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Śp. Ksiądz Stanisław Zieliński 

„Nie cały umrę, wiele po mnie pozostanie” 
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Ksiądz Stanisław Zieliński  
 

urodził się  23 września 1911r.  

w miejscowości Pełczyn w parafii  

Biskupice w diecezji lubelskiej jako  

najstarszy syn Antoniego i Marianny  

(z domu Czerniak). Jego i siedmioro  

rodzeństwa rodzice wychowywali w duchu miłości Boga, 

Ojczyzny i bliźniego. Ks. Stanisław uczęszczał  

do siedmioklasowej Publicznej Szkoły im. Hugo Kołłątaja  

w Lublinie, którą ukończył w czerwcu 1927r. Dalszą naukę 

odbył w Męskim  Gimnazjum Biskupim w Lublinie  

(tzw. „Biskupiak"). Idąc za głosem powołania, wstąpił  

do Seminarium Duchownego również w Lublinie. Święcenia 

kapłańskie przyjął z rąk biskupa lubelskiego 20 czerwca 1937r.  

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. W tym samym dniu, aby uniknąć 

aresztowania Kuria Biskupia w Lublinie skierowała go do 

parafii  Krzczonów, a 2 lutego 1941r. do  Kraśnika, mianując 

go nauczycielem religii oraz rektorem kościoła  

p.w. Św. Ducha w Kraśniku.  
 

 

 

 

 

 

 

     

   
 

   

 

 W 1996 roku  Rada Pedagogiczna i tamtejszy dyrektor  

p. Lucyna Koziara przy współpracy z rodzicami rozpoczęła 

przygotowania do nadania imienia szkole.  

 W dniu 12 października 1997 roku Rada Gminy Kraśnik 

nadała imię ks. Stanisława Zielińskiego naszej placówce, a wójt  

gminy, równocześnie przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru,  

mgr Jan Ziętek wręczył sztandar przedstawicielom Rady Rodziców. 

Następnie  w kościele parafialnym  w Stróży ks. arcybiskup Bolesław 

Pylak poświęcił go i przekazał z rąk rodziców pocztowi 

sztandarowemu uczniów.  

 

 

 

 

 

Uroczystość miała podniosły charakter, zawarła w sobie hołd 

złożony patronowi, wyraziła ogrom miłości do Ojczyzny  i człowieka, 

dała wyraz żywej wierze w Boga. Była wspaniałym, oficjalnym 

początkiem pięknej pracy. Pracy, która jest kontynuowana przez 

wychowawców i nauczycieli uczących w szkole.  

Każdy nowy rok szkolny to nowy etap będący zgłębieniem 

wiedzy na temat patrona. Prawdy głoszone przez ks. Stanisława 

Zielińskiego nie tracą na aktualności, mają wartość ponadczasową. 

Prawdy te stały się głównymi zadaniami wchodzącymi w zakres pracy 

nad kształtowaniem charakteru i osobowości młodego pokolenia dla 

którego miłość do Boga, człowieka, przyrody i Ojczyzny jest obok 

rzetelnej wiedzy i pracowitości największą wartością osobowości. 

 

  Skromne ubranie, pocerowana sutanna, niezbyt dobre 
buty, ale zawsze promienny, uśmiechnięty, otwarte serce, usta 
pełne dobrej rady, współczucia  i troski. Jak promyk słońca 

przynosił swoją osobą ulgę i nadzieję. Dawał wsparcie 
materialne i duchowe nic w zamian nie oczekując.  

Cóż po nim zostało? Skromna mogiła i wspomnienia tych, 
którzy go znali. 

Godnie reprezentujemy nasz sztandar 

Co roku bierzemy udział we mszy 
św. w Katedrze w Lublinie 

Ks. Stanisław z dziećmi 
Komunia św. - Kraśnik 1944r. 

Patron Szkoły od 1997r. 

 Ks. Stanisław Zieliński niósł pomoc najuboższym 

tworząc min. 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 1945r. o godz. 21.15 najprawdopodobniej 

od strzału w głowę. przez nieznanych do dziś sprawców.  

Tak w 34 roku życia i 8 roku kapłaństwa zakończył swoją 

posługę ks. Stanisław Zieliński. 

Ks.  Stanisław Zieliński świętym 
Zarząd Bractwa Księdza Stanisława Zielińskiego w Kraśniku 

wystąpił do Ośrodka Dokumentacji Kanonizacyjnej 

Męczenników Wschodu w Drohiczynie z wnioskiem                    

w rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego kraśnickiego kapłana. 

