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Losy parafian z Dąbrówki
wpisują się w dzieje miasta,  
Kościoła i Narodu rozrzuconego
po całym świecie…

18 kwietnia 1410 r. król
Władysław Jagiełło przygotowując 
w Nowym Sączu
plany do wojny z krzyżakami, 
po utworzeniu zakonu
oo. Premonstratensów-norbertanów 
przy szpitalu miejskim – nadaje  
klasztorowi wieś Dąbrówkę.
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CZY TWOJE DZIECKO 
MOŻE BYĆ W SEKCIE?

Wakacje to owocny czas dla grup psychomanipulacyjnych sta-
rających się pozyskać nowych członków. Nie oznacza to, że 
sekty, bo o nich mowa, werbują „nowych” tylko w tym termi-
nie. Zasadniczo jest to jednak najlepszy okres, aby w poczuciu 
ogólnego rozluźnienia i chęci doznania czegoś nowego, ogłupić 
i pozyskać oddane osoby do swojej działalności.
Samo zdefiniowanie, czym tak naprawdę jest sekta, wydaje się 
bardzo trudne. Poszczególne bowiem grupy nazywane są czę-
sto nowym ruchem religijnym, związkiem wyznaniowym czy sto-
warzyszeniem. W szerokim ujęciu możemy przyjąć, że sekta, to 
zbiór ludzi pozostających w opozycji do reszty społeczeństwa. Jej 
najistotniejszą cechą jest izolacja na płaszczyźnie ideologicznej, 
światopoglądowej, psychologicznej jak również fizycznej.
Trudno jednoznacznie określić, które grupy są sektami. Według 
badań OBOP część społeczeństwa polskiego, obok grup takich 
jak: Sataniści, Krysznowcy, Świadkowie Jehowy, Buddyści, Ma-
riawici czy Luteranie wymieniła także wyznawców judaizmu czy 
Muzułmanów. Bez względu na to jak nazwiemy daną grupę, staje 
się ona niebezpieczną w momencie, gdy dla uzyskania własnych 
celów finansowych, politycznych, spełnienia osobistych ambicji 
bądź celów seksualnych prowadzi do zniewolenia swoich człon-
ków. Niszczące działanie sekty ma więc charakter nie tylko religijny, 
ale ogólnospołeczny. Do najgroźniejszych zaliczane są zasadni-
czo tzw. sekty destrukcyjne i niebezpieczne. Wspólną i wyróżnia-
jącą je cechą jest przede wszystkim nieograniczona władza przy-
wódcy. Lider grupy uważany jest za osobę nieomylną, ingerującą 
w każdą sferę życia członków grupy, często przypisywane są mu 
nadludzkie zdolności. W grupie zwalcza się krytykę lidera i doktry-
ny, a każdy jej przejaw uważa się za prześladowanie. Członkom 
grupy nie wolno zadawać wnikliwych pytań dotyczących grupy. 
Zabroniony jest również kontakt z osobami, które grupę opuściły, 
gdyż uważane są one za „nieczyste”, opętane przez zło. Grupa 
jest źródłem wszelkiej wiedzy. Głównym zadaniem jej członków 
jest pozyskiwanie pieniędzy, traktowane jako misja religijna. Wy-
znawcy są manipulowani, wzbudza się w nich poczucie winy, dławi 
wszelkie przejawy indywidualności. Członkowie sekt pozbawiani 
są całkowicie czasu na samodzielne myślenie. Mają ściśle usta-
lony harmonogram zajęć, stosuje się częste spotkania grup, wie-
logodzinne odmawianie modlitw, ogranicza się składniki odżywcze 
w diecie oraz czas snu. Integralną zasadą sekt niebezpiecznych 
jest zmuszanie jej członków do popełniania przestępstw oraz akcji 
terrorystycznych.
Jak wykazują badania OBOP w Polsce przyjął się mit, że do sek-
ty trafiają jedynie osoby słabe psychicznie, naiwne, znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej. Okazuje się, że najbardziej po-
żądanymi przez sekty ludźmi są osoby inteligentne, przebojowe, 
silne, idealiści o wielkim zapale.
Najważniejszym aspektem w walce z sektami jest szybkie roz-
poznanie sytuacji i konkretne działanie w momencie, kiedy nie 
został jeszcze zerwany całkowicie kontakt z bliską nam osobą. 

Aby rozpoznać przejawy uczestnictwa naszego dziecka w sek-
cie należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Dieta: osoba przestała spożywać produkty dotychczas ulu-•	
bione, jej dieta opiera się na daniach wegetariańskich
z dużą ilością orientalnych przypraw, zaprzestała spożywania 
alkoholu, kawy, napojów gazowanych zastępując je woda oraz 
ziołowymi herbatami. Przestała dotykać pewnych produktów rę-
koma, wydzieliła własne nakrycie stołowe.

Wygląd zewnętrzny: osoba zaczęła ubierać się przesadnie •	
elegancko lub w określony zestaw bądź jednolity kolo r. Zmieni-
ła radykalnie fryzurę (ogolenie głowy, nakrywanie włosów nawet 
w domu). Zaczęła nosić amulety, woreczki, chociaż nie było to 
dotychczas w jej stylu. Zaczęła przesadnie dbać o higienę osobi-
sta lub zaprzestała tych czynności zupełnie.

Przyzwyczajenia: osoba zrezygnowała z korzystania z me-•	
diów, zaczęła słuchać nałogowo jakiegoś rodzaju muzyki, nagrań 
przemówień, oglądać filmy ze zbiorowych modlitw, scen gwałtu 
czy przemocy. Osoba zamyka się w swoim pokoju na wielogo-
dzinne medytacje, śpiew. Zmieniła wygląd swojego pokoju (kolor, 
dziwne przedmioty). Przestała uczestniczyć w obrzędach kościel-
nych. Zaczęła przesadnie interesować się sprawami wiary, biblią, 
czytać publikacje i broszury o obco brzmiących tytułach. Jedno-
cześnie namawia domowników na rozmowy o tematyce religijnej, 
krytykując poglądy religijne i proponując nowe lektury i filmy. Oso-
ba zaniedbuje zajęcia lekcyjne, spotyka się z nieznajomymi, prze-
prowadza długie rozmowy telefoniczne o stałych porach. Próbuje 
pożyczać pieniądze od bliskich lub znajomych, lub przeciwnie, 
rozdawać swoje oszczędności i rzeczy osobiste.
Oczywiście pojawienie się powyższych syndromów w życiu na-
szego dziecka nie oznacza od razu przynależności do sekty. 
Może być wynikiem obowiązującej mody, chęci zmiany wizerun-
ku, procesu dorastania. Powinniśmy jednak przyglądać się bacz-
nie danej osobie, a w razie wątpliwości zaczerpnąć informacji 
w ośrodku informacji o sektach. Ich adresy i telefony można zna-
leźć w Internecie. Na terenie województwa małopolskiego jest to: 
Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Reli-
gijnych i Sektach, ul. Dominikańska 3/24, 31-043 Kraków, tel. 
12 423-16-13, www.sekty.net.
Nie powinniśmy popadać w stereotyp, ze jedynie bardzo mło-
dzi ludzie ze względu na niedojrzałość emocjonalną i nieu-
kształtowane poglądy padają ofiarą manipulacji sekt. Bardzo 
często zdarza się, że zdominowani zostają ludzie w średnim 
wieku, usytuowani, z ułożonym życiem zawodowym i rodzin-
nym, poszukujący nowych inspiracji i pola do wykazania się. 
W pułapkę sekt mogą złapać się również osoby starsze, po-
szukujące nowych form spędzania czasu, zainteresowane po-
głębianiem wiedzy na różnego rodzaju kursach, spotkaniach, 
seansach filmowych, pogadankach. Bo właśnie pod tego typu 
nazwami często kryją się organizacje psychomanipulacyjne.
Bez względu na wiek i płeć osoby zniewolonej doraźna pomoc 
rodziny powinna zawsze opierać się na szczerej rozmowie o no-
wych, interesujących go nurtach (pozbawionej krytyki, nastawio-
nej na badanie przeciwnika) jak i okazaniu rodzinnego ciepła. 
Bo właśnie jego brak jak i zaburzone relacje rodzinne powodują 
ucieczkę jej członków do środowisk zgubnie afirmujących brater-
ska miłość i wzajemne zainteresowanie.

