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Informacje o minionych wydarzeniach 

1. 

W dniu 21 kwietnia 2022 r. w kościele garnizono-

wym pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w 

Katowicach odsłonięto tablicę upamiętniająca ks. 

mjr. Stanisława Matznera i ks. kpt. Jerzego Wrazidłę.  

 

 
Galeria zdjęć:  

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

togaleria-2022-r/katowice-msza-sw-w-82-rocznice-

zbrodni-katynskiej-pod-przewodnictwem-biskupa-

polowego-galeria-zdjec-g/ 

 

2. 

W dniu 24 kwietnia br, w kościele w Łapanowie od-
był  się koncert „Ocalić od zapomnienia” poświęcony 

pamięci ks.  Jana L. Ziółkowskiego. 

 

 
 
3.  

We wtorek 26 kwietnia br., w katedralnej świątyni 

prawosławnego ordynariatu Prawosławny Ordyna-

riusz Wojskowy JE abp Jerzy odsłonił i poświęcił ta-

blicę upamiętniającą prawosławnych kapelanów ka-

tyńskich. 

 
 

Relacje i galerie zdjęć: 

https://powp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktual-

nosci/upamietnienie-prawoslawnych-kapelanow-
katynskich/  

 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/katowice-msza-sw-w-82-rocznice-zbrodni-katynskiej-pod-przewodnictwem-biskupa-polowego-galeria-zdjec-g/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/katowice-msza-sw-w-82-rocznice-zbrodni-katynskiej-pod-przewodnictwem-biskupa-polowego-galeria-zdjec-g/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/katowice-msza-sw-w-82-rocznice-zbrodni-katynskiej-pod-przewodnictwem-biskupa-polowego-galeria-zdjec-g/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/katowice-msza-sw-w-82-rocznice-zbrodni-katynskiej-pod-przewodnictwem-biskupa-polowego-galeria-zdjec-g/
https://powp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/upamietnienie-prawoslawnych-kapelanow-katynskich/
https://powp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/upamietnienie-prawoslawnych-kapelanow-katynskich/
https://powp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/upamietnienie-prawoslawnych-kapelanow-katynskich/
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https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiado-

mosci-kwiecien-2022/warszawa-upamietnienie-

prawoslawnych-kapelanow-katynskich-w-katedral-

nej-swiatyni-prawoslawnego-ordynariatu/  

 

4. 

1 maja br. w Chicago i 8 maja br. w Yorba Linda od-

słonięto tablice upamiętniające kapelanów katyń-

skich. 

Relacja z Chicago: 

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

mosci-maj-2022/odsloniecie-tablicy-poswieconej-
kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie/ 

 

Galeria zdjęć z Chicago: 

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

togaleria-2022-r/odsoniecie-tablicy-poswieconej-

kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie-

galeria-zdjec-p/  

 

Wizyta delegacji w polskim radio w Chicago: 

http://www.polvision.com/play-vi-
deo/gosc_dnia%2005%2004%202022  

 

Relacja z Yorba Linda: 

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

mosci-maj-2022/odsloniecie-tablicy-poswieconej-

kapelanom-katynskim-w-yorba-linda-w-usa/  

 

Galeria zdjęć z Yorba Linda: 

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

togaleria-2022-r/yorba-linda-usa-odsoniecie-i-po-

swiecenie-tablic-upamietniajacych-kapelanow-ka-
tynskich-u/  

 

5. 
W dniach 17-19 czerwca br. miał miejsce Rajd Pa-

mięci Kapelanów Katyńskich wraz z dorocznymi 

uroczystościami w Kalwarii Pacławskiej. 
Dzień 1 

 
 

 

 

Relacja i zdjęcia: 

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

mosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-ka-

tynskich-17-19062022-dzien-1/  

 

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

togaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katyn-

skich-dzien-1-g/  

Dzień 2 

 
Relacja i zdjęcia: 

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

mosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-ka-

tynskich-17-19062022-dzien-2/ 

 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fo-
togaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katyn-

skich-17-19062022-dzien-2-galeria-zdjec-f/ 

 

Dzień 3 

 
Relacja i zdjęcia: 

