
STRAŻNIK SUMIENIASTRAŻNIK SUMIENIA

Proboszcz parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie
w czasach drugiej wojny światowej



1

STRAŻNIK SUMIENIA

Ks. Georg Wache
— proboszcz parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie

w czasie drugiej wojny światowej

Opracował ks. Jerzy Kos

Nowa Ruda 2008



2

Noworudzkie biografie

Łamanie i druk:
Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński
ul. Armii Krajowej 15
57-400 Nowa Ruda
tel./fax 074 872 50 92
e-mail: drukarnia@kokocinski.pl

Rys historyczny: Tadeusz Bieda

Tłumaczenie z języka niemieckiego:
Łucja Boese, Felicitas Pohl, Alfons Welzel

Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos

Na 1 stronie okładki wykorzystany został obraz p. Ilony Antoniów

Korekta: Aneta Wołczańska



3

  

WSTĘP



4



5

*

Nie trzeba siebie, wciąż siebie, mieć środkiem, 
By, mimowiednie, się nie stać wyrodkiem — 
Nie trzeba myśleć, że jest podobieństwo 

Być demokratą… bez Boga i wiary 
(Czego, jak świat ten — nie bywało — stary!) 
Ni — bez wyznania że bywa męczeństwo. 
 
*
— Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, 
A prawdom kazać, by za drzwiami stały; 
Przedawać laury starym znajomościom, 
Mówiąc, że dziejów-rytm zgłuszą tymbały! 

* 
Nie trzeba stylu nastrajać ulicznie 
Ni Ewangelii brać przez rękawiczkę; 
Być zacnym — ckliwo, być podłym — praktycznie, 
Zapełniać próżnię-sensu… przez potyczkę — 
I rejterować… lubo-heroicznie!…

(C.K. Norwid, Początek broszury politycznej)
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Ksiądz Wache w 1932 roku, Jego podpis i parafa
(Wache znaczy także strażnik, obserwator)
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Pewnym jest, że Ksiądz Georg Wache nie znał naszego 
wieszcza Cypriana Kamila Norwida, ale te właśnie uni-
wersalne słowa pasują do Jego stylu życia. Ucząc się łaciny, 
poznał zapewne inne słowa — Rzymianina Juwenalisa, 
który w Satyrze VIII napisał: MIEJ TO ZA NAJWIĘKSZĄ POD
ŁOŚĆ, GDY KTOŚ PRZEDKŁADA ŻYCIE NAD HONOR, A PRAGNĄC 
ŻYCIE ZACHOWAĆ, TRACI RACJE, DLA KTÓRYCH WARTO ŻYĆ.

Niesprzyjające okoliczności (regres gospodarczy lat 
dwudziestych, wojna, hitleryzm, upadek moralności 
i sze rzący się programowo ateizm) nie złamały postawy 
Księdza Wache, który zachował zdrowy kościec życiowy. 
Wczytując się w treść kroniki, widzimy człowieka, który 
jest pełen wiary i nadziei. 

Potrzeba nam ludzi sumienia — wołał za naszych cza-
sów Jan Paweł II w Skoczowie w 1995 roku. Można te 
słowa odnieść do tego kapłana, któremu dano posługi-
wać w noworudzkiej parafii w czasach straszliwej drugiej 
wojny w XX wieku. Dziś nie trzeba tłumaczyć żadnego 
Jego słowa z Jego kroniki parafialnej. Nie trzeba doda-
wać interpretacji. Nie uległ modzie, okolicznościom, 
nie nastrajał swojego stylu życia ulicznie i obiegowo. Nie 
trzeba tłumaczyć, że „takie były czasy, tak musiał, on tak 
nie myślał”. Był sobą. Nie pochwalał ówczesnego systemu 
politycznego. W kronice pod datą 1933 roku napisał:

Przełom i jego następstwa dla Kościoła i duszpasterstwa.
„Hitlerowi przydzielono prawa dyktatorskie. Kapłanów 
ograniczono do działalności w kościele, zakrystii i szkole. 
Kościół wyłączono z życia publicznego i politycznego. 
Państwo obiecało przejąć ochronę nad Kościołem 
i wiarą. Nasz katolicki burmistrz Bechstein w lipcu został 
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Noworudzki trębacz z Hitlerjugend,
autor znalezionego na strychu pamiętnika
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odwołany. Zlikwidowano deputat szpitalny. Zawieszono 
działalność Katolickiej Fundacji Chorych „ Mariahilf” 
jako instytucji doradzającej i orzekającej. Ksiądz więcej 
nie został powołany. Komisja cmentarna działa pozornie. 
Rada Parafialna nie ma głosu. Decyzje podejmuje prze-
wodniczący. Zmartwieniem jest brak naszych katolickich 
związków, które zniknęły jako polityczne. Zagrożone są 
nasze katolickie związki młodzieżowe. Totalitarne państwo 
chce w 100% posiadać młodzież. Wychodzi z założenia, że 
młodzież najpierw należy do państwa, a potem do rodzi-
ców. Smutną i znaczącą rzeczywistością jest to, że tak duży 
związek jak Katolicki Związek Nauczycieli rozwiązał się 
dobrowolnie i bez nacisku. Jest to jedyny związek, który 
rozwiązał się dobrowolnie. Ten [1933] rok jest rokiem pró-
bowania i mierzenia sił. Niech Bóg da dobre rozwiązanie 
niemieckiemu ludowi”.

Nie był zawodowym rewolucjonistą, ale umiał z godno-
ścią cierpieć sądowe prześladowania za prawdę. Zapewne 
miał rys swojego patrona — św. Jerzego, którego imię 
nosił. Nazwisko zobowiązywało do stania na straży. 
Dlatego trwał, broniąc tego, co święte i nieprzemijające.

Jakże fałszywie brzmią dziś słowa ze znalezionego na 
strychu pamiętnika młodego noworudzianina, który 
w listopadzie 1943 roku tak oceniał sytuację:

„Ta książka niech opowie o moim życiu. Piszę to w czasie, 
gdy nasza Ojczyzna zmaga się o przetrwanie, gdy walczymy 
o przeżycie. Rosjanie z licznymi dywizjami obiegali front 
na Dnieprze, Anglicy i Amerykanie z wielką przewagą nas 
napadli we Włoszech, a Ojczyzna z wielkim heroizmem 
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Akta personalne Księdza Wache
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odpierała liczne napady terrorystyczne. W niezmąconej 
wierze w walce o sprawiedliwość naród niemiecki walczy, 
cierpi i pracuje, wierząc w niemieckie zwycięstwo”.

Ksiądz Wache na kartach kroniki parafialnej bardzo 
inteligentnie daje do zrozumienia, że wojna i panujący 
system polityczny to zła droga. Aby ktoś niepowołany nie 
robił użytku z Jego ocen, czasami ukrywa swoje poglądy 
za sentencjami łacińskimi, jak wtedy, gdy pisze:

„Po długiej zimie wiosna nie chce przyjść. Ciągle zimno, 
deszcz, wiatr i nie ma słońca ni żadnego ciepła. Koniec 
kwietnia i powyżej 600 m leży śnieg. 1 maja nie ma ani 
jednego listka zielonego, ani jednego pączka, nawet nowej 
trawy. Tylko wojna kwitnie dalej. 26 kwietnia zajęto Ateny. 
Europa bez Rosji naszą jest”.

I kończy słowami po łacinie:

„Benedicat Dominus exitum” [„Niech Pan Bóg błogosławi 
uchodźców”].

Trudny rok 1942 zaczyna także po łacinie:

„Parce nobis, Domine” — „Oszczędź nas, Panie”. 

Z wielkim szacunkiem pisze o innych narodowościach: 
Francuzach, Ukraińcach, i jest pod wrażeniem religij-
ności jeńców z Polski, którzy tak gorliwie uczestniczyli 
we Mszy Świętej, a tylko dwóch nie poszło do Komunii 
Świętej.
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Poświęcenie kamienia 
węgielnego pod kościół 

we Włodowicach
14 czerwca 1928 r.

Ks. Georg Wache 
w gronie budowni-

czych kościoła 
we Włodowicach
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Pragnę przybliżyć kolejną postać z historii naszej para-
fii i naszego miasta. To Jemu zawdzięczamy, iż po wielu 
latach od pierwszej wojny światowej, pod koniec lat 
dwudziestych, uzupełniony został prospekt organowy. 
Największe piszczałki zostały zrabowane i przetopione 
na kulki. Organy oszpecone i pozbawione prospektu 
straszyły swoim wyglądem i nie brzmiały pełnym gło-
sem. Mieszkańcy Włodowic mogą Mu być wdzięczni za 
postawiony w latach 1928–1929 kościół (obecnie jedyny 
w Polsce pod wezwaniem św. Piotra Kanizjusza). To Jego 
determinacji i poświęceniu zawdzięczamy ogrzewanie 
kościoła św. Mikołaja. Po przeszło półwieczu wykorzysta-
liśmy wykute z mozołem kanały grzewcze.

Niech przemówi do nas z własnoręcznie zapisanych 
kart  kroniki parafialnej i zachęci do życia owocnego.

Na koniec winien jestem podziękowanie wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do tego, że niniejsze opraco-
wanie mogło powstać i zostać wydane. Pan Tadeusz Bieda 
zadbał o przedstawienie historycznego kontekstu. Pani 
Łucja Boese, pani Felicitas Pohl i pan Alfons Welzel pod-
jęli się żmudnej pracy rozszyfrowywania rękopisów i ich 
tłumaczenia z języka niemieckiego. Pani Ilona Antoniów 
wyraziła zgodę na wykorzystanie Jej obrazu na okładce. 
Wreszcie Państwo Kokocińscy nadali książce ostateczną 
postać. Wszystkim składam ogromne Bóg zapłać.

 Ks. Jerzy Kos
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Dyplom ukończenia studiów teologicznych, 1 sierpnia 1904 r.

List rekomen-
dacyjny

hr. Antoniego 
Magnisa
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KILKA DAT I FAKTÓW
Z ŻYCIORYSU KSIĘDZA GEORGA WACHE:

Urodził się 22 grudnia 1876 roku w Kłodzku jako 
drugi syn z trójki rodzeństwa; najstarszy był Maksymilian, 
później Georg i siostra Jadwiga.

Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu 23 czerwca 
1905 roku.

Przez niecały rok był wikariuszem w Jaszkowej Górnej 
— od 1905 do 1906, w Lewinie Kłodzkim od 1906 
do 1911 roku i od 1911 do 1919 roku w rodzinnym 
Kłodzku. Rekomendowany przez hrabiego Antoniego 
Magnisa z Bożkowa został proboszczem w Nowej Rudzie 
i służył noworudzianom przez 26 lat. Choć kronika mil-
czy, to między rokiem 1942 a 1943 został wyróżniony 
przez Ojca Świętego tytułem prałata. Pod koniec wojny, 
16 maja 1945 roku, został mianowany odpowiedzial-
nym za sprawy personalne w Kotlinie Kłodzkiej. Zmarł 
w Nieheim w Nadrenii Północnej-Westfalii 20 września 
1949 roku.

Zmarł wygnany wojenną zawieruchą, z dala od Nowej 
Rudy, gdzie przeżył trzecią część swojego ziemskiego 
życia. Z wdzięcznością pamiętajmy o tym kapłanie 
i noworudzianinie z wyboru. Niech nie braknie także 
i naszej modlitwy w Jego intencji i wdzięcznej pamięci 
o Jego dziełach.
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Nieheim:
panorama z widokiem na szpital, w którym najpierw posługiwał, 
a później zmarł ks. Georg Wache (dziś Dom dla osób starszych)

Kościół w Nieheim
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I.

KOŚCIÓŁ HRABSTWA KŁODZKIEGO
WOBEC

NAZIZMU I WOJNY
(Tadeusz Bieda)
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Nazizm wobec chrześcijaństwa

Założeniem ideologii narodowego socjalizmu było 
panowanie tylko jednej ideologii i siły politycznej oraz 
zniszczenie lub podporządkowanie sobie wszystkich nie-
zależnych sił społecznych, wśród nich oczywiście Kościoła 
katolickiego. W dłuższej perspektywie niemożliwe wyda-
wało się utrzymanie koegzystencji totalitarnego państwa 
z instytucją, która miała charakter ponadnarodowy 
i ponadpaństwowy. NSDAP następująco formułowała 
swoje stanowisko wobec religii i Kościołów (24. punkt 
programu):

„Popieramy wolność wszystkich wyznań religijnych w pań-
stwie, o ile nie szkodzą one racji stanu lub nie występują 
przeciwko moralności rasy germańskiej. Partia jako taka 
popiera chrześcijaństwo pozytywne, nie utożsamia się 
jednak z żadnym określonym wyznaniem. Partia zwal-
cza żydowsko-materialistycznego ducha obecnego w nas 
i wokół nas i jest przekonana, że permanentne uzdrawia-
nie naszego narodu może nastąpić tylko na fundamencie 
owej walki”.

Kluczowym pojęciem było tu chrześcijaństwo pozy-
tywne, przez które rozumiano identyfikowanie się chrze-
ścijan i Kościołów chrześcijańskich z zasadami takimi jak 
rasizm, germański nacjonalizm i bezwarunkowa lojal-
ność wobec państwa.

Głosiciele nowej ideologii mniej lub bardziej otwar-
cie głosili, że założeń narodowego socjalizmu nie można 
pogodzić z chrześcijaństwem. Adolf Hitler, wychowany 
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Zgoda władz państwowych na objęcie posługi proboszcza
w Nowej Rudzie przez ks. Georga Wache
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w rodzinie katolickiej, był w istocie religijnym nihilistą. 
Choć imponowała mu organizacja i potęga Kościoła, to 
religię chrześcijańską nazywał religią niewolników. Póki 
było mu to potrzebne politycznie i propagandowo, zwo-
dził Kościoły obietnicami tolerancji i nieingerencji.

Inny ideolog nazizmu, Martin Bormann, twierdził, 
że wspieranie, a nawet tolerowanie rozwoju chrześcijań-
skiej etyki odsuwa realizację głównego celu, jakim było 
zjednoczenie narodu niemieckiego. Uniwersalizm kato-
licyzmu, który z założenia odrzuca rasizm i odwołuje się 
do zasad ponadnarodowych, wyraźnie był nie do pogo-
dzenia z propagowanym niemieckim szowinizmem.

