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• „Ocalić od zapomnienia…

• Powstańcy Styczniowi
• Legioniści
• Żołnierze Wyklęci

• Współcześni Pielgrzymi
– Niezłomni parafianie
św. Rocha w kraju i za granicą…
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NOWE DZIEŁO – NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ I KU POŻYTKOWI LUDZI…
Od tego roku przy naszej parafii działa plac zabaw
dla dzieci. Dzięki hojności ofiarodawców to miejsce
może służyć dzieciom i rodzicom. Oby więcej takich
miejsc w naszej parafii i na naszym osiedlu…
Także Droga Krzyżowa jest dziełem tych, którzy
w dyskretny sposób budują naszą wspólnotę swoją
modlitwą i cierpieniem. Jest przestrzenią do modlitwy
i kontemplacji. Towarzyszymy w niej poprzez myśl
Prymasa Tysiąclecia Chrystusowi cierpiącemu i konającemu za nasze grzechy, byśmy mogli żyć szczęśliwie w doczesności i wieczności, wyzwoleni od zła
i jego skutków. Plac zabaw w środku Drogi Krzyżowej
to jakże paradoksalny obraz dwóch światów ludzkiej
egzystencji gdzie pośród cierpienia, lęku, obawy, jest
jednak nadzieja, jest nowe życie, szczęście…

Zmiany personalne w naszej parafii.
W tym roku z naszej parafii odeszły na nowe placówki siostry:
– Sylwina do Nowej Huty – dziękujemy jej z całego serca za wieloletnią posługę jako organistki i katechetki.
Pod jej skrzydłami scholka przepięknie rozkwitła, ubogacając żywym i dynamicznym śpiewem wiele nabożeństw …
– Jeremia do Domu Prowincjalnego w Krakowie – jesteśmy jej głęboko wdzięczni nie tylko za wcześniejszą
posługę ale i za wielki przykład życia przepełnionego modlitwą i głęboką pokorą…
– Zofia do Zaborowia – wyrażamy siostrze nasz szacunek za pracę w Ochronce ale i troskę o Dom Sióstr. To
na jej barkach jako przełożonej spoczywała odpowiedzialność za funkcjonowanie wspólnoty Sióstr Służebniczek
w naszej parafii.
NIECH DOBRY BÓG WYNAGRODZI SIOSTROM WSZELKIE DOBRO POZOSTAWIONE W NASZYCH SERCACH.

Gorąco witamy:
Ks. Piotra Zawiślaka – pochodzącego z Jodłowej,
który dotąd pełnił posługę duszpasterską w Iwkowej
oraz siostrę przełożoną Joannę Szymczyk która
będzie uczyć w „OCHRONCE”.
Wraz z siostrą przełożoną, posługę w naszej parafii rozpoczyna s. Krystyna Stopka (katechetka)
i s. Edmunda Pociask (organistka).
Nowoprzybyłym życzymy, by czas posługi w naszej parafii był dla nich
pełen pokoju, radości, zdrowia oraz przyniósł wiele owoców Łaski Bożej.
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Św. Roch i św. Sebastian z kościoła św. Rocha
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
Od lipca 2013 r. parafia posiada pełnowymiarowe kopie awersu i rewersu obrazu którego oryginał do ok. 1928 r. znajdował się w naszym starym kościele (zob. s. tytułowa i s. ostatnia).
Obraz pochodzi z kościoła św. Rocha w Dąbrówce Polskiej. Do
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie został przekazany w 1928 r.
przez anonimowego darczyńcę. Jego pochodzenie odnotowane było
na kartce nalepionej na płótno, którą zdjęto podczas konserwacji obrazu przeprowadzonej w latach 1952-1960.Stan zachowania: spękania
warstwy malarskiej i drobne ubytki na pęknięciach, przy górnej krawędzi obrazu dosztukowany pas płótna. Na obrazie ze św. Rochem,
u dołu po prawej w okolicy stóp anioła-przemalówka czarną farbą oraz
wypisany czerwoną farbą nr inwentarzowy w lewym dolnym rogu.
Na pierwszym planie ukazany przodem św. Roch z prawą nogą zgiętą
w kolanie, a lewą ugiętą i wykrzywiona do wewnątrz. Prawą ręką dotyka
piersi, w lewej opuszczonej trzyma kapelusz i kij. Głowa zwrócona w lewo
od patrzącego, wzrok uniesiony. Włosy brązowe, sięgające za ucho, na
twarzy wąsy i krótka broda. Ubrany w strój pielgrzymi: jasną tunikę,
na której czerwona szata spięta w talii paskiem, na ramionach czarny kołnierz, do którego przypięta muszelka. Szata i tunika podciągnięte nad lewym kolanem odsłaniając owalna ranę na udzie świętego.
Po lewej stronie obrazu siedzi biało-czarny pies z chlebem w pysku,
łeb zwracając w prawo od widza w kierunku św. Rocha. Przy lewym
boku świętego stoi anioł, ubrany w tunikę i biała szatę. W obu rękach trzyma przed sobą prostokątną tablicę z napisem: „ERIS/IN PESTE/PATRONUS” (Będziesz Patronem w czasie zarazy – dżumy).
W tle górzysty pejzaż z zabudowaniami i zachmurzone niebo, na którym
lewym, górnym rogu unosi się Bóg Ojciec, skierowany w lewo od widza,
patrzący w dół na świętego. W prawej, uniesionej ręce trzyma trzy strzały, w lewej opuszczonej - wiązkę promieni. Ubrany w niebieską szatę
i różowy płaszcz, rozwiany za jego plecami. Wokół przedstawienia bordiura w postaci wijącej się szarfy, oplatającej kwiaty i owoce.
Obraz pochodzi z XVII w. olej, płótno,113 X 78 cm, pod nr
inwentarzowym MNK I-528. Pod tym samym numerem jest obraz
św. Sebastiana. Jeśli ktoś z mieszkańców Dąbrówki zechce zobaczyć oryginał, może go oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Obrazy były pokazywane na Wystawie w Nowym Sączu w Muzeum
Okręgowym przy ul Lwowskiej w miesiącu VII-IX 2009 r. podczas
wystawy „W kręgu sztuki religijnej na Sądecczyźnie, z dziejów kultury
artystycznej kapituły sądeckiej.
Jan M. Ruchała
Polskie Towarzystwo Historyczne O/N.Sącz

