Stanisław Kieroński
 urodzony 18 stycznia 1947 roku w Łodzi. Absol
went filologii polskiej UMCS w Lublinie. Nauczyciel,
księgarz, animator kultury, działacz związkowy,
spółdzielczy i polityczny. W latach studenckich czło
nek teatru „Dren 59”, dziennikarz Radia Akademickie
go, przewodniczący Koła Naukowego Polonistów i Ko
ła Naukowego Aksjologicznego. Instruktor teatralny, zre
alizował wiele spektakli z udziałem dzieci, młodzieży
i studentów. Jeden z organizatorów Marca '68 w Lu
blinie.
Pełnił wiele funkcji, m.in.: wice w Lublinie i przewodniczącego Rady
przewodniczącego Okręgowej Komi Programowej LSM.
sji Związku Zawodowego Pracowni
Jest autorem artykułów publicy
ków Książki, Prasy, Radia i Telewizji, stycznych dotyczących edukacji, wy
wiceprzewodniczącego ZG Stowarzy chowania i upowszechniania kul
szenia Animatorów Kultury w Polsce, tury, publikowanych m.in. w „Lu
członka Rady Krajowej i wiceprzewod belskim Roczniku Pedagogicznym”,
niczącego Rady Wojewódzkiej SLD, „Kurierze Lubelskim”, „Inspiracjach”,
członka Rady Nadzorczej Lubelskiej „Kwartalniku WDK” oraz dwumie
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Ra sięczniku „Lublin. Kultura i społeczeń
dy Programowej TVP Lublin. Praco stwo”, a także zbiorów wierszy „Włó
wał m.in. w PP Dom Książki, Zespole czę się po życiu” (maj 2016 r.), „Zbie
Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Ju ram słowa” (maj 2017 r.), „Zamyślenia”
liusza Vetterów oraz jako nauczyciel (maj 2018 r.) oraz „Między piętrami
akademicki UMCS w Lublinie. Był wyobraźni” (2019 r.), które ukazały się
współtwórcą i pierwszym dyrektorem w Wydawnictwie POLIHYMNIA. Wier
Młodzieżowego Domu Kultury im. Vet sze jego autorstwa zostały również za
terów, dyrektorem Wojewódzkie mieszczone w publikacji zbiorowej
go Domu Kultury i Państwowego Za „Spacer z Minerwą po słowach...” wy
ocznego Studium Oświaty i Kultury Do danej przez Towarzystwo Przyjaciół
rosłych w Lublinie. Prowadził własną Nałęczowa w 2018 r. Jest współredak
działalność gospodarczą. Posiada od torem  obok Zbigniewa Włodzimie
znaczenia państwowe, wiele wyróż rza Fronczka i Stanisława Rogali –
nień i odznak honorowych. Zasłużo książki „Marzec '68 w Lublinie”, Wy
ny Działacz Kultury, laureat nagród dawnictwo POLIHYMNIA, Lublin
Ministra Kultury i Sztuki oraz Mi 2019 r. W czerwcu 2020 r. autor zo
nistra Oświaty i Wychowania. Wyróż stał zaproszony do udziału w między
niony Medalem Prezydenta Miasta narodowym festiwalu poezji Poezijos
Lublin. W 2020 r. uhonorowany Me tiltai (Mosty poetyckie) w Wilnie,
dalem MickiewiczPuszkin.
w którym uczestniczyło 110 poetów
Obecnie pełni funkcję wiceprze z 23 krajów ze wszystkich kontynen
wodniczącego Rady Miasta Lublin, tów, co zaowocowało popularyzacją
przewodniczącego Rady Miejskiej SLD jego poezji.