Beata i Mateusz Stal

DZIEŃ RODZINY
 Mądrze wychowywać to otwierać dziecko na dobro, uczulać 
je na potrzeby innych, uwrażliwiać na cierpienie i krzywdę, na-
uczyć je kochać i dawać siebie innym.
 Rodzina zazwyczaj kojarzy się z ciepłą i przyjazną at-
mosferą. Życie w rodzinie powinno być oparte na zasa-
dach gwarantujących przyjazną, przepełnioną miłością at-
mosferę. Dom rodzinny musi wypełniać zgoda i spokój. 
 To właśnie rodzina jest źródłem pierwszych więzi emocjo-
nalnych dziecka z rodzicami oraz z rodzeństwem, jest począt-
kiem jego kontaktów międzyludzkich. Łączy ona swoich domow-
ników poprzez wspólne tradycje, normy, obyczaje i wartości. 

c.d. na st r. 12



GLORIA	TIBI	TRINITAS	 3

Zatrzymanie zapłaty
	 Jednym	 z	 czterech	 grzechów	 przeciwko	 bliźniemu,	wołają-
cych	 o	 pomstę	 do	 nieba,	 oprócz	 rozmyślnego	 zabójstwa,	 grze-
chu	 sodomskiego	 (współżycie	 seksualne	 z	 osobami	 tej	 samej	
płci),	uciemiężenia	ubogich	oraz	wdów	i	sierot,	jest	zatrzymanie  
zapłaty robotnikom.
Odpowiadając	na	pytanie:	dlaczego	mówi	się,	że	te	grzechy	wołają	
o	pomstę	do	nieba	Kościół	naucza:	dlatego,	ponieważ	przed	innymi	
grzechami	mają	w	sobie	nadzwyczajną	i	jawną	niegodziwość	i	ścią-
gają	gniew	i	zemstę	Bożą	na	tych,	którzy	je	popełniają	–	niegodzi-
wość	jest	widoczna	i	krzycząca.
Tradycja	 teologiczna	 wyróżniająca	 kategorię	 grzechów	 „wołają-
cych	o	pomstę	do	nieba”	,	w	tym	zatrzymanie	zapłaty	robotnikom,	
nawiązuje	do	biblijnego	przesłania	moralnego,	w	którym	znajdu-
jemy	szczególnie	wyraźne	i	jednoznaczne	potępienie	pewnych	po-
staw	w	relacjach	międzyludzkich:	„Nie	będziesz	niesprawiedliwie	
gnębił	najemnika	ubogiego	i	nędznego,	czy	to	będzie	brat	twój,	czy	
obcy,	o	ile	jest	w	twoim	kraju,	w	twoich	murach.	Tegoż	dnia	oddasz	
mu	zapłatę,	nie	pozwolisz	zajść	nad	nią	słońcu,	gdyż	jest	on	bied-
ny	i	całym	sercem	jej	pragnie;	by	nie	wzywał	Pana	przeciw	tobie,	
a	to	by	cię	obciążyło	grzechem”	(Pwt.	24,	14-15)	oraz	„Oto	woła	
zapłata	 robotników,	żniwiarzy	pól	waszych,	którą	zatrzymaliście,	
a	krzyk	ich	doszedł	do	uszu	Pana	Zastępów	(Jk	5,	4).
Teksty	 te	 powstały	w	 określonym	miejscu	 i	 czasie	 –	 bardzo	 od-
ległym	 od	 nas	 –	 oraz	 w	 zupełnie	 innym	 kontekście	 społecznym	
i	w	 innych	warunkach	ekonomicznych.	Czy	zatem	surowa	ocena	
moralna,	dotycząca	zatrzymania	zapłaty	jest	aktualna?	Niewątpli-
wie	w	realiach	życia	społecznego	sprzed	kilku	tysięcy	lat,	kiedy	nie	
było	niemal	żadnej	 instytucjonalnej	ochrony	 interesów	człowieka	
pracy,	jedynym	sposobem	obrony	przed	wyzyskiem	i	niesprawie-
dliwością	było	odwołanie	się	do	moralno	–	religijnej	oceny	sytuacji.	
W	naszym	kraju,	zgodnie	z	art.	85	kodeksu	pracy	wynagrodzenie	
za	pracę	dokonuje	się	co	najmniej	raz	w	miesiącu	w	stałym	i	usta-
lonym	z	góry	terminie,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	pierwszych	
10	dni	następnego	miesiąca	kalendarzowego.	Zgodnie	z	art.	94	pkt	
5	Kodeksu	pracy	pracodawca	jest	obowiązany	w	szczególności	ter-
minowo	i	prawidłowo	wypłacać	wynagrodzenie,	a	 jeżeli	 tego	nie	
czyni,	 popełnia	wykroczenie	 (art.	 282	 §	 1	 pkt	 1	Kodeksu	 pracy)	
i	podlega	sankcji	karnej,	zagrożonej	aktualnie	karą	grzywny	do	30	
tysięcy	złotych.	Problemami	tymi	zajmuje	się	w	naszym	kraju	Pań-
stwowa	Inspekcja	Pracy.

W	 przypadku	 jeżeli	 pracodawca	 złośliwie	
lub	 uporczywie	 narusza	 prawa	 pracow-
nika,	 w	 tym	 m.in.	 nie	 wypłaca	 należnego	
pracownikowi	 wynagrodzenia	 za	 pracę	
podlega,	zgodnie	z	art.	218	Kodeksu	karne-
go,	grzywnie,	karze	ograniczenia	wolności	
albo	pozbawienia	wolności	do	lat	2.	Nawet	
pobieżna	 obserwacja	 naszej	 codzienności	
każe	stwierdzić,	że	problem	„zatrzymywa-
nia	wynagrodzenia”	jest	ciągle,	a	może	na-
wet	 bardziej	 znaczący	 i	 ważny.	 Sygnałów	
o	doznawanej	niesprawiedliwości	w	kwestii	
zapłaty	za	pracę	jest	aż	nadto.	Dotyczą	one	
niepłacenia	za	wykonaną	pracę,	zapłaty	ra-
żąco	 zaniżonej,	 która	 w	 żaden	 sposób	 nie	
rekompensuje	 wkładu	 pracownika	 w	 war-
tość	produktu	czy	także	opóźnienia	zapłaty	
i	odkładanie	jej	w	nieokreśloną	przyszłość.	
Pracownik	 wnosząc	 swój	 wkład	 w	 zysk	
pracodawcy,	ma	oczywiste	prawo	partycy-
pować	w	tym	zysku	i	otrzymywać	godziwe	
wynagrodzenie,	które	powinno	uwzględniać	
czas,	 wysiłek,	 odpowiedzialności	 i	 wiele	
innych	 elementów	 zależnych	 od	 rodzaju	

pracy.	Powstrzymywanie	zapłaty,	czy	zapłata	
nieproporcjonalnie	niska,	jest	oczywistym	naruszeniem	słusznego	
prawa	pracownika	 i	pozbawienie	go	 i	 jego	najbliższych	 środków	
koniecznych	do	życia,	a	ze	strony	pracodawcy	jest	niesprawiedli-
wym	i	nieuprawnionym	korzystaniem	z	owoców	cudzej	pracy.
	 Sprawiedliwa	zapłata	jest	podstawowym	sposobem	realizowa-
nia	zasady	sprawiedliwości	 społecznej.	 Jan	Paweł	 II	w	encyklice	
o	 pracy	 ludzkiej	 „Laborem	 exercens”	 (14	 IX	 1981)	 pisze:	 „Pro-
blemem	kluczowym	etyki	społecznej	jest	w	tym	wypadku	sprawa	
sprawiedliwej	zapłata	za	wykonaną	pracę.	Nie	ma	w	obecnym	kon-
tekście	 innego,	ważniejszego	sposobu	urzeczywistniania	sprawie-
dliwości	w	stosunkach	pracownik	–	pracodawca,	 jak	właśnie	ten:	
zapłata	 za	 pracę”	 (LE	 19).	Niesprawiedliwość	 polegająca	 na	 po-
wstrzymywaniu	zapłaty,	dotyka	nie	tylko	samego	pracownika,	ale	
także	jego	rodzinę,	za	której	materialny	byt	jest	odpowiedzialny.	Na	
zakończenie	niech	mi	będzie	wolno	wyrazić	następującą	refleksję:	
prowadzenie	działalności	gospodarczej	w	aktualnych	 realiach	nie	
jest	sprawą	łatwą.	Na	pracodawcy	ciąży	wiele	najróżniejszych	obo-
wiązków,	z	których	większość	generuje	koszty	–	ponosi	on	również	
tzw.	ryzyko	ekonomiczne	prowadzenia	działalności,	które	nie	może	
być,	zgodnie	z	obowiązującym	w	naszym	kraju	prawem,	przerzu-
cane	 na	 pracownika.	 Innymi	 słowy:	 nie	można	 być	 pewnym,	 że	
rozpoczynana	w	dobrej	wierze	działalność	gospodarcza	zawsze	się	
powiedzie	i	przyniesie	zaplanowane	zyski.	Każdy	z	nas	widzi	wo-
koło	siebie,	jak	jedne	firmy	powstają,	drugie	padają,	a	na	ich	miej-
sce	 powstają	 nowe.	 Jednocześnie,	 jeżeli	 dochodzi	 do	problemów	
finansowych	firmy,	pracodawca	powinien	być	na	taką	ewentualno-
ści	zawsze	przygotowany	i	powinien,	zgodnie	z	prawem	rozwiązać	
problem	należnego	pracownikom	wynagrodzenia	za	pracę.	W	osta-
teczności,	w	przypadku	braku	w	danym	czasie	środków	własnych,	
powinien	uruchomić	procedurę	umożliwiającą	wypłatę	pracowni-
kom	należnego	wynagrodzenia	z	tzw.	Funduszu	Gwarantowanych	
Świadczeń	Pracowniczych.	Doświadczenia	ostatnich	lat	wykazują,	
że	przeciąganie	w	czasie	przez	pracodawcę	uruchomienia	tej	proce-
dury	doprowadza	do	tego,	że	odzyskanie	należnych	pracownikom	
wynagrodzeń	za	pracę,	staje	się	trudne	i	długotrwałe.	Trzeba	więc	
w	takich	i	podobnych	przypadkach	stwierdzić,	że	gdyby	św.	Jakub	
dzisiaj	pisał	swój	list,	z	pewnością	musiałby	–	niestety	–	napisać	to	
samo:	„Oto	woła	zapłata	robotników,	żniwiarzy	pól	waszych,	którą	
zatrzymaliście,	a	krzyk	ich	doszedł	do	uszu	Pana	Zastępów”.

Opracował na podstawie Przewodnika Katolickiego 37/2008
Tadeusz Hajduk
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W niedzielę 6 czerwca 2010 roku w święto Dziękczynie-
nia na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się msza 
beatyfikacyjna  księdza  Jerzego  Popiełuszko,  podczas 
której  ksiądz  Jerzy  został  ogłoszony  błogosławionym. 
Przewodniczył  jej  delegat  papieża  Benedykta  XVI  abp 
Angelo Amato, który odczytał  jego  list apostolski ogła-
szający wyniesienie ks. Jerzego na ołtarze. W tych uro-
czystościach w stolicy Polski uczestniczyło ponad 140 ty-
sięcy wiernych, którzy dali tym samym wyraz umiłowa-
nia księdza jako męczennika za wiarę naszych współcze-
snych czasów. Wśród tych wiernych byli przedstawiciele 
polskich  władz  państwowych,  parlamentu,  samorządu, 
władz stolicy oraz liczni goście z kraju i zagranicy.

Transmisję  mszy  świętej  beatyfikacyjnej  ks.  Jerzego 
Popiełuszki  pokazywały  TVP  1,  TVP  Polonia  i  Telewi-
zja Trwam oraz TVP  Info dla niesłyszących. Cały świat 
zobaczył skromny biały ołtarz z napisem: „Zło dobrem 
zwyciężaj”  i poznał motto życiowe kapelana Solidarno-
ści będące cytatem z  listu św. Pawła do Rzymian. „Nie 
daj  się  zwyciężyć  złu,  ale  zło  dobrem  zwyciężaj”.  Cały 
świat dowiedział się kim był ksiądz Jerzy i za co został 
beatyfikowany. W czasie tej uroczystej mszy beatyfika-
cyjnej wszyscy obecni na niej i oglądający ją w telewizji 
usłyszeli znamienne słowa: „Spełniając życzenie naszego 
brata Kazimierza Nycza, arcybiskupa warszawskiego, jak 
również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych 
wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
naszą władzą apostolską zezwalamy, aby dotąd czcigod-
nemu słudze bożemu Jerzemu Popiełuszce, prezbiterowi 
i męczennikowi, wytrwałemu i niestrudzonemu świadko-
wi Chrystusa, który zwyciężył zło dobrem aż do przelania 
krwi, przysługiwał tytuł błogosławionego.”  Tak  napisał 
papież Benedykt XVI w liście apostolskim, który w języku 
włoskim odczytał jego wysłannik, abp Angelo Amato. Po 
odczytaniu dekretu beatyfikacyjnego wniesione  zostały 
relikwie ks. Jerzego Popiełuszki i odsłonięto obraz błogo-
sławionego. Za relikwiami na stopnie ołtarza weszli mat-
ka ks. Popiełuszki i jego rodzeństwo.

Ks. Popiełuszko głosił za życia w tragicznym czasie stanu 
wojennego, że trzeba pozostać wolnym nawet przy ze-
wnętrznym zniewoleniu. Nie był wielkim mówcą, a mimo 
to porwał tłumy. Rzecznik rządu oskarżył go o sianie nie-
nawiści, a oskarżony apelował, byśmy byli od niej wol-
ni. Takie to były czasy zakłamania i fałszu za strony elit 
władz  i  rządu  PRL.  Całe  życie  Błogosławionego  –  dom 
rodzinny, pobyt w wojsku w Bartoszycach i stan wojenny 
– były drogą, która prowadziła ks. Jerzego do męczeń-
stwa. To  już w wojsku ksiądz odmówił zdjęcia  różańca 
św.  I brał udział w zakazanych wspólnych modlitwach, 
za co był prześladowany, a mimo to modlił się za prze-
śladowców podczas odbywania ka r. W stanie wojennym 
mimo represji ówczesnych władz i aparatu bezpieczeń-
stwa, aktywnie wspierał moralnie Solidarność i strajku-
jących hutników warszawskich, organizując słynne msze 
za  ojczyznę,  w  których  zachęcał  do  bezkrwawej  walki 
o prawdę, o godność człowieka, o sprawiedliwość i upo-
minał  się  o  pokrzywdzonych.  Ks.  Jerzy  swoje  homilie 
opierał  na  ewangelii  oraz  na  cytatach  z  Jana  Pawła  II 
i Prymasa Tysiąclecia. Za to 19 października 1984 roku 
został podstępnie uprowadzony i zamordowany przez es-
beckie służby specjalne do walki z kościołem, gdy wracał 
z posługi duszpasterskiej z Bydgoszczy, gdzie w parafii 

pw.  Świętych  Polskich  Braci  Męczenników  powiedział: 
„Módlmy  się,  abyśmy byli wolni  od  lęku,  zastraszenia, 
ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. Te 
słowa można nazwać jego duchownym testamentem. Od 
pracy dla innych ludzi, dla Solidarności i dla Ojczyzny nie 
powstrzymały go ani pogróżki nieprzyjaciół ani przestro-
gi przyjaciół.  „Wszystko w  rękach Boga” – mówił  i  nie 
zboczył z drogi, którą uważał za słuszną.

Błogosławiony  ks.  Jerzy nigdy nie  dał  się  złamać  i  był 
wzorem  do  naśladowania  dla  innych  osób  walczących 
o  wolną  Polskę  i  o  prawdę.  Za  to  dziękował  podczas 
beatyfikacji matce księdza Jerzego Mariannie abp Kazi-
mierz Nycz: „ Rola księdza jest taka, by głosić prawdę 
i za prawdę cierpieć,  jeśli  trzeba nawet za prawdę od-
dać życie.” Oraz dodał: „Kochana mamo księdza Jerzego, 
dziękujemy za syna kapłana i męczennika. Pan Bóg dał 
ci tę łaskę, że w roku 1984, na pogrzebie swojego syna 
i przy jego grobie, niejako pod krzyżem, a dziś cieszysz 
się chwałą jego wyniesienia na ołtarze.” Po mszy beaty-
fikacyjnej w procesji 12 kilometrowej ulicami stolicy re-
likwie ks. Jerzego zostały przeniesione na Pola Wilanow-
skie. Kilkugodzinna trasa prowadziła od pl. Piłsudskiego, 
Traktatem  Królewskim  do  Świątyni  Opatrzności  Bożej 
w Wilanowie. Na poszczególnych odcinkach przedstawi-
ciele różnych środowisk oraz parafii nieśli relikwie i ob-
raz beatyfikacyjny namalowany przez lubelskiego artystę 
Zbigniewa Kotyłło. Zanim święte relikwie zostały złożone 
w Panteonie Wielkich Polaków w Wilanowie, metropoli-
ta warszawski abp Nycz podkreślił, ze liczba osób, które 
wytrwale szły w procesji świadczy o ich wierze. „Błogo-
sławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko chwycił nas za serca 
– powiedział metropolita. Zaś prymas-senior kard. Józef 
Glemp przypomniał w Wilanowie, że ksiądz Jerzy bronił 
Kościoła „przed ówczesnymi naciskami przeciwko wolno-
ści”. Podkreślił, że relikwie ks. Jerzego spoczną w Pan-
teonie Wielkich Polaków, którzy „rozsławiali imię Polski”. 
Panteon znajduje się w dolnej części świątyni. Umiesz-
czono w nim symboliczny grób papieża  Jana Pawła  II. 
Pochowani są tam również m. in. ostatni prezydent RP 
na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, pierwszy po 1989 
roku minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszew-
ski i poeta ks. Jan Twardowski.

Kult  księdza  Popiełuszki  rozpoczął  się  niemal w  chwili, 
gdy dotarła wiadomość o  jego uprowadzeniu. Każdego 
dnia do grobu ks. Popiełuszki przybywają grupy pątni-
ków. Jak dotąd było ich 18 milionów w samych tylko zor-
ganizowanych grupach, nie licząc pielgrzymów indywidu-
alnych. Według rejestrów parafii, w sumie 24 mln ludzi. 
Przy grobie ks. Popiełuszki modlili się pielgrzymi polscy 
z 7512 miast oraz 310 tys. cudzoziemców ze 134 krajów. 
W 73 polskich miastach są ulice imienia ks. Popiełuszki, 
w czterech – place, a w trzech ronda. Jego imię noszą 
też ulice we Francji i w Niemczech, a w Nowym Jorku jest 
plac jego imienia. Ks. Jerzy jest patronem 23 szkół w Pol-
sce, jednej w USA i jednej w Sydney (Australia). Jest też 
patronem licznych stowarzyszeń, wspólnot i instytucji we 
Włoszech, Francji i Kolumbii. Po beatyfikacji na Błogosła-
wionego jego kult w Polsce  i na świecie będzie jeszcze 
większy, rozszerzając się na chwałę Boga i ludzi.

Józef LASYK

Ksiądz, który nigdy nie dał się złamać!

KS. JERZY POPIEŁUSZKO BEATYFIKOWANY
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   Ułani zapisali piękną kartę w historii polskiej wojsko-
wości. W pamięci Polaków wiążą się z wielkimi zwycię-
stwami oręża polskiego. Służba w kawalerii była czymś 
więcej niż tylko służbą wojskową. Stała się swoistym 
symbolem dążeń niepodległościowych Polaków. Tej tra-
dycji do końca był wierny ostatni sądecki ułan,  podpo-
rucznik Jan Ruchała. 

Urodził się 10 września 1909 r. w podsądeckiej Dąbrów-
ce (dziś dzielnica miasta), jako jeden z czworga dzieci Józe-
fa i Anny z d. Janisz. Jego rodzice posiadali kilkuhektarowe 
gospodarstwo. Pomimo iż na galicyjskiej wsi żyło się ubogo, 
ukończył 4-letnią Szkołę Powszechną w Dąbrówce Polskiej 
i 3-letnią Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, połączoną 
z praktyką u prywatnego rzemieślnika kowalskiego. 

W „tatarskim” pułku    
W wieku 20. lat został powołany do czynnej służby 

wojskowej w 1. szwadronie 13. Pułku Ułanów Wileńskich, 
stacjonujący w Nowej Wilejce. Do tego pułku przylgnęła 
nazwa „tatarski”  z powodu grupowania w nim ułanów tej 
narodowości. Jednostka posiadała buńczuk, wręczony 
przez Związek Tatarów Polskich. Dzięki 1. szwadrono-
wi tatarskiemu, wyróżniającemu się tradycją, mundurem 
i buńczukiem, był to najbardziej rozpoznawalny pułk ka-
waleryjski II Rzeczypospolitej. Tylko ułani 1. szwadronu 
z tego pułku dostąpili zaszczytu na testamentowy zapis 
Marszałka Józefa Piłsudskiego wystawienia warty honoro-
wej na jego pogrzebie. Istnienie 13. Pułku ułanów odnoto-
wały dokumenty ikonograficzne pochodzące z czasów po-
wstania listopadowego. Pułk zdobył kawaleryjską chwałę 
w czasie walk z Korpusem Kawalerii Gaja podczas wojny 

polsko-bolszewickiej. Sądecki 
ułan w trakcie pełnienia służby 
w 13. Pułku ukończył Szkołę 
Podoficerską, otrzymując sto-
pień kaprala. 
 Wyszkolenie kawalerzystów 
w tym czasie było bardzo sta-
ranne. Służba trwała 24 miesią-
ce. Oprócz jazdy konnej ułan 
musiał opanować także umie-
jętności żołnierza piechoty. Na 
wysokim poziomie stała kadra 
oficerska. Kawaleria wyróżniała 
się wspaniałą postawą i prezen-
tacją, stąd określenie – „kawale-
ryjski fason”. Służba w kawalerii 
uchodziła za zaszczyt. Każdy 
szeregowy służby czynnej ka-
walerii był wyszkolony w za-
kresie pełnienia obowiązków: 
szperacza, gońca, jeźdźca 
łącznikowego, czujki, pod-

słuchu i obserwatora obrony 
przeciwlotniczej. Dobre wyszkolenie szeregowych było 
warunkiem powodzenia działań większych zespołów.  20 
września 1931 roku kp r. Jan Ruchała został przeniesiony 
do rezerwy z wyuczoną specjalnością wojskową podku-
wacza oraz instruktora podkuwacza. O sumiennej służ-
bie Ruchały w kawalerii świadczy dokument odnaleziony 
w Centralnym Archiwum Wojskowym przez syna Jana. Ma 
formę Rozkazu Dziennego nr 118 z dnia 14 IX 1932 roku, 
wydanego w Nowej Wilejce 
(…) W dniu 15 bm. zostaje przeniesiony do rezerwy rocz-
nik 1909 i razem wcielony, który w ciągu dwóch lat pełnił 
sumiennie służbę w pułku przyczyniając się swą pracą do 
zdobycia trąbki szwadronu, C.K.M-u i buńczuka Brygady, 
oraz granatowych sznurów strzeleckich Mistrzowskiego 
Szwadronu w Brygadzie. (…) W dniu zwolnienia do rezer-
wy życzę Ułanom rocznika 1909 wszelkiej pomyślności, 
rezultatów w pracy i wierzę, że pozostaniecie nadal god-
nymi synami Wielkiej Rodziny Ułanów Wileńskich…

Cisza przed burzą
 Po przejściu do rezerwy Jan Ruchała pracował w swo-
im zawodzie. Od 1936 roku praktykował w prywatnym 
warsztacie kowalskim. Rok później został przyjęty do pra-
cy w Warsztatach Kolejowych w Nowym Sączu. W pra-
cy zawodowej, podobnie jak w kawalerii, wykazał się su-
miennością i gorliwością. 7 stycznia 1938 roku uzyskał 
świadectwo czeladnicze w zawodzie kowalskim po zdaniu 
egzaminu w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie. Trzeba pa-
miętać, że bycie ułanem zobowiązywało do trwania w peł-
nej gotowości bojowej nawet po przeniesieniu do rezerwy. 
Stąd każdy ułan miał obowiązek uczestniczenia w okreso-

H I S T O R I A

Setna rocznica urodzin podporucznika Jana Ruchały (1909-1995)

Ostatni sądecki ułan

Jan Ruchała (pierwszy z lewej) w Szkole Podo cerów Kawalerii 11 Pułku Ułanów Wilenskich, Nowa Wilejka
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wych ćwiczeniach wojsk rezerwy. Kapral Jan Ruchała od 5 
października do 7 listopada 1935 roku odbywał ćwiczenia 
żołnierzy rezerwy przy 5. Pułku Strzelców Konnych w Dę-
bicy. Przed wybuchem II wojny światowej od 30 maja 1939 
roku przez 27 dni brał udział w manewrach wojskowych 
w Sądeckim Baonie Obrony Narodowej, jako obserwator-
ułan. Zbliżający się tragiczny Wrzesień miał okazać się dla 
niego sprawdzianem żołnierskiego wyszkolenia i kawale-
ryjskiego honoru.
 1 września 1939 roku do obrony Ojczyzny stanęła 
w pierwszym szeregu polska kawaleria (3 pułki szwoleże-
rów, 27 pułków ułańskich, 10 pułków strzelców konnych 
i 1 pułk kawalerii KOP) dając niejednokrotnie świadec-
two, iż jest godnym spadkobiercom chwały polskiej jazdy 
spod Kircholmu, Wiednia czy Somosierry. Wybuch wojny 
sprawił, że sądecki ułan znów musiał wziąć szablę i lan-
cę w swoje żołnierskie dłonie. Został zmobilizowany 3 
września do najbliższego od Nowego Sącza pułku kawa-
leryjskiego - 5. Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. Pułk 
działania wojenne rozpoczął 2 września i od początku był 
mocno naciskany przez dywizje niemieckie, stawiając sil-
ny opó r. Niestety, z powodu miażdżącej przewagi wroga, 
pułk został zmuszony do odwrotu. Podczas walk z nie-
miecką formacją pancerną w Woźnikach i w rejonie Żarek 
pułk poniósł duże straty. Następnie jednostka przeszła 
do walki opóźniającej odwrót Krakowskiej Brygady Ka-
walerii i Armii Kraków. 5 września pułk nie zdołał obronić 
Pińczowa i zmuszony został przekroczyć Wisłę w rejonie 
Szczucina i przejść do dozorowania rzeki w rejonie Bara-
nowa. W tym samym czasie dołączył do niego szwadron 
marszowy z ośrodka zapasowego w Tarnowie (w tym 
nasz bohater). W ogniu niemieckich nalotów lotniczych 
przekroczono linię Sanu. Część pułku w trakcie odwrotu Jan Ruchała (z lewej) w Wilnie, 1931

