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Aktualny numer biuletynu
informacyjnego prezentuje działalność

Stowarzyszenia Zamojska Rodzina
Katyńska za lata 1994-2012.

To był bardzo ważny i szczególny czas. Istniejemy jako Stowarzyszenie prawie dwadzieścia lat. Na
co dzień, w różnych okolicznościach oficjalnych i prywatnych, przypominamy o Zbrodni Katyńskiej.
Jesteśmy aby pamiętać o naszych bliskich, ofiarach
Zbrodni Katyńskiej. Szukamy kolejnych rozdziałów
prawdy i zabezpieczamy wszelkie ślady. Naszą powinnością i obowiązkiem jest aby pamiętać o tej bezprecedensowej zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennej
i zbrodni przeciwko ludzkości, będącej naszą narodową tragedią i przekazać tą wiedzę następnym pokoleniom, by stała się ona częścią europejskiej i światowej
historii.
Publikujemy kalendarium zdarzeń z działalności
Stowarzyszenia z nadzieją, że czytelnicy pomogą nam
w odnalezieniu innych Rodzin, które straciły najbliższych w wyniku Zbrodni Katyńskiej.
Zarząd Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska
Kierujmy się przesłaniem Jana Pawła II:

„Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość”.
3

Geneza i Działalność
Zamojskiej Rodziny Katyńskiej
Zamysł powstania Zamojskiej Rodziny Katyńskiej zrodził się już w latach
osiemdziesiątych XX wieku w myślach pana Franciszka Antoniewicza. Franciszek Antoniewicz był przewodniczącym „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Zamościu, kawalerem Krzyża Virtuti Militari, uczestnikiem walk partyzanckich pod Różą i Zaborecznem, którego brat, por. Jan Antoniewicz, lekarz
medycyny, jeniec Starobielska, został zamordowany przez Rosjan w Charkowie
w 1940 roku. Franciszek Antoniewicz już w roku 1986 umieścił na cmentarzu kościoła św. Krzyża, na Nowym Mieście, krzyż upamiętniający Zbrodnię
Katyńską. Krzyż ten zaginął w tajemniczych okolicznościach, a na jego miejsce postawiono nowy i wkrótce przeniesiono go na Rotundę. Drugim ważnym
etapem kształtowania się społecznej potrzeby ujawnienia zbrodni rosyjskich
wobec Polaków po 17 września 1939 roku, było opublikowanie w Tygodniku
Zamojskim przez red. Krzysztofa Czubarę, Zamojskiej Listy Katyńskiej. Lista
została wydrukowana w numerach z 13 kwietnia oraz 5 i 11 maja 1990 roku,
w 50-tą rocznicę zbrodni. W dniu 2 sierpnia 1991 roku, na wniosek Jerzego Słupeckiego, delegata Rady Miejskiej do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego
w Zamościu, Sejmik uchwalił rezolucję skierowaną do Prokuratury Generalnej,
w celu przyśpieszenia i rozszerzenia prac ekshumacyjnych dla wyjaśnienia rosyjskich zbrodni. Kolejnym wydarzeniem mającym wpływ na powstanie Rodziny
Katyńskiej w Zamościu było przywiezienie z Rosji, w roku 1990 dokumentów
i list oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu i Twerze, oraz otrzymanie potwierdzenia z Polskiego Czerwonego Krzyża w lutym 1991 o śmierci Romana Jakubowskiego, dziadka Jerzego Słupeckiego, ówczesnego wiceprzewodniczącego Rady miasta Zamościa. Jego działanie w celu upamiętnienia śmierci
najbliższego członka rodziny ze strony matki, doprowadziło do rodzinnej uroczystości wmurowania i poświęcenia pamiątkowego epitafium w Rotundzie,
w dniu 10 kwietnia 1994.
W kwietniu 1994 roku powstała grupa inicjatywna w celu założenia Rodziny Katyńskiej, w skład której weszli: Franiszek Antoniewicz, Jerzy Słupecki,
Marian Witiuk, Tadeusz Cymberski, Janusz Skwarek, Marek Splewiński.Grupa
rozpoczęła poszukiwania rodzin osób zamordowanych przez NKWD wiosną
1940 roku, aby zgromadzić wymaganą ilość członków do założenia stowarzyszenia. Inicjatywa przerosła wszelkie oczekiwania. Na zebranie założycielskie
stowarzyszenia w dniu 19.11.1994 r. przyszło ponad 60 osób.
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Zebraniu przewodniczył Jerzy Słupecki, przyjęto statut stowarzyszenia i nazwę „Zamojska Rodzina Katyńska”, oraz dokonano wyboru władz stowarzyszenia.
Przewodniczącym został wybrany Franciszek Antoniewicz, zastępcami Tadeusz
Cymberski i Janusz Skwarek, sekretarzem Jerzy Słupecki, a skarbnikiem Marian
Witiuk. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu w dniu 10 października 1994 roku i rozpoczęło działalność w celu realizacji
założeń statutowych. Stowarzyszenie założyło m.in. rozpowszechnianie informacji
o rosyjskich zbrodniach po wrześniu 1939 roku, dokonanych na narodzie polskim,
uzupełnienie braków wiedzy historycznej w mentalności społeczeństwa. Zarząd
ZRK ustanowił logo stowarzyszenia, oraz projekt sztandaru. Została nawiązana
współpraca z Federacją Rodzin Katyńskich w Warszawie. Jeszcze w roku 1994
roku, na wniosek Federacji Rodzin Katyńskich wszystkim pomordowanym przyznano pośmiertnie medal „za udział w wojnie obronnej 1939 r.” Zarząd ZRK zdążył spełnić wymagane formalności i rodziny pomordowanych otrzymały medale.
Na kolejne zebranie zaproszono ks. Jana Zdzisława Ciżmińskiego, rektora
kościoła św. Katarzyny i zaproponowano mu honorową funkcje kapelana Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, zaproszono także red. Krzysztofa Czubarę, który
został członkiem wspierającym.
Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013
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Członkowie ZRK w zamojskim Arsenale: P. Skwarek, J. Słupecki, J. Skwarek