7 kwietnia 1933 roku Hitler tak przemawiał do swoich 
zwolenników:

„Co do konfesji, czy ta, czy tamta, wszystko to to samo. 
Nie mają żadnej przyszłości przed sobą. W każdym razie 
nie dla Niemców […] Czy to Stary Testament, czy Nowy 
[…] wszystko to jedno i to samo żydowskie oszustwo. 
Kościół niemiecki, niemieckie chrześcijaństwo to spazm; 
albo się jest Niemcem, albo chrześcijaninem […] Nie 
chcemy ludzi, którzy zezują na tamtą stronę. Chcemy 
ludzi, którzy w sobie rozpoznają i wyczuwają Boga”.

Wśród przywódców III Rzeszy istniały dwie postawy 
w stosunku do Kościołów chrześcijańskich. Jedni —  
jak H. Himmler i M. Bormann — uważali, że z religią, 
zwłaszcza z Kościołem katolickim, należy się rozprawić 
stanowczo i możliwie w jak najkrótszym czasie; inni — 
jak A. Hitler i J. Goebbels — chcieli ją złagodzić na czas 
wojny i wykorzystać do swych własnych celów. Obie te 
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tendencje występowały w polityce państwowej z mniej-
szym lub większym natężeniem.

W okresie po przejęciu władzy naziści złagodzili swe 
wrogie nastawienie do Kościoła katolickiego, chcąc go 
zneutralizować, uzyskać jego poparcie lub przynajmniej 
tolerancję wobec stosowanych przez siebie metod walki 
politycznej. Takie było m.in. podłoże wystąpienia z ini-
cjatywą porozumienia na arenie międzynarodowej ze 
Stolicą Apostolską.

Stolica Apostolska wobec nazizmu

Powstanie ideologii nazistowskiej opartej na pogań-
skich hasłach i przejęcie przez nią władzy wywołało 
niepokój papieża Piusa XI. Jednak po konsultacjach 
z niemieckim episkopatem podjął on rozmowy z rządem 
Hitlera.

 20 lipca 1933 roku podpisany został konkordat mię- 
dzy Niemcami a Stolicą Apostolską. Akt ten III Rzesza 
wykorzystywała jako dowód, że jej celem jest porozumie-
nie i przestrzeganie zasad międzynarodowych. Hitler 
zyskał w ten sposób może nie poparcie, ale milczenie 
Kościoła katolickiego w posunięciach, które mogły 
wywołać niechęć lub protest, jako niezgodne z zasadami 
chrześcijaństwa. Kościół katolicki uzyskał formalne 
potwierdzenie wolności religijnej, prawa do organizowa-
nia szkolnictwa wyznaniowego i dalszej działalności sto-
warzyszeń religijno-społecznych, pod warunkiem jednak 
apolityczności. W następnych latach prawa te okazały się 
iluzoryczne. Jednak w pierwszym okresie rządów hitlerow-
skich biskupi katoliccy, lojalni wobec władz, nawoływali 
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do poparcia reżimu nazistowskiego. Milcząco potrakto-
wali politykę zwalczania opozycji, organizowania mor-
dów politycznych i obozów koncentracyjnych.

 Kiedy Hitler umocnił swoją pozycję, zwłaszcza po poro-
zumieniach z Włochami i Japonią w 1936 roku, pojawiły 
się antykościelne i antyreligijne zarządzenia: zlikwido-
wanie katolickich stowarzyszeń i szkół wyznaniowych, 
podporządkowanie dzieci i młodzieży antyreligijnemu 
wychowaniu w organizacjach Hitlerjugend i Arbeitsfront. 
Duchowni katoliccy za drobne przewinienia lub na pod-
stawie donosów byli aresztowani i sądzeni.

Odpowiedzią na to była wydana 14 marca 1937 roku 
encyklika Piusa XI, napisana w języku niemieckim, 
Mit brennender Sorge („Z gorącym niepokojem”). Została 
ona odczytana we wszystkich kościołach w Niemczech 
w Niedzielę Palmową 21 marca 1937 roku bez zgody władz 
państwowych, co było rzeczą niespotykaną w ówczesnych 
Niemczech. Wydrukowany nakład w całości skonfisko-
wało gestapo, a rząd III Rzeszy oficjalnie zaprotestował 
przeciw jej treści. Nie doprowadziło to jednak do zerwa-
nia konkordatu.

Nad tekstem encykliki pracowali: watykański sekretarz 
stanu Eugenio Pacelli (późniejszy Pius XII, 1939–1958), 
niemiecki kardynał, Michael von Faulhaber, i sam 
Pius XI. Choć w tekście nie pojawia się nazwa nazizm 
i nazwisko Hitler, jej treść jednoznacznie wskazuje, o kim 
mowa. Zwłaszcza mocno brzmią fragmenty dotyczące two-
rzenia neopogańskiej religii państwowej. Papież pisze:

„Kto, hołdując panteistycznej mglistości, utożsamia Boga 
ze światem, kto z Boga czyni coś ziemskiego i ze świata coś 
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boskiego, nie należy do wierzących w Boga. Kto, idąc niby 
za wierzeniami starogermańsko-przedchrześcijańskimi, na 
miejsce Boga osobowego stawia groźne nieosobowe fatum 
[…] taki człowiek nie może sobie rościć prawa, by go zali-
czono do wierzących w Boga. Kto wynosi ponad skalę war-
tości ziemskich rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój 
państwa, przedstawicieli władzy państwowej albo inne 
podstawowe wartości ludzkiej społeczności […] i czyni 
z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religij-
nych, i oddaje im cześć bałwochwalczą, ten przewraca 
i fałszuje porządek rzeczy stworzony przez Boga-Człowieka. 
[…] Tylko płytkie umysły mogą popaść w ten błąd, by 
mówić o Bogu narodowym, o religii narodowej, tylko 
one mogą podjąć daremną próbę, by w granicach jednego 
tylko narodu, w ciasnocie krwi jednej rasy zamknąć Boga, 
Stwórcę wszechświata, Króla i Prawodawcę wszystkich 
narodów”.

Papież potępił też próby „oczyszczenia” religii chrześci-
jańskiej z nauk Biblii hebrajskiej:

„Tylko ślepota i pycha mogą zamykać oczy na skarby nauk 
zbawiennych, jakie mieszczą się w Starym Testamencie”.

Pius XI bronił prawa szkół katolickich i instytucji 
kościelnych do swobody wychowania i działania. Wyraził 
uznanie księżom, którzy „musieli i muszą znosić cierpie-
nie i prześladowanie — a nawet więzienie i zesłanie do 
obozów koncentracyjnych”, i nadzieję, że naród nie-
miecki gotów będzie spełnić zadanie „włożone nań przez 
Najwyższego, w walce z burzycielami chrześcijańskiego 
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Zachodu, w zgodzie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli 
z innych narodów”.

Burzycielami chrześcijańskiego Zachodu byli nie 
tylko naziści. Pius XI kilka dni po Mit brennender Sorge, 
19 marca 1937 roku, ogłosił kolejną encyklikę, Divini 
Redemptoris („O bezbożnym komunizmie”), potępiającą 
marksizm, komunizm, bolszewizm, prześladowania 
katolików w Rosji, Meksyku i rewolucyjnej Hiszpanii. 
To, przed czym przestrzegał Pius XI, niestety, nastąpiło: 
nazizm i komunizm bolszewicki okazały się katastrofą dla 
świata i dla poddanych im narodów. Polityka Watykanu 
w epoce Hitlera była ostrożniejsza wobec III Rzeszy niż 
wobec Rosji stalinowskiej, ale nie z powodu słabości do 
nazizmu — który obiecywał totalną rozprawę z potępia-
nymi przez papieża liberalizmem i komunizmem — lecz 
z powodu walki wydanej przez nazistów chrześcijaństwu 
w Niemczech.

Pius XII, którego początek pontyfikatu przypadł na 
lata drugiej wojny światowej, okazał się bardziej dyplo-
matą niż przywódcą chrześcijaństwa, który otwarcie 
zwalcza ideologię nazizmu. Papież obawiał się, że zdecy-
dowane potępienie działań hitlerowskich może spowo-
dować zwiększenie prześladowań katolików w krajach 
okupowanych, a zwłaszcza w Niemczech. W tych ostat-
nich obawiał się podziału wśród katolików niemieckich 
i miał świadomość, że apele i protesty nie odniosą rezul-
tatu w państwie totalitarnym.

Wielu zarzuca Piusowi XII germanofilizm oraz wiarę, 
że Niemcy będą siłą, która powstrzyma pochód bezboż-
nego komunizmu. Istotnie, Ojciec Święty był świadomy, 
jakie skutki może przynieść zwycięstwo hitleryzmu, ale 
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zwycięstwo komunizmu uważał za jeszcze większe zagro-
żenie. Pius XII widział siebie jako mediatora, stąd starał 
się nie opowiadać zdecydowanie po żadnej stronie. Nie 
opowiadając się za żadną ze stron, w swoich orędziach 
bożonarodzeniowych mówił zdecydowanie o zasadach 
moralnych, przyczynach wojen, zgubnym wpływie nacjo-
nalizmu oraz wzywał do budowania wspólnoty narodów 
kierującej się wartościami moralnymi.

W działaniach Stolicy Apostolskiej kluczowa była 
wizja papieża, który dążył do tego, aby katolicyzm prze-
trwał w miarę nienaruszony i po wojnie miał zdecydo-
wany wpływ na przyszłość świata. 

Kościół niemiecki a państwo nazistowskie

Trzeba stwierdzić, że liczba katolików, którzy byli pod 
wpływem poczucia solidarności narodowej lub zafascyno-
wani skutecznością dyktatury hitlerowskiej w Niemczech, 
była dość duża. Coraz szersze kręgi zataczało uniesienie 
narodowe, które jeszcze potęgowało się pod wpływem 
sukcesów politycznych nazistów. Jednocześnie narastała 
niechęć, wrogość systemu państwowego wobec instytu-
cji religijnych, obcych ideologicznie. Ulegali jej również 
zwykli mieszkańcy III Rzeszy. Duchowni stawali się grupą 
pod specjalnym nadzorem.

Pastor Bruno Theek, więzień Dachau, tak opisywał to 
doświadczenie:

„Państwo opętał rodzaj policyjnego amoku, wszędzie 
szpicle i tajniacy, zbiorowe egzekucje. Wszystkie nabożeń-
stwa nadzorowane, agenci gestapo zapisują teksty kazań, 
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spisuje się wchodzących i wychodzących z probostwa. 
Pastorzy dostają zakaz przemawiania lub nakaz opusz-
czenia miejsca stałego pobytu. Nakłada się im areszty 
domowe, wstrzymuje wypłatę uposażeń; aresztowania 
i zsyłki do obozów koncentracyjnych pod byle pretek-
stem. Niepokornych pastorów oskarża się o nadużywanie 
ambony do wrogiej propagandy, SS i SA napadają na pro-
boszczów i wiernych. Rano zacytowałem znamienny tytuł 
z gazety, nie minęło południe, jak już byłem zatrzymany”.

Taka atmosfera dławiła chęć i zdolność masowego 
oporu. Do walki stawali wtedy bohaterowie, reszta mil-
kła, kolaborowała lub skupiała się na ratowaniu jakiegoś 
minimum, na przykład struktur kościelnej działalno-
ści duszpasterskiej czy charytatywnej. To również trzeba 
wziąć pod uwagę, wydając ocenę postawy Kościołów nie-
mieckich wobec nazizmu. Atmosfera taka pogłębiła się 
podczas wojny. Każdy akt krytyki, niechęci wobec władz 
traktowano jak zdradę narodu czy państwa. Towarzyszyła 
temu nasilona propaganda, w której pobrzmiewał często 
język iście religijny, ale treści nie miały nic wspólnego 
z wiarą w Boga. Tego ostatniego zastępował… Adolf 
Hitler. Jako przykład może służyć wiersz, którego uczono 
niemieckie dzieci w przedszkolach:

Wodzu, mój wodzu, przez Boga mi dany,  
Chroń i opiekuj się długo mym życiem!  
Z największego nieszczęścia wybawiłeś Niemcy,  
Tobie zawdzięczam mój codzienny chleb,  
Pozostań jeszcze długo ze mną, nie opuszczaj mnie,  
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Wodzu, mój wodzu, moja wiaro, moje światło!  
Bądź pozdrowiony, mój wodzu!

Katolicy, którzy mieli odwagę przeciwstawić się reżi-
mowi, nie zawsze znajdowali zrozumienie czy wsparcie ze 
strony hierarchii.

Choć, niestety, wśród niemieckich katolików — 
nawet duchownych — nie brakło zwolenników hitle-
ryzmu, wielu — podobnie jak monachijski arcybiskup 
— patrzyło na ideologię narodowego socjalizmu kry-
tycznie i starało się jej nie ulegać. Nie widziano jednak 
możliwości otwartego sprzeciwu ani wywarcia wpływu na 
politykę III Rzeszy. 

Niemieckim biskupom nieraz zarzuca się brak takiej 
odwagi wobec nazistowskiego reżimu. Przewodniczącym 
zbierającej się w Fuldzie Konferencji Episkopatu był 
kard. Adolf Bertram z Wrocławia. Sędziwy już wówczas 
hierarcha, dobrze pamiętając trudności, jakie przeżywał 
Kościół w Niemczech za czasów kulturkampfu, był prze-
konany, że w publicznych wystąpieniach należy unikać 
krytykowania władz. Czynił to z troską o dobro Kościoła, 
nie chcąc narażać go na szykany.

Podobnie myślało wielu innych niemieckich biskupów. 
Niektórzy jednak zdobywali się na krytyczne wypowiedzi 
o polityce hitlerowskiego reżimu nie tylko prywatnie czy 
w podaniach do władz, ale i na ambonie. Słynne były 
kazania, które głosił biskup Clemens August von Galen 
z Münster. Cenili je również Żydzi, mimo iż ich wprost 
nigdy nie wymieniał. Po antysemickich pogromach tzw. 
nocy kryształowej w listopadzie 1938 roku biskup Galen 
gotów był jawnie bronić Żydów z ambony, lecz oni sami 
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prosili, by odstąpił od tego zamiaru, obawiając się, że 
mogłoby to jeszcze pogorszyć ich sytuację. Hitlerowcy 
nienawidzili odważnego hierarchy, ale nie zdecydowali 
się go aresztować. W roku 1946 Pius XII mianował 
Clemensa Augusta von Galena kardynałem, zaś w 2005 
roku Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym.

Podobną odwagą odznaczał się biskup Berlina Konrad 
von Preysing. Na posiedzeniach Episkopatu opowiadał 
się za jawnym protestem przeciw prześladowaniu Żydów. 
Proboszczem berlińskiej katedry był wtedy ks. Bernhard 
Lichtenberg. Biskup von Preysing powierzył mu opiekę 
w skali diecezjalnej nad konwertytami z judaizmu na 
katolicyzm — prześladowanymi przez hitlerowców tak 
samo jak ci, którzy religii nie zmienili. Po kryształowej 
nocy 1938 roku nieustraszony proboszcz co wieczór 
publicznie modlił się za Żydów w katedrze św. Jadwigi, 
odległej tylko o kilometr od kancelarii Rzeszy, gdzie urzę-
dował Hitler. Aresztowany w roku 1941, dwa lata później 
ks. Lichtenberg zmarł podczas transportu do Dachau. 
W roku 1996 Jan Paweł II beatyfikował go w Berlinie.

Lokalny Kościół wrocławski i kłodzki wobec wyzwań 
okresu wojny i polityki państwa niemieckiego

Należący do archidiecezji praskiej wielki dekanat 
kłodzki — ze względu na swoje położenie w państwie nie-
mieckim — w sferze społecznej i politycznej bardziej obra-
cał się w orbicie spraw niemieckich niż czeskich. Nasilające 
się wpływy nazizmu oraz komunizmu w Republice 
Weimarskiej (tak nazywano państwo niemieckie w latach 
1918–1933) dawały się tu wyraźnie odczuć.
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Kościół pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie w 1940 r.
i oficjalne dane parafii
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Arcybiskupi prascy, którym teoretycznie podlegał 
Kościół kłodzki, mieli niewielkie możliwości oddziaływa-
nia na to, co działo się w podległym im dekanacie. Stojący 
na czele archidiecezji kard. Karel Kašpar (1931–1941) po 
zajęciu przez Niemcy w marcu 1939 roku Czechosłowacji 
i utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw stracił resztki 
wpływu na sytuację tamtejszego Kościoła. Po jego śmierci 
władze hitlerowskie nie dopuściły do powołania nowego 
arcybiskupa i zastępował go aż do 1946 roku wika-
riusz kapitulny Bohumil Opatrný. Wobec czeskiego 
Kościoła katolickiego prowadzono taką samą politykę jak 
w Niemczech — aresztowano i zamknięto w obozach kon-
centracyjnych 487 księży i zakonników, z czego 70 ponio-
sło śmierć. Przykładem może być kardynał Josef Beran, 
arcybiskup praski w latach 1946–1969. W czerwcu 1940 
roku został aresztowany przez gestapo. Był więziony na 
Pankracu w Pradze, potem w Terezinie; w tym obozie wraz 
z Beranem więziono ks. Stepana Trochtę, późniejszego 
biskupa Litomierzyc i kardynała. W latach 1942–1945 
Beran był więziony w obozie koncentracyjnym Dachau. 
Konsekwencje niemieckiej okupacji poniosło wielu kato-
lickich intelektualistów czeskich.

Dla sytuacji Kościoła w dekanacie kłodzkim większe 
znaczenie miała sytuacja w Kościele niemieckim, a zwłasz-
cza w diecezji wrocławskiej. Tu od 1914 roku ordynariu-
szem był kardynał Adolf Bertram. Po dojściu do władzy 
Adolfa Hitlera stanął on przed najcięższym wyzwaniem. 
Jako konserwatysta zakładał szacunek dla zwierzchności, 
a ewentualne protesty przeciw działaniom władzy mogły 
mieć miejsce — według niego — jedynie z zachowaniem 
urzędowych procedur.
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Kard. Adolf Bertram wysyłał protesty do rządu, głów-
nie dotyczące spraw, które były wymierzone przeciw 
dobru Kościoła, ale nie spotykały się one z reakcją nazi-
stów. Upominał się o prawa nie tylko katolików; głośnym 
echem odbił się jego memoriał wysłany do ministra spra-
wiedliwości z dnia 16 lipca 1941 roku, gdy naziści przystą-
pili do mordowania ludzi upośledzonych umysłowo. Nic 
więc dziwnego, iż władze hitlerowskie usiłowały usunąć 
kard. Adolfa Bertrama z wrocławskiego ordynariatu. 

 W 1935 roku, nie licząc się z zastrzeżeniami Episko-
patu, uchwalono słynne ustawy rasistowskie. Wrocławski 
kardynał nie interweniował osobiście ani nie protesto-
wał w żadnym osobnym memoriale przeciwko prześla-
dowaniu Żydów. Podejmował jednak inne kroki dla ich 
ratowania, tak że ewangelicki biskup Wrocławia stawiał 
go za wzór do naśladowania. Przed wojną Bertram zaan-
gażował się w pomoc finansową dla Żydów emigrujących 
do Ameryki Północnej. W 1942 roku naziści rozpoczęli 
deportację Żydów z Bytomia, Gliwic i Zabrza. Bertram 
podjął drogę nieoficjalnej interwencji u hrabiny Gabrieli 
von Magnis (pochodzącej z Bożkowa) w Bytomiu, pro-
sząc ją o udzielenie pomocy Żydom za pośrednictwem 
zaufanych osób. Dwa razy kard. Bertram wstawiał się 
w sprawie położenia Żydów deportowanych z Niemiec 
i przebywających w nieludzkich warunkach w obozach 
u samego Heinricha Himmlera. Za każdym razem jednak 
bezskutecznie. W styczniu 1944 roku prosił Himmlera 
o wstrzymanie deportacji wrocławskich dzieci z miesza-
nych małżeństw do obozu w Terezinie.

Kardynał Adolf Bertram zachował w swoich interwen-
cjach u nazistów daleko posuniętą powściągliwość, za 
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co spotkała go krytyka ze strony zwolenników otwartej 
konfrontacji z nazizmem w łonie Episkopatu Niemiec. 
Hierarcha obawiał się, że spowoduje reakcję podobną do 
tej wywołanej protestem biskupów holenderskich z lipca 
1942 roku, po którym naziści deportowali do Auschwitz 
katolickich Żydów z Holandii.

W okresie drugiej wojny światowej kardynał Bertram 
włączył się energicznie — na prośbę Stolicy Apostolskiej 
— w ratowanie życia i zdrowia bpa włocławskiego 
Michała Kozala, który w 1941 roku znalazł się w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Dzięki jego interwencjom 
polscy księża w Dachau otrzymywali zwiększone racje 
żywnościowe i lepsze obiady oraz możliwość korzysta-
nia — wraz z więzionymi kapłanami niemieckimi — 
z obozowej kaplicy. To lepsze odżywianie polskich księży 
w Dachau było możliwe dzięki dotacjom finansowym 
z wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Kardynał Bertram 
zatroszczył się również o wysyłanie paczek żywnościowych 
dla polskich księży w Dachau.

Podczas wojny kard. Adolf Bertram wielokrotnie inter-
weniował w sprawie praw polskich robotników przymu-
sowych, protestował przeciwko próbom wprowadzenia 
rozdziału narodowościowego w kościołach, zalecając 
kapłanom, by nie podporządkowywali się przepisom 
władz policyjnych, które zabraniały używania języka naro-
dowego podczas spowiedzi.

Mieszane uczucia wywoływały życzenia urodzinowe, 
jakie rokrocznie Kardynał składał Adolfowi Hitlerowi. 
Początkowo wysyłał je w imieniu Episkopatu niemiec-
kiego, jako jego przewodniczący. W 1940 roku napisał 
w nich o niezrównanych sukcesach ostatnich lat, co 
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wywołało gwałtowne protesty niektórych biskupów. 
Od tej pory wysyłał życzenia wyłącznie we własnym imie-
niu. W maju 1945 roku wezwał proboszczów swojej die-
cezji do odprawienia mszy żałobnych za Adolfa Hitlera. 
Chciał on jednak przez tego rodzaju gesty zapobiec total-
nej zagładzie Kościoła, którego położenie stawało się 
z roku na rok coraz bardziej rozpaczliwe i tragiczne.

Jego działania wobec władz Rzeszy, nazwane — ze 
względu na dużą liczbę wysyłanych przez niego petycji 
— „polityką podań” (Eingabenpolitik), były w dużej mie-
rze spowodowane jego wcześniejszymi doświadczeniami 
z okresu kulturkampfu, kiedy taka metoda działania, 
połączona z aktywnością pastoralną, przyniosła spodzie-
wane efekty.

Pomimo tak powściągliwej postawy udało się kardy-
nałowi Bertramowi, ówczesnemu przewodniczącemu 
Niemieckiej Konferencji Biskupów, nie dopuścić do 
wciągnięcia Kościoła katolickiego w wir wojny, do 
podzielenia Kościoła (udało się to nazistom z niemiec-
kim protestantyzmem) i do wprowadzenia do niego usta-
wodawstwa rasistowskiego.

W dekanacie kłodzkim represje skierowane przeciw 
duchownym miały na celu uniemożliwienie im działalno-
ści religijnej, ale także społecznej i politycznej. Posiadająca 
w hrabstwie kłodzkim duże wpływy polityczne katolicka 
partia Centrum wspierana była przez wielu duchownych. 
Ich autorytet w kłodzkim społeczeństwie był niepodwa-
żalny, stali na czele wielu stowarzyszeń, organizacji, byli 
inicjatorami wielu przedsięwzięć ważnych nie tylko dla 
katolików. Po 1933 roku wszyscy duchowni musieli 
opuścić partię Centrum. Wśród jej działaczy byli m.in.: 
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brat noworudzkiego proboszcza Maksymilian Wache 
z Krosnowic, prałat Franz Dittert, dziekan kłodzki, oraz 
proboszcz Maksymilian Tschitschke z Wójtowic. 

Plany co do ograniczenia działalności duchownych 
i wiernych katolickich dotarły do ówczesnego dziekana 
wielkiego Franza Ditterta. Kiedy jego współpracow-
nicy przekazali te informacje wyższym władzom kościel-
nym, ostro zareagowało gestapo. Aresztowano kilku 
najbliższych współpracowników dziekana (proboszczów 
z Nowego Waliszowa i Konradowa), a sam Franz Dittert 
został objęty aresztem domowym ze względu na ciężką 
chorobę. Na pobyt w więzieniu za swego przełożonego 
ofiarował się jego sekretarz, ksiądz Leo Christoph, uro-
dzony w 1901 roku w Nowej Rudzie. Aresztowanie nastą-
piło w listopadzie 1935 roku. Więźniów przewieziono do 
Berlina, gdzie okresowo przebywali w berlińskim obozie 
koncentracyjnym „Columbia”. Po czterech miesiącach 
przetrzymywania bez wyroku i przesłuchaniach duchowni 
zostali zwolnieni. Działania te miały prawdopodobnie 
zastraszyć kłodzkich kapłanów i zniechęcić ich do nad-
miernej aktywności.

Kłopoty sądowe miał również kolejny dziekan wielki 
Franz Monse. Zabiegał on u władz państwowych o uchro-
nienie księży z Kłodzkiego przed służbą w wojsku w roli 
kapelanów wojskowych. W 1941 roku w związku 
z remontem kościoła parafialnego w Kłodzku wytoczono 
prałatowi Monse proces sądowy, który wzbudził spore 
kontrowersje. Członek rady parafialnej, skarbnik Paul 
Wilhelm (członek NSDAP), oskarżył proboszcza o przy-
właszczenie części funduszy państwowych przeznaczonych 
na remont świątyni. Rzeczywiście, wspomniany remont 
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ciągnął się przez wiele lat i opierał się nie tylko na dat-
kach parafialnych, ale również na dotacjach z funduszy 
państwowych, które niekoniecznie zostały wykorzystane 
na remont świątyni. Sąd w zimie 1943 roku skazał pra-
łata Monse na grzywnę w wysokości 3 tys. marek. Władze 
hitlerowskie naciskały wikariusza praskiego Opatrný’ego, 
aby prałat został ukarany również według prawa kościel-
nego. Władze kościelne rozważały zastosowanie sankcji 
kościelnych, ale ostatecznie zrezygnowały z nich.

Nazistów najbardziej drażniła działalność organizacji 
młodzieżowych będących pod wpływami Kościoła oraz 
działalność szkół katolickich. W 1934 roku doszło do 
napadu hitlerowskich bojówek na obóz młodzieżowy 
zorganizowany przez jezuitów w Ścinawce Średniej.

W 1935 roku wprowadzono w Niemczech tzw. ustawy 
norymberskie, które stawiały Żydów w Niemczech poza 
prawem. Kiedy skrytykował je na lekcji w kłodzkim gim-
nazjum nauczyciel filozofii, ksiądz Franz Filla, jeden 
z uczniów doniósł władzom nazistowskim i 19 paździer-
nika 1935 roku kapłan musiał opuścić nie tylko szkołę 
z zakazem nauczania, ale również Kłodzko. Został „ska-
zany” na wygnanie do niewielkiej kuracji w Nowej Wsi. 
Katecheza została usunięta ze szkół i mogła odbywać się 
tylko w obiektach kościelnych.

Stopniowo zaczęto zamykać szkoły katolickie. 
Największe nasilenie tego zjawiska miało miejsce w latach 
1940–1941.W 1941 roku odebrano szkołę dla dziewcząt 
i przedszkole ubogim siostrom szkolnym w Bystrzycy. 
W 1940 roku usunięto ojców sercanów z Domu misyj-
nego „Christus Rex” i gimnazjum i utworzono tam obóz 
dla folksdojczów przesiedlonych z rumuńskiej Bukowiny. 
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W tym samym roku zamknięto również nowicjat Jezuitów 
w Ścinawce Średniej, a jego zabudowania przeznaczono 
początkowo dla folksdojczów ze Wschodu, a później 
umieszczono tu Luksemburczyków. W maju 1941 roku 
gestapo aresztowało ostatniego przeora i mistrza nowi-
cjatu w Ścinawce Średniej Ottona Piesa. W sierpniu 
umieszczono go w obozie koncentracyjnym w Dachau. 
Nawet w tak ciężkich warunkach zakonnik ten odznaczył 
się wyjątkowymi dokonaniami. W warunkach obozowych 
doprowadził do święceń kapłańskich Karla Leisnera, 
który w 1996 roku został ogłoszony błogosławionym. 
Kiedy pod koniec wojny do Dachau zbliżały się wojska 
amerykańskie, wielu kapłanów, wśród nich ojciec Pies, 
zostało zwolnionych. Ojciec Pies nie pozostawił jednak 
swych współbraci bez wsparcia. Przebrał się w mundur 
oficera SS i wrócił do obozu z ciężarówką pełną żywno-
ści, co w tych czasach było czymś niespotykanym. W ten 
sposób nie tylko uratował wielu od śmierci głodowej, ale 
w tej samej ciężarówce ukrył 30 księży i wywiózł ich w bez-
pieczne miejsce.

Postacią najbardziej znaną wśród duchownych pocho-
dzących z ziemi kłodzkiej, którzy stali się ofiarami prze-
śladowań nazistowskich, jest ks. Gerhard Hirschfelder. 
Urodził się w Kłodzku w 1907 roku. Rozpoczął studia teo-
logiczne na Uniwersytecie Wrocławskim w 1926 roku. 
W 1932 roku został wyświęcony na kapłana przez kard. 
Adolfa Bertrama i rozpoczął posługę wikarego w para-
fii Kudowa Czermna. Tam znalazł się pod opieką miej-
scowego proboszcza Augustina Hauffena (1885–1939), 
urodzonego w Nowej Rudzie, który miał wielki wpływ na 
ukształtowanie jego kapłaństwa.
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Ks. Gerhard Hirschfelder
(1907–1942)
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Poza zwykłymi obowiązkami duszpasterskimi ksiądz 
Hirschfelder zajął się pracą z młodzieżą. Organizowane 
przez niego spotkania i pielgrzymki do Wambierzyc 
i Międzygórza, gromadzące nie tylko młodych parafian 
z Czermnej, bardzo nie podobały się władzom hitlerow-
skim, które dążyły do zmonopolizowania organizacji życia 
młodych. Na jego kazaniach pojawili się agenci gestapo, 
którzy notowali skrzętnie wypowiedzi. Coraz częściej był 
wzywany na przesłuchania, do jego zwierzchnika słano 
żądania ograniczenia działalności kapłana. Gdy pewnego 
wieczoru wracał z jednego ze spotkań z młodzieżą i został 
napadnięty oraz pobity przez „nieznanych sprawców”, 
młodzi postanowili od tej pory nie puszczać kapłana 
samego i zawsze ktoś mu towarzyszył.

W końcu władze wymusiły na hierarchii kościelnej 
przeniesienie księdza Hirschfeldera. W lutym 1939 
roku został mianowany wikarym w parafii w Bystrzycy 
Kłodzkiej. W rzeczywistości nie była to jednak kara 
dla kapłana, ponieważ nieco później dziekan kłodzki, 
ks. Franz Monse, mianował go naczelnym duszpasterzem 
dbającym o dusze młodzieży hrabstwa kłodzkiego. Nadal 
więc ksiądz Hirschfelder spotykał się i pielgrzymował 
z młodymi, teraz na terenie całej ziemi kłodzkiej.

Pojawiły się ponowne przesłuchania, groźby i zastrasza-
nie. Ksiądz Hirschfelder natomiast nie zaniechał swych 
obowiązków, widząc, że nazistowska ideologia odciąga 
ludzi od Boga i zasad religijnych. Dowodem takiego roz-
powszechniania się pogańskich, antychrześcijańskich po-  
staw, były coraz liczniejsze profanacje obiektów kultu. 
Po jednym z takich wydarzeń, kiedy młodzi członkowie 
Hitlerjugend odrąbali lub odstrzelili głowy czterem figu-
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rom w kapliczce i celowali do oczu wizerunku Chrystusa 
na przydrożnym krzyżu, na niedzielnym kazaniu ksiądz 
Hirschfelder powiedział: „Kto młodzieży wyrywa z serc 
wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem!”. Nie skrytykował 
więc młodych, ale tych, którzy wpajali im nową ideologię.

Taka postawa kapłana znajdowała coraz większe 
uznanie u młodych mieszkańców hrabstwa kłodzkiego. 
Wyrazem tego była pielgrzymka młodych, którą zorgani-
zował wikary z Bystrzycy wraz ze swoim współpracowni-
kiem, ks. Hubertem Güntherem, 8 czerwca 1941 roku. 
Zgromadziła ona ok. 2300 młodych katolików z całego 
hrabstwa. 

Te wydarzenia najprawdopodobniej sprawiły, że zapa-
dła decyzja o aresztowaniu kapłana z Bystrzycy. Stało się 
to 1 sierpnia 1941 roku. Później okazało się, że największy 
wpływ na to miała donosicielska działalność nauczyciela 
szkoły ewangelickiej, późniejszego burmistrza Kudowy 
oraz landrata kłodzkiego, którzy przyczynili się do areszto-
wania duchownego. Kilkumiesięczny pobyt w kłodzkim 
więzieniu zakończył się najgorzej jak można — bez pro-
cesu i wyroku ks. Gerhard Hirschfelder znalazł się w obo-
zie koncentracyjnym w Dachau. Od 27 grudnia 1941 
roku pod obozowym numerem 28972 dzielił losy wielu 
tysięcy duchownych z Europy, których więzili tu naziści. 
Już w więzieniu ksiądz Hirschfelder odczuwał problemy 
z sercem. Pod wpływem warunków życia w obozie i cięż-
kiej pracy oraz wcześniejszego pobytu w więzieniu jego 
zdrowie coraz bardziej podupadało. Do końca zacho-
wał pogodę ducha i głęboką wiarę, czego dawał dowody 
w swoich listach do bliskich. W jednym z nich, na kilka 
tygodni przed śmiercią, napisał:
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„My wszyscy w świętej wspólnocie łaski czujemy się tu 
bardzo silni. Wiedza, że nie zapomniano o nas w naszych 
parafiach, że nie staliśmy się bezwartościowi, także dla 
Was, krewnych i znajomych, pomocników, jest dla nas 
umocnieniem. Pozwólcie nam nadal mówić na nowo 
nasze »Tak, Ojcze«, gdy to czasami jest trudne. Ale to 
wszystko to są drobne godziny ćwiczeń, żeby dojrzeć do 
wszystkiego, czego Bóg od nas wymaga” (list z 12 lipca 
1942 roku).

Zmarł 1 sierpnia 1942 roku, oficjalnie na zapalenie 
płuc, a w rzeczywistości z wyczerpania i niedożywienia. 
Jego prochy przesłano rodzinie w Czermnej w papiero-
wej kopercie. Rodzina pochowała go na cmentarzu para-
fialnym w Czermnej.

Po zakończeniu wojny wysiedleni mieszkańcy daw-
nego hrabstwa podjęli starania o beatyfikację księdza 
Hirschfeldera. Rozpoczęcie procesu miało miejsce 
19 września 1998 roku w katedrze w Münster.

Duchowni katoliccy na ziemi kłodzkiej i w całych 
Niemczech należeli do grupy ludzi najbardziej prześlado-
wanej przez reżim hitlerowski. Z drugiej strony lojalność 
Kościoła wobec władz państwowych, po 1933 roku cał-
kowicie utożsamiających się z nazizmem, który dopuścił 
się wielu zbrodni, sprawiła, że odpowiedzialnością za nie 
obarcza się tych, którzy je tolerowali, wśród nich kato-
lików i duchownych Kościoła. Jednak dzięki postawie 
wielu ludzi Kościoła tuż po wojnie w bardzo wielu czę-
ściach Niemiec Kościół katolicki pozostał jedyną instytu-
cją, która nie musiała budować swej tożsamości od nowa, 
odrzucając i potępiając swą dotychczasową działalność.
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II.

KRONIKA PARAFIALNA
1939–1945
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Strona kroniki parafialnej – rękopis sporządzony przez ks. Georga Wache
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A+1939+D

Co nam ten rok przyniesie? 
24 stycznia obchodziliśmy uroczyście w kościele 

we Włodowicach 25-lecie powstania Domu Zakonnego 
Sióstr Marianek. Siostra przełożona Walentyna, która 
cierpiała na różne choroby, zaraz po tym zostaje przenie-
siona do innego domu zakonnego. Na jej miejsce przy-
chodzi inna siostra przełożona.

Powiatowy wikariusz Erich Fischer zamieszkujący 
w Nowej Rudzie zostaje proboszczem w Wojciechowicach 
koło Kłodzka. Ponieważ rząd nie daje poborów na etat 
wikariusza powiatowego, to stanowisko zostaje na razie 
skreślone.

10 lutego umiera nasz czcigodny Ojciec Święty Pius XI 
w wieku powyżej 80 lat. Miałem szczęście w roku jubile-
uszowym 1931, kiedy wydał Quadragesimo anno, odwie-
dzić Ojca Świętego i w czasie audiencji z nim rozmawiać. 
Jego następcą został Eugenio Pacelli, którego świat 
chrześcijański przyjął serdecznie. Został wybrany przez 
kolegium kardynałów w dniu swoich urodzin, 2 marca. 
Wybrano go jednogłośnie. Niech Bóg mu błogosławi. 

W zimie nie można katechizować w zimnym kościele. 
Pozostaje małe 3-pokojowe pomieszczenie na rogu 
ul. Kolejowej i Rynku, które wynajęliśmy na spotkania 
klubowe i inne.



46

W tym roku procesje na Boże Ciało zostały zakazane. 
Na prośbę w Starostwie w Nowej Rudzie mogła się odbyć. 
Również pielgrzymka dziękczynna za ocalenie od zarazy 
mogła pójść do Barda. Było wielu uczestników, ponad 
400 osób. Zakazano nam jednak przejścia drogą od 
mostu do Bazyliki, gdyż ta jest drogą Rzeszy Niemieckiej. 
Poruszaliśmy się od dworca jedynie chodnikiem. Wozy 
były bardziej chronione przez władze niż pielgrzymki do 
Matki Boskiej. 

W czerwcu Ksiądz Proboszcz miał sprawę sądową za 
przewinienie przeciwko prawu flagowemu. Nowa siostra 
przełożona we Włodowicach nie pomyślała, że kościół 
musiał być oflagowany, a Ksiądz jest za to odpowie-
dzialny i został oskarżony. Na szczęście mógł udowodnić, 
że dopełnił tego obowiązku na 6 innych kościołach. Sześć 
osób ze złości, iż Księdzu nic nie można było udowodnić 
i zrobić, wystąpiło z Kościoła.

12 lipca Prymicjant Ludwig Mann, dziecko Nowej 
Rudy, miał swoją pierwszą Mszę Świętą w kościele para-
fialnym. Była to piękna uroczystość. Osiem dni wcześniej 
musiał zeznawać na gestapo. Jakoś to zniósł wszystko. 
Przesłuchiwano go w sprawie uciskanego i gnębionego 
Związku Młodzieży Katolickiej „Neudeutschland”.

Skonfiskowano na plebanii piękny film z Kongresu 
Eucharystycznego w Budapeszcie. Narastają szykany 
wobec katolickich organizacji. W sierpniu zamknięto 
związek „Albertus Magnus”, który wspierał biednych 
katolickich świeckich studentów. Majątek skonfisko-
wano. 1 września zlikwidowano Katolickie Dzieło 
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Pomocy Księżom, które fundowało stypendia kle-
rykom. W Nowej Rudzie związek miał w kasie 500 
marek; wszystko zabrano. Nasi studenci teologii cierpią 
biedę. Ze względu na wojnę zamknięto Uniwersytet we 
Wrocławiu i mogą kontynuować studia w Wiedniu.

1 września rozpoczęła się wojna z Polską. Jest to uwer-
tura drugiej wojny światowej, której konsekwencji nie 
sposób jeszcze przewidzieć. W obu szpitalach mobilizacja 
wojskowa. Nawet kaplicę przemianowano na salę dla cho-
rych, oby tylko tymczasowo. Przydzielono księdza kape-
lana z powiatowej komendantury z ósmego korpusu.

23 września przybyli już dwaj lekko ranni żołnierze. 
Na Boże Narodzenie było już 50 w jednym i 30 w drugim 
szpitalu.

We wrześniu poświęcony został przez Wikariusza 
Generalnego kościółek w Przygórzu. W większości jest to 
moje dzieło i owoc mojego uporu. Bo gdyby nie to, to 
wojna na zawsze by tej budowie przeszkodziła. W połowie 
listopada zaczynamy z robotami przy budowie urządzenia 
grzewczego w naszym kościele parafialnym. Wybraliśmy 
firmę Theodor Mahr’s i Synowie z Aachen. Będzie to 
ogrzewanie ciepłym powietrzem. Prace przygotowawcze 
— budowlane, budowę piwnicy na węgiel — wykonała 
tutejsza firma Nentwig i Kirchner. Niestety, nie możemy 
liczyć na pomoc państwa. Nie ma mowy także o dotacji 
5 ton żelaza — takie ciężkie mają być piece grzewcze. 
Ale przyjdzie czas, przyjdzie też rada. Podanie o stal złoży-
liśmy już 23 grudnia 1938 roku.
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Uroczyste przejęcie funkcji proboszcza w Długopolu Górnym
przez ks. Rudolfa Firleja (na zdj. w cylindrze) – 18 grudnia 1939 r.

W głębi: ks. Georg Wache i Dziekan Wielki Franz Monse
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18 grudnia nasz wikary, Ksiądz Rudolf Firlej, został 
proboszczem w Długopolu Górnym. Mimo iż był zale-
dwie dwa lata, to poprzez swoją pobożność i miłość do 
dzieci zostaje we wdzięcznej pamięci parafian. Niech Mu 
Bóg błogosławi.

Dom Związku Katolickich Kobiet w Düsseldorfie 
zostaje zabrany przez rząd. Tam była też duża i zba-
wienna drukarnia. Poprzez swoje pisma związek wycho-
wywał młode kobiety do katolickiego światopoglądu, 
co było sprzeczne z nacjonalizmem. Noworudzka 
gazeta „Volksblatt” została sprzedana 1 grudnia Służbie 
Granicznej. Całe dobro i praca na rzecz Nowej Rudy 
zostaje złożone do grobu. Oby i to „umarłe” dzieło mogło 
kiedyś z martwych powstać.

W 1939 roku było 220 chrztów, 84 śluby, 124 pogrzeby, 
rozdano 76 800 komunii świętych. 
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A+1940+D

Nowy Rok rozpoczęliśmy wielkim mrozem. Od poło-
 wy grudnia jest bardzo zimno. Mróz trzyma bez przerwy 
do końca marca. W kościele jest minus 10 stopni. Nie 
ma się co dziwić, że życie kościelne zamarło. Gdybyśmy 
mieli już gotowe ogrzewanie, to i tak niewiele by to dało, 
bo nie ma węgla. Jest on racjonowany, a i tak wstrzymy-
wany. Na jedną osobę według reguły wojennej przypada 
przydział 100 do 150 kg. Udało mi się, dzięki Bogu, 
w lipcu kupić większą ilość i przy oszczędnościach prze-
zimujemy. Ja się przeprowadziłem do ciepłego pokoju 
nad kuchnią. Ten pokój to sypialnia i biuro oraz pokój 
przyjęć. Do jadalni przeniosło się biuro Caritasu. 
Wieczorem po kolacji jest to pomieszczenie dla wszyst-
kich domowników. 

Ziemia zamarzła na głębokość półtora metra. Grabarz 
nie może grobów kopać. Na szczęście 20 zmarłych 
przechowano w nowym grobowcu rodzinnym i wio-
sną pogrzebano. W mieście nie ma wody. Samochód 
cysterna przejeżdżał przez ulice i ludzie wiadrami sobie 
wodę brali. Nam z pomocą przyszedł piekarz z placu 
kościelnego Rösler, który miał ciepłą piekarnię i tam 
braliśmy wodę do prania i gotowania. Wodociąg roz-
marzł dopiero 17 maja, ręczne pompy na podwórzu 
cztery tygodnie wcześniej.

Mimo tego wiosną zakończyliśmy prace przy ogrze-
waniu kościoła. Koszt naturalnie był wyższy niż plano-
wano. W marcu były już dwa z trzech pieców. W maju 
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Grupa noworudzkich trębaczy
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przywieziono trzeci. Czekam teraz na pozwolenie ich 
zamontowania przez Urząd Budowlany, Urząd Pracy 
i pozwolenie ministra. Dziś, 20 lipca, nie mam jeszcze 
pozwolenia. Wojny na skutek złej pogody też na czas nie 
można było rozpocząć.

Spośród naszych kłodzkich księży pod koniec roku 
wielu umarło. W ciągu ostatnich czterech miesięcy 
zmarło 11 księży, co daje 12% całego kleru. Oba szpitale 
są pełne. Po ostatnim francuskim odcinku wojny 130 
chorych i rannych jest w szpitalach, a i nasi chorzy tam 
leżą. Ksiądz Kapelan stara się, aby były tam nabożeń-
stwa oraz odpowiednia lektura duchowa. W miejskim 
szpitalu jest wojskowe komando dla jeńców. Jest tam 25 
Ukraińców, po ich powrocie do domów umieszczono 
30–40 Francuzów. Dwa razy w miesiącu w kościele 
Wniebowzięcia NMPanny mają nabożeństwa po fran-
cusku. Na Zielone Święta Polacy, z wyjątkiem dwóch 
osób, szli do Komunii Świętej.

Druga rozprawa karna przeciw księżom za naruszenie 
prawa flagowego przez Führera została umorzona. Teraz 
czeka mnie jeszcze trzecia, za przekroczenie prawa pra-
sowego. Z mojego polecenia wydrukowano plan nabo-
żeństw. Urzędnicy policji zabrali kopiarkę i maszynę do 
pisania. Myślę, że nic więcej już nie będzie.

Katechizacja jest bardzo trudna. Dzieci i młodzież nie 
mają kontaktu z parafią. Młodzież zorganizowana jest 
w Hitlerjugend. Oni odchodzą od życia z Kościołem. 
Dzieci szkolne bardzo trudno zgromadzić na tygodniową 
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Ks. Georg Wache w towarzystwie wikariuszy  i ojców jezuitów
prowadzących misje parafialne

U góry od lewej: ks. Schindler, o. von Volxem SJ, ks. Zimmermann
Na dole od lewej: o. Johannes Blümel SJ, o. Anton Wessendorf SJ, 

ks. Georg Wache i o. Georg Pulsfort SJ
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religię. Dzieci są chętne, ale rodzice zawodzą. Nie mają 
wpływu na wychowanie swoich dzieci. Kiedy o tym 
mówiłem Rodzicom, sołtys Włodowic, były górnik, 
złożył podłe doniesienie do partii. W partii w Nowej 
Rudzie pytano mnie, czy użyłem presji. Bardzo ciężko 
wypracować formy wspomagające. Przez wojnę nie ma 
w tym roku wizytacji duszpasterskiej. Nie muszę się więc 
obawiać awansu na powiatowego syndyka.

W tym roku czekają nas jubileusze. 275. rocznica 
poświęcenia kościoła św. Anny i 50-lecie poświęcenia 
naszego kościoła parafialnego. Zaszczyci nas Ksiądz 
Arcybiskup Pragi Hrabia Harrach. Poświęcenie kościoła 
było 18 października 1890 roku i dokonał tego Książę 
Biskup Franz de Paula von Schönborn. Przygotowaliśmy 
misje dwutygodniowe. Pierwszy tydzień dla dzieci, 
a potem rekolekcje dla dorosłych. Od 15 do 29 wrze-
śnia. Niech Bóg pobłogosławi temu dziełu. Ojcowie 
jezuici — o. Scheefer z Aachen i o. Drost z Opola — 
poprowadzą te ćwiczenia duchowe. Ucieszył nas udział 
dzieci, blisko 75% brało udział w naukach. W niedzielę 
400 dzieci przyjęło Komunię Świętą. Poświęcony został 
krzyż misyjny z datą 1940. Ostatnie misje były w 1932 
roku. Mimo nieobecności wielu mężczyzn, którzy są na 
wojnie, frekwencja była dobra. W niedzielę rozdano 
1800 komunii. Gratias agamus Domino.

18 października o godzinie 8 odprawiono uroczy-
stą Mszę dziękczynną. Jubileuszową Mszę z odpustem 
przeniesiono na 20 października. Kościół był pięknie 
przybrany. Z chóru zwisało sześć związkowych flag. 
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Również prezbiterium było udekorowane żółto-bia-
łymi flagami. Wieniec ze złotą dekoracją zdobił ambonę 
i figury Apostołów. W licznej asyście księży odprawi-
łem Mszę św., a kazanie wygłosił Ksiądz Wikariusz Leo 
Christoph, który pochodzi z naszej parafii. 5 grudnia 
przy dużym udziale wiernych odprawiono Mszę odpu-
stową i odśpiewano Te Deum. Ksiądz złożył sprawoz-
danie z najważniejszych wydarzeń z historii parafii. 
Oddał także cześć Świętym, których figury i obrazy 
są w świątyni. W poniedziałek Ksiądz Proboszcz udał 
się na rekolekcje do Polanicy Zdroju, do domu Sióstr 
Urszulanek. Prowadził je oblat, o. Kastner z Toissau 
Vallendar nad Renem. Tym zakończył [Ksiądz Pro-
boszcz] także dla siebie te piękne i wymowne uroczy-
stości jubileuszowe.

Mamy bardzo zimne lato i jesień. 27 października 
zaczął padać śnieg i nie topnieje. W kościele Świętego 
Krzyża wystawiono do kultu dwie figury: św. Konrada 
z Parzham i św. Tereski od Dzieciątka Jezus.

We Włodowicach skończyły się rządy sołtysa prze-
ciwnego Bogu i Kościołowi. Z powodu wielu nieprawi-
dłowości był już nie do zniesienia. Musiał opuścić swój 
nowo zbudowany dom i cegielnię i udać się do Berlina, 
gdzie objął jakieś stanowisko partyjne. 

Przewielebny nasz Wizytator Generalny, Ksiądz 
dr Franz Monse, został prałatem Jego Świątobliwości 
Ojca Świętego. W miejsce Księdza Prałata Junga, który 
odszedł do Pana, powołano na wizytatora mojego 
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kochanego brata Maxa. (Mnie to bardzo cieszy, że mnie 
to ominęło, gdyż nie umiem spać w obcych łóżkach po 
14 do 20 dni w miesiącu).

Klasztory na ziemi kłodzkiej są zajęte przez repatrian-
tów z Besarabii [z Rumunii i Ukrainy] i Buchenlandu 
[Bukowiny]. Również u ojców jezuitów w Ścinawce 
Średniej zakwaterowano 600 osób. Nowicjat przenie-
siono do Drezna, pozostałych księży ciasno umiesz-
czono. Co to będzie z nami w tę zimę? Już teraz cała 
Europa jest objęta wojną. Rosja tylko czeka, Ameryka 
szykuje się do wyborów prezydenta. Świat Boży cierpi 
okrutne męki. Oculi omnium in Te sperant, Domine 
[„Oczy wszystkich wypatrują Twojej nadziei, Panie”].

Nareszcie w październiku otrzymaliśmy pozwolenie 
władz na postawienie pieców w kościele. Urząd Pracy 
w Kłodzku odmówił i trzeba było skarżyć tę decyzję 
do Wrocławia. Dwa lata trwa ta sprawa i już sto doku-
mentów, listów i podań leży w teczce pod tytułem 
„Ogrzewanie”. Teraz mamy wreszcie pozwolenie i firma 
Mahr powinna je zamontować.

Montaż przeszedł bez przeszkód. Próbne palenie było 
dobre. W połowie grudnia przyszły mrozy i 16 grudnia 
kościół został trzema piecami ogrzany. We wszystkie dni 
świąteczne mieliśmy zadowalające ciepło. Było suche 
i przyjemne powietrze w świątyni. Niestety, ze względu 
na wiele wybitych szyb musimy ciągle przepalać, ale na 
już nie możemy tego naprawić. W każdym razie księża 
i parafianie nowość przyjęli z zadowoleniem. Nikt 
nie ma usprawiedliwienia nieobecności na nabożeń-
stwach. Ze względu na zimno. Szacunkowo będzie nam 
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potrzebne 35 do 40 ton węgla. Panu Bogu składamy 
podziękowanie, że powiodło się to dzieło. Rok Pański 
kończymy ciepłym finiszem.
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A+1941+D

Zaczął się trzeci rok wojny. Zima znów jest bardzo 
sroga. Na początku grudnia zaśnieżyło nas obficie. 
Początek stycznia przyniósł znów intensywne opady 
śniegu. Takich jeszcze nie przeżyłem. Ruch kołowy i kole-
jowy i wszelkie dostawy są niemożliwe. Jeńcy francuscy 
usuwają góry śniegu. W mieście stacjonuje kilka kompa-
nii zmotoryzowanych wojska. Również na plebanii mamy 
obok „Berliner Bombermädel” grzecznego żołnierza 
z Hannoveru, który jest handlarzem opału. (Ze względu 
na naloty lotnicze przywieziono z Berlina dzieci. Śląsk 
jest uważany za rządowy bunkier przeciwlotniczy).

Na początku lutego działania przenoszą się na 
Bałkany. Żołnierze i mnogość aut przyniosły miastu zyski 
i rozrywkę.

Na początku roku znów odwiedziła plebanię policja 
kryminalna. Zakazano dzwonić dzwonami po alarmach 
nocnych, żadne nabożeństwo nie może się rozpocząć 
wcześniej niż o 10 rano. W kościele nie wolno rozpro-
wadzać żadnych broszur religijnych. Z naszej biblioteki 
i Biblioteki św. Boromeusza w szpitalu trzeba było wyco-
fać 700 z 2000 książek. Zapieczętowane zostały przez poli-
cję w skrzyniach.

Na początku lutego powołano do wojska pierwszych 
kapłanów — sześciu, a wśród nich współbraci: Księdza 
Bardacha z Jugowa i Haucka ze Ścinawki Dolnej.
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13 lutego został usunięty przez władze partyjne mój 
sąsiad ze Ścinawki — Ksiądz August Hainisch. Donos 
złożyły dwie dziewczyny, które miały usłyszeć w kazaniu 
słowa przeciw rządowi. Po umorzeniu sprawy przez sąd 
został przez policję partyjną usunięty i dwaj urzędnicy 
odwieźli go do granicy Śląska. Tam go pozostawiono. 
Udał się do Berlina, gdzie ma rodzinę i chce przeczekać, 
pomagając. Ostatecznie osiadł w Stralsundzie u Księdza 
Coitana, gdzie pomaga mniejszości katolickiej.

Z 1600 książek biblioteki kapłańskiej i zakonnej tylko 
20 nie zakwestionowano. W marcu 1941 roku trzeba 
było biblioteki zamknąć.

Początek roku przyniósł dużą śmiertelność. Dzwon 
żałobny 29 stycznia aż 9 razy oznajmiał śmierć. Dziewięć 
osób musiało na marach czekać na swój pogrzeb.

Nasze trzy kozy urodziły każda trojaczki. Byliśmy 
dumni z naszej koziej farmy. Było już 12 kóz. Zjedliśmy 
je z apetytem i radością, pozostawiając jedynie dwójkę 
młodych. W kwietniu mieliśmy znów kozie mleko, ser 
i kozie masło. W gospodarstwie domowym i przy wojen-
nym wyżywieniu była to wielka dobroć.

Męskie klasztory zostają zamknięte. Po Sokołówce 
zamknięto też Dom św. Józefa w Ścinawce Średniej. 
Ostatni ojciec jezuita, który mieszkał w przybudówce, 
został usunięty z terenu powiatu kłodzkiego. Ojciec mini-
ster Bölan zamieszkał w Bystrzycy, Ojciec Palscht jest 
jeszcze w kaplicy Stillfriedów kapelanem. Krótko przed 
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zamknięciem domu w Ścinawce umarł jego pierwszy 
rektor. Był niezwykle dobrym człowiekiem i pobożnym. 
Niezwykle pomocnym i umiał łagodzić spory. Ojciec 
dr Alfons Wolff umarł na raka żołądka koło Gliwic. 
Niech odpoczywa w pokoju, a Bóg niech hojnie mu 
wynagrodzi jego poświęcenie i oddanie.

