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Uroczystości jubileuszowe – Stalowa Wola, 24
czerwca 2018
Uroczystości jubileuszowe połączone z wręczeniem ks. bp.
Edwardowi Frankowskiemu księgi „Christus vincit”
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24 czerwca 2018 r. w Stalowej Woli odbyły się uroczystości z udziałem prezesa IPN
dr. Jarosława Szarka z okazji  jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej oraz w 100. rocznicę
urodzin abp. Ignacego Tokarczuka i 80. rocznicę urodzin bp. Edwarda
Frankowskiego.

W kościele akademickim przy ul. Ofiar Katynia odprawiona została uroczysta msza święta
koncelebrowana pod przewodnictwem JE bp. dr. Edwarda Frankowskiego, podczas której
homilię wygłosił  ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek. Po mszy świętej zebrani udali się na nowo
powstałe rondo, gdzie nastąpiło jego poświęcenie przez bp. Edwarda Frankowskiego. Patronem
ronda został arcybiskup Ignacy Tokarczuk – o nadanie nazwy wnioskowały Zarząd Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” oraz Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli. 

Następnie w auli im. „Solidarności” miała miejsce konferencja „Świadkowie Historii: abp
Ignacy Tokarczuk, bp Edward Frankowski”, w której uczestniczyli: prezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe,
duchowieństwo oraz mieszkańcy Stalowej Woli. Wydarzenie uświetnił swoim występem Zespół
Pieśni i Tańca „Racławice”. 

Podczas konferencji wygłoszono wiele referatów i wspomnień poświęconych Jubilatom oraz
historii naszej Ojczyzny i ziemi stalowowolskiej. Prezes IPN dr Jarosław Szarek przedstawił
wykład „100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”. W wystąpieniu podkreślił, że
„gospodarka jest jednym z fundamentów niepodległej Polski, bez silnej gospodarki nie ma
niepodległości”. – Stalowa Wola to symbol dążenia niepodległej Polski do własnego
przemysłu. Bez stalowej woli naszych przodków, która dała nazwę temu miastu, bez
stalowej woli tysięcy naszych przodków, tych z XIX wieku i później nie byłoby niepodległej
Polski – mówił dr Jarosław Szarek.

Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJPII w Krakowie) omówił temat „Tradycje patriotyczne
Diecezji Sandomierskiej”, o. prof. KUL dr hab. Roman Jusiak przedstawił sylwetki zasłużonych
jubilatów w wystąpieniu „Świadkowie historii: abp Ignacy Tokarczuk, bp Edward
Frankowski”, a dr Mariusz Krzysztofiński (IPN O/Rzeszów) zaprezentował księgę jubileuszową
Christus vincit – bp Edward Frankowski, która powstała we współpracy z Instytutem Pamięci
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Narodowej Oddział w Rzeszowie pod redakcją naukową dr. Mariusza Krzysztofińskiego i ks. prof.
dr. hab. Józefa Wołczańskiego.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie księgi jubileuszowej JE biskupowi dr. Edwardowi
Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin. 

Relacja na
stronie: https://rzeszow.tvp.pl/37787239/imie-biskupa-niezlomnego-dla-nowego-ronda-w-stalow
ej-woli

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)
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