9 listopada 1994 r. stowarzyszenie wsparło organizację wystawy w zamojskim
Arsenale, pt. „75 lat Policji Państwowej” w celu przypomnienia o rosyjskim
morderstwie tysięcy polskich policjantów w 1940 roku w Twerze i zakopaniu
ich w bezimiennych dołach śmierci we wsi Miednoje.
Rok 1995 został ogłoszony przez Prezydenta RP - Rokiem Katyńskim. W ramach
obchodów miała miejsce, uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza
w Warszawie, po której na Zamku Królewskim, odbyła się konferencja poświęcona Zbrodni Katyńskiej na której promowano książkę „Katyń w literaturze”.
4 czerwca 1995 r. w Katyniu miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Cmentarza Wojennego. Było to bardzo uroczyste wydarzenie, z obecnością Prezydenta RP Lecha Wałęsy i najwyższych władz państwowych i kościelnych, polskich i rosyjskich. W uroczystości uczestniczyły
kompanie honorowe Wojska Polskiego i Policji, weterani i reprezentacje Rodzin
Katyńskich. Uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter. Zamojską Rodzinę Katyńską reprezentowali: Franciszek Antoniewicz, Jerzy Słupecki i Marek Splewiński. Ciekawym wydarzeniem było przemycenie dzwonu pod suknią
jednej z uczestniczek uroczystości. Dzwon zawieszono na specjalnej wieży.


6  Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013

Delegaci ZRK na poświęceniu cmentarza w Katyniu: J.Słupecki, F. Antoniewicz, M. Splewiński

3 września 1995 r. w 75 rocznicę zwycięstwa nad rosyjską konną armią Budionnego pod Komarowem, w Arsenale Zamojskim otwarto wystawę „Polskie drogi
do Niepodległości” gdzie wystawiono pamiątki członków Zamojskiej Rodziny
Katyńskiej po zamordowanych w 1940 roku oficerach i policjantach.
13 marca 1996 r. zmarła nasza jedyna wdowa Laura Skwarek, żona Jana, jeńca
Ostaszkowa i matka prof. Janusza Skwarka. W pogrzebie na Cmentarzu Komunalnym uczestniczył poczet sztandarowy i delegacja ZRK.
Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013
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Mogiły Katyńskie

