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Tablice memorialne czekające na odsłonięcie w Chełmie, Skierniewicach i Łodzi

Informacje
Drodzy Członkowie i Sympatycy naszego
stowarzyszenia, od niedzieli 11 października 2020 r. kiedy to odsłoniliśmy w kościele garnizonowym w Lublinie tablicę
upamiętniającą 10 duchownych wojskowych – ofiary zbrodni katyńskiej, którzy
urodzili się, bądź posługiwali na Lubelszczyźnie, nie możemy działać publicznie na
uroczystościach masowych.

W tym jednak bardzo trudnym czasie działaliśmy wytrwale.
1.
Cyklicznie możemy słuchać audycji w PR Rzeszów o Kapelanach Katyńskich. Rozsyłamy je
systematycznie. Dziękujemy władzom PR Rzeszów i Pani red. Annie Leśniewskiej, za podjęty
trud przybliżania pamięci Bohaterów Polski.
W tym szczególnym czasie, jest to niezwykle

istotne! Dziękujemy Wszystkim rozmówcom,
którzy wspierają to dzieło, swoimi wypowiedziami!

Dziękujemy darczyńcom i członkom za hojność
i dyscyplinę wpłat składki.
Dziękujemy Wszystkim naszym członkom za
zaangażowanie swoich środków prywatnych w
realizację zadań w minionym roku. Jest to Wasza wielka darowizna. Dziękujemy!!!

2.
W tym trudnym czasie, kiedy nasi dotychczasowi najhojniejsi mecenasi – firmy prywatne,
z przyczyn obiektywnych, sami potrzebują
wsparcia, musimy szukać dodatkowych źródeł
przychodu. Zarząd podjął trudną decyzję
o podwyższeniu składki członkowskiej do
kwoty 100 zł. Tekst stosownej uchwały poniżej.
Chcemy dalej dynamicznie rozwijać kult Kapelanów Katyńskich, jednak bez naszego solidarnego wsparcia, nie damy rady. Prosimy naszych wszystkich Członków o wsparcie!
Prosimy o opłacanie składki za 2021 rok zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu.

Wybrane najkosztowniejsze rozliczenia
działalności SPKK w 2020 roku
Druk książki: „Ksiądz pułkownik Kazimierz
Suchcicki (1882-1940) Kapelan, Dziekan
Wojska Polskiego" ISBN 978-83-954675-16
Koszt
10 610,89 zł
Powiat ostrołęcki - dotacja
3 000 zł
Miasto Ostrów Mazowiecka i Muzeum Rodziny
Pileckich
4 500 zł
Darowizny celowe na książkę
2 700 zł
Dofinansowanie SPKK
410,89 zł
Druk książki pt. "Ksiądz podpułkownik Jan
Leon Ziółkowski (1889-1940) Kapelan Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza" ISBN 978-83-954675-2-3
Koszt
12 310,90 zł
Dotacja UdsKiOR
8 000 zł
Darowizny celowe na książkę
2 150 zł
Dofinansowanie SPKK
936,90 zł

3.Informacje skarbnika
Informujemy, że zeszły 2020 rok został zamknięty i zbilansowany. Zbilansowany oznacza, że suma wystawionych nam należności
udokumentowanych fakturami i rachunkami
pokryła się z wydatkami jakie opłaciliśmy z naszego konta.
Koszty takie wyniosły 43 563,81 zł. Zeszłoroczne przychody nie pokryły tych wydatków,
gdyż wyniosły 36 730,00 zł. Musieliśmy z „zapasu pieniędzy” z 2019 roku dołożyć
6 833,81 zł.

Wykonanie i instalacja na terenie sanktuarium w Wąwolnicy tablicy memorialnej poświęconej kapelanom WP ofiarom zbrodni
katyńskiej
Koszt
8 500,00 zł
Dotacja UdsKiOR
6 000 zł
Dofinansowanie SPKK
2 500 zł

Rok 2020 zakończyliśmy na plusie, ale na koncie zostało zaledwie 326,92 zł.
Jak pamiętacie wydatki wywołane były odsłonięciami licznych tablic upamiętniających naszych bohaterów, np. sama tablica-pomnik
w Wąwolnicy to kwota 8 500 zł (nasz wkład
2 500 zł). Również publikacje o ks. Ziółkowskim i ks. Suchcickim stanowiły znaczną pozycję naszych wydatków.

Tablica memorialna ks. ppłk. EdwardaChomy w kościele garnizonowym w Skierniewicach. Tablica z uwagi na epidemię jeszcze nie odsłonięta
Koszt
3 321,00 zł
Dofinansowanie SPKK
3 321 zł

Dochód ze składek członkowskich wyniósł
w 2020 r. 1 950 zł. Na pozostałą część przychodów złożyły się darowizny i dotacje. Na uwagę
zasługuje odnotowanie darowizn ze zbiórek
złomu, które wyniosły 1 170 zł. Zbierajmy
złom, a zyski ze sprzedaży wpłacajmy jako
darowiznę!!!

1 250,00 zł
1 250 zł

Wykonanie tablicy w Dębicy
Koszt
Dofinansowanie SPKK

Druk pocztówek z Kapelanami Katyńskimi
Koszt
960 zł
Dofinansowanie SPKK
960 zł
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Upamiętnienie Kapelanów
w Grodowcu
Koszt
Dofinansowanie SPKK

Katyńskich
Zespół redakcyjny:
Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wiceprezes, Martyna Turzyńska – sekretarz, Wiesław
Czajka – skarbnik, Dorota Tarkowska-Żentara.

600 zł
600 zł

4.
Plany na rok 2021 kolejnych publikacji i upamiętnień prezentujemy poniżej.

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

5.
Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z dotychczasowej działalności merytorycznej naszego stowarzyszenia.

Uchwała nr 1/2021/Z z dnia 13 stycznia 2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Pamięć
Kapelanów Katyńskich w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2021 r.
W oparciu o § 18. pkt. 7 lit. g), Statutu Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, Zarząd Stowarzyszenia uchwala co, następuje:
§1
Wysokość składki członkowskiej na 2021 rok ustala się w kwocie 100 zł.
§2
Członkowie władz stowarzyszenia, którzy uiścili w 2020 r. opłatę w kwocie 30 zł, związaną z uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności, mogą pomniejszyć składkę członkowską za 2021 r. o 30 zł.
§3
Za uchwałą głosowało 3 członków Zarządu. Przeciw – 1 członek. Nikt nie wstrzymał się do głosu.
§4
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.
Łukasz Stefaniak
Prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich
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Planowane publikacje i upamiętnienia na 2021 rok:
Lp.
1.
2.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Publikacje
Termin wydania
31.10.2021
31.10.2021
Tablice memorialne
Komu poświęcona
Miejsce
Ks. E. Choma
Skierniewice
Duchowni Ziemia Lubelska
Chełm
Duchowni Ziemia Łódzka
Łódź
Ks. W. Plewik
Krzepczów
Ks. S. Matzner
Jasło
Duchowni Ziemia Radomska
Radom
Duchowni Ziemia Wielkopolska
Poznań
Wszyscy Duchowni Katoliccy
Święty Krzyż
Wszyscy Kapelani Katyńscy
Łapanów
Wszyscy Kapelani Katyńscy
Kodeń
Wszyscy Kapelani Katyńscy
Grodowiec
Ks. K. Suchcicki
Komorowo
Ks. K. Suchcicki
Toruń
Ks. A Niwa
Ostrów Wlkp.
Komu poświęcona
Ks. mjr Mieczysław Janas
Ks. kpt. Józef Czemerajda
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Uwagi
Odsłonięcie 25 kwietnia 2021
Odsłonięcie w kwietniu 2021
Odsłonięcie w kwietniu 2021
Odsłonięcie w 1. połowie 2021
Odsłonięcie w 1. połowie 2021
Odsłonięcie w 2. połowie 2021
Odsłonięcie w 2. połowie 2021
Odsłonięcie we wrześniu 2021
Odsłonięcie w 2. połowie 2021
Odsłonięcie w 2. połowie 2021
Odsłonięcie 11 września 2021
Odsłonięcie w 2. połowie 2021
Odsłonięcie grudzień 2021
Odsłonięcie 3 maja 2021

Warszawa, dnia 27 stycznia 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z merytorycznej działalności Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich
w okresie od 13 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich, w oparciu o Statut zatwierdzony w dniu
13.04.2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w okresie sprawozdawczym rozpoczęło działalność organizacyjną i prowadziło działalność
merytoryczną w zakresie:
1. Upamiętnienia kapelanów armii polskiej z lat 1919-1939, wszystkich wyznań, którzy po kampanii
wrześniowej w 1939 r. byli zabrani do niewoli sowieckiej i wiosną w 1940 r. zostali pomordowani przez
NKWD w Katyniu, Twerze, Charkowie i w innych miejscach ZSRR.
2. Prowadzenia starań w instytucjach kościoła katolickiego w Polsce o zorganizowanie dla grupy 23 kapelanów katyńskich procesu beatyfikacyjnego jako męczenników II wojny światowej.
1. Informacje ogólne
W dniu rozpoczęcia działalności Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich liczyło 9 członków,
w tym 4 osoby Zarząd i 3 osoby Komisja Rewizyjna. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Stowarzyszeniu Pamięć Kapelanów Katyńskich działa 48. członków zwyczajnych oraz 2 członków wspierających. W okresie sprawozdawczym zmarła 1 osoba. Asystentem kościelnym stowarzyszenia jest ks. prał.
płk SG dr Zbigniew Kępa.
Większość członków Stowarzyszenia to osoby z rodzin kilkunastu Kapelanów Katyńskich, mieszkające w różnych miejscach w Polsce. Wśród nich są osoby w wieku ponad 80 lat, a nawet ponad 90 lat.
Nie wszyscy posiadają Internet, przez co kontakt e-mail i osobisty ze względu na odległości, jest utrudniony i ograniczony, ale informacje do wszystkich docierają poprzez telefony i Pocztę Polską.
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Działalność bieżącą Stowarzyszenie utrzymywało ze składek członkowskich, wynoszących 50,00 zł
rocznie, z ofiar i darowizn członków, ich rodzin, ludzi i przede wszystkim firm prywatnych. Nie mamy
lokalu na biuro, telefonu służbowego ani sprzętu elektronicznego, wykorzystujemy narzędzia własne.
Stowarzyszenie nie otrzymało środków finansowych z budżetu państwa na działalność statutową ani
grantów, nie uczestniczy w programach kultury medialnej typu „Niepodległa”, a wyjątkami w okresie
sprawozdawczym były dotacje państwowe na drukowanie książek i wykonanie tablic memorialnych, co
jest wymienione w pkt. 4 - 5.
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich zwróciło się do Krajowego Rejestru Sądowego
z prośbą o wpis na listę organizacji pożytku publicznego, aby członkowie i inne osoby oraz firmy mogły
przekazywać 1 % podatku na Stowarzyszenie. Sprawa od października ub. roku jest rozpatrywana przez
sąd rejestrowy.
Aby istnieć i rozwijać działalność potrzebne są nam większe fundusze, musimy płacić faktury za
usługi kserograficzne, pocztowe, Internet, benzynę za przejazdy służbowe, za przygotowanie: książek
do druku i ich druk, tablic memorialnych, a także za usługi księgowe.
2. Informacje o materiałach źródłowych do biografii kapelanów katyńskich
Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich w kwietniu 2018 r. przejął bezpłatnie papierowy i elektroniczny zbiór niekompletnych materiałów do biografii około 50 kapelanów WP z lat 19191939, zawodowych i rezerwy duszpasterskiej, wszystkich wyznań, pomordowanych w 1940 r. na
wschodzie (z tym, że 33 kapelanów WP ma dokumenty potwierdzające ich pobyt w obozach i śmierć
na terytorium ZSRR), zgromadzone w latach 2009-2017 przez Wolontariat działający przy Warszawskiej Rodzinie Katyńskiej, a mianowicie:
1) Fotokopie dokumentów kościelnych i państwowych z lat 1886-1939 znalezione w archiwach w różnych miastach (metryki urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia studiów teologicznych, Tabele
Służbowe wypełnione przez księży, którzy przeszli do służby militarnej).
2) Fotokopie dokumentów wojskowych z lat 1919-1939 znalezione w Centralnym Archiwum Wojskowym (karty ewidencyjne kapelanów jako oficerów WP, wnioski na odznaczenia Krzyżem Walecznych,
Krzyżem i Medalem Niepodległości, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi).
3) Fotokopie rozkazów MSW z lat 1930-1937 znalezione w archiwum Straży Granicznej o przeniesieniu
3 kapelanów do służby w Korpusie Ochrony Pogranicza przy granicy wschodniej.
4) Roczniki Kurii Polowej Wojsk Polskich z lat 1924-1932 z listą imienną kapelanów zawodowych z wymienieniem miejsca ich pracy i stanowiska.
5) Zaświadczenia indywidualne Polskiego Czerwonego Krzyża o pobycie 33 kapelanów katyńskich
w niewoli sowieckiej po 17. 09.1939 r. do końca grudnia 1939 r.
6) Fotokopie Katyńskich List Wywozowych z kwietnia i maja 1940 r. z obozów sowieckich w Kozielsku,
Ostaszkowie i Starobielsku, sporządzone przez NKWD w Moskwie, na których figurują nazwiska 31 kapelanów katyńskich - dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
7) Fotokopie zdjęć kapelanów katyńskich i pocztówek z niewoli sowieckiej oraz wspomnień o nich, zebrane w rodzinach kapelanów katyńskich, mieszkających w różnych rejonach Polski.
8) Wspomnienia o kapelanach katyńskich przekazane przez ludność z miejscowości z których pochodzili
lub gdzie służyli w latach 1913-1939 jako wikariusze, katecheci i kapelani wojskowi.
9) Relacje o religijnej działalności kapelanów w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, przekazane przez jeńców tych obozów, ocalonych przed śmiercią.
10) Świadectwa o rodzinnych znakach kultu kapelanów katyńskich (tablice w kościołach, symboliczne
płyty na grobach rodzinnych, gabloty z pamiątkami).
11) Kilka książek z materiałami do biografii 33 kapelanów katyńskich, opracowanych przez Wolontariat
i wydanych w latach 2013-2016 oraz płyty PDF z nagnaniem wszystkich materiałów.
12) Segregatory z korespondencją z lat 2009-2017 prowadzoną przez Wolontariat w sprawie materiałów do biografii kapelanów katyńskich.
13) Korespondencja prowadzona przez Wolontariat w sprawie organizacji procesu beatyfikacyjnego dla
grupy 23 kapelanów katyńskich, zgłoszonych na kandydatów do procesu beatyfikacji męczenników
wschodu z lat 1918-1989.
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Zbiór materiałów do biografii kapelanów katyńskich, rozpoczęty przez Wolontariat, jest nadal kontynuowany przez członków Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, co jest pracą żmudną i wymagającą czasu na poszukiwania dokumentów w wielu archiwach, bibliotekach, muzeach, także w rodzinach kapelanów, rozsianych po całej Polsce. Niektóre informacje biograficzno - personalne muszą
być aktualizowane w celu wyjaśniania pomyłek, jakie były w biogramach kapelańskich, publikowanych
przed 2009 r.
Nie da się tych prac załatwić przez telefon, Internet, pocztę e-mail, ponieważ na fotokopiach dokumentów muszą być pieczątki, sygnatury, podpisy ludzi którzy odpowiadają za zgodność danych z oryginalnym dokumentem i za wystawienie faktur VAT za niezbędne usługi.
3. Biuletyny Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich
Pierwszy Biuletyn informacyjny został opracowany i wydany przez Zarząd Stowarzyszenia Pamięć
Kapelanów Katyńskich w dniu 16.06.2018 r. w postaci 4 stron gazety formatu A3 i były w nim fotografie
33 kapelanów katyńskich oraz ich krótkie biogramy. Biuletyn został rozesłany do rodzin kapelańskich,
do członków Stowarzyszenia, do Ofiarodawców i różnych instytucji kościelnych, wojskowych, państwowych, prywatnych, aby przekazać informacje, że Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich przejęło i kontynuuje prace Wolontariatu Katyńskiego w zakresie zbioru materiałów do biografii kapelańskich i starań o proces beatyfikacji 23 księży kapelanów katolickich, pomordowanych w 1940 r. na terytorium ZSRR i zgłoszonych do tego procesu jako męczenników II wojny z kierunku wschodniego.
Koszt wydania 400 egzemplarzy Biuletynu Nr 1 pokryło Stowarzyszenie ze środków podarowanych
przez osoby prywatne.
W kolejnych miesiącach opracowane były Biuletyny okresowe, wysyłane pocztą e-mail i pocztą tradycyjną do członków i sympatyków stowarzyszenia. Bieżący Biuletyn ma nr 12.
4. Książki i pocztówki wydane przez Stowarzyszenie w latach 2019-2020
Bazując na materiałach przejętych z Wolontariatu, zespół autorski Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich w latach 2019-2020 opracował projekty 3 książek z materiałami do biografii niżej wymienionych Kapelanów Katyńskich, które zostały wydane drukiem:
1) Ks. ppłk. Andrzeja Niwy, kapłana z diecezji tarnowskiej, zawodowego kapelana WP w latach
1929-1939, jeńca obozu w Starobielsku, zamordowanego w Charkowie;
2) Ks. płk. Kazimierza Suchcickiego, kapłana z diecezji płockiej, zawodowego kapelana WP w latach
1919-1939, jeńca obozu w Starobielsku i Kozielsku, zamordowanego w Katyniu;
3) Ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego, kapłana z diecezji krakowskiej, zawodowego kapelana WP w latach 1919-1939, jeńca obozu w Kozielsku, zamordowanego w Katyniu.
Nasze Stowarzyszenie wydało również II edycję książki poświęconej:
4) Ks. ppłk. Stanisławowi Kontkowi, autorstwa członka stowarzyszenia ks. Zygmunta Lipskiego.
Opracowanie książek finansowaliśmy ze środków własnych. W druku publikacji wspierali nas UdsKiOR, samorząd (Miasto Rzeszów, Miasto Ostrów Mazowiecka, Powiat Ostrołęka) oraz Darczyńcy.
Książki były przekazywane do Ofiarodawców i do Urzędu w uzgodnionej ilości egzemplarzy i rozdawane
bezpłatnie!
W każdej książce są biogramy 33 Kapelanów Katyńskich oraz wspomnienia o życiu religijnym w obozach sowieckich. Ponieważ książki trafiają w różne rejony Polski, nie tylko do katolików, ale do ludzi
innych wyznań i przekonań, a także do historyków wojskowych i cywilnych, są też informacje wstępne
na temat organizacji procesu beatyfikacyjnego i przygotowywania materiałów do tego celu.
Opinie o książkach są pozytywne pod względem zawartych informacji merytorycznych, układu redakcyjnego i wyglądu zewnętrznego.
Ze środków własnych opracowaliśmy i wydaliśmy pocztówki:
1) Z tablicą w Kalwarii Pacławskie i modlitwą o rozeznanie kandydatów do procesu beatyfikacji
2) Ks. mjr Mieczysław Janas
3) Ks. ppłk Andrzej Niwia
4) Ks. ppłk Jan Ziółkowski
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5) Ks. ppłk Stanisław Kontek
6) Ks. mjr Stanisław Matzner
7) Ks. mjr Józef Mikuczewski
8) Ks. kpt. Władysław Plewik
9) Ks. ppłk Józef Skorel
10) Ks. mjr Bronisław Szwed
11) Ks. ppłk Władysław Urban
12) Ks. gen. bryg. Czesław Wojtyniak
5. Tablice memorialne Kapelanów Katyńskich
W latach 2019-2020. z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich powstały upamiętnienia:
1) 5 maja 2019 r. w parafii Nieledew k. Hrubieszowa odsłonięto i poświęcono tablicę memorialną
poświęconą ks. Stanisławowi Kontkowi.
2) 12 maja 2019 r. w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej (diec. przemyska), miało miejsce poświęcenie pierwszej w Polsce dębowej Alei Pamięci Kapelanów Katyńskich.
3) 4 listopada 2019 r. w kościele garnizonowym w Rzeszowie biskup polowy WP JE gen. bryg. Józef
Guzdek poświęcił tablicę w hołdzie Kapelanom Katyńskim, którzy urodzili się bądź posługiwali
na Podkarpaciu.
4) 1 marca 2020 r. w kościele św. Jadwigi w Dębicy odsłonięto tablicę upamiętniającą dwóch kapelanów Wojska Polskiego - ks. ppłk. Andrzeja Niwę i ks. mjr. Stanisława Matznera urodzonego w
Dębicy.
5) 9 czerwca 2020 roku w miejscowości Zręcin - województwo podkarpackie, diecezja przemyska
z inicjatywy członków stowarzyszenia, a zarazem rodziny ks. mjr. Mieczysława Janasa odsłonięto
tablicę pamiątkową poświęconą duchownemu
6) 14 czerwca 2020 r. w miejscu gdzie stał rodzinny dom ks. ppłk. Władysława Urbana w Pacławiu,
odsłonięto tablicę pamiątkową.
7) 6 września 2020 roku odsłonięto tablicę upamiętniającej wszystkich Kapelanów Katyńskich
w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
8) 13 września 2020 roku w sanktuarium MB Jutrzenki Nadziei w Grodowcu (diec. zielonogórskogorzowska) zasadzono i poświęcono Dąb Pamięci wraz z tablicą upamiętniającą Kapelanów Katyńskich.
9) 11 października 2020 roku w kościele garnizonowym w Lublinie odsłonięto i poświęcono tablicę
upamiętniającej Kapelanów Katyńskich, którzy pochodzili lub posługiwali na Ziemi Lubelskiej.
Dotychczas za dwie tablice zapłacił IPN. Za tablicę w Zręcinie – miejscowa społeczność. Dwie tablice
wspólnie ze stowarzyszeniem współfinansował UdsKiOR. Pozostałe opłaciliśmy ze środków własnych.
