Stowarzyszenie Pamięć
Kapelanów Katyńskich
Biuletyn Nr 4
Warszawa, 1 marca 2019 r.

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – pamiętajmy o wszystkich żołnierzach
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia!
Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich

Wydarzenia

postulator w wielu procesach beatyfikacyjnych, dr Sławomir Frątczak dyrektor Muzeum Katyńskiego, dr Ewa Kowalska z Instytutu Pamięci Narodowej oraz pan dr Jacek
Macyszyn – dyrektora Muzeum Ordynariatu
Polowego.
Relacja:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-styczen-2019-r-b/2019-0119c-spotkanie-stowarzyszenia-pamieckapelanow-katynskich-wersja-rozszerzona/

1.
„Pamięć trwa wiecznie” – taki tytuł nosił
spektakl o pochodzącym z Woli Wieruszyckiej ks. Janie Leonie Ziółkowskim.
Sztukę 29 grudnia 2018 r. wystawiła Grupa
Teatralna i Filmowa „Animusz” Łapanów.
Kult ks. Jana Leona Ziółkowskiego jest bardzo mocny w parafii Łapanów, a szczególnie
w jego rodzinnej Woli Wieruszyckiej. Spotkanie poświęcone jego pamięci to kolejny dowód na to, że mieszkańcy wierzą w świętość
swojego rodaka. Dziękujemy pani Bogusławie Dudek – członkini naszego stowarzyszenia za propagowanie wiedzy o ostatnim kapelanie Kozielska.
Relacja: http://lapanow.pl/spektakl-o-ksziolkowskim/

3.
W dniu 10 lutego 2019 r. Koło Katyńskie,
działające przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Rudnickie Orlęta”
w Rudniku nad Sanem, zorganizowało w parafii Trójcy Świętej spotkanie poświęcone
kapelanom, którzy zostali zamordowani
w Katyniu. Wśród jego uczestników byli też
członkowie Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich z Warszawy. Dziękujemy
pani Anicie Gietka – członkini naszego stowarzyszenia za zorganizowanie spotkania.

2.
19 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w katedrze polowej WP, została odprawiona
Msza św. w intencji Kapelanów Katyńskich.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie głos zabrali: o. dr. Gabriel Bartoszewski OFM Cap –

Relacje prasowe na końcu Biuletynu.
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Zapowiedzi

Informacje z prac zarządu

1.

1.

W niedzielę 5 maja 2019 r. o godz. 11.00,
w parafii Nieledew k. Hrubieszowa (diec.
zamojsko-lubaczowska) odbędzie się uroczystość poświęcenia tablicy memorialnej
oraz Dębu Pamięci ks. Stanisława Kontka.
Współorganizatorem uroczystości jest nasze
stowarzyszenie. Wszystkich członków stowarzyszenia oraz chętnych zapraszamy na
uroczystości w Nieledwi.
Ramowy program uroczystości:
- godz. 11.00 Msza św.
- godz. 12.15 poświęcenie tablicy oraz Dębu
Pamięci
- godz. 12.30 – 13.00 procesyjne przejście do
Domu Kultury
- godz. 13.00 – 13.45 akademia patriotyczna,
a po niej wspólna agapa
Oprawę muzyczną zapewnia Orkiestra Wojskowa z Lublina.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

W związku z nadchodzącą 80 rocznicą
zbrodni katyńskiej oraz planowaną wystawą czasową w Muzeum Ordynariatu
Polowego, 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 19191939, 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 oraz przekazał reprint dokumentu.
Inauguracja wystawy czasowej, planowana jest na kwiecień 2019 r.
2.
Przypominamy, iż funkcjonuje strona stowarzyszenia:

2.