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

mosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-ka-

tynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-paclaw-

ska/ 

 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fo-
togaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-kwiecien-2022/warszawa-upamietnienie-prawoslawnych-kapelanow-katynskich-w-katedralnej-swiatyni-prawoslawnego-ordynariatu/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-kwiecien-2022/warszawa-upamietnienie-prawoslawnych-kapelanow-katynskich-w-katedralnej-swiatyni-prawoslawnego-ordynariatu/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-kwiecien-2022/warszawa-upamietnienie-prawoslawnych-kapelanow-katynskich-w-katedralnej-swiatyni-prawoslawnego-ordynariatu/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-kwiecien-2022/warszawa-upamietnienie-prawoslawnych-kapelanow-katynskich-w-katedralnej-swiatyni-prawoslawnego-ordynariatu/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-maj-2022/odsloniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-maj-2022/odsloniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-maj-2022/odsloniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/odsoniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie-galeria-zdjec-p/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/odsoniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie-galeria-zdjec-p/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/odsoniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie-galeria-zdjec-p/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/odsoniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-na-chicagowskim-jackowie-galeria-zdjec-p/
http://www.polvision.com/play-video/gosc_dnia%2005%2004%202022
http://www.polvision.com/play-video/gosc_dnia%2005%2004%202022
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-maj-2022/odsloniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-w-yorba-linda-w-usa/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-maj-2022/odsloniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-w-yorba-linda-w-usa/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-maj-2022/odsloniecie-tablicy-poswieconej-kapelanom-katynskim-w-yorba-linda-w-usa/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/yorba-linda-usa-odsoniecie-i-poswiecenie-tablic-upamietniajacych-kapelanow-katynskich-u/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/yorba-linda-usa-odsoniecie-i-poswiecenie-tablic-upamietniajacych-kapelanow-katynskich-u/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/yorba-linda-usa-odsoniecie-i-poswiecenie-tablic-upamietniajacych-kapelanow-katynskich-u/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/yorba-linda-usa-odsoniecie-i-poswiecenie-tablic-upamietniajacych-kapelanow-katynskich-u/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-1/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-1/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-1/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-dzien-1-g/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-dzien-1-g/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-dzien-1-g/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-2/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-2/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-2/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-2-galeria-zdjec-f/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-2-galeria-zdjec-f/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-2-galeria-zdjec-f/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-paclawska/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-paclawska/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-paclawska/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-paclawska/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-pacawska-galeria-zdjec-c/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-pacawska-galeria-zdjec-c/
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katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-pacaw-

ska-galeria-zdjec-c/  

 

6. 

25 czerwca br. w Skierniewicach otarto wystawę ple-

nerową  pt. „Jestem Dumny – Panteon Skierniewic-

kich Bohaterów”. Jednym z bohaterów, wybranym 

przez społeczność lokalna został ks. ppłk Edward 

Choma. 

 
Relacja: 

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

mosci-czerwiec-2022/skierniewice-ks-pplk-
edward-choma-bohaterem-akcji-jestem-dumny-ii/  

 

7. 
10 lipca br. w parafii rzymskokatolickiej Przemie-

nienia Pańskiego w Czartowcu na Zamojszczyźnie 

odbyły się uroczystości 100-lecia erygowania para-

fii. Jednym z elementów uroczystości było poświęce-

nie nowej tablicy upamiętniającej ks. mjr. Józefa Cze-

merajdę. 

 
Relacja i zdjęcia: 
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiado-

mosci-lipiec-2022/czartowiec-100-lecie-

erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamiet-

niajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-cze-

marajde/ 

 

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

togaleria-2022-r/czartowiec-100-lecie-erygowania-

parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kape-

lana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde-m/  

 

8. 

W ostatnim czasie ukazały się dwie publikacje po-

święcone kapelanom katyńskim. Polskie Radio Rze-
szów we współpracy z naszym stowarzyszeniem wy-

dało album „W obliczu Boga ślubuję Ojczyźnie. Rzecz 

o kapelanach katyńskich”. Dziękujemy władzom roz-

głośni oraz p. red. Annie Leśniewskiej za realizację 

tego cennego dzieła.  

Staraniem naszego stowarzyszenia ukazała się ko-

lejna biografia kapelana katyńskiego – ks. Edmunda 

Nowaka. Dziękujemy UdsKiOR za wsparcie finan-

sowe druku publikacji.  

Osoby zainteresowane pozyskaniem książek, pro-
szone są o kontakt z naszym stowarzyszeniem. 

 

 
 

 
 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-pacawska-galeria-zdjec-c/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/rajd-pamieci-kapelanow-katynskich-17-19062022-dzien-3-kalwaria-pacawska-galeria-zdjec-c/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/skierniewice-ks-pplk-edward-choma-bohaterem-akcji-jestem-dumny-ii/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/skierniewice-ks-pplk-edward-choma-bohaterem-akcji-jestem-dumny-ii/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2022/skierniewice-ks-pplk-edward-choma-bohaterem-akcji-jestem-dumny-ii/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-lipiec-2022/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-lipiec-2022/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-lipiec-2022/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-lipiec-2022/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-lipiec-2022/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde-m/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde-m/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde-m/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-j-fotogaleria-2022-r/czartowiec-100-lecie-erygowania-parafii-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelana-katynskiego-ks-mjr-jozefa-czemarajde-m/
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8.  