Parafia św. Rocha składa podziękowanie pracownikom Muzeum
Narodowego w Krakowie za udostępnienie fotografii potrzebnej do
wykonania kopii obrazu jak i prawa do jej publikacji.
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Powstańcy Styczniowi z Dąbrówki.
W tym roku przypada 150 rocznica powstania styczniowego.
W naszym regionie jest realizowany projekt edukacyjny „Echa powstania styczniowego w Małopolsce – ludzie i miejsca” . W Nowym Sączu
odbyła się sesja historyczna w II LO na ul. Żeromskiego wraz z okolicznościową wystawą. Na tej wystawie wśród sądeckich powstańców znalazł
się także biogram jednego z powstańców rodem z Dąbrówki Polskiej.
To Wawrzyniec Walenty Giza, stryjeczny dziadek dla gen. Józefa z tzw.
tarnowskiego batalionu. Walenty Giza urodził się w 1822 roku jako syn
Tomasza i Róży Winiarskiej w Dąbrówce Polskiej przy ul. Dąbrówki 34.
Był podoficerem austriackiego 20 pułku piechoty, uczestnikiem walk
pod Magentą i Solferino (1859) przeciwko wojskom francusko-włoskim.
Od 1860 roku pracował majątku Stróże. Jako powstaniec styczniowy trafił
do oddziału majora Edwarda Dunajewskiego. Dokumenty wojskowe na
jego temat zachowały się w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW)
w Warszawie-Rembertowie i Kriegs Archiv Vien (Wiedeńskie Archiwum
Wojenne w Austrii). Wziął udział w bitwie z wojskami rosyjskimi we wsi
Gace 20 VI 1863 roku i utonął w Wiśle podczas odwrotu. Zginął bezpotomnie
dlatego należy mu się nasza pamięć tutaj gdzie się urodził i wspomnienie
o Nim w Parafialnej Gazecie aby młodsze pokolenie mieszkańców Dąbrówki
wiedziało że, wśród Nas urodził się Wawrzyniec Walenty Giza, który walczył o Wolną Polskę w Powstaniu Styczniowym. Pozostałości domu rodzinnego Walentego Gizy zachowały się do dnia dzisiejszego przy ul.
Dąbrówki 14, w którym mieszkają potomkowie rodziny Gizów. Informacje o tym powstańcu znajdują się w publikacji kuzynów Jerzego Gizy i dr
Tomasza Podgórskiego pt. „Generał Józef Giza 1887-1965 Virtute et Armis”.
O Walentym Gizie pisze też Andrzej Kunisz w publikacji „Udział Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym”. Obie publikacje znajdują się w zbiorach sądeckiej Biblioteki na ul. Franciszkańskiej w Nowym Sączu.
Jan M. Ruchała PTH O/N.Sącz
Pośród wielu bohaterów tego wielkiego zrywu niepodległościowego znajdujemy także nazwiska innych postaci w różny sposób związanych z Dąbrówką.
Są to:
Dionizy Feliks Czachowski – ur. 6 kwietnia 1810r. w Niedabylu na Mazowszu, poległ 6.11.1863r. w bitwie pod Jaworowem Soleckim. Był polskim
generałem, naczelnikiem wojennym województwa sandomierskiego. Po
sześciomiesięcznych trudach Dionizy Czachowski udał się do Krakowa, zamieszkał w kolegium pijarskim. Potem w czasie lata ok. 4 tygodni przebywał
w Dąbrówce Polskiej by następnie wyruszyć do Mielca gdzie formował się dla
niego nowy oddział.
Wiktor Przybylski – ur. w 1847r. w Dąbrówce Polskiej, student gimnazjalny. Służył jako strzelec, walczył w oddziale Opackiego pod dowództwem
D. Czachowskiego i Bogusza. Brał udział w bitwach pod Stefankowem,
Boryją, Ostrowcem, Rzeczniowem, Białobrzegami, Rusinowem, Ratajami,
Wąchockiem, Bliznami, Kamionką, Cecowem i Mokszkiem. Odniósł liczne
rany. Po powstaniu był urzędnikiem sądowym w Jarosławiu. W „Roczniku
Oficerskim” z 1923r. wymieniony jako ppor.-weteran.
Michał Wójcik vel Burek – ur. ok. 1841 roku w Dąbrówce Niemieckiej. Po
powstaniu wrócił do Dąbrówki, pracował na kolei. W „Roczniku Oficerskim”
z 1923r. wymieniony jako ppor-weteran. Zmarł w wieku 86 lat w Dąbrówce.
Pogrzeb odbył się 5 III 1927r. z udziałem wojskowej kompanii honorowej.

Krzysztof Kostecki

Autor opracowania:

Stojek

-

niezłomny

żołnierz

oddziału

“GROT”

Na świecie można spotkać różnych ludzi. Są tacy co ponad wszystko inne
przekładają bogactwa, tacy którzy oddadzą wszystko za względny spokój, są tchórze i
zdrajcy będący takimi z natury. Pośród nich ze świecą szukać ludzi zdolnych oddać
wszystko co mają pewnej idei, idei wolności, honoru, wiary. Jakimś zrządzeniem losu na
ziemiach polskich w latach czterdziestych XX wieku te proporcje zostały zachwiane. Polacy
wybrali honor, nie chcieli względnej wygody która wiązałaby się z rezygnacją z wolności
oraz złamaniem kręgosłupa moralnego całego narodu. Kiedy już wydawało się że naród tak
szlachetny, walczący na frontach całego świata, odzyska należną mu wolność, zachodni
świat zdradził nas po raz drugi w ciągu zaledwie 6 lat. Moskiewskie pachołki zajmujące
stanowiska kierownicze w polskich urzędach nie mogli się jednak spodziewać, że naród tak
zmęczony wojną podniesie się jeszcze, wyda kolejne tchnienie, tchnienie setek tysięcy patriotów które miało zmieść komunistycznych zdrajców poza granice ukochanego kraju. To
oni zostali później nazwani „wyklętymi”, skazani na zapomnienie przez czerwony terror.
Wyklęci czyli ogół żołnierzy antykomunistycznego podziemia walczący o
niepodległość w latach 1944 - 1963, zgrupowani w wielu organizacjach, które swoje kadry
przejęły w spadku po konspiracji wojennej. W pierwszych trzech latach można powiedzieć, że
mieliśmy do czynienia z ogólnonarodowym powstaniem. Ilość osób która wtedy przewinęła
się przez różne organizacje konspiracyjne szacuje się na ok. 500 tyś. Najbardziej liczną z
nich były Narodowe Siły Zbrojne liczące ok. 90 tyś, zaś na terenach Sądecczyzny szczególnie aktywne były oddziały zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Termin “Żołnierze Wyklęci”
spopularyzował Jerzy Ślaski publikując książkę o takim właśnie tytule, nawiązując do
sposobu w jaki komuniści próbowali wymazać z kart historii pamięć o podziemiu antykomunistycznym. które składało się z najpiękniejszych i godnych najwyższej czci żołnierzy
w naszej historii. Pomimo beznadziejnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po II wojnie
światowej wytrwali do końca, a dla wielu z nich koniec oznaczał pluton egzekucyjny, bestialskie tortury czy śmierć w obławie z rąk sowieckiego okupanta lub ubranego w polski mundur gorliwie służącego mu UB-eka. Bo blisko 70 lat temu kiedy zachodni świat celebrował
zakończenie działań zbrojnych, oni weszli do lasu by walczyć. Wielu z nich wierzyło w
rychłe rozpoczęcie III wojny światowej, co nie było wówczas bezpodstawne. Narastjące
napięcie na lini Waszyngton-Moskwa dawało powody by myśleć w ten właśnie sposób. Nie
brakowało takich którzy widząc beznadzieje panującej sytuacji, woleli zginąć z bronią w
ręku niż gnić w komunistycznym bagnie. Pomimo różnic do walki kierowało ich to samo, idea
zawierająca się w haśle “Bóg, Honor,Ojczyzna”. Każdy z nich, każdy bez wyjątku, który
w walce o wyzwolenie Ojczyzny na szali położył swoje własne życie… jest bohaterem.

