Stowarzyszenie Pamięć
Kapelanów Katyńskich
Biuletyn Nr 16
Warszawa, 20 kwietnia 2022 r.

Tablica do Yorba Linda, fot. K. Stępkowski

Informacje o minionych wydarzeniach
1.
W sobotę 12 marca br. w katedrze polowej WP
w Warszawie zostały poświęcone tablice kapelanów
katyńskich do Chicago i Yorba Linda.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział
w uroczystościach.
Więcej:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-marzec-2022/poswiecenie-tablic-upamietniajacych-kapelanow-ofiar-zbrodni-katynskiej/

Retransmisja uroczystości:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/video-4galeria-video/transmisja-z-uroczystosci-poswiecenia-tablic-kapelanow-katynskich-5/
Audycja w PR Rzeszów:
https://radio.rzeszow.pl/audycje/kapelani-katynscy-nowe-upamietnienia-w-stanach-zjednoczonych

Informacje finansowe

2.
W sobotę 12 marca br. miało miejsce Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
Zgodnie z wolą zebranych na II kadencję 2022-2026
przedłużono mandat dotychczasowym władzom.
W skład zarządu wchodzą: Łukasz Stefaniak – prezes,
Barbara Tarkowska – wiceprezes, Martyna Turzyńska –
sekretarz, Wiesław Czajka – skarbnik. Komisję Rewizyjną tworzą: Jerzy Pawlikowski – przewodniczący, Marian Szpunar – wiceprzewodniczący, Karolina Kucińska
– sekretarz.
Bardzo dziękujemy za zaufanie. Wszystkich pokornie prosimy o aktywną współpracę.

Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom i Wspomożycielom za wsparcie! Dziękujemy Wszystkim
Członkom stowarzyszenia, którzy opłacili składkę
członkowską.
Do 20 kwietnia br. składki opłaciło 43 osób z zobowiązanych. Tegoroczne wpływy ze składek wynoszą 4590 zł.
Największym dotychczasowym przedsięwzięciem było
wykonanie tablic do Chicago i Yorba Linda w Stanach
Zjednoczonych. Nasz koszt to 8500 zł bez jednego grosza. Pomoc w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy od Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej
w kwocie 8000 zł. Koszt wysyłki tablic do USA, kilka tysięcy złotych pokrył Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzięki tym okolicznościom możemy
cieszyć się obecnością pamięci o Kapelanach Katyńskich
w Chicago i Yorba Linda.
Były to dotychczas wydarzenia wywołujące największy
obrót finansowy w naszym stowarzyszeniu w tym roku.
Przed nami kolejne przedsięwzięcia, na które pozyskujemy środki mając nadzieję na ich pełną realizację.

3.
13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Przedstawiciele stowarzyszenia
brali w nich udział. Poniżej relacje z Warszawy i Torunia. Prosimy, aby w miejscach gdzie są upamiętnienia kapelanów katyńskich modlić się 13 kwietnia
oraz 17 września. Prosimy o przysyłanie relacji z takich uroczystości.

Varia

Warszawa:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-kwiecien-2022/muzeum-katynskie-msza-sww-intencji-ofiar-zbrodni-katynskiej/

Na kolejnych stronach prezentujemy różne opracowania związane z naszą działalnością.
W tym numerze Biuletynu, zachęcamy do zapoznania się z:
1. osobistym wspomnieniem o śp. Matyldzie Król, spisanym przez jej córkę Wandę Król. Prezentujemy również
kilka zdjęć obrazów śp. Matyldy.
2. kolejnym odcinkiem „Katyń w filatelistyce”, ze zbiorów naszego członka p. Piotra Niewczasa.
3. tekstem „Jestem Dumny” II czyli Panteon Skierniewickich Bohaterów, autorstwa Członka naszego stowarzyszenia p. płk. Andrzeja Krysiaka.
4. pierwszym odcinkiem cyklu „Kapelani Katynia”, rozpoczętym przez kwartalnik „Polska Zbrojna Historia”
(NR 1 (21) 2022).
5. archiwalnym artykułem dr. Roberta Sendka „Zamordowany Za prawdę”. W prawosławnym Wielkim Tygodniu prezentujemy sylwetkę ks. Stefana Kriwoszijewa.

