
Nowy Sącz – uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

22  sierpnia  br.  w  Nowym  Sączu  miała  miejsce  uroczystość  wręczenia  odznaczeń

państwowych  nadanych  przez  Prezydenta  RP  za  wybitne  zasługi  w  działalności  na  rzecz

przemian  demokratycznych  w  Polsce  Ks.  Prałatowi  Stanisławowi  Czachorowi  oraz   Pani

Władysławie Franczak.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną w intencji Ojczyzny odprawioną

w Kościele pw. Św. Kazimierza. Koncelebrze przewodził Ks. Prałat Stanisław Czachor, a homilię

wygłosił Proboszcz tej Parafii  Ks. dr Jan Siedlarz.  Śpiewał Chór Chłopięcy z Bazyliki Matki

Bożej Bolesnej z Limanowej pod dyrekcją Pani Haliny Dyczek.

Po zakończonej Mszy Św.  w sali im. Stanisława Małachowskiego w sądeckim ratuszu

odbyła  się  uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wręczenia w imieniu Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał minister Piotr Ćwik zastępca szefa Kancelarii

Prezydenta  RP,  który  wygłosił  okolicznościowe  przemówienie  i  przekazał  w  imieniu

Prezydenta gratulacje i życzenia osobom odznaczonym. „To wielki honor i zaszczyt dla mnie,

że  w  imieniu  Prezydenta  mogę  wręczać  te  odznaczenia,  dziękując  przy  tym  za  piękne

świadectwo, które dali państwo swoim życiem poprzez swoje działanie, słowo i postawę. (…)

Jesteście  bohaterami!  W  imieniu  Prezydenta  Andrzeja  Dudy  przekazuję  wielkie  wyrazy

uznania i podziękowania, życząc wszelkiej pomyślności i zdrowia” - powiedział Piotr Ćwik.

Ksiądz Prałat Stanisław Czachor został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Orderu Odrodzenia Polski, a Pani Władysława Franczak Krzyżem Komandorskim. 

Podczas uroczystości  „Medalami 100-lecia  Odzyskanej  Niepodległości” zostali  także

uhonorowani zasłużeni działacze Klubu Inteligencji Katolickiej: Józef Ciuła, Adam Hebenstreit,

Bożena  Jawor,  Zygmunt  Lis,  Maria  Oćwieja,  Jadwiga  Pach,  Krzysztof  Pawłowski,  Marek

Poremba, Jolanta Streer, Joanna Wituszyńska i Ryszard Zagórski.

Laudację  na  cześć  ks.  Prałata  Stanisława  Czachora  wygłosił   Andrzej  Szkaradek.

Przedstawił najważniejsze fakty z życia ks. Prałata, jego zasługi jako proboszcza Parafii Św.

Kazimiera, znakomitego gospodarza,  wyśmienitego kaznodziei  oraz jego działania na rzecz

wspierania  „Solidarności”.  „(…)  Członkom  „Solidarności’,  mieszkańcom  parafii  i  całego

Nowego  Sącza  utkwiły  w pamięci  odprawiane  po  wprowadzeniu  stanu  wojennego  Msze

Święte w intencji  Ojczyzny i  głoszone słowo Boże podtrzymujące na duchu społeczeństwo

Sądecczyzny, a w szczególności działaczy „Solidarności”. Nie na darmo mówiono, że Kościoły

były jedyną oazą wolności  w tych trudnych chwilach dla narodu polskiego. W okresie stanu



wojennego  przy  Parafii  Św.  Kazimierza  prowadzona była  pod patronatem ks.  proboszcza

Stanisława  Czachora  duża  pomoc  rodzinom  internowanych  i  więzionych   działaczy

„Solidarności”,  za co do dzisiaj  otrzymuje podziękowania. W okresie jego probostwa, przy

współpracy  ze  środowiskiem kombatantów żołnierzy  Podziemia Niepodległościowego oraz

Organizacjami Niepodległościowymi i  z  „Solidarnością”,  w Kościele  Św.  Kazimierza  zostały

wmurowane tablice: Dowódców 1 Pułku Strzelców Podhalańskich i tablica Generałów Józefa

Kustronia i Józefa Gizy (wmurowane i odsłonięte 6 listopada 1988 r.) oraz tablica Katyńska z

nazwiskami pomordowanych Sądeczan. Tych zasług jest więcej. Oto niektóre z nich:  Ksiądz

Proboszcz Stanisław Czachor był głównym współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej i

jego kapelanem. KIK funkcjonuje do dzisiaj, a jego zasługi są nieocenione w szczególności w

czasie  stanu  wojennego,  mimo  że  jako  stowarzyszenie  był  w  tym  okresie  zawieszony.

Współorganizował  Msze  Św.  wraz  z  sąsiednimi  Parafiami  i  z  „Solidarnością”  na  Rynku

sądeckim 16 maja 1981 roku po zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II naszego rodaka.