“Józef
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Kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o Wyklętych byłem raczej obojętnie nastawionym do historii uczniem gimnazjum. Swego czasu miałem możliwość oglądania wszystkich
meczów polskiej Ekstraklasy, na jednym z nich kibice Śląska zaprezentowali biało-czerwoną
oprawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Jako z natury ciekawy człowiek zacząłem
przeszukiwać internet w pozyskaniu informacji na ich temat. „Połykając” kolejne publikacje
narastała w mnie konsternacja. Dlaczego Lech Wałęsa wisi na wystawach w każdej szkole,
a o „Łupaszce”, „Roju”, „Ogniu” musieli mi powiedzieć kibice? Od tego czasu fascynacje
moich rówieśników stały mi się obce. Nie byli dla mnie bohaterami piłkarze, aktorzy, celebryci itd. Byli dla mnie nimi Żołnierze Wyklęci, ich ideały, poświęcenie sprawie i miłość do
Ojczyzny którą mi przekazali w spadku. Dziś pozostało ich już niewielu. Dlatego do końca
życia będę wspominał zaszczyt jaki mnie spotkał, czyli możliwość rozmowy z jednym z nich.
Dziś już 87 letni, ale wciąż w świetnej kondycji zarówno umysłowej jak i fizycznej Pan Józef Stojek, chętnie opowiedział mi o swoich losach. Jednak co spowodowało,
że w wieku 20 lat zdecydował się wstąpić do Żandarmerii AK, a jeszcze w czasie wojny
działał w konspiracji? U podstaw tych decyzji podejmowanych w chwili próby leży patriotyczne wychowanie zarówno w szkole jak i w domu. II RP z tego słynęła. Pan Józef
miał szczęście trafić już w szkole podstawowej w Gołąbkowicach, gdzie znajdował się jego
dom rodzinny, na osoby które dbały o odpowiednie wychowanie młodzieży. Szczególnie
wspomina swoją nauczycielkę historii. Pani Himlerowa, wielka patriotka, zarażała tym
pięknym uczuciem jakim jest miłość do ojczyzny serca młodych uczniów. Kto wie czy swoim
wychowaniem nie zrobiła więcej dobrego dla Rzeczypospolitej niż niejeden żołnierz. wojna
światowa zastała go gdy miał 14 lat (rocznik 1925). Z zawodu tapicer, w czasie wojny
pracował przy budowie dróg w niemieckiej firmie, potem w tapicerni Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Pierwsze kontakty z konspiracją udało mu się
zdobyć przez znajomość z Adamem Kopciem, swoim harcmistrzem z czasów przed okupacją.
Nastoletni Józef Stojek został zaopatrzeniowcem w BCh. Czuł w sobie
obowiązek walki z okupantem, stawiania mu oporu na tyle, na ile siły i aktualna pozycja pozwolą. W szeregach BCh złożył przysięgę wojskową. Przyjmował ją Józef Hebda
ps.”Setnik”. Praca w tapicerni dawała możliwość dostarczania dużej ilości materiałów
włókienniczych do oddziałów bojowych. Ktoś jednak zdradził, że niektórzy Polacy w
tym pan Józef prowadzą działalność “wywrotową” na terenie zakładu. Poczciwy Niemiec
pracujący z Józefem Stojkiem dał mu znać że szykują na niego obławę, On nie namyślał
się długo i tego samego dnia, czyli w czerwcu 1944 roku uciekł z miejsca pracy. Wtedy
właśnie rozpoczął się „wilczy” epizod w życiu naszego bohatera. Aż do „wyzwolenia” w
styczniu 1945 roku musiał ukrywać się przed okupantem niemieckim, a następnie sowieckim. Można powiedzieć że naturalną koleją rzeczy było wstąpienie do podziemia antykomunistycznego. Jesienią 1945 roku wstąpił do Żandarmierii AK pod rozkazami

por. Stanisława Piszczka ps.“Okrzeja”, “Skryty”. Później po dezercji “Okrzeji” jednostka
została rozbita na 3 oddziały. Pierwszy Andrzeja Szczypty, ps. “Zenit”, “Sosna”,, według
relacji J.Stojka miał znajdować się pod dowództwem NSZ. Następne dwa: Mariana
Mordarskiego ps.“Śmiga”, “Ojciec” i Edwarda Bublika ps.“Bolek”, działały jako WIN,
a w późniejszym czasie, kolejno na jesieni 1946 roku i w styczniu 1947 roku dołączyły
także do Zgrupowania Oddziałów “Ognia”.. Właśnie członkiem oddziału “Bolka” był
człowiek który zdradził własnych kompanów i skazał na cierpienia wiele osób. Czesław
Kowalewski ps”Koczes”, szpicel na usługach komunistów był głównym winowajcą
tego, że Pan Józef lata 1951-1956 spędził w Ubeckich więzieniach. Informacje o tym,
że Kowalewski jest kapusiem dowództwo WINu dostało na krótko przed amnestią.
Jak wspomina J.Stojek, gdyby komuniści ogłosili amnestię miesiąc później udałoby im się go
zlikwidować, zgoda na to została już podpisana przez samego Józefa Kurasia ps”Ogień”.
Jednak wracając do pierwszych miesięcy po wojnie, Józef Stojek ps.”Gryzoń”(taki
pseudonim przyjął w powojennej konspiracji, w czasie okupacji niemieckiej nie posiadał
żadnego) po zamieszaniu związanym z dezercją S.Piszczka “Okrzeji” i aresztowaniami
członków WINu służył pod komendą Mariana Mordarskiego ps. „Śmiga”, swojego serdecznego przyjaciela. Oddział został utworzony w marcu 1946 r i przyjął kryptonim operacyjny “Grot”. “Gryzoń” wstąpił w jego szeregi w maju tego samego roku. W okresie między
wstąpieniem do Lasu, a amnestią w 1947 roku musiał się codziennie zmagać z represjami
sowietów. Ale Wyklęci nie czuli strachu, doskonała dyscyplina, doświadczenie z poprzedniej
okupacji oraz ilość chętnych pozwalała im przejmować kontrolę nad całymi połaciami kraju.
Stanowili jedyną obronę dla polskiej ludności przed wojskami „wyzwolicieli” ze wschodu,
dawali przykład męstwa i nadzieje zniewolonemu narodowi. Swoją kryjówkę mieli na skałce
w okolicach Jazowska. Zaaranżowana do tych celów stara chałupa doskonale spełniała
swoje zadanie. To właśnie niejako obrona tej skałki była jedną z najbardziej interesujących
potyczek z sowietami. Stacjonujące w tej okolicy oddziały komunistyczne poddawały coraz
większym represjom ludność, która zwróciła się po pomoc do oddziału Mariana Mordarskiego. Kara wymierzona stosującym wobec ludności cywilnej represje żołnierzom ludowym,
dała znać NKWD o tym że stacjonują w okolicy partyzanci. Wojsko Ludowe nie zdając
sobie sprawy ze znajdującej się w lesie kryjówki rozpoczęło szturm w nadziei na złapanie
kilku “leśnych bandytów”. Tam czekały na nich doskonale obsadzone stanowiska z bronią
automatyczną. Tragedią tych czasów było to, że po jednej i po drugiej stronie byli Polacy. Całe zastępy szeregowych pchane były na pewną śmierć przez bezlitosnych agentów
NKWD. Spryt i opanowanie “Śmigi”, który kazał strzelać zaraz nad głowami komunistów, będąc przekonanym, że w pewnym momencie zawrócą pod naporem kul, uratowały
wiele istnień ludzkich. Oddział “Grot” miał w tej potyczce do czynienia ze zwykłymi
szeregowymi, niewinnymi ludźmi, będącymi tam często wbrew własnej woli. To nie oni
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Stojek

-

niezłomny

żołnierz

oddziału

“GROT”

