
Komunikat prasowy w sprawie odznaczenie J.E. Bp-a E. Frankowskiego orderem
"Polonia Mater Nostra Est" - Polska Matką naszą jest...

Z wielką radością pragniemy oznajmić, Ŝe Ks. Bp Edward Marian Frankowski został odznaczony
orderem "Polonia Mater Nostra Est". Order ten przyznawany jest osobom szczególnie zasłuŜonym dla
Narodu i Państwa Polskiego.

Uroczystość wręczenia orderów z okazji 210 Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Roku Prymasa
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i Roku Ignacego Jana Paderewskiego odbyła się w sali Balowej Zamku
Królewskiego w Warszawie dnia 30 kwietnia 2001r.

Lista 18 osób uhonorowanych tym zaszczytnym odznaczeniem, wg kolejności ustalonej przez
Kapitułę Orderu, była następująca:
J.E. Ks. Bp Edward Marian Frankowski - Diecezja Sandomierska
ks. Prof. Andrzej Kryński - Częstochowa
ks. dr Michał Paradowski - Wrocław
O. dr Konrad Hejmo - Watykan
księŜna prof. Karolina Lanckorońska - Rzym
prof. Regina Smendzianka - Warszawa
hrabia dr Wojciech Dzieduszycki - Wrocław
dr Andrzej Ciechanowiecki - Londyn
kpt. Hieronim Wyszyński - USA
mgr Henryk Michalski - USA
por. Mieczysław Huchla -Warszawa
prof. Tadeusz Sołtyk - Warszawa
płk Henryk Sosnowski - Wilno
red. Andrzej Zagórski - Kraków
dr Zbigniew Boczkowski - Lublin
mjr Zbigniew Czaplewicz - Warszawa
dr Piotr Szaryński - Sejny
oraz Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal

W poprzednich latach latach orderem "Polonia Mater Nostra Est"zostali uhonorowani m.in.: J.E. ks.
abp Kazimierz Majdański, Janina i Zbigniew Porczyńscy, J.E. ks. bp Władysław Niziołek, Anna
Walentynowicz, Adam Bień, ks. płk Stanisław Tworkowski, ks. płk Wacław Karłowicz.

Uroczystość, w której brało udział ponad 300 osób przebiegała w atmosferze umiłowania Polski i
narodu Polskiego. Po dekoracji zespół artystyczny "Polonia" im. Ignacego Paderewskiego śpiewał
patriotyczne pieśni.

W tej podniosłej atmosferze odczytano list Ekscelencji Ks. Biskupa E.M. Frankowskiego, który nie
mógł osobiście uczestniczyć w tej uroczystości.

"Zdumiony jestem wielką troską i Ŝarliwością w słuŜbie naszej Ojczyźnie i Polskiemu Narodowi
jaką przejawia Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego, Warszawski Zespół Artystyczny "Polonia"
im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Kapituła Orderu "Polonia Mater Nostra Est". Jest dla mnie
zaszczytem być wyróŜnionym przez tak dostojne grono znakomitych osób i wielkich patriotów. JednakŜe
przyznanie mi Orderu "Polonia Mater Nostra Est" odczytuję jako wyraz uznania dla mieszkańców Stalowej
Woli, dla osób z "Solidarności", robotników, rolników i dla Związku Bezrobotnych jak równieŜ Filii WNS
KUL w Stalowej Woli, Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice" oraz dla Towarzystwa Brata Alberta, które w
Stalowej Woli zaowocowało powstaniem domu dla bezdomnych męŜczyzn i dla bezdomnych dzieci. Z nimi i
dla nich powstawały te dzieła. Dziś Kościołowi, Ojczyźnie i Rodakom w świecie pragnę słuŜyć w miarę
swoich skromnych moŜliwości, korzystając z wielkiego dobrodziejstwa jakim jest "Radio Maryja".

         Na mojej drodze Ŝycia spotkałem wiele osób, które ze mną współpracowały i wspierały mnie i
nadal mnie wspierają. Bez nich niewiele mógłbym zrobić. Dlatego odznaczenie orderem  "Polonia Mater
Nostra Est" odczytuję jako uhonorowanie wszystkich, których wymieniłem.

         Staram się, aby moja działalność nosiła znamiona szczerej miłości Boga i wszystkich synów i
córek umiłowanej naszej Ojczyzny.

          Przykro mi, Ŝe osobiście nie mogę uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Moja rodzona
Matka walczy o Ŝycie, jest po cięŜkiej operacji i jestem Jej bardzo potrzebny. Dlatego deleguję Panią doktor
Joannę Grabińską z Warszawy do reprezentowanie mnie na tej doniosłej uroczystości.

Wszystkich członów Kapituły i uczestników
dzisiejszej patriotycznej uroczystości, zwłaszcza
osoby wyróŜnione, pozdrawiam i błogosławię.

     Ks. bp Edward Marian Frankowski".



Jako Solidarność robotnicza w Stalowej Woli i Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej
powstaliśmy dzięki J.E. Ks. Biskupowi. Pod Jego patronatem działaliśmy, korzystaliśmy z cennych rad, jak
teŜ w najtrudniejszych chwilach mieliśmy bezpieczne schronienie. Nasz Biskup równieŜ ochraniał i wspierał
"Solidarność" rolników indywidualnych. Zawsze troszczył się i troszczy o przyszłość i wykształcenie
młodego pokolenia. Z inicjatywy Ks. Biskupa E. M. Frankowskiego powstała Filia WNS Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, która nadal cieszy się opieką Ekscelencji, wykształciła przez
minione 10 lat juŜ kilka tysięcy pedagogów, socjologów i ekonomistów.

Umiłowanie przez Ks. Biskupa osób najbardziej pokrzywdzonych przez los, przerodziło się pod
patronatem Towarzystwa im. św. Brata Alberta. we wspaniałe dzieło - ochronkę dla dzieci  i dom dla
bezdomnych męŜczyzn. Z kolei bezrobotni mogli znaleźć wsparcie w Związku Bezrobotnych.

Pamiętając zawsze o zachowaniu i krzewieniu polskiej kultury Ekscelencja zainicjował m.in.
powstanie Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice". Nie sposób dziś wymieniać wszystkich inicjatyw Ks.
Biskupa, które przerodziły się w konkretne dzieła - inwestycje słuŜące ludziom.

Od lat uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach, które pod patronatem Ekscelencji
organizowane są dla ludzi z róŜnych środowisk (do Stalowej Woli czy do Sandomierza wielokrotnie
przyjeŜdŜali ludzie z całej Polski, nie raz z zagranicy) - rolnicy i nauczyciele, parlamentarzyści i radni
samorządowi.

Wszyscy są bardzo wdzięczni za to, Ŝe mogą poznać prawdę. Prawdę, która zawsze przepełniona jest
troską o dobro kaŜdego człowieka, która jest i będzie jedyną właściwą drogą dla naszej Ojczyzny. Zawsze
teŜ przypomina nam wszystkim o doniosłym znaczeniu jakim jest fenomen naszych czasów "Radio Maryja".

W obecności Księdza Biskupa przypominają się i wypełniają się Ŝyciem słowa św. Pawła: "Bóg chce
aby wszyscy byli zbawieni przez poznanie Prawdy". Nieprzeciętna osobowość, dobroć i umysł Ekscelencji
sprawiają, Ŝe Jego słowa głęboko zapadają w serca słuchaczy. Jest kapłanem Ŝyjącym wśród ludzi i dla ludzi,
kapłanem, który zawsze troszcząc się o przyszłość Polski nie szczędzi sił by ją kształtować w duchu prawdy,
miłości i sprawiedliwości, wspólnego dobra, w duchu BoŜym.

Solidarność Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli, Akcja Katolicka i wszyscy ludzie
dobrej woli diecezji sandomierskiej wyraŜają swą radość z faktu, iŜ Kapituła Orderu wyróŜniła swoim
odznaczeniem kolejne osoby - wielkich Polaków.

Jest to szczególnie istotne dzisiaj - w czasie gdy świat polityki  i mediów liberalnych potęguje
wysiłki nad poniŜeniem i zniekształceniem oblicza Polski w oczach Świata.

Osoby odznaczone  znane są bardzo dobrze narodowi polskiemu ze swej miłości do Matki Polski.
Sądzę, Ŝe dzisiaj powinniśmy zastanowić się nad tym czy nie warto podjąć kolejnego w naszej historii
wysiłku i pójść za przykładem postaw Ŝyciowych i wyznawanych idei osób wyróŜnionych; aby przykłady
wielkiego umiłowania Ojczyzny i Narodu Polskiego nie uzyskały na naszych oczach niŜszej ceny  od
szerzącej się zdrady godności człowieka, niszczenia polskich tradycji i polskiej racji stanu.

Warto zastanowić się nad tym powaŜnie i zrobić rachunek sumienia w tę 210 rocznicę Konstytucji 3
Maja. NaleŜy teŜ zapytać się i odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Polacy, Naród Polski, który uczynił tak
wiele dla wolności i prawdy w Europie i Świecie, jest obecnie tak kłamliwie ukazywany  i niesprawiedliwie
oskarŜany nawet o czyny ludobójstwa. Skąd promieniuje ognisko kłamstwa?

W obliczu tych zagroŜeń łatwiej nam będzie docenić znaczenie dla Narodu tych którzy umiłowali
Polskę Matkę naszą i szczerze wyrazić swą radość i dumę słowami wspaniałego hymnu:

Gaude Mater Polonia, Prole foecunda nobili.
Summi Regis magnalia. Laude frequenta vigili.

Prezes Akcji Katolickiej w Sandomierzu

               Stanisław Krupka


