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Ks. Prof. Alojzy Franciszek Nosal - Urodził się w 14.01.1910 r. w Dębicy. Dzieciostwo 

spędził na Wolicy razem z 7 rodzeostwem. W latach 1916 – 1920 był uczniem Szkoły 

Ludowej pięcioklasowej męskiej (obecne Miejskie Gimnazjum Nr 1). W 1928 r. 

ukooczył gimnazjum w Dębicy, a w 1933 r. seminarium duchowne w Sandomierzu. 

Stopieo magistra teologii uzyskał w 1936 r. na Uniwersytecie Jagiellooskim 

w Krakowie. 

 

W 1938 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie w Louvain w Belgii, uzyskując pierwszy 

licencjat nauk społecznych. Po zajęciu Belgii przez Niemców wyjechał do Francji. 

Pracował w Polskiej Misji Katolickiej, brał tez czynny udział we Francuskim Ruchu 

Oporu. Aresztowany przez Niemców 2 lata spędził w obozie koncentracyjnym 

w Troyes. Po uwolnieniu pracował jako Dziekan Duchowieostwa Polskiego i studiował 

na uniwersytecie w Lille, gdzie uzyskał drugi licencjat i doktorat nauk społecznych 

z wyróżnieniem. Uczestniczył w zakładaniu Kongresu Polonii Francuskiej. Niósł pomoc 

Polakom uczącym się i pracującym we Francji. Przez Ojca Świętego Piusa XII został 

mianowany kapelanem Syndykatów Chrześcijaoskich Uchodźców i Emigrantów 

z siedzibą w Paryżu. 

 

Za działalnośd w Ruchu Oporu rząd francuski nadał mu kartę kombatancką oraz 

odznaczenia: Croix de Guerre ze złotą gwiazdą oraz Medaille de la Resistancce 

Francaise, a za zasługi na polu pracy społecznej mianował go Chevalier de l’Ordere de 

la Sante Publioue et de la Population.Na drugim Kongresie Apostolstwa Świeckich 

w Rzymie został mianowany przewodniczącym sekcji księży zajmujących się 

działalnością wśród świeckich. Ukooczył ekonomię porównawczą 
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w Międzynarodowym Uniwersytecie Nauk Porównawczych w Luksemburgu. W 1960r. 

wygłosił odczyt na Międzynarodowym Kongresie Migracji w Montrealu. Od 1962 r. 

wykładał socjologię w kolegiach uniwersyteckich Covington, Ky, Steubenville, Ohio 

oraz w York College w Pensylwanii. 

 

Rozpoczynał studia od asystenta i w roku 1973 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 

Był ekspertem od spraw demograficznych. Ogłosił cały szereg artykułów naukowych 

w języku polskim, francuskim i angielskim. Został członkiem American Sociological 

i Americsn Men of Scence. ego życiorys znajduje się w bibliografii American Men 

of Science i w książce na 200-lecie Ameryki Cvommunity Leaders Bicentennial. 

W 1973 r. otrzyma tytuł Outstanding Educator of America (Wybitny Nauczyciel 

Amerykaoski). W uznaniu za całokształt działalności społecznej, naukowej 

i wychowawczej York College of Pensylwania nadał mu tytuł Honoris Causa 

w dziedzinie nauk humanistycznych. 

 

Po przejściu na emeryturę w 1976 r mieszkał w Stanach Zjednoczonych i we Francji. 

Często wyjeżdżał z wykładami jako visiting profesor. Przyznaną emeryturę profesorką 

przeznaczył m.in. na wspieranie szkół, do których uczęszczał (SP 1, LO), na budowę 

szkoły w Wolicy, na pomoc organizacjom charytatywnym. W 1989 roku odwiedził 

Dębicę, w tym szkoły, do których uczęszczał. Gromadzoną przez siebie kolekcję 

obrazów Zofii Stryjeoskiej ofiarował muzeum w Tarnowie. Zmarł 13.11.1995 roku 

w Paryżu. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na cmentarzu parafialnym 

w Dębicy. Tablice pamiątkowe poświęcone Księdzu Profesorowi znajdują się 

w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 1 , w Szkole Podstawowej nr 12 i kościele pw. 

Najświętszego Serca Jezusowego w Dębicy. 

 

źródło: Urząd Miejski w Dębicy 

http://13.11.7.203/
http://www.debica.az.pl/