Zima 1946/47, pierwszy z prawej J.Stojek

Na świecie można spotkać różnych ludzi. Są tacy co ponad
wszystko inne przekładają bogactwa, tacy którzy oddadzą wszystko za względny spokój, są tchórze i zdrajcy będący takimi z natury.
Pośród nich ze świecą szukać ludzi zdolnych oddać wszystko co mają
pewnej idei, idei wolności, honoru, wiary. Jakimś zrządzeniem losu
na ziemiach polskich w latach czterdziestych XX wieku te proporcje zostały zachwiane. Polacy wybrali honor, nie chcieli względnej
wygody która wiązałaby się z rezygnacją z wolności oraz złamaniem
kręgosłupa moralnego całego narodu. Kiedy już wydawało się że naród
tak szlachetny, walczący na frontach całego świata, odzyska należną
mu wolność, zachodni świat zdradził nas po raz drugi w ciągu zaledwie 6 lat. Moskiewskie pachołki zajmujące stanowiska kierownicze
w polskich urzędach nie mogli się jednak spodziewać, że naród tak
zmęczony wojną podniesie się jeszcze, wyda kolejne tchnienie, tchnienie setek tysięcy patriotów które miało zmieść komunistycznych
zdrajców poza granice ukochanego kraju. To oni zostali później
nazwani „wyklętymi”, skazani na zapomnienie przez czerwony terror.
Wyklęci czyli ogół żołnierzy antykomunistycznego podziemia walczący o niepodległość w latach 1944 - 1963, zgrupowani w
wielu organizacjach, które swoje kadry przejęły w spadku po konspiracji wojennej. W pierwszych trzech latach można powiedzieć, że
mieliśmy do czynienia z ogólnonarodowym powstaniem. Ilość osób
która wtedy przewinęła się przez różne organizacje konspiracyjne
szacuje się na ok. 500 tyś. Najbardziej liczną z nich były Narodowe Siły
Zbrojne liczące ok. 90 tyś, zaś na terenach Sądecczyzny szczególnie
aktywne były oddziały zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Termin
“Żołnierze Wyklęci” spopularyzował Jerzy Ślaski publikując książkę
o takim właśnie tytule, nawiązując do sposobu w jaki komuniści
próbowali wymazać z kart historii pamięć o podziemiu antykomunistycznym. które składało się z najpiękniejszych i godnych najwyższej
czci żołnierzy w naszej historii. Pomimo beznadziejnej sytuacji, w
jakiej znalazła się Polska po II wojnie światowej wytrwali do końca,
a dla wielu z nich koniec oznaczał pluton egzekucyjny, bestialskie
tortury czy śmierć w obławie z rąk sowieckiego okupanta lub ubranego w polski mundur gorliwie służącego mu UB-eka. Bo blisko 70
lat temu kiedy zachodni świat celebrował zakończenie działań zbrojnych, oni weszli do lasu by walczyć. Wielu z nich wierzyło w rychłe
rozpoczęcie III wojny światowej, co nie było wówczas bezpodstawne.
Narastjące napięcie na lini Waszyngton-Moskwa dawało powody by
myśleć w ten właśnie sposób. Nie brakowało takich którzy widząc
beznadzieje panującej sytuacji, woleli zginąć z bronią w ręku niż
gnić w komunistycznym bagnie. Pomimo różnic do walki kierowało
ich to samo, idea zawierająca się w haśle “Bóg, Honor,Ojczyzna”.
Każdy z nich, każdy bez wyjątku, który w walce o wyzwolenie
Ojczyzny na szali położył swoje własne życie… jest bohaterem.

“Józef

Oddział „Grot”, 1946/47

„Gryzoń” i „Śmiga”, druga połowa lat
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byli wrogami Wyklętych. Komunistyczne wojsko uciekało w pośpiechu
za rzekę Dunajec, po drodze gubiąc broń i amunicję. Było to niezwykłe
zwycięstwo
zarówno
pod
względem
militarnym
jak
i
moralnym.
Zwyczajne dni, o ile można się tak wyrazić opisując życie człowieka skazanego
na “wygnanie” przez rząd okupujący jego kraj, spędzali w chałupie na skalce gdzie planowali akcje i podsumowywali przeprowadzone dochodzenia. Bo trzeba to podkreślić, że
kiedy sowieci wyżynali całe wsie które były podejrzewane o jakikolwiek związek z podziemiem antykomunistycznym, polscy patrioci dopiero po skrupulatnym śledztwie i poparciu
żelaznymi dowodami tezy o tym, że ktoś swoim działaniem szkodzi Polsce mogli dostać
zezwolenie na likwidacje takiego „śmiałka”. Widać tu wyraźnie kontrast między stronami
konfliktu jaki toczył się na ziemiach polskich w latach 1944-1963 (bo wtedy zginął ostatni wyklęty Józef Franczak ps.”Lalek”). Akcje likwidacji gajowego z rejonu Jazowska
o nazwisku Madej oddział “Grot” przeprowadził w 1946 r. Ów gajowy posiadał ogromną
ilość informacji na temat “wyklętych” działających w tych górach. W razie aresztowania
stanowił bezpośrednie zagrożenie dla dziesiątek zakonspirowanych osób. Wyrok wydany
przez “Ognia”, został wypełniony. Wszystkie informacje zabrał ze sobą do grobu. Jednak
na co dzień głównym priorytetem było przeżycie. Broń, amunicja, mundury pozostały w
spadku po II wojnie światowej. Natomiast jedzenie było odkupywane od lokalnych rolników. Oddział Józefa Stojka miał także dobre kontakty z paroma myśliwymi, którzy
dostarczali im za darmo dziczyznę. Z pewnością głodu nie cierpieli. Jednak z czasem sytuacja zaczęła się pogarszać, kiedy zaraz po wojnie przemieszczenie się między miejscowościami
nie sprawiało większego problemu. Raz nawet odważyli się przejść kolumną, uzbrojeni po
zęby, przez cały Grybów, a ludzie wychodzili z domów, klaskali i dziękowali im za walkę.
To w 1947 roku już każde wyjście z lasu wiązało się z ryzykiem obławy. Komuniści werbowali coraz więcej donosicieli. Zmniejszała się liczba ludzi, którym można było zaufać.
Po śmierci „Ognia” i aresztowaniu kluczowych osób w zrzeszeniu Wolność i
Niezawisłość, dowództwo podięło decyzje o poddaniu się. Nie było sensu dalej walczyć.
Oddział Pana Józefa otrzymał rozkaz ujawnienia się. 4 kwietnia 1947 roku 8 kompania WIN pod dowództwem Mariana Mordarskiego „Śmiga” składa broń. Tego dnia
zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie całego oddziału. Przez następne lata ci ludzie
znajdą się w różnych miejscach, będą wykonywać różne prace. Ale łączyć będzie ich jedno,
szykany „polskich” władz na usługach Moskwy, towarzyszące im praktycznie do 1989
r. Józef Stojek aż do dnia aresztowania w 1951 roku, a nawet po wyjściu z więzienia,
musiał zmagać się z wezwaniami na przesłuchania i „odwiedzinami” SB w domu.
Po ujawnieniu pracował w Gminnej Spółdzielni w Nawojowej, a potem w Zakładach Jajczarskich w Nowym Sączu na ul.Grodzkiej. Kilka dni przed aresztowaniem, Pan Stojek
przeczuwał że coś jest nie tak. Podczas procesji Bożego Ciała w 1951 roku wiedział, że cały
czas jest śledzony. Noc przed aresztowaniem oddelegowani agenci pilnowali jego domu.
Niejako poinformował go o tym jego pies, który wyczuwając „kręcących” się wokół domu
obcych ludzi cały czas szczekał. 16 czerwca 1951 roku agenci SB zabrali go z miejsca
pracy do miejsca przesłuchań znajdującego się na ulicy Czarnieckiego w Nowym Sączu.
Potem został przetransportowany do Krakowa na Plac Inwalidów. Aparat komunistyczny nie przebierał w środkach jeśli miał do czynienia z byłymi Wyklętymi. Dla nich był
to „potencjalny element reakcyjny”. Nienawidzono ich za wyznawane wartości. Panu
Józefowi, który ożenił się w tym samym roku zagrozili odebraniem niespełna rocznego
dziecka. Ciągnące się godzinami przesłuchania odbywały się zazwyczaj w nocy. Brak
snu, zmęczenie psychiczne i ból fizyczny miały zmusić przesłuchiwanego do „sypania”.
Ale Pan Stojek nie sypał, dziś jak stwierdza jest z tego dumny, wie że postąpił słusznie.
Komuniści nie mieli dowodów na udział „Gryzonia” w konspiracji antykomunistycznej, on
wiedział o tym doskonale. Zdradzenie komunistom w tym czasie, a pamiętajmy że mamy
rok 1951, wiązałoby się ze zniszczeniem życia dziesiątkom, a może nawet setkom byłych
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W tym Roku Wiary, na przełomie
kwietnia i maja z naszej parafii
wyruszyła pielgrzymka autokarowa. Odwiedziliśmy wiele różnych
miejsc. Czas wypełniły wspólne
spotkania, modlitwa oraz wędrówka szlakami apostołów, pierwszych
chrześcijan, świętych i męczenników. Na naszej drodze znalazły się:
Padwa, Rzym, San Giovani Rotondo, San Angelo, Lanciano, Manopello, Rimini, Loretto…

POLSKA DEKLARACJA PODZIWU I PRZYJAŻNI DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH
znajduje się w Kongresie USA w Waszyngtonie. To autentyczne wpisy uczniów w roku
szkolnym 1926, uczniów 7 klas jacy byli zapisani do naszej szkoły...

