
JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP EDWARD FRANKOWSKI

HONOROWYM OBYWATELEM GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

          W Woli Rzeczyckiej, jak co roku w dniu 3 maja - uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3 MAJA 
rozpoczęła uroczysta Msza Święta przy ołtarzu polowym w Parafii Wola Rzeczycka. Każdego roku mieszkańcy 
spotykają się, aby uczcić tę wyjątkową w naszej historii datę. Od kilku lat miejscowy Proboszcz Parafii Wola 
Rzeczycka – Ksiądz Marcin Hejman oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich tegoż sołectwa, organizują w 
tym dniu uroczystości, które poza przypomnieniem owych historycznych faktów mają na celu umożliwienie 
rodzinom wspólnie i przyjemnie spędzenia wolnego czasu.

          W tym roku obchody majowej rocznicy przybrały szczególnie uroczysty charakter, bowiem podczas 
uroczystości zostało wręczone Nadanie Honorowego Obywatelstwa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 
Edwardowi Frankowskiemu. Honorowe Obywatelstwo Gminy Radomyśl nad Sanem zostało nadane Jego 
Ekscelencji uchwałą Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2007 roku, a jego uzasadnienie brzmiało:

          „W imieniu społeczności Gminy Radomyśl nad Sanem mamy zaszczyt uznać za Honorowego Obywatela 
Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego. Ksiądz Biskup urodzony na naszej ziemi,  
najmłodsze lata spędził w parafii Wola Rzeczycka, gdzie dorastając kształtował swój charakter. Będąc 
kapelanem solidarności dał się poznać jako nieustraszony działacz ruchu „solidarnościowego". Zasłużony w 
walce ideologicznej z reżimem komunistycznym, silnie zaangażowany w walkę o wolność, a zatem o podstawową 
przesłankę godności człowieka. Niestrudzony propagator idei patriotyzmu, wolności człowieka, twórca etosu 
„ludzi pracy". Swoim postępowaniem dał i daje przykład jak można krzewić postawę patriotyzmu i miłości do 
Ojczyzny. Był jednym z inicjatorów i założycieli Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli,  
przez co umożliwiono odbywanie studiów na tej uczelni również mieszkańcom naszej gminy. Dziś dumni 
jesteśmy, że nasz rodak dokonał tak wiele dla Polski oraz naszej lokalnej społeczności, uznając Jego zasługi  
wdzięczni jesteśmy za wszystkie dokonania Jego Ekscelencji.”



          Na uroczyste spotkanie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego 
przybyli zaproszeni goście: Starosta Stalowowolski – Pan Antoni Błądek, Sekretarz Powiatu – Pan Wiesław 
Siembida, Pani Janina Sagatowska, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Edward Warmiński, Wójt Gminy 
Radomyśl nad Sanem – Pan Jan Pyrkosz, Sekretarz Gminy Radomyśl nad Sanem – Pani Małgorzata 
Nowak, Prezes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Pan Jan Ziemniak, Radny Powiatowy – Pan Ryszard 
Kowal, Radni Gminy Radomyśl nad Sanem – Pani Marzena Garbacz, Pan Krzysztof Pęzioł, Pan Jan 
Korzybski, Pan Jerzy Ryzak oraz Pan Jerzy Gorczyca. 

          Jest to drugie z kolei nadane Honorowe Obywatelstwo Gminy Radomyśl nad Sanem. Pierwszą, w tak 
szczególny sposób wyróżnioną osobą był Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Rzeszowie - Pan Stanisław Stachura, którego działalność przyczyniła się do poprawy w znacznym stopniu 
odbudowy prawobrzeżnych obwałowań Wisły i Sanu. 



         Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Radomyśl nad Sanem Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 
Edwardowi Frankowskiemu, rodakowi urodzonemu w Kępie Rzeczyckiej było znaczącym wydarzeniem i 
wielkim przeżyciem dla mieszkańców gminy. Dzień 3 maja to również dla Polaków wielkie święto duchowe – 
Święto Marii Królowej Polski, której oddajemy cały nasz naród w macierzystą opiekę. W tym dniu oddajemy 
również hołd konstytucji. Pamiętamy, że 216 lat temu ustanowiono pierwszą Ustawę Rządową, czyniącą naszą 
ojczyznę państwem nowoczesnym, stawiającą Polskę pośród przodujących narodów Europy. Mając to na 
uwadze, staramy się, aby nasza praca była wypełnieniem przesłania tamtej konstytucji dla budowania dobra 
w zgodzie i nadziei, a „Bóg, Honor i Ojczyzna” niech będą tymi wartościami, które przyświecając nam, 
przyświecać też będą następnym pokoleniom.

          Uroczystość uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, porowadzonego przez Dyrektor 
– Panią Ewę Sęk oraz Zuchów z Woli Rzeczyckiej, przygotowanych do występu przez Panią Dorotę 
Nieznalską i Panią Krystynę Stelmach. Ponadto odbyły się rozgrywki piłki nożnej i siatkówki pomiędzy 
Zespołem „Lipa”, a „Parafią” Wola Rzeczycka.

           Gminna Komisja Przeciwalkoholowa dofinansowała obchody 3 maja i w związku z tym podczas imprezy 
odbyły się również gry i zabawy dla dzieci i młodzieży o tematyce i treści związanej z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, które przeprowadziła Pani Małgorzata Krawiec.





Informacja ze strony:
http://www.radomysl.pl/asp/start.asp?page=artykul&tytul=Aktualno%C5%9Bci&dzial=Aktua
lno%C5%9Bci&nr=592


