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Stowarzyszenie Pamięć  

Kapelanów Katyńskich 

Biuletyn Nr 15 
 

Warszawa, 25 grudnia 2021 r. 

Boże Narodzenie A.D. 2021 

 

…Nie wiem skąd i nie wiem jak, bo sam wówczas niedawno wyszedłem ze szpitala, podostawali ko-

ledzy nawet małe świerczki; każda prycza i każda sala urządzała wigilię. Był nawet opłatek i na nim 

scena: Święta Rodzina, którą skomponował i potrafił z formy zrobionej w sekrecie przed bolszewi-

kami na opłatkach odbić nieodżałowany i świetny polski artysta redaktor Manteuffel, który z nami 

również w Starobielsku przebywał… .                                                                                           Józef Czapski 

Wigilia 

Jest taki niezwykły czas, czas magiczny raz do roku 

Na który czekają wszyscy, życie wtedy zwalnia kroku 

Jest choinka i płatek, wszystkie dzieci uśmiechnięte 

Pachnie piernik, grzyby, kapusta, pierogi na zachętę 

Chwila czasu na refleksję, przy opłatku i kolędzie 

Chwila czasu na rozmowę o tym co jest i co będzie 

Jak bardzo by się chciało zatrzymać magię dnia tego 

Na długo, ciepło choinki, uścisk dłoni kogoś bliskiego 

Lecz minie czar magiczny, tak, jak wszystko przemija 

Ale cieszmy się tą radosną chwilą oraz nadzieją 

Że za rok, znów będzie Wigilia 

Wszystkim Członkom i Sympatykom życzymy Błogosławionych Świąt  

Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. 

Zarząd SPKK 
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Informacje o minionych wydarzeniach 

1. 

W Święto Narodowe 11 listopada w kościele pw. św. 

Wojciecha w Krzepczowie (archidiecezja łódzka) od-

słonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą ks. kpt. 

Władysława Plewika.  Więcej:  

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiado-

mosci-listopad-2021/obchody-swieta-niepodle-

glosci-w-krzepczowie-z-odslonieciem-tablicy-ks-

kpt-wladyslawa-plewika-kapelana-katynskiego/   
 

 
 
 

2. 
W niedzielę 14 listopada w parafii wojskowo-cywil-

nej pw. św. Jozafata BM w Komorowie (diecezja łom-

żyńska) odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętnia-

jącą ks. gen. bryg. Kazimierza Suchcickiego. Początek 

uroczystości o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy! 

Więcej: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiado-
mosci-listopad-2021/upamietnienie-ks-gen-bryg-

kazimierza-suchcickiego-w-komorowie/  

 
 

3.  

W niedzielę 14 listopada w parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa w Łańcucie (archidiecezja przemyska) od-

słonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą ks. 

ppłk. Władysława Urbana. Więcej: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-fo-

togaleria-2021-r/ancut-odsoniecie-i-poswiecenie-

tablicy-sp-ks-ppk-wadysawa-urbana-kapelana-ka-

tynskiego-galeria-zdjec-w/  

 

Kazanie wygłoszone przez o. Krzysztofa Hurę OFMCon: 

https://youtu.be/XKGKY6edMJo 

 

Informacja w Dzienniku TVP 3 Rzeszów z tej uroczy-

stości:  

https://rzeszow.tvp.pl/56920384/w-lancucie-

upamietniono-ks-pplk-wladyslawa-urbana-za-

mordowanego-w-katyniu. 
 

 
 

 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-listopad-2021/obchody-swieta-niepodleglosci-w-krzepczowie-z-odslonieciem-tablicy-ks-kpt-wladyslawa-plewika-kapelana-katynskiego/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-listopad-2021/obchody-swieta-niepodleglosci-w-krzepczowie-z-odslonieciem-tablicy-ks-kpt-wladyslawa-plewika-kapelana-katynskiego/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-listopad-2021/obchody-swieta-niepodleglosci-w-krzepczowie-z-odslonieciem-tablicy-ks-kpt-wladyslawa-plewika-kapelana-katynskiego/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-listopad-2021/obchody-swieta-niepodleglosci-w-krzepczowie-z-odslonieciem-tablicy-ks-kpt-wladyslawa-plewika-kapelana-katynskiego/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-listopad-2021/upamietnienie-ks-gen-bryg-kazimierza-suchcickiego-w-komorowie/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-listopad-2021/upamietnienie-ks-gen-bryg-kazimierza-suchcickiego-w-komorowie/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-listopad-2021/upamietnienie-ks-gen-bryg-kazimierza-suchcickiego-w-komorowie/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-fotogaleria-2021-r/ancut-odsoniecie-i-poswiecenie-tablicy-sp-ks-ppk-wadysawa-urbana-kapelana-katynskiego-galeria-zdjec-w/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-fotogaleria-2021-r/ancut-odsoniecie-i-poswiecenie-tablicy-sp-ks-ppk-wadysawa-urbana-kapelana-katynskiego-galeria-zdjec-w/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-fotogaleria-2021-r/ancut-odsoniecie-i-poswiecenie-tablicy-sp-ks-ppk-wadysawa-urbana-kapelana-katynskiego-galeria-zdjec-w/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-fotogaleria-2021-r/ancut-odsoniecie-i-poswiecenie-tablicy-sp-ks-ppk-wadysawa-urbana-kapelana-katynskiego-galeria-zdjec-w/
https://youtu.be/XKGKY6edMJo
https://rzeszow.tvp.pl/56920384/w-lancucie-upamietniono-ks-pplk-wladyslawa-urbana-zamordowanego-w
https://rzeszow.tvp.pl/56920384/w-lancucie-upamietniono-ks-pplk-wladyslawa-urbana-zamordowanego-w
https://rzeszow.tvp.pl/56920384/w-lancucie-upamietniono-ks-pplk-wladyslawa-urbana-zamordowanego-w
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4. 

W piątek 3 grudnia w kościele garnizonowym pw. 

św. Katarzyny w Toruniu, odsłonięto i poświęcono 

tablicę upamiętniającą ks. gen. bryg. Kazimierza 

Suchcickiego. Oprócz przedstawicieli SPKK w uro-

czystościach udział wzięli członkowie toruńskiej Ro-

dziny Katyńskiej na czele z p. Prezes Barbarą Sękow-

ską-Reinke oraz członkowie Stowarzyszenia Ro-

dzina Wojskowa Garnizonu Toruń na czele z p. Prze-

wodniczącą Teresą Brzozowską. Więcej: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiado-

mosci-grudzien-2021/abp-jozef-guzdek-na-swie-

cie-artylerii-i-wojsk-rakietowych-w-toruniu/  
 

 
 

5.  

W czwartek 16 grudnia p. dr Ewa Kowalska z Insty-

tutu Pamięci Narodowej została odznaczona Krzy-
żem XXX-lecia Ordynariatu Polowego.  

Abp Józef Guzdek docenił działalność Pani Doktor na 

rzecz upamiętnienia kapelanów katyńskich i wszystkich 
ofiar zbrodni katyńskiej. W imieniu księdza arcybiskupa 

odznaczenie wręczył ks. płk Zbigniew Kępa. 

 

 

 

 

Informacje finansowe 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom i insty-

tucjom za wsparcie! Dziękujemy Wszystkim Człon-

kom stowarzyszenia, którzy opłacili składkę człon-
kowską za rok 2021. Dzięki Wam zrealizowaliśmy 

wiele inicjatyw. Szczegółowe sprawozdanie finansowe 

za ten rok przedstawimy w kolejnym numerze Biuletynu.  

Jak już informowaliśmy, we wrześniu Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy wpisał nasze stowarzyszenie na 
listę organizacji pożytku publicznego. W rozliczeniu 
rocznym za 2021 r. będzie można wskazać Stowarzysze-
nie Pamięć Kapelanów Katyńskich jako beneficjenta 1% 
podatku PIT. Nasz numer KRS 0000727503. Pamię-
tajmy o tym wypełniając deklarację roczną oraz in-
formujmy znajomych o tej możliwości. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:  

Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wiceprezes, Mar-

tyna Turzyńska – sekretarz, Wiesław Czajka – skarbnik, Dorota 

Tarkowska-Żentara. 

 

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 

KRS 0000727503 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-grudzien-2021/abp-jozef-guzdek-na-swiecie-artylerii-i-wojsk-rakietowych-w-toruniu/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-grudzien-2021/abp-jozef-guzdek-na-swiecie-artylerii-i-wojsk-rakietowych-w-toruniu/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-grudzien-2021/abp-jozef-guzdek-na-swiecie-artylerii-i-wojsk-rakietowych-w-toruniu/
mailto:stowarzyszenie.spkk@gmail.com
http://kapelanikatynscy.pl/
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Przesłanie do uczestników uroczystości odsłonięcia i poświecenia tablicy ks. mjr. Stanisława 

Matznera w Jaśle 

Warszawa, dn. 17 września 2021 r. 

 

 

Osoby Duchowne, Szanowni Panie i Panowie przedstawiciele służb mundurowych, reprezen-

tanci władz, Drogie Rodziny kapelanów katyńskich, Wszyscy uczestnicy uroczystości odsłonięcia 

i poświęcenia tablicy pamięci ku czci ks. mjr. Stanisława Matznera. 

 

W rocznicę napaści ZSRR na Polskę w kościele oo. Franciszkanów w Jaśle gromadzi wiernych 

postać ks. mjr. Stanisława Matznera, urodzonego w 1891 roku w Dębicy, który w Jaśle kształcił się 

w latach 1901-1909. W 1909 roku zdał maturę i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu! 

W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił wiele funkcji duszpasterskich jako kapelan wojskowy. 

Pod koniec 1939 lub w początkach 1940 roku został aresztowany przez sowietów. Wiosną 1940 

roku został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie, w Kijowie lub w Chersoniu. 

Jego nazwisko znajduje się na Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Warto dodać, iż jego brat, pułkownik 

Bolesław Matzner (1889–1940), został zamordowany w Katyniu. 

W 1938 r. ks. mjr Stanisław Matzner zwracając się do młodych żołnierzy w czasie obchodów 

święta 14. pułku Ułanów Jazłowieckich, wypowiedział takie słowa: „Hasłem ułana jest Bóg i Ojczy-

zna. Walczy nie z przymusu ale z dobrej woli, nie z nakazu ale z przekonania, jako żołnierz zbroi 

duszę swą w potężny oręż męstwa, poświęcenia, wytrwałości, napawa się chwałą dziejową i sam w 

niej rośnie na miarę olbrzyma. Bracia Ułani, złóżcie przysięgę, że z żelazną mocą dzierżyć będziecie, 

powierzony Wam przez Ojczyznę, skarb Jej – honor, rzecz świętą i nietykalną!” Jakże ponadczasowe 

to słowa. Można je kierować do współczesnej polskiej młodzieży jako wzór do naśladowania. Ks. 

mjr Stanisław Matzner był im wierny, aż do męczeńskiej śmierci! 

Powołane w 2018 r. za aprobatą biskupa polowego WP Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyń-

skich, ma na celu upamiętnianie Kapelanów Katyńskich oraz wsparcie procesu beatyfikacyjnego, aby 

duchowni, którzy byli wierni swemu powołaniu do końca, zostali wyniesieni do chwały ołtarzy! Ks. 

mjr Stanisław Matzner jest jednym z pośród 26 katolickich kapelanów, których pamięć czcimy i bu-

dujemy kult w społeczeństwie. 

Bardzo serdecznie dziękuję Czcigodnym oo. Franciszkanom za udostępnienie miejsca na upamięt-

nienie. Dziękuję władzom samorządowym za ufundowanie tablicy. Jestem niezwykle wdzięczny 

Wszystkim duchownym i świeckim, zebranym w tej świątyni, w rocznicę napaści ZSRR na Polskę, 

celem modlitwy za tego, który w zamyśle oprawców, miał być zapomniany! 

Proszę Was, módlcie się do Boga i Tego Dzielnego Męczennika – Wiernego Syna Najjaśniejszej Rze-

czypospolitej, dla którego jak dla ułana przewodnie były słowa: Bóg – Honor – Ojczyzna! Był im 

wierny do końca. Dzięki Waszej modlitwie, może On w przyszłości być wyniesiony do chwały ołtarzy! 

 

Szczęść Boże! 

dr Łukasz Stefaniak 

prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów 

Katyńskich 
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Przesłanie do uczestników uroczystości odsłonięcia i poświecenia tablicy ks. ppłk. Włady-

sława Urbana w Łańcucie 

Warszawa, dn. 14 listopada 2021 r. 

 

Przewielebne Osoby Duchowne, Szanowni Panie i Panowie przedstawiciele służb mundurowych, 

Reprezentanci Władz, Drogie Rodziny kapelanów katyńskich, Wszyscy uczestnicy uroczystości 

odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamięci ku czci ks. ppłk. Władysława Urbana, zgromadzeni  

w łańcuckiej farze. 

Przeżywany oktawę Święta Niepodległości. Ostatnimi dniami oddajemy cześć bohaterom, którzy 

swymi czynami przyczynili się do odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę. Często Wierni Bogu  

i „Matce Polsce”, złożyli ofiarę życia! 

Powołane w 2018 r. za aprobatą biskupa polowego WP Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyń-

skich, ma na celu upamiętnianie Kapelanów Katyńskich oraz wsparcie procesu beatyfikacyjnego, aby 

duchowni, którzy byli wierni swemu powołaniu do końca, zostali wyniesieni do chwały ołtarzy!  

Ks. ppłk Władysław Urban jest jednym z pośród 26 katolickich kapelanów, których pamięć czcimy  

i staramy się budować kult. 11 listopada br. odsłonięto tablicę ku czci ks. kpt. Władysława Plewika  

w Krzepczowie (woj. łódzkie), a 2 godz. temu tablicę ku czci ks. gen. bryg. Kazimierza Suchcickiego  

w Komorowie (woj. mazowieckie). Obecnie przeżywacie piękny akt, który dokonuje się w kościele 

św. Stanisława Biskupa w Łańcucie, gdzie posługiwał jako wikariusz ks. Władysław Urban. 

Ksiądz Urban, jako wikariusz diecezji przemyskiej działał w Krasnem i Łańcucie. Resztę swojego 

kapłańskiego życia oddał duszpasterstwu wojskowemu. Opiekował się duchowo „żołnierzami – słu-

gami Niepodległej” w czasie wojny z bolszewikami i w czasach II RP w: Łucku, Poznaniu, Ostrogu, 

Złoczowie Krzemieńcu i Białokrynicy. W 1937 r. we wniosku o Złoty Krzyż Zasługi dla ks. mjr. Wła-

dysława Urbana, inny męczennik katyński ks. gen. bryg. Czesław Wojtyniak, tak charakteryzował ks. 

Urbana: „W pracy swej skromny i gorliwy - lubiany był zawsze tak w formacjach frontowych, 

jako też na obecnem stanowisku administratora parafii wojskowej w Krzemieńcu, gdzie 

szczerą i rzetelną pracą, wielkim taktem i gorliwością duszpasterską zyskał sobie szacunek  

i uznanie.”. 

Bardzo serdecznie dziękuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Garbaczowi, który 

żywo zaangażował się w upamiętnienie byłego wikariusza łańcuckiego! Dziękuję o. Krzysztofowi Hu-

rze OFMConv, gwardianowi i kustoszowi z Kalwarii Pacławskiej za wygłoszone Słowo Boże. Ojciec 

Krzysztof jest jednym z pierwszych postulatorów sprawy kapelanów katyńskich! Wierzymy, iż ta gor-

liwość duszpasterska przyniesie pożądane owoce! Jestem niezwykle wdzięczny p. Marianowi Szpu-

narowi członkowi władz naszego stowarzyszenia, który na Podkarpaciu i nie tylko szerzy kult kape-

lanów katyńskich! Wszyscy chylimy czoła przed żołnierzami i funkcjonariuszami, którzy uświetniają 

uroczystość w Łańcucie oraz tymi, którzy strzegą naszych granic!  

Drodzy mieszkańcy Łańcuta, proszę Was, módlcie się do Boga i ks. Władysława Urbana, Dzielnego 

Męczennika – Wiernego do końca Syna Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dzięki Waszej modlitwie, 

może On być wyniesionym do chwały ołtarzy! Wierzę, iż Wasza świątynia podobnie jak kościoły  

w Krzepczowie i Komorowie, stanie się w przyszłości Sanktuarium Męczennika Katyńskiego. 

 

Szczęść Boże! 

dr Łukasz Stefaniak 

prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów 

Katyńskich 
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Jerzy Pawlikowski, SPKK 

Madonny Katyńskie (1) 
 

Pierwszym znanym szerzej obrazem Matki Boskiej 
Kozielskiej lub nazywanej inaczej Matką Boską Katyn ską jest 
wizerunek wykonany przed majem 1940 roku, przez por. 
Henryka Gorzechowskiego. Obraz-wizerunek został uratowany 
przez syna por. Henryka Gorzechowskiego, takz e Henryka, 
więzionego razem z ojcem w Kozielsku. Henryk junior uniknął 
s mierci w 1940 roku i po likwidacji pierwszego obozu w 
Kozielsku, został przewieziony do Griazowca. Z Rosji Sowieckiej 
wyszedł jako z ołnierz armii generała Władysław Andersa, mając 
przy sobie obraz podarowany przez ojca. Obraz 
Gorzechowskiego od roku 2002 jest umieszczony w Kaplicy 
Katyńskiej w Katedrze Polowej WP w Warszawie. Jest to 
wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, wycięty konturowo na 
kawałku deski sosnowej o wymiarach 13,5 x 8,5 cm. 

Inne wizerunki wykonane juz  w obozie tzw. Kozielsk II, to 
dwa bliz niacze obrazy Matki Boskiej Kozielskiej. Wykonane 
zostały w ro z nych technikach, według szkicu kapitana 
Mikołaja Arciszewskiego. Co ciekawe sam Arciszewski był 
osobą niewierzącą, o poglądach lewicowych i zwolennikiem 
wspo łpracy ze ZSRR. Odmo wił opuszczenia Rosji Sowieckiej z 
armią Andersa. Zginął w roku 1943 jako wspo łpracownik 
sowiecki  

 

po zrzuceniu na tereny okupowane przez Niemco w. 
Inspiracją dla jego projektu był fragment fresku Matki 
Boskiej Z yrowieckiej z muru prawosławnej Pustelni 
Optyn skiej w Kozielsku, miejscu więzienia polskich 
oficero w oraz obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Interesujące są szczego ły dotyczące wykonania tych 
dwo ch wizerunko w Matki Boskiej Kozielskiej. Obrazy 
wykonano na desce pochodzącej ze zniszczonego 
ikonostasu. Deskę przeciął na dwie częs ci więzien  II 
Kozielska gen. Władysław Jan Przez dziecki. Na jednej 
namalował olejny obraz Najświętszej Maryi 
Zwycięskiej Różańcowej porucznik Michał 
Siemiradzki, na drugiej wykonał dłutem 
płaskorzeźbę Matki Boskiej Kozielskiej porucznik 
Tadeusz Zieliński. Oba wizerunki zostały w warunkach 
konspiracyjnych pos więcone przez kapelana Nikodema 
Dubro wkę w jego celi w Wielką Sobotę 1941 roku. Oba 
obrazy zostały uratowane, a ich two rcy przez yli wojnę. 
Obrazy tułały się wraz z polskimi z ołnierzami po Rosji 
Sowieckiej i po z niej na trasie ich walk po opuszczeniu 
Rosji i na emigracji. 

Obraz olejny na desce wykonany przez Michała 
Siemiradzkiego, bratanka Henryka Siemiradzkiego 
w obozie w Kozielsku w 1941 roku, został cudem 
uratowany. Po likwidacji obozu ten obraz odbył drogę 

przez po łwysep Kola do Tatiszczewa, miejsca formowania 5 Dywizji Kresowej. Wiele lat po wojnie trafił do 
ks. Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Federacji Rodzin Katyn skich. W roku 2001 obraz zawieziono do 

Wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej czczony  
w Kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej WP  
w Warszawie, wykonany przez por. Henryka 
Gorzechowskiego. 

Matka Boska Katyńska z kościoła św. Andrzeja 
Boboli w Warszawie autorstwa Michała Siemi-
radzkiego. 
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Watykanu na audiencję z Janem Pawłem II. W roku 2002 obraz intronizowano w sanktuarium ojców 
jezuitów pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Warszawie. 

Płaskorzeźba dłuta Zielińskiego była ukrywana  
i przewoz ona przez płk Adama Kosibę. Po raz pierwszy została 
wydobyta z ukrycia po amnestii i dotarciu z ołnierzy do obozu 
w Griazowcu. Była wykorzystana w ołtarzu polowym, podczas 
mszy w Griazowcu 25 sierpnia 1941 roku, odprawionej przez 
ks. płk. Franciszka Tyczkowskiego w obecnos ci gen. 
Władysława Andersa. Przed tym wizerunkiem były odprawiane 
po z niej msze we Włoszech, m. in. podczas bitwy pod Monte 
Casino. Znalazł ostatecznie swoje miejsce w londyńskim 
kościele św. Andrzeja Boboli. Obraz ukoronował Jan Paweł II 
podczas pielgrzymki do Polski na krakowskich błoniach 
8 czerwca 1997 roku, jako wizerunek Zwycięskiej Matki Boz ej 
Kozielskiej. 

Bardziej wspo łczesną jest polichromowana płaskorzez ba 
wykonana w roku 1984 na pros bę ks. Zdzisława Peszkowskiego 
przez artystę Stanisława Bałosa. Uratowała się w 2010 roku, 
poniewaz  nie znalazła się jak to bywało w latach poprzednich 
na pokładzie samolotu lecącego do Smolen ska na uroczystos ci 
katyn skie. 

Przegląd wizerunko w Matki Boskiej Katyn skiej kon czy 
płaskorzez ba będąca w posiadaniu Stowarzyszenia Pamięc  
kapelano w Katyn skich. Jest to kopia wzorowana na płaskorzez bie 
wykonanej przez Stanisława Bałosa dla ks. Zdzisława 
Peszkowskiego. Jako dar dla SPKK od W. Cz. i J. P. pielgrzymujących 
do Matki Boskiej Lichen skiej 22 maja 2020 roku, została 
ofiarowana Stowarzyszeniu podczas kolejnej Pielgrzymki do 
Kalwarii Pacławskiej, związanej z kultywowaniem pamięci  
o Kapelanach Katyn skich. 

 
 
 
 
 
 
 

Wizerunek Zwycięskiej Matki Bożej Ko-
zielskiej z kościoła św. Andrzeja Boboli  
w Londynie, wykonany przez por. Tadeu-
sza Zielińskiego w obozie w Kozielsku II. 

Ks. Zdzisław Peszkowski przy wizerunku 
Matki Boskiej Katyńskiej, która 
podtrzymuje rozstrzelaną głowę 
żołnierza. 

Poświęcenie wizerunku Matki Boskiej Ka-
tyńskiej Opiekunki SPKK w Kalwarii Pa-
cławskiej w 2020 r. 
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„Katyń w filatelistyce”  

dzięki uprzejmości pana Piotra Niewczasa 
 

Toronto Ontario    14.09.1980 

KATYN MONUMENT UNVEILING DEVOILEMENT DU MONUMENT KATYN  SEPT. 14 SEPT. 

 

London W.6.    20.09.1980 

EX-COMBATANTS ASSOCIATIONS REUNION DAY KATYN MEMORIAL 1940 

Oprac. P. Niewczas  