Staraniem naszego stowarzyszenia MON skorygo-

wało błędne pośmiertne awanse z 2007 r. ks. Józefa 

Czemerajdy i ks. Władysława Plewika. Obaj du-

chowni zostali pośmiertnie mianowani na stopień 

majora. 

 
 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

1. 

Zbliża się kolejna rocznica napaści ZSRR na Polskę, 
uprzejmie prosimy naszych członków w kraju i za 

granicą o zorganizowanie w miejscach, w których 

znajdują się upamiętnienia kapelanów katyńskich 

okolicznościowych modlitw. Proponujemy aby takie 

uroczystości połączone ze złożeniem kwiatów i zapa-

leniem zniczy miały miejsce w jedną z niedziel 11 lub 

18 września. W miejscach, gdzie tablice znajdują się 
w świątyniach prosimy o uzgodnienie uroczystości z 

miejscowymi proboszczami. 

Prosimy o nadsyłanie relacji i zdjęć z uroczystości na 

e-mail stowarzyszenia. 

 

2.  

Do końca roku planowane są odsłonięcia tablic ka-

pelanów katyńskich w: Krakowie, Płocku, Nowym 

Sączu, Wrocławiu i Dęblinie. O szczegółach będziemy 

informować w osobnych komunikatach. 

 

Informacje finansowe 

 

1. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom i Wspo-

możycielom za pomoc! Dziękujemy Wszystkim 

Członkom stowarzyszenia, którzy opłacili składkę 

członkowską.  
2. 
Na ręce ks. Stanisława Jankowskiego CS z Chicago i ks. 
Zbigniewa Frąszczaka SVD z Yorba Linda składamy po-
dziękowania dla wszystkich osób, które gościły i poma-
gały delegacji stowarzyszenia w czasie pobytu w USA. 
Dziękujemy Polonii z Yorba Linda za zbiórkę środków fi-
nansowych dla stowarzyszenia. Zebrano 416$ 
(1 838,72 zł). Członkowie delegacji stowarzyszenia 
koszty podróży do USA pokryli ze środków własnych. 
3. 
Z odpisu 1% podatku za 2021 r. stowarzyszenie otrzy-
mało środki w kwocie 3 896,10 zł. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wskazali nasze stowarzyszenie jako benefi-
cjenta. 
4.  
Główne wydatki stowarzyszenia w okresie maj-lipiec br.: 
- Rajd pamięci kapelanów katyńskich wraz z dorocznymi 
uroczystościami w Kalwarii Pacławskiej – 10 450,00 zł, 
- druk książki o ks. E. Nowaku – 10 393,60 zł, 
- tablice w Czartowcu i Płocku – 10 180,35 zł, 
- wydatki na film o kapelanach katyńskich – 3 900,00 zł. 
5. 
Na dzień 1 sierpnia saldo konta stowarzyszenia wynosiło 
13 175,28 zł, w kwocie zawierają się środki z dotacji ce-
lowej na film o kapelanach katyńskich wysokości 
6 100,00 zł. 
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Varia 
 

Na kolejnych stronach prezentujemy różne opraco-

wania związane z naszą działalnością. 

W tym numerze Biuletynu, zachęcamy do zapozna-
nia się z: 

1. Słowem Prezesa Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów 

Katyńskich do uczestników uroczystości w Katowicach  

w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

2. Słowem Bogusławy Dudek przed koncertem pamięci 

ks. Jana Leona Ziółkowskiego w Łapanowie w dniu 24 

kwietnia 2022 r. oraz wierszem autorki. 
3. Medytacją ks. płk. Zbigniewa Kępy podczas uroczysto-

ści upamiętnienia prawosławnych kapelanów katyń-

skich w katedralnej świątyni prawosławnego Ordyna-

riatu w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

4. Kolejnym odcinkiem „Katyń w filatelistyce”, ze zbio-

rów naszego członka p. Piotra Niewczasa. 

5. Artykułem dr. Sławomira Frątczaka Kierownika Mu-
zeum Katyńskiego „Duchowni – ofiary zbrodni katyń-
skiej”. Artykuł ukazał się w wydawnictwie okoliczno-
ściowym z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
2022. 
6. Drugim odcinkiem cyklu „Kapelani Katynia” z kwartal-
nika „Polska Zbrojna Historia” (NR 2 (22) 2022). 
 