Toruń:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-kwiecien-2022/torun-modlitwa-za-ks-genbryg-kazimierza-suchcickiego-ofiare-zbrodni-katynskiej/
4.
Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę pocztową z podobizną ks. ppłk. Andrzeja Niwy. Bardzo
dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły
się do tego dzieła.

Zespół redakcyjny:
Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wiceprezes, Martyna 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
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Varia
Wspomnienie o śp. Matyldzie Król - Honorowym Członku Stowarzyszenia Pamięć
Kapelanów Katyńskich

W ubiegłym roku 6 listopada w wieku 95 lat odeszła od nas moja Mama Matylda
Krol. Była honorowym członkiem Stowarzyszenia Pamięc Kapelanow Katynskich. Znała
zamordowanego w Katyniu w 1940 roku kapelana Jana Leona Ziołkowskiego, był Jej
wujem. Pamiętała Go ze swojego dziecinstwa, bowiem Kapelan pochodził z sąsiedniej
wioski, Woli Wieruszyckiej. Mama urodziła się 1 marca 1926 roku we wsi Kamyk
w powiecie bochenskim, w rodzinie ziemianskiej. Od dziecinstwa marzyła o malowaniu
obrazow, czując, ze Bog obdarzył Ją takim talentem. Jednakze cięzkie czasy wojenne nie
pozwalały na to. Po wojnie w roku 1948 wyszła za mąz i przeprowadziła się do Krakowa.
Tam oddała się całkowicie swojej rodzinie i wychowywaniu czworki dzieci. Dopiero
w dojrzałym wieku mogła realizowac swoje dziecięce marzenia i pasje malarskie. Była
samoukiem, swoimi sposobami dochodziła do techniki malowania olejnego. W roku 1987
wstąpiła do Stowarzyszenia Plastykow Nieprofesjonalnych Ziemi Krakowskiej i tam
korzystała ze wskazowek profesora krakowskiej ASP Włodzimierza Karcza. Będąc
członkiem Stowarzyszenia przez ponad 20 lat, brała udział w licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Była wielokrotnie nagradzana i wyrozniana, między innymi
I-wszą nagrodą od Prof. Wiktora Zina. Jej prace znajdują się w kilku kosciołach (między
innymi w kosciele w Łapanowie, obok gabloty poswięconej kapelanowi Janowi Leonowi
Ziołkowskiemu), w domach kultury oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Podczas pierwszej wizyty Ojca Sw. Jana Pawła II w Polsce, podarowała mu namalowany
przez siebie obraz, przedstawiający Dom Rodzinny Papieza w Wadowicach. Namalowała
rowniez tłum pod Oknem Papieskim na ul. Franciszkanskiej 3 w Krakowie. Artystka
chętnie uwieczniała na płotnie wazne wydarzenia. Jeden z Jej obrazow, przedstawiający
zamieszki pod Kosciołem Arka Pana w Nowej Hucie w okresie stanu wojennego, znajduje
się w sali posiedzen NSZZ Solidarnosc na AGH. Na swoim obrazie przedstawiła rowniez,
wg własnej wyobrazni, symbolikę tragedii katastrofy Smolenskiej w 2010 r. Pomimo, ze
dorosłe zycie spędzała w Krakowie, to jednak kraj z lat dziecinnych i młodzienczych,
związanych ze wsią, stanowi zasadniczy temat Jej obrazow. Malowała pejzaze oraz
wiejskie chałupki i ludzi, wkomponowując w przepiękną przyrodę, przedstawiała
zanikające tradycje, chcąc ocalic je od zapomnienia. Malowała rowniez zabytkową
architekturę, koscioły i kapliczki, dworki i zamki, kwiaty, martwą naturę oraz Swiętych.
Moja Mamusia cicha, skromna, mocno wierząca w Boga i nie szukająca rozgłosu,
pozostawiła po sobie blisko 1500 przepięknych obrazow. I chociaz Jej zabrakło wsrod nas,
to ciągle będzie zyła w swoich artystycznych dziełach, dla pokolen.
Wspomnienie napisała corka Wanda Krol
Krakow, styczen 2022

Galeria obrazów autorstwa śp. Matyldy Król, na następnej stronie.
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Wielkanocna tradycja

Kapelan Jan Leon Ziółkowski

Bociany

Katastrofa smoleńska

Stary kościół w Łapanowie

Matka Boża Różańcowa
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„Katyń w filatelistyce”
dzięki uprzejmości pana Piotra Niewczasa
Buffalo N.Y. 14240 09.11.1980, 1940-1980 REMEMBER POLISH OFFICERS KATYN

Toronto Ontario 13.09.1981 KATYN MEMORABILIA EN SOUVENIR DE KATYN
EXHIBITION EXPOSITION SEPT. 13 SETP.

Oprac. P. Niewczas
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„Jestem Dumny” II czyli Panteon Skierniewickich Bohaterów
19 lutego 2022 r. Skierniewice obchodziły 565. Urodziny Miasta. Data ta w świadomości mieszkańców Skierniewic od wielu lat ma bardzo ważne znaczenie. Na kilka dni
przed tym wydarzeniem, Muzeum Historyczne Skierniewic wspólnie z władzami samorządowymi miasta, rozpoczęły kolejną, drugą odsłonę akcji edukacyjnej "Jestem Dumy".
W ten sposób wspólnie tworzymy Panteon Skierniewickich Bohaterów! Akcja edukacyjna
"Jestem Dumny" miała na celu upamiętnienie cichych bohaterów lokalnej społeczności,
którzy wierni zasadom i ideałom, swą niezłomną postawą dążyli do odzyskania przez Polskę niepodległości a następnie odbudowywali jej państwowość. Wydarzenia przedstawiane w akcji to historie mieszkańców Skierniewic i regionu, którzy swoim życiem pokazali, że patriotyzm może być postawą każdego z nas, że my również możemy zostać bohaterami swojej małej ojczyzny i Polski.
Opowieść o losach bohaterów staje się opowieścią o historii miasta, a w szerszej
perspektywie – o dziejach całego narodu polskiego. Przedstawione historie mają za zadanie pokazać ówczesny trud, wysiłek włożony w pielęgnowanie polskości i dążenie do niepodległości, niezłomne podstawy cichych bohaterów historii Polski.
Wśród kandydatów do Skierniewickiego Panteonu Bohaterów staraniem Muzeum,
Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, środowisk zrzeszonych wokół emerytów wojskowych i lokalnych stowarzyszeń paramilitarnych, został zgłoszony ks. ppłk Edward Choma,
bohater wojny polsko – bolszewickiej, pierwszy proboszcz Parafii Wojskowej w Skierniewicach, ofiara zbrodni katyńskiej.
Akcja jest kontynuacją rozpoczętego w 2018 r. projektu odkrywania i upamiętniania historii skierniewickich patriotów – bohaterów naszej ojczyzny. W 2022 r. zostaną
sfabularyzowane i opisane w formie swoistej Jednodniówki historie pięciu, spośród trzynastu Postaci, które otrzymają największą liczbę głosów. Miło mi poinformować, że w wyniku szeroko zakrojonej akcji głosowania poprowadzonej głównie przez sympatyków
Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Skierniewicach, nasz kandydat został nominowany do zaszczytnego Tytułu Skierniewickiego Panteonu Bohaterów. Warto w tym miejscu dodać, że postać Księdza jeszcze do
niedawna w ogóle nie była znana lokalnej społeczności, dopiero starania lokalnych historyków, kolejnych proboszczów Parafii Wojskowej w Skierniewicach, księży ppłk. Pawła
Piontka i Władysława Włodarczyka, Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich oraz
stowarzyszeń mundurowych ze Skierniewic, sprawiły, że postać ta na zawsze została
przywrócona w świadomości skierniewiczan. Akcję dofinansowano ze środków Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
płk w st. spocz. Andrzej Krysiak
Członek Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich
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Było ich 33. Kapelanów zawodowych i rezerwy, służących w Wojsku Polskim

i Korpusie Ochrony Pogranicza^ kapelanów policji i więziennych oraz cywilów.
Obok księży rzymskokatolickich znaleźli się również kleryk seminarium

1893-1940
^^^^%3^3
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Ksiądz diecezji mińskiej i pińskiej,
Ł^^^ri^^E starszy kapelan Okręgu Korpusu nr K
^'"^ ""''' .^^^';

Urodzony 11 Upca 1893 w Mińsku Litewskim. W 1916 otrzymał święcenia
kapłańskie w diecezji mińskiej, następnie w diecezji pińskiej. Od 1917 prefekt
szkół w Bobrujsku i Mińsku Litewskim.
W 1919 ochotniczo wstąpił do Wojska

Polskiego. Uczestnik wojny pokko-bokzewickiej. W latach
|%1 1921-1936 był kapelanem wojskowym w Słonimiu, Wilnie

^^^^^^^ i Baranowiczach, major. Po 17 września 1939 w nieznanych

|^^^^^yg|^jy^yj{{y,|3^^Q@g
lli!^!WUIitHiysW!UWllll!ĄUuliUAUISI<t!a

—- nią kapłańskie w greckokatolickiej diecezji stanisławowskie]. W latach 1919-

s^

•^^^;-%Ś^ okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzono go

^i'^^SS^ w obozie specialnym NKWD w Starobidsku. 11 listopada

EBB

i 1939 odprawił pierwszą w obozie potajemną mszę świętą. Jó-

^S-a mf riincl/i i«7cnnh«npi

ii

lym nabożeństwie, na bmdnym, przepebiionym jeńcami korytarzu... ks. Aleksandromcz z łacińskiego brewiarza thuna^zył na polski tekst Ewangelii o dzieweczce, którą Chrystus

wskrzesił... Tę Ewangelię, którą znali wszyscy, teraz shichali
tak, jakby ją słyszeli po raz pierwszy, i płakali w skrusze, że
byli tak małej wiary i że mieli chwile, w których wątpili, że
»dzieweczka nie umarła, ale śpi«". 27 marca 1940 został prze;^-3^^^ wieziony z moskiewskiego więzienia na Butyrkach do obozu
^^ w Kozielsku. Między 9 a 11 kwietnia 1940 został zamordowag^[:; ny w Lesie Katyńskim lub w piwnicy więzienia wewnętrzne-

lim^liUUBJiidiiiMi.'ciwaHa

ca
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w katedrze lubelskiej 22 czerwca 1930.
W latach 1930-1935 wikariusz w Wozu- FJ.

dżałowie. Święcenia kapłańskie przyjął ^-:

<BK

Urodzony 7 marca IX91 w Dębicy.
13 lipca 1913 otrzymał święcenia
kapłańskie w diecezji przemyskiej.
W latach 1913-1916 był wikariuszem
i katechetą w Gorlicath. 15 marca

czynie, Częstoborowicach i Zakrzówku. ^

^JW^WróWW^U.Ofi^^Ai
Ksiądz greckokatolickie) diecez)i

^^^iS^S?^

ii

Urodzony 25 października 1903 w Roż-

1916 otrzymał powołanie do służby
wojskowej w armii austn>-węgierskiej. l listopada 191K wstąl?sa?IS'!s':^^^SS^ - stał mianowany kapelanem rezerwy, kapitan. Był gorliwym ^ pił do Wojska Polskiego. Kapelan Gami/onu Olkusz i miejscowego Wojskowegi) Szpitala Zakaźnego. Od 4 stycznia 1919
^niAn^&aiVifiiKt^'Biiri^tor.t'tiriii'tiii^lnmnRica'iltaTwn-ntRi
?-a^
lUJlllKIBSlłirtl^UBIffifBRfflWBffitRHilUBBFIfllM-jillitiffil
•^^, stanie pounickiej świątyni. Dach kośdoła pokryto blachą. DoIWKtiefWW'JWplW (Wyt{t!()S!iffS^S^!S!!s^!!S^
isstss^ussmffsifiSi
i.5^§.| powiększenie cmentarza. Bolesław Cisło tak opisał jego wy- ^ reiBćntiHRWBTi^FTiTiTimlJiiiiiirtiiw.iWłiimiłiiuuiuła
jazd z parafu: „Pamiętam odjazd ks. Józefa Czemerajdy ^ 24 sierpnia 1922 mianowano go kapelauem Wujskuwego
^ z Czartowca do punktu zbornego. Po mszy ks. Józef pożegnał ^ Więzienia Karnego w Stanislawowie. W 1927 został kien)wnikiem rejonu duszpasterskiego i proboszczem parafii wojskuwej w Brześciu nad Bugiem. Od 19.i l proboszc? parafii wojskowej we Lwowie, l srycznia 1936 uzyskał awans na stopień
starszego kapelana, major. W 1939 został pruboszczem parakał. Tak parafianie żegnali swojego proboszcza. Jakby prze- t fii wojskowej w Warszawie. Wybuch wojny zastał go we Iwo^^<; czuwali, że widzą go ostatni raz". Po 17 września 1939 w nie- F$g wie. Pełnił posługę kapelańską w czasie obrony miasta. AreszOd 1935 proboszcz w Czartowcu. p"^
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Ksiądz diecezji przemyskiej, starszy
kapelan Okręgu Korpusu nr I
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:i ANTONI ALEKSANDROWICZ