21 kwietnia 1941 roku zmarł po długich mękach 
nasz Przewielebny Arcybiskup z Pragi Karl Kaspar, kar-
dynał Kościoła katolickiego. Długo już cierpiał na cho-
robę nerek, co bardzo mu dokuczało. Był niestrudzony 
w pracy i pełen ojcowskiej troski o kler i lud. Przepełniony 
radością i miłością do każdego. Miał uznanie i szacunek 
wśród wiernych. Nową Rudę zapamiętał dobrze i często 
wspominał swój pobyt u nas. Niech Bóg mu wynagrodzi 
za Jego działalność.

Po długiej zimie wiosna nie chce przyjść. Ciągle zimno, 
deszcz, wiatr i nie ma słońca ni żadnego ciepła. Koniec 
kwietnia i powyżej 600 m leży śnieg. 1 maja nie ma ani jed-
nego listka zielonego, ani jednego pączka, nawet nowej 
trawy. Tylko wojna kwitnie dalej. 26 kwietnia zajęto 
Ateny. Europa bez Rosji naszą jest. Benedicat Dominus 
exitum [„Niech Pan Bóg błogosławi uchodźców”].

10 maja w sobotę zdarzyła się straszna katastrofa górni-
cza. Wybuch gazu zabił 183 górników. 

We wspólnej mogile na noworudzkim cmentarzu spo-
częło 93 katolików i 3 ewangelików. Niestety, ta tragedia 
dla Księdza miała bardzo przykry epilog.
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Ciała górników poległych 10 maja 1941 r.
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W dniu 31 maja 1941 roku miałem wielogodzinne 
przesłuchanie przez policję w Ratuszu. Dopatrzono 
się w kazaniu żałobnym treści ośmieszających nacjona-
listyczny światopogląd1. Wśród kilkuset cierpiących, 
dwaj — inżynier Schücke i burmistrz Konik — to usły-
szeli. Oskarżenie wniósł niejaki Bock. We wrześniu 
przyszła wiadomość przez urzędnika państwowej poli-
cji z Berlina, że nie będzie sprawy sądowej, udzielono 
ostrzeżenia i zamknięto sprawę. Wcześniej konfron-
tacje owych dwóch świadków nie przyniosły skutków 
żadnych. Na szczęście Ksiądz mógł powołać niezliczoną 
liczbę świadków, którzy nie słyszeli podawanych zarzu-
tów. Deo gratias. Taka sprawa zawsze obciąża serce i nisz-
czy nerwy.

Dzień 20 lipca dla mieszkańców Włodowic był czar-
nym dniem. Jest tam stacjonarne ambulatorium dla 
chorych i dobrze działające przedszkole Sióstr Marianek. 
Dom ten jest własnością związku, którego przewod-
niczącym jest Ksiądz Proboszcz. Rada Powiatu wydała 
nakaz, aby Ksiądz zrzekł się tej funkcji. Dokumenty 
zostały zabrane. Decyzją Rady Powiatu nowym przewod-
niczącym został sołtys Stein z Włodowic. On natomiast 
przekazał ten dom władzom partyjnym. Przedszkole siłą 
zostało zamknięte, a siostry 31 lipca także siłą zostały usu-
nięte. Udały się zatem do swojego macierzystego domu 
do Wrocławia. Wszelkie prośby kierowane do Starostwa 
w Kłodzku pozostały bez odpowiedzi. Dom pozostaje 
zamknięty i nieżywy. Może i tu będzie kiedyś „pojutrze”?

1 Oskarżony był za słowa: „Praca w niedziele i święta nie przynosi 
błogosławieństwa”. A potem powiedział: „Oni teraz mają spokój”.
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Procesja wokół kościoła św. Mikołaja
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Po opuszczeniu domu zabrano Najświętszy Sakrament 
z kaplicy. Na wojnę zrabowano dzwon. Pozostała pusta 
i cicha kaplica szkolna — niemy świadek i oskarżyciel 
ginącego katolickiego życia.

12 czerwca, czwartek, Boże Ciało. Święto skasowane 
przez władze państwowe. Zakazano uroczystych nabo-
żeństw. Można odprawić je jak w powszedni dzień. 
Pozostaje nam tylko procesja na placu kościelnym. 
Zabroniono nauki przed I Komunią i spowiedzią dzieci 
w szkole. Uczymy więc na plebanii. Na prośbę Księdza 
Biblioteka św. Boromeusza w szpitalu od czasu do czasu 
jest otwarta (800 książek).

Od 1 września w miejsce ustępującego kapelana dwóch 
szpitali — górniczego i Maryi Wspomożycielki — zostaje 
mianowany wikariusz Ks. Berger.

Dowiedziałem się, że mój brat Max z Krosnowic 
13 maja na rozprawie sądowej we Wrocławiu został 
uniewinniony. 

Burmistrz Krömer występuje z Kościoła.

22 czerwca, w niedzielę pielgrzymki do Barda Śląskiego, 
na dworcu dowiadujemy się o wypowiedzeniu wojny 
Rosji.

28 września ministranci opowiadają, że muszą przestać 
służyć przy ołtarzu, bo inaczej zostaną wydaleni z organi-
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Parada Hitlerjugend na ulicach Nowej Rudy
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zacji Hitlerjugend. Na energiczny sprzeciw matek nakaz 
zostaje wycofany. 

Przytułek „Stillfriedstift” na wskutek działań wojen-
nych jest przepełniony. Jest już 65 osób. Dołożono jesz-
cze 5 mężczyzn i 1 kobietę ze szpitala. Pomieszczenia są 
potrzebne dla rannych i odmrożonych z frontu w Rosji. 
Starych ludzi umieszcza się w zamkniętym przedszkolu. 

Na moje 65 urodziny — 22 grudnia — odwiedził mnie 
urzędnik gestapo z Kłodzka i oświadczył, iż religia w wyna-
jętym pokoju we Włodowicach nie może się odbywać, bo 
to jest zabronione. W kościele nie jest możliwe katechi-
zować, bo jest za zimno.

26 grudnia, w dniu św. Szczepana, Paul Sommer 
z Nowej Rudy miał Mszę Świętą prymicyjną w naszym 
kościele. W ciągu 21 lat mojej pracy i proboszczowania 
6 noworudzian przyjęło święcenia kapłańskie dla posługi 
w okręgu kłodzkim, a 3 osoby — święcenia zakonne. 
Wychowali się w organizacji „Neudeutchland”, którą 
opiekowali się ojcowie jezuici ze Ścinawki Średniej. 
Została ona założona przez Biskupa Köln, kard. Feliksa 
von Hartmanna, w 1919 roku i oddana pod opiekę jezu-
itów, aby owocnie duszpasterzować wśród uczniów i stu-
dentów dla dobra Kościoła. W nazwie „Neudeutschland” 
zawiera się praca na rzecz lepszych i chrześcijańskich 
Niemiec.

W roku 1941 jest bardzo dużo pogrzebów. Polegli na 
wojnie i w katastrofie w kopalni. Było 145 pogrzebów 
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i zbiorowy pogrzeb 89 górników. Trumny zostały na 19 
ciężarówkach przywiezione na cmentarz. Przywieziono je 
obok fabryki Pollaka [fabryka w Drogosławiu]. Tam sied-
miu kapłanów prowadziło procesje pogrzebowe.

W roku 1941 było 211 chrztów i 48 ślubów. Zmniejszyła 
się liczba przyjmujących Komunię Świętą. Powodów jest 
kilka: emigracja, narastające lenistwo, brak dzieci szkol-
nych, ludzki strach i przeróżne działania wojenne. Parafia 
liczy 9 700 mieszkańców. Od dłuższego czasu poniżej 
10 000 ludzi.
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A+1942+D 

Parce nobis, Domine! — Oszczędź nas, Panie! 
6 stycznia — Uroczystość Trzech Króli. Ponieważ 

wyszedł zakaz odprawiania uroczystej Mszy Świętej, 
odprawiono przed południem nabożeństwo jak w zwykły 
dzień. Skorzystano więc z zezwolenia i odprawiono dodat-
kowo po raz pierwszy Mszę wieczorem o wpół do ósmej. 
Przyszło wielu parafian, tak że kościół był zapełniony.

Ze „Stillfriedstift” zostaje odwołana do Wrocławia 
Siostra Przełożona Romualda. Nową przełożoną jest 
Siostra Alexia. Ma za zadanie zadbać o Dom Dziecka. 
Uczynić go ładniejszym i zamieszkałym.

8 stycznia zostają zdjęte dzwony i zebrane na jednym 
składowisku. Nowy dzwon z kościoła brackiego, dzwon 
z Włodowic, z kościoła ewangelickiego i ze Świętej Anny. 
Tam udało się nowy dzwon z cynku załatwić. Dzwoneczek 
z Kaplicy Loretańskiej — ze względu na to, iż jest mały 
— oddano.

12 lutego. Tutejsze szpitale są zamknięte i izolowane. 
Jest kilka wypadków tyfusu plamistego wśród rannych 
bojowników z Rosji.

13 lutego zaopatrzyłem chorego Niemca sudeckiego 
Franza Wilnera i innych czterech chorych, którzy wkrótce 
wyzdrowieli. Po kilku tygodniach odwołano epidemię. 

Mamy znów ostrą zimę. Od Bożego Narodzenia ter-
mometr pokazuje poniżej zera. W dolnym mieście było 
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nawet poniżej 30°C zimna. Wodociąg w domu znów 
zamarzł. Woda na podwórzu leci.

27 lutego mój drugi wikariusz, Ksiądz August Pabel, 
został przeniesiony do Gorzanowa, aby zastąpić cho-
rego księdza. Na razie rzeczy zostają tutaj i nie ma mowy 
o zastępstwie. 14 księży wikariuszy jest na wojnie, 2 w obo-
zie koncentracyjnym i w więzieniu, a jeden na zesłaniu 
na Pomorzu. Chwała Bogu z pomocą przyszli mi ojcowie 
jezuici. W połowie marca Ojciec Theodor Richardt za 
zgodą Dziekana objął obowiązki Księdza Pabela.

3 marca. Dzisiaj po raz pierwszy odprawiłem Mszę św. 
binowaną. W jednym dniu dwie Msze św. ze względu na 
wzmożone i pilne modlitwy za poległych. W tygodniu 
binacje są dozwolone. 

1 maja nowy dzwon cynowy został poświęcony do 
kościoła św. Anny. Waży 38 kg. Poprzedni, spiżowy, ważył 
25 kg.

7 czerwca w uroczystość Bożego Ciała była procesja 
w kościele o godzinie 8.30. W niedzielę była procesja do 
czterech ołtarzy na placu kościelnym przy fatalnej pogo-
dzie. Ołtarze były przy kaplicy zmarłych, przy krzyżu, 
naprzeciwko zakrystii i przy wejściu na plebanię.

1 sierpnia w obozie koncentracyjnym zmarł Graf-
schafter Ksiądz Wikary z Bystrzycy Kłodzkiej Hirschfelder. 
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15 sierpnia odbył się pogrzeb. Urnę pochowano na cmen-
tarzu w Kudowie Czermnej przy dużej liczbie wiernych2.

Reszta roku minęła dobrze. W sierpniu byłem w uko-
chanym sanatorium w Szczawnie Zdroju. Wypocząłem 
i wróciłem bez większych problemów. Deo gratias.

2 Ksiądz Gerhard Hirschfelder urodził się 17 lutego 1907 roku 
w  Kłodzku. Tam też ukończył humanistyczne gimnazjum w 1926 
roku. Po święceniach kapłańskich, które przyjął przez posługę 
 Księdza  Kardynała Bertrama, od 1932 roku posługiwał jako wikariusz 
w  Kudowie Czermnej, gdzie zdobył serca i uznanie młodzieży i para-
fian. Po dojściu Hitlera do władzy wypowiedział bezkompromisową 
walkę deprawacji sumień młodzieży i dzieci przez reżim faszystowski. 
Śledzony i szykanowany przeniósł się do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie 
jako duszpasterz młodzieży gromadził wielotysięczne rzesze młodych 
w czasie pielgrzymek do Wambierzyc bądź na Marię Śnieżną. Za sło-
wa: „Kto młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa z serc, jest przestępcą” 
został aresztowany i osadzony w kłodzkiej twierdzy. Tam przebywał od 
1 sierpnia do 15 grudnia 1941 roku i napisał przejmujące rozważanie 
Drogi Krzyżowej, świadomy, co go czeka. Umarł z wycieńczenia i gło-
du w Dachau 1 sierpnia 1942 roku w wieku 35 lat.
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Prośby ks. Georga Wache o urlop w Szczawnie Zdroju
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A+1943+D

16 stycznia był pogrzeb Elżbiety Edle von Braummühl. 
Pochowano ją w rodzinnym grobowcu. Była żoną 
Hermana, ostatniego dyrektora kopalni węgla, hrabiego 
von Magnusa. Zmuszony był sprzedać kopalnię spółce 
Linke – Hoffmann.

W lutym wydano nakaz oddania przedmiotów mosięż-
nych i cynowych. Zarekwirowano z naszych kościołów 
blisko 100 mosiężnych i cynowych świeczników. Tym 
samym odfajkowano zbiórkę w północnej części naszego 
powiatu. Na razie wszystko złożono na plebanii.

W kwietniu zapanowała choroba wśród naszego dro-
biu. Musieliśmy zabić 15 kur, ale można było je zjeść. 
Pozostała kwoka i 7 piskląt z nowej odmiany. Po 6 tygo-
dniach doszły nowe kury z odmiany leghorn, przeważnie 
białe.

16 maja utopił się w Berlinie ojciec jezuita książę Jerzy 
z Sachsen. Dopiero po trzech tygodniach odnalazł jego 
ciało współbrat i pochowano Go w Dreźnie. Zmarły kil-
kakrotnie bywał na plebanii w Nowej Rudzie, miał rów-
nież naukę stanową w klubie mężczyzn.

Do kościoła parafialnego przeniesiono z kaplicy szpi-
tala miejskiego figurę św. Franciszka. Postawiono ją na 
jego ołtarzu. Pochodziła z dawnego spalonego kościoła 
i znów tu powróciła. 
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Grób ks. Maksymiliana Wache w Krosnowicach
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Po Świętach Wielkanocnych gościłem mojego brata 
Maksymiliana. Był bardzo słaby i po ciężkich bada-
niach żołądka. Profesor Schlecht z Polanicy wydał bar-
dzo niekonkretną diagnozę i przekazał go do szpitala 
w Dusznikach. Tam w czasie operacji stwierdzono raka 
wątroby. Dano mu jeszcze 4 do 6 miesięcy życia.

