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K S I Ą D Z S TA N I S Ł A W Z I E L I Ń S K I

Ksiądz Stanisław Zieliński

str. 2

urodził się 23 września 1911r. w miej-

scowości Pełczyn w parafii Biskupice w diecezji lubelskiej jako najstarszy
syn Antoniego i Marianny (z domu Czerniak). Rodzice, jego i siedmioro
rodzeństwa wychowywali w duchu miłości Boga, Ojczyzny i bliźniego.
Ks. Stanisław uczęszczał do siedmioklasowej Publicznej Szkoły
im. Hugo Kołłątaja w Lublinie, którą ukończył w czerwcu 1927 r. Dalszą naukę odbył w Męskim Gimnazjum Biskupim w Lublinie (tzw. "Biskupiak").
Idąc za głosem powołania, wstąpił do Seminarium Duchownego również
w Lublnie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa lubelskiego 20 czerwca 1937 r. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia Tarnogóra. Będąc w Tarnogórze dał się poznać jako
opiekun dzieci i młodzieży.
Po wybuchu
II wojny światowej organizował działalność konspiracyjną. W Tarnogórze pracował do 23 listopada
1940r. Aby uniknąć aresztowania w tym samym dniu Kuria Biskupia w Lublinie skierowała go do parafii Krzczonów, a 2 lutego 1941 r. do Kraśnika, mianując go nauczycielem religii oraz rektorem
kościoła p.w. Św. Ducha w Kraśniku.
Ks. Stanisław Zieliński niósł pomoc najuboższym tworząc m.in. jadłodajnie dla ubogich, kupował im lekarstwa oraz zbierał odzież. Opiekował się młodzieżą, aktywnie angażując się w tajne nauczanie i udzielając darmowych korepetycji.
Według świadków zginął we własnym mieszkaniu, w sobotę 10 marca 1945 r. o godz. 21.15 najprawdopodobniej od strzału w głowę.
Przez wiele lat o postaci ks. Stanisława Zielińskiego nie można było głośno mówić.
W 2000 r. z inicjatywy mieszkańców Kraśnika i ks. rektora Andrzeja Majchrzaka zostało powołane
Bractwo Księdza Stanisława Zielińskiego, które działa do dziś prowadząc działania charytatywne,
organizację pielgrzymek religijnych oraz spotkania modlitewne w sprawie beatyfikacji Księdza Stanisława Zielińskiego.
W tym roku 10 marca obchodzimy 71 rocznicę jego śmierci.
W celu popularyzacji wiedzy na temat działalności ks. Stanisława Zielińskiego wśród młodzieży szkolnej,
w klasach IV –VI odbył się konkurs z wiedzy o naszym patronie.
Laureaci :
I miejsce Amelia Jóźwicka kl. VI b
II miejsce Jakub Różycki kl. VI a
III miejsce Julia Chodara kl. VI a

KSIĄDZ STANISŁAW ZIELIŃSKI W NASZEJ SZKOLE
W 1996 roku, pani dyrektor Lucyna Koziara przy współpracy rady pedagogicznej oraz rodziców rozpoczęła przygotowania do nadania imienia szkole. Rok później, czyli w 1997 szkoła miała już swój
sztandar, przy którym po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych składali ślubowanie.
Od tej pory, czyli od 18 lat na całej społeczności szkolnej spoczywa obowiązek naśladowania i odszukiwania w sobie najlepszych cech. Aby wzorując się na działalności księdza, jego życiu, pracy, na oddaniu dla narodu i innych ludzi, młody człowiek potrafił w tak trudnych czasach odnaleźć swoją tożsamość
narodową oraz poczucie przynależności do tradycji, historii regionu i kraju.

GALERIA

str. 7

Z szacunkiem dbamy o sztandar szkoły

Jesteśmy dumni z Polski

Jesteśmy tolerancyjni

Dbamy o naszą przyrodę

Porządkujemy miejscowe mogiły

Dbamy o swoje zdrowie

Bawimy się na choince integracyjnej z chorymi dziedmi

Pomagamy innym
Pamiętamy o chorych i cierpiących
— coroczne odwiedziny w DPS Kraśnik

Pamiętamy o naszym Papieżu rodaku
— Dzieo papieski

Corocznie uczestniczymy w uroczystej
Mszy św. w Katedrze w Lublinie

Łączymy się z naszym Papieżem Franciszkiem

Str. 8

Śpiewamy o naszym patronie ...
HYMN NASZEJ SZKOŁY
Skromność osoby to jest wielka cecha
Lecz w tej skromności cała wieczność jest
Ojczyzna, Bóg dla każdego człowieka
Filarem życia winna mienić się.
Ref. Sutanna jego przesłaniem Miłości
Ciepło i dobroć już na wieki śle
Źródłem mądrości naszej i radości
Podporą w życiu naszym młodym jest.

Dziś ksiądz Stanisław jest naszym Patronem
Wyrazić wdzięczność jest tak trudno nam
Za te nauki kwiatem umajone
I wielką dobroć, którą dałeś sam.
Ref. Sutanna jego przesłaniem Miłości
Ciepło i dobroć już na wieki śle
Źródłem mądrości naszej i radości
Podporą w życiu naszym młodym jest.

KSIĄDZ Z POWOŁANIA
Mówiono o nim, to ksiądz z powołania
Gorliwy w pracy, wielki w zadaniach
Szukając wsparcia dla bliźniego
Nie pozostawił nigdy nikogo
Kazania jego krzepiły serca
Była w nich wiara, nadzieja niezmienna
Potępiał zło i walczył z nim
Niósł pomoc ludziom ze wszystkich sił
Był bardzo dobrym nauczycielem
Wzorem dla innych, cnót wszelkich pełen
W nim powołanie, miłość i praca
Niech jego świętość nas ubogaca

NASZ PATRON
Był przyjacielem ludzi
Był dla nich podporą
Teraz jest naszym patronem
Idźmy jego drogą
Ref: Nieśmy pomoc dla innych
Wlewajmy wiarę w serca
Kochajmy każdego
Nie potępiajmy nikogo
Bądźmy i my miłością
Dla tych co jej potrzebują
Aby patron się cieszył
Z nieba nam błogosławił
Ref: Nieśmy pomoc dla innych
Wlewajmy wiarę w serca
Kochajmy każdego
Nie potępiajmy nikogo

KSIĄDZ ZIELIŃSKI
Dziś po latach pamięć została
Po tej tragicznej marcowej nocy
Pamięć nigdy nie przeminęła
Nie chciała ulec przemocy
Ref: Ksiądz Zieliński naszym patronem
Z miłością szczerą i wiarą w duszy
Oddajmy mu honor, oddajmy mu cześć
By jak on swój codzienny krzyż nieść
Jego śmierć o sprawiedliwość woła
I prawdę niesie po świecie
Prawdę o życiu wielkiego kapłana
Niosąc Ewangelię Pana
Ref: Ksiądz Zieliński naszym patronem
Z miłością szczerą i wiarą w duszy
Oddajmy mu honor, oddajmy mu cześć
By jak on swój codzienny krzyż nieść.
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