poremontowane dwa „kosze” na da-
chu.

* * *
18.i.1964. W dniach 13-18. stycznia 1964. roku ob. Bogajczyk 

 Sylwester z pomocnikiem pozłocili główny ołtarz, tron, lichtarze i ba-
laski w kościele św. Mikołaja w Nowej Rudzie, mimo mrozu. Chuchali, 
popijali dla rozgrzewki wódkę za głównym ołtarzem, ale złocili jakimś 
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proszkiem rozpuszczanym w nitro z domieszką jakiegoś utrwalacza. 
Zaklinał się majster, że to najlepszy, zagraniczny i że to będzie pięknie 
„nie z tej ziemi”. Majster z pomocnikiem kwaterowali na plebanii i jedli, 
zużyli 3 kg proszku po 1.800 złp za 1kg, chemikaliów za 2 tysiące tak, 
że ten interes wyniósł na 10.000. złp.

Dnia 18.I.1964. o godz. 14. przybył na plebanię nowy dyrektor 
szpitala w Nowej Rudzie Dr Franciszek M. i przedstawił, że kaplicę w 
szpitalu brackim należałoby zlikwidować. Na drugim pietrze bowiem 
tuż przy kaplicy ma być przemieszczony dział ginekologii. To by więc 
było profanacją dla kaplicy. Ks. Dr M. Białowąs odpowiedział, że 
kaplica należy do organizmu szpitala i tak była pomyślana przy jego 
budowie. Ginekologia była dotychczas na I. pietrze, ale jeżeli musi 
być przeniesiona na II. p., przychodzenie na świat dzieci w sąsiedztwie 
kaplicy jej nie profanuje. Przeprowadzanie zbrodniczych skrobanek nie 
będzie się odbywało w kaplicy. Kaplica jako miejsce do modlitw od-
grywa dla chorych ważniejszą rolę, niżeliby odgrywała świetlica, która 
akurat tam jest proponowana. Kaplica ma stanowić drogę przelotową 
podczas ćwiczeń obrony przeciwlotniczej. Otóż wojny nie będzie i 
ćwiczenia są bezprzedmiotowe. Nie trzeba się na zapas martwić. Sens 
rozmowy był ten, że ks. Dr Michał Białowąs nie zgadza się absolutnie 
na usuwanie kaplicy a wszelkie do niej wtargnięcie będzie uważał za 
zniewagę katolickiej świętości. Komu zależy na usunięciu kaplicy, niech 
się zwróci do Ks. Arcybiskupa a otrzyma tę samą odpowiedź.

* * *
23.i.1964. Dnia 21. stycznia Bogajczyk Sylwester ur. w roku 1905. 

w Poznaniu, zam. Wałbrzych z pomocnikiem Pawłem Koronowskim lat 
20, ukończył złocenie głównego ołtarza i ambony w kościele. O godz. 
13. zjedli obiad, o godz. 14. Bogajczyk otrzymał 10.000 złp i odeszli. 
Mieli jechać do Częstochowy po materiał. Na drugi dzień pomocnik 
Paweł Koronowski przyszedł do ks. Dr. M. Białowąsa pożegnać się, 
bo odjeżdżają do Częstochowy. Pochwalił się, że majster kupił mu pięk-
ny płaszcz, spodnie, bluzkę, ciepłe buciki, wydał na niego koło 4.000 
złp. Okazało się więc, że nie pojechali do Częstochowy, ale nocowali 
w hotelu. Dnia 22.I.1964. ks. Tomasz Lipecki ze Ścinawki Średniej 
telefonował, że obaj złotnicy byli u niego i mają tam prace. Chce, 
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by zaczęli 27.I.1964., bo kucharka pojechała na pogrzeb krewniaka. 
Dnia 23.I.1964. zjawił się Bogajczyk Sylwester w pokoju ks. Dr. M. 
Białowąsa i z płaczem opowiada, że został tej nocy w hotelu w Nowej 
Rudzie okradziony przez pomocnika i omal życia nie stracił. Na kolacji 
wypili po 3 stogramówki i piwa. Bogajczyk z Koronowskim spali w 
jednym pokoju. O północy przebudził się i poczuł, że jest związany. 
Ręce mocno związane na krzyżach paskiem od spodni. Nogi tak samo. 
Krzyczeć nie może, bo szyja zaciśnięta szalikiem związanym na trzy 
węzły. Szamotał się aż do godziny 8. rano, żeby uwolnić jedną rękę a 
potem już i resztę. Był naktyty trzema kołdrami, bo w pokoju stały 4 
łóżka. Zaczął pukać, by służba otworzyła. Okazało się, że Paweł Ko-
ronowski o godz. 10. wieczór (22.) opuścił hotel, majstra zamknął od 
zewnatrz, klucz zaś zostawił w klozecie. Z portfela schowanego pod 
nakastlikiem zabrał pieniądze 2.400 złp, książeczkę P.K.O. na 4.000. złp 
i dowód osobisty. Zostawił tylko obrazek kolędowy. Milicja poszukuje 
Pawła Koronowskiego a Bogajczyk przyszedł pożyczyć tysiąc złp na 
życie i materiał do pracy.

* * *
Dnia 1.ii.1964. o. Franciszek, kapucyn z Warszawy kolportował 

broszurę około 30 stron powielaną, nie drukowaną, autor Dr Miro-
nowicz, na temat: jak zapobiegać nieporządanemu zapłodnieniu w 
małżeństwie, cena 20 złp. Tak w tych czasach wygląda misjonarska 
praca zakonników.

* * *
18.ii.1964. Dnia 15 lutego 1964. r. zmarł w Katowicach ks. Dr 

Michał Rękas z Łanów Polskich, święcony 29.V.1919. r. we Lwowie, 
dyrektor Apostolstwa Chorych. Całe życie zajmował się chorymi. Na 
pogrzeb 18.II.1964. przybyło około 150 księży i trzech biskupów miej-
scowych: Bednorz, Breńcek, Kurpas. Z Gorzowa przybył ks. Czapran, z 
Lubaszowa ks. Mazur, z Dekanatu Nowa Ruda: ks. Dr M. Białowąs, ks. 
Kazimierz Białowąs z Przyłęku i ks. Tomasz Lipecki ze Ścinawki Śred-
niej. Sumę żałobną odprawił przy uczestnictwie około 5.000 wiernych 
Ks. Biskup Bednorz, kazanie ks. N. Szurlej z lwowskiej  archidiecezji. 
Kaznodzieja znakomicie uchwycił sylwetkę moralną  zmarłego. Na 
cmentarzu ks. Puchy podziękował lekarzom,  Siostrom i pielęgniarkom, 
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które go pielęgnowały i uczestnikom  pogrzebu. Na końcu ks. Dr M. 
Białowąs pożegnał jako kuzyn, kolega, od szkoły podstawowej aż do 
święceń, podkreślił jego sentyment dla chorych, bo całe życie sam był 
chory. Pożegnał go na krótki czas, bo wkrótce sam spodziewa się z 
nim połączyć. Jego zaprowadziły chmary dusz ludzi, przed tron Boga, 
gdzie otrzyma prałaturę wieczną. O tej prałaturze, to była przymówka 
do hierarchii kościelnej w Polsce, która w ostatnich latach narobiła 
prałatów niezasłużonych i małoletnich a ks. Dr Michał Rękas, zasłu-
żony na miarę europejską nie otrzymał żadnego odznaczenia. Ksiądz 
Dr M. Białowąs we wrześniu 1963. r. przypomniał tę sprawę w piśmie 
do J. E. Prymasa i dopiero po kazaniu pożegnalnym nad grobem ks. 
Rękasa dowiedział się od Biskupa Bednorza, że pismo to Kancelaria 
Prymasowska odesłała do Katowic i tu leży jeszcze niezałatwione. 
Podczas choroby uważano, że za późno już dawać choremu prałaturę. Z 
archidiecezji wrocławskiej przybyli na pogrzeb kanonicy: ks. Helowicz 
i ks. Oberc, pochodzenia lwowskiego.

Dnia 17.II.1964. Urlik Franciszek z Ludwikowic zaczął zeskroby-
wać ruchomy tynk ze ściany kościoła parafialnego w Nowej Rudzie 
po stronie lekcji. Nowego tynku nie można zaraz dawać, bo w kościele 
jest 4 stopnie mrozu. Malowania wedle wzoru ściany niezeskrobanej 
po stronie Ewangelii podjął się Sylwester Bogajczyk. Męczył się trzy 
tygodnie, przystawiał i odstawiał drabinki, rozrabiał farby, zacierał ręce, 
tu i ówdzie pozaczynał malować to pod oknem, to przy oknie, to cegły na 
filarze a w końcu chciał jeszcze w nocy robić, choć przez trzy tygodnie 
w dzień niewiele zrobił. Wobec tego przedstawił rachunek materiałów 
na 2 i pół tysiąca złp i oprócz utrzymania z opalaną kwaterą otrzymał 
łącznie 3 tysiące złp, zachorował (pozornie) i wyjechał.

Dnia 4 grudnia ub. roku Sobór Watykański II uchwalił Konstytucję 
„O liturgii”. Zaraz po jej ogłoszeniu Sekretarz Generalny Soboru, 
 arcybp Perice Felici odczytał dekret następującej treści:

W związku z zatwierdzoną konstytucją „O świętej liturgii” Ojciec 
Święty postanowił, że otrzyma ona moc prawną dopiero dnia 16 lutego 
1964 r., tj. w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Do tego czasu  Ojciec 
Święty zdecyduje, kiedy i w jaki sposób postanowienia tej konstytucji 
wejdą w życie. Nikomu zatem przed tym terminem nie wolno na własną 
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38„Słowo Powszechne”, 16 lutego 1964 r. tytuł: Dziś wchodzi w życie Konstytucja „O 

rękę wprowadzać w życie tych postanowień.
W myśl więc decyzji Papieża Pawła VI w dniu dzisiejszym konstytu-

cja „O liturgii”, znakomity owoc kilkunastu Kongregacji Generalnych 
Soboru, owoc długiej i żmudnej pracy specjalnych Komisji - wchodzi w 
życie i otrzymuje moc prawa obowiązującego w całym Kościele. Dzień 
dzisiejszy jest pierwszym w procesie długo oczekiwanej odnowy życia 
liturgicznego. Jest dniem, w którym moc prawa otrzymuje pierwszy 
dokument Soboru Watykańskiego II38.

* * *
W dniu 17.iii.1964. o godz. 19. brat Marek zgłosił, że do jego 

pustelni na Górze Św. Anny ktoś łomem wyłamał drzwi i go okradł 
15.III.1964. Co zostało ukradzione nie powiedział. Zgłosił o dwa dni 
za późno, by można było sprawą zainteresować  Milicję.

Dnia 17.marca zmarł Eugeniusz C., który w lutym 1962. r. zawarł 
kontrakt cywilny małżenski a ślubu kościelnego do tego czasu nie 
wziął. Mama tłumaczyła, że chciał z okazji ślubu kościelnego zrobić 
uroczyste wesele i zbierał pieniądze, że od kontraktu cywilnego stale 
chorował (rak) przechodził trzy razy operacje (ale był trzy miesiące 
w tym czasie na ćwiczeniach wojskowych), że zorientował się, że 
kontraktowa żona jest wiatrem podszyta, za innymi łazi (sprzedaje w 
bufecie P.K.S.) i miał zamiar się rozwieść. Jakakolwiek była przyczyna, 
pozostało faktem, że zmarł jako wiaruśnik, w mieszkaniu cywilnej żony 
i nie mógł mieć pogrzebu kościelnego. Ile było dokuczań i interwencji 
różnych pijaków i wiaruśników, że to przecie był katolik, uczęszczał 
do kościoła, ślub kościelny chciał brać, zaopatrzony 15.III.1964. Sa-
kramentami Świętymi. Stanęło na tym, że ksiądz pokropi trumnę w 
kostnicy na cmentarzu, jakoże wzywał przed śmiercią księdza a ślubu 
na łożu śmierci nie wziął, bo narzeczonej nie było w domu. Znowu 
zaczęły się interwencje o dzwony, by mu dzwoniły, gdy go będą z 
domu, choć bez księdza wieźli. Trudno było wytłumaczyć, że dzwony 
należą do kościelnych uroczystości pogrzebowych i nie mogą dzwonić 
wiaruśnikom. Tak to dziś ludzie żyją w nieposłuszeństwie dla Kościo-
ła, bez ślubu kościelnego, a po śmierci rodzina robi z nich świętych 
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i chce, by Kościół bezbożnikom służył. Rzetelni katolicy gorszą się 
ustępstwami kościoła w takich wypadkach i mówią, że wiaruśnicy są na 
równi traktowani z konsekwentnymi katolikami i że w kościele można 
wszystko „za pieniądze” kupić.

* * *
Dnia 20.iii.1964. ks. Pankowiak z Dzikowca telefonuje, że tam 

zmarł jeden z parafian. Od 10 lat nie był nawet na Wielkanoc w kościele, 
w żadnych misjach, rekolekcjach się nie pokazał, często bluźnił, kościół 
plugawił, w chorobie zarówno w szpitalu jak w domu Sakramentami 
wzgardził. Po śmierci rodzina kanonizuje nieboszczyka i chce chować 
z ceremoniami kościelnymi. Na odmowę argumentują: Kościół zamiast 
przygarniać, odtrąca ludzi od wiary! 

* * *
Dnia 25.iii.1964. Wielka Środa. Spore ogonki do spowiedzi od 6.30. 

rano, ale cóż? Jeden wikary poszedł ze Mszą św. do szpitala miejskiego, 
bo tam zakonnice z chorymi chciałyby na Zwiastowanie mieć Mszę 
św. Drugi wikary zamknął się i śpi, bo ma dopiero wieczorną Mszę 
św., trzeci odprawia właśnie Mszę św. w kościele. Do spowiadania 
zostaje jedynie spowiednik nieustający: Ks. Proboszcz. Na popołudnie 
zapowiedzieli Mszę św. o godz. 18. we Włodowicach i spowiedź. Dwu 
pojedzie do Włodowic, trzeci będzie odprawiał wieczorną Mszę św. a 
do spowiadania zostanie ksiądz proboszcz. To samo było, gdy w parafii 
pracowało dwu księży jak i teraz, gdy pracuje czterech.

* * *
21.V.1964. Dnia 4. maja 1964. przyszła telefonem wiadomość, 

że w Ścinawce Średniej zmarł o godz. 20. na zawał serca ks. Tomasz 
Lipecki, urodz. w roku 1895. w Warszawie. Na pogrzeb 7.V. przyje-
chał Ks. Arcybiskup Bolesław Kominek. Mszę św. w czarnym kolorze 
 (mimo święta Wniebowstąpienia) odprawił ks. Dr M. Białowąs Ka-
zanie  żałobne 6.V. wygłosił ks. Andrzej Kolbusz a 7.V. ks. Zimoląg, 
 misjonarz  ze Sokołówki. Nad grobem przemawiali Ks. Arc. Kominek 
i ks. Dr M. Białowąs. Testament przywieziony z Kurii był pisany  w roku 
1956. Nie uwzględniał kucharki Anny Rosiek, która przybyła w 1957. 
r. Siostry (3) i brat uznali, że kucharka jest generalną spadkobierczynią 
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ich brata. Gdy kucharka sprowadziła bagażówkę i chciała wywozić 
 chodniki,  materace, niewątpliwie jeszcze poniemieckie, parafianie 
otoczyli plebanię i pilnowali dzień i noc, by własność kościelną urato-
wać. Kucharka chodziła na skargę do Milicji, starostwa, prokuratora, 
Biskupa. Biskup dał jej 500 złp (tak się chwaliła), prokurator nakazał 
oddzielić wedle inwentarza jej rzeczy od kościelnych i co jej, to jej wy-
dać. Kierownik Powiatowej Rady Narodowej Jamontt dnia 16.V.1964. 
przybył do Ścinawki z pięciu policjantami i plebanię zapieczętował. 
Ludzie wobec tego przestali plebanii pilnować, kurom kucharki nikt 
jeść nie dawał, więc wyzdychały. Krowę ludzie doili i poili. Kucharka 
zamieszkała u znajomego i życzliwego sobie gospodarza. Ks. Admi-
nistrator Edward Kuźnik mieszka na wikarówce, metryki i pieczęcie 
zamknięte na plebanii.

Dnia 21 maja 1964. Komornik Sądowy Dominik Bober zdjął plomby 
z drzwi plebanii, oddał klucze do kancelarii ks. Administratorowi i do 
sypialni. Kuchnia też otwarta i ubikacja. Zaplombowany nadal pokój 
kucharki, jadalnia i gościnny.

* * *
Dnia 24.V.1964. do I. Komunii Św. przystąpiło 350 dzieci. Zwykle 

przygotowywały dzieci Siostry Salezjanki. W tym roku księża. Jest to 
sprawa bardzo pracochłonna, ale wdzięczna. Dzieci leniwe, tępe, które 
na czas nie nauczyły się pacierza mają drugi termin I. Komunii Św. 
14. czerwca, z taryfą ulgową.

* * *
5.Vi. 1964. Dnia 30. maja 1964. przybyła kopia wędrująca Obrazu 

Matki Bożej  Częstochowskiej od Bożkowa. Drogę ludność samorzutnie 
przystroiła wstążkami na sznurkach, okna katolickich mieszkań na uli-
cach wzdłuż trasy przyozdobione dywanami, obrazami, żaróweczkami. 
 Kościół odświętnie i więcej niż odświętnie udekorowany, oświetlony 
już półtora roku temu jarzeniówkami i rtęciówkami przyozdobiono. 
Prezbiterium malarze pod wodzą Henryka Borkowskiego odnowili i 
ledwie ukończyli, bo przeważnie byli pijani. O godz. 9. rano przycho-
dzili, już podpici i prosili o zaliczkę na farby.

