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Informacje o minionych wydarzeniach 

1. W dniach 15-16 października br. miał miejsce 2 

etap pieszej pielgrzymki Do św. Józefa po drogach 

św. Jakuba w intencji upamiętnienia męczeństwa 

Kapelanów Katyńskich Warszawa-Kalisz. Pielgrzymi 

wędrowali z Niepokalanowa przez Bolimów do Ło-

wicza. 

 

 
 

Relacja: 
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-

pazdziernik/pielgrzymka-z-warszawy-do-kalisza-etap-2-

niepokalanow-bolimow-lowicz/  

 

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

2022-r/drugi-etap-pielgrzymki-weekendowej-konfraterni-

sw-jakuba-do-kalisza-od-niepokalanowa-do-owicza-galeria-

zdjec-y/  

 

2. W dniach 5-6 listopada br. miał miejsce 3 etap 

pieszej pielgrzymki Do św. Józefa po drogach św. 

Jakuba w intencji upamiętnienia męczeństwa Kape-

lanów Katyńskich Warszawa-Kalisz. Pielgrzymi wę-

drowali z Łowicza do Głowna. 
 

 
 

Relacja: 
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-

listopad/pielgrzymka-konfraterni-z-warszawy-do-kalisza-

etap-3-lowicz-glowno-lowicz/   
 

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

2022-r/pielgrzymka-konfraterni-z-warszawy-do-kalisza-

etap-3-owicz-gowno-owicz-galeria-zdjec-e/  
 

3. 11 listopada br. w kościele pw. św. Stanisława 
Kostki w Płocku odsłonięto i poświęcono tablicę 

upamiętniającą wszystkich Kapelanów Katyńskich. 

 

 
 

Relacja: 
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-

listopad/plock-kosciol-pw-sw-stanislawa-kostki-

uroczystosc-odsloniecia-tablicy-dedykowanej-kapelanom-

ofiarom-zbrodni-katynskiej/  

 

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

2022-r/pock-koscio-pw-sw-stanisawa-kostki-uroczystosc-

odsoniecia-tablicy-dedykowanej-kapelanom-ofiarom-

zbrodni-katynskiej-galeria-zdjec-h/  
 

4. W niedzielę 13 listopada 2022 r. w Bazylice Św. 
Małgorzaty w Nowym Sączu odsłonięto i poświęco-

no tablicę upamiętniającą postać ks. ppłk. Andrzeja 

Niwy, wikariusza tej parafii w latach 1923-27 i jed-
nego z kapelanów katyńskich. 

 

Relacja: 
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-

listopad/upamietniono-ks-pplk-andrzeja-niwe-kapelana-

katynskiego-pelniacego-posluge-w-nowym-saczu-w-latach-

1923-1927/  

 

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

2022-r/upamietniono-ks-ppk-andrzeja-niwe-kapelana-
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3 
 

katynskiego-peniacego-posuge-w-nowym-saczu-w-latach-

1923-1927-galeria-zdjec-9/  
 

 
 

5. 10 grudnia 2022 r. w parafii wojskowej pw. Matki 

Bożej Loretańskiej w Dęblinie została odsłonięta  

i poświęcona tablica upamiętniająca ks. mjr. Mie-

czysława Janasa. 

 

 
Relacja: 
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-

grudzien-2022/poswiecenie-tablicy-ku-czci-ks-mjr-

mieczyslawa-janasa-kapelana-katynskiego-podczas-

uroczystosci-odpustowych-w-parafii-wojskowej-pw-matki-

bozej-loretan/  

 

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

2022-r/odsoniecie-oswiecenie-tablicy-ks-mjr-mieczysawa-

janasa-kapelana-katynskiego-w-parafii-wojskowej-pw-

matki-bozej-loretanskiej-w-deblinie-galeria-zdjec-e/  

 

6. Zachęcamy do wysłuchania relacji radiowej  

z Nowego Sącza i Dęblina. Audycję zrealizowała red. 

Anna Leśniewska z PR Rzeszów. Bardzo dziękujemy 

Pani Redaktor za kolejne dźwiękowe upamiętnienie 

Kapelanów Katyńskich. 
 

Link do audycji: 
https://radio.rzeszow.pl/audycje/kapelani-katynscy-ks-

andrzej-niwa-i-ks-mieczyslaw-janas-nowe-upamietnienia-

audycja-anny-lesniewskiej  

 

7. Informujemy, iż zakończyła się realizacja filmu 

dokumentalnego „Kapelani Golgoty Wschodu”  

w reżyserii red. Bogusławy Stanowskiej-Cichoń. 

Bardzo dziękujemy Pani Redaktor i osobom zaan-

gażowanym w produkcję za włożony trud w filmo-

we upamiętnienie Kapelanów Katyńskich. 
 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

Rok 2023, to rok jubileuszy 80-tej rocznicy odkrycia 

zbrodni katyńskiej oraz 5-tej rocznicy powstania 

naszego stowarzyszenia. W związku z tym uprzej-

mie prosimy naszych członków i sympatyków  

o podjęcie inicjatyw, które proponujemy i włączenie 

się w ich realizację. 

