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Stowarzyszenie Pamięć  

Kapelanów Katyńskich 

Biuletyn Nr 3 

Warszawa, 15 grudnia 2018 r. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, składamy 

wszystkim członkom stowarzyszenia oraz naszym sympatykom 

życzenia radości. Niech zbliżający się Nowy 2019 Rok, będzie cza-

sem szczęścia i spełnionych nadziei. 

Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich 

 

 

Informacje ogólne 

1. 

8 września, w uroczystość Narodzenia 

NMP, bp Andrzej Jeż poświęcił w katedrze 

tarnowskiej tablicę, na której umieszczono 

nazwiska 29 pomordowanych kapłanów tar-

nowskich w latach 1939-1945. Jednym z wy-

mienionych kapelanów, jest ks. Andrzej Niwa 

zamordowany w Charkowie. 

https://tar-

now.gosc.pl/gal/spis/5010839.Tablica-

pomordowanych-kaplanow-w-katedrze  

 

2. 

W dniu 11 listopada 2018 r. Prezydent RP 

Andrzej Duda na wniosek Kapituły Orderu 

Orła Białego, uhonorował pośmiertnie Orde-

rem Orła Białego 25 osób zasłużonych dla 

Polski. W gronie wyróżnionych znalazło się 

dwóch Kapelanów Katyńskich: 

ksiądz Szymon FEDOROŃKO 

naczelny kapelan wyznania prawosławnego 

Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, za-

mordowany przez funkcjonariuszy NKWD  

w Katyniu. Order w imieniu rodziny odebrała 

córka Aleksandra – członkini naszego stowa-

rzyszenia. 

Baruch STEINBERG 

naczelny rabin Wojska Polskiego, zamordo-

wany przez NKWD w Katyniu.  

Przypominamy, iż w 2007 r. Prezydent RP 

Lech Kaczyński uhonorował Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski  

ks. ppłk. Jana Leona ZIÓŁKOWSKIEGO. 

3. 

19 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w ka-

tedrze polowej WP, zostanie odprawiona 

Msza św. w intencji Kapelanów Katyńskich. 

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie 

https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5010839.Tablica-pomordowanych-kaplanow-w-katedrze
https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5010839.Tablica-pomordowanych-kaplanow-w-katedrze
https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5010839.Tablica-pomordowanych-kaplanow-w-katedrze
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stowarzyszenia w sali konferencyjnej ordy-

nariatu. Przewidziane są wystąpienia zapro-

szonych gości: o. dr. Gabriela Bartoszew-

skiego OFM Cap – postulatora w wielu proce-

sach beatyfikacyjnych oraz pana dr. Jacka 

Macyszyna – dyrektora Muzeum Ordyna-

riatu Polowego, który przedstawi projekt 

zorganizowania w muzeum w 2019 r. wy-

stawy czasowej poświęconej Kapelanom Ka-

tyńskim. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 

wszystkich członków i sympatyków sto-

warzyszenia!!! 

4. 

W niedzielę 5 maja 2019 r. o godz. 11.00,  

w parafii Nieledew k. Hrubieszowa plano-

wana jest uroczystość poświęcenia tablicy 

memorialnej poświęconej ks. Stanisławowi 

Kontkowi. Współorganizatorem uroczysto-

ści jest nasze stowarzyszenie. Wszystkich 

członków stowarzyszenia oraz chętnych za-

praszamy na uroczystości w Nieledwi.  

W przypadku większego zainteresowania, 

możliwe jest zorganizowanie wyjazdu gru-

powego z Warszawy. 

5. 

W niedzielę 12 maja 2019 r. w sanktua-

rium w Kalwarii Pacławskiej (diec. prze-

myska), planowane jest poświęcenie pierw-

szej w Polsce dębowej Alei Pamięci Kape-

lanów Katyńskich. Organizatorem uroczy-

stości jest nasze stowarzyszenie oraz miej-

scowy kustosz. Planowany jest wyjazd gru-

powy z Warszawy. Szczegóły podamy w ko-

lejnych biuletynach. 

6. 

We wrześniu 2019 r. w sanktuarium  

w Wąwolnicy (diec. lubelska), planowane 

jest poświęcenie dębu i tablicy Pamięci Ka-

pelanów Katyńskich. Organizatorem uro-

czystości jest nasze stowarzyszenie oraz 

miejscowy kustosz. Szczegóły podamy w ko-

lejnych biuletynach. 

 

7. 

