NAGRODA "PRIDE OF POLONIA"
PRZYZNANA DLA SANDRY CRABB
W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Sandra Crabb przyjęła nagrodę "Pride of
Polonia". Każdego roku podczas obchodów Uroczystości Matki Bożej
Częstochowskiej Polonia gromadzi się w Polsko-Amerykańskim sanktuarium w
Doylestown w Pensylwanii. W tym roku kilka tysięcy pielgrzymów z różnych
stanów przybyło, aby wziąć udział w uroczystościach, którym przewodniczył ksiądz
Kardynał Adam Maida. Na zakończenie uroczystości Pani Sandrze Crabb została
wręczona nagroda "Pride of Polonia". Przyjmując ją Pani Crabb powiedziała:
"Przyjmuję te prestiżową nagrodę w imieniu wszystkich tych, którzy wspierają
dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II, szczególnie JPII Cultural Center w
Waszyngtonie. Jestem jednym z założycieli tej instytucji, która promuje dialog
pomiędzy wiarą i kultura. Miałam przywilej odwiedzenia wielokrotnie Polski i
Rzymu, próbując odkrywać od nowa to piękne przesłanie, które On rozpoczął wraz
ze swoim pontyfikatem: "Nie lękajcie się".
Laureat prestiżowej nagrody, Pani Sandra Crabb, urodziła się w Dearborn w
Satani Michigan w rodzinie Esther Grebecki i Adolph'a Rovsek. Jej dziadek przybył
z Polski i pracował w kopalni węgla w Pensylwanii. Sandra jest absolwentką
Uniwesity of Michigan na wydziale Art History/Fine Arts. Po ukończeniu college'u
poślubiła miłość swojego życia Carl'a Crabb. Młoda para osiadła w BelAir w
Kalifornii i otworzyli sklep z antykami - The Victorian Rose. Sandra jest również
dyrektorem Lucky Star Production. W tej wytwórni filmowej wyprodukowała i
rozpowszechniła produkcje dokumentalne o pontyfikacie Janie Pawle II. Odnosząc
sukcesy w biznesie pozostała jednocześnie zaangażowana w działania społeczne i
kulturalne. Jej aktywność filantropijna była zawsze skierowana do potrzebujących,
zwłaszcza dzieci.
Jej życie przebiegało w trakcie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. W
całkowitej gorliwości i poświęceniu promowała nauczanie Jana Pawła II poprzez
swoje zaangażowanie w John Paul II Cultural Center w Waszyngtonie. W znaczący
sposób przyczyniała się do tworzenia materiałów audiowizualnych, które służą
odwiedzającym Cultural Center.
Jest długotrwałą tradycją, że nagroda "Pride of Polona" jest przyznawana
tym, którzy w znaczący sposób przyczynili się do promowania Polonii w sferze
kulturalnej, społecznej i religijnej pod egidą National Polish Apostolate. Otrzymując
tę nagrodę Sandra Crabb dołączyła do grona laureatów, do którego należą również
Kardynał John Król, Lady Blanka Rosenstiel czy Pan Chester Lobrow.
Pani Crabb otrzymała również Królewski Tytuł Księżnej Hiszpanii, za
niezwykłe osiągniecie w tworzeniu, promowaniu i rozpowszechnianiu działań John
Paul II Cultural Center.