 

1. Czynimy starania aby film „Kapelani Golgoty 

Wschodu” został wyemitowany w telewizji ogólnopol-

skiej. Chcemy jednocześnie aby był on promowany  

w różnych miejscach Polski skąd pochodzili i gdzie dzia-

łali Kapelani Katyńscy. W związku z tym prosimy osoby 

zaangażowane w naszą działalność o rozeznanie możli-

wości wyświetlenia filmu w lokalnych centrach kultury, 

w salach przy parafiach oraz wszędzie tam gdzie są 

warunki techniczne. Wszystkim nam powinno zależeć 

aby film obejrzało jak najwięcej osób. 
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2. Bardzo wszystkich prosimy aby w dniu 13 kwietnia 

2023 r. (lub najbliższych dniach tej daty), kiedy to ob-

chodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

przy upamiętnieniach Kapelanów Katyńskich w kraju, 

jak też za granica zorganizować okolicznościowe uro-

czystości (modlitwa, złożenie kwiatów). Relacje i zdję-

cia prosimy przesyłać na adres e-mail stowarzyszenia. 

 

3. Członków stowarzyszenia prosimy o zarezerwowanie 

w kalendarzu przedsięwzięć na rok 2023, daty 15 

kwietnia (sobota). W tym dniu w Warszawie planuje-

my doroczne zgromadzenie ogólne członków. Z uwagi 
na jubileusz 5-lecia SPKK chcemy aby zebranie miało 

charakter uroczysty. Pragniemy podjąć na nim uchwały 

o wyróżnieniu godnością Członka Honorowego osób 

szczególnie zasłużonych dla naszego stowarzyszenia. 

 

4. W roku 2023 nasze stowarzyszenie pragnie włączyć 

się 29 kwietnia w ogólnopolskie obchody Dnia Mę-

czeństwa Duchowieństwa Polskiego. O szczegółach 

uroczystości w Kaliszu będziemy informować. 

 
5. Członków i sympatyków stowarzyszenia zapraszamy 

na doroczne uroczystości upamiętniające Kapelanów 

Katyńskich w Kalwarii Pacławskiej. W 2023 roku 

będą one miały miejsce w niedzielę 11 czerwca.  

W dniach 9-10 czerwca będzie miał miejsce Rajd Pa-

mięci Kapelanów Katyńskich, jego uczestnicy oddadzą 

cześć męczennikom m.in. w Radomiu, Świętym Krzyżu, 

Krakowie, Wieliczce, Woli Wieruszyckiej, Łapanowie, 

Pogórskiej Woli, Rzeszowie, Pacławiu. 

 

6. W 2023 roku planujemy odsłonięcie kilku upamięt-
nień Kapelanów Katyńskich. O szczegółach będziemy 

informować na bieżąco. 

 

Informacje finansowe 

 

1. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom  

i Wspomożycielom za pomoc! Dziękujemy Wszyst-

kim Członkom stowarzyszenia, którzy opłacili 
składkę członkowską.  
 
W ostatnich miesiącach nasze stowarzyszenie poniosło 
duże wydatki związane z produkcją filmu „Kapelani 
Golgoty Wschodu” (koszt 11 tys. zł) oraz tablicą w No-
wym Sączu (koszt ok. 17 tys. zł). Dzięki życzliwości me-
cenasów podołaliśmy tym wyzwaniom. Na chwilę obec-
ną stowarzyszenie posiada na rachunku kwotę ok. 2 tys. 
zł. 
 
Członków stowarzyszenia informujemy, że wysokość 

składki członkowskiej w 2023 roku wynosi 120 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:  

Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wiceprezes, 

Martyna Turzyńska – sekretarz, Wiesław Czajka – skarbnik, Do-

rota 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Łukasza Stefaniaka w czasie uroczystości 

upamiętniającej Kapelanów Katyńskich przed bazyliką 

św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 

2. Tekstem Mieczysława M. Dutkowskiego Czwarta 

tablica pamiątkowa w Ośrodku Polonijnym Świętego Jana 

Pawła II w Yorba Linda 

3. Wybranymi życzeniami świątecznymi. 

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

rów naszego członka p. Piotra Niewczasa. 

5. Aktualną mapą upamiętnień Kapelanów Katyńskich. 

6. Kolejnymi biogramami zamieszczonymi w kwartalni-

ku „Polska Zbrojna Historia”. 

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

13 listopada 2022 Nowy Sącz 
 

Słowo prezesa Stowarzyszenia Pamięć Kapela-

nów Katyńskich Łukasza Stefaniaka w czasie uro-

czystości upamiętniającej Kapelanów Katyńskich 

przed bazyliką św. Małgorzaty 

Wasza Ekscelencjo, Przewielebne Osoby Du-

chowne, Czcigodna Rodzino Księdza Andrzeja Niwy, 

Szanowni Panie Generale i przedstawiciele służb 

mundurowych, Szczodrzy Mecenasi, Zacni Samo-

rządowcy, Droga Młodzieży 

 

Parafia św. Małgorzaty w której ks. Andrzej Niwa 

posługiwał 4 lata, była jego pierwszą po święceniach 

kapłańskich. W duchu chrześcijańskiej miłości stał się 

pasterzem ludzi. Pierwsza parafia dla kapłana, to jak 

pierwsza miłość, pamięta się ją zapewne aż do śmierci. 