Malarka – Pani Matylda Król z Krakowa 

wyraziła zgodę aby nasze stowarzyszenie 

wykorzystywało wizerunek jej dzieła, w ma-

teriałach promocyjnych i publikacjach.  

Bardzo serdecznie dziękujemy artystce! 

 

8. 

W miesiącu listopadzie została założona 

strona internatowa stowarzyszenia pod ad-

resem:  

http://kapelanikatynscy.pl . Prezentuje się 

skromnie, prosimy o uwagi. W miarę możli-

wości będziemy ją rozbudowywali i aktuali-

zowali. W tej chwili udało nam się utrwalić 

na stronie: http://kapelanika-

tynscy.pl/biuletyny-zarzadu-stowarzy-

szenia nasze biuletyny. Można już do nich 

zaglądać. 

 

Przypominamy, że funkcjonuje profil stowa-

rzyszenia na fb: 

https://www.facebook.com/Stowarzy-

szenie-Pami%C4%99%C4%87-Kape-

lan%C3%B3w-Katy%C5%84skich-

612957405708600/?ref=py_c 

 

  

http://kapelanikatynscy.pl/
http://kapelanikatynscy.pl/biuletyny-zarzadu-stowarzyszenia
http://kapelanikatynscy.pl/biuletyny-zarzadu-stowarzyszenia
http://kapelanikatynscy.pl/biuletyny-zarzadu-stowarzyszenia
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99%C4%87-Kapelan%C3%B3w-Katy%C5%84skich-612957405708600/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99%C4%87-Kapelan%C3%B3w-Katy%C5%84skich-612957405708600/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99%C4%87-Kapelan%C3%B3w-Katy%C5%84skich-612957405708600/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99%C4%87-Kapelan%C3%B3w-Katy%C5%84skich-612957405708600/?ref=py_c
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oraz skrzynka e-mail stowarzyszenia:  

stowarzyszenie.spkk@gmail.com  

 

Uprzejmie prosimy, o posługiwanie się 

tym adresem w kontaktach e-mail ze stowa-

rzyszeniem. 

 

9. 

W związku z nadchodzącą 80 rocznicą 

zbrodni katyńskiej oraz planowaną wy-

stawą czasową w Muzeum Ordynariatu 

Polowego, prosimy wszystkich Polaków, 

jeśli ktoś posiada dokumenty, zdjęcia  

i wspomnienia dotyczące kapelanów ka-

tyńskich z czasu ich pracy w garnizonach 

WP i parafiach cywilnych w latach 1919-

1939, z kampanii wrześniowej i sowiec-

kiej niewoli lub znajdzie jakiś ślad w ar-

chiwum, do którego Wolontariusze jesz-

cze nie dotarli, żeby zawiadomili Stowa-

rzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich 

w Warszawie. 

 

Informacje z prac zarządu 

1.  

Zarząd stowarzyszenia zgodnie ze Statu-

tem podejmuje na bieżąco decyzje o przyję-

ciu w poczet członków zwyczajnych osoby, 

które wyrażają chęć przystąpienia do stowa-

rzyszenia. Odbywa się to po otrzymaniu zło-

żonej przez zainteresowanego deklaracji 

członkowskiej. 

Na dzień 30 listopada br. stowarzyszenie 
liczyło 37 członków zwyczajnych oraz posia-
dało 1 członka honorowego. 

  
2. 

Staraniem zarządu stowarzyszenia po-

wstaje książka biograficzna poświęcona 

ks. Andrzejowi Niwie. Dziękujemy wszyst-

kim osobom, które udostępniły posiadane 

materiały. Szczególnie Pani Marii i Panu Ma-

rianowi z Rzeszowa oraz księżom z parafii  

w Ropczycach i Nowym Sączu. Planowane 

wydanie drukiem książki – pierwszy kwartał 

2019 r. Pracami redakcyjnymi kieruje 

wiceprezes stowarzyszenia Pani Barbara 

Tarkowska. 

3. 

Zarząd stowarzyszenia nabył książkę bio-

graficzną o Kapelanie Katyńskim ks. Stanisła-

wie Kontku. Każdy z członków stowarzysze-

nia otrzyma po 1 egz. książki. Publikacja bę-

dzie dystrybułowana na spotkaniu 19 stycz-

nia 2019 r. oraz drogą pocztową.  

Gratulujemy i dziękujemy członkowi 

naszego stowarzyszenia – Ks. Zygmun-

towi z Lublina za napisanie ciekawej  

i cennej publikacji przybliżającej postać 

Ks. Stanisława Kontka!  

4. 

