
Ks. Lucjan 
Niedzielak

„A komu droga otwarta do nieba-
Tym co służą Ojczyźnie,

wątpić nie potrzeba”



Ksiądz Lucjan Niedzielak urodził się 8 lipca 

1908 roku w we wsi Pietrusy, w gminie Olszanka, w 

parafii Hadynów w powiecie Konstantynów.

Dzieciństwo spędził w Pietrusach pod opieką 

rodziców, uczęszczał do szkoły powszechnej w 

Hadynowie. Już wtedy interesował się sztuką, 

należał bowiem do kółka dramatycznego.

W 1920 roku biskup siedlecki - Henryk 

Przeździecki, udzielił mu sakramentu bierzmowania. 

Później młody Lucjan Niedzielak, po zdaniu 

egzaminów, rozpoczął naukę w Gimnazjum w 

Siedlcach.

ŻYCIORYS
ŻYCIORYS



W czasie ferii i wakacji pomagał rodzicom w 

domu i w polu, żeby im się odwdzięczyć za to, że 

może się dalej kształcić.

W gimnazjum należał do różnych 

organizacji, między innymi był członkiem KOŁA 

LITERACKIEGO i KOŁA PRZYRODNIKÓW.

Później okazało się, że poczuł powołanie 

kapłańskie i wstąpił do Seminarium Duchownego, 

które ukończył i otrzymał święcenia kapłańskie.

Ksiądz pracował w różnych parafiach, 

zgodnie z dyspozycją biskupa, rozpoczął też studia 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zainteresowania i początki 
powołania



W 1943 roku, Bóg skierował 

księdza do parafii Polskowola, gdzie 

pracował jako proboszcz oraz 

prowadził gospodarstwo rolne, 

wspomagany przez parafian. Ksiądz był 

kapelanem Armii Krajowej o 

pseudonimie GŁÓG, spowiadał 

partyzantów w lesie.

W nocy z 5 na 6 lutego 1947 roku 

ksiądz Lucjan Niedzielak został 

bestialsko zamordowany na terenie 

posesji, tuż za stodołą.

Posługa kapłańska



Pogrzeb

Pogrzeb księdza był bardzo 
uroczysty. Licznie zgromadzeni 
wierni zamanifestowali swoją 
postawę wobec nowej władzy 
odśpiewaniem hymnów: „Boże, 

coś Polskę” oraz „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Przedstawiciele 

WiN umieścili na krzyżu 
nagrobnym tabliczkę z napisem: 

„Zginął śmiercią męczeńską, 
zamordowany przez czerwonych 

siepaczy”. 
Ks. Lucjan Niedzielak został 

pochowany w rodzinnym 
Hadynowie.

A jeśli komu 
droga otwarta 
do nieba, Tym 

co służą 
ojczyźnie.

Jan Kochanowski



Dla księdza najważniejsze było, by 

ludzie sobie ufali, pomagali i byli uczciwi, 

aby byli dobrymi chrześcijanami. Swoją 

postawą i zaangażowaniem dawał 

przykład jak żyć i postępować, jak mądrze 

miłować Ojczyznę. Był wspaniałym 

kapłanem, gorliwym patriotą, kochającym 

swoich parafian duszpasterzem.

Jego życie i posługę można 

podsumować słowami:

Dobre serce 

Polsko! 

Tobie oddałem życie,

ziemi ojczystej ciało, 

wiarę przyszłym pokoleniom 



Dobroć, troska, miłość 
I nad innymi litość

Był dobry dla wszystkich,
Dla obcych i dla bliskich.

Widział w ludziach to co najpiękniejsze,
Nawet gdy serca jak kamień były jeszcze.

Miał to czego innym brakuje,
Kochał nawet tego co morduje.

.

 

Człowiek dla ludzi
wiersz autorstwa Kamila 

Foryszewskiego



Przebaczał innym największe winy,
Pochodził przecież z dobrej rodziny.
Miał serce dla wszystkich otwarte
I często przy smutku posłużył się 

żartem wymagał miłości i 
zrozumienia,

Znosił wytrwale wszystkie 
cierpienia.

Narażał życie dla dobra ludzi,
Słuchał gorliwie nawet gdy ktoś 

nudził



Za dobre czyny złem mu odpłacili,
I pod osłoną nocy z zimną krwią 

zabili.
Lecz jego śmierć nie była daremną,

choć go zabili skrycie w noc 
ciemną.

Choć ciałem umarł, dusza wciąż 
żyje,

Ojczyzna go kocha i pamięć o nim 
nigdy nie zaginie.



Nadanie imienia ks. Lucjana 
Niedzielaka Szkole Podstawowej w 

Polskowoli w 2009 roku

Ksiądz Lucjan Niedzielak jest 
wyjątkowym Patronem, gdyż to 

bardzo ważna dla lokalnej 
społeczności postać. Nadanie 
imienia Szkole jest bardzo 

istotne, bo Patron - ks. 
Niedzielak ma dawać wzór do 

naśladowania swoim życiorysem 
- czynami, których dokonał za 

życia. 



Dzień Patrona 

Każdego roku, 5 luty to  
uroczyście traktowany  

dzień. Uczniowie i 
nauczyciele ciężką pracą 
przygotowują się do tego 

dnia, by potem cała 
społeczność, nie tylko 

szkolna mogła obejrzeć 
występ poświęcony ku 

pamięci ks. Lucjana 
Niedzielaka.



Wykonał Jakub 
Englender


