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Zwyciężył Chrystus 
 
Ukazało się właśnie długo oczekiwane przez rodaków w Polsce i za granicą pierwsze opracowanie 
książkowe życia i działalności ks. bp. Edwarda Frankowskiego pt. "Biskup Solidarności Edward M. 
Frankowski". Jej autorami są Joanna i Bogusław Kopaczowie. 
 
Ksiądz biskup jest rówieśnikiem Stalowej Woli - największej inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego 
powstałego w 1937 r. - w której został proboszczem przed 40 laty. W zamierzeniach władz komunistycznych 
miało być to wzorcowe miasto socjalistyczne. "Pracowali w nim jednak opatrznościowi kapłani, którzy jednoczyli 
ludzi, dając odwagę i nadzieję" - piszą autorzy książki, dodając, że "największą rolę w zmaganiach z władzą 
odegrał ks. bp Edward Frankowski. Przez 25 lat pracy ten kapłan pomagał ludziom przemieniać wolę na 
stalową. (...) wykazywał hart ducha i konsekwencję w posłudze ewangelizacyjnej, w trosce o godny byt 
mieszkańców, o zachowanie wartości katolickich i narodowych".  
Już pierwsze rozdziały książki wprowadzają czytelnika w burzliwe, trudne, lecz pełne nadziei lata 
osiemdziesiąte, czas narodzin "Solidarności" przy największym w Polsce Południowo-Wschodniej zakładzie - 
Hucie Stalowa Wola, kolebki związku w całym regionie oraz strajków robotniczych. Szczególnie ostatni, w 1988 
r., wsparty przez ks. bp. Edwarda Frankowskiego, przyczynił się do upadku totalitarnego systemu i rozpoczęcia 
przemian demokratycznych w Polsce. Autorzy wykazują, jak dzięki wytrwałej i konsekwentnej pracy księdza 
biskupa i innych duszpasterzy Stalowa Wola stała się jednym z najsilniejszych ośrodków niepodległościowych w 
Polsce. "W tej zaciętej walce o duchowe oblicze miasta, o duszę każdego mieszkańca, stanął z jednej strony 
system uzbrojony w przemyślne metody kontroli, szykan, prowokacji i nadzoru, z drugiej strony byli razem 
wierni i duszpasterze, czerpiący siłę z duchowego dziedzictwa Kościoła. Wytrwali i zwyciężyli, pomimo przemocy 
i ucisku, ponosząc wielką ofiarę. Pomimo sprzeciwu władz i stałych utrudnień powstały w mieście nowe parafie, 
świątynie i Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" - piszą Joanna i Bogusław Kopaczowie. "W ten sposób 
odnieśliśmy zwycięstwo, a właściwie to zwyciężył Chrystus, Chrystus, którego robotnicy w hucie przyjmowali 
gremialnie w Komunii św., przed którym wyznawali grzechy w sakramencie miłosierdzia na terenie huty, z 
którym szli, aby Polska była wolna, suwerenna, niepodległa, szli na strajk w obronie Ojczyzny" - wspomina ks. 
bp Frankowski. Autorzy ukazują też, jak dzięki księdzu biskupowi Filia KUL od początku była ośrodkiem, przy 
którym powstawały i rozwijały się inicjatywy społeczne, religijne, upowszechniające naukę społeczną Kościoła 
oraz kulturalny i patriotyczny dorobek Narodu Polskiego.  
W drugiej części książki przedstawiona została droga do kapłaństwa przyszłego księdza biskupa, organizowanie 
kolejnych parafii. Mimo wielu przeciwności ks. Edward Frankowski uczynił parafię Matki Bożej Królowej Polski 
prężnym ośrodkiem duszpasterskim, wolnościowym oraz jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej 
lat osiemdziesiątych. Aby zniweczyć inicjatywy kapłana, wysocy funkcjonariusze PZPR domagali się od 
przedstawicieli Episkopatu Polski "zneutralizowania" ks. E. Frankowskiego przez przeniesienie go ze Stalowej 
Woli. Władze podjęły akcję szkalowania i oczerniania niezłomnego księdza w pozostających pod partyjną 
cenzurą mediach. Dopiero w 2004 r. ksiądz biskup otrzymał od IPN status osoby pokrzywdzonej.  
W książce zasygnalizowana została działalność naukowa i badawcza, pisarska i publicystyczna ks. bp. 
Frankowskiego oraz praca w Konferencji Episkopatu Polski nad odrodzeniem Akcji Katolickiej w Polsce, w Radzie 
ds. Rodziny, w Komisji Charytatywnej. Cenne objaśnienia dotyczące sytuacji Kościoła w Polsce w okresie 
komunistycznym i posługi kapłańskiej ks. bp. Edwarda Frankowskiego zawiera załączona do książki rozmowa 
autorów z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem, który w liście z 2006 r. określił księdza biskupa swoim 
najwierniejszym współpracownikiem na niwie diecezjalnej i metropolitalnej. Treści opracowania uzupełnia 
również materiał ikonograficzny. 
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Książka będzie dostępna w Księgarni "Naszego Dziennika":  
w Warszawie, al. Solidarności 83/89 (w pobliżu placu Bankowego), tel. (22) 850 60 20; e-mail: 
ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl 
w Krakowie, ul. Starowiślna 49, 31-038 Kraków, tel. (12) 431 02 45 (możliwość realizacji zamówień 
telefonicznych); e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl 