Dlatego z dużym prawdopodobieństwem uwięziony  

w kazamatach NKWD w Starobielsku ks. Andrzej,  

w mroźne noce zimy 1939/40 wspominał wiernych 

znajomych z Nowego Sącza, Chełmca, Rdziostowa i in-

nych pobliskich miejscowości. 

Rola księdza Andrzeja Niwy w Starobielsku była 

ogromna! Otóż wspólnie z 4 kapelanami wojskowymi: 

Władysławem Plewikiem, Jerzym Wrazidło, Ignacym 

Drozdowiczem i Józefem Czemerajdą w okresie wielka-

nocnym AD 1940 poprzez sakrament pokuty, przygo-

tował na śmierć ponad 3 tys. polskich oficerów. Ksiądz 

Andrzej Niwa to jeden z ostatnich rekolekcjonistów 

Starobielska. W duchu chrześcijańskiej miłości - otwo-

rzył wielu bramę do nieba! 

Dziś w bazylice św. Małgorzaty dziękujemy księdzu 

Andrzejowi i innym kapelanom katyńskim za ich troskę 

za dusze polskich oficerów! 

Serdecznie witam i dziękuję za przewodniczenie Eu-

charystii i poświęcenie pamiątkowej tablicy JE ks. bp 

Wiesława Lechowicza - Biskupa polowego WP. Ser-

decznie pozdrawiam wszystkich duchownych tu obec-

nych, na czele z kapelanem SPKK ks. prał. płk. SG Zbi-

gniewem Kępą. 

Bardzo dziękuję gospodarzowi uroczystości ks. prał. 

dr. Jerzemu Jurkiewiczowi za owocną współprace  

w upamiętnieniu ks. Andrzeja. Spotkaliśmy się w sierp-

niu 2018 r. powiedział ksiądz „upamiętnienie tak, ale po 

remoncie bazyliki”. W między czasie wiele się wydarzy-

ło, m.in. pandemia. Stałość słów jest miarą ludzi wiel-

kich! Księże Proboszczu - Dziękujemy! 

Wszyscy chylimy nisko czoła przed Czcigodną Ro-

dziną Księdza Andrzeja Niwy. To Wy w swoich rodzin-

nych sanktuariach z narażeniem bezpieczeństwa  

w czasach komuny, zachowaliście bezcenne świadectwa 

i pamięć o ks. Andrzeju. Dziękujemy za odwagę, dzięku-

jemy że jesteście z nami! A są z nami: Maria Dubrawska, 

Jan Niwa, ks. Marcin Niwa i Marian Szpunar. 

Serdecznie pozdrawiam służby mundurowe na czele 

z gen. bryg. SG Stanisławem Laciugą - Komendantem 

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Panie Generale 

jak słyszeliśmy w biogramie ks. Andrzeja pierwsze kro-

ki w służbach mundurowych II RP skierował do KOP 

„Sienkiewicze”. Dziękujemy że jesteście wspólnie  

z pocztem sztandarowym, kompanią reprezentacyjną  

i Orkiestrą Reprezentacyjną. Towarzyszycie nam od 

2019 r. kiedy to w Kalwarii Pacławskiej otwieraliśmy 

Aleję dębów kapelanów katyńskich. Do dziś dęby pa-

mięci w Alei w Kalwarii Pacławskiej szumią waszą me-

lodią. Dziękujemy za wczoraj i dziś. Służby mundurowe 

reprezentują również miejscy Komendanci Policji i PSP 

insp. dr Krzysztof Dymura i st. bryg. Paweł Motyka. 

Dziękujemy że jesteście oraz poczty sztandarowe Policji 

i Państwowej Straży Pożarnej. 

Nie było by dzisiejszej uroczystości, gdyby nie Zacni 

Mecenasi tablicy pamiątkowej ks. Andrzeja. Nie wszyscy 

są dziś z nami, jednak wdzięcznym słowem ogarniamy 

wszystkich donatorów: Izabela Koral, Monika Koral-

Urbańczyk, Michał Koral, Wacław Orzech, Jan Niwa, 

Stanisław Cabaj, Leopold Szczyrek. 

Cieszymy się, że są z nami samorządowcy z Nowego 

Sącza, Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina oraz Wójt Gmi-

ny Szczurowa Zbigniew Moskal. Dziękujemy! 