Józefa Balicka i Róża Waląg. Na obecnym budynku
starostwa widać flagę nazistowską

Rózika
Stefan Balicki z Józefą Węglarz i Różą Waląg

Piotr Krzykalski - Legionista z Dąbrówki
(udostępniła Pani H. Krzykalska).

I

CHWAŁA

BOHATEROM

Józef Stojek jest kawalerem Orderu Odrodzenia Polski

Mam świadomość że praca moja nie ma charakteru naukowego. Nie jest
oparta na wiadomościach, które można znaleźć w opracowaniach. Jest wyrazem
moich przemyśleń i refleksji do których doszedłem na podstawie posiadanej wiedzy
na temat antykomunistycznego podziemia. Mam nadzieję, że utrwaliłem od zapomnienia jednego z Żołnierzy Wyklętych i to uważam z największą wartość pracy.

CZEŚĆ

towarzyszy broni. Józef Stojek kolejny raz zdał egzamin, nie ugiął karku.
Po zakończeniu spreparowanego procesu w Krakowie na Rakowieckiej
wyrok brzmiał 10 lat. Tułaczka po różnych zakładach karnych trwała 5 lat. Zwolnienie z więzienia na fali odwilży roku 1956 nie dawało mu jednak szansy rozpocząć spokojnego życia na nowo. Aż do końca komunizmu były mu rzucane kłody pod nogi przez
aparat represji. Ale zostały wspomnienia, zostali ludzie wdzięczni za wytrwałość w czasie
przesłuchań i zostaliśmy my, młodzi ludzie, którzy mamy obowiązek pamiętać o bohaterach, którzy swoje życie oddali służbie Ojczyźnie, a niekiedy składali je na jej ołtarzu.
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„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” z Dzielnicy Dąbrówka Polska w Parafii św. Rocha w Nowym Sączu
Ks Michał Kuc, Leon Nowakowski, Stanisław Kulig, Stefan Balicki, Józef Stojek.
Od 3 lat na mocy sejmowej ustawy opracowanej
przez śp. Prezydenta RP
prof. Lecha Kaczyńskiego
obchodzimy 1 marca każdego roku „Dzień Żołnierzy Wyklętych”. W Naszej
Parafii mamy kilka osób
związanych z podziemną
walką o wolną Polskę stoczoną po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945 roku.
1. K
 s Michał Kuc, proboszcz Parafii św. Rocha (1890-1951)
2. Leon Nowakowski, żołnierz partyzant w oddziale Stanisława
Pióro i ks. Gurgacza (spoczywa na starym cmentarzu z 1890
roku w Dąbrówce Polskiej
2. Stanisław Kulig syn Jana i Zofii Giza (spoczywa na cmentarzu w Dąbrówce Polskiej).

3. S
 tefan Balicki (kara śmierci, konfiskata mienia)

Spoczywa wraz z ks. Gurgaczem na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.
O. Władysław Gurgacz został rozstrzelany 14.09.1949 r. w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich. Przebieg egzekucji tak opisała
Suchorowska: Szli wszyscy trzej.
W bieliźnie i boso. Pierwszy szedł
Gurgacz, za nim Balicki i Szajna.
Szli w milczeniu. Wtedy starszy
w celi zarządził modlitwę za idących na śmierć. Mimo, że strażnik kazał im milczeć zaśpiewali głośno Pod
twoją obronę... (...) Gdy znaleźli się na miejscu kaźni, na podwórku więziennym i kiedy zaprowadzono ich pod mur (...) prokurator odczytał wyrok
śmierci i zapytał o ostatnie życzenie (Też rzadka rzecz). Gurgacz wtedy
powiedział: …poczekajcie z egzekucją aż skończą śpiewać tamci w celi….

Pozwolono, więc cała grupa stała przez chwilę w milczeniu. (...) Kiedy ucichły ostatnie tony, więźniowie w celach usłyszeli cztery strzały. (...) Strażnik więzienny, wykonujący wyrok metodą katyńską, a więc strzelając z tyłu
w potylicę – chybił za pierwszym razem. (może zadrżała mu ręka?) i zranił
tylko Gurgacza. Dopiero po straceniu Balickiego i Szajny dobił go. (...) Po
egzekucji usłyszeli jeszcze więźniowie odgłosy pijatyki, jaką urządzili sobie
wykonawcy wyroku.
W tym roku 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża, w dniu
w którym rozpocznie się w naszej diecezji peregrynacja obrazu Jezusa
Miłosiernego w Krakowie obędą się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej ks. Gurgacza i pomordowanych żołnierzy
podziemia Niepodległościowego.
4. Józef Stojek pseudonim partyzancki „Gryzoń” w Oddziale „Grot”
śp prof. Mariana Mordarskiego „Śmiga” z Wrocławia. W tym numerze przedstawimy postacie Stanisława Kuliga i Józefa Stojka.
Stanisław Kulig urodził się 26.11.1922 r. w Dąbrówce Polskiej
jako syn Jana i Zofii de domo Giza w domu przy ul. Dąbrówki 26.
Ukończył szkołę podstawową w Dąbrówce, cztery klasy gimnazjum. W momencie aresztowania w ławie szkolnej był uczniem
I klasy Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Miał 8 rodzeństwa w tym czwórka inwalidów (Leon, Władysław, Jan, Józef, Janina, Maria, Helena, Elżbieta). Do dziś dnia żyje jego siostra Maria
Mółka-Kulig, niedawno zmarła Elżbieta Mółka-Kulig.
Utrzymywał się z całą rodziną z 8 morgowego gospodarstwa,
miał 2 synów Andrzeja i Wojciecha. Został zatrzymany 9 IX 1948
roku jako kawaler.
Dowódcą jego oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN) był Stanisław Pióro „Emir”.
Jak podaje w zeznaniach Leon Nowakowski nazwa oddziału na
początku nosiła nazwę „Pierwszy Podhalański Oddział Partyzancki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca
Świętego”. Kolega szkolny Jan Witowski namówił go wstąpienia
do podziemnej organizacji, której celem było podtrzymywać ludzi
w wierze upadających i walczyć z komunizmem.
Przysięga wyglądała następująco. Udał się wraz z J. Witowskim na cmentarz w Dąbrówce i tam Jan Witowski ps. „Szlifbruk”
wyjął z kieszeni krzyżyk, kazał położyć na nim dwa palce prawej
ręki i powtarzał na głos słowa przysięgi, które mówił J. Witowski
„Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, że będę walczył w obronie i dochowam tajemnicy”. Tyle przypomina sobie w zeznaniach
S. Kulig. J. Witowski nie polecił mu obrać sobie pseudonimu i nie
powiedział jakie funkcje będzie pełnił w oddziale.
S. Kulig został zatrzymany 10 IX 1948 przez PUBP Nowy Sącz
za przynależność do nielegalnej organizacji PPAN. Stanisław
Kulig był skazany wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Rejonowego
w Krakowie z dnia 29 XI 1948 na 5 lat więzienia z artykułu 86.
Przesłuchanie prowadził ppor. Jan Zborowski, oficer śledczy
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. W dokumentach z IPN S. Kuliga jest doniesienie z 7 XI
1953 r, źródło „Jurek”.
Wg dokumentacji S. Kulig został oskarżony o przestępczą działalność w ramach nielegalnej organizacji za to, że dwóch partyzantów PPAN zaprowadził na plebanię do ks. Kuca (aby pożyczył
pieniądze partyzantom PPAN nie wiedząc, że należeli do tego oddziału). Był więziony od 11 IX 1948 r. do 11 IX 1953 r. Odbywał karę
w WKS Nowy Sącz, Montelupi - Kraków, CWK Rawicz, COP Potulice, OP Wapienniki Strzelce Opolskie, WKS nr II Strzelce Opolskie.
Pisząc te słowa opierałem się na dokumentacji otrzymanej z IPN
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, którą podpisał Dyrektor Marek Lassota.
			
Jan M. Ruchała PTH O/N.Sącz
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Polska Misja w Anglii i Walii

– Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Huddersfield
Emigracja z Polski na Wyspy Brytyjskie datuje się od roku
1831. Po nieudanych powstaniach w 1831 r., 1848 r.,
1863 r. i 1905 r. Polacy szukali tu schronienia z powodów
politycznych i ekonomicznych Ks. Władysław Staniszewski, w 1938 r. dyrektor biura kancelarii Prymasa Polski
zaofiarował się przyjechać do Anglii na 3 lata. Wyjeżdżał do Londynu żegnany słowami kardynała Hlonda: „Po
wielkiej wojnie, na jaką się zanosi, najprawdopodobniej
tamtejsza kolonia polska powiększy się i jeżeli uda się
utrzymać tę placówkę do tego czasu, to może się okazać opatrznościowym”. Słowa ks. Prymasa sprawdziły się
szybko. 15 miesięcy później wybuchła II wojna światowa. Kościół na Devonii stał się jedynym wolnym kościołem polskim w Europie. Z przyjazdem Prezydenta Rządu
R.P., Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, kościół
ten urósł, jak się wyraził ambasador Edward Raczyński,
do rangi kościoła Polski Walczącej. Biskup Polowy Gawlina miał w Misji swą kwaterę główną. W dniu wybuchu
wojny okręty Polskiej Marynarki Wojennej znalazły się
w portach angielskich. Ponieważ nie miały one kapelana,
więc Rektor Polskiej Misji Katolickiej (PMK) odwiedził te
okręty, odprawił dla nich Mszę św., wygłosił kazania i dał
marynarzom sposobność spowiedzi św. Już na wieczerzy wigilijnej roku 1939, Misja gościła uczniów z „Daru
Pomorza” który wojna zaskoczyła na Atlantyku. Zaczął
się przypływ Polaków, szczególnie studentów z Holandii
i Belgii, którzy uchodzili przed inwazją armii hitlerowskiej. W maju 1942 r. PMK otworzyła w sąsiednim domu
Dom Żołnierza dla przybywających na urlopie żołnierzy
z Szkocji z 45 łóżkami i jadłodajnią. Do roku 1948, kiedy
to „Dom Żołnierza” został zlikwidowany dał on schronienie dla 15 000 żołnierzy.Zakończenie wojny nie tylko nie
zmniejszyło zadań i obowiązków Misji, ale je znacznie
powiększyło. Wyłonił się olbrzymi problem duszpasterski
zorganizowania służby duszpasterskiej dla prawie dwustu
tysięcy uchodźców – żołnierzy. Z chwilą demobilizacji żołnierzy, i przyjazdu do Wielkiej Brytanii ogromnych rzesz
cywilnych Polaków, którzy od opuszczenia Rosji z Armią
Gen. Andersa, przebywali w obozach w Afryce, Indiach
i Ameryce Południowej trzeba było myśleć o księżach,
którzy by w powstających szybko skupiskach polskich
rozpoczęli jak najszybciej pracę duszpasterską. Funkcje
duszpasterzy emigracyjnych obejmowali Kapelani Polskich Sił Zbrojnych a także polscy kapłani, byli więźniowie
obozów koncentracyjnych, którzy zdecydowali nie wracać

do Polski w nowej powojennej politycznej rzeczywistości.
Na początku lat 60-tych PMK obejmowała opieką duszpasterską 167 Polskich Wspólnot Katolickich. Parafie polskie od początku były nie tylko żywymi ogniskami życia
religijnego, ale razem z polskimi organizacjami świeckimi
stanowiły silny kościec polskiego życia społecznego, kulturalnego i narodowego.Pod opieką Misji powstają Instytut Polski Akcji Katolickiej, Katolicki ośrodek Wydawniczy
„Veritas” oraz szereg organizacji jak „P.K.S.U. Veritas”,
„Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej” i wiele innych, których ożywiona działalność pomnaża i wzbogaca
życie katolickie. Przy parafiach powstają polskie szkoły
sobotnie.Z inicjatywy ks. Rektora, w 1947 r. powstaje
„Gazeta Niedzielna”. Wydawane są inne pisma katolickie
jak „Życie”, „Czyn Katolicki”, „Sodalis Marianus”, „Marianum w służbie”. Z inicjatywy ks. Rektora i przy ogromnym wsparciu finansowym Misji, założone zostają dwie
polskie szkoły średnie – dla dziewcząt w Pitsford i dla
chłopców w Fawley Court. Dekret z 15 września 1948 r.
nadający Ks. Rektorowi Staniszewskiemu władzę nad cywilnymi Polakami i polskimi księżmi prowadzącymi wśród
nich duszpasterstwo stworzył de facto personalną diecezję polską na terenie Anglii i Walii. Ponieważ cywilne
prawo angielskie, od czasów Henryka VIII, nie przyznaje
Kościołowi katolickiemu osobowości prawnej, diecezje
angielskie w działają jako ukonstytuowane Diecezjalne
Powiernictwa. Daje im to możliwość posiadania i zarządzania majątkiem diecezji traktowanych jako organizacje charytatywne. Aby PMK nabrała osobowości prawnej
w 1952 r. Ks. Rektor Staniszewski stworzył Powiernictwo
Polskiej Misji Katolickiej na wzór angielskich diecezjalnych
powiernictw nadając mu tytuł Polski Fundusz Dobroczynności (PBF). Jak i w przypadku diecezji angielskich PBF
jako diecezjalny Trust jest właścicielem wszelkich dóbr
materialnych Polskiego Kościoła emigracyjnego. Prezes
PBF mianowany jest przez Ks. Rektora. Prezes zarządza
dobrami materialnymi przy pomocy powierników, także
wybieranych przez Ks. Rektora.Pomimo trudnych warunków materialnych Polacy hojnie wspierali wysiłki na rzecz
zdobycia własnych ośrodków duszpasterskich. Czasem
odkupywano kościoły od Anglików; nierzadko budowano
je od początku. Polacy wspierali swe powstające parafie
finansowo; w miarę swych możliwości i talentów pracowali społecznie przy budowie, remontach i prowadzeniu parafii. To dzięki hojności Polaków i zaangażowaniu
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polskich kapłanów Polska Misja Katolicka jest właścicielem 30 kościołów, 12 kaplic, 39 plebanii i 55 ośrodków
parafialnych. Zaś Polski Fundusz Dobroczynności będąc
formalnym właścicielem całego majątku zapewnia, że
w takim trudzie i poświęceniu wypracowany majątek
będzie zawsze służył Polakom.W latach 80-tych emigrację niepodległościową zasiliła liczebnie w dużym stopniu
emigracja solidarnościowa, zwłaszcza po wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 r. kiedy Polakom przebywającym w Wielkiej Brytanii czasowo rząd
brytyjski nadał prawo stałego osiedlenia. Grupa ta zawierała dużo praktykujących katolików, którzy nie tylko
włączyli się bardzo aktywnie w istniejące struktury parafialne. Grupa ta wprowadziła nowego ducha w starzejące

się i powoli kurczące się wspólnoty. Przystąpienie Polski
do Europy zapoczątkowało nowy rozdział w historii polskiego duszpasterstwa na wyspach Brytyjskich. Zapełniły
się po brzegi polskie kościoły, odżywają prowincjonalne
parafie zamierające z powodu braku Polaków, powstają
nowe polskie ośrodki duszpasterskie.W sytuacji, gdy stara niepodległościowa emigracja szybko odchodzi do Pana,
kluczowym zadaniem jest przejęcie odpowiedzialności za
utrzymanie polskich parafii przez nowe pokolenie. Chociaż polskie kościoły przepełnione są po brzegi, procent
Polaków mieszkających w Anglii i uczęszczajacych do kościoła szacuje się ma 10 %. Przed Polska Misją Katolicką
staje potężne wezwanie dotarcia do pozostałych 90%.
(informacje podane ze strony int. PMK).

Pośród księży tworzących Polską Misję w Anglii jest także
nasz rodak Ks. Stanisław Wąchała (pierwszy z prawej). Obecnie proboszcz parafii MB Częstochowskiej przy 88 Fitzwilliam
Street w Huddersfield.
Parafia działa prężnie, obejmując duszpasterską troską zarówno emigrację powojenną jak i współczesną. Wokół parafii
koncentruje się – rzecz normalna – całe życie religijne (niedziele, święta, rok liturgiczny, sakramenty, chrzty, pogrzeby,
śluby, pierwsza Komunia Św. Bierzmowanie). Polska parafia
jest też ostoją życia kulturalnego – działa sobotnia szkoła
przy parafialna – odbywają się koncerty, niedzielne spotkania przy wspólnym obiedzie. Wśród parafian spotykamy rodziców wraz z dziećmi, młodzież, harcerzy, kombatantów
i weteranów, pracowników „sezonowych” jak i współczesnych
zaakomodowanych emigrantów. Cała odpowiedzialność jest
tu na barkach ks. proboszcza i rady parafialnej którą tworzą
osoby pełne poświęcenia i troski o Kościół.
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Przedstawimy krótko niektóre postacie.

Roman Rodziewicz

(ur. 18 I 1913r.) – żołnierz Hubala.

Piotr Wiewiórko

(ur. 12 I 1923r.) – przez Rosję, Indie, Południową Afrykę,
USA, Szkocję i Anglię trafia do Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego.

Teodor Hebel

(ur. 30 X 1919r.) – od 1938r. służył w Stargardzie w kawalerii – w 1941r. trafia do dyw. panc. gen. Maczka.

Anna Herman

(ur. 22 II 1924r. w Żelaźnikach k/ Kalisza) – w wieku 15
lat wywieziona do Niemiec.

Niedzielne spotkanie…

Irena Chajdas

(ur. 14 II 1923r. na Wileńszczyźnie) – córka kierownika
szkoły wywieziona na Sybir.

Maria Spychalska

(ur. w 1932r. na Wołyniu) – przez Syberie, Indie, Persję
trafia do Anglii.

Janina Stanowska

Wśród parafian są także kombatanci i weterani…
– których życiorysy mogłyby wypełnić nie jedną
encyklopedię…

(ur. 05 V 1921r. na Wołyniu) – przez Syberię trafia do
gen. Andersa, przechodzi cały szlak bojowy w kompani transportowej jako kierowca ciężarówki.

Wincentyna Tkocz

(ur.10 II 1922r.) – przez Wołyń, Syberie, Afrykę trafia do
RAF (szyła mundury).

Józefa Wanukiewicz

(ur. 02 IX 1924r. w Strzyżowie k/ Krakowa.)

Jadwiga Wróblewska

(ur. 13 IX 1919r. w Polsce).

Janina Kowalska

(ur. 24 I 1931r. w Łodzi).

W tym roku HUBALCZYK ROMAN RODZIEWICZ OBCHODZIŁ 100 URODZINY

Życie w domu opieki jest dość monotonne, dlatego niektóre
momenty i przeżycia przynoszą jego mieszkańcom trochę urozmaicenia. Takim niecodziennym wydarzeniem w ośrodku Jasna
Góra w Huddersfield, prowadzonym przez księży chrystusowców,
a położonym na malowniczych terenach West Yorkshire, były 100
urodziny naszego pensjonariusza Romana Rodziewicza, bohatera
ze sławnego oddziału majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
i ostatniego żyjącego jeszcze Hubalczyka. Już po raz trzeci 18
stycznia obchodził on swoje urodziny w naszym domu wyjątkowo uroczyście, bo to przecież była jego setna rocznica urodzin.
Przyjechała córka Helen z mężem z dalekiej Australii i syn Leon
z żoną ze Stanów Zjednoczonych. Była również kuzynka Ewa
i bliska przyjaciółka jego rodziny Hania z Polski.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną w intencji
naszego stulatka, celebrowaną przez założyciela ośrodka Jasna Góra,
a obecnie kapelana domu ks. Jana Wojczyńskiego, chrystusowca.
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Celebrans przypomniał wydarzenie z obozu koncentracyjnego
Buchenwald, kiedy Roman stanął w obronie swojego medalika
otrzymanego na początku wojny od swojej siostry Zofii. Powiedział, że Roman był nie tylko bohaterem na polu walki w obronie Ojczyzny, ale również bohaterem wiary. Z naszym dziękczynieniem Panu Bogu za długie i bohaterskie życie pana Romana
łączyliśmy nasze życzenia wszystkiego najlepszego śpiewane
zaraz po mszy świętej w naszej kaplicy.
W uroczystości popołudniowej poza najbliższymi członkami rodziny Romana, mieszkańcami domu, personelem i kierownictwem, wziął również udział konsul generalny z Manchesteru
Łukasz Lutostański wraz z jedną z pracowniczek konsulatu.
Wręczyli panu Romanowi piękne kwiaty, prezent i obraz z listem gratulacyjnym. Uczestniczyła także w tej uroczystości
przełożona sióstr albertynek prowincji poznańskiej s. Stanisława Gorczyńska, która wizytuje siostry albertynki pracujące
w naszym domu. Był obecny znany działacz harcerski Wacław
Mańkowski, dzięki któremu Roman jest w naszym domu opie-

ki. Towarzyszyła mu jego córka Aleksandra, naczelniczka ZHP
poza granicami Kraju.
Został odczytany list gratulacyjny od Prezydenta RP, w którym znalazły się takie słowa: „Pańska biografia – życiowa postawa oraz udział w walce o niepodległą Polskę – jest dzisiaj uosobieniem naszej zbiorowej pamięci o bohaterach, którzy walczyli
w dramatycznych, niedających nadziei warunkach, pokazując,
że jednak nigdy nie należy tracić wiary w zwycięstwo”. (…)
Było także wiele innych listów i gratulacji od przyjaciół oraz
od różnych szkół i instytucji w Polsce. Pan Roman otrzymał
piękne kwiaty i szampan z serdecznymi życzeniami z U.S.A od
autorki książki „Z miejsca na miejsce. W cieniu legendy Hubala”, Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm . To Roman jest bohaterem tej opowieści, wydanej trzydzieści lat temu. Jego ciekawa
historia życia została rozszerzona do chwili obecnej w najnowszej książce tej autorki wydanej w ubiegłym roku w wydawnictwie Iskry: „Lepszy dzień nie przyszedł już”.
Ks. Jan Wojczyński TChr.