13 Pułk Ułanów po przysiędze w Wilnie (J. Ruchała trzeci z lewej w drugim 
rzędzie od góry), 1929
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została rozproszona i ułani 
na własną rękę przebijali 
się w stronę granicy pol-
sko-rumuńskiej. Kapral 
Jan Ruchała przekroczył 
granicę rumuńską w Za-
leszczykach 16 września, 
na kilkanaście godzin 
przed wkroczeniem Ar-
mii Czerwonej do Rzecz-
pospolitej. Ojczyznę, 
niejednemu żołnierzowi 
łza się zakręciła w oku, 
gdy mijali biało-czerwony 
słup graniczny. Tylko wiara 
w możliwość dalszej wal-
ki podtrzymywała ich na 
duchu. Sądeckiego ułana 
internowano w obozie Pi-
testi, a następnie został 
przeniesiony do obozu 
w Câlimânesti. Warunki 
życia w obozie stawały się 
coraz cięższe. Rumunii 
wprowadzili godzinę po-
licyjną, pomimo, że obóz 
miał półwolnościowy cha-
rakter, wychodzenie do miasta było dozwolone wyłącznie 
na posiłki. Później sytuacja zaczęła się poprawiać, ponie-
waż władze rumuńskie chciały pozbyć się internowanych 
żołnierzy, przymykając oczy na coraz częstsze ucieczki 
Polaków. Obowiązywał wręcz cennik za „przymykanie 
oczu” przez rumuńskich strażników. W zależności od 
stopnia wojskowego „uciekiniera” wynosił on od 100 do 
500 lejów. Swoją „dolę” zapłacił i kp r. Jan Ruchała, i kole-
ją przez Bukareszt, Belgrad dotarł do Splitu w Chorwacji. 
W tamtejszym porcie wszedł na pokład polskiego okrętu 
wojennego „Warszawa” i po sześciu dniach dopłynął do 
Marsylii. 

Dziwna wojna 
 We Francji wstąpił do tworzonej przez gen. Władysła-
wa Sikorskiego Armii Polskiej. 7 stycznia 1940 r. kapral 
Jan Ruchała został przydzielony do 2. Dywizji Strzelców 
Pieszych gen. Bronisława Prugara-Ketlinga, tworzonej 
w Parthenay, w Bretanii. Służbę pełnił w Szwadronie 
Konnym Wileńskiego Dywizjonu Rozpoznawczego. We 
Francji przeszedł specjalne szkolenie wojskowe mające 
za zadanie przygotowanie dywizji do podjęcia działań na 
nowym dla żołnierza polskiego teatrze zmagań wojen-
nych. Szkolenie dywizji we Francji odbywało się w bardzo 
trudnych warunkach, brakowało mundurów i sprzętu bo-
jowego. Część oddziałów kwaterowała po wsiach i mia-
steczkach bez dostępu do placów ćwiczeń i strzelnic. 
Jedynie energia, zapał i wola walki Polaków sprawiły, że 
mimo trudnych warunków, do maja 1940 roku zakończono 
formowanie jednostki. Drole de guerre (dziwna wojna) na 
froncie niemiecko-francuskim nie mogła trwać długo. 10 
maja 1940 roku czołgi niemieckie zaatakowały Belgię i Ho-
landię, przedarły się przez Alzację i przełamały francuski 
opór, kierując się na Sedan. Droga do kanału La Manche 
stanęła przed Niemcami otworem. W życiorysie sądeckie-

go ułana rozpoczął się nowy rozdział – walki z niemiec-
kim najeźdźcą na francuskiej ziemi. Kapral Jan Ruchała 
wraz z 2. Dywizją Strzelców Pieszych walczył w okolicac 
Maiche, Domprichard i St. Hipopolyte Trevillers. W ocenie 
dowódcy 45. Korpusu, gen. Markusa Daille’a była to naj-
lepsza dywizja korpusu. Niestety, rozpad  armii francuskiej 
i demoralizacja jej żołnierzy, uniemożliwiały dalszą walkę. 
Kp r. Jan Ruchała zdążył jeszcze ze swoja jednostką wziąć 
udział   w dwudniowej bitwie z dywizjami pancernymi ge-
nerała Heinza Guderiana. Wykonując zadania osłonowe 
polscy żołnierze nie pozwolili Niemcom na odcięcie 45. 
Korpusu od granicy szwajcarskiej. 20 czerwca 1940 roku 
o godzinie piątej nad ranem Jan Ruchała wraz z współto-
warzyszami broni przekroczył granicę szwajcarską w Epi-
querez z bronią w ręku i Mazurkiem Dąbrowskiego na 
ustach. Ta postawa, tak różna od tysięcy francuskich żoł-
nierzy, przypominających bardziej maruderów niż regular-
ną armią, wzbudziło szacunek i uznanie zgromadzonych 
na granicy dziennikarzy. Wszystko to jednak nie mogło 
przysłonić przygnębienia i gorzkiego rozczarowania pol-
skich żołnierzy.

Na szwajcarskiej ziemi 
 Dla sądeckiego ułana było to już drugie, po epizodzie 
w Rumuni, internowanie w trakcie tej wojny. W Szwajcarii 
przebywał w obozie internowania w kantonie niemieckim 
Bern, później przy granicy włoskiej nad jeziorem Logo 
Maggione, a następnie w kantonie retoromańskim Ticino 
w regionie Locarno. Polscy żołnierze spotkali się z życz-
liwym przyjęciem ze strony społeczeństwa szwajcarskie-
go, ale i z rezerwą władz, dla których internowanie wro-
gów III Rzeszy było aktem dużej odwagi. Helweci mimo 
swej neutralności nie mogli czuć się bezpiecznie. Szwaj-
caria była jednak zdecydowana bronić swej niepodległo-
ści, a razem z nią gotowi byli do tego żołnierze polscy, 

    J. Ruchala (drugi z prawej) we Francji, 1940



Do końca wierny przysiędze ułańskiej
 Zawarł związek małżeński z Marią Józefą, córką Pio-
tra Gizy, Naczelnika Gminy Dąbrówka Polska, rodu o głę-
boko patriotycznych korzeniach. Za przywiezione franki 
szwajcarskie wybudował dom. Ruchałowie dochowali się 
sześciorga dzieci, doznali też dramatów rodzinnych, syn 
Józef zginał tragicznie w falach Dunacja będąc uczniem 
sądeckiego „elektryka”. 

 Do końca pozostał wierny żołnierskiej przysiędze zło-
żonej przed sztandarem z wizerunkiem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej w Wilnie 1929 roku. Wypowiedziane wtedy 
słowa: …Za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego 
tchu w piersiach. I w ogóle tak postępować, abym mógł żyć 
i umierać jak prawy żołnierz polski… podtrzymywał zawsze 
w swoim sercu. Sumienie nie pozwoliło mu złamać ułań-
skiej przysięgi. Nigdy nie zapisał się do partii, nie należał 
do ZBOWiD-u, za to do końca życia kochał konie, a cza-
sem odzywała się w nim iście ułańska fantazja…