http://kapelanikatynscy.pl

W niedzielę 12 maja 2019 r. o godz. 11.00
w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej
(diec. przemyska), planowane jest poświęcenie pierwszej w Polsce dębowej Alei Pamięci Kapelanów Katyńskich. Organizatorem uroczystości jest nasze stowarzyszenie
oraz miejscowy kustosz.
Ramowy program uroczystości:
11.00 – 12.30 – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity przemyskiego
abp. Adama Szala
12.30 – 12.45 – procesyjne przejście do Alei
Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich
12.45 – 13.00 – odsłonięcie tablicy i poświęcenie Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich
13.00 – 13.15 – powrót do klasztoru
13.15 – 14.00 – agapa
Oprawę muzyczną zapewnia Orkiestra Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego
Sącza.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

profil stowarzyszenia na fb:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99%C4%87-Kapelan%C3%B3w-Katy%C5%84skich612957405708600/?ref=py_c
oraz skrzynka e-mail stowarzyszenia:
stowarzyszenie.spkk@gmail.com
Uprzejmie prosimy, o posługiwanie się
tym adresem w kontaktach e-mail ze stowarzyszeniem.
3.
W dniu 31 stycznia br. odbyło się zebranie
zarządu stowarzyszenia z udziałem członków komisji rewizyjnej. Główne decyzje,
które zostały podjęte to:
- omówienie i akceptacja sprawozdania finansowego za 2018 r.,
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6.

- przyjęcie uchwały o wysokości składki
członkowskiej na 2019 r. Wysokość składki
wynosi 50 zł.,
- podjęcie decyzji o wydaniu publikacji poświęconej ks. Andrzejowi Niwie,
- podjęcie decyzji o wydaniu broszury poświęconej kapelanom katyńskim,
- podjęcie decyzji o dodruku książki poświęconej ks. Stanisławowi Kontkowi,
- omówienie spraw związanych z uroczystościami w Nieledwi oraz Kalwarii Pacławskiej,
- omówienie koncepcji wystawy czasowej
poświęconej kapelanom katyńskim w Muzeum Ordynariatu,
- przyjęto zamiar zorganizowania w II połowie roku we współpracy z placówkami
oświatowymi, konkursu wiedzy o kapelanach katyńskich działających na Mazowszu.

W związku z planowanymi uroczystościami w Kalwarii Pacławskiej członkowie
zarządu stowarzyszenia wraz z panem Marianem Szpunarem w dniu 9 lutego odwiedzili Kalwarię Pacławską, gdzie wspólnie
z kustoszem o. Krzysztofem Hurą podjęli decyzje dotyczące planowanych uroczystości
w dn. 12 maja br. Odwiedzili również miejsce
w okolicach kaplicy „Ukrzyżowanie”, gdzie
będzie aleja dębów pamięci. Zdjęcia poniżej.
Zarząd dziękuje panu Marianowi Szpunarowi, który na Podkarpaciu koordynuje działania związane z powstaniem alei pamięci
w Kalwarii Pacławskiej.
7.
W związku z podejmowanymi inicjatywami, zarząd prowadzi liczną korespondencję z licznymi instytucjami. Efektami tej działalności w ostatnich tygodniach m.in. są:
- zgody IPN na umieszczenie tablic w Nieledwi oraz Kalwarii Pacławskiej,
- zgoda na udział orkiestry wojskowej w Nieledwi oraz orkiestry Straży Granicznej w Kalwarii Pacławskiej,
- wyznaczenie referenta sprawy kapelanów
katyńskich w IPN,
- współpraca z leśnikami z Podkarpacia, którzy darują i zasadzą dęby w Kalwarii Pacławskiej,
- darowizna PGE Obrót Rzeszów w kwocie
5 tys. zł na koszty utworzenia i odsłonięcia
alei w Kalwarii Pacławskiej.

4.
Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję, iż
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków
Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, będzie miało miejsce w dn. 12 maja
2019 r. w Kalwarii Pacławskiej o godz. 9.00.
W kolejnym Biuletynie, zostaną rozesłane
członkom stowarzyszenia:
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
2018 r.,
- wnioski komisji rewizyjnej,
- projekty uchwał,
- karta do głosowania.
Przypominamy, iż statut stowarzyszenia
przewiduje możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób, które nie mogą
uczestniczyć osobiście w zebraniu walnym.

8.

5.

Zarząd zgodnie ze Statutem podejmuje na
bieżąco decyzje o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych osoby, które wyrażają chęć
przystąpienia do stowarzyszenia. Odbywa
się to po otrzymaniu złożonej przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej.
Składki za rok 2018 opłaciło 36 osób.
3 osoby, które złożyły deklarację – składki
nie opłaciły.

Zarząd stowarzyszenia nawiązał współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. Decyzją władz instytutu referentem sprawy kapelanów katyńskich, została p. dr Ewa Kowalska.
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Deklaracja Członkowska (do pobrania):
https://drive.google.com/open?id=1qCjZZ_gVCPtCMoC6_aWGfIr1n1F03515

W 2019 r. deklarację członkowską złożyła
1 osoba.
Zarząd dziękuje wszystkim Darczyńcom i wpłacającym składki!
9.
Staraniem zarządu stowarzyszenia opracowano ulotkę o kapelanach katyńskich.
Ulotka jest załączona do bieżącego Biuletynu. Uprzejmie prosimy członków stowarzyszenia o jej wydrukowanie dwustronne
oraz o propagowanie wiedzy o kapelanach
katyńskich w swoich społecznościach lokalnych.
Serdecznie dziękujemy za aktywną działalność popularyzatorską!
10.
Zarząd prosi członków stowarzyszenia
mieszkających w różnych rejonach Polski
oraz za granicami, o nadsyłanie propozycji miejsc, gdzie można kierować prośby
o upamiętnienie Kapelanów Katyńskich.
11.
Zarząd przypomina, że zgodnie ze Statutem członkowie stowarzyszenia mają obowiązek: „wskazania danych adresowych,
w tym konta poczty elektronicznej umożliwiającej korespondencję ze Stowarzyszeniem” (paragraf 9 pkt 4 lit. e).
Wskazanie adresu poczty elektronicznej,
obniża nasze koszty oraz umożliwia najszybszą korespondencję. Uprzejmie prosimy
o zrozumienie dla tej sprawy.

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

12.
Zarząd stowarzyszenia zaprasza do
współpracy wszystkie osoby, którym bliskie
są cele naszej działalności.

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

Statut Stowarzyszenia (do pobrania):
https://drive.google.com/open?id=1SHiPXH6IGC72T17cD
nxo9mZggw2loki5
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Kalwaria Pacławska – miejsce planowanej Alei Dębowej (09.02.2019 r.)
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Uroczystości w Rudniku nad Sanem
(10.02.2019 r.)
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Pamięć
Kapelanów Katyńskich

Kapelani Wojska Polskiego z lat 1919-1939
ofiary zbrodni katyńskiej
W czasie drugiej wojny światowej wielu kapelanów Wojska Polskiego II RP służby
zawodowej i kapelanów rezerwy, którzy dostali się do niemieckiej i sowieckiej niewoli we
wrześniu 1939 r. oraz później, zamordowano na zachodzie i wschodzie.
Do tej pory ustalono, że 33 duchownych, związanych z wojskiem w 1939 r. zginęło na
terytorium ZSRR i dla tej grupy w rosyjskich dokumentach zbrodni katyńskiej jest potwierdzenie okresowych pobytów w obozach niewoli i więzieniach sowieckich oraz śmierci
przez rozstrzelanie w kwietniu i maju 1940 r.
O tym gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach kapelanów wojskowych zabrano do
sowieckiej niewoli, są tylko szczątkowe informacje od żołnierzy cofniętych w 1939 r.
z obozów, a także od grupy oficerów Wojska Polskiego, którzy przebywali w obozach do
wiosny w 1940 r. ale ocaleli przed śmiercią w Katyniu, Charkowie i Twerze.
Z relacji i dokumentów katyńskich wynika, że kapelanów WP różnego wyznania po
17 września 1939 r. najpierw trzymano w podobozach w Szepietówce, Wołoczyskach,
Kamieńcu Podolskim, a potem w obozach oficerskich w Kozielsku i Starobielsku oraz
w policyjnym obozie w Ostaszkowie.
Z historii sprawy katyńskiej wiadomo, że na wiosnę w 1940 r. wszystkich Polaków
wywieziono z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, rozstrzelano kulami w tył
głowy w więzieniach NKWD w Smoleńsku, Charkowie i Twerze, pogrzebano w lasach
i zasypano ziemią, aby zatrzeć ślady zbrodni. Ale masowe groby oficerów WP w Katyniu
zostały odkryte w 1943 r. i cały świat dowiedział się o zbrodni NKWD.
W pamiętnikach oficerów wywiezionych z Kozielska i pomordowanych w Katyniu,
które znaleziono w grobach, odczytano kilkanaście notatek z 1939 r. o nabożeństwach
w „katakumbach”, wspólnej modlitwie jeńców, o spowiedzi i komunii, że kapelanów
zamykano do „tiurmy” bo nie przestrzegali zakazu w sprawach religijnych i że przed wigilią Bożego Narodzenia wywieziono wszystkich księży z Kozielska [wywieziono wtedy
11 księży do obozu w Ostaszkowie, gdzie przybyli 29 grudnia, a tam już było 2 kapelanów
i na wiosnę w 1940 r. wszystkich zamordowano w Twerze].
W pamiętnikach pisanych w 1940 r. odczytano tylko pięć zapisów o religii, ostatni
„Było rano nabożeństwo u nas” ma datę 7.04.1940 r. i jest to znak, że mimo wywózki księży
z Kozielska, w obozie był kapelan [został tam ks. mjr Ziółkowski, wcześniej zamknięty
w karcerze za udział w zakazanych nabożeństwach i albo wtedy NKWD o nim zapomniało,

albo nie wiedziało że jest kapelanem WP, bo chodził w mundurze. Został również 1 kapelan rezerwy oraz 2 kleryków sanitariuszy września 1939 r.].
Ocaleni przed śmiercią w 1940 r. oficerowie z Kozielska i Starobielska, a także policjanci z Ostaszkowa, mówili, że kapelani nie zważając na zakazy organizowali potajemne życie religijne, posługą i modlitwą krzepili jeńców, przygnębionych, że nie mogą
orężnie walczyć w obronie kraju i narodu. W relacjach składanych już po przedostaniu
się do Londynu podali kilka nazwisk: ks. Nowak, ks. Skorel, ks. Paszko, ks. Wojtyniak,
ks. Aleksandrowicz, ks. Romanowski, ks. Ziółkowski. A ocalony ze Starobielska kapelan
ks. Tyczkowski w USA wspominał ks. Aleksandrowicza, ks. Suchcickiego, ks. Potockiego
i rabina Steinberga. Natomiast ocaleni z Ostaszkowa, którzy wrócili do Polski, wspominali
ks. Janasa, ks. Szweda i ks. Kacprzaka.
Najwięcej relacji o życiu jeńców w Kozielsku przekazał ocalony prof. Stanisław
Swianiewicz z Wilna. W książce wydanej po wojnie w Londynie „Zbrodnia katyńska
w świetle dokumentów” zamieszczono też jego wspomnienia o kapelanie Ziółkowskim,
który sprawował zakazane, krótkie msze św. w lochach Kozielska i spowiadał setki oficerów w czasie spacerowania we dwójkę po obozie.
Bronisław Młynarski ocalony ze Starobielska w książce „W niewoli sowieckiej” pisze,
iż na początku NKWD pozwalało okazywać uczucia religijne chcąc wyłonić duchownych.
Księża katoliccy odprawiali msze święte na które przychodziło dużo wyznawców innej
wiary, a katolicy uczestniczyli w obrzędach prawosławnych, protestanckich, żydowskich,
bo wszyscy odczuwali potrzebę wspólnej modlitwy.
Józef Czapski ocalony ze Starobielska w książce „Na nieludzkiej ziemi” pisze
o ks. Aleksandrowiczu, który 11 listopada odprawiał nabożeństwo na korytarzu i wspomina, że kapelanów wywieźli ze Starobielska przed Bożym Narodzeniem [przed wigilią
zamknięto 10 kapelanów WP w osobnym baraku, ale tajna poczta roznosiła informacje religijne, a kapelanów dopiero 2 marca 1940 r. wysłano do więzienia w Moskwie, 9 z tej grupy
zawieziono do Kozielska i zamordowano w Katyniu, a 1 kapelan ocalał, ponieważ urodził
się w USA. Ale po ich wywózce w obozie w Starobielsku został 1 kapelan zawodowy
ks. mjr Niwa i 4 kapelanów rezerwy].
Z obozu w Ostaszkowie zachowało się wspomnienie ocalonego Józefa Batora
o ks. Nowaku, który przed Wielkanocą w 1940 r. mając stułę i wodę we flaszce, poświęcił
jeńcom chleb i sól, bo innych pokarmów nie mieli. A chociaż byli tam inni księża, jeńcy we
wszystkich salach czekali na ks. Nowaka, ponieważ tylko jemu udało się przemycić stułę,
a inni kapelani już takich stuł nie mieli.
Z dokumentów sprawy katyńskiej wiadomo, że NKWD w kwietniu oraz maju 1940 r.
zamordowało:
- w Katyniu 13 duchownych (10 kapelanów zawodowych, 1 kapelana rezerwy i 2 kleryków), ich nazwiska wpisano do Księgi Cmentarnej Katyń wyd. 2000 r.;
- w Charkowie 5 duchownych (1 kapelana zawodowego i 4 kapelanów rezerwy), ich
nazwiska wpisano do Księgi Cmentarnej Charków, wyd. 2003 r.;
- w Twerze 13 duchownych (7 kapelanów zawodowych i 6 kapelanów rezerwy), ich
nazwiska wpisano do Księgi Cmentarnej Miednoje, wyd. 2006 r.;
- na Ukrainie 2 duchownych (2 kapelanów zawodowych), ich nazwiska figurują
w Księdze Cmentarnej Bykownia – Księga w opracowaniu.