 

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 

 
Członkowie Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich przy Pomniku Katyńskim  

w Niles k. Chicago. Stoją od prawej: Elżbieta Pawlikowska, Ryszard Bożek, Anna Wójtowicz córka twórcy 
pomnika śp. Wojciecha Seweryna, Łukasz Stefaniak, maj 2022 r. 

mailto:stowarzyszenie.spkk@gmail.com
http://kapelanikatynscy.pl/
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Varia 
 

Słowo Łukasza Stefaniaka Prezesa Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich do uczestników uroczystości  

w Katowicach w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

Ekscelencjo, Przewielebne Osoby Duchowne, Szanowni Panie i Panowie przedstawiciele służb mundurowych, repre-
zentanci władz, Droga Rodzino Katyńska, Wszyscy uczestnicy uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pa-
mięci kapelanów katyńskich związanych z Górnym Śląskiem i Zagłębiem Dąbrowskim. 
 

W oktawie Paschy A.D. 2022 w kościele garnizonowym w Katowicach gromadzą wiernych postacie kapelanów katyń-
skich ks. mjr. Stanisława Matznera i ks. kpt. Jerzego Wrazidły. 

W okresie odrodzenia państwa polskiego z Zagłębiem Dąbrowskim, związany służbą był ks. Matzner, który urodził 
się w 1891 roku w Dębicy. Był duchownym diecezji przemyskiej. 15 marca 1916 roku otrzymał powołanie do służby 
wojskowej w armii austro-węgierskiej. Był kapelanem obwodowym na powiaty: Olkusz, Miechów, Dąbrowa, Włoszczowa 
i klasztor Jasnogórski z siedzibą w Olkuszu. 1 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Został kapelanem Gar-
nizonu w Olkuszu. W tym samym dniu w Kluczach pod Olkuszem przyjął przysięgę na wierność Rzeczypospolitej od żoł-
nierzy byłego austro-węgierskiego 1 galicyjskiego pułku ułanów, który przeformował się na 8 pułk ułanów. Walczył w 
tym pułku z bolszewicką agitacją i rozluźnieniem karności. Został również kapelanem w Wojskowym Szpitalu Zakaźnym 
w Olkuszu, gdzie przebywali chorzy na tyfus żołnierze. Pełniąc posługę kapelańską zapadł na tyfus. Po wyzdrowieniu, 4 
stycznia 1919 roku został kapelanem Będzińskiego Okręgu Wojskowego. Od marca 1919 roku był również kapelanem w 
Dowództwie Okręgu Etapowego w Będzinie. Zajmował się zbiórką pieniędzy i materiałów na rzecz żołnierzy walczących 
na froncie oraz organizował świetlice i sklepy żołnierskie. Za ofiarną pracę w Będzinie otrzymał specjalne podziękowanie 
od miejscowego Komitetu Obywatelskiego. 10 września 1919 roku został mianowany kapelanem Garnizonu w Będzinie 
obejmującym powiaty Będzin, Dąbrowa i Olkusz. W sierpniu 1920 r. został proboszczem w Kielcach. Do września 1939 
roku pełnił posługę kapelana wojskowego we Lwowie, Stanisławowie, Brześciu nad Bugiem i Warszawie. 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 Ka-
tyńskiej. Warto dodać, iż jego brat, pułkownik Bolesław Matzner (1889–1940), został zamordowany w Katyniu. 

Ks. Jerzy Wrazidło urodzony 5 sierpnia 1905 roku w Biskupicach koło Zabrza, to syn ziemi górnośląskiej. W czasie 
plebiscytu na Górnym Śląsku uczestniczył w akcji plebiscytowej. W 1922 roku, po podziale Górnego Śląska, jego rodzice 
przenieśli się do Świętochłowic, a on kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie 
(obecnie Chorzów). Ukończył Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie. Był kapłanem diecezji katowickiej. W latach 
1930-39 posługiwał w Mikołowie, Katowicach-Dębie, Radzionkowie i Rybniku. 28 kwietnia 1939 roku zarządzeniem 
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego został mianowany kapelanem rezerwy. Pod koniec sierpnia 1939 roku został zmo-
bilizowany do Wojska Polskiego. Mianowano go kapelanem 3 pułku ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach. W kampanii 
polskiej 1939 roku jego pułk walczył w składzie Krakowskiej Brygady Kawalerii, należącej do Armii „Krakow”. Przeszedł 
jej cały szlak bojowy, od obrony Śląska po walki na Lubelszczyźnie. Po 20 września dostał się do sowieckiej niewoli. Był 
jeńcem specjalnego obozu NKWD w Starobielsku. Wiosną 1940 r. został zamordowany w Charkowie. 

Obydwaj duchowni byli kapelanami pułków ułanów. 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 Ojczyzna. 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 i Ks. kpt. Jerzy Wrazidło, byli im wierni, aż do męczeńskiej śmierci! 