Poczet Sztandarowy: T. Cymberski, J. Skwarek, M. Witiuk, sztandar trzyma F. Antoniewicz
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11 maja 1996 r. Odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, wykonanego honorowo przez panią Martę Hołys z Wólki
Łabuńskiej. Po uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Katarzyny, z godną
reprezentacją Wojska Polskiego, Policji, władz terenowych oraz licznych
pocztów sztandarowych, barwny pochód przemaszerował na Rotundę
- miejsce martyrologii Polaków z ostatniej wojny. Tam miał miejsce apel
pomordowanych, salwa honorowa i złożenie wieńców ofiarom rosyjskiej
zbrodni.
W roku 1996 rozpoczęła się działalność ZRK w celu pozyskania środków finansowych na budowę pomnika katyńskiego, oraz sprecyzowania kształtu przyszłego pomnika i wykonania projektu. ZRK wydrukowała cegiełki z grafiką
wykonaną honorowo przez p. Kazimierza Łońskiego. Poproszono p. prof.
Bogusława Smyrskiego, warszawskiego architekta, o wykonanie projektu
zgodnego z sugestiami zarządu ZRK. W tym roku rozpoczęto starania o pozyskanie pieniędzy od zamożnych sponsorów, ze sprzedaży cegiełek o nominałach 1, 2 i 5 złotych, oraz kwest ulicznych członków ZRK, oraz harcerzy
Zamojskiej Chorągwi ZHP.
W dniach 27 i 28 stycznia 1996 r. odbyło się II Walne Zgromadzenie Federacji
Rodzin Katyńskich w Wesołej pod Warszawą. Delegatami Zamojskiej Rodziny Katyńskiej byli Franciszek Antoniewicz i Jerzy Słupecki. Dokonano
wyboru władz Federacji, oraz wymiany poglądów na tematy statutowe /Budowa Cmentarzy Wojennych w Katyniu Charkowie i Miednoje – gromadzenie środków/. Przedstawiciele Rodzin Katyńskich otrzymali wstęgi orderu
Virtuti Militari, ponieważ Kapituła Orderu przyznała prawo dekorowania
pomników katyńskich jego barwami. Wstęgi wręczał Stanisław „Orsza” Broniewski, były komendant Szarych Szeregów, dowódca akcji pod Arsenałem
w 1943 r. kanclerz kapituły orderu Orła Białego i członek kapituły orderu
Virtuti Militari. Wstęgę w imieniu ZRK odebrał Franciszek Antoniewicz.
18 października 1996 r. miała miejsce jedna z kwartalnych narad Rady Ochrony
Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie z uczestnictwem delegatów Rodzin Katyńskich, na której ustalono kompromisową wersję kształtu Cmentarzy Wojennych w Katyniu Charkowie i Miednoje. ZRK reprezentował Jerzy
Słupecki.
3 czerwca 1997 r. w czasie pielgrzymki do Krakowa, Ojciec Św. Jan Paweł II odprawił Mszę Św. na krakowskich Błoniach, podczas której poświęcił srebrne
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medaliki z Matką Boska Kozielską. W pielgrzymce uczestniczyli członkowie
ZRK ks. rektor Zdzisław Ciżmiński, Jerzy Słupecki i Andrzej Słupecki.
27 i 28 czerwca 1998 r. zorganizowano wyjazd do Charkowa delegacji złożonej z przewodniczącego Franciszka Antoniewicza, Zygmunta Namrożego
i Mieczysławy Bełz oraz pocztu sztandarowego, na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Polski Cmentarz Wojenny w Charkowie, gdzie
spoczywają jeńcy wojenni z obozu w Starobielsku m.in. por. lek. med. Jan
Antoniewicz, brat Franciszka.
W roku 1999 r. zintensyfikowano prace nad budową pomnika katyńskiego. Z kilku
modeli wybrano formę krzyża i poproszono o wykonanie projektu pana prof.
Bogusława Smyrskiego, który wykonał także projekt Kaplicy Katyńskiej w dolnym kościele św. Katarzyny. Pracę nad odlaniem i montażem krzyża z żelbetu
prawie 8 metrowej wysokości, podjęła się Fabryka Domów w Zamościu.
Wiosną 2000 roku w 60 rocznicę zbrodni, została zorganizowana wystawa
w witrynach Biblioteki Pedagogicznej prezentująca zbiory rodzinne Jerzego
Słupeckiego, dokumentujące rosyjskie zbrodnie roku 1940, na jeńcach wojennych Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.
30 sierpnia 2000 r. po uroczystej Mszy Świętej do kielicha montażowego pomnika wsypano ziemię przywiezioną z dołów śmierci Katynia, Charkowa
i Miednoje. Krzyż ten stoi więc fizycznie na owej nieludzkiej ziemi, przesiąkniętej krwią dziesiątek tysięcy jeńców, którym podstępnie uniemożliwiono
śmierć w walce.
2 września 2000 r. nasza delegacja: ks. Jan Zdzisław Ciżmiński, kapelan ZRK,
prof. Janusz Skwarek i sekretarz ZRK Jerzy Słupecki, uczestniczyła w pielgrzymce do Miednoje, koło Tweru. Ksiądz Z. Ciżmiński uczestniczył w koncelebrze Mszy Św. inaugurującej otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego
w Miednoje.
30 września 2000 r. w uroczystości poświęcenia pomnika Krzyża Katyńskiego
i udekorowania wstęgą Krzyża Virtuti Militari uczestniczyli: bp Jan Śrutwa,
ordynariusz diecezji zamojskiej, ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich, ojciec Henryk Klimaj, redemptorysta. Warto wspomnieć, że
ksiądz Peszkowski, oficer kawalerii, był jeńcem obozu w Kozielsku, a o. Klimaj jeńcem rosyjskim i niemieckim. Obaj cudownie uniknęli śmierci i stali
się świadkami rosyjskiej zbrodni.Podczas homilii wygłoszonej przez ks. Prałata Z. Peszkowskiego, ogłoszono powstanie Kalwarii Zamojskiej - Golgoty


10  Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013

Umieszczenie ziemi z Dołów Śmierci: Katynia, Charkowa, Miednoje w podstawie Krzyża

o. H. Klimaj, bp. J. Śrutwa, ks. Z. Peszkowski podczas uroczystej Mszy Św. 30.IX.2000 r.
Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013
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Kompania honorowa Policji Państwowej w Zamościu

Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich
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Złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim, I.Emeryk, F. Antoniewicz, P. Skwarek

Przedstawiciele władz, goście, mieszