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KĄCIK LITERACKI

Wiersze o ks. Stanisławie Zielińskim
List do patrona …

…
Miłość do bliźniego jest najważniejsza.
Ty mówiłeś nam –

Drogi Księże Stanisławie!
Jesienny dzionek przyniósł nam Ciebie,
w Pełczynie – wiosce niewielkiej,
jak gwiazda na niebie,
gdy młodym chłopcem jeszcze byłeś,
to już troską o swą Ojczyznę żyłeś.
Po swej męczeńskiej śmierci nadal do nas
wołasz,
by w ten trudny czas należeć do Kościoła.
Wiec żyć jak Ty chciałeś – to teraz nasze
zadanie,
bo dla nas wzorem jesteś, niezłomny
kapłanie!
W roku Milenijnym, nasi kraśniczanie,
idąc „Śladami Mistrza” i niosąc Twoje
przesłanie,
życie tchnęli w Bractwo, jak głosi wieść,
by pomoc strudzonym w życiu nieść.
Ze swojego życia kapłańskiego,
pozostawiłeś nam wiele dobrego.
Kochamy Cię księże szalenie
I nazwaliśmy naszą szkołę Twoim imieniem!

Szanuj drugiego człowieka bo w nim nadzieja
wielka.
Ciągle o Tobie pamiętamy,
ponieważ nauczyłeś nas kochać drugiego człowieka.

Maja Adamczyk kl. V b

Ksiądz
Jestem mała i myślę sobie
Co mogę Księże powiedzieć o Tobie?
Zawierzyłeś życie Bogu – po ludzku
Nie myśląc o sobie.
Pracowałeś, pomagałeś ubogim
odbierając wszystko sobie
I co najtrudniejsze w czasach wojny
Byłeś człowiekiem niezłomnym.
Antonina Rej kl. V a

Miłość Księdza Stanisława
Ksiądz Stanisław
jest naszym patronem.
Obdarza nas wiedzą
o miłości wszelkiej.
Uczy mnie Świętości,
bo to Jego misja
bym ja został świętym
i dawał przykład innym.
Uwielbia nas wszystkich,

Maryla Michałek kl. Va

zło z nami zwalcza,
by złość nie występowała,
by miłość wygrała.
Jakub Przech kl. V b
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Nasz patron oczami uczniów — konkurs plastyczny
I miejsce - Wiktoria Kazula kl. II b

II miejsce - Kinga Adamczyk kl. III b

III miejsce - Błażej Kwiatkowski kl. II a

WYRÓŻNIENIA
Szczepan Adamczyk kl. I a

Wiktoria Krawczyk kl. III a

Emilia Szczepańska kl. III b
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KS. STANISŁAW ZIELIŃSKI

Nasz patron oczami uczniów — konkurs plastyczny
I miejsce - Amelia Jóźwicka kl. VI b

II miejsce - Emilia Rycerz V a

III miejsce - Kinga Kasperek IV b

WYRÓŻNIENIA
Martyna Kowalczyk kl. IV b Weronika Szachniewicz kl. VI a Jakub Socha VI a
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Wierny do końca …

Z pamiętnika ks. Stanisława Zielińskiego
Wychowanie a wartość człowieka
Tarnogóra, 8 marca 1940 r.
„ Jeśli wychowanie nie pokaże w człowieku duszy, a ciało nim zawładnie, nie ma już walki : człowiek staje się bydlęciem, brzuch - panem , stół - ołtarzem, wino– ambrozją, ładna kobieta
( tylko taka) - celem zabiegów młodości, pieniądz— starszego wieku.
Egoizm staje się religią, a on sam w sobie - bóstwem.
Przeciwnie, jeśli dusza jest mocniejsza, a ciało słabsze, jeśli dusza czuje godność swoją, upokorzenie
i niewolę, jeśli czuje powinność wybicia się z jarzma, zaczyna się wówczas walka śmiertelna.
A zgody nie będzie nigdy, dopóki jeden z przeciwników nie padnie na twarz przed drugim. Odmalować wszystkie epoki, odmiany, cienie, odcienie i rysy tego boju, niepodobne.
Dusza ma za sobą swoją niebieską wyższość, niebieskie rozkosze zapały, złudzenia, lecz ciało czyż
nie nic przeciw temu ?
O, wiele ! … ”
Moje pragnienia

Lublin, Seminarium Duchowne, 12 maja 1937 r.
„… Szczególną opieką otoczę dzieci i młodzież - tę przyszłość naszego narodu… Z tych biednych
brudasków wałęsających się bezczynnie, zwłaszcza latem, bez żadnej opieki , pozostawionych
samym sobie, można zrobić wszystko - nawet aniołków. Trzeba się tylko nimi zająć. I to uczynić
muszę, bo z własnego doświadczenia wiem, co mi grozi… Tyle im grozi niebezpieczeństw!

Rozmyślanie XX
„… Strzeż mnie, o Jezu, przed bogactwami! Chroń mnie, Panie, od bogactw i nędzy, a daj mi rzeczy
konieczne do życia ! Chroń mnie przed pychą ! To mi więcej grozi niż tamto pierwsze… Niech mnie
od Serca Twojego nic nie zdoła oderwać! ”