Powołane w 2018 r. za aprobatą biskupa polowego WP Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich, 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 i ks. kpt. Jerzy Wrazidło, są w grupie 
26 katolickich kapelanów, których pamięć czcimy i budujemy kult w społeczeństwie. 

Bardzo serdecznie dziękuję bp. Wiesławowi Lechowiczowi biskupowi polowemu WP za przewodniczenie dzisiejszym 
uroczystościom i poświęcenie tablicy. Wyrazy wdzięczności kieruję do księdza proboszcza Zenona Pawelaka za udostęp-
nienie miejsca na upamiętnienie. Dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej za sfinansowanie upamiętnienia, jak również 
żołnierzom za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Jestem niezwykle wdzięczny Wszystkim duchownym i świeckim, 
zebranym w tej świątyni, celem modlitwy za tych, którzy w zamyśle oprawców, mieli być zapomniani! 

Proszę Was, módlcie się do Boga i Tych Dzielnych Męczenników – Wiernych Synów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
dla których jak dla ułana przewodnie były słowa: Bóg – Honor – Ojczyzna! Byli im wierni do końca. Dzięki Waszej modli-
twie, mogą Oni w przyszłości być wyniesieni do chwały ołtarzy! 
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Słowo Bogusławy Dudek przed koncertem pamięci ks. Jana Leona Ziółkowskiego 

w Łapanowie w dniu 24 kwietnia 2022 r. 

Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten niedzielny kwietniowy wieczór. Pragnę bardzo serdecznie podziękować 

ks, proboszczowi za  wyrażenie zgody  na zorganizowanie dzisiejszej uroczystości w naszym parafialnym kościele.  Wie-

czór ten pragniemy poświęcić  pamięci ofiar Katynia wśród , których nie zabrakło naszych krajan jak głosi napis na po-

mniku katyńskim obok naszego kościoła.  Zamysł tej uroczystości pojawił się  2 lata temu i miał być oddaniem hołdu 

ofiarom  Katynia w 80 rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń, niestety wtedy plany pokrzyżowała pandemia.  Dlatego 

dziś jak tylko stało się to możliwe pragniemy oddać hołd wszystkim poległym w kwietniu 1940 roku.  Wśród wielu tysięcy 

ofiar był  nasz rodak ks. Kapelan Jan Leon Ziółkowski, który w sposób szczególny zasługuje na naszą pamięć.   Właśnie 

miesiąc kwiecień w odniesieniu do tej postaci ma wymiar szczególny.  Ksiądz Jan Leon Ziółkowski urodził się  02 kwietnia 

1889 roku w Woli Wieruszyckiej  i zginął w kwietniu 1940 roku w Katyniu. Część swojego życia spędził tu na łapanow-

skiej ziemi.  Tu się wychował, tu przyjmował sakramenty Święte i zdobywał pierwszą wiedzę. To tu  z rodzinnych stron   

wyniósł  wychowanie, które było mocnym fundamentem do jego późniejszej pracy.  Świecenia kapłańskie ks. Ziółkowski 

przyjął w 1913 roku natomiast do duszpasterstwa wojskowego wstąpił w lipcu 1919 roku. Swoją 20 letnią pracę Kape-

lana Wojskowego pełnił na tzw. ścianie wschodniej. Był jednym z pierwszych księży ochotników, których natychmiast 

wysłano na front wojny polsko – bolszewickiej aby modlitwą i posługą duszpasterską wspierali morale wielu tysięcy 

żołnierzy walczących o  utrzymanie niepodległości i granic Polski.     

Ks. Kapelan Ziółkowski przeszedł cały szlak 5 pułku piechoty na Wileńszczyźnie, Łotwie, Ukrainie oraz w kontrofen-

sywie bitwy warszawskiej i wileńskiej. Swoją ostatnią posługę pełnił w obozie w Kozielsku, gdzie trafił  we wrześniu 

1939 roku.  Podczas swojej ponad 20 letniej służby wielokrotnie udowodnił, że takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna 

były najważniejszym wyznacznikiem jego życia. W imię tych wartości służył Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Najtrudniejszy 

egzamin przyszło ks. Kapelanowi zdać w obozie w Kozielsku, gdzie według świadków po wywozie w wigilie 1939 roku 

wszystkich księży, pozostał tylko on. Pełnił ją w trudnych obozowych warunkach do 07 kwietnia 1940,  kiedy to i on 

został wywieziony do katyńskiego lasu by podzielić straszny los współbraci. 