Doszła jeszcze choroba zakrystianina Reinholda 
Hanke, który zachorował na raka pęcherza.

29 maja zmarł mój podopieczny Ksiądz Erich Ihmann. 
Późniejsze powołanie. Nakłoniłem go do kapłań-
stwa i był mi tak drogi i wierny jak syn. Był wikarym 
w Słupcu, potem wikarym w Krajanowie, ale mieszkał 
w Ludwikowicach. Kiedy przeszedł do Kłodzka, wykryto 
u niego tzw. galopujące suchoty i w końcu zmarł w szpi-
talu w Słupcu, mając 36 lat.

23 czerwca zmarł nasz zakrystianin. Służył nam 26 
lat. Ja z nim 24 lata przepracowałem. Był niestrudzony 
i uczciwy. Mogłem jako ksiądz na nim polegać. Dbał 
o swoją żonę i 4 dzieci. Był ode mnie starszy o 11 lat. 
Służył od 1 kwietnia 1917 roku. Można sobie wyobrazić, 
jaka to strata i cios dla mnie i Rady Parafialnej.

24 czerwca o 9 rano w uroczystość Bożego Ciała zmarł 
mój kochany brat Maksymilian. Był wizytatorem biskupa 
praskiego, dziekanem i proboszczem w Krosnowicach. 
Można powiedzieć, że rak wątroby oszczędził go. 
Postępował tak szybko. Zmarł 1 dzień po 38. rocznicy 
święceń kapłańskich. Wyświęcony był 23 czerwca 1905 
roku we Wrocławiu. Cierpienie ostatnich dni było 
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ogromne. Śmierć witał z ulgą i mówił: nie chcę, aby choć 
jeden dzień ani minuta mi się wróciły. On jako pierwszy 
z naszej trójki rodzeństwa odszedł i czeka na nas tam, 
gdzie się znów spotkamy. Max miał 64 lata. Pracował tak 
jak ja w Czermnej, Bystrzycy Kłodzkiej i jako proboszcz 
w Starym Wielisławiu i Krosnowicach. Niech odpoczywa 
w pokoju. 

25 czerwca, dzień później, do wieczności odszedł 
jego wikary, Ojciec Sercanin Felix Witte, posługujący 
w Sokołówce. To on w czasie choroby mojego Brata pro-
wadził parafię w Krosnowicach. Podczas rannej Mszy św. 
zaczęło go boleć serce i dostał skurczów. Zmarł o godzi-
nie 9 przed plebanią. Wieczorem leżał w trumnie obok 
mojego Brata. Kiedy nie mógł spać, mój Brat przyszedł do 
niego wieczorem i mu powiedział: „Feliksie w następną 
noc będziesz spał u mojego boku”. Tak się też stało. Niech 
odpoczywa w pokoju.

W piątek 18 czerwca zmarł w Słupcu Ksiądz August 
Kriesten w wieku 63 lat na raka żołądka. Rak wydaje się 
powszechną chorobą wojenną. Był proboszczem dopiero 
od 1 lutego 1935 roku. Obaj z wikarym Księdzem Erichem 
Ihmannem rezydowali w szpitalu, chorując. W przeciągu 
3 tygodni obaj zmarli. Niech spoczywają w pokoju.

W sobotę 19 września został wprowadzony nowy pro-
boszcz i sąsiad w Słupcu, ksiądz Carolus Georg Faber 
z Kłodzka. Urodził się w Międzygórzu w 1906 roku, 
wyświęcony w 1932, ostatnio zarządzał parafią w Kłodzku. 
Niech Bóg mu błogosławi.
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Tegoroczne triduum przygotowujące nas do uroczy-
stości Zielonych Świąt prowadził Ojciec Alfred, fran-
ciszkanin z Kłodzka. Uroczystości cieszą się dużym 
zainteresowaniem parafian i licznym udziałem. Niestety, 
zakazano nam wieczornych nabożeństw. Procesja na 
Boże Ciało mogła się odbyć tylko na placu kościelnym, 
i to w najbliższą niedzielę. 

Nasz dawny wikariusz, Ksiądz Augustyn Pabel, zostaje 
proboszczem w Nowym Wilkanowie koło Bystrzycy.

W niedzielę 10 października, w święto Matki Bożej 
Różańcowej, w tych ciężkich latach wojny oddaliśmy 
parafię Królowej Różańca Świętego i Sercu Maryi. 
Dokonaliśmy tego przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej. 
Również uroczyście obchodziliśmy 700-lecie Świętej 
Jadwigi, patronki Śląska i okolicy.

17 października, w niedzielę, obchodziliśmy 50-lecie 
profesji zakonnej Siostry Franciszkanki Palmalii. Od 40 
lat służy w Nowej Rudzie i cieszy się popularnością i dużą 
czcią. Odprawiłem uroczystą sumę w kaplicy szpitalnej 
i odczytałem list gratulacyjny od Księdza Dziekana.

Nauczyciel religii w gimnazjum, Profesor Hübner, 
został nagle odwołany do nauczania religii w trzech zakła-
dach w Legnicy. Pozostaje tutaj niezamieszkałe mieszka-
nie. Nie może na jego miejsce uczyć nasz wikary, Ksiądz 
Berger3, ponieważ wcześniej odmówiono mu pozwole-

3 Ks. Franz Berger pracował w noworudzkiej parafii w latach 
1936–1946. Za swoją niezłomną postawę i krytykę Hitlerjugend pięcio-
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nia do nauczania w podstawówce. Chciał on pomagać 
Księdzu Schindlerowi z Drogosławia w nauczaniu reli-
gii. Wrocław odmówił. Ksiądz Schindler „nie może zna-
leźć czasu na to”. W najbliższym czasie nie będzie religii 
w naszych szkołach.

Przed Bożym Narodzeniem otrzymujemy zakaz dzwo-
nienia od 18 do 8 rano. Powodu nie podano. Na początku 
1944 roku zakaz odwołano.

Z końcem roku powołano do wojska 4 zatrudnionych 
w parafii. Zakrystianina Herdena [w rozdziale „Varia” 
publikujemy jego ostatni list do bliskich], dyrygenta chóru 
Adlera, poborcę podatku kościelnego Spitzera. Z pleba-
nii trzecią pracownię przenosi się do Włodowic do rol-
nika Olbricha.

Ksiądz wikary ze Ścinawki Średniej, Johannes Taube, 
zostaje następcą mojego zmarłego brata Maksymiliana 
w Krosnowicach.

Zestawienie z lat 1942 i 1943 (w nawiasie rok 1942):
Chrzty 184 (154)
Śluby 60 (55)
Pogrzeby 123 (120) 
Nabożeństwa za poległych 79
Odwiedziny chorych 332 (319)
Udzielono 86 153 komunie (79 480).

krotnie przesłuchiwany był na gestapo. Dzieciom przypominał o obo-
wiązku niedzielnej Mszy Świętej.
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A+1944+D

Adiutorum nostrum in Nomine Domini 
— Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.

Znów wprowadzono zakaz używania dzwonów. Nawet 
poza zakazanym czasem wolno dzwonić tylko 3 minuty.

Nauka w gimnazjum jest prowadzona przez radcę 
szkolnego, Dr. Horniga z Kłodzka. Jest to zarządzenie 
władz. Uczy on w trzech miejscach: w Bystrzycy, Kłodzku 
i Nowej Rudzie. Przyjeżdża na cały dzień i uczy 6 godzin 
po kolei i znów odjeżdża. Tak było przez kilka miesięcy, 
potem Pana Horniga powołano do kopania rowów pod 
Wrocławiem. Znów cała szkoła nie ma religii. Również 
wielu nauczycieli ze szkoły podstawowej zostaje powoła-
nych do kopania rowów. Przy ograniczonej liczbie godzin 
lekcyjnych religia odpada w ogóle. 

Na froncie wschodnim zginął noworudzianin — 
Ojciec Ruppert Herbig, franciszkanin. Był sanitariu-
szem. Miał u nas prymicje w 1935 roku. Niech odpoczywa 
w pokoju.

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Dziekana Kłodzkiego 
dnia 14 maja oddajemy się i poświęcamy parafię 
Przeczystemu Sercu Maryi. Parafianie brali bardzo 
czynny udział. Rozdano rano 1000 komunii świętych. 
Wieczorem było nabożeństwo i coroczne ślubowanie 
młodzieży. Również i to nabożeństwo cieszyło się liczną 
frekwencją.
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Grób jednego z poległych noworudzian — Horsta Schwardta
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W marcu mieliśmy kursy szkoleniowe Caritas dla 
świeckich pomocników koła seniorów. Prowadził i refe-
rat wygłosił Ksiądz Tombe z Krosnowic. Co trzy miesiące 
głoszone jest kazanie stanowe dla matek.

Zima w tym roku przyszła późno i nie widać jej końca. 
1 kwietnia cała okolica jest pokryta śniegiem i lodem. 
Przenikliwy wiatr z zachodu daje się we znaki. Do dziś 
mieliśmy 230 nabożeństw żałobnych za poległych 
żołnierzy.

Duże zakłady tekstylne Pollak zostały na cele wojenne 
zarekwirowane. Przejęła je firma Krupp z Essen. 
Przywieziono 200 maszyn zbrojeniowych i 400 fachow-
ców firmy Krupp. Przyjechali tutaj całymi rodzinami. 
Bardzo różnią się swoim ubiorem i zachowaniem. Oni 
i ich żony są dobrze ubrani. Daje to naszym mieszkań-
com nowy obraz.

Również fabryka obrazów została przystosowana do 
produkcji wojskowej. 

W starej spółdzielni koło basenu kąpielowego jest 
obóz dla dziewcząt, aby mogły przejść coroczne wiejskie 
szkolenie. W nowym domu Hitlera są prowadzone kursy 
dla Hitlerjugend. 

Firma Klemt i Götz i Niesel produkuje materiały 
do zaciemniania okien w czasie ataków lotniczych. 
Produkują również rolety ze sprężynką.

Dwudniowe rekolekcje dla kończących szkołę chłop-
ców i dziewcząt poprowadził Ojciec Jezuita Mende. 
Zamieszkał jako „zbombardowany” i opiekuje się 
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szpitalem. Uczestnictwo chłopców jest dużo lepsze niż 
dziewcząt. Ale mimo wszystko dobre.

Rekolekcje trzydniowe przed Zielonymi Świętami pro-
wadził Ojciec Jezuita Pulsdorf.

Dom Starców „Stillfriedstift” jest zapełniony starymi 
ludźmi i sierotami. Na dziś jest o 100% więcej niż normal-
nie. W zimie mieszka tam starszy ksiądz, który udziela się 
i w zakładzie, i na zewnątrz. Ojciec Jezuita w lecie pomaga 
w Wambierzycach.

Wielkim problemem na przyszłość stają się tzw. śluby 
wojenne, tak szybko zawierane. Mieszanie się ludności 
i wiele małżeństw z innowiercami. Widać, jak poziom 
wiary i życia obniża się, zwłaszcza u kobiet. To samo widać 
u dzieci i młodzieży. Rozwiązłość moralna i niechodzenie 
do kościoła, zwłaszcza u starszych roczników. Pod koniec 
roku widać poprawę u dzieci w uczęszczaniu do kościoła. 
Próbujemy prowadzić szkolenia dla młodych matek. 

W Boże Ciało procesja znów tylko wokół kościoła. 
Uczestnictwo wiernych było dobre. Panna Polgart posta-
rała się nawet o orkiestrę, częściowo z Wałbrzyskiej 
Miejskiej Orkiestry, a częściowo z muzyków firmy Kruppa 
zebrała. Towarzystwo św. Cecylii dołożyło wielu starań, 
aby procesja była uroczysta. Zaśpiewano mszę Grubera 
i małą Schnabela.

 W tamtym czasie straciliśmy nasz dom parafialny przy 
ul. Kolejowej. Tam odbywała się nauka religii i spotkania 
klubowe. Oddano go dla poszkodowanych po bombar-
dowaniach i dla pracowników fabryk sprzętu wojennego. 
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Później się okazało, że nie nadaje się do celów mieszkal-
nych. Wszystkie spotkania przenieśliśmy na plebanię. 
Od strony wschodniej była sala lekcyjna dla dzieci, z połu-
dniowej strony pomieszczenia służyły jako sale dla klu-
bów. Pomieszczenie, gdzie zbierano podatek kościelny, 
również zarekwirowano i zmuszeni byliśmy przenieść się 
do pustego sklepu z cygarami Franza na dolnym rynku. 

Dwaj ostatni zakrystianie i stróż kościoła św. Anny — 
Brat Feliks zostali zabrani do kopania rowów. Nasz kościół 
pozostał bez pracowników. Niewykształcony policjant 
Max Kube zastępował zakrystianina jak umiał najlepiej, 
ale po 5 dniach na schodach kościelnych dostał wylew 
i umarł. Na szczęście — bo tak trzeba powiedzieć — nasz 
zakrystianin wskutek przeciągów dostał ataku serca i psy-
chicznie się załamał. Został zwolniony do domu i teraz 
przynajmniej mamy zakrystianina. Nie jest łatwo w tych 
czasach wojennych. 

Na południowym chórze urządziłem kaplicę do modli-
twy i kontemplacji dla stowarzyszeń, poświęconą Matce 
Bożej. Niestety, z braku materiałów, zwłaszcza elektrycz-
nych, nie możemy jej używać.

Niedzielne wieczorne Msze św. cieszą się dużą fre-
kwencją. Zwłaszcza wśród jadących do Wrocławia do 
kopania rowów. Duża część mieszkańców wyjeżdża już 
o 6.15, dlatego już o 5.30 odprawiamy niedzielną Mszę 
dla kopaczy.
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Przejęci treścią objawień z Fatimy i aby skończyć 
straszną biedę wojny, staramy się odpowiedzieć na życze-
nie Matki Bożej. Wiele osób, a również całe rodziny, 
pisemnie zobowiązują się do czynienia pokuty, codzien-
nego odmawiania różańca, uczestnictwa we Mszy 
niedzielnej i — jeżeli to możliwe — do Komunii, po 
zakończeniu wojny i zawarciu pokoju udziału w dzięk-
czynnej pielgrzymce do Wambierzyc. Do końca paździer-
nika w skarbonie przy ołtarzu Matki Bożej złożono 553 
formularze. Te zebrano i zawieziono do Wambierzyc. 
Ta pobożna akcja zaczęła się w Słupcu i Nowej Rudzie 
i rozszerzyła się na całą Kotlinę Kłodzką. 