Udzielił  poparcia strajkującym członkom „Solidarności” w Sądeckim Ratuszu 9-11 stycznia

1981 roku. Z pokorą znosił inwigilowanie Służby Bezpieczeństwa nie tylko za to, że postanowił

iść  do  seminarium  i  zostać  sługą  Bożym,  ale  też  za  to,  że  był  wybitnym  kaznodzieją

nauczającym  słowem  Bożym  Sądeczan  miłości  Ojczyzny  i  odpowiedzialności  za  nią  oraz

wspierania „Solidarności” do lat 90-tych, a później za swoje kazania wysłuchiwanie obelg i

pogróżek ze strony sfrustrowanych towarzyszy. W podziękowaniu m.in. za pracę z młodzieżą i

kultywowanie  w niej  postaw religijnych i  patriotycznych Rada Miasta  przyznała  mu tytuł

Honorowego Obywatela Nowego Sącza, który odebrał 28 czerwca 2005 roku. Po odejściu na

emeryturę  w  2001  roku  nie  zaprzestał  pracy  duszpasterskiej  i  głoszenia  kazań  do  chwili

obecnej  na  rzecz  naszego  zbiorowego  obowiązku  wobec  Boga,  Ojczyzny,  Rodziny,

„Solidarności” - mówił Andrzej Szkaradek.

Laudację  na  cześć  Pani  Władysławy  Franczak  wygłosił  senator  RP  Jan  Hamerski

przedstawiając jej życie, działalność w NSZZ „Solidarność” w Szpitalu w Limanowej, walki o

sprawy  pracownicze,  działalność  w  Komitecie  Obywatelskim  „Solidarność”  województwa

nowosądeckiego  oraz  w  Komitecie  Obywatelskim  Miasta  i  Gminy  Limanowa,

współzałożycielkę  Biura  Radia  Maryja  w  powiecie  limanowskim,  organizatorkę  letniego

wypoczynku dla dzieci z Truskawca na Ukrainie, aktywnego orędownika wspierania rodziny

przez państwo polskie. Podkreślił, że w swoim życiu Pani Władysława zawsze kierowała się

patriotyzmem oraz bezinteresowną pomocą innym, a na odznaczenie zasłużyła całym swoim

życiem.



Zabierając  głos  ks.  Stanisław  Czachor  powiedział:  „Kocham  was,  gdybym  was  nie

kochał,  to  przecież  nie  byłbym tu  w Sączu  mając  90  lat.  Starzałbym się  gdzieś  w domu

emerytów, a tymczasem jestem, wśród was, bo tu zostawiłem swoje serce. Bardzo dziękuję za

to nieoczekiwane i niespodziewane odznaczenie. (…) Bardzo dziękuję pani ministrowi, proszę

przekazać  podziękowania  i  ukłony  Prezydentowi.  Medal,  który  otrzymałem,  jest  wielkiej

wartości, przyjąłem go z wielkim wzruszeniem i dzielę się nim z moimi rodzicami. Dziękuję im

za to, że mnie czynem uczyli miłości do Ojczyzny. (…) Cieszę się, że jestem Polakiem i wy też

się cieszcie. Jestem z tego dumny i tę dumę niosę wszędzie, po całej Europie”.

Pani  Władysława  Franczak  mówiła:  „(…)  Nie  umiem  przemawiać,  nigdy  tego  nie

robiłam.  Powiem  więc  jedynie  to  co  czuję  w  sercu.  Przede  wszystkim  chcę  podziękować

„Solidarności”.  Całym  sercem  angażowaliśmy  się  w  jej  działalność,  bezinteresownie,

myśleliśmy tylko o Ojczyźnie”.

W imieniu odznaczonych Medalami 100-lecia odzyskanej Niepodległości przemawiała

Bożena Jawor.

Prezydent  Miasta  Nowego  Sącza  Ludomir  Handzel  zwracając  się  do  odznaczonych

powiedział:   „Nie  jestem  godny,  aby  wypowiadać  się  w sprawach  dotyczących  Ojczyzny,

patriotyzmu czy polskości, to właśnie Wasze życie stanowiło o tym”.  W imieniu mieszkańców

Nowego Sącza i odznaczonych  przekazał podziękowania Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie.

Następnie  składano  odznaczonym  gratulacje.  Złożyli  je  m.in.:  Prezydent  Miasta

Nowego  Sącza  Ludomir  Handzel,  przewodniczący  Rady  Miasta  Krzysztof  Głuc,

parlamentarzyści  –  Jan  Hamerski,  Anna Paluch,  Jan  Duda,  Patryk  Wicher,  senator  Wiktor

Durlak,  Przewodniczący  Zarządu Regionu  Małopolskiego NSZZ  „Solidarność”  Adam Lach  i

zastępca przewodniczącego Krzysztof Kotowicz, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej

oraz inni zgromadzeni. 

Uroczystość  zakończył  występ młodzieży  z  Młodzieżowego Domu Kultury  śpiewem

pieśni patriotycznych. 

Zarówno  podczas  Mszy  Świętej  jak  i  w  sądeckim  Ratuszu  obecne  były  poczty

sztandarowe NSZZ „Solidarność”:  Regionu Małopolskiego, Oddziału w Limanowej, OZ  Tokai

Cobex Polska Sp. z o.o.,  Nadleśnictwa Stary Sącz oraz poczet sztandarowy Urzędu Miasta

Nowego Sącza.   
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