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"Solidarno�æ"  Regionu  Ziemia  Sandomierska  NSZZ  "Solidarno�æ"  godnie
uczci³a  30  rocznicê  sakry  ksiêdza  biskupa  Edwarda  Frankowskiego.
Zwi¹zkowcy  z  ca³ego  Regionu,  wraz  z  15  pocztami  sztandarowymi
"Solidarno�ci" licznie uczestniczyli w Eucharystii, celebrowanej w po³udnie w
niedzielê 3 marca w Bazylice Matki Bo¿ej Królowej Polski w Stalowej Woli. A po
Eucharystii  by³  czas  podziêkowañ  za  pastersk¹  pos³ugê  i  pomoc  ksiêdza
biskupa dla NSZZ "Solidarno�æ"  i �rodowisk pracowniczych, a  tak¿e wspólne
rocznicowe  spotkanie.  Warto  podkreślić,  że  uroczystości  w  30  rocznicę  sakry
ksiêdza  biskupa  Edwarda  Frankowskiego  odby³y  siê  dziêki  inicjatywie,  podjêtej
przez Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność" i Międzyzakładową
Organizację  Związkową  NSZZ  "Solidarność"  Huty  Stalowa  Wola.  Związkowcy
wspólnie przygotowali oprawę liturgiczną Mszy świętej, a także podziękowania dla
księdza biskupa za duchową opiekę i pomoc dla "Solidarności". Podczas rocznicowej
Eucharystii i spotkania przedstawiciele Zarz¹du Regionu wrêczyli ksiêdzu biskupowi
pami¹tkow¹ paterê, piêknie zaprojektowan¹  i wykonan¹ przez Fabrykê Porcelany
C�mielów  oraz  komplet  porcelany,  zaprojektowany  i  wykonany  na  100  rocznice
odzyskania niepodległości. Ksiądz biskup otrzymał list z podziękowaniami za pomoc
i duchową opiekę nad "Solidarnością" Regionu Ziemia Sandomierska: "W 30 rocznicę
sakry biskupiej sk³adamy Ksiêdzu Biskupowi serdeczne i szczere podziêkowania za
pasterską  posługę,  za  duchową  pomoc  i  opiekę  nad  ludźmi  i  środowiskami
solidarnościowymi w naszym Regionie Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność". W
imieniu  związkowców  i  środowisk  pracowniczych  w  naszym  regionie    bardzo
dziękujemy  za  to,  że  Ksiądz Biskup  jest  zawsze  z  ludźmi  i mieszkańcami  naszego
Regionu, zna i rozumie codzienne życie i pracę, sprawy i problemy zwykłych ludzi.
Drogi Księże Biskupie byłeś z nami w czasie powstawania "Solidarności", w trudnych
latach  stanu  wojennego  i  jesteś  z  nami    teraz  w  trudnym  czasie  obrony  praw
pracowniczych. W czasach, kiedy tak bardzo trudno jest oddzielać prawdę od fałszu
dziękujemy  za  ukazywanie  nam w  sposób    jasny  i  zdecydowany  prawdy,  dobra  i
piękna  którego  źródłem Bóg w Trójcy  Jedyny. Dziękujemy  za wytrwałe  szerzenie
wśród nas prawd wiary  i zasad katolickiej nauki społecznej, za stałe podkreślanie
wartości i godności każdego pracownika i  każdego człowieka. Dziękujemy Księdzu
Biskupowi  za  duchową  opiekę  i  troskę  o  nas  ludzi  "Solidarności"  i  pracowników,
która  zawsze  łączy  się  z  troską  i  pracą  nad  pomnażaniem  naszego  polskiego
dziedzictwa  kulturowego,  duchowego  i  intelektualnego.  Dziêkujemy  za  wysi³ki  i
starania dla powstania i rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej
Woli,  za  troskę  i  wysiłek  o  formację  duchową  i  kulturową mieszkańców  naszego
regionu,  a  zwłaszcza młodego  pokolenia,  które  jest  nadzieją  na  dobrą  przyszłość
naszej  Ojczyzny.  W  imieniu  związkowców  i  pracowników  w  naszym  Regionie
serdecznie  życzymy  Księdzu  Biskupowi  nieustannej  opieki  Niepokalanego  Serca
Maryi i Najświętszego Serca Jezusa w dalszej pasterskiej posłudze. Wyrażając naszą
wdzięczność pragniemy zapewnić  o naszej modlitewnej pamięci o naszym dobrym
Pasterzu, zatroskanym o dobro mieszkańców naszego Regionu i naszej Ojczyzny".
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W  imieniu
związkowców  list  z
podziêkowaniami  podpisali:
Andrzej  Kaczmarek  �
przewodnicz¹cy  Zarz¹du
Regionu  Ziemia
Sandomierska  NSZZ
„Solidarność”  i  Henryk
Szostak  �  przewodnicz¹cy
Miêdzyzak³adowej
Organizacji  Zwi¹zkowej
NSZZ  „Solidarność”  Huty
Stalowa Wola.

Przed po³udniem przed
monumentalnym  krzyżem  u
wejścia  do  Bazyliki  Matki
Bożej  Królowej  Polski  w
Stalowej  Woli  stanê³o  15
pocztów  sztandarowych
NSZZ  „Solidarność”: Regionu
Ziemia  Sandomierska,
Regionu  Rzeszowskiego,
Regionu  Ziemia  Przemyska,
Huty  Stalowa  Wola,
Regionalnej  Sekcji  Służby
Zdrowia,  Siarkopolu
Siarkopol  Tarnobrzeg,
Polskiej Grupy Energetycznej
Oddział  Rzeszów,  Dezametu
Nowa  Dêba,  Cementowni
Ożarów,  Zakładu  Kuźnia
Matrycowa  Stalowa  Wola,
Zakładów  Porcelany
C�mielów,  Federal  Mogul
Gorzyce,  Pilkington
Sandomierz,  Huty  Stali
Jakościowych  Stalowa  Wola,
Kopalni  Machów.  Poczty
sztandarowe  przed
Eucharysti¹  zosta³y
wprowadzone  do  świątyni  i
stanęły wokół ołtarza.



Uroczysta  Eucharystia  by³a
celebrowana  przez  wielu
duszpasterzy,  a  wśród  nich:
ksiêdza  biskupa  Edwarda
Frankowskiego,  ksiêdza  biskupa
Krzysztofa  Nitkiewicza
ordynariusza  diecezji
sandomierskiej,  ksiêdza  biskupa
Jana  Niemca  biskupa
pomocniczego diecezji Kamieniec
Podolski  na  Ukrainie  (który  5
marca 1989 r., w dniu konsekracji
ksiêdza  biskupa  Edwarda
Frankowskiego by³ wikariuszem w parafii MBKP w Stalowej Woli), ksiêdza doktora
Rafała  Kułagę  rektora  Wyższego  Seminarium  Duchownego  w  Sandomierzu,  ojca
doktora Romana Jusiaka OFM profesora KUL i księży proboszczów parafii w Stalowej
Woli. Wśród  licznie zgromadzonych w  świątyni wiernych ze Stalowej Woli  i całego
regionu  byli  miedzy  innymi:  Roman  Jakim    przewodnicz¹cy  Zarz¹du  Regionu
Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność", Szymon Wawrzyszko ‑ przewodniczący Zarządu
Regionu  Ziemia  Przemyska  NSZZ  "Solidarność",  senator  Janina  Sagatowska,  poseł
Rafał Weber, prezydent miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny, starosta powiatu
stalowowolskiego Janusz Zarzeczny.

Christus vincit - 30 rocznica sakry ksiêdza biskupa Edwarda Frankowskiego



Serwis
Informacyjny
Solidarno�ci

Wydawca
Zarz¹d  Regionu Ziemia Sandomierska

Adres
37450 Stalowa Wola, ul. Wolno�ci 2a

tel; 15 842 13 85, fax; 15 842 61 03,
email; stwola@solidarnosc.org.pl

Redaguje zespó³

www.regionziemiasandomierska.manifo.com

W homilii  ksi¹dz biskup Edward Frankowski
dziękował Bogu w Trójcy Jedynemu za 30 lat
pasterskiej  posługi;  dziękował  także
wszystkim, którzy modlitwą, działaniem i pracą
wspieraj¹  jego  pos³ugê  i  liczne  dzie³a
duszpasterskie, spo³eczne i edukacyjne, w tym
założenie  i  rozwój  Filii  Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, już
od 1981 roku wspierane mocno i zdecydowanie
przez  "Solidarność"  Regionu  Ziemia
Sandomierska.    Podczas  modlitwy  wiernych,
uczestnicy  Eucharystii  modlili  siê  miedzy
innymi w intencji  środowisk pracowniczych i
związkowców  "Solidarności"  Regionu  Ziemia
Sandomierska,  wspieranych  przez  Ksiêdza
Biskupa Edwarda Frankowskiego,   aby dobra
praca  pozwala³a  na    godne  utrzymanie  dla

rodzin, a w duchu jedności i solidarności mogli rozwiązywać sprawy pracownicze
i spo³eczne.   Po  Eucharystii,  w  czasie  uroczystego  spotkania  i  posi³ku,  wielu
związkowców i wiernych składało życzenia i podziękowania dla księdza biskupa.
W  imieniu  związkowców  Regionu  Ziemia  Sandomierska  NSZZ  "Solidarność"
przewodnicz¹cy  Zarz¹du  Regionu  Andrzej  Kaczmarek  podziêkowa³  ksiêdzu
biskupowi Edwardowi Frankowskiemu za pomoc  i duchow¹ opiekê,  roztaczan¹
nad ludźmi "Solidarności" od
1980  roku.  Podziêkowania
dla  ksiêdza  biskupa  sk³adali
także:  Stanisław  Krupka  ‑
pierwszy  przewodnicz¹cy
Zarz¹du  Regionu  Ziemia
Sandomierska  NSZZ
"Solidarność" w 1981  roku  i
Janusz  Kotulski  
przewodnicz¹cy  Komisji
Zak³adowej  NSZZ
"Solidarność"  Huty  Stalowa
Wola w 1981 roku.
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