Kolejne tablice już przygotowane z uwagi na pandemię czekają na odsłonięcie (Skierniewice, Krzepczów – tu finansuje parafia, Chełm, Łódź). Nie wszystkie są jeszcze opłacone.
6. Audycje w Polskim Radio Rzeszów
Od 5 kwietnia 2020 r. PR Rzeszów emituje audycje poświęcone Kapelanom Katyńskim. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich stara się zorganizować rozmówców. Są to członkowie rodzin, historycy, duchowni. Audycje realizowane przez red. Annę Leśniewską w sposób atrakcyjny dla odbiorców
prezentują sylwetki Kapelanów Katyńskich. W 2020 r. zaprezentowano historię 20 duchownych różnych wyznań.
7. Starania o organizację procesu beatyfikacji 23 kapelanów katyńskich
Z materiałów, które Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich przejęło z Wolontariatu wynika,
że w dniu 17.12.2009 r. ówczesny Zarząd Warszawskiej Rodziny Katyńskiej złożył wniosek do Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie oraz do Ośrodka Dokumentacji Kanonizacyjnej Męczenników
Wschodu (1918-1989) w Drohiczynie, grupę 23 katolickich kapelanów wojskowych z lat 1919-1939 –
nazwanych kapelani katyńscy, pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze, z prośbą o włączenie
ich do w. w procesu beatyfikacyjnego na kandydatów do wyniesienia na ołtarze jako Sługi Boga,
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męczennicy II wojny z kierunku wschodniego i przedstawiciele ponad 22 000 ofiar zbrodni katyńskiej
na polskim narodzie.
Do realizacji wymienionego celu potrzebne były fotokopie dokumentów archiwalnych do opracowania biografii 23 kapelanów kandydatów, wymagane przez władze kościoła i dlatego Wolontariat rozpoczął zbieranie materiałów, aby ułatwić pracę teologom, co się okazało bardzo trudne i skomplikowane
z uwagi na długi upływ czasu, zagubienie lub zniszczenie dokumentów kapelańskich w archiwach wojskowych w czasach komunistycznych, podział administracyjny II RP na diecezje leżące po wojnie
z Niemcami w granicach Polski, Białorusi i Ukrainy, a także śmierć męczeńską 23 księży kapelanów WP
na terenach Związku Radzieckiego w kwietniu i maju 1940 r.
Mimo różnych trudności władze Kościoła Katolickiego w Polsce przyjęły wniosek o beatyfikację kapelanów wojskowych II RP – męczenników zbrodni sowieckiej na wschodzie. Niestety, mimo wielu starań, do tej pory jeszcze nie podjęto decyzji w sprawie organizacji procesu Kapelanów Katyńskich.
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich realizując postulaty społeczeństwa polskiego, wykonuje prace w celu rozszerzania wiedzy o Kapelanach Katyńskich oraz zbierania wiadomości o szerzeniu
się ich kultu jako męczenników za wiarę!
8. Informacje końcowe
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich działa niezależnie od Zarządu.
W składzie Komisji musiały nastąpić zmiany m. in. ze względu na rezygnację 2 członków w 2020 r. jednego ze względu na wiek ponad 90 lat i stan zdrowia oraz drugiego z przyczyn osobistych. Z Komisji
Rewizyjnej odeszła p. Dorota Żentara-Tarkowska i p. Józef Suchcicki. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej, zostali wybrani p. Karolina Kucińska i p. Marian Szpunar.
Ze względu na pandemię wiele planowanych prac merytorycznych i organizacyjnych Stowarzyszenia
Pamięć Kapelanów Katyńskich zostało wstrzymanych i przełożonych na czas późniejszy.
Drugą przyczyną nie podjęcia działań Stowarzyszenia w realizacji innych zadań statutowych m. in.
w zakresie rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, z grupy członków Stowarzyszenia oraz innych ludzi, jest brak środków finansowych, czego dowodem jest faktyczny stan konta na rachunku bankowym Stowarzyszenia w BS Vistula na dzień 31.12.2020 r. wynoszący: 326,92 złotych.
Dlatego Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego,
aby członkowie oraz inne osoby i instytucje, mogły przekazać 1 % podatku na realizację statutowych
zadań Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
Wiceprezes Stowarzyszenia
Pamięć Kapelanów Katyńskich
Barbara Tarkowska

Prezes Stowarzyszenia
Pamięć Kapelanów Katyńskich
dr Łukasz Stefaniak
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