Zarząd prosi członków stowarzyszenia 

mieszkających w różnych rejonach Polski 

oraz za granicami, o nadsyłanie propozy-

cji miejsc, gdzie można kierować prośby  

o upamiętnienie Kapelanów Katyńskich. 

5.  

W związku z wejściem w życie w Polsce  

w dn. 25 maja br. „Rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Szerzej: 

https://giodo.gov.pl/pl/569/9276 

W związku z tym informujemy, że członko-

wie zarządu i komisji rewizyjnej podpisali 

„Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy 

danych osobowych, tajemnicy służbowej i in-

nych danych prawnie chronionych”. Zobo-

wiązanie to obowiązuje w czasie pełnienia 

funkcji w organach statutowych, a także po 

zaprzestaniu pełnienia tych funkcji. 

Aby zgodnie z prawem móc:  

- przetwarzać dane osobowe (przekazane 

w deklaracji członkowskiej) do realizacji 

czynności statutowych stowarzyszenia przez 

mailto:stowarzyszenie.spkk@gmail.com
https://giodo.gov.pl/pl/569/9276
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administratora danych osobowych (organy 

statutowe),  

- przesyłać informacje na podany adres  

e-mail,  

- przesyłać informacje za pomocą SMS/te-

lefonicznie,  

uprzejmie prosimy o podpisanie załą-

czonego formularza zgód!  

https://drive.goo-

gle.com/open?id=1uZPMxFjIaf_dgxTSCp

TzUfWmNEmr42vI  

Podpisany formularz prosimy dostarczyć 

stowarzyszeniu w dogodnej dla Państwa for-

mie: osobiście, pocztą lub skan na adres  

e-mail. 

6. 

Zarząd przypomina, że zgodnie ze Statu-

tem członkowie stowarzyszenia mają obo-

wiązek: „wskazania danych adresowych, 

w tym konta poczty elektronicznej umoż-

liwiającej korespondencję ze Stowarzy-

szeniem” (paragraf 9 pkt 4 lit. e). 

Wskazanie adresu poczty elektronicznej, 
obniża nasze koszty oraz umożliwia najszyb-
szą korespondencję. Uprzejmie prosimy  
o zrozumienie dla tej sprawy. 

7. 

Zarząd stowarzyszenia zaprasza do 

współpracy wszystkie osoby, którym bliskie 

są cele naszej działalności. 

 

Statut Stowarzyszenia (do pobrania): 

https://drive.goo-

gle.com/open?id=1SHiPXH6IGC72T17cD

nxo9mZggw2loki5  

 

Deklaracja Członkowska (do pobrania): 

https://drive.goo-

gle.com/open?id=1qCjZZ_gVCPt-

CMoC6_aWGfIr1n1F03515  

 

Informacje skarbnika 

Na dotychczasowe wpływy składają się 

składki oraz darowizny.  

Od maja, czyli początku działalności księgo-

wej, do 30 listopada wpłacono składki na 

kwotę 1 900 zł oraz darowizny w wysokości 

7 100 zł. Razem dochody to 9 000 zł.  

Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-

kim naszym darczyńcom! 

Koszty na dzień 30 listopada zamykają się 

kwotą 3 235,06 zł. Szczegółowe rozliczenie 

zostanie przedstawione w nowym roku,  

w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.  

Składki opłaciło 31 osób.  

Na koncie stowarzyszenia na dzień 30 listo-

pada, znajdowało się 5 767,44 zł.  

Zaległości wynosiły 2,50 zł (usługi kserogra-

ficzne). 

2. 

Wszystkie osoby, które chcą otrzymać po-

kwitowanie wpłaty składki lub darowizny, 

proszone są o zgłoszenie tej potrzeby na ad-

res e-mail lub telefonicznie. 

Pokwitowanie zostanie niezwłocznie wy-

stawione i przesłane na wskazany adres. 

3. 

Osobom, które jeszcze nie opłaciły skła-

dek, przypominamy, że w 2018 roku składka 

wynosi 50 zł. Konto do wpłat znajduje się  

w stopce biuletynu. 

 

Zespół redakcyjny:  

Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkow-

ska – wiceprezes, Martyna Turzyńska – se-

kretarz, Wiesław Czajka – skarbnik  

Stowarzyszenie  
Pamięć Kapelanów Katyńskich  

ul. Kołowa 4/52, 03-536 Warszawa  
tel. kom. 601 595 474 

e-mail: stowarzyszenie.spkk@gmail.com  
http://kapelanikatynscy.pl 

Konto w BS Vistula 

nr 44 9011 0005 3030 0083 2000 0017 
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