
,,Jeśli znasz odwieczną
Miłość, która Cię
stworzyła,
to wiesz także, że w 
Twoim wnętrzu mieszka 
dusza nieśmiertelna’’

Święty Jan Paweł II



   Ksiądz Lucjan urodził się 8 lipca 1908 roku 
w Pietrusach, gminy Olszanka, parafii 
Hadynów. Dziecinne swoje lata ksiądz 
spędzał pod opieką rodziców, którzy posyłali 
go do szkoły powszechnej w Hadynowie. 
Ksiądz jako dziecko należał do różnych kół 
np. ,, Koła Młodzieży’’ w Szwach. 30 maja 
1920 roku biskup Henryk Przeździecki 
udzielił księdzu i innym uczniom 
Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz mając 
pięć lat stracił mamę, całą rodziną 
zajmowała się księdza macocha, która 
traktowała go jak własnego syna.



    Po przyjęciu Sakramentu 
Bierzmowania, w krótkim czasie zbliżył 
się koniec nauki powszechnej księdza. 
Wakacyjny czas spędził na wsi u rodziny. 
Następnie wstąpił do 
Gimnazjum na mocy egzaminu. 
W gimnazjum w Siedlcach ksiądz musiał 
swój czas poświęcić nauce, aby osiągnąć 
dobre wyniki. Wolne chwile spędzał za 
miastem z książką lub na nabożeństwach.



     Ksiądz Lucjan Niedzielak w ferie i wakacje pomagał 
rodzicom w pracy koło domu i w polu, aby choć częściowo 
odwdzięczyć się im za tyle trudów i kosztów jakie 
pochłaniała nauka. Oprócz tego ksiądz należał 
też w gimnazjum do różnych
 kół organizacji szkolnej, jak np. 
do Organizacji młodzieży Narodowej, 
która miała na celu rozbudzenie w księdzu ducha 
patriotycznego, pracował również w redakcji pisemka dla 
młodzieży ,,Ku światłu’’, był też członkiem ,,Koła 
Literackiego’’ i ,,Koła Przyrodniczego’’. Mając od kilku lat 
chęci wstąpienia do Seminarium Duchownego, aby 
później zostać nauczycielem Słowa Bożego wśród ludzi. 
Ksiądz podziękował Bogu za pomoc i opiekę nad nim w 
ciągu tych 6 lat nauki.



Parafie, w których pracował ksiądz 
Lucjan Niedzielak

    Święcenia kapłańskie otrzymał ksiądz w 1932 roku z rąk biskupa 
Henryka Przeździeckiego. Bóg pozwolił by rozpoczął ksiądz swą posługę 
jako wikary parafii Kamionna potem we wrześniu 1933 roku w parafii 
Łaskarzew do 10 października 1934 roku gdy objął ksiądz wikariat w 
Kocku. Bóg skierował księdza kroki prosto do Sokołowa, Krzeska, 
Kłoczowa by 1 lipca do października 1937 roku pracować w parafii 
Garwolin, skąd, za pozwoleniem biskupa mógł się udać na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, aby studiować prawo kanoniczne. Z powodu 
wybuchu wojny zmuszony był studia przerwać, aby podjąć w listopadzie 
1939 roku posługę w parafii Łosice. 10 czerwca 1940 roku został ksiądz 
przeniesiony do parafii Huszlew, gdzie przebywał do 1943 roku. Tegoż, 
roku 8 kwietnia, Bóg skierował księdza drogi prosto do parafii 
Polskowola gdzie był proboszczem oraz prowadził gospodarstwo rolne 
wspomagany przez parafian. Ksiądz również wybudował tę plebanię, 
która jest do dziś, niestety nie mógł jej wykończyć, ponieważ został 
zamordowany. Ksiądz był kapelanem Armii Krajowej o pseudonimie 
GŁÓG, spowiadał partyzantów w lesie.



Śmierć księdza
     ,, A komu droga otwarta do nieba -

     Tym co służą Ojczyźnie,

     wątpić nie potrzeba.’’

      W środę w  nocy z 5 na 6 lutego 1947 roku ksiądz Lucjan Niedzielak został 
zamordowany na terenie plebanii, tuż za stodołą. W stronę księdza zostały oddane trzy 
strzały prosto w głowę. Jedna z gospodyń słyszała wszystko co się działo na zewnątrz, 
słyszała nawet strzały, tylko po wszystkim bała się wyjść na zewnątrz. Dopiero rano 
odważyła się. Usłyszała takie słowa księdza ,, Czego chcecie? wszystko wam już dałem.’’ 
W jednym gospodyni rozpoznała Szczęśniaka. Kiedy znalazła  go  już martwego jego 
twarz była przymarznięta  tak samo jak sutanna. Na nogach nie miał butów był bosy. Na 
stodole była skrzepnięta krew ze strzępami mózgu. Obok była kałuża krwii. Dla księdza 
najważniejsze było, by ludzie sobie ufali, pomagali i byli uczciwi, by 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: 

POLSKO! TOBIE ODDAŁEM ŻYCIE,

ZIEMI OJCZYSTEJ CIAŁO,

WIARĘ PRZYSZŁYM POKOLENIOM

       



Pogrzeb
     Pogrzeb księdza odbył się w niedzielę 11 
lutego 1947 roku. 