 Dwóch synów: Jan i Stanisław po 36. latach od zakoń-
czenia wojny we wrześniu 1981 roku, jako studenci kra-
kowskich uczelni, spełniając prośbę Ojca, pojechali au-
tostopem do Szwajcarii i odnaleźli  miejsce internowania 
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którzy dobrze rozumieli, co to znaczy stracić ojczyznę. 
Los sprawił, że tym razem obeszło się bez wojny. Żołnie-
rze polscy nie chcieli darmo jeść szwajcarskiego chleba. 
Najmowali się do prac rolnych, melioracyjnych i karczo-
wali lasy. Pracowali w kopalniach, budowali strategicznie 
ważne drogi, mosty i tunele. Dostawali wynagrodzenie 
przysługujące robotnikom szwajcarskim. Mieli pomoc le-
karską i byli ubezpieczeni. Kapral Jan Ruchała praco-
wał przy budowie dróg, umocnień, magazynów i schro-
nów położonych wysoko w Alpach, gdzie zlokalizowano 
„Redutę Narodową”, mającą być punktem ostatecznej 
szwajcarskiej obrony w wypadku niemieckiej inwazji. 
Internowanie w Szwajcarii było dla niego nie tylko mo-
mentem wytężonej pracy fizycznej, ale również czasem 
kontynuowaniem zdobytych umiejętności wojskowych. 1 
czerwca 1945 roku został awansowany na stopień pluto-
nowego ułana. Okres internowania zakończył się dla są-
deckiego ułana wraz z upadkiem III Rzeszy. Po sześciu 
latach żołnierskiej tułaczki zaiskrzyła iskierka nadziei na 
powrót do kraju. 
 Plutonowy ułan Jan Ruchała został zdemobilizowany 30 li-
stopada 1945 roku po opuszczeniu eszelonu wojskowego na 
punkcie przyjęć w Czechowicach wraz z 8. tysiącami żołnierzy 
Dywizji i jej dowódcy gen. B. Prugara-Ketlinga. Do domu ro-
dzinnego wrócił 17 grudnia tego roku w galowym mundurze 
ułańskim wzbudzając zachwyt mieszkańców Dąbrówki Pol-
skiej, w 4 miesiące później podjął pracę w ZNTK w Nowym 
Sączu. Nigdy nie żałował decyzji powrotu do Polski, choć to 
nie była Polska wyśniona na kawaleryjskim siodle… J. Ruchała kuje konia pod Alpami w rejonie Locarno

Z małżonką Marią Gizą – fotografi a ślubna, 1952

J. Ruchala w Szwajcarii
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Historia katyńskiej zbrodni zataczając swe 
koła aż po współczesność osadza tragiczne 
wydarzenia w miesiącu kwietniu. Także ostat-
ni kwiecień miał swój udział w katyńskiej hi-
storii. Przez krótką chwilę tragiczny, lecz cały 
wypełniony żałobą daje też nadzieję. Nadzie-
ję, że wielka ofiara Narodu Polskiego nie zo-
stanie zmarnowana, a Pamięć Narodowa sta-
nie się bezcenną skarbnicą.

	 To	dla	tej	pamięci	10	kwietnia	2010	r.	Prezydent	
Polski	Lech	Kaczyński	wraz	z	Małżonką	w	towarzy-
stwie	 dowódców	 armii,	 przedstawicieli	 organizacji	
społecznych,	państwa	i	Kościoła	udali	się	samolotem	
rządowym	do	Katania,	by	oddać	hołd	zamordowa-
nym	obrońcom	naszej	Ojczyzny.	Tragiczna	i	niezro-
zumiała	katastrofa	przerwała	podróż	tuż	u	jej	kresu	
i	 zakończyła	 ziemską	 walkę	 podróżnych	 o	 pamięć	
dla	ofiar	zbrodni	sprzed	siedemdziesięciu	lat.
Wystartowali	z	ziemi	polskiej	by	wylądować	w	Smoleń-
sku	i	oddać	hołd	na	cmentarzu	wojennym	w	Katyniu.
Oddali	 najwyższy	 hołd	 trochę	 bliżej.	 Złożyli	 ofiarę	
własnego	życia	na	ołtarzu	pamięci	narodowej,	ofiarę	
przedwczesną.	Zginęli	w	służbie	Ojczyźnie.	Dlaczego?
Znów	miesiąc	kwiecień,	tym	razem	2010	r.	stał	się	

miesiącem	szczególnym	w	dziejach	naszego	narodu.	
Niemal	każdego	dnia	z	honorami	i	wielką	godnością	
choć	 w	 bólu	 i	 żalu	 odbywały	 się	 uroczystości	 po-
grzebowe	ofiar	katastrofy	pod	Smoleńskiem.	Płacz	
bliskich	werble,	salwy,	marsze	żałobne	 i	honorowe	
asysty	 towarzyszyły	 im	 w	 ostatniej	 ziemskiej	 dro-
dze.	Ogarnialiśmy	 ich	powszechną	modlitwą	 i	 sza-
cunkiem.
	 Siedemdziesiąt	 lat	 wcześniej;	 jakże	 inny	 był	
kwiecień	1940	r.
	 „Honorową”	salwą	były	zdradzieckie,	śmiertelne	
strzały	w	tył	głowy.	„	Honorowymi”	werblami	war-
kot	koparki	żłobiącej	doły	śmierci.	Szum	drzew	był	
im	 marszem	 żałobnym,	 a	 „honorową”	 asystą	 od-
działy	 konwojentów	 i	 katów	 z	 NKWD.	 Codziennie	
przez	 miesiąc	 kwiecień	 i	 później	 ginęli	 bezbronni,	
opuszczeni,	w	atmosferze	pogardy	dla	życia	i	w	za-
pomnieniu	na	długie	lata.
	 Zginęli	bo	byli	elitą	przywódczą	Rzeczypospolitej	
i	stali	na	drodze	podporządkowania	Polski	Stalinowi.
Jeszcze	jeden	znamienny	dla	nas	kwiecień	związa-
ny	z	tamtymi	wydarzeniami	to	kwiecień	1943	r.	13	
kwietnia	 1943	 roku	 ,	 radio	 niemieckie,	 okupanta	
Polski	podało	informację	o	odkryciu	w	Katyniu	ma-
sowych	grobów	oficerów	polskich.	Już	15	kwietnia	

Katyński kwiecień

J. Ruchala

Jana Ruchały u Kazimiro 
Biandy (także rocznik 
1909), opiekuna Polaków 
w tym kantonie z ramie-
nia rządu szwajcarskie-
go. (Przyjacielskie kon-
takty z tymi gościnnymi 
ludźmi, którzy stworzyli 
Ojcu drugi dom na ob-
czyźnie utrzymywywane 
są do dziś przez trzecie 
już pokolenie Biandów 
i Ruchałów – mówi syn 
Jan Ruchała).  
 Na emeryturę 
nasz bohater odszedł 
31 grudnia 1969 roku. 
Zmarł 7 listopada 1995 
roku. Spoczywa na 

cmentarzu w Dąbrówce Polskiej w parafii św. Rocha. 
Napis na rodzinnym nagrobku brzmi „Podporucznik 
rezerwy Jan Ruchała, ułan Polskich Sił Zbrojnych na  
Zachodzie”. Za czynny udział w walkach na terenie 
Francji został odznaczony w marcu 1941 roku najwyż-

szym francuskim odznaczeniem wojskowym dla ob-
cokrajowców Croix de Guerre. 16 czerwca 1941 roku 
udekorowany został odznaką 2. Dywizji Strzelców  
Pieszych za 3-miesięczną służbę w tej jednostce. 
 Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 
roku został awansowany przez Prezydenta RP na podpo-
rucznika rezerwy i odznaczony Krzyżem Czynu Zbrojnego 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, Meda-
lem za Tobruk - Monte Cassino – Ankonę oraz medalem 
za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku. Za osiągnięcia 
w pracy zawodowej nagrodzony orderem „Zasłużony dla 
Województwa Nowosądeckiego”.
 Biografia ostatniego sądeckiego ułana przypomina, że 
od mogił żołnierskich nie odchodzi się ze złamaną duszą. 
Nie odchodzi się z poczuciem klęski i beznadziejności, ale 
z niezbitym przekonaniem, że oto wyrasta nowa wartość 
ducha – wartość należąca do całego narodu.