Księdzu Stanisławowi życzymy, jako współtworzący rodzinną parafię św. Rocha w Nowym Sączu, wiele Łask Bożych i radości z posługi duszpasterskiej na angielskiej ziemi, która stała się
i nam bliska przez obecność tam naszych braci w wierze. Niech świadomość jak wiele trudu
i poświecenia jest wpisane w los naszych rodaków, zachęca nas nieustannie do pamięci przed
Bogiem i gorliwej modlitwy za tych co los rzucił daleko…
									
Parafianie św. Rocha
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OGNISKO TKKF „DĄBRÓWKA”
ul. Piramowicza 16
33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343485644
Regon: 121486871
Nr konta bankowego: BGŻ – 94 2030 0045 1110 0000 0201 8050
tel. kontaktowy: 531-515-888

Od ponad 2 lat przy naszej parafii i na naszym osiedlu działa Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Patronuje mu św. Roch. Cele zawarte w statucie ukierunkowane są na dobro wspólne mieszkańców parafii
i osiedla. W swoim logo obok znaku TKKFu zawarliśmy także starożytną
ideę szlachetnego wychowania.
Ta wizja człowieka jako osoby będącej tu na ziemi obrazem i podobieństwem do Stwórcy – przez XX wieków chrześcijaństwa wydawała
błogosławione owoce dla wszystkich cywilizacji świata. Także życie naszej wspólnoty wpisuje się w dzieje naszej cywilizacji. Człowiek dla swojego spełnienia na ziemi i w wieczności potrzebuje aktywnego i twórczego
rozwoju wszystkich sfer życia biologicznego i duchowego.
Pośród wielu zamierzeń w naszej działalności znalazła się także wizja
przygotowania miejsca, które służyłoby przy różnych okazjach całej naszej wspólnocie, miejsca w którym byłaby możliwość ciekawie i rodzinnie
spędzić wolny czas. Marzy nam się więc obiekt sportowo rekreacyjny.
Dzięki życzliwości członków Spółki Leśnej (którą tworzą parafianie mieszkający min. na naszym osiedlu) pojawiła się możliwość
zagospodarowania 2,5h działki.
Wstępny plan zagospodarowania przygotowała gratis Pani Beata Smaga, Której – jak i członkom Spółki Leśnej za udostępnienie
terenu – wyrażamy naszą głęboką wdzięczność.
Prezentujemy ten plan w Glorii by osoby zainteresowane jego
realizacją mogły wyrazić swoją opinię. Miejsce to będzie tworzone
dla potrzeb naszej wspólnoty. Jego powstanie stanie się faktem jeśli
poczujemy, że coś takiego jest nam potrzebne – jest to możliwe jeśli
podejmiemy się tego dzieła na drodze wspólnego wysiłku dla siebie
i dla następnych pokoleń – „Z Bożą Pomocą i z własnej woli”…
Realizatorami Projektu są: Parafia św. Rocha w Dąbrówce, TKKF Dąbrówka i Zarząd Osiedla Dąbrówka. Pierwsze prace na działce wykonano początkiem sierpnia 2012 roku kiedy to Pan Reśkiewicz skosił trawę
– a właściwie chaszcze. Następnie Spółka Leśna Dąbrówka przekazała

drzewo na wiatę, które to trafiło do tartaku Państwa Ewy i Rafała Gargasów. Dzięki ich życzliwości są już deski, które Pan Józef Kościsz przewiózł
na działkę a ludzie z Dąbrówki okorowali.
W połowie lipca przy dzięki życzliwości i pomocy Pana Jacka Chochorowskiego (któremu serdecznie dziękujemy) udało się wyrównanać
grunt pod boisko piłkarskie w Dąbrówce.
Od 22 do 29 lipca trwał dalszy ciąg prac ziemnych (min. poszerzono i utwardzono drogę dojazdową) – za ten trud serdecznie dziękujemy
Panu Wojciechowi Fiutowi.
Początkiem sierpnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazał Zarządowi Osiedla dwieście plastikowych krzesełek które zostaną w przyszłości zainstalowane na trybunie oraz w amfiteatrze. Księdzu Prałatowi
Józefowi Janasowi składamy serdeczne „Bóg Zapłać” za ufundowanie
atestowanych bramek do piłki nożnej. W najbliższym czasie planowane
są prace związane z wykonaniem drenażu i odwodnieniem działki.
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego odbywa się etapowo, głównie wysiłkiem i pracą społeczną członków TKKF Dąbrówka, Zarządu Osiedla Dąbrówka oraz mieszkańców jak i przy znacznym wsparciu
wymienionych sponsorów.
Wszystkim życzliwym osobom, które dotychczas wspierają nas w realizacji tego projektu wyrażamy z serca płynące Bóg Zapłać. Natomiast
tych którzy pragną w jakikolwiek sposób wesprzeć nasze działanie, wyrazić swoją opinię, doradzić, prosimy o kontakt na e-mail tkkfdabrowka@
op.pl ; osiedledabrowka@op.pl ; gt.trinitas@gmail.com;
Kto pyta – prosi… Kto marzy
– pragnie… Czy są sprawy których
wspólnie pragniemy i o które razem
potrafimy pytać?
„Proście a będzie Wam dane…”
A może przy okazji jeszcze coś takiego
(lub podobnego? – co Wy na to???....)

Rząd górny: Adam Radom, Michał Kądziołka, Damian Ogórek, Gracjan Rams, Szymon Poremba
Rząd dolny: Bartuś Gad (kibic), Maciek Radom, Tomasz Kociołek, Robert Sobczyk, Miłosz Sawulski
Przy stowarzyszeniu TKKF Dąbrówka rozpoczęła działalność sekcja piłkarska. Drużyna TKKF
Dąbrówka wzięła udział w lidze szóstek piłkarskich oraz w turnieju o Puchar Radnego Grzegorza
Fecko w którym to drużyna zdobyła wysokie III miejsce. Treningi odbywają się w każdy wtorek
o godzinie 18 gościnnie na stadionie Biegoniczanki w Nowym Sączu. DrużynaTKKF Dąbrówka
będzietamtrenowaładomomentuotwarciakompleksurekreacyjno-sportowego,natomiast
już od wrześniarozpoczynasiękolejnaedycjaligowawktórejdrużynaweźmieudziałOsobyktóre
chciałybywziąćudziałwtreningachlubmajaciekawepomysływjakisposóbmożnarozszerzyć
działalność sekcji piłkarskiej mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej
tkkfdabrowka@op.pl, osiedledabrowka@op.pl lub telefonicznie 531-515-888.

Opis Dąbrówki w „Liber beneficiorum” – Jana Długosza
z ok. 1470r. (tekst tłumaczony z łac. orginału).
1) T.I, s.237.
Dambrowa (Dąbrówka)
Wieś mająca u siebie kościół parafialny, poświęcony…
…, którego majątek należy do klasztoru św. Ducha
w Nowym Sączu. Są w niej łany kmiece.
2) T.I, s.555.
Trzecia prebenda kapituły sądeckiej, zwana
dąbrowską. Dąbrówka, wieś położona w parafii
kościoła z Nowego Sącza, którego majątek i posiadłość należy do sądeckiego zakonu Praemonstratensów. Jest w niej szesnaście łanów kmiecych… … .
Także w tej wsi są łany i grunty należące do prepozytury sądeckiej… . Jest tamże także jedna karczma,
mająca grunty lecz bez zagród, jest folwark klasztorny…

Dyplom przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej Marii Leśniak (ur.1898r.).

Sodalicja Mariańska przed wojną była piękną formą wyrażania religijności i kultu
matki Bożej. W Nowym Sączu Dom Sodalicyjny, zbudowany w latach 1932-36
posiadał największą w mieście salę teatralną.
J.M. Ruchała

Redakcja zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców osiedla i parafian o przesyłanie drogą mailową starych i nowych fotografii z opisem, które
będziemy sukcesywnie publikować na naszych łamach. W przypadku starych fotografii prosimy o podanie osób obecnych na nich z przybliżoną
datą wykonania aby zachować je dla przyszłych pokoleń Dzielnicy Dąbrówka - Polska. (adres: gt.trinitas@gmail.com).
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