   W niedzielę rano 11 lutego w dzień 
pogrzebu księdza, kiedy ludzie tłumnie  
podążali do kościoła na nabożeństwo żałobne 
swego proboszcza, kiedy nagle zobaczyli 
Szczęśniaka leżącego na ziemi - martwego. 
Miał on na sobie zrabowany księdzu kożuch i 
buty. Nie służyły mu długo. Ludzie omijali 
go z obrzydzeniem jak cuchnący gnój. 
Tymczasem UB w Radzyniu wysłali auto z 
orkiestrą wojskową, lecz się nie udało 
samochód po drodze ugrzązł w zaspach 
śnieżnych. Nad trumną księdza przemówił 
ksiądz Stanisław Iwiuk, kolega seminaryjny 
zamordowanego księdza.  Na zakończenie 
zgromadzone tłumy na uroczystości 
odzipiewały pieśń ,,Boże coś Polskę’’ i 
,,Jeszcze Polska nie zginęła’’.  Nstępnie 
kapelan pseudonim ,, Mrówka ‘’ wołał ,,Nad 
tą trumną stajemy znów do walki. Stajemy 
zwarci i gotowi, bo wróg nie skapitulował, 
bo przemoc jeszcze się nie skończyła…’’ 



Dzień patrona
              Co roku w naszej szkole jest obchodzony dzień 
patrona szkoły - księdza Lucjana Niedzielaka. Dzień 
ten rozpoczynamy od uroczystej Mszy Świętej w 
naszym parafialnym kościele. Następnie po wspólnej 
modlitwie udajemy się orszakiem najpierw na miejsce 
śmierci  księdza Lucjana by złożyć kwiaty i zapalić 
znicz, a następnie na  przedstawienie przygotowane 
przez uczniów naszej szkoły. Na początku w szkole 
zostaje odśpiewany ,,Mazurek Dąbrowskiego’’. 
Wszyscy uczniowie są ubrani na galowo. Po 
przedstawieniu uczniowie wraz z rodzicami wracają do 
domu.
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  Wiersz Kamila Foryszewskiego pt. ,, 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 zapłacili,
I pod osłoną 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.



Ksiądz Lucjan Niedzielak jest patronem naszej 
szkoły od 27 maja 2009 roku. W środę 27 maja 
szkoła podstawowa w Polskowoli otrzymała imię 
i sztandar. Mszy Świętej Koncelebrowanej 
odprawionej w miejscowym kościele parafialnym 
przewodniczył ksiądz bp Henryk Tomasik. W 
kazaniu ksiądz bp przypomniał księdza Lucjana 
byłego proboszcza naszej 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 tą ofiarą życia i śmierci księdza Lucjana 
Niedzielaka, duszpasterza, który tu w tej 
świątyni sprawował najświętszą ofiarę i który tu 
zakończył swój doczesny pobyt’’.



W tym czasie proboszczem parafii Polskowola był 
ksiądz Sławomir Moreń. W miejscu tragicznej śmierci 
księdza znajduje się krzyż - pomnik gdzie zostały 
złożone wieńce. Uchwałę Rady Gminy o nadaniu 
imienia i sztandaru szkole odczytał przewodniczący 
Rady Gminy Kąkolewnica Pan Wincenty Kot. 
  ,,Nadaje się szkole Podstawowej w Zespole 
Oświatowym w Polskowoli imię księdza Lucjana 
Niedzielaka. Określa się wzór sztandaru szkoły, w 
którym na prawej stronie na czerwonym tle, centralnie 
umieszczony wizerunek orła w koronie otoczony napisem 
Szkoła Podstawowa imieniem księdza Lucjana 
Niedzielaka w Polskowoli. Na lewej stronie na 
zielonym tle centralnie umieszczony brązowy krzyż z 
przewieszoną czerwoną uszkodzoną kulami stułą. W 
półkolu napis haftowany złotą nicią ,,Panie serce 
wielkie nam daj A .D 2009’’.



     Ksiądz Lucjan Niedzielak został 
pochowany na rodzinnym cmentarzu w 
Hadynowie. Brat księdza Tadeusz 
wybudował tam kilka lat później kaplicę, a 
tablica z napisem  ,,zginął śmiercią 
męczeńską zamordowany przez czerwonych 
siepaczy’’ przepadła.

         W szkole znajduje się popiersie 
patrona szkoły księdza Lucjana Niedzielaka. 