Dzisiaj po ponad 80 latach wspominamy tamten tragiczny czas aby oddać hołd  pomordowanym rodakom. Wspomi-

namy aby pamięć o nich przetrwała. Wspominamy nie dlatego aby rozdrapywać rany ale ku przestrodze  i aby przeciw-

stawiać się okrucieństwom wojny. Wspominamy również po to aby pamięć o swojej historii, trudnej historii przekazywać 

przyszłym pokoleniom cytując słowa św. Jana Pawła II „Naród który zapomina o swojej historii skazany jest na zagładę” 

 Pamiętajmy więc i my o naszych bohaterach i naszej historii. A ponieważ kapelan Ziółkowski od najmłodszych lat 

lubił muzykę, która towarzyszyła mu przez całe życie uczcijmy jego pamięć koncertem patriotycznym, który przygoto-

wała dla nas Orkiestra  Dęta z Sobolowa pod kierownictwem Pani Justyny Chmielek – Korbut. Serdecznie zapraszamy.  

 

 

Pamięci Kapelana Jana Leona Ziółkowskiego 

 

Moja  Ojczyzna gdzie rodzinna chatka 
Gdzie chlebem dzieli spracowana matka 
Wśród pagórków leśnych  gdzie kwitnąca łąka 
Gdzie brzmi bliski sercu ranny śpiew skowronka 
 
Choć w świat daleki rzuciła praca 
To serce często w miejsce to powraca 
Gdzie płacząca wierzba nad stawem wspomina 
Gdzie pozostali bliscy …gdzie rodzina 
 
Gdy na polu bitwy kule świstały 
Gdy w bój iść trzeba było dla Ojczyzny chwały 
Gdy krew współbraci się przelewała 
Serce i myśl często do bliskich wracała 

 
 
Gdy polec przyszło na obcej ziemi 
We wrogim kraju nie miedzy swymi 
Gdy kości mchem porosły na ziemiach obczyzny 
Pamięć powróciła do mojej Ojczyzny 
 
Gdzie kościół drewniany  gdzie rodzinna chatka 
Gdzie Ojciec mój spoczywa i Matka 
Serce me powraca z dalekiej podróży 
Do kraju który kochałem i któremu służył 

 
2 kwietnia 2022       Bogusława Dudek 
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Medytacja ks. płk. Zbigniewa Kępy podczas uroczystości upamiętnienia prawosławnych 

kapelanów katyńskich w katedralnej świątyni prawosławnego Ordynariatu  

w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

Kapelani, duchowni chrześcijańscy często modlili się słowami psalmu 23 (w innych tłumaczeniach 
jest to psalm 22). 
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.  
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:  
orzeźwia moją duszę.  
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach  
przez wzgląd na swoje imię. 
Za przykładem Chrystusa Dobrego Pasterza, kapelani wojskowi byli pasterzami dla swoich wiernych: 
żołnierzy, funkcjonariuszy i ich rodzin. Udzielali chrztu, spowiadali swoich wiernych, karmili Komunią 
św. Głosili Ewangelię, Dobrą Nowinę. Ukazywali sens życia i poświęcenia dla Ojczyzny. Nauczali mo-
dlitwy, która dawała duchowy odpoczynek i wytchnienie. Byli z żołnierzami w koszarach, na poligonie, 
wyruszyli także na front, gdy rozpętała się II wojna światowa. 
Chociażbym chodził ciemną doliną,  
zła się nie ulęknę,  
bo Ty jesteś ze mną.  
Twój kij i Twoja laska  
są tym, co mnie pociesza.  
Po wrześniowej klęsce dzielili los zaaresztowanych, uwięzionych, odesłanych do obozów w Kozielsku, 
w Ostaszkowie, Starobielsku i wielu innych. Nie przelękli się ciemnej doliny: nędznych warunków ob-
ozowego życia, chłodu, marnego pożywienia, przesłuchań i szykan. Siłę czerpali z wiary w Boga, który 
jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Krzepili się chrześcijańską na-
dzieją. Pełnili posługę kapłańską tak długo, jak było to możliwe. Do końca, do męczeńskiej śmierci mo-
dlitwą obejmowali towarzyszy niedoli, i powtarzali w Modlitwie Pańskiej: „I odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 
Stół dla mnie zastawiasz  
wobec mych przeciwników;  
namaszczasz mi głowę olejkiem;  
mój kielich jest przeobfity.  
Zjednoczyli się z Chrystusem w życiu i w śmierci. Pozostali wolni do końca. Tak jak ich Nauczyciel i Pan 
nie zostawili swoich owiec. Zasłużyli na wieniec zwycięstwa. Pisał św. Jan Ewangelista w proroczym 
natchnieniu: „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i 
wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe 
szaty, a w ręku ich palmy.  I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego 
na tronie i u Baranka». (Ap 7, 9-10). 
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną  
przez wszystkie dni mego życia  
i zamieszkam w domu Pańskim  
po najdłuższe czasy. 
Panie spraw, aby w zamieszkali w Twoim domu, w Twoim Królestwie na wieki. „I [Bóg] otrze z ich oczu 
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy przeminęły». (Ap 21,4). 
Kapelani katyńscy bądźcie naszymi orędownikami w tym trudnym czasie, kiedy za naszą granicą sły-
chać szczęk oręża, krzyk niewinnie mordowanych, torturowanych, głodzonych i zabijanych. 
Wasz los niech będzie przestrogą dla świata. Niech będzie przypomnieniem, że nienawiść sprowadza 
śmierć, zaś przebaczenie i miłość dają życie. 
Kapelani katyńscy kościołów chrześcijańskich: katoliccy, prawosławni, protestanccy, kapelanie rabi-