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie  

w przyszłość, jak mówił św. Jan Paweł II. Nadzieją przy-

szłości jest młodzież, która nam dziś towarzyszy. Nie-

zmiernie cieszymy się, że są z nami uczniowie szkół  

z pocztami sztandarowymi: Szkoła Podstawowa Nr. 3 

im. Jana Pawła II w Ropczycach, I Liceum Ogólnokształ-

cące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, Szkoła 

Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdzio-

stowie oraz placówki z Nowego Sącza: Specjalny Ośro-

dek Szkolno - Wychowawczy. im. M. Grzegorzewskiej, 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. św. Jana Pawła II z od-

działami integracyjnymi, Zespól Szkolno-Przedszkolny 

nr 6 im. Karola Szymanowskiego, Szkoła Podstawowa 

nr 11 im Juliana Tuwima. 

Drodzy młodzi Przyjaciele, do Was należy przy-

szłość. Niezmiernie dziękujemy Wam za pamięć o boha-

terach przeszłości! 

Nie po raz pierwszy wielki wkład w upamiętnienie 

kapelanów katyńskich wniósł członek władz SPKK  

p. Marian Szpunar. Panie Marianie dziękuję. Niech ks. 

Andrzej i pozostali Kapelani Katyńscy wypraszają łaski, 

szczególnie zdrowia. 
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Drodzy Sądeczanie dziękuję Wam za obecność na 

dzisiejszej uroczystości. Na pewno wielu Waszych 

przodków w dwudziestoleciu międzywojennym zetknę-

ło się z ks. Andrzejem Niwą. Być może w starych albu-

mach są jakieś zdjęcia. Być może są rodzinne wspo-

mnienia. Dla nas takie fakty są niezmiernie cenne  

w perspektywie procesu beatyfikacyjnego, o który się 

modlimy i o modlitwę Was prosimy! 

Niech żyje Polska! Niech żyją bohaterscy Kapelani 
Katyńscy w pamięci potomnych! 
 
 
 
Mieczysław M. Dutkowski 
 

Czwarta tablica pamiątkowa w Ośrodku Polonij-

nym Świętego Jana Pawła II w Yorba Linda 

8 maja 2022 odbyła się podniosła uroczystość pa-

triotyczno-religijna. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów 

Katyńskich z Polski ufundowało tablicę pamiątkową 

“KATYŃSKĄ”, poświęconą polskim kapelanom wojsko-

wym, zamordowanym przez Sowietów w 1940 roku  

i spoczywającym w Katyniu, Charkowie, Twerze i By-

kowni. Na tej pięknej ekumenicznej tablicy umieszczono 

nazwiska 26 kapelanów rzymsko-katolickich, 1 kapela-

na grecko-katolickiego, 3 kapelanów prawosławnych,  

2 kapelanów ewangelickich i 1 kapelana rabina. Stowa-

rzyszenie w ciągu czterech lat swej działalności ufun-

dowało już ponad 20 podobnych tablic. 

W czasie uroczystej Mszy świętej celebrowanej 

przez czterech księży: naszego ks. Dyrektora Zbigniewa 

Frąszczaka, S.V.D.; ks. Proboszcza Michała Osucha  

z parafii Our Lady of the Lake z Lake Arrowhead (to ks. 

Osuch zaproponował Stowarzyszeniu nasz Ośrodek 

Polonijny w Yorba Linda na miejsce drugiej tablicy  

w Ameryce, po Bazylice Świętego Jacka w Chicago); ks. 

Jezuitę Jarosława Mikuczewskiego (świeżo upieczonego 

doktora od etyki medycznej) oraz słowackiego ks. Pavla 

Sochulaka, od niedawna kapelana Indian w San Diego. 

Ks. Zbigniew złożył serdeczne życzenia z okazji amery-

kańskiego Dnia Matki. 

Ks. Jarosław Mikuczewski wygłosił wzruszającą ho-

milię, gdyż jego stryjeczny dziadek (brat dziadka) – ks. 

major Józef Mikuczewski został zamordowany w Katy-

niu. Wskazał, że zamordowani kapelani przygotowali 

jeńców na śmierć, ale także dali przykład dla nas na 

bliskość z Panem Bogiem. Prezes Stowarzyszenia Pa-

mięć Kapelanów Katyńskich, pan Łukasz Stefaniak 

opowiedział o celach i działalności Stowarzyszenia oraz 

wręczył dwa Medale Ordynariatu Polowego im. Błogo-

sławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, nadane przez ks. 

Wiesława Lechowicza Biskupa Polowego Wojska Pol-

skiego dla ks. Zbigniewa Frąszczaka i ks. Michała Osu-

cha. Delegacja Stowarzyszenia: prezes Łukasz Stefaniak, 

Ryszard Bożek oraz Elżbieta i Jerzy Pawlikowscy, wy-

stąpiła w pięknych płaszczach. Najjaśniejsza Rzeczpo-

spolita była reprezentowana przez Konsula Pawła Lic-

kiewicza. Pięknie, jak zwykle śpiewał nasz Chór Totus 

Tuus pod dyrekcją Andrzeja Warzochy.  

Po Mszy świętej, Tablicę Pamięci Kapelanów Wojska 

Polskiego Zamordowanych przez Sowietów w 1940 r.  

w Zbrodni Katyńskiej odsłonił ks. Jarosław Mikuczew-

ski, a po modlitwie poświęcił ks. Zbigniew Frąszczak.  

Nową tablicę fachowo umocowała ekipa pod wodzą 

braci Grzegorza i Jacka Chileckich. Iwona Pisarek kupiła 

i zasadziła białe i czerwone kwiaty, tworząc piękny 

klomb w narodowych barwach, poniżej Tablicy Katyń-

skiej.  Nasz Ośrodek przygotował pod kierownictwem 

Teresy Turek i jej ekipy bardzo smaczny obiad. Nasi 

Goście siedzieli przy oddzielnym stoliku łącznie  

z księżmi, konsulem, prezesem Oddziału Orange Kon-

gresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii 

Mieczysławem M. Dutkowskim, Piotrem Śnieżyńskim, 

szefem Rady Finansowej (Parafialnej) Ośrodka, Iwoną 

Pisarek oraz prezesem Grupy “Piast” Związku Narodo-

wego Polskiego Grzegorzem Chileckim, którzy także 

zajmowali się Gośćmi wspólnie z ks. Zbigniewem, poka-

zując im uroki Kalifornii i odwożąc na lotnisko po kola-

cji w domu u zaprzyjaźnionych przyjaciół. Z inicjatywy 

Grzegorza Chileckiego zebrano $416 na rzecz Stowarzy-

szenia. Mieczysław Dutkowski, Grzegorz Chilecki i Kac-

per Turek zgłosili chęć wstąpienia do Stowarzyszenia 

Pamięć Kapelanów Katyńskich, które jest polską orga-

nizacją pożytku publicznego, odpowiednika organizacji 

non profit w Ameryce. Będziemy pierwszymi „zagra-

nicznymi” i polonijnymi członkami Stowarzyszenia. 

Czwarta nowa Tablica “Katyńska” zajęła i wkompo-

nowała się idealnie w wolne miejsce obok trzech wcze-

śniej umieszczonych tablic pamiątkowych. Odsłonięcie 

tej Katyńskiej Tablicy ma także wymowne znaczenie, 

gdyż Rosjanie, mordują bezbronnych Ukraińców w roku 

2022, podobnie jak mordowali Polaków, nie tylko,  

w roku 1940. 

Dla przypomnienia poprzednie trzy tablice ufundo-

wały organizacje polonijne wraz z Polonią z inicjatywy 

Mieczysława M. Dutkowskiego, Prezesa Kongresu Polo-

nii Amerykańskiej Południowej Kalifornii.  

Pierwszą tablicę, poświęconą pamięci kapelana Soli-

darności Ks. Jerzemu Popiełuszce, odsłonili Prezes  

i Wiceprezesi Solidarności California: Mieczysław  

M. Dutkowski (Orange) oraz Ryszard Nikodem (Los 

Angeles), Eugeniusz Grellus (Sacramento) i Janusz Pa-

kulski (San Francisco Bay Area), w dwulecie Jego mę-

czeńskiej śmierci, w dniu 19 października 1986 roku  
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w czasie pierwszego Zjazdu Solidarności California. 

Tablicę poświęcili ks. Józef Karp i kapelan Solidarności 

California ks. Leon Juchniewicz. Rzeźbę głowy ks. Jerze-

go przywiozła z Polski Krystyna Cichocka. Obecny był 

także “profesor mniemanologii stosowanej” Jan Tade-

usz Stanisławski, poeta, aktor, satyryk oraz delegaci  

z Kalifornii. Nasi Goście z Polski wyrażali podziw, że 

udało się nam tak szybko tę tablicę odsłonić.  

Drugą ekumeniczną tablicę poświęconą pamięci 

wszystkich ofiar sowieckiego komunizmu 1917-1990 

oraz niemieckiego nazizmu 1933-1945 w 61. Rocznicę 

zbrodni Katyńskiej I pierwszych transportów do nie-

mieckiego Obozu Śmierci w Auschwitz oraz 57. Roczni-

cę Powstania Warszawskiego, odsłonili Prezes Mieczy-

sław M. Dutkowski oraz Powstaniec Warszawski i wię-

zień obozu niemieckiego pani Alicja Lila Ciecek. Tablicę 

ufundował Ośrodek Polonijny Jana Pawła II oraz Kon-

gres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. 

Tablicę poświęcił ks. Monsignor Douglas Cook w dniu 

17 września 2001 w 62. rocznicę napaści sowieckiej na 

Polskę, a kwiaty złożyli weterani i przedstawiciele or-

ganizacji polonijnych. 

Trzecią tablicę odsłonięto w 25. Rocznicę 

Pontyfikatu Jana Pawła II w dniu 16 października 2003 

roku. Tablicę ukochanemu Ojcu Świętemu ufundowała 

Polonia, Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej, 

organizacje polonijne i wierni Ośrodka Polonijnego Jana 

Pawła II. Zgodę na tablicę i jej poświęcenia dokonał ks. 

