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Stowarzyszenie Pamięć  

Kapelanów Katyńskich 

Biuletyn Nr 5 

Warszawa, 13 kwietnia 2019 r. 

 

 Christus Resurrexit Alleluja! 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,  

życzymy aby Zmartwychwstały Chrystus umocnił  

naszą wiarę tak, aby obudził w nas to co jeszcze 

uśpione, ożywił to co już martwe! 

Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich 

 

 

Wydarzenia 

1. 

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci 

Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on 

rocznicę opublikowania przez Niemcy  

w 1943 roku informacji o odkryciu w Katy-

niu, masowych grobów oficerów Wojska Pol-

skiego, zamordowanych przez NKWD  

w 1940 roku. 13 kwietnia jako Dzień Pamięci 

Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony 

przez Sejm 14 listopada 2007 roku. 13 kwiet-

nia 2018 r. sąd w Warszawie, wpisał do Kra-

jowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie 

Pamięć Kapelanów Katyńskich. Nasze sto-

warzyszenie obchodzi pierwszą rocznicę 

działalności! 

 

2. 

4 marca 2019 r. Prezydent RP, podjął 

decyzję o nadaniu Patronatu Narodowego 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Od-

zyskania Niepodległości uroczystościom po-

święcenia i otworzenia pierwszej w Polsce 

Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich 

w Kalwarii Pacławskiej, w dniu 12 maja 

2019 r. Pismo z Kancelarii Prezydenta RP  

w załączeniu poniżej. 
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3. 

W kwietniowym numerze miesięcznika 

„Polska Zbrojna” ukazał się artykuł Ro-

berta Sendka Rabin z Katynia, poświę-

cony osobie rabina Barucha Steinberga. 

Skan artykułu poniżej w załączeniu. 

 

4. 

W kwartalniku Prawosławnego Ordyna-

riatu WP „Polski Żołnierz Prawosławny” 

ukazał się artykuł dr. hab. Jerzego Grzy-

bowskiego poświęcony osobie ks. Wik-

tora Romanowskiego. 

Skan artykułu poniżej w załączeniu. 

 

Zapowiedzi 

1. 

Staraniem Zarządu naszego Stowarzysze-

nia, w gazecie Nasz Dziennik od dnia 

13 kwietnia 2019 r. codzienne będą druko-

wane biogramy 33 Kapelanów Katyńskich, 

opracowane przez zespół redakcyjny stowa-

rzyszenia z dziennikarskim komentarzem 

Redakcji tej gazety. 

 

2. 

W niedzielę 5 maja 2019 r. o godz. 10.30,  

w parafii Nieledew k. Hrubieszowa (diec. 

zamojsko-lubaczowska) odbędzie się uro-

czystość poświęcenia tablicy memorialnej 

oraz Dębu Pamięci ks. Stanisława Kontka. 

Współorganizatorem uroczystości jest nasze 

stowarzyszenie. Wszystkich członków sto-

warzyszenia oraz chętnych zapraszamy na 

uroczystości w Nieledwi.  

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów 

Katyńskich otrzymało 1 350 zł dotacji  
z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-

presjonowanych na wykonanie i montaż ta-

blicy pamiątkowej ks. mjr. Stanisława 

Kontka w Nieledwi. 

 

3. 

W niedzielę 12 maja 2019 r. o godz. 11.00 

w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej (ar-

chidiecezja przemyska), planowane jest 

poświęcenie pierwszej w Polsce dębowej 

Alei Pamięci Kapelanów Katyńskich. Or-

ganizatorem uroczystości jest nasze stowa-

rzyszenie oraz miejscowy kustosz.  

 

4.  

Zarząd Stowarzyszenia zwołał na 

dzień 12 maja 2019 r. na godz. 9.00  

w Kalwarii Pacławskiej, Zwyczajne Zgro-

madzenie Ogólne Członków Stowarzysze-

nia, celem przedstawienia sprawozdania 

za rok 2018 oraz podjęcia uchwały  

o udzieleniu absolutorium. Osoby, które 

nie będą mogły być obecne w Kalwarii Pa-

cławskiej, proszone są o przesłanie swo-

ich głosów na adres stowarzyszenia lub 

drogą elektroniczną: 

 stowarzyszenie.spkk@gmail.com 

Sprawozdania i uchwały – w załączeniu 

poniżej. Prosimy o zapoznanie się z mate-

riałami. 