Dekoracją zajmował się głównie ks. Jan Stępień i wypadło wspania-



246 Sprawy do zapamiętania

le. Członkowie różnych orkiestr zbiegli się, ustawili na granicy parafii, 
zatrzymali auto z obrazem, zebrało się sporo parafian i przyprowadzili 
obraz procesyjnie, choć procesje jako „zgromadzenia bez pozwole-
nia Powiatowej Rady Narodowej są zabronione”. W kościele mimo 
otworzenia wszystkich balkonów tłum się nie pomieścił. Wielu stało 
na placu przed kościołem. Z megafonów mogli orientować się, co się 
w kościele dzieje. Ludzi było 10-12 tysięcy. Przez całą dobę kościół 
był pełny. Na Mszę św. o północy przyszły pielgrzymki ze sąsiednich 
parafij, chociaż nikt ich nie organizował. Jakoś sami się zbierali i szli. 
Z Nowej Rudy w każdą noc wyruszały pielgrzymki. Do Drogosławia, 
Jugowa, Woliborza. Pielgrzymki liczyły po 1500 osób. Dnia 5. czerw-
ca wyruszyła pielgrzymka z Nowej Rudy do Wałbrzycha pieszo (34 
km), tam i z powrotem - około 30 osób. Przewodniczący Powiatowej 
Rady Narodowej telefonował, że wpływają do niego skargi na grupy 
ludzi, którzy późnym wieczorem i wczesnym rankiem ciągną z krzyżem 
po ulicach miasta i zakłócają spokój, bo ryczą: Ave, ave!, ludziom spać 
nie dają. Odpowiedziałem, że jestem również przeciwnikiem zakłócania 
spokoju, ale na samorzutne objawy takiej pobożności, właściwie nie ma 
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rady. Zresztą już obraz przeszedł do innego powiatu (do Wałbrzycha). 
Niech teraz oni się martwią.

Niedawno samochodem marki Warszawa wjechała na Dolny Śląsk 
kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, w specjalnym futerale, ze 
specjalnymi drzwiczkami i czerwonymi firankami. Śladem obrazu podążyły 
sztafety rowerzystów, motocyklistów przepasanych kolorowymi szarfami. 
Była i orkiestra dęta i tak zwana straż honorowa. Uroczystej kawalkadzie 
towarzyszyła nieodłączna chmara jarmarcznych sprzedawców dewocjo-
nalii. Nad drogami powiewały żółte, papieskie flagi przybite gwoździami 
wprost do drzew, na płotach wisiały kolorowe chorągiewki z bibuły.

Impreza nazywa się oficjalnie „peregrinato Mariae”, a popularnie 
nosi miano Procesji Tysiąclecia.. Rozpoczęła się w Polsce w 1957 roku i 
nie miała dotychczas precedensu w tradycyjnym duszpasterstwie. Kopia 
obrazu poświęcona została przez Piusa XII i przywieziona z Rzymu przez 
Kardynała Wyszyńskiego. Obraz wędruje po całym kraju, od parafii do 
parafii, wędrówka zakończyć się ma w roku 1966 w Gnieźnie. Następnym 
etapem będą ośrodki polonijne za granicą.

Charakterystyczne jest to, że według pierwotnej koncepcji peregrynacja 
przebiegać miała tylko przez diecezje zachodnie, symbolizując ich łączność 
z administracją kościelną w innych częściach kraju. (...) Wiadomo bowiem, 
że do dziś polska administracja kościelna na ziemiach zachodnich nie 
została uznana przez Watykan za stałą i pełnoprawną Trudno w tej chwili 
stwierdzić, co było główną przyczyną zmiany pierwotnej koncepcji (...) W 
każdym razie już na podstawie wypowiedzi wysokich dostojników kościoła 
katolickiego jak i praktyki można wnioskować jakie są główne kierunki tej 
akcji kościelnej. (...) warto choćby zwrócić uwagę na szczególny klimat 
apokaliptycznego zagrożenia bytu narodowego. (...)

Jednym ze środków ofensywy klerykalnej w czasie peregrynacji jest także 
podkreślanie „cudotwórczości” obrazu. I tak np. niektóre kurie biskupie 
rozpowszechniają maszynopisy, zawierające „kronikę nawiedzenia”, 
opisującą rzekome cuda, jakie sprawia widok obrazu (...) Cuda te spisy-
wane są oficjalnie przez proboszczów, niejednokrotnie nawet „poparte” 
zaświadczeniami lekarskimi.

Najwięcej uwagi w czasie peregrynacji poświęcono wytworzeniu 
klimatu sprzyjającego naciskowi kleru na ludzi religijnie obojętnych 
bądź niewierzących oraz organizowaniu środowiskowej presji religijnej 
(...) Polega ona na tym, że do różnych ludzi, o różnych przekonaniach, 
obojętnie czy chcą czy nie chcą wysyła się specjalne pisemka, najczęściej 
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opatrzone pieczątką parafii i podpisem duszpasterza. Pisemka zawierają 
dokładny program imprez religijnych i uprzejme zaproszenie do wzięcia 
w nich udziału. (...)

Przypominając jednak szczegóły peregrynacji nie wolno zapominać 
o głównym celu tej imprezy, jakim jest wysunięcie na czoło obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego, rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka 
I, utożsamienie tych pojęć. Sprzeciw musi budzić również inna teza (...) o 
peregrynacji (...) że jest ona „wymownym symbolem łączności polskiego 
katolicyzmu ze Stolicą Apostolską”.

Oczywiście w różnych okresach dziejów Polski historycznej chrze-
ścijaństwo odgrywało pozytywną rolę w tworzeniu kultury. Ale łączenie 
Tysiąclecia ze wzmożonym kultem Watykanu i wysuwanie na czoło właśnie 
tego akcentu jest co najmniej nietaktowne wobec narodu polskiego. Rola 
Stolicy apostolskiej w naszej historii została już dostatecznie wymownie 
naświetlona przez uczonych, nawet burżuazyjnych. Szczególnie rola Piusa 
XII, który nawet przez swoich najbliższych nazywany był papieżem niemiec-
kim (tecesco) i nie zdradzał absolutnie macierzyńskich uczuć do Polski. A 
właśnie ta sama ręka, która błogosławiła hitlerowską „krucjatę” poświęciła 
również symboliczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej39.

* * *
Zainicjowane przez Front Jedności Narodowej obchody Tysiąclecia 

Państwa Polskiego stały się okazją do przypomnienia postępowych tra-
dycji historycznych i podkreślenia potrzeby solidarnego wysiłku całego 
społeczeństwa w kształtowaniu lepszej przyszłości. Program obchodów 
Tysiąclecia został sformułowany w taki sposób, że jest do przyjęcia dla 
wszystkich Polaków, bez względu na ich stosunek do religii.

Jak należało przypuszczać do realizacji tego, ogólnospołecznego 
programu, nie włączyła się jedynie hierarchia kościoła katolickiego. Jed-
nocześnie episkopat usiłuje wykorzystać ten okres dla wyłącznego ekspo-
nowania rocznicy przyjęcia chrztu, choć chrzest - jak wiadomo - ani nie 
oznaczał początku państwowości polskiej, ani też nie był w kształtowaniu 
tej państwowości wydarzeniem najważniejszym.

Zresztą katolickiej hierarchii nie chodzi tylko o historię. Program ko-
ścielnego Millenium czy też tzw. Wielkiej Nowenny jest próbą zaszczepienia 
całemu społeczeństwu ducha fanatyzmu religijnego i nietolerancji, obliczony 
jest na wytrzebienie świeckich ze wszystkich dziedzin życia społecznego, pełną 

39„Słowo Polskie” 4 czerwca 1964 r. tytuł: Uwagi o peregrynacji czyli jak się robi cuda.



249Liber memorabilium księdza Białowąsa

klerykalizację społecznego i prywatnego życia obywateli. Nasilona akcja 
dewocyjna odbywa się pod hasłem „ponownego chrztu Polski”.

Specjalnym zainteresowaniem, zwłaszcza duszpasterstwa parafialnego, 
cieszą się problemy obyczajów, zwyczajów, małżeństwa, rodziny. (...)

Oczywiście nikt nie zamierza twierdzić, że w dziedzinie obyczajów 
wszystko jest w najlepszym porządku. Z takimi zjawiskami jak alkoholizm, 
chuligaństwo, kradzież mienia społecznego, bumelanctwo czy też symp-
tomy rozwiązłości seksualnej w pewnych  środowiskach - mamy jeszcze 
niemało kłopotu. Nikt  nie odrzuciłby tej pomocy w leczeniu tych schorzeń, 
z którejkolwiek by strony nie przyszła. (...) Jeżeli jednak strona laicka 
ocenia je racjonalnie, (...) to dla władz kościelnych te ważne i słuszne 
sprawy stały się pretekstem do ataku politycznego  przeciw państwu. (...) 
Nietrudno rozszyfrować te skrajnie demagogiczną taktykę, która nie stara 
się zachować nawet pozorów obiektywizmu, taktykę dyskontowania spo-
łecznych schorzeń w celu obciążania za nie, w sposób zupełnie absurdalny, 
państwa i socjalizmu. (...)

Rzecz w tym, że przedstawianie przez hierarchię kościelną zdeformowa-
nego obrazu poczynań niektórych odchyleń od zasad moralności nie jest 
jedynie rezultatem pewnej obsesji. Kryje się bowiem za tym określona ten-
dencja polityczna, mająca na celu podważenie wiary katolików w celowość 
i doniosłość współczesnych przemian w Polsce. Na szczęście społeczeństwo 
polskie dalekie jest już od tego, aby poważnie traktować zarzut „rozłożenia 
narodu”, „celowej demoralizacji” itp. i coraz skuteczniej przeciwstawia 
się tej wielkiej mistyfikacji. (...)40

* * *
18.Vi.1964. Obok szpitala miejskiego stał parafialny Dom Star-

ców. Szpital ten został zbudowany i oddany w roku 1857. do użytku 
przez parafię. Otóż Dom ten nie używany od szeregu lat już chyli się 
ku upadkowi  i musi być rozebrany. Przy ścianie budynku stał krzyż 
5 m wysoki z dużym krucyfiksem drewnianym naturalnej wielkości 
człowieka, z blaszanym daszkiem, zaklamrowany do ściany Domu Star-
ców. 18.VI.1964. r. parafia otrzymała z Powiatowej Rady Narodowej 
zawiadomienie, że dom w ruinie ma być rozbierany i że krzyża stoją-
cego na placu rozbiórki nie da się zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Najlepiej byłoby go usunąć. Ks. Dr M. Białowąs poszedł z Majdrą 

40„Słowo Polskie” 4 lipca 1964 r. tytuł: Źdźbło i belka. Uwagi o VIII roku „Wielkiej No-
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Józefem oglądnąć sytuację i doszli do wniosku, że rzeczywiście krzyż 
jest w niebezpieczeństwie. Postanowiono go wykopać i postawić we 
Włodowicach obok domu Rowińskiego, gdzie stoi spróchniały Krzyż 
z krucyfiksem z blachy, nadłamany. W miejsce tamtego stanie ten spod 
Domu Starców. Mają przenosin dokonać parafianie z Włodowic 25. 
czerwca 1964.

Księża święceni w roku 1959. w tym wikarzy w Nowej Rudzie ks. 
Jan Stępień i ks. Czesław Pacyga obchodzą 5-letni jubileusz kapłaństwa. 
Cały rocznik zjechał się na trzydniowe rekolekcje do Barda. Zjazd 
zaszczycił obecnością Ordynariusz Ks. Arc. Bolesław Kominek.

* * *
20.iX.1964. Dnia 13. września zaprowadzono Mszę św. dla przed-

szkolaków  w kościele Brackim (Najśw. Marii Panny) o godz. 13.30. 
Na pierwsze nabożeństwo, przeważnie ojcowie przyprowadzili 89 
przedszkolaków. Na drugim nabożeństwie 20.IX.1964. kościół nie mógł 
pomieścić  rodziców, którzy przyprowadzili przedszkolaków.

* * *
Dnia 4.X.1964. Ks. Kazimierz Adamczuk z młodzieżą z Liceum (14 

dziewcząt i 1 chłopiec) urządził w sali na plebanii Akademię, symboli-
zującą Sakrament Kapłaństwa. Połączył to z 45-leciem Kapłaństwa ks. 
Dr. M. Białowąsa, co znakomicie harmonizowało. Taka cisza panowała, 
że słyszano by muchę przelatującą.

* * *
16.X.1964. Dnia 10. października 1964. rano zmarł w Piechowicach 

za Jelenią Górą ks. Kazimierz Bohusz, niegdyś proboszcz  w Bożko-
wie (urodz. w 1897 r.) od 15.VI.1953 - 30.VII.1957. administrator 
parafii Nowa Ruda, odznaczony przez Socjalistyczne Państwo Polskie 
złotym krzyżem zasługi za prace społeczne (Krzyż Stalinowski). We-
dle życzenia zmarłego, pochowano go w Bożkowie 13.X.1964. przy 
grobie  matki. W eskorcie w Piechowicach wzięło udział i Ks. Arcyb. 
Bolesław  Kominek, starający się o względy Władz Państwowych, by 
mógł wyjechać na Sobór. Być może, że obecność na pogrzebie księdza 
kapitułowego ułatwi Mu otrzymanie paszportu. Pogrzeb w Bożkowie 
zgromadził około 20 księży. Sumę miał Andrzej Kolbusz ze Słupca, 
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kazanie ks. Michał Dunas, w którym przedstawił nieboszczyka jako 
 najznakomitszego duszpasterza. Kondukt odprawił i do grobu zapro-
wadził ks. Dr M. Białowąs. Nad grobem przemówił chwaląc pobożność 
i piękny charakter nieboszczyka, Rektor Seminarium Duchownego w 
Drohiczynie, ks. Hładyczewski (?). Na koniec ks. Dr M. Białowąs kilka 
słów powiedział: W kazaniach i przemówieniach na pogrzebie zawsze 
wszyscy chwalą cnoty i zasługi zmarłego. Ja tego czynić nie potrzebuję, 
bo już kaznodzieja to zrobili. Nawet Państwo Polskie uznało zasługi 
społeczne nieboszczyka, kiedy mu nadano Złoty Krzyż Zasługi. Ja tylko 
zwracam się do ojców i matek w Bożkowie, by dzieciom pokazywały 
grób matki i mówiły: Tu spoczywa matka, która wychowała kapłana, a tu 
spoczywa syn, który kochał matkę, był wdzięczny za wychowanie i chciał 
być pochowany obok matki.
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Dnia 10.X.1964. katechetka S. Stefania Kocoń Salezjanka przez 
chłopca z II. klasy przysłała do ks. Dr. M. Białowąsa karteczkę, że 
na zaproszenie Kurii wyjeżdża na sobotę i niedzielę do Wrocławia na 
zebranie katechetek. A więc nauczanie religii w sobotę odpada, w nie-
dzielę dyżur nad dziećmi w kościele też zachwiany a we wtorek 13.X. 
wystawia katechetka rachunek na zwrot kosztów jej podróży. Zaś dziś 
16.X.1964. zapytuje, czy na 25.X.1964. (Chrystusa Króla) będą jakie 
deklamacje dzieci, bo jej katechetki w tym dniu w parafii nie będzie, 
bo wybiera się z przełożoną do Wrocławia na pożegnanie obrazu. Ot 
zakonna katechetka, więcej myśli o wycieczkach własnych aniżeli o 
uroczystościach parafialnych, gdzie pracuje.

* * *
21.X.1964. Dnia 18. października (niedziela) w Księdze Ogłoszeń 

umieszczono komunikat, że właśnie w tym dniu w parafii rozpoczyna 
się Tydzień Miłosierdzia. Przed ołtarzem św. Antoniego postawiono 
kosz na składanie tam „daru ołtarza”. Zwykle składano tam paczki z 
bielizną, ubraniami, z których już dzieci wyrosły i mogły się jeszcze 
dzieciom z uboższych rodzin przydać. Również były tam przecho-
dzone, ale jeszcze zdatne do użycia trzewiki, swetry, płaszcze. Takich 
paczuszek było co roku kilkadziesiąt do stu. W tym roku ks. Leszek 
Wojtoń czytając komunikat z Księgi Ogłoszeń dodał od siebie inwek-
tywę: „Ludzie  składają nic nie warte ciuchy i to ma być miłosierdzie? 
I to się ma Panu Bogu podobać?” Skutek jest ten, że od niedzieli (dziś 
środa) kosz stoi  pusty przed ołtarzem św. Antoniego i nikt „ciuchów” 
nie składa. Ot co znaczy nieroztropna gorliwość! Ubodzy w tym roku 
nic nie dostaną. W zeszłym roku zebrano tyle, że było cały rok co roz-
dawać i jeszcze są resztki darów zeszłorocznych.

* * *
2.Xi.1964. Dnia 16. października 1964. Dyrekcja szpitala brackie-

go zawiadomiła parafię, że 26.X.1964. będzie likwidowana kaplica 
szpitalna, wobec czego należy zadecydować, co ma zrobić z ołtarzem, 
obrazami, ławkami. Ks. Dr M. Białowąs odpisał, że ani Dyrekcja ani 
duszpasterstwo parafialne nie ma kompetencji do likwidacji kaplicy 
zaprojektowanej przy budowie szpitala. Chorzy górnicy potrzebują 
więcej kaplicy niż świetlicy. Pokrzepieni w kaplicy na duchu łatwiej 
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przychodzą do zdrowia fizycznego. Jednostronna likwidacja kaplicy 
podtrzymywałaby opinię prześladowania Kościoła przez Władze świec-
kie. Odpis swej odpowiedzi przesłał ks. Dr M. Białowąs do Kurii, Partii 
i Wojewódzkiego Referatu Zdrowia. Kaplica nie została zlikwidowana 
i 1.XI.1964. ksiądz normalnie w niej nabożeństwo odprawiał.