Monsignor Douglas Cook, następca ks. kanonika Józefa 

Karpa, który chętnie wyraził zgodę na umieszczenie 

pierwszej tablicy. Tablice Jana Pawla II i Ks. Jerzego 

Popiełuszki zostały umieszczone przed wyniesieniem 

ICH na ołtarze. 

 

Życzenia Świąteczne 
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„Katyń w filatelistyce”  

dzięki uprzejmości pana Piotra Niewczasa 
 

Warszawa 1    20.07.1990 PAMIĘCI POLSKICH OFICERÓW KATYŃ 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffalo N.Y. 14212    29.09.1990 1940-1990 REMEMBER POLISH OFFICERS KATYN 

1940 AMPOLEX STATION 

 
 

Oprac. P. Niewczas
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MICHAŁ TYSZKA 1906–1940
Kapelan Okręgu Korpusu VI

Urodzony 7 stycznia 1906 w Piotrowie koło 
Ostrołęki. W 1930 otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa łuckiego Adolfa Szelążka. Mszę 
świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii 
Piski. Był wikariuszem w Zdołbunowie. 1 kwiet-
nia 1938 powołany na stanowisko kapelana po-

mocniczego w pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Zdołbunów”. Po 
okresie próbnym został zatwierdzony na tym stanowisku 1 września 
1938. 13 października 1938 powołany do służby czynnej w Wojsku 
Polskim. Objął stanowisko kapelana stacjonującego w Równem pułku 
Korpusu Ochrony Pogranicza „Zdołbunów”. 1 listopada 1938 otrzy-
mał nominację na stopień kapelana (kapitana). 18 września 1939 zo-
stał aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD w Równem, gdzie po-
czątkowo był więziony. Jego sprawę 27 stycznia 1940 skierowano do 
Kolegium Specjalnego NKWD. Dnia 28 marca 1940 został wywieziony 
do więzienia w Dniepropietrowsku. Wiosną 1940 został zamordowany 
przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie, w Kijowie lub w Cherso-
niu. Mógł być zamordowany także w Dniepropietrowsku. Jego nazwi-
sko znajduje się na tak zwanej ukraińskiej liście katyńskiej z kwietnia 
1940, pozycja 2928 (lista dyspozycyjna NKWD nr 42–139). Miejsce 
pochówku do dziś jest nieznane. W 2022 awansowany na stopień 
majora.

JÓZEF KACPRZAK 1886–1940
Kapłan diecezji łódzkiej,  
kapelan rezerwy Wojska Polskiego

Urodzony 2 lipca 1886 w Nakwasinie. 10 lipca 
1913 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 
1913–1920 był wikariuszem w Cygowie, Dobrem, 
Sochaczewie, Łowiczu, Powsinie i Tomaszowie  
Mazowieckim. W latach 1914–1915 pełnił również 
funkcję kapelana w armii rosyjskiej. W 1920 wstą-

pił do Wojska Polskiego i jako kapelan uczestniczył w wojnie polsko- 
-bolszewickiej. W 1921 został inkardynowany do diecezji łódzkiej. W la-
tach 1923–1927 wikariusz w Zgierzu i Łęczycy, kapelan w więzieniu 
w Łęczycy. W latach 1927–1930 proboszcz w Tumie i Gałkowie. W la-
tach 1930–1939 kapelan w łódzkich szpitalach i więzieniu, prefekt łódz-
kich szkół, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży Męskiej, kanonik honorowy Łódzkiej Kapituły Katedralnej. Zofia 
Kulińska-Wilczek, uczennica księdza Kacprzaka, tak go wspominała: 
„Był bardzo lubiany przez młodzież, ponieważ prowadził katechezy 
w niezwykle zajmujący sposób, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi poprzez 
własne prace plastyczne. Niepowtarzalne lekcje religii z wdzięcznością 
wspominają jego uczniowie”. We wrześniu 1939 wymaszerował z łódz-
kimi policjantami na wschód. Dostał się do niewoli sowieckiej na Woły-
niu. Więziony w Szepietówce i Ostaszkowie. Między 29 kwietnia a 1 ma-
ja 1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w budynku 
Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie. Spoczywa na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Miednoje. W 2007 awansowany na stopień majora.