Łukasz Baran

Autor jest absolwentem V Liceum Ogólnokształcącego w No-
wym Sączu, finalistą Centralnej Olimpiady Historycznej, pa-
sjonatem historii i dziejów regionu.
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1943	r.	władze	Związku	Sowieckiego	w	komunikacie	
radiowym	odpowiedzialnością	za	tę	zbrodnię	obcią-
żyły	Niemców.	To	było	początkiem	kłamstwa	katyń-
skiego,	które	z	ziemi	katyńskiej	przez	Norymbergę	
podczas	procesów	dotarło	także	do	Polski.
	 W	kwietniu	1943	roku	Rząd	RP	na	uchodźstwie	
mimo	trudnej	sytuacji	w	jakiej	się	znajdował	zde-
cydowanie	 domagał	 się	 od	 Międzynarodowego	
Czerwonego	Krzyża	wysłania	komisji	do	ustalenia	
winnych	zbrodni.	Posłużyło	to	Stalinowi	25	kwiet-
nia	 1943	 r.	 do	 zerwania	 stosunków	 dyplomatycz-
nych	z	rządem	polskim	i	przyśpieszenia	tworzenia	
rządu	 marionetkowego.	 Trzy	 dni	 później	 Wanda	
Wasilewska	w	przemówieniu	radiowym	do	Polaków	
poddała	 krytyce	 starania	 rządu	 RP	 o	wyjaśnienie	
zbrodni	katyńskiej.
	 Kłamstwo	katyńskie	stało	się	więc	swoistym	fun-
damentem	budowy	PRL-u.
	 Przez	 okres	 PRL-u	 skutecznymi	 strażnikami	 tej	
tajemnicy	i	kłamstwa	byli	również	obywatele	polscy,	
którzy	w	kazamatach	i	więzieniach	urzędów	bezpie-
czeństwa	wymazywali	pamięć	o	zbrodni	katyńskiej.	
Kwiecień	1943	r.	był	też	początkiem	długiej	i	bole-
snej	drogi	do	prawdy	o	zbrodni	na	elicie	polskiego	
narodu.	Prawdy,	która	choć	nie	pełna,	po	katastrofie	
smoleńskiej	 dotarła	 do	 świadomości	 społeczności	
państw	 świata.	 Powrócę	 jeszcze	 do	 kwietnia	 2010	
r.	 Czy	 był	 to	 tylko	 czas	 bólu	 i	 żałoby	 narodowej?	
Myślę,	że	nie	tylko.	Kwiecień	2010	r.	dał	nadzieję	na	
dotarcie	do	pełnej	prawdy	o	zbrodni	katyńskiej,	ale	
też	odkrył	prawdę	o	nas	samych.
	 Wielki	wstrząs	po	tragicznej	katastrofie	smoleń-
skiej,	 wyzwolił	 w	 nas	 olbrzymie	 pokłady	 patrioty-
zmu,	 odwagi	 w	 poszukiwaniu	 i	 głoszeniu	 prawdy.	
Uświadomiliśmy	sobie,	że	więź	i	 jedność	daje	nam	
poczucie	bezpieczeństwa	i	siły.	Obudziła	się	tęskno-
ta	do	wspólnego	przeżywania	smutku,	bólu,	ale	też	
radości.	Znów	godność	i	szacunek	wypełniły	nasze	
wzajemne	 relacje.	 W	 poczuciu	 wspólnoty	 z	 dumą	
podnieśliśmy	głowy,	a	słowa	–	Bóg,	Honor,	Ojczyzna	
–	nie	 tylko	na	 transparentach,	 lecz	 też	w	naszych	
sercach	wpisały	się	na	nowo.	We	wszystkich	środo-
wiskach	 społecznych	 pojawiła	 się	 i	 była	 widoczna	
przemiana.	 Tylko,	 czy	 trwała?	 Te	 tragiczne	 wyda-
rzenia	z	kwietnia	1940	r.	i	2010	r.	–	ze	sobą	mocno	
związane	głębiej	utożsamiły	nas	z	dziejami	narodu	
polskiego.	Na	nowo	uświadomiły	nam,	że	skompli-
kowany	splot	wydarzeń	radosnych	i	smutnych,	czas	
chwały	i	upadków,	tragedie	i	zwycięstwa,	nasze	wy-
godne	milczenia	i	wołania	o	prawdę,	nasze	działania	
dobre	 i	 złe	 wpisują	 się	 na	 karty	 historii	 Ojczyzny.	
Żadna	kreska,	gruba,	 czy	 cienka	nie	 jest	w	 stanie	

odkreślić,	ani	wykreślić	niewygodnego	okresu	dzie-
jów	narodu.
	 To	właśnie	w	kwietniu	Polacy	odkryli	prawdziwe	
Oblicze	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Lecha	Kaczyń-
skiego,	wielkiego	patrioty,	który	w	atmosferze	nie-
zrozumienia,	a	często	szyderstwa	z	mozołem	odbu-
dowywał	naszą	tożsamość	i	pamięć	narodową.	Jego	
praca	oparta	na	fundamencie	wartości	chrześcijań-
skich	 była	 służbą	 Ojczyźnie	 do	 końca.	 Czy	 trzeba	
było	tak	wielkiej	tragedii	by	w	śp.	Lechu	Kaczyński	
dostrzec	 dobrego	 człowieka	 i	 godnego	 prezyden-
ta,	który	wrażliwością	i	duchem	patriotyzmu	budził	
obawy	wśród	tych,	którzy	chętnie	odcięli	by	nas	od	
ojczystych	korzeni?
	 Rozpaczliwe	 próby	 pomniejszenia	 godności	
Urzędu	 Prezydenta	 Polski,	miejmy	 nadzieję,	 za-
kończyły	się	w	kwietniu	2010	r.	Olbrzymie	 ilości	
kwiatów	 i	 zniczy	 przed	 pałacem	 prezydenckim	
i	w	wielu	innych	miejscach	Polski	były	donośnym	
głosem	poparcia	w	tym	niezwykłym	kwietniowym	
narodowym	 „referendum”.	 Wszak	 Urząd	 Prezy-
denta	Polski	to	nie	przeceniony	symbol	ciągłości	
wolnej	Ojczyzny.	Zwiędłe	kwiaty	i	wypalone	zni-
cze	 w	 końcu	 trafiły	 na	 śmietnik.	 Dołóżmy	 sta-
rań	 by	 nasze	 kwietniowe	 przeżycia	 nie	 zwiędły,	
a	 pamięć	 nie	 wypaliła	 się	 trafiając	 na	 śmietnik	
historii.
	 Wielkie	 rzesze	 Polaków	 na	 uroczystościach	
pogrzebowych	 Pary	 Prezydenckiej	 pozostaną	
żywą	i	miejmy	nadzieję	trwałą	tamą	dla	fal	kłam-
stwa,	 kosmopolityzmu	 i	 zagłuszania	 narodowe-
go	sumienia.	By	tragiczna	kwietniowa	katastrofa	
smoleńska	przerodziła	się	w	trwałe	dobro	dla	na-
szej	Ojczyzny	którego	początkiem	są	spontanicz-
ne	kwietniowe	narodowe	„rekolekcje”	–	potrzeba	
nam	wielkiego,	zgodnego	wysiłku	i	powszechnej	
modlitwy	 o	 Dary	 Ducha	 Świętego.	 Szczególnie	
o	Dar	Mądrości	i	Dar	Rady.	Dar	Mądrości,	byśmy	
przez	filtr	Ewangelii	w	zgiełku	i	szumie	informa-
cyjnym	 potrafili	 dostrzec	 właściwe	 wartości.	 By	
watki	nurt	„poprawności	politycznej”	nie	porywał	
nas	z	łatwością.	Byśmy	zechcieli	wywołać	rumie-
niec	zawstydzenia	na	twarzach	tych,	którzy	z	na-
szą	Wiarą	i	Patriotyzmem	posyłają	nas	co	„ciem-
nogrodu”.	Dar	Rady,	byśmy	dokonywali	odważnie	
właściwych	wyborów.
Trzeba	 mieć	 nadzieję,	 że	 kwietniowy	 Krzyż	 Ka-
tania	 1940	 r.	 i	 2010	będzie	 zwycięstwem	zgody	
i	jedności	narodowej	w	sprawach	podstawowych	
wartości	dla	Polski,	a	kwiecień	początkiem	trwa-
łej	przemiany	–	czego	Państwu	i	sobie	życzę.

Krzysztof Janaszek
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Dnia	 15	 maja	 odbyła	 się	 pielgrzymka	 Dziewczęcej	
Służby	Maryjnej	do	Bochni.
	Nasza	grupa	o	godz.6.09	wyjechała	pociągiem	z	No-
wego	Sącza	.	Na	miejscu	była	ok.	8.30.
	 Następnie	o	godz.10.00,	na	placu	sanktuaryjnym,	
ks.	 prałat	 dr	 Zdzisław	 Sadko	 wszystkich	 przywitał	
bardzo	 serdecznie.	 Po	 przemowie	 ks.	 prałata,	 miały	
zaszczyt	 zaprezentować	 się	 niektóre	 grupy	 DSM-u.	
Wszystkie,	choć	krótkie	prezentacje	były	bardzo	ład-
ne.	 Po	 występach	 zespół	 „Megro”	 dał	 świetny	 kon-
cert.	Wszystkie	zebrane	dziewczyny	zrobiły	taki	długi	
pociąg,	że	ledwo	zmieścił	się	na	placu.	O	godz.12.00	
została	 odprawiona	 Msza	 Św.	 pod	 przewodnictwem	
biskupa	Władysława	Bobowskiego.	Wygłosił	on	pięk-
ne	 kazanie	 na	 temat	 początków	Dziewczęcej	 Służby	
Maryjnej,	po	czym	odbyły	się	uroczyste	obrzędy	włą-
czenia	 dziewcząt,	 które	 ukończyły	 specjalny	kurs	 do	
diecezjalnego	grona	przewodniczek	DSM.	Na	koniec	
ks.	biskup	dostał	bukiet	kwiatów	i	ogromną	pocztówkę	
od	dziewcząt.	Później	ks.	Zdzisław	zaprosił	wszystkich	
na	herbatę	i	drożdżówkę.	Poczęstunek	został	zaserwo-
wany	na	placu	kościelnym.
O	godz.14.00	grupy,	które	jeszcze	zostały	(w	tym	na-
sza)	odmówiły	różaniec
w	kapliczce.	Następnie	nasza	grupa	zrobiła	sobie	pa-
miątkowe	zdjęcie	 i	poszła	na	 lody	oraz	ciastka.	A	że	
czasu	 zostało	 jeszcze	 sporo	 wstąpiłyśmy	 jeszcze	 na	
plac	zabaw.	W	końcu	 trzeba	było	 iść	na	pociąg,	któ-
ry	 odjeżdżał	 o	 17.03.	W	pociągu	 śpiewałyśmy	przez	
całą	 drogę.	 Było	 bardzo	 wesoło.	 Do	 Nowego	 Sącza	
przybyłyśmy	ok.	 19.30.	Tego	wyjazdu	na	pewno	nie	
zapomnimy.

W	 imieniu	 Dziewczęcej	 Służby	 Maryjnej 
Agata Wójsik z pomocą Katarzyny Bocheńskiej.

S a n k t u a r i a  d i e c e z j a l n e :

BAZYLIKI MNIEJSZE

Tarnów, Katedra, Narodzenia Najśw. 1. 
Maryi Panny
Limanowa, Matki Bożej Bolesnej,2. 
Nowy Sącz, Św. Małgorzaty,3. 
Bochnia, Św. Mikołaja,4. 
Szczepanów, Św. Stanisława Biskupa,5. 
Mielec, Św. Mateusza,6. 

SANKTUARIA PAŃSKIE

Ciężkowice, Sanktuarium Pana Jezusa 1. 
Miłosiernego,
Jodłowa, Sanktuarium Dzieciątka Jezus,2. 
Nowy Sącz, Sanktuarium Przemienienia 3. 
Pańskiego,

SANKTUARIA MARYJNE

Bochnia, Sanktuarium Matki Bożej 1. 
Różańcowej,
Borki, Sanktuarium Matki Bożej 2. 
Fatimskiej Różańcowej,
Chorzelów, Sanktuarium Matki Bożej 3. 
Królowej Rodzin,

Czarny Potok, Sanktuarium Matki Bożej 4. 
Bolesnej,
Czermna, Sanktuarium Matki Bożej 5. 
Pocieszenia,
Grybów, Sanktuarium Matki Bożej 6. 
Grybowskiej,
Limanowa, Sanktuarium Matki Bożej 7. 
Bolesnej,
Nowy Sącz, Sanktuarium Matki Bożej 8. 
Pocieszenia
Odporyszów, Sanktuarium Matki Bożej 9. 
Zwycięskiej,
Okulice, Sanktuarium Matki Bożej 10. 
Okulickiej,
Pasierbiec, Sanktuarium Matki Bożej 11. 
Pocieszenia,
Pilzno, Sanktuarium Matki Bożej 12. 
Pocieszenia,
Porąbka Uszewska, Sanktuarium 13. 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes,
Przeczyca, Sanktuarium Najświętszej 14. 
Maryi Panny Wniebowziętej,
Przydonica, Sanktuarium Matki Bożej 15. 
Przydonickiej,
Szczyrzyc, Sanktuarium Matki Bożej 16. 
Szczyrzyckiej,

Tarnów – Katedra, Sanktuarium Matki 17. 
Bożej Bolesnej
Tarnów, Sanktuarium Matki Bożej 18. 
Szkaplerznej,
Tarnów, Sanktuarium Matki Bożej 19. 
Fatimskiej,
Tuchów, Sanktuarium Matki Bożej 20. 
Tuchowskiej,
Zawada, Sanktuarium Matki Bożej 21. 
Zawadzkiej,

SANKTUARIA ŚWIĘTYCH 
I BŁOGOSŁAWIONYCH

Lipnica Murowana, Sanktuarium  1. 
św. Szymona,
Stary Sącz, Sanktuarium św. Kingi,2. 
Szczepanów, Sanktuarium św. 3. 
Stanisława Biskupa i Męczennika,
Tropie, Sanktuarium św. Pustelników 4. 
Świerada i Benedykta,
Zabawa, Sanktuarium błogosławionej 5. 
Karoliny Kózkówny,



Obcując z rodzicami i rodzeństwem dziecko uczy się pewnych 
zachowań społecznych. Mimo różnych trudności rodzina jest 
nie do zastąpienia. Rodzice – niezależnie od tego czy chcą, 
czy nie – są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami swo-
jego dziecka. A przedszkole, szkoła i inne placówki pedago-
giczne wspomagają tylko działania rodziny w rozwoju dziecka. 
 26 maja w Ochronce upłynął pod hasłem Dnia Rodziny. 
Dzieci uczęszczające do tej placówki zaprosiły na to wydarzenie 
swoich rodziców. Uroczystości odbyły sie w Sali Teatralnej dol-
nego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej.
 Ksiądz Dyrektor Prałat Józef Janas przywitał wszystkich 
przybyłych. Z całą mocą podkreślił, iż dzieci są największym 
skarbem Chrystusa Pana, to właśnie sam Jezus zostawił nam 
za wzór dziecko i tylko dziecko – powiedział Ks. Prałat. Dodał, że 
nikt nie zastąpi dziecku serca matki i stanowczości ojca. Ksiądz 
Dyrektor przypomniał również słowa Ojca Świętego Jana Paw-
ła II, który w swoich wypowiedziach wielokrotnie przywoływał 
własnych rodziców, zwracając uwagę na to, że w Wadowicach, 
w rodzinnym domu, wszystko sie zaczęło.
 Po przemówieniu Księdza Prałata nastąpił kluczowy punkt 
programu, czyli występ dzieci. Maluchy pod przewodnictwem 
i z pomocą Siostry Grażyny oraz Pań Wychowawczyń – Pani 
Wioli, Pani Marty i Pani Ewy – zmieniły się w baśniowe i bajkowe 
postacie, które we właściwy sobie sposób recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki dla rodziców. Najmłodsi aktorzy dostarczy-
li wszystkim wielu wzruszeń i mnóstwa uśmiechu i radości. Na 
uznanie zasłużyła także piękna dekoracja, która wprowadziła 
w klimat i atmosferę przedstawienia.
 Po wstępach i gromkich brawach dzieci zaprosiły rodziców 
na słodkości, jakie były arcydziełem kulinarnym nieocenionych 
Pań Kucharek. Pyszności!!!
 Chwile, takie jak ta, która była udziałem nas, rodziców, zo-
staną na długo, jeśli nie na zawsze w pamięci i sercu. A wspólnie 
spędzony czas przyczyni się do umocnienie nie tylko naszych 
małych rodzin, ale również tej dużej „Ochronkowej Rodziny”.

 Dorota Bębenek

Dzieci z klasy II w czasie pielgrzymki do Zakopanego  
i Ludźmierza
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v  11 kwietnia o godz.15.00 ofiarowaliśmy Msze. Św. w intencji ofiar ka-
tastrofy pod Smoleńskiem.

v 2 maja 48 dzieci z naszej parafii przystąpiło do I – wszej Komunii Św.
v  Sakrament Bierzmowania z rąk. Ks. bpa Wiesława Lechowicza przy-

jęło 60 – ciu uczniów gimnazjum przygotowujących się przy naszej 
parafii.

v 26 maja w „Ochronce” odbył się dzień rodziny.
v 1 czerwca miała miejsce wycieczka do Krakowa dla dzieci z „Ochronki”.
v  11 czerwca dzieci pierwszo komunijne wraz z rodzicami wzięły udział 

w pielgrzymce do Ludźmierza i Zakopanego
v  Sumę odpustową i kazanie ku czci Trójcy przenajświętszej wygłosił ks. 

prałat Antoni Koterla – proboszcz z Zawady
v  trwa modernizacja „Ochronki”.
v  Kościół św. Rocha otwarty jest przez wakacje w każdy czwartek 

(oprócz ostatniego) na czas wieczornej Mszy Św. o godz.18.00.
v  Ołtarze na Boże Ciało ubierali:

• przy krzyżu misyjnym ul. Ruczaj – rodziny Szkaradków, Wójcików, 
Bocheńskich i Kyrców

• przy starym kościele ul. Przesmyk – rodziny Ruchałów, Wańczyków, 
Nowaków

• przy dębie ul. Podbielowska – rodziny Marczyków, Reszkiewiczów, 
Bocheńskich, Mrozów

• na skrzyżowaniu B. Chrobrego z Orła Białego – rodziny z ul. Wita 
Stwosza, Wysowscy, Jaskulscy, Talarowie, Kuligowie, Bernardy.

• Wszystkie konstrukcje pod ołtarze przygotował Pan Józef Postrożny
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