Dnia 1.XI.1964. o godz. 15. została zapowiedziana procesja żałobna po 
cmentarzu. Dzień pogodny, słoneczny, ciepły. Na cmentarzu stawiło się kil-
kanaście tysięcy ludzi. Zawsze było dużo, ale jeszcze nigdy takich tłumów 
nie było. Trzej księża przez przeszło godzinę modlili się na  grobach.

„Jak już informowaliśmy o tym, że dnia 26.IX. br. opublikowana została 
w Rzymie długo oczekiwana Instrukcja Liturgiczna, wprowadzająca do 
liturgii ściśle już określone zmiany, zapowiedziane ogólnie i uzasadnione 
w konstytucji „O liturgii, uchwalonej na II Sesji Soboru dnia 4.XII.1963 
r. Dokument ten, owoc długiej pracy, specjalnej do tego celu powołanej 
Komisji, po zatwierdzeniu przez Ojca Świętego Pawła VI, został podpisany 
przez jej przewodniczącego kard. J. Lercaro, arcybiskupa Bolonii i kard. A. 
Lorraona prefekta Kongregacji Obrzędów. Jego postanowienia wchodzą 
w życie, w pierwszą niedzielę postu tj. dnia 7 marca 1965 r.

Na samym wstępie Instrukcja podkreśla z naciskiem, że na tak szeroka 
skalę zakrojona reforma liturgii nie ma na celu jedynie zmiany tekstów 
liturgicznych czy obrzędów. Jej głównym dążeniem jest ożywienie w świa-
domości wiernych głębszego przeżywania związków z Kościołem i pobu-
dzanie ich do pełniejszego uczestniczenia w wewnętrznym życiu Kościoła. 
Reforma liturgii podjęta została głównie po to, by wierni rozumieli i głębiej 
przeżywali centralną w chrześcijaństwie tajemnicę Odkupienia. (...)

Na wszystkich wydziałach teologicznych ma być zorganizowana spe-
cjalna katedra liturgii, we wszystkich seminariach duchownych powinien 
być specjalny przedmiot - liturgia. Klerycy powinni jak najczęściej brać 
udział w obrzędach liturgicznych, sprawując funkcje odpowiednie do 
rodzaju i stopnia otrzymanych święceń. W seminariach duchownych i w 
domach zakonnych, gdzie są klerycy, w każdą niedzielę i święto powinna się 
odprawiać Msza św.,  na której powinni być obecni wszyscy domownicy i 
wszyscy - z wyjątkiem kapłanów - powinni przystąpić do Komunii św. W ten 
sposób wychowane duchowieństwo samo będzie głęboko rozumieć ducha 
liturgii i jej umiłowanie będzie szerzyć wśród wiernych. (...)

W części szczegółowej Instrukcja najwięcej uwagi poświęca Mszy św. 
Najpierw mianowicie ustala pewne zmiany (...) Te przepisy wydała sama 
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Stolica Apostolska, jako że obowiązywać one będą w całym Kościele. Sprawę 
wprowadzenia natomiast języków narodowych do obrzędów liturgicznych 
uzależnia Instrukcja całkowicie od decyzji miejscowych episkopatów, okre-
slając tylko, jaka część Mszy św. musi pozostać w języku łacińskim, a jaka 
może być odmawiana lub śpiewana w językach narodowych. (...)

Rozdział Instrukcji poświęcony jest obrzędowi pozostałych sakramen-
tów i sakramentaliów (tak nazywają się różne poświęcenia i błogosławień-
stwa, których Kościół udziela przy różnych okazjach). Wszystkie obrzędy 
z tym związane powinny być, zgodnie z zaleceniem Instrukcji, proste i 
bezpośrednio zrozumiałe dla wiernych. Równocześnie jedynym językiem 
stosowanym przy ich udzielaniu ma być język narodowy. Dotyczy to takich 
sakramentów jak: chrzest, bierzmowanie, spowiedź, sakrament chorych, 
i małżeństwo, którego udzielać poleca Instrukcja, zawsze w czasie Mszy 
św., chyba że istnieją poważne przeciw temu przeszkody. (...)

Instrukcja ustala zasady jakimi należy się kierować przy budowie 
i urządzaniu kościołów i ołtarzy. Centralnym obiektem wnętrza kościoła 
ma być ołtarz główny, symbol Chrystusa. (...)

W ten sposób postanowienia konstytucji „O liturgii zostaną wcielone 
w życie, a sama liturgia stanie się bliższa człowiekowi. Słyszy się czasem, 
że ten jedyny dotąd uchwalony dokument Soboru, jest dokumentem mało 
znaczącym. Nic bardziej błędnego. Wewnętrzna reforma Kościoła, jakiej 
podstawy chce wypracować Sobór, opiera się na przemianie wewnętrznej 
ludzi żyjących w Kościele, ta zaś dokona się wtedy, gdy wierni będą bar-
dziej świadomie, głębiej, poważniej i w sposób bardziej odpowiedzialny 
przeżywać prawdy wiary. I w tym właśnie ma im pomóc odnowiona liturgia. 
Dlatego od niej rozpoczyna się odnowa Kościoła41.

* * *
Dnia 6.Xii.1964. r. Ks. Dr M. Białowąs zgubił na korytarzu plebanii 

zegarek złoty, który odpiął się z rzemyka i zleciał. Zaraz potym szedł 
korytarzem braciszek zakonny brat Marek (Zygmunt) Pragnący, z 
Zakonu Karmelitów trzewiczkowych, po wieczystych ślubach zakon-
nych, zastępujący organistę w parafii. Znalazł zegarek, wiedział czyj, 
bo służba pytała, czy kto nie znalazł - i zegarka nie oddał. O tempora 
o mores!42

41„Słowo Powszechne, 15 listopada 1964 r. tytuł: Konstytucja „O liturgii” wprowadzona 
w życie.
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Ostatnie miesiące,
ostatnie dni

Zapewne u progu 1965 roku ks. Micha³ Bia³ow¹s mia³ 
œwiadomoœæ tego, ¿e czas jego ziemskiego ¿ycia dobiega w³aœnie 
finiszu. A jeœli nie, to „trawi¹cy” jego organizm nowotwór mia³ mu 
coraz czêœciej o tym przypominaæ i kraœæ kolejne doby bez snu. 
Móg³ wiêc ks. Micha³, uznaj¹c fakt swojej œmiertelnej choroby za 
sprawê wtedy najwa¿niejsz¹, „uciec” z placówki duszpasterskiej 
w Nowej Rudzie, doczekaæ kresu swych dni gdzieœ w zaciszu 
szpitala i byæ mo¿e przed³u¿yæ jeszcze ¿ycie. Nikt nie mia³by 
mu tego za z³e. Wybra³ jednak inne rozwi¹zanie - wci¹¿ trwa³ w 
parafii œw. Miko³aja. Byæ mo¿e dziêki takiej niez³omnej postawie 
proboszcza do dziœ istnieje nie tylko kaplica w „brackim” szpitalu, 
a postaæ Chrystusa (ta ocala³a spod Domu Starców) widnieje nadal 
na przydro¿nym krzy¿u we W³odowicach. Czy nie zawdziêczamy 
mu znacznie wiêcej?

Noworudzki dziekan zamierza³ pozostaæ do koñca wœród 
swoich parafian - to pewnik, i chocia¿ chcia³ zgubiæ czas, tak 
jak zgubi³ swój z³oty zegarek, nie móg³ przecie¿ oszukaæ biegu 
zdarzeñ. Katolicka Polska ¿y³a w tym okresie przemianami niesio-
nymi fal¹ kolejnej sesji Soboru Watykañskiego. Parafia w Nowej 
Rudzie i inne Koœcio³y dekanatu noworudzkiego nie mog³y byæ 
pozostawione w takiej chwili bez opieki i przewodnictwa ks. 
Bia³ow¹sa, który mimo postêpuj¹cej choroby ¿ywo interesowa³ 
siê soborowymi zmianami. Co prawda, kronika „Liber memorabi-
lium” zamilk³a wraz z ostatnim wpisem 27 stycznia 1965 r., lecz ks. 
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Micha³ pozostawa³ nadal aktywnym duszpasterzem i dziekanem. 
Œwiadczy o tym zapis w ksiêdze materia³ów przygotowywany na 
konferencje ksiê¿y Dekanatów Nowa Ruda i K³odzko. Stanowi on 
swoiste sprawozdanie i remanent tamtego czasu. Wczytajmy siê 
wiêc w treœæ tej lektury. Oddaje ona w wielu fragmentach samo-
poczucie jakim emanowa³ w lutym 1965 r. ks. Bia³ow¹s:

15.II.1965. w Nowej Rudzie.
Ostatnią wspólną konferencję dwu dekanatów odbyliśmy 14.XII.1964. 