W 2006 r.  Kuria Metropolitalna w Lublinie w 2006 roku ogłosiła 

ks. Stanisława Zielińskiego „świadkiem wiary” i zatwierdziła 

modlitwę do prywatnego odprawiania:  

„Dobry Ojcze, który jesteś źródłem wszelkiej świętości, do Ciebie 

zanosimy prośbę, abyś obdarzył chwałą ołtarzy ks. Stanisława 

Zielińskiego. Niech przykład jego kapłańskiej posługi pełnej 

miłości do dzieci, młodzieży oraz osób potrzebujących stanie się 

światłem opromieniającym drogę wiary Twoich synów i córek. 

Spraw, aby ofiara Jego męczeńskiej śmierci wydała owoce 

nawrócenia i gorliwej służby w życiu uczniów Chrystusa.  

Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen" .  
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 Patron w oczach uczniów  
      - Konkurs plastyczny 

 

  

 

 

 

 

 

 

I m-ce Julia Pyzik kl. IIa  

II m-ce Wiktor  Figiel kl. Ia  

III m-ce Emilia Bielecka kl.IIIb  

I m-ce Julia Romańska kl. Va  

II m-ce Maja Łysak kl. Va  

III m-ce Kinga Kasperek 

WYRÓŻNIENIA 

Klasy I - III Klasy IV - VII 

Oliwia Strawa kl. Ib 

Wiktoria Bielska kl. IIb 

Julia Hałabiś kl. IIIb Piotr Michalczak kl.VIIa 

Kamila Chwiej kl. VIb 

Anna Biegaj kl. Vb 

  
Miejsce I - Marta Biegaj 

kl.IVb 

Miejsce II - Emilia Hałabiś 
kl.VIIb 

Miejsce III - Patrycja 
Romańska kl.IVa 

Wyróżnienia: 

Roksana Strawczyńska 
kl.IVb 

Natalia Pyzik  

kl.VIb 

 

 

 

Konkurs z wiedzy  
- Życie i działalność  

ks. Stanisława Zielińskiego 
Miejsce I - Krystian Rupeć kl.IVa 

Dziękuję Księdzu za pomoc… 
Za dobre słowo i opiekę. 
W mym sercu ksiądz pozostanie 
Wielkim Człowiekiem. 

Konkurs Sms do Księdza 

Miejsce III - Emilia Samolej kl.IVa 

Jestem bardzo dumna, że mogę 
chodzić do szkoły, która nosi Twoje 

imię. Każdy uczeń Cię podziwia. 
Gdyby wszyscy Polacy byli tacy jak 
Ty, nasza Ojczyzna byłaby lepsza. 

Chciałabym, żebyś uczył naszą klasę, 
może nauczyłbyś nas być grzecznymi 
oraz tego, abym nie rozmawiała na 

lekcjach.  

Miejsce II - Kacper Jacak kl.IVa 

Szczęść Boże Księże Stanisławie! 
Bardzo się cieszę, że w 1997 roku 
zostałeś patronem mojej szkoły. 
Jesteś dla mnie wielkim wzorem do 
naśladowania. Jako ksiądz czyniłeś 
dobro dla całej parafii, w której 
pracowałeś. Chciałbym  
w przyszłości stać się chociaż 
trochę podobnym do Ciebie - 
człowiekiem dobrym i szlachetnym. 

Miejsce II -  Szymon Kaźmierak  
                               kl.IVc 
Patronie szkoły, 

Bądź dla mnie drogowskazem. 

Wspieraj i dodawaj siły. 

Naucz mnie wytrwałości i wiary. 



„...Był przyjacielem ludzi, był dla nich podporą 

Teraz jest naszym patronem, idziemy jego drogą”. 
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Jesteś wśród nas 

Głosimy hasła Tolerancji 

Zbieramy żywność                
dla potrzebujących 

Wspomagamy Caritas 

Dokarmiamy ptaki zimą 

Bawimy się z dziećmi chorymi na 
wady wrodzone 

 Pamiętamy o poległych 
rodakach 

Kolędujemy samotnym  
i opuszczonym 

Dbamy o zwierzęta              
ze schroniska 

Pamiętamy o babciach i dziadkach w DPS 

Opracowała: A.Chodara 

Uczymy się pięknie żyć  
z niepełnosprawnością 

Organizujemy kiermasze ciasta 
na cele charytatywne 

Zamieniamy śmieci w radość 
chorych dzieci 

Pomagamy misjonarzom i dzieciom 
w Afryce 

Odwiedzamy chore dzieci w szpitalu 


