
 

„Żyj miłością swego narodu,                     
a w chwili smutku,  

1945 - 2020 

 

     Modlitwa 
 do prywatnego odmawiania                                                                   

o uznanie                                             
ks. Stanisława Zielińskiego         

świętym 
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 

Szkoła Podstawowa  
im. ks. St. Zielińskiego w Stróży  

23-206 Stróża , ul. Akacjowa 2a  
tel /fax: (81) 821 13 25  

  e-mail: szkolastroza@poczta.fm         
                 www.szkolastroza.pl  

Wykonanie: A. Chodara 

Ważne daty w życiu Patrona  
i naszej szkoły 

 
23 września 1911r. - data urodzin ks. Stanisława                 

Zielińskiego w miejscowości Pełczyn, gminie Biskupice 
 

20 czerwca 1937r. -  przyjęcie przez księdza z rąk biskupa 
lubelskiego święceń kapłańskich 

 

2 lutego 1941r. - ks. Stanisław przyjeżdża do  Kraśnika,     
zostając nauczycielem religii oraz rektorem kościoła             

p.w. Św. Ducha w Kraśniku 
 

10 marca 1945r. o godz. 21.15 - śmierć we własnym    
mieszkaniu,   najprawdopodobniej od strzału w głowę  przez 
nieznanych do dziś sprawców. Prawdopodobnie bezpośrednią 

przyczyną śmierci księdza był sprzeciw w sprawie zmiany 
nazwy ulicy Józefa Piłsudskiego na ulicę Partyzantów.   

  

12 października 1997 r. - Rada Gminy Kraśnik nadaje imię 
ks. Stanisława Zielińskiego naszej szkole i wręcza poświęcony   

sztandar przedstawicielom Rady Rodziców 
 

2006 r. - Kuria Metropolitalna w Lublinie ogłasza                  
ks. Stanisława Zielińskiego  „świadkiem wiary” i stara się        

o jego beatyfikację 

Nasze organizacje szkolne pomagające innym 

Klub Wolontariatu „Silni sercem” 

w chwili zadumy,                                                    
o wielką oprzyj się wiarę” 
     Ks. Stanisław Zieliński 

„Ja jestem przy Tobie 
W mej obecności pierzchnie ból 

Takam szczęśliwa, gdy klęczę przy Twym  grobie 
O święty Księże - przyjacielu mój” 

Samorząd Uczniowski 

Drużyna Harcerska „Parasol” 

Szkolne koło Caritas 

Chór szkolny 



 Ksiądz Stanisław Zieliński w świętości swojego 
życia widział środek do dobrego wykonywania zadań.                              
Dlatego o tą świętości postanawia ustawicznie zabiegać       
poprzez praktyki religijne, modlitwy, częste adoracje Jezusa 
Eucharystycznego, któremu powierzał każdą sprawę,                                   
łatwą czy trudną.  

       ,,Non omnis moriar                                                                                                         
- Nie cały umrę, duch mój z wami pozostanie”                                                                   

Rzeczywiście. Pomimo upływu lat od śmierci, obraz 
księdza nie stracił na swej wyrazistości. Wielki za życia 

pozostanie wielkim na zawsze tak w pamięci jak               
i w sercach swoich wychowanków, wiernych i oddanych 

przyjaciół oraz tych wszystkich, którym pomagał             
w dziele przemiany ich serc i umysłów. 

„Od dzieciństwa miałem wiele serca dla biednych                      
i cierpiących. I najwyższym moim ideałem, największym 

pragnieniem było i jest  poświęcić się dla nich całkowicie, 
nieść im  pociechę, ukojenie, pomoc. Jeżeli Bóg mi           

pozwoli zostać kapłanem, pójdę do nich. Zbliżę się do nich.      
Ukażę, że są mi specjalnie drodzy,  że ich kocham więcej                 

niż wszystkich innych”  

Pomagamy zdolnej młodzieży                              
z ubogich rodzin  

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”    

Dbamy o czyste środowisko 

Dbamy o zwierzęta ze schroniska, a zakrętki oddajemy chorym 

Pomagamy rodakom na Kresach 

Pamiętamy i czcimy bohaterstwo, 
waleczność i męstwo naszych 

przodków  

Zorganizował stołówkę dla biednych, z której mogła korzystać 
duża liczba bezdomnych, rodzin  wielodzietnych, ubogich.                     
Kto przyszedł do księdza  po pomoc, to zawsze ją uzyskał,                                                   

mimo że ksiądz sam niewiele miał.        

 Bardzo kochał dzieci, mówił do nich „aniołku”, 
„koteczku”, „kwiatuszku” i obdarowywał je cukierkami, które 
miał w kieszeni swojej mocno sfatygowanej sutanny.                     
Dla dzieci urządzał specjalne nabożeństwa, w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia Jasełka, a okresie Wielkiego Postu                  
urządzał Misterium Pasyjne, cieszące się wielkim                             
zainteresowanie i frekwencją 

 Jego kazań wszyscy chętnie słuchali, a mówił treściwie, 

z wiarą, z przejęciem. Nie bał się mówić o zbrodniach              

dokonanych przez Niemców i Rosjan na narodzie polskim.          

W homiliach przejawiała się głęboka wiara w Boga, miłość do 

Ojczyzny i prawo do jej wolności.                                                                     

Mieszkańcy Kraśnika dziwili się i mówili, że ksiądz chyba niczego 

się nie boi, podziwiali jego odwagę. Uczył nie upadać i zachęcał 

do gromadzenia sił na nowe, lepsze czasy. Wpajał szlachetne 

zasady postępowania. Zaszczepiał zamiłowanie do prawdy                    

i pracy nad sobą, uczył odróżniać rzeczy istotne od mniej                  

istotnych, wybierać wartości duchowe,                                            

bardziej ,,być’ niż ,,mieć”.   

Towarzyszył dzieciom, młodzieży 
i dorosłym w dojrzewaniu do pełni 
człowieczeństwa. Każdy człowiek 

był dla niego jedyny,                              
niepowtarzalny i wyjątkowy.     

Każdego traktował specjalnie, 
doceniając wartość i godność 

osoby. Nikogo nie pomijał,                 
otaczał pomocą duchową                 

oraz materialną, niósł otuchę, 
pociechę, dla każdego miał dobre 
słowo. Odwiedzał chore rodziny, 

ułatwiał kontakty z lekarzem, 
angażował się uzyskanie                   
lekarstw, niejednej osobie                  

uratował życie.  

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 

Przeżywał smutki i tragedie uczniów, 
aresztowania i nieobecność  ojców, głód, 

niedostatek, wygnanie.                                           
Zawsze starał się pomóc i pocieszyć.  

Służył również partyzantom, nocą                      
odprawiał pogrzeby poległych żołnierzy 

np. we wsi Kolonia Stróża 

Organizujemy kawiarenki na cele 
charytatywne 

Piszemy listy do chorych i samotnych 

Uczestniczymy w różnorakich zawodach sportowych 

Dbamy o swoje bezpieczeństwo 

Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej 

W każde święta odwiedzamy 
pensjonariuszy DPS 

Jasełka szkolne Wigilie klasowe 

Obchodzimy dzień Patrona szkoły 

31. XII  
Rokrocznie uczestniczymy  

w obchodach z okazji                        
pacyfikacji Karpiówki 

„Zostań świątecznym aniołem”  
- odwiedzamy chore dzieci                 

w szpitalu 

„Bal na 47 chromosomów”                  
- bawimy się z chorymi dziećmi 