Niżej zamieszczono nazwiska Kapelanów Katyńskich, stopnie wojskowe i funkcję
z 1939 r. oraz miejsce śmierci na wschodzie:
1. ks. mjr Antoni Aleksandrowicz, kapelan zawodowy – Katyń
2. ks. mjr Edward Choma, kapelan zawodowy – Katyń
3. ks. kpt. Mikołaj Cichowicz, kapelan rezerwy – Katyń
4. ks. por. Józef Czemerajda, kapelan rezerwy – Charków
5. kleryk Ignacy Drabczyński OFM, sanitariusz WP – Katyń
6. ks. kpt. Ignacy Drozdowicz, kapelan rezerwy – Charków
7. ks. kpt. Aleksander Dubiel, kapelan rezerwy – Twer
8. ks. ppłk Szymon Fedorońko, kapelan zawodowy – Katyń
9. ks. mjr Mikołaj Ilków, kapelan zawodowy – Katyń
10. ks. kpt. Mieczysław Janas, kapelan zawodowy – Twer
11. ks. kpt. Józef Kacprzak, kapelan rezerwy – Twer
12. ks. mjr Stanisław Kontek, kapelan zawodowy – Katyń
13. ks. mjr Stanisław Matzner, kapelan zawodowy – Ukraina
14. ks. kpt. Józef Mikuczewski, kapelan zawodowy – Twer
15. ks. kpt. Jan Mioduszewski, kapelan rezerwy – Twer
16. ks. mjr Andrzej Niwa, kapelan zawodowy – Charków
17. ks. ppłk Edmund Nowak, kapelan zawodowy – Twer
18. ks. kpt. Włodzimierz Ochab, kapelan rezerwy – Twer
19. ks. płk Ryszard Paszko, kapelan zawodowy – Twer
20. ks. por. Władysław Plewik, kapelan rezerwy – Charków
21. ks. mjr Jan J. Potocki, kapelan zawodowy – Katyń
22. ks. mjr Wiktor Romanowski, kapelan zawodowy – Twer
23. ks. mjr Jozef Skorel, kapelan zawodowy – Twer
24. rabin mjr Baruch Steinberg, kapelan zawodowy – Katyń
25. ks. płk Kazimierz Suchcicki, kapelan zawody – Katyń
26. kleryk ppor Andrzej Szeptycki, sanitariusz WP – Katyń
27. ks. kpt. Bronisław Szwed, kapelan rezerwy – Twer
28. ks. kpt. Michał Tyszka, kapelan zawodowy – Ukraina
29. ks. mjr Władysław Urban, kapelan zawodowy – Katyń
30. ks. płk Czesław Wojtyniak, kapelan zawodowy – Twer
31. ks. kpt. Jerzy Wrazidło, kapelan rezerwy – Charków
32. ks. kpt. Franciszek Zakrzewski, kapelan rezerwy – Twer
33. ks. mjr Jan L. Ziółkowski, kapelan zawodowy – Katyń
Z wyżej wymienionej grupy w grudniu 2009 r. zgłoszono wstępnie 23 kapelanów WP
wyznania rzymskokatolickiego na kandydatów do organizowanego procesu beatyfikacyjnego męczenników wschodu (1917-1988) z okresu II wojny jako przedstawicieli ponad
22 000 ofiar zbrodni katyńskiej na polskim narodzie.
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