 

5.  

Na dzień 13 maja br., godz. 18.00 pla-

nowana jest inauguracja wystawy czaso-

wej w Muzeum Ordynariatu Polowego  

w Warszawie (podziemia katedry polo-

wej WP) poświęconej Kapelanom Katyń-

skim. Wystawa będzie dostępna przez kil-

kanaście kolejnych miesięcy. Serdecznie 

zapraszamy od zwiedzenia wystawy. 

 

 

 

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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Uchwała nr 3/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Pamięć 

Kapelanów Katyńskich w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia 

Ogólnego Członków Stowarzyszenia 

 

W oparciu o § 18. pkt. 7 lit. g), w związku z § 16. pkt. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia Pamięć 

Kapelanów Katyńskich, Zarząd Stowarzyszenia uchwala co, następuje: 

 

§ 1 

1. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów 

Katyńskich zwołuje się na dzień 12 maja 2019 r., godz. 9.00 w Domu Pielgrzyma w Kalwarii 

Pacławskiej. 

 

2. Proponowany program obrad: 

I. Otwarcie obrad przedstawienie proponowanego programu 

II. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej 

III. Zatwierdzenie programu obrad 

IV. Sprawozdanie Prezesa Zarządu za rok 2018 

V. Sprawozdanie Skarbnika za rok 2018 

VI. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

VII. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

VIII. Wolne wnioski 

IX. Zamknięcie obrad 

 

§ 2 

Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Zgromadzaniu Ogólnym mają 

możliwość głosowania korespondencyjnego w sprawie uchwały proponowanej do rozpatrzenia 

na Zgromadzaniu. Pisemne oświadczenia woli mogą być przekazane osobiście innym 

członkom stowarzyszenia, listem lub pocztą elektroniczną. Za ich dostarczenie do terminu 

rozpoczęcia obrad, odpowiada nie mogący uczestniczyć w Zgromadzaniu Ogólnym. 

 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019 r. 



Warszawa dn. 1 marca 2019 r. 

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich 

za rok 2018 

 

 

I. Dane Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich z siedzibą w Warszawie zostało wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.04.2018 r. pod numerem KRS: 0000727503  

i uzyskało numer REGON: 369967093. 

 

Adresem siedziby Stowarzyszenia jest: ul. Kołowa, nr 4, lok. 52, 03-536 WARSZAWA 

 

W roku 2018 członkami Zarządu Stowarzyszenia byli: 

 

Łukasz Stefaniak – Prezes Zarządu, 

Barbara Tarkowska – Wiceprezes Zarządu, 

Martyna Turzyńska – Sekretarz, 

Wiesław Czajka – Skarbnik.    

 

II. Celem Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, jest podejmowanie  

i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do: 

1. Upamiętnianie kapelanów katyńskich – duszpasterzy wojska polskiego 

II Rzeczypospolitej Polskiej, różnych wyznań i religii, służby czynnej i rezerwy, którzy we 

wrześniu 1939 r. Dostali się do sowieckiej niewoli razem z żołnierzami, byli w obozach  

w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, gdzie prowadzili tajne posługi religijne dla jeńców  

i w 1940 r. Zostali pomordowani w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz w innych miejscach na 

terytorium ZSRR.  

2. Poszukiwanie, kopiowanie i rejestracja na nośnikach magnetycznych różnych 

archiwalnych dokumentów do biografii kapelanów katyńskich, szerzenie wiedzy  

w społeczeństwie o ich życiu i pracy w garnizonach wojskowych i w parafiach cywilnych w 

latach 1919-1939 oraz propagowanie informacji o religijnej działalności w obozach sowieckiej 

niewoli.  

3. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych, na opracowanie i wydawanie 

publikacji tematycznych w różnej formie we współpracy z wydawnictwami.  
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4. Gromadzenie wyodrębnionych środków na dofinansowanie teologicznych prac 

naukowych i badawczych dla grupy katolickich kapelanów katyńskich, którzy w dniu 17 grudnia 

2009 r. Zostali zgłoszeni przez ówczesny zarząd stowarzyszenia Rodzina Katyńska  

w Warszawie na kandydatów do organizowanego procesu beatyfikacyjnego Męczenników 

Wschodu - komunizmu z lat 1918-1989 w rozdziale druga wojna światowa, którzy w tym 

procesie będą reprezentowali wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej na polskim narodzie.  

5. Działalność kultu religijnego polegająca na zakładaniu i utrzymywaniu znaków kultu, 

tablic memorialnych, sadzeniu dębów katyńskich, udziale stowarzyszenia w uroczystościach 

religijnych rocznic katyńskich i patriotycznych oraz zbieraniu informacji o kulcie religijnym, 

jakim naród polski obdarza kapelanów katyńskich i wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej. 

 

III. Do najważniejszych zadań, wykonanych przez Zarząd Stowarzyszenia w 2018 r. 

zaliczyć należy: 

1. Liczne prace organizacyjne dotyczące rejestracji Stowarzyszenia w urzędach 

administracji państwowej (m. in. opracowanie Statutu, wypełnienie pliku koniecznych 

formularzy i wprowadzenie wymaganych przez KSR poprawek do dwóch  paragrafów Statutu, 

rejestracja w Urzędzie Skarbowym, założenie rachunku bankowego). 

2. Przejęcie protokolarnie od Wolontariatu Katyńskiego działającego samodzielnie od 

początku 2010 r. przy Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska w Warszawie, wszystkich zebranych 

materiałów do biografii ok. 70 Kapelanów Katyńskich, w formie papierowej i na nośnikach 

elektronicznych, książek i broszur wydanych we współpracy z Oficyną Wydawniczą Zbroja  

z Mińska Maz. oraz korespondencji prowadzonej przez Wolontariat w sprawie 23 kapelanów 

WP z lat 1919-1939 zgłoszonych wstępnie na kandydatów do procesu beatyfikacji 

męczenników wschodu;   

3. Opracowanie deklaracji członkowskiej i prace informacyjne w zakresie naboru członków 

do Stowarzyszenia w efekcie czego Stowarzyszenie liczyło na koniec 2018 r. 33 członków 

zwyczajnych oraz 1 członka honorowego (tyle osób opłaciło składkę członkowską), 

mieszkających w różnych rejonach Polski, wśród których większość jest spokrewnionych w 

różnym stopniu z Kapelanami Katyńskimi;  

4. Ustalenie zasad przynależności Stowarzyszenia włączonego pod patronat Biskupa 

Polowego WP ks. bp Józefa Guzdka jego dekretem z dnia 15 czerwca 2018 r. i zatwierdzenie 

przez niego Asystenta kościelnego dla Stowarzyszenia, którym jest ks. płk dr Zbigniew Kępa, 

notariusz Ordynariatu WP. 

5. Opracowanie i wydanie drukiem Biuletynu Nr 1 Stowarzyszenia z dnia 16.06.2018 r.  

w którym zamieszczono biogramy 31 kapelanów WP z lat 1919-1939 zawodowych i rezerwy 

wszystkich wyznań oraz 2 kleryków sanitariuszy września 1939, pomordowanych w Katyniu, 

Charkowie, Twerze i na Ukrainie w 1940 r. 





Stowarzyszenie PamiQC Kapelan6w Katyiskich

NtP 5242860134 REGON 369967093

PAHqd I(APEuHdIV KATYI9KCH

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok



 



 



 



 







Uchwała nr 1/2019 z dnia 12 maja 2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 

Członków Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich w sprawie udzielenia 

absolutorium za 2018 r. Zarządowi Stowarzyszenia [PROJEKT] 

 

 

W oparciu o § 16. pkt. 7 lit. d Statutu Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, 

Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich 

uchwala co, następuje: 

 

§ 1 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich z dnia 

29 marca 2019 r. w oparciu o przedłożone sprawozdania, udzielamy absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich za okres od 13 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 

2018 r. 

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 12 maja 2019 r. 

 

 

Za……………………………….. 

Przeciw…………………………. 

Wstrzymuje się…………………. 