B

STANISŁAW MATZNER 1891-1940
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f.:;:f^S^^^ JÓZEF CZEMERAJE^'1903-1940
Ksiądz diecezji lubelskiej,

Wszyscy zginęli w 1940 roku.
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^~^ 1922 pracował w parafiach w Kałuszu,
Am^rtimt.—ttwi^WiMN^A^ł^^^^awM-^-^.^ffi9^''lUAIMilMls'Rff'ffiin'KRffia'i'iiUABiifflnm.'tijjjjjjjyjjjj
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KBB'BfffflllU l!AU118ffiBKTB^^^Ę2y^jy^VJ3|j@j
VgHSK i!SSBFiSS!SEISBti^SM^iW»WSSKSWS^va
sal: „Przez cały szereg lat k&. tików wykazał wybitnie gorliwą swą działalność dla Polski na wszystkich dotychczas zajmowanych przez niego stanowiskach pracy zawodowej, spuAsmtiwfwitsassassiMasiSiasSSSS^^sQs^^^^^

(1889-1940), doktor praw i sędzia Najwyższego Sądu Wojsko-» •v-w'u-M-W wegu, został zamordowany w Katyniu.
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gusława Szweda, Wierni do końca. Kapelani woj- ^^^^.?~*7 ^$
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ŁUKASZ STEFANIAK doktor nauk humanistycznych w za- %^^^^^@
kresie filozofii, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięć Kapę- .-a^ TSS^S^-i8^^
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łanów Katyńskich.
łanów
Katyńskich. 'K^.'-^^S^s;
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nueia pomoc,

siła l pocitchn.
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^ym. 15,30.

I-ablin. i2 czerwca 183(1 r.

Od redakcji: W związku z przypadającą w roku 2023 osiem- ^ ^"*'^^'^4^i

dziesiątą rocznicą odkrycia mogił oficerów polskich w Ka- •-»,a^;*^§'^.;;CT'^
tyniu redakcja kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia" • " ^s^liii ^ .^

^ skich duchownych wszystkich wyznań, którzy w 1940 roku
zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni.
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Biogramy opracowano na podstawie słownika Bo- .".'-.-;- ''^
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•^y| w budynku Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie. j"~ rwanej Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Miejsce pochówku do

111

^a^

/.

^^| Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie, p'^ dziś jest nieznane. Jego brat, pułkownik Bolesław Matzner

I:

''•^SVOk'^

<;:*^a<~'u^-

towany w 1939/1940, więziony we Lwowie. Wiosną 1940 zamordowany przez hinkqonariufizy NKWD w Charkowie,
KiJDwie lub w Chersoniu. Jego nazwisko znajduje si^ na tak

^^^ znanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Był |^
->^^ więziony w Szepietówce, Starobidsku i Moskwie. W maju ^
1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD ^
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Zarządu NKWD w Smoleńsku. 18 maja 1943 w czasie niemieckiej ekshumacji ofiar w Lesie Katyńskim został rozpomany (numer AM 2455). Spoczywa na Polskim Cmentarzu
Wojennym w Katyniu. W 2UU7 awansowany do stopnia
podpułkownika.
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