Od tego czasu zaszło szereg wydarzeń, które warto zarejestrować.
1. Dnia 18.XII.1964. nastąpił wreszcie w Ścinawce Śr. podział masy 
spadkowej, egzekutorzy oddali wreszcie całą plebanię do dyspozycji ks. 
Siwieca. Kucharka, która w r. 1957 przyjechała do Ścinawki z gołą duszą 
i nieślubnym synem, wyjechała dobrze zaopatrzona w sukienki, futra, 
gotówkę i książeczki Kasy Oszczędności. (...) Egzekutor Wydz. Fin. zabrał 
adapter, książeczkę Kasy Oszcz. na 8 tysięcy i coś znalezione w pszenicy i 
inne przedmioty na poczet nie płaconych czynszów za plebanię. Grób zaś 
śp. ks. kan. Tomasza Lipeckiego pozostał bez figury i nie wiem, czy się jej 
doczeka.
2. Kuria pismem z 14.XII.1964. r. L. Dz. 6416/64 zawiadomiła, że pozwala 
na odprawienie 31.XII. Mszy św. o północy, gdzie to jest praktykowane i 
popularne.

Według rozporządzenia Stolicy Apostolskiej z 21.XI.1964. post Euchary-
styczny od pokarmów stałych tak dla kapłanów jak i wiernych obowiązuje obec-
nie jedynie jedną godzinę przed przyjęciem komunii św., nie przed początkiem 
Mszy św. Przy spożywaniu pokarmów można nieco popić wódki czy wina, byle 
zachować należytą miarę i nie stracić całkowicie przytomności.

Gdyby to zarządzenie nie wyszło ze Stolicy Apostolskiej nazwałbym je 
skandalicznym. Dla nowych stosunków jest ono zbyt liberalne. Wkrótce 
będziemy rozdawali komunię św. pobożnym zataczającym się pijakom, bo 
przestroga, że „należy w napojach alkoholowych zachowywać należytą 
miarę” może być różnie rozumiana. Po prostu bałem się o tym alkoholu 
ludziom rozgłaszać.
3. Jeden z brytyjskich instytutów zajął się badaniem dzieci narodzonych w 
różnych porach roku (...). Kiedyś jako katecheta zajmowałem się tą  sprawą 
i obecnie mam satysfakcję, że moje obserwacje zgadzają się  z  wynikami 
badań angielskiego instytutu. Pogoda i aura ma wszelki wpływ na samo-
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poczucie i życie człowieka.
4. Czasem w nocy odzywają się telefony w parafii (...). Kiedyś przez tele-
fon ktoś zapytuje: „Czy to zakład pogrzebowy?” Odpowiadam: Owszem, 
parafia zajmuje się i pogrzebami, ale nie wiaruśników. Takich chowa Rada 
Zakładowa.

Czasem około godziny 5. rano albo 23. w nocy telefon dzwoni a gdy 
wyskoczę z ciepłego łóżka, słyszę w słuchawce: „Kłaniam się nisko i 
zapytuję jak zdrowie?” Odpowiadam: Znakomite jest a lepsze będzie po 
sądzie ostatecznym.
5. Zapowiadają, że IV Sesja Soboru zacznie się w tym roku 14.IX.1965. i 
będzie stanowczo ostatnią. (...)
7. Do papieskiej Komisji Reformy Kodeksu Prawa Kanonicznego wpłynęła 
petycja Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet św. Joanny o wpro-
wadzenie zmian w tych artykułach, które „nie odpowiadają już dzisiaj 
społecznej pozycji kobiety”. Petycja domaga się, by kobiety dopuszczano 
do święceń diakonatu (ewentualnie kapłaństwa). Należy zmienić przepis 
zakazujący kobietom zakrywanie głowy w kościele oraz zajmowanie od-
dzielnych ławek, co w niektórych krajach jest dość ściśle przestrzegane. 
Domagają się też prawa wygłaszania kazań tam, gdzie te prawa mają 
katolicy świeccy.
8. Na dzień 3.II.1965. zwołała Kuria Arcyb. przewielebnych Dziekanów na 
Konferencję do Wrocławia do Sem. Duch. na godz. 10. rano. Pojechaliśmy 
do Wrocławia taksówką (nr. 8), po drodze zabrałem ks. Dziekana Ośliźlaka 
z Kłodzka. Wyjechałem o godz. 7. rano i wróciłem o godzinie 7. wieczór. 
(...) Z dziekanów nie przybyli chorzy: ks. Orłowski, Tomkiewicz i Kucy, 
który podobno ogłuchł.

W programie zebrania jako punkt pierwszy wchodziło przemówienie 
Księdza Prymasa w Klasztorze o.o. Paulinów w Częstochowie do braci 
kapłanów w Polsce, pozostających w jedności z Episkopatem Polski, z 
Papieżem i Soborem na temat 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce. Gdy 
taśmę włączono, była tak licha a głos Prymasa zagłuszony przez jakieś 
organy, tak że niczego nie można było zrozumieć. Przerwano nadawanie i 
w ten sposób pierwszy punkt programu został wyczerpany.
9. Wobec tego wystąpił z referatem liturgicznym ks. Biskup Wronka. 
Od I niedzieli Postu w tym roku a więc 7. marca wchodzą w życie przepisy 
Konstytucji Liturgicznej, wydrukowanej w Wiadomościach Kościelnych. 
Do Konstytucji Liturgicznej Biskupi poszczególnych krajów wydają 



258 Sprawy do zapamiętania

 Instrukcje. (...)
W zmianach liturgicznych chodzi o to, by lud świadomie przeżywał 

nabożeństwa. Zmiany liturgiczne wprowadzone przez Sobór Trydencki 
4.XII.1563. przetrwały równo 400 lat. Ustabilizowały się aż stały się mar-
twe dla ludu, nie przeżywane. Ksiądz odwrócony tyłem do ludu mamrocze 
sobie coś po łacinie, a lud śpiewa: Cześć Maryi. A więc ni przyczepił, ni 
przyłatał. Obecna Konstytucja Liturgiczna wyszła 4.XII.1963. Celowo 
identyczna data przedzielona czteroma wiekami.

Konstytucja Liturgiczna będzie stopniowo wprowadzana w życie. 
Instrukcja do niej była na posiedzeniu  Episkopatu Polskiego w Często-
chowie dyskutowana długo, miała momenty bardzo ostre. Różnice między 
Biskupami powstały na tle, jaka porcja łaciny ma być zastąpiona językiem 
narodowym. Episkopat omal się nie rozbił. (...) Wobec tego postanowiono 
język polski wprowadzać na raty. Biskupi poszli na kompromis wobec czego 
Episkopat się nie rozleciał. (...)

Liturgia Soboru Trydenckiego odegrała swoją rolę w czasach protestan-
tyzmu, ustabilizowała się, skostniała w łacinie. Dzisiejszy człowiek nie chce 
liturgii statycznej, niezrozumiałej, skostniałej, z kapłanem odwróconym 
stale plecami do ludzi. Puszczamy w ruch nową  Liturgię, która ma budzić 
świadomość liturgicznego współżycia u ludzi. Msza św. ma być działaniem 
wspólnotowym celebransa i wiernych. Msza św. odprawiana, sakramenty 
św. udzielane mają spełniać rolę wychowawczą wiary, mają rozbudzać 
ducha wspólnoty kapłana i ludzi. (...)
10. Pater noster ma być mówione lub śpiewane przez księdza, ministrantów 
i naród po łacinie, stojąco. Później będzie wprowadzone Pater noster po 
polsku. (...)
12. Przy rozdawaniu komunii św. ksiądz, ministranci i naród mówi gło-
śno: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Panie nie jestem 
godzien, abyś wszedł do serca mego, ale rzeknij słowo a będzie zbawiona 
dusza moja”. (...)
14. Msza św. kończy się błogosławieństwem kapłana dla ludzi, którzy 
przyklękając dla odebrania błogosławieństwa, śpiewają „Błogosław Boże 
Twojemu ludowi....” (...)
17. Śluby powinny być dawane podczas Mszy św. po Ewangelii z przemó-
wieniem. (...) W czasach zakazanych śluby bez wesel można dawać. Wdowy 
zrównane są z pannami i otrzymają to samo błogosławieństwo. (...)
19. Przy budowie, czy odbudowie kościołów, ołtarz główny ma być 
ustawiony dalej od ściany, twarzą do ludu, ma być ośrodkiem na którym 
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samorzutnie skupia się uwaga wiernych i zachęca wiernych do czynnego 
uczestnictwa. Ołtarze boczne nie potrzebne, ale mogą być w małych ilo-
ściach, najlepiej w bocznych kaplicach. Centrum jest ołtarz główny, tam 
najwięcej odprawiać. Świeczniki, lichtarze nie muszą być na ołtarzu. Ich 
dawniej na ołtarzu nie było. Można je obok ołtarza ustawić. Krzyż może 
być też z boku. W dzisiejszych czasach odchodzimy od symetrii. (...)
20. Ksiądz Prałat Kocyłowski referował sprawę dziewiątego i ostatniego roku 
Nowenny. Czas trwania roku 2.V.1965.-9.IV.1966. to znaczy do Wielkiej So-
boty. Nazwa Roku: Rok wierności Maryi. Hasło Roku: Weź w opiekę naród 
cały. (...)