Na jesień dwa razy świętowaliśmy diamentowe 
gody; obchodzili je niezwykle krzepcy Albrechtowie 
i Lehrigowie z Włodowic.

Zarekwirowane metalowe przedmioty były zło-
żone w szopie na plebanii i myśleliśmy, że o nich zapo-
mniano, ale 17 października wywieziono je do Świdnicy 
i Wrocławia. Było tego 630 kg, w większości mosiądzu.

17 października zmarł na Morawach w Strachwitz hra-
bia Anton von Magnis — patron naszego kościoła. Jego 
prezentacji zawdzięczam mój pobyt na parafii w Nowej 
Rudzie. Jego następcą został jego syn z Bożkowa, 
Ferdynand.

W listopadzie i grudniu w sali na plebanii (bo to teraz 
jest także dom parafialny) prowadziłem trzy tury kur-
sów dla młodych matek. Tematem było chrześcijańskie 
wychowanie dzieci. Przez dwa wieczory po cztery godziny. 
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W kursie wzięło udział 150 matek. Każda z nich otrzy-
mała skopiowany „Matczyny katechizm”.

W piwnicy na plebanii, zgodnie z poleceniem komi-
sarza policji, musieliśmy urządzić schron przeciwlotni-
czy. Miał on służyć naszym pracownikom, jak i zakładom 
Götza, firmie wykonującej zaciemnienia. W ścianie 
wykuto otwór na drzwi, aby tamtędy mogli wchodzić 
robotnicy.

Aresztanci przygotowali w innej części piwnicy 
pomieszczenia dla rannych. Ranni z miasta tutaj otrzy-
mują pomoc lekarską.

Wmontowano również celę gazową. Zmuszeni byli-
śmy przenieść i zsypać nasze ziemniaki razem z bura-
kami do piwnicy przed wędzarnią. Zamurowano także 
pomieszczenie na wina. W przejściu środkowym zbudo-
wano dwa mury ze stalowymi drzwiami do celi gazowej. 
Więźniowie pieką sobie ziemniaki i buraki, bo są bardzo 
głodni. Na szczęście w innym miejscu zrobili nam drzwi 
do winiarni, bo nie mielibyśmy wina mszalnego i pewnie 
poumieralibyśmy z pragnienia. 

Przed ołtarzem św. Antoniego ustawiliśmy dużą 
szopkę. Zamówiliśmy ostatnią z tego modelu w firmie 
Kevelaer, kosztowała 1400 marek. Wszystkie figury są 
bardzo ładne i dostojne oraz nastrajają do modlitwy. 
Był to pomysł Księdza Wikariusza Bergera. Szczególnie 
dzieci się bardzo cieszą. W budowie szopki pomógł 
mistrz stolarski Karger, a pomalował szopkę i skały 
mistrz malarski Luze.
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Nominacja ks. Georga Wache na pełnomocnika Dziekana 
Wielkiego ds. personalnych wśród kleru kłodzkiego
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W dniu Świętego Sylwestra Pan Bóg podarował mi 
prezent na 25-lecie w parafii noworudzkiej. Dekret mia-
nujący mnie na proboszcza był wystawiony w Pradze 31 
grudnia 1919 roku. Deo gratias — Bogu niech będą 
dzięki.

Statystyka za rok 1944 i (1943)
Chrzty 204 (184)
Śluby 71 (60)
Pogrzeby 144 (123)
Nabożeństwa za poległych 84 (79)
Odwiedziny chorych 410 (332)
Udzielono 91 500 komunii św. (86 153)
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A+1945+D

[Zapisano tylko datę i nie ma żadnej informacji w roku 
Pańskim 1945.

W 1945 roku ks. Georg Wache napisał historię parafii 
św. Mikołaja. Pozostał maszynopis, który ukończył w dniu 
odpustu 6 grudnia 1945 roku. Dedykował ją swoim umi-
łowanym Parafianom i swojej siostrze Jadwidze, która mu 
pomagała w trudnych latach wojny.

Historia nigdy nie została wydana].
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WSPOMNIENIE

Pani Eleonora Czura, z domu Gruszka, całe swoje życie spędza 
w Nowej Rudzie. Dobrze pamięta Księdza Wache z czasów, gdy była 
czternastoletnią uczennicą.

W ósmej klasie uczył nas w szkole. Przejął nas po bar-
dzo lubianym Księdzu Firleju. Mimo iż był starszy, to 
zapamiętałam Go jako katechetę z poczuciem humoru. 
Jako dzieci prześcigaliśmy się, kto ma odnieść Jego 
aktówkę na plebanię po lekcjach w szkole. Mimo iż nie 
brakowało nam cukierków, te od Księdza były wyjąt-
kowo słodkie. Pozwalał nam zabierać swojego pieska — 
jamnika na spacer. Rano widywaliśmy Go chodzącego 
po ogrodzie z brewiarzem. Wśród mieszkańców Nowej 
Rudy cieszył się dużym szacunkiem. Wszyscy powtarzali, 
że jest taki ludzki i dobry. Był po prostu dobrym człowie-
kiem. Zjednywał sobie parafian, używając miejscowej 
gwary, którą znał jako urodzony i wychowany w Kłodzku. 
Każdego roku pamiętaliśmy o Jego urodzinach i mimo że 
był to grudzień, zawsze dostawał kwiaty i wygłaszaliśmy 
okolicznościowe wierszyki. Przy tym był skromny i się 
nie wywyższał. Zapamiętałam także Jego siostrę Jadwigę, 
którą nazywaliśmy pisarką, gdyż pisywała artykuły do 
kalendarzy. Mieszkała także na plebanii.

Zapamiętałam ostatnią Mszę św., którą odprawił 
w Nowej Rudzie. Było zimno tego 1946 roku. Po Mszy 
św. wszyscy odprowadziliśmy Go na dworzec kolejowy. 
Wszyscy płakali. Nie brakło łez także w oczach Księdza 
Wache. Tak ukochał swoją parafię, w której przeżył 26 lat. 
Nie tylko ludzie odprowadzali go do pociągu, ale pamię-
tam, że biły także wszystkie dzwony do momentu odjazdu 
pociągu w kierunku Kłodzka.
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OSTATNI LIST ZAKRYSTIANINA HERDENA

18 marca 1943
Wszyscy moi Drodzy

Chcę dać znać o sobie. Gdybym tylko wiedział, że któ-
rykolwiek mój list dotrze do domu. Mam przynajmniej 
spokojne sumienie, że napisałem do Was. Nasza poczta 
jest odległa o 300 kilometrów i nie znalazła się jeszcze 
okazja, aby ją tutaj ściągnąć. To przykre, kiedy się nie wie, 
co dzieje się w domu. Ostatnie Wasze listy były z początku 
stycznia 1943 roku. Może się jednak uda, że szybciej niż 
myślę będę miał w moich rękach znak, że żyjecie. Od wczo-
raj mam nadzieję, i już potwierdzoną, że możliwy będzie 
wyjazd na urlop. To daje nadzieję, że za trzy miesiące będę 
w kolejce na wyjazd. Oj, znowu być w domu! Choć na 
kilka dni!

Ty pisałaś, że będę miał wiele pracy w czasie urlopu. 
Wiesz Elu [Liesel], że to mi nie sprawia trudności, kiedy Ty 
jesteś przy mnie i mi pomagasz, a dzieci będę miał wokół 
siebie. Wtedy będę zadowolony. Czy będę wtedy dużo 
pracował, to mi nie przeszkadza. Tylko kilka dni muszę 
wygospodarować na pobyt w Wambierzycach. Najpierw 
będę jednak znów dla Was i dla innych. Zwłaszcza dla 
tych, którzy będą Tobie pomagać jak mnie już nie będzie. 
Pragnę być tylko w domu, przy Tobie, z moją rodziną, 
i nic poza tym.

Jutro jest uroczystość św. Józefa. Ile to czasu upłynęło, 
gdy w tym dniu pielgrzymowaliśmy do Wambierzyc. 
Później brak czasu na to nie pozwalał. Często o tym 
myślałem, jak św. Józef wiernie się nami opiekował. Nasz 
akt oddania się Jemu przyjął i pozostał cichym i mocnym 
wsparciem dla naszej Rodziny przez cały czas. Jakże czę-
sto Twoje życie było zawieszone na włosku. Mimo 8–10 
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dzieci i Twojego wieku jesteś zdrowa i rześka. Jesteś 
o wiele zdrowsza niż ja. Wierz mi, moje członki nie są już 
takie sprawne. Moje „miechy” [płuca] są zepsute. Mam 
jednak i ja powód, by św. Józefowi podziękować. Prawie 
cztery lata wojny, a ja mogę się cieszyć swoją Rodziną 
i mogę wykonywać swoje obowiązki. Nie myślałem, że 
troska o pieniądze ze mnie i z nas zostanie zdjęta. Nasze 
dzieci nam się dobrze udały. Każde jest zdrowe na ciele 
i duszy. Ach, co to za szczęście! Wystarczy popatrzeć na 
rodziny, gdzie tak nie jest, gdzie brakuje zdrowia ducho-
wego i fizycznego. Tak sobie myślę, że nasze zawierzenie 
się św. Józefowi nie było na darmo. W końcu otrzymali-
śmy wszystko, o co prosiliśmy.

Jestem mocno przekonany, że dzięki naszym modli-
twom i wstawiennictwu św. Józefa będę mógł opuścić 
Rosję lub znajdę miejsce, gdzie będę mógł żyć jak czło-
wiek. I że będzie to wysłuchane. Nagle, i nawet nie 
będziemy przypuszczać, że tak się to stanie. Musimy się 
chronić od tego, czego nie chcemy. Nigdy nasze prośby 
nie były wysłuchane po naszej myśli. To jest szczególne 
w tej sprawie. Dlatego moja Żono nie trać nadziei. 
Pewnego dnia będzie tak, ale pozostawmy Bogu, kiedy się 
to stanie. To powinno nam dać radość serca. Wiemy, że 
mamy Wspomożyciela, który nie musi się kierować ludz-
kimi względami. Dla Niego nie ma trudności. Wszystko 
złożyć w Jego ręce i Jemu pozwolić działać i rozwiązywać. 
Wtedy wszystkie zmartwienia znikną.

Tak trochę porozmawialiśmy. Pozostańcie zdrowi. 
Gdybyście wiedzieli, jak Was kocham, wszystkich bez 
wyjątku! Może to potrwa kilka głupich miesięcy. Czyż to 
nie będzie piękne?

Zostańcie po wielekroć pozdrowieni
od Waszego Tatusia.
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„Wiedzcie zatem, że z wielkiego milczenia do was 
powrócę

… I oto znalazłem coś, co od mądrości jeszcze 
wspanialsze.

Duch to rozgorzały, co w was bezustannie wzrasta,
Podczas gdy wy, o rozwój jego niedbali,
Dni waszych jesienie opłakujecie.
Życie to jest, które życia szuka w ciałach, 
co grobu się boją i przed nim wzdrygają”.

(Khalil Gibran, Prorok)

Oto kolejna biografia noworudzianina. Kolejna oso-
bowość, która zostawiła ślad, i to nie na piasku, ale 
odciśnięty w sercach i historii parafii oraz miasta. Czas 
i gonitwa, jakiej ulegamy, może nie pozwalają dostrzec 
owych znaków. Po to są te maleńkie noworudki (jak 
rodzynki lub jagódki), aby zakorzenić nas w tradycji 
i dziedzictwie wiary, które przejmujemy w swoistej sztafe-
cie pokoleń i narodów.

Ziarno wsiane nie kiełkuje natychmiast, ale potrze-
buje czasu. Tak jest i z ziarnem życia. Czas pokazuje war-
tość i siłę witalną, której nie mamy z siebie, ale czerpiemy 
z Boga.

„W badaniu starożytnego chrześcijaństwa bardziej […] 
interesuje mnie człowiek — mówi w jednym z wywiadów 
ks. prof. Marek Starowieyski — jak on w ciągu wieków prze-
żywał Boga. […] Tragedią każdego chyba pokolenia jest prze-
świadczenie, że ci żyjący dawniej byli głupi i wszystko trzeba 
dopiero odkryć.
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Nekrolog zawiadamiający o śmierci ks. Georga Wache
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[…] [Chodzi o] kontakt ze znajomymi, którzy mnie 

o czymś pouczają i z których mądrości czerpię, jak od star-
szych braci. A że były inne warunki? Cóż, ludzie jednak są 
do siebie podobni, zdarzenia też. Można więc bardzo wiele 
się nauczyć, szczególnie w tej najważniejszej ludzkiej spra-
wie: poznania i pokochania Boga. 

[…] Ktoś kiedyś napisał bardzo pięknie o wzorcach: całe 
wieki Europa wychowywała się na czytaniu życiorysów boha-
terów starożytnych oraz świętych. Czytano żywoty świętych 
oraz Żywoty sławnych mężów Plutarcha, i te pozytywne wzory 
formowały postawy ludzi. Te wzory zarzuciliśmy, a nowe 
wzorce są wątpliwej jakości etycznej i estetycznej”.

(Ks. M. Starowieyski [w:] T. Królak, Współczesna 
polska kultura katolicka jest przykładem degrengo-

lady. Rozmowa z ks. prof. Markiem Starowieyskim, 
„Wiadomości KAI” — nr 15, 13 kwietnia 2008,

s. 26–30)

We wrześniu 2009 roku minie 60 lat od śmierci Księdza 
Georga Wache. Tym skromnym opracowaniem pra-
gnę uczcić Jego osobę i zachęcić do wdzięcznej pamięci. 
Niech nasze modlitwy podążają do odległego o 850 km 
Nieheim w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie spoczęło 
Jego ciało. Nam pozostawił swoje serce i wiarę, której dał 
świadectwo na kartach kroniki parafialnej. Promieniuje 
Jego nadzieja. Z Jego miłości do Kościoła zostały także 
trwałe ślady materialne, które wymieniliśmy na wstępie.

Ks. Jerzy Kos
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Piaskowcowa płyta na grobie ks. Georga Wache
(Czas zaciera ślady) 
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