Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich
Biuletyn Nr 2
Warszawa, 17 września 2018 r.

Wieruszyckiej oraz ks. Roberta Anusiewicza
wikariusz z parafii św. Bartłomieja w Łapanowie. Akademia była poświęcona ks. ppłk. Janowi Leonowi Ziółkowskiemu.
Spośród 477 uczestników konkursu wyłoniono 78 laureatów a wyróżniono 86
uczniów.
Prezentację multimedialną upamiętniającą postać ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego wykonało 120 uczniów ze szkół podstawowych.
Pełną listę laureatów i uczniów wyróżnionych można znaleźć na stronie Organizatora:
http://sp21sacz.edu.pl/?p=13274
Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich dziękuje Organizatorom
Konkursu za upamiętnienie postaci ks. ppłk.
Jana Leona Ziółkowskiego. Zachęcamy do
podejmowania podobnych inicjatyw w odniesieniu do wszystkich Kapelanów Katyńskich. Obiecujemy wsparcie z naszej strony.

Informacje ogólne
1.
17 września przypada 79 rocznica agresji
związku sowieckiego na Polskę. 250 tys. żołnierzy polskich trafiło do sowieckiej niewoli.
Około 22 tys. jeńców, to ofiary zbrodni katyńskiej. Byli wśród nich również Kapelani Katyńscy.
Pamiętajmy w tym dniu o wszystkich
ofiarach tej zbrodni!
2.
18 maja br. w Szkole Podstawowej nr 21
im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu
odbyła się gala finałowa Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.
Konkurs miał na celu upamiętnienie: gen.
bryg. pil. Stanisława Skalskiego jednego z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich
II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię,
ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego – ostatniego kapelana Kozielska zamordowanego
w Katyniu oraz gen. broni Józefa DowborMuśnickiego – dowódcy zwycięskiego Postania Wielkopolskiego.
W czasie gali miał miejsce występ artystyczny wystawiony przez grupę młodzieżową z Woli Wieruszyckiej rodzinnej parafii
ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego przygotowany przez panią Bogumiłę Dudek z Woli

3.
W sobotę 16 czerwca br. w katedrze polowej WP, zainaugurowano oficjalnie działalność Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, zarejestrowanego w KRS 13 kwietnia br.
Przed rozpoczęciem Mszy św., słowo do
zgromadzanych skierował biskup polowy WP
Józef Guzdek. Mszę św. sprawowaną pod
przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy –
notariusza kurii ordynariatu polowego
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i asystenta kościelnego stowarzyszenia, koncelebrowali: ks. Paweł Rytel-Andrianik rzecznik prasowy KEP, delegat abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, ks. Robert
Figura – przedst. Bp. Tadeusza Pikusa z diecezji drohiczyńskiej, ks. Krzysztof Kosk, delegat
kard. Kazimierza Nycza, o. Zenon Styś, przedstawiciel oo. Franciszkanów. Modlili się również prawosławni, przedstawiciele J. Em.
Abp. Sawy: ks. Jerzy Kulik, ks. Andrzej Dawidziuk, ks. por. Tomasz Paszko.
W Eucharystii uczestniczyli: Mariusz Śmietanka – przedstawiciel Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odczytał list ministra Jana Józefa
Kasprzyka, Sławomir Frątczak- Dyrektor Muzeum Katyńskiego, Maksymilian Sokół-Potocki Zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej. Do katedry polowej WP,
przybyli krewni i krajanie kapelanów katyńskich z różnych regionów Polski, z: Małopolski, Podlasia, Podkarpacia i Mazowsza.
Listy przysłali: Marszałek Sejmu RP Marek
Kuchciński, Przewodniczący KEP abp Stanisław
Gądecki,
biskupi
diecezjalni
z Włocławka, Płocka i Drohiczyna oraz biskup
senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik
Dydycz. Słowa pozdrowienia przesłali rektor
UKSW w Warszawie ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji
Policji Komendy Głównej Policji – nadkom.
Krzysztof Musielak.
Biskup polowy WP Józef Guzdek wydał
stosowny dekret zatwierdzający statut stowarzyszenia oraz nadający Stowarzyszeniu
Pamięć Kapelanów Katyńskich kościelną osobowość prawną.
Wszystkim, którzy 16 czerwca zaszczycili
uroczystości swoją obecnością lub przesłali
okolicznościowe listy zarząd stowarzyszenia
składa serdeczne podziękowania.
(foto, skany wybranych pism i kazanie
ks. Z. Kępy poniżej)

4.
2 września br. delegacja Policji, Straży
Granicznej, Rodziny Policyjnej 1939 i Rodziny
Katyńskiej złożyła hołd pomordowanym
w 1940 r. w Kalininie (obecnie Twer) i pochowanych w Miednoje. Uczestnicy wzięli udział
we Mszy św. w intencji pomordowanych, złożyli wieńce i kwiaty przed pomnikiem upamiętniających wszystkich rozstrzelanych, zaś
młodzież szkolna zapaliła znicze i złożyła
kwiaty na murze z imionami i nazwiskami
ofiar zbrodni katyńskiej. Na Cmentarzu Wojennym w Miednoje zostało pochowanych
6 300 funkcjonariuszy i żołnierzy, w tym 13
kapelanów wojskowych (10 katolickich,
2 prawosławnych i 1 ewangelicki). Więcej na:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-sierpien-2018-r-s/2018-09024-kapelani-katynscy-spoczywajacy-nawojskowym-cmentarzu-wojennym-w-miednoje/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-sierpien-2018-r-s/2018-0903w-uroczystosci-w-miednoje-i-ostaszkowie-upamietniajace-ofiary-zbrodni-katynskiej-1-3-wrzesnia-2018-r/
5.
Uruchomiono profil stowarzyszenia na fb:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99%C4%87-Kapelan%C3%B3w-Katy%C5%84skich612957405708600/?ref=py_c
Administratorami profilu są Martyna Turzyńska – sekretarz stowarzyszenia i Marek
Sokołowski – członek stowarzyszenia.
6.
Uruchomiono skrzynkę e-mail stowarzyszenia:
stowarzyszenie.spkk@gmail.com
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Uprzejmie prosimy, o posługiwanie się
tym adresem w kontaktach e-mail ze stowarzyszeniem.

Medycznego w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na posadzenie „Dębu Katyńskiego” w parku przy instytucie oraz instalację tablicy memorialnej w kaplicy instytutu.
„Dąb Katyński” oraz tablica poświęcone mają
być pamięci ks. ppłk. Józefa Skorela.
Ksiądz ppłk Józef Skorel, święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r. Od 1919 r. był zawodowym kapelanem WP. Uczestniczył
w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach
1922-1939 był kapelanem w Szpitalu Wojskowym w DOK Nr I w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warszawskiego, katechetą w Wyższej Szkole Inżynierii i Saperów oraz kapelanem w Centrum
Wyszkolenia Sanitarnego. Był odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi. Zamordowany
w 1940 r. Spoczywa na cmentarzu w Miednoje.
Pismo dotyczące ks. ppłk. Józefa Skorela,
jest pierwszym z wielu. W ramach projektu
„Tablica dla kapelana”, zarząd stowarzyszenia, pragnie wystąpić o upamiętnienie
wszystkich Kapelanów Katyńskich, działających w różnych miejscach Polski.
Zarząd prosi członków stowarzyszenia
mieszkających w różnych rejonach Polski
oraz za granicami, o nadsyłanie propozycji
miejsc, gdzie można kierować prośby
o upamiętnienie innych Kapelanów Katyńskich.

7.
W związku z nadchodzącą 80 rocznicą
zbrodni katyńskiej prosimy wszystkich Polaków, jeśli ktoś posiada dokumenty, zdjęcia
i wspomnienia dotyczące kapelanów katyńskich z czasu ich pracy w garnizonach WP
i parafiach cywilnych w latach 1919-1939,
z kampanii wrześniowej i sowieckiej niewoli
lub znajdzie jakiś ślad w archiwum, do którego Wolontariusze jeszcze nie dotarli, żeby
zawiadomili Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich w Warszawie.

Informacje z prac zarządu
1.
Na bieżąco po otrzymaniu deklaracji
członkowskich, zarząd stowarzyszenia zgodnie z § 9. pkt. 1 Statutu, podejmuje decyzje
o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych
osób, które wyrażają (składają deklarację)
chęć przystąpienia do stowarzyszenia.
Na dzień 31 sierpnia br. stowarzyszenie liczyło 28 członków zwyczajnych oraz
1 członka honorowego.

2.
Przygotowano Protokół zdawczo – odbiorczy w sprawie przekazania Stowarzyszeniu
Pamięć Kapelanów Katyńskich książek oraz
segregatorów z materiałami do biografii kapelanów Wojska Polskiego różnych wyznań
z lat 1919 – 1939, pomordowanych w 1940 r.
na terytorium ZSRR, a zebranych przez Wolontariat Katyński w latach 2009 – 2016.

4.
Staraniem zarządu stowarzyszenia powstaje broszura o Kapelanach Katyńskich.
Broszura w projekcie liczy 68 stron. Planowane wydanie broszury, to kwiecień 2019 r.,
w kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej.
Zarząd stowarzyszenia zwrócił się z prośbą
do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych o finansową pomoc w druku broszury.

3.
Zarząd stowarzyszenia wystąpił z pismem
do dyrektora Wojskowego Instytutu
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5.

- zachęcał ludzi do wstąpienia w poczet
członków stowarzyszenia,
- poszukiwał osób-darczyńców, które wesprą finansowo realizację celów statutowych stowarzyszenia.
Mając na uwadze fakt, iż nasi członkowie
są z różnych rejonów Polski, informujemy, iż
podobne upoważnienie wystawimy wszystkim członkom stowarzyszenia, którzy zechcą
prowadzić podobną działalność.

