
Ksiądz Lucjan    
Niedzielak

,,Polsko! Tobie oddałem życie, ziemi ojczystej ciało, 
wiarę przyszłym pokoleniom.’’



Narodziny i dzieciństwo
Ksiądz Lucjan Niedzielak urodził się 8 
lipca 1908 roku we wsi Pietrusy. 
Miejscowość należy do gminy Olszanka i 
parafii Hadynów.

Mieszkał z rodzicami i chodził do szkoły 
powszechnej w Hadynowie. Interesował 
się sztuką, dlatego należał do kółka 
dramatycznego. Sakramentu 
bierzmowania w 1920 roku udzielił mu 
ks. bp Henryk Przeździecki. Po zdaniu 
egzaminów rozpoczął naukę w 
siedleckim Gimnazjum. W tej szkole 
należał do wielu organizacji m. in. do 
koła literackiego i koła przyrodników. 
Wdzięczność rodzicom za dalsze 
kształcenie okazywał poprzez pomoc im 
w czasie ferii i wakacji.



Kapłaństwo
Gdy poczuł powołanie wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Siedlcach. W 
1933 roku otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk księdza biskupa Henryka 
Przeździeckiego. 

Posługę kapłańską rozpoczął jako 
wikariusz w parafii Kamionna. Następnie 
trafił kolejno do: Łaskarzewa, Kocka, 
Sokołowa, Krzeska, Kłoczowa, a także 
Garwolina, gdzie pozwolono mu studiować 
prawo kanoniczne na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Z powodu 
wybuchu II wojny światowej musiał 
przerwać studia. Skierowano go do Łosic, 
a potem do Huszlewa.

,,Człowiek chwali Boga przez to, że idzie w życiu za 
głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego 
człowieka, a Jego głos daje znać o sobie już w duszy 
dziecka.’’

Św. Jan Paweł II



Parafia Polskowola
8 kwietnia 1943 roku Bóg 
skierował jego kroki do parafii 
Polskowola. Oprócz pełnienia roli 
proboszcza razem z parafianami 
prowadził gospodarstwo rolne, 
był kapelanem żołnierzy Armii 
Krajowej, nosił pseudonim 
,,Głóg’’, a także spowiadał 
partyzantów w lesie. 



Śmierć
W nocy z 5 na 6 lutego 1947 roku ksiądz Lucjan 
Niedzielak został zamordowany.

Na plebanię wtargnął Edmund Szczęśniak ze 
swoimi ludźmi. Brutalnie potraktowali pracujące 
tam dwie kobiety. Po jakimś czasie wrócił ksiądz, 
zdjęli mu kożuch i buty, a także zabrali rzeczy z 
plebanii. Następnie zaciągnęli go za stodołę i 
zamordowali poprzez trzy strzały w głowę.

Wcześniej dostawał listy mające na celu 
zastraszenie go. Zginął, ponieważ był 
,,niewygodny’’ dla ludzi z UB. Wiedział za dużo o 
tym co działo się na Uroczysku Baran.

Mieszkańcy Polskowoli, którzy przyszli rankiem 6 
lutego na miejsce śmierci ich ks. proboszcza mogli 
ujrzeć jego ciało w kałuży krwi, sutanna i twarz 
były zmarznięte, ubiór pokrywała cienka warstwa 
śniegu.

,,W Polskowoli zaś wrzało. 
Śmierć księdza przytłumiła 
wszystkie inne sprawy, 
temat ten nie schodził z ust 
mieszkańców.”

Jan Kołkowicz
,,Na szlaku WiN. 
Księżobójstwo.”



Pogrzeb
Ludzie udający się do kościoła na pogrzeb ich 
proboszcza zobaczyli na drodze martwego 
człowieka ubranego w buty i kożuch księdza 
Lucjana Niedzielaka. Był to Edmund 
Szczęśniak. Zginął po nocnej strzelaninie. W 
niej zmarł też ,,Biały’’, który należał do 
Zrzeszenia WiN.

Pogrzeb księdza miał charakter patriotyczny. 
Odśpiewano ,,Mazurek Dąbrowskiego’’ i 
,,Boże, coś Polskę’’. Po Mszy ksiądz major 
Stanisław Karwowski powiedział: ,,Nad tą 
trumną stajemy znów do walki. Stajemy 
zwarci i nieugięci, bo wróg nie skapitulował, 
bo przemoc jeszcze się nie skończyła.’’

Ksiądz został pochowany w Hadynowie, a na 
krzyżu nagrobnym umieszczono napis: ,,Zginął 
śmiercią męczeńską, zamordowany przez 
czerwonych siepaczy’’. Obecnie znajduje się 
tam grobowiec.



Nadanie szkole w Polskowoli imienia 
ks. Lucjana Niedzielaka

27 maja 2009 roku szkole podstawowej w 
Polskowoli nadano imię księdza Lucjana Niedzielaka. 
Mszy Świętej w miejscowym kościele 
przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Ks. bp w 
kazaniu przypomniał postać byłego proboszcza 
parafii.

,,Zaangażowany w różne formy troski o wolność 
Ojczyzny, zaangażowany w pomoc partyzantom. 
Duszpasterz i kapelan tych, którzy byli gotowi 
oddać życie za Ojczyznę. Dzisiaj pochylamy się nad 
ofiarą życia i śmierci ks. Lucjana Niedzielaka, 
który tu w tej świątyni sprawował najświętszą 
ofiarę i który tu zakończył swój doczesny pobyt.” 

źródło: www.radiopodlasie.pl



Uchwałę Rady Gminy w 
Kąkolewnicy o nadaniu szkole 
imienia i sztandaru odczytał pan 
Wincenty Kot.

,,Nadaje się Szkole Podstawowej 
w Zespole Oświatowym w 
Polskowoli imię ks. Lucjana 
Niedzielaka. Określa się wzór 
sztandaru szkoły, w którym na 
prawej stronie na czerwonym tle, 
centralnie umieszczony będzie 
wizerunek orła w koronie otoczony 
napisem Szkoła Podstawowa 
imienia księdza Lucjana 
Niedzielaka w Polskowoli. Na lewej 
stronie na zielonym tle centralnie 
umieszczony brzozowy krzyż z 
przywieszoną czerwoną 
uszkodzoną kulami stułą. W 
półkolu napis haftowany złotą nicią 
,,Panie serce wielkie nam daj A. D 
2009’’.

źródło: www.radiopodlasie.pl



Kamil Foryszewski
,,Człowiek dla ludzi’’

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.



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.



Pamiętamy!

2017r.

2018r. 2019r. 2020r.

2016r.2015r.



W Leśnej Podlaskiej znajduje się tablica upamiętniająca 
księdza Lucjana Niedzielaka.

Nasz patron widnieje na muralu Gimnazjum im. 
Żołnierzy Wyklętych w Białej koło Radzynia 
Podlaskiego.

W polskowolskim kościele pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty znajduje się 
tablica upamiętniająca byłego proboszcza.



W szkole w Polskowoli znajduje się popiersie księdza.

Na miejscu śmierci naszego patrona jest pomnik 
poświęcony przez księdza biskupa Wacława Skomorucha 
w lutym 1982 r.

Ksiądz Lucjan Niedzielak patronuje Inspektoratowi Zrzeszenia ,,Wolność i 
Niezawisłość’’, który reaktywowano na terenie powiatu radzyńskiego.



Wykonała
Karolina Dąbrowska
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