Wielka Nowenna już zaczyna stwarzać w duchowieństwie pewne opory, 
już się przejadła. (...) Ale cóż, sami w ostatnich latach widzimy, że „Maria 
dana nam jest jako pomoc dla obrony naszego narodu”. (...)
21. (...) Wyszła państwowa Ustawa o Kodeksie rodzinnym. Niektóre przepisy 
są ważne i dla duszpasterstwa, zwłaszcza o adopcji. Lepiej żeby małżeństwa 
bezdzietne adoptowały sieroty, aniżeli miały hodować psy i koty w miejsce 
dzieci. Trafiają się matki, które dzieci oddają komuś na wychowanie, ale 
potym występują z pretensjami finansowymi do rodziców adoptujących. 
Kodeks rodzinny tę sprawę załatwia na korzyść adoptujących. Domy 
Dziecka wychowują tak, że te dzieci są dla religii stracone. (...)

Występuje ciekawe zjawisko, że dzieci wychowywane w Domach Dziec-
ka, gdy przychodzą do szkoły, w I. klasie nie umieją mówić. W rodzinie 
dziecko ciągle rozmawia z Mamą, czy z rodzeństwem i opanowuje język. 
W Domu Dziecka urzędowa wychowawczyni porozdaje przedszkolakom 
klocki, tekturki i niech się bawią. Ona zaś sama czyta książki, ceruje 
skarpetki, póki się jej dyżur nie skończy. Na głos dzwonka dzieci idą jeść, 
spać. Zwykle nauczą się od służby przypadkowo kilka wyrażeń jak: „idź 
do cholery, stul pysk, bo dostaniesz w mordę, szlak by cię trafił, ty krowi 
synu” - i z takim zapasem słownika przychodzą do szkoły. (...)
22. Ks. Prałat Kanclerz ogłosił komunikaty. (...) Położono nacisk na dzie-
kanów, by jak najrychlej zwizytowali, scharakteryzowali parafie dekanatu, 
donieśli o czynach nadzwyczajnych, postawili wnioski o odznaczenia i 
nagany. Stwierdzono niedbalstwo dziekanów w tej dziedzinie. Kuria wie, 
że niektórzy księża nadają się od status laicalem, ponieważ Sobór nie 
zajmował się sprawą kastracji zbyt krewkich jednostek. A dziekani nic o 
tym nie donoszą. (...)

Wizytacjami w czasie mego urzędowania nigdy księżom nie dokuczałem. 
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Skargi na księży pochodzące od ludu, który nauczył się pisać i tę umie-
jętność wyzyskuje na pisanie oskarżeń, oszczerstw do Dekanatu i Kurii, 
gasiłem w zarodku, przed Kurią usprawiedliwiałem tak, że prawie przestała 
mi wierzyć i próbowała niektóre sprawy załatwiać poza moimi plecami. 
Oczywiście był to nietakt, ale każdej Władzy wolno być nietaktowną. (...)

Jeszcze przed śmiercią będę musiał na drugi tydzień objechać taksówką 
parafie dekanatu, poodbierać ankiety, które dziś rozdam i po podpisywać 
księgi i stwierdzić czy nauka religii odbywa się jak należy. Taki objazd 
należałoby uskutecznić z wicedziekanem, którego trzeba dzisiaj wybrać. 
Wkrótce zapewne obejmie on całkowite urzędowanie dziekańskie, bo ja 
prowadzę dialog między życiem a śmiercią. Dialog trwa blisko rok, toteż 
może się rychło skończyć z wynikiem ekumenicznym. (...)

W tym momencie przywo³ajmy ponownie zdania z jednej z ostat-
nich relacji w „Liber memorabilium”, sporz¹dzonej dnia zadusznego 
- 2 listopada 1964 roku. Czytamy tam m.in.: „Na cmentarzu stawi³o 
siê kilkanaœcie tysiêcy ludzi. Zawsze by³o du¿o, ale jeszcze nigdy 
takich t³umów nie by³o.” Pomijaj¹c nie tak istotny dla nas fakt, 
¿e ocena frekwencji ludzi, którzy odwiedzili wtedy noworudzki 
cmentarz, mog³a byæ przesadzona albo ¿yczeniowa, popatrzmy 
oczami wyobraŸni na obraz uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych z 
1964 r. Zobaczymy ks. Micha³a Bia³ow¹sa - 70-letniego kap³ana, 
który przewodzi œwi¹tecznej procesji, pod¹¿aj¹c wolno g³ówn¹ 
cmentarn¹ alej¹ w górê, do krzy¿a, wœród morza œwiec ustawionych 
na grobach, skrytych w cieniu kasztanowców. Idzie, poœród spojrzeñ 
wiernych, którzy zgromadzili siê tego dnia, by wznieœæ modlitwy 
do Boga za dusze swoich bliskich zmar³ych, b¹dŸ po prostu, by 
postawiæ znicz na grobie znajomego. Czy wówczas, choæby przez 
chwilê, przez umys³ noworudzkiego proboszcza nie przemknê³a 
myœl, ¿e byæ mo¿e ju¿ za rok na jego nagrobnym pomniku ktoœ, 
a mo¿e wielu postawi œwieczkê i zmówi „zdrowaœkê” za spokój 
jego duszy?

Gdy zestawimy to pytanie z tymi punktami konferencji dekanalnej 
z 15 lutego 1965 r., których tematyka oraz daty wybiegaj¹ mocno w 
przysz³oœæ, a nastêpnie z innymi (przytoczonymi tu na koñcu zapisu), 
traktuj¹cymi z czarnym humorem o bliskoœci œmierci - jawi nam siê 
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wyraŸny rys ówczesnej postawy ks. Bia³ow¹sa. Pogodzony z wyro-
kami Boga kap³an niesie swój krzy¿ duszpasterski, z wielk¹ odwag¹ 
i œwiadomoœci¹, ¿e jego dni s¹ ju¿ policzone. Nadal przedk³ada 
obowi¹zki wobec wiernych ponad w³asn¹ tragediê - wyniszczaj¹c¹ 
chorobê. Nie traci przy tym polotu, humoru, pozostaje sob¹, a wszystkie 
sprawy biegn¹ wci¹¿ wyznaczonym torem.

Tak jak ka¿dy cz³owiek, który boi siê œmierci, ks. Micha³ 
odsuwa³ od siebie „ten kielich goryczy”, lecz jego organizm 
funkcjonowa³ ju¿ na granicy wytrzyma³oœci. W dniach 22 i 23 
lutego noworudzki dziekan (w asyœcie ks. Zdzis³awa Ostapiuka 
z Jugowa) po raz ostatni wizytowa³ wszystkie parafie Dekanatu 
Nowa Ruda. Byæ mo¿e ponownie gratulowa³ wówczas ks. Szcze-
panowi Sadowemu z parafii œw. Barbary w Drogos³awiu wyboru 
na wicedziekana, udzielaj¹c mu wskazówek, co do przejêcia 
obowi¹zków w dekanacie. W tych dniach ks. Bia³ow¹s wybra³ 
sobie (w wielkiej tajemnicy) dêbow¹ trumnê, któr¹ op³aci³. Nie-
prawdopodobne! A jednak, takim konkretnym, bezdyskusyjnym 
zakupem postawi³ „kropkê nad i” - nad swoim ¿yciem, bo jak 
mawia³ „krzy¿yk postawi kto inny...”. W poniedzia³kowy wieczór, 
22 marca 1965 r., na plac obok koœcio³a œw. Miko³aja zajecha³a 
karetka pogotowia.

- Po telefonie z parafii przybyłem prosto z domu na plebanię. 
Ks. Białowąs był w ciężkim stanie. Miał zaburzenia zespołu zamknię-
cia, niedrożności jelita. Wezwałem pogotowie.” - dziś, po tylu latach, 
ze szczegółami przypomina sobie tamte wydarzenia lekarz medycyny 
Danel. „- Wiedziałem, że operacja jest nieunikniona, ksiądz dziekan 
chyba zdawał sobie z tego sprawę. Jego oczy wyrażały ból, strach. 
Nadeszła chwila, w której trzeba było się bać. Nie pozwolił się zanieść 
do karetki. Sam szedł podtrzymywany przeze mnie i gospodynię Marię. 
Na dziedzińcu chwilę przystanął, spojrzał na plebanię i powiedział: Już 
tu nie wrócę. Początkowo sprzeciwiał się operacji, potem zrezygnował i 
zgodził się. Operowaliśmy go nocą ze śp. doktorem Pileckim. Krążenie 
nie domagało, ale była nadzieja, że wyjdzie z tego kryzysu. Po operacji 
był przytomny jeszcze dobę.

Wiadomoœæ o chorobie i operacji ks. Bia³ow¹sa spad³a na 
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mieszkañców Nowej Rudy „jak grom z jasnego nieba”. Dla 
wiêkszoœci wiernych by³a du¿ym zaskoczeniem. Wielu parafian 
zamierza³o odwiedziæ swojego duszpasterza w szpitalu „brackim”, 
lecz czas przyspieszy³ w tych dniach swój bieg. Jeszcze 23.III stan 
zdrowia noworudzkiego proboszcza pogorszy³ siê. Po nocy z 
wtorku na œrodê ks. Micha³ straci³ przytomnoœæ. PóŸnym wieczo-
rem 24 marca dŸwiêk uderzeñ wszystkich dzwonów parafialnego 
koœcio³a  œw. Miko³aja przekaza³ noworudzianom smutn¹ wieœæ o 
œmierci ks. Micha³a Bia³ow¹sa.
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Epitafium
(wciąż na nowo pisane)

W sobotê 27 marca 1965 roku, od wczesnych godzin rannnych 
do noworudzkiego koœcio³a parafialnego szli nieprzerwanym 
ci¹giem wierni. Wchodzili g³ówn¹ zachodni¹ bram¹ do pozbawio-
nej œwiat³a œwi¹tyni, przyklêkaj¹c u wejœcia i czyni¹c znak krzy¿a 
rêk¹, której palce ledwie moczyli w œwiêconej wodzie kropielnicy. 
Jedni czynili to œwiadomie, odnawiaj¹c tym ceremonia³em sw¹ 
wiêŸ z Bogiem i prosz¹c o przebaczenie za grzechy, inni trak-
towali ten proceder machinalnie, nie przywi¹zuj¹c ¿adnej wagi 
do symboliki. Wszystkich jednak prowadzi³ marcowego dnia do 
koœcio³a jeden cel - ostatnie po¿egnanie ks. Micha³a Bia³ow¹sa, 
proboszcza u œw. Miko³aja.

Setki noworudzian pod¹¿a³o œrodkiem nawy g³ównej œwi¹tyni 
w stronê o³tarza, przed którym spoczywa³o na katafalku okrytym 
kirem i w otwartej trumnie cia³o ks. Micha³a. Niektórzy parafianie 
stawali przed podwy¿szeniem prezbiterium, wielu wchodzi³o na 
schody i przystawa³o po bokach otoczonej krêgiem wieñców 
i zapalonych œwiec trumny. Zatrzymywali na chwilê wzrok na 
z³o¿onych na piersi i do pacierza d³oniach ks. Bia³ow¹sa. Pa-
trzyli na kap³ana le¿¹cego w dêbowinie, przybranego w szaty 
liturgiczne i w birecie na g³owie. Chylili czo³a przed swoim 
duszpasterzem, sk³adali rêce do pacierza, wspominali w myœlach 
zmar³ego. Potem w ciszy odchodzili, opuszczali Dom Bo¿y, w 
którym pozostawa³y ich modlitwy. Byæ mo¿e chcieli w takiej chwili 
pozostaæ  anonimowi. Przynajmniej do popo³udnia, gdy po Mszy 
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œw. sprawowanej za spokój duszy ks. Bia³ow¹sa, bicie czterech 
koœcielnych dzwonów da³o pocz¹tek procesji pogrzebowej.

¯a³obny kondukt ruszy³ spod parafialnej œwi¹tyni w d³ug¹ 
drogê przez miasto na cmentarz. Nowa Ruda ¿egna³a swego 
proboszcza t³umnie, mieszkañcy nie tylko szli za trumn¹, ale 
nieœli wieñce i kwiaty, stali w œcisku na chodnikach ulicy 
Koœcielnej, któr¹ przechodzi³a smutna procesja, prowadzona 
przez krzy¿ i dwa szpalery ksiê¿y. Byli te¿ tacy, którzy wygl¹dali 
z okien, widzieli rzekê ludzkich postaci p³yn¹cych dalej: naj-
pierw ulic¹ Nowotki, od siedziby Powiatowej Rady Narodowej 
do zakrêtu na kamiennym moœcie nad ul. Podjazdow¹, póŸniej 
do szpitala miejskiego i skrzy¿owania przy koœciele œw. Krzy¿a, 
gdzie kondukt zawróci³ w ul. Cmentarn¹. Tamtêdy, w cieniu i 
wzd³u¿ skarpy, milcz¹cy pochód ludzi przeszed³ ostatni odcinek 
do wejœcia na cmentarz. Na moment przystan¹³ na przeciw-
ko koœcio³a Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny, by daæ 
kolejn¹ zmianê nastêpnym noworudzianom nios¹cym trumnê. 
Po chwili kondukt pokona³ w powadze kolejne stopnie scho-
dów i przez kaplicê wejœciow¹, w której Maryja przywita³a ich 
op³akuj¹ca cia³o Chrystusa, wszed³ na cmentarz. Tutaj procesja 
przesz³a jeszcze kilkanaœcie metrów, by ostatecznie zatrzymaæ 
siê przy przygotowanym wczeœniej miejscu pochówku. Trumna 
ze zw³okami kap³ana spoczê³a na belkach nad grobow¹ jam¹. 
Czerwona, krwista ziemia i glina wydobyte spod zielonej darni 
niebawem mia³y otuliæ swym ch³odem ks. Bia³ow¹sa.

Ludzie zgromadzili siê szerokim krêgiem wokó³ trumny i w 
skupieniu uczestniczyli w pogrzebowych obrzêdach, którym 
przewodzi³ ks. biskup Andrzej Wronka. W pierwszych szeregach 
stanêli krewni ks. Micha³a, a wœród nich bracia i siostry z ks. Ka-
zimierzem na czele, bratanek Boles³aw z ma³¿onk¹ i siostrzenica 
Krystyna. Obok zajêli miejsca kap³ani i siostry zakonne oraz naj-
wierniejsi parafianie z Nowej Rudy a tak¿e Budzowa. Poœród tych 
ostatnich siwiutkim, rzadkim w³osem wyró¿nia³ siê Jan Rydzy.

Kiedy celebrans wypowiedzia³, ju¿ w nowej formule i po polsku 
s³owa: „Prochem jesteœ i w proch siê obrócisz...” wzrok wszystkich 
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uczestników pogrzebu skupi³ siê na trumnie ks. Bia³ow¹sa, któr¹ 
za moment opuszczono na linach w dó³ grobu. Wtedy w sercach 
wielu królowa³a tylko ¿a³oœæ. Gdy pierwsze grudy glino-ziemi 
zadudni³y o drewno trumny podniós³ siê p³acz, lecz wprawne 
rêce grabarzy kontynu³owa³y swoje dzie³o. Umys³y ogl¹daj¹cych t¹ 
scenê podpowiada³y swoim duszom, ¿e coœ w tej chwili siê koñczy. 
JaŸñ wytrwale gubi³a te podszepty, przywo³uj¹c coraz to inne 
wspomnienia o ich proboszczu. W namacalnym znaczeniu nast¹pi³ 
rzeczywisty kraniec pewnego etapu w ¿yciu parafii œw. Miko³aja. 
Nikt nie chcia³ siê jeszcze z tym zmierzyæ, gdy¿, wspomnienie i 
pamiêæ o ks. Michale dopiero mia³y zacz¹æ kie³kowaæ.

Wstępując na noworudzki cmentarz komu-
nalny nie sposób nie zauważyć pomnika 
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po lewej stronie od wejścia, przy głównej 
alei, na którym niemal zawsze stoją świeże 
kwiaty. Nagrobny medalion, wyryte daty i 
litery informują nas o tym, że jest to miejsce 
wiecznego spoczynku księdza Michała Bia-
łowąsa - noworudzkiego duszpasterza. Sło-
wa epitafium: „Kochałem Parafian dobrze 
im czyniłem, wybacz Panie w czymkolwiek 
zawiniłem” i dziś zaświadczają o tym, czym 
żył przez lata swej kapłańskiej posługi ks. 
Białowąs. Również po śmierci dane mu zo-
stało na zawsze przewodzenie noworudzkiej 
wspólnocie zmarłych. Nieprzerwanie przez 
35 lat wita na cmentarzu kolejnych wędrow-
ców, których czas istnienia na ziemi dobiegł 
końca. Żywym przypomina o nieuchronności 
śmierci i nicości tego świata, zdając się 
ciągle na nowo powtarzać: „Michael - któż 
jak Bóg”.



268 Sprawy do zapamiętania

GRób



269Liber memorabilium księdza Białowąsa



270 Sprawy do zapamiętania

Bibliografia



271Liber memorabilium księdza Białowąsa

Spis treści
Przedmowa .....................................................................................5

Wprowadzenie................................................................................7

Z Budzowa powrót do Nowej Rudy .............................................9

Kap³añski los: dzisiaj tu, jutro tam ..............................................37

Bilans pierwszego roku................................................................63

Ksiê¿a i egzekutorzy ....................................................................81

Pod lup¹ „bezpieki” ...................................................................103

Za ciosem, cios ...........................................................................127

Z nadziej¹ na przysz³oœæ ............................................................173

Œmiech u progu nowej epoki ....................................................205

Wzi¹æ swój krzy¿ ........................................................................231

Ostatnie miesi¹ce, ostatnie dni ..................................................255

Epitafium (Wci¹¿ na nowo pisane) ...........................................263

Bibliografia ..................................................................................270



272 Sprawy do zapamiętania