W związku z wejściem w życie w Polsce
w dn. 25 maja br. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Szerzej:
https://giodo.gov.pl/pl/569/9276
Informujemy, iż wszyscy członkowie organów statutowych stowarzyszenia (zarząd
i komisja rewizyjna), podpisali „Oświadczenie
o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, tajemnicy służbowej i innych danych
prawnie chronionych”. Zobowiązanie zachowania tajemnicy obowiązuje w czasie pełnienia funkcji w organach statutowych, jak też
po zaprzestaniu pełnienia tych funkcji.
Aby zgodnie z prawem móc:
- przetwarzać dane osobowe (przekazane
w deklaracji członkowskiej) do realizacji czynności statutowych stowarzyszenia przez administratora danych osobowych (organy statutowe),
- przesyłać informacje na podany adres
e-mail,
- przesyłać informacje za pomocą SMS/telefonicznie,
uprzejmie prosimy o podpisanie załączonego formularza zgód!
https://drive.google.com/open?id=1uZPMxFjIaf_dgxTSCpTzUfWmNEmr42vI
Podpisany formularz prosimy dostarczyć
stowarzyszeniu w dogodnej dla Państwa formie: osobiście, pocztą lub skan na adres
e-mail.

7.
Zarząd dopełnił ustawowego obowiązku
zgłoszenia stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym (US Warszawa-Targówek).
Zarząd zawarł umowę na prowadzenie rachunku stowarzyszenia przez Bank Spółdzielczy Vistula. Numer rachunku:
44 9011 0005 3030 0083 2000 0017
8.
Zarząd stowarzyszenia przypomina, iż
zgodnie z § 9. pkt. 4 lit. e) członkowie zwyczajni stowarzyszenia, mają obowiązek:
„wskazania danych adresowych, w tym konta
poczty elektronicznej umożliwiającej korespondencję ze Stowarzyszeniem”.
Wskazanie konta poczty elektronicznej,
obniża koszty działalności stowarzyszenia
oraz umożliwia, najszybszą korespondencję
z członkami stowarzyszenia. Uprzejmie prosimy o zrozumienie tego faktu.
9.
Zarząd stowarzyszenia zaprasza do współpracy wszystkie osoby, którym bliskie są cele
naszej działalności.
Statut Stowarzyszenia (do pobrania):
https://drive.google.com/open?id=1SHiPXH6IGC72T17cDnxo
9mZggw2loki5

6.
Zarząd upoważnił jednego z członków
zwyczajnych stowarzyszenia, aby w imieniu
stowarzyszenia:
- poszukiwał materiałów w archiwach,
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Deklaracja Członkowska (do pobrania):
https://drive.google.com/open?id=1qCjZZ_gVCPtCMoC6_aWGfIr1n1F03515

3.
Kwota składki członkowskiej w 2018 r. wynosi 50 zł.
Członkom stowarzyszenia, którzy wypełnili statutowy obowiązek opłacenia składki
członkowskiej za 2018 r., bardzo serdecznie
dziękujemy!
Osoby, które jeszcze nie dokonały
wpłaty, prosimy by to uczyniły.

Informacje skarbnika
1.
Działalność finansową stowarzyszenie
prowadzi od 13 kwietnia 2018 roku, czyli od
chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do dnia 31 sierpnia br. wpływy zamknęły
się kwotą 2 000 zł.
Na przychody składają się składki i darowizny, wynoszące odpowiednio:
- składki:
1 100 zł
- darowizny: 900 zł
Na konto wpłynęły 3 darowizny w kwotach: 50,00 zł, 100,00 zł oraz 750,00 zł.
Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!
Do dnia 31 sierpnia br. koszty zamknęły
się kwotą 1 065,70 zł.
Struktura kosztów była następująca:
- opłaty pocztowe: 394,70 zł
- druk wydawnictw: 281,00 zł
- promocja (katering na pierwszym spotkaniu 16 czerwca br.) 300,00 zł
- pozostałe wydatki (pieczęcie) 90,00 zł
Na dzień 31 sierpnia br. stowarzyszenie
nie posiadało zobowiązań i na koncie pozostawało 934,30 zł.

Zespół redakcyjny:

2.

Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wiceprezes, Martyna Turzyńska – sekretarz, Wiesław Czajka – skarbnik

Wszystkie osoby, które chcą otrzymać pokwitowanie wpłaty składki lub darowizny,
proszone są o zgłoszenie tej potrzeby na adres e-mail lub telefonicznie.
Pokwitowanie zostanie niezwłocznie wystawione i przesłane na wskazany adres.

Stowarzyszenie
Pamięć Kapelanów Katyńskich
ul. Kołowa 4/52, 03-536 Warszawa
tel. kom. 601 595 474
e-mail: stowarzyszenie.spkk@gmail.com
Konto w BS Vistula
nr 44 9011 0005 3030 0083 2000 0017
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