nie – uczcie nas wierności Bogu i miłości bliźniego do ostatniego tchnienia naszego życia.  
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„Katyń w filatelistyce”  

dzięki uprzejmości pana Piotra Niewczasa 
 
London SW 7    20.04.1990 

50 TH ANNIVERSARY DOCUMENTARY EXHIBITION 1940-1990 KATYŃ 

THE POLISH INSTITUTE AND GENERAL SIKORSKI MUSEUM 
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Oprac. P. Niewczas 
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BARUCH STEINBERG 1897–1940
Starszy rabin II klasy Okręgu Korpusu nr I,  
szef Głównego Urzędu Duszpasterstwa 
Mojżeszowego

Urodzony 17 grudnia 1897 w Przemyślanach. 
W 1917 zdał egzamin rabinacki i został asesorem 
rabinackim w Przemyślanach. Od 1920 był rabi-
nem w Dunajowie. Od 14 grudnia 1928 służył 
w Wojsku Polskim w charakterze rabina Okręgu 
Korpusu nr III w Grodnie. 1 maja 1932 przeniesio-

ny na stanowisko rabina Okręgu Korpusu nr I w Warszawie. 4 lutego 
1934 otrzymał awans na stopień starszego rabina II klasy (majora). 
W 1934 powierzono mu pełnienie obowiązków szefa Głównego Urzę-
du Duszpasterstwa Mojżeszowego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
W opinii służbowej z 1933 napisano: „Podkreśla stale swoją lojalność 
do państwa i rządu. Jako rabin postępowy i dość »bojowy« na tle pro-
wadzonej przez siebie akcji ograniczania przywilejów religijnych sze-
regowych wyznania mojżeszowego popada w konflikty ze współwy-
znawcami i naraża się na ataki w prasie”.  Po 17 września 1939 w nie-
ustalonych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony 
w Starobielsku, Moskwie i Kozielsku. 13 lub 14 kwietnia 1940 został 
zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Lesie Katyńskim lub 
w piwnicy więzienia wewnętrznego Obwodowego Zarządu NKWD 
w Smoleńsku. 28 kwietnia 1943 w czasie niemieckiej ekshumacji 
w Lesie Katyńskim został rozpoznany. Spoczywa na Polskim Cmenta-
rzu Wojennym w Katyniu. W 2007 awansowany na stopień pułkowni-
ka. 11 listopada 2018 został odznaczony Orderem Orła Białego.

RYSZARD PASZKO 1878–1940
Senior Okręgu Korpusu nr I, naczelny kapelan 
wyznania ewangelicko-augsburskiego

Urodzony 1 czerwca 1878 w Stokach koło Piotrko-
wa. W 1900 ordynowany na księdza wyznania ewangelicko- 
-augsburskiego. Był wikariuszem w Zgierzu i To-
maszowie Mazowieckim. Administrator zborów 
w Kole, Babiaku i Izbicy. W parafiach tych zakła-
dał szkoły ewangelickie z językiem wykładowym 

polskim. W czasie kazania w Kole w 1915 powiedział, że „będzie Polska 
wolna i niepodległa”. Osadzony został za to w obozie na wyspie Dän-
holm, następnie na zamku Celle. 24 czerwca 1916 zwolniony, objął 
funkcję administratora parafii w Łomży. W 1919 został przyjęty do 
Wojska Polskiego. Mianowano go naczelnym kapelanem wyznania ewan-
gelicko-augsburskiego. 8 sierpnia 1922 mianowany na stopień seniora 
(pułkownika). W 1925 generał Władysław Sikorski napisał: „W latach 
niewoli, jako duchowny i nauczyciel, zawsze podkreślał zasady narodo-
we, nie lękając się prześladowań zaborców, tak moskiewskich jak pru-
skich”. Dzięki jego staraniom 2 listopada 1925 trumnę ze zwłokami nie-
znanego żołnierza odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku na-
czelni kapelani i przedstawiciele wszystkich chrześcijańskich wyznań.  
We wrześniu 1939 trafił do niewoli sowieckiej. Był więziony w Putywlu, 
Kozielsku i Ostaszkowie. Między 17 a 21 kwietnia 1940 został zamordo-
wany przez funkcjonariuszy NKWD w budynku Obwodowego Zarządu 
NKWD w Kalininie (Twerze). Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w Miednoje. W 2007 mianowany na stopień generała brygady. 

CZESŁAW WOJTYNIAK 1891–1940
Dziekan Okręgu Korpusu nr I, kanclerz 
Polowej Kurii Biskupiej

Urodzony 19 lipca 1891 w Puszczykowie. 19 grud-
nia 1914 otrzymał święcenia kapłańskie. Był wika-
riuszem w Pniewach i Kostrzynie. W latach 1915–
1918 kapelan w armii niemieckiej. Od 1919 kape-
lan w Wojsku Polskim. Uczestniczył w walkach 
z bolszewikami w 1920. W 1921 wziął udział 

w ostatnim etapie III Powstania Śląskiego. Od 1921 wicedziekan Okręgu 
Korpusu nr VII w Poznaniu, proboszcz garnizonu i kościoła pod wezwa-
niem Świętego Józefa. W 1921 we wniosku o odznaczenie Krzyżem Wa-
lecznych napisano: „spełniając swe kapłańskie obowiązki, z narażeniem 
własnego życia przebywał najczęściej na linii bojowej, krzepiąc moralnie 
żołnierzy, czym w znacznej mierze przyczyniał się do wielu zwycięstw. 
[…] stale przebywał na linii ognia, składając dowody wielkiej odwagi oso-
bistej”. W 1929 kapelan Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowo-
gródek”. Od 1930 dziekan Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu nad Bugiem. 
Od 1934 w Polowej Kurii Biskupiej. 19 marca 1937 otrzymał awans na 
stopień dziekana (pułkownika). Od 19 stycznia 1938 pełnił obowiązki 
kanclerza, w sierpniu 1939 mianowany kanclerzem. 17 września 1939 do-
stał się do niewoli sowieckiej w okolicy Łucka. Więziony w Kozielszczyź-
nie, Kozielsku i Ostaszkowie. 5 lub 6 kwietnia 1940 został zamordowany 
przez funkcjonariuszy NKWD w budynku Obwodowego Zarządu NKWD 
w Kalininie (Twerze). Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Miednoje. W 2007 mianowany na stopień generała brygady. 

SZYMON FEDOROŃKO 1893–1940
Dziekan Okręgu Korpusu nr I,  
naczelny kapelan prawosławny

Urodzony 21 sierpnia 1893 w Czerteżu. 
W 1917 otrzymał święcenia kapłańskie w Pocza-
jowie. W latach 1918–1922 proboszcz parafii pra-
wosławnych. 15 listopada 1922 otrzymał powoła-
nie do Wojska Polskiego. W latach 1922–1939 szef 
duszpasterstwa prawosławnego OK w Przemyślu, 

Lublinie i Warszawie. 11 listopada 1935 po raz pierwszy w odrodzonej 
Polsce w garnizonowej cerkwi prawosławnej na Pradze odprawił w ję-
zyku polskim molebień w intencji państwa polskiego. Był orędowni-
kiem polonizacji prawosławia. Zarówno on, jak i podlegli mu prawo-
sławni kapelani wojskowi, z okazji świąt państwowych odprawiali 
w cerkwiach garnizonowych nabożeństwa w języku polskim. 19 mar-
ca 1937 otrzymał awans na stopień dziekana (podpułkownika). Po 
17 września 1939 w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli 
sowieckiej, prawdopodobnie w rejonie Równego. Więziony w Staro-
bielsku, Moskwie i Kozielsku. 30 kwietnia 1940 został zamordowany 
przez funkcjonariuszy NKWD w Lesie Katyńskim lub w piwnicy wię-
zienia wewnętrznego Obwodowego Zarządu NKWD w Smoleńsku. 
22 maja 1943 w czasie niemieckiej ekshumacji w Lesie Katyńskim zo-
stał rozpoznany.  Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katy-
niu. W 2007 awansowany na stopień pułkownika. 11 listopada 
2018 został odznaczony Orderem Orła Białego.

Biogramy opracowano na podstawie słownika Bogusława Szwedo, Wierni do końca. Kapelani wojskowi ofiary zbrodni katyńskiej, Warszawa 2020
ŁUKASZ STEFANIAK doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
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