ANDRZEJ SZEPTYCKI 1912–1940
Kleryk Metropolitalnego  
Seminarium Duchownego we Lwowie

Urodzony 5 sierpnia 1912 w Przyłbicach, powiat 
Jaworów. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
podjął studia w Antwerpii. Następnie studiował 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 
(magisterium w 1937). W 1935 powołany na 
przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych 

Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Praktykę odbył w 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich w Brodach. W 1938 otrzymał nominację na stopień 
podporucznika. W 1938 wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego we Lwowie.  We wrześniu 1939 nie został zmobilizowany. 
W mundurze podporucznika dołączył do oddziału sanitarnego kapita-
na Jerzego Myszkowskiego, który przejeżdżał przez Przyłbice. Po 
17 września 1939 dostał się do niewoli. Był więziony w Kozielsku, 
gdzie dowiedział się o zamordowaniu przez NKWD swoich rodziców. 
W liście do dawnej niani, Olgi Frydrychowej, napisał: „Ciężko mi bar-
dzo i blisko rozpaczy było po tym co napisałaś – ale Pan Bóg wie co ro-
bi – i może dla nich będzie lepiej, że otrzymali spoczynek, na który so-
bie dobrze zasłużyli…”. Między 16 a 19 kwietnia 1940 został zamor-
dowany przez funkcjonariuszy NKWD w Lesie Katyńskim lub w piw-
nicy więzienia wewnętrznego Obwodowego Zarządu NKWD w Smo-
leńsku. W 1943 w czasie niemieckiej ekshumacji został rozpoznany. 
Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. W 2007 awan-
sowany na stopień porucznika.

ALEKSANDER DUBIEL 1906–1940
Kapłan diecezji lubelskiej, kapelan rezerwy 
Wojska Polskiego

Urodzony 7 grudnia 1906 we Frampolu. 21 czerw-
ca 1931 otrzymał święcenia kapłańskie. Kapelan 
harcerzy. Prowadził aktywną działalność w Związ-
ku Harcerstwa Polskiego Lubelskiej Chorągwi. We 
wrześniu 1935 mianowany wikariuszem w parafii 
pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła w Lu-

blinie. Drużynowy 16 Drużyny na V Jamboree w Holandii w lipcu 1937. 
W latach 1937–1939 kapelan Żeńskiej Drużyny Harcerskiej w Płouszo-
wicach koło Lublina. W 1938 kapelan polskiej reprezentacji na Zlocie 
Skautów i Skautek w Jugosławii. 18 stycznia 1939 w czasie Tygodnia 
Modłów o Zjednoczenie Chrześcijan w Lublinie wygłosił kazanie Ogól-
ny pogląd na kwestię społeczną. 28 kwietnia 1939 zarządzeniem prezy-
denta RP Ignacego Mościckiego kapelan lubelskich harcerzy został mia-
nowany kapelanem rezerwy (kapitanem). W sierpniu 1939 zmobilizo-
wany, we wrześniu 1939 wraz z oddziałami generała brygady Mieczysła-
wa Smorawińskiego opuścił Lublin. 22 września 1939 pod Włodzimie-
rzem Wołyńskim dostał się do niewoli sowieckiej. Był więziony w Sze-
pietówce, Kozielsku i Ostaszkowie. Rodzina otrzymała od niego kartkę 
pocztową o treści: „Jestem w niewoli sowieckiej. Jestem zdrów. Przesy-
łam pozdrowienia. Wasz syn Oleś”. 11 lub 12 kwietnia 1940 został za-
mordowany przez funkcjonariuszy NKWD w budynku Obwodowego 
Zarządu NKWD w Kalininie. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w Miednoje. W 2007 awansowany na stopień majora.
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KAZIMIERZ SUCHCICKI 1882–1940
Dziekan Okręgu Korpusu nr IV

Urodzony 8 listopada 1882 w Piotrowie koło Ostrołę-
ki. W 1905 przyjął święcenia kapłańskie w Płocku. 
Mszę świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii 
Piski. Był wikariuszem w Mławie, Lekowie  
i Kadzidle. W 1915 wyjechał z parafianami przymu-
sowo wywiezionymi w głąb Rosji. Po powrocie 

w 1918 wikariusz w Nasielsku i Wyszkowie. W 1919 ochotniczo wstąpił do 
Wojska Polskiego, kapelan w Ostrowi Mazowieckiej. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Następnie kapelan Szkół Podoficerskich w Ostrowi-
-Komorowie, Biedrusku i Grudziądzu. W latach 1921–1939 kapelan 
w Chełmnie, Modlinie, Lwowie, Toruniu, Grodnie i Łodzi. W 1931 otrzy-
mał awans na stopień dziekana (pułkownika). W 1931 Józef Piłsudski skon-
fliktowany z biskupem Stanisławem Gallem, proponował księdzu Suchcic-
kiemu funkcję biskupa polowego Wojsk Polskich. Odmówił, a o spotkaniu 
poinformował przełożonych. W 1939 jako dziekan Okręgu Korpusu  
nr IV wraz z żołnierzami wyruszył na wschód. Po 17 września 1939 dostał 
się do niewoli. Był więziony w Starobielsku, Moskwie i Kozielsku. Z niewo-
li pisał do siostry: „Kochani moi. Przesyłam Wam pozdrowienia noworocz-
ne w nadziei, że może kiedykolwiek w życiu jeszcze się zobaczymy  
razem…”. 13 kwietnia 1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy 
NKWD w Lesie Katyńskim lub w piwnicy więzienia wewnętrznego Obwo-
dowego Zarządu NKWD w Smoleńsku. Spoczywa na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Katyniu. W 2012 mianowany na stopień generała brygady.

MIECZYSŁAW JANAS 1904–1940
Kapelan Okręgu Korpusu nr I

Urodzony 2 stycznia 1904 w Świerzowej Polskiej. 
29 czerwca 1928 otrzymał święcenia kapłańskie. 
W latach 1928–1934 był wikariuszem w Sambo-
rze, Rzeszowie, Wesołej i Jaśle. W latach 1934–
1938 sekretarz biskupa przemyskiego, II notariusz 
w Kurii Diecezjalnej, redaktor „Roli Katolickiej”, 

sekretarz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i diecezjalny asy-
stent Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet i Młodzieży Żeńskiej. W Ta-
beli Służbowej księdza Mieczysława Janasa znajdującej się w Archi-
wum Archidiecezjalnym w Przemyślu zapisano: „Był to kapłan obda-
rzony przez Pana Boga wybitnymi zdolnościami, talentów swych nie 
zaniedbywał, ale na każdym stanowisku na którym pracował umiał 
ich używać”. 1 lutego 1938 otrzymał awans na stopień kapelana rezer-
wy (kapitana). 26 marca 1938 powołany do czynnej służby wojskowej, 
został kapelanem Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie 
i Garnizonu Dęblin. Po 17 września 1939 w nieznanych okoliczno-
ściach dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w Orankach, Koziel-
sku i Ostaszkowie. Między 25 a 27 kwietnia 1940 został zamordowany 
przez funkcjonariuszy NKWD w budynku Obwodowego Zarządu 
NKWD w Kalininie. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Miednoje. W 2007 awansowany na stopień majora.

WŁADYSŁAW PLEWIK 1905–1940
Kapłan diecezji łódzkiej,  
kapelan rezerwy Wojska Polskiego

Urodzony 7 kwietnia 1905 w Bełżycach. 
W 1934 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bi-
skupa łódzkiego Włodzimierza Jasińskiego. Był wi-
kariuszem w Krzepczowie i Tomaszowie Mazowiec-
kim. 28 kwietnia 1939 zarządzeniem prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego mianowany kapelanem 

rezerwy (kapitan). W sierpniu lub wrześniu 1939 zmobilizowany do Woj-
ska Polskiego. Po 17 września 1939 dostał się do niewoli sowieckiej. Był 
więziony w Szepietówce i Starobielsku. Z Szepietówki pisał: „Kochana 
Mamusiu. Najdrożsi Moi. Jestem zdrów. Dziękuję Bogu Najwyższemu że 
żyję. Obecnie jestem pod nadzorem Sowietów w Szepietówce. Niech więc 
Mamusia się nie martwi, czuję się dobrze. […]. Ja dam sobie radę. Bóg do-
bry pozwoli, że wkrótce się zobaczymy. Spotkałem tutaj dużo znajomych 
księży, razem ze zwierzchnikiem z Łodzi”. Ze Starobielska pisał: „Najdroż-
sza Mamusiu i ukochane rodzeństwo! Jestem w Starobielsku. Na zdrowiu 
czuję się dobrze, tylko tęsknię za Mamusią i Rodzeństwem, proszę jednak 
się nie martwić, wszystko będzie dobrze – jest nadzieja, że szybko się zoba-
czymy… Całuję spracowane ręce Mamusi i pozdrawiam Bratowe, Braci 
i Maleństwa. Władek”. Został zamordowany przez funkcjonariuszy 
NKWD w budynku Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie. Spoczy-
wa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie. W 2007 awansowany 
błędnie na stopień kapitana. W 2022 decyzję zmieniono, awansując go na 
stopień majora.

IGNACY DROZDOWICZ 
1903–1940
Kapłan archidiecezji  
mohylewskiej  
i diecezji pińskiej,  
kapelan rezerwy  
Wojska Polskiego
Urodzony 29 stycznia 1903 w Mohylewie. 
Studiował w Instytucie Misyjnym w Lubli-
nie, kształcącym kapłanów dla potrzeb Ko-
ścioła na Wschodzie, dla archidiecezji mo-
hylewskiej na terytorium Związku Sowiec-
kiego. W 1931 otrzymał święcenia kapłań-
skie. Ponieważ nie mógł pełnić posługi 
duszpasterskiej w archidiecezji mohylew-
skiej, przeszedł do diecezji pińskiej. Wika-
riusz w parafii w Szczytnikach w dekanacie 
brzeskim. Od 1932 pełnił obowiązki proboszcza tej parafii. W latach 
1933–1934 był administratorem tworzącej się parafii w sąsiednim Ostro-
maczewie. 28 kwietnia 1939 zarządzeniem prezydenta RP Ignacego Mo-
ścickiego mianowany kapelanem rezerwy (kapitanem). W sierpniu lub 
wrześniu 1939 został zmobilizowany do Wojska Polskiego. Nie jest znana 
jednostka, do której otrzymał przydział. Po 17 września 1939 w niezna-
nych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w Szepie-
tówce, Starobielsku i Moskwie. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w Charkowie. W 2007 awansowany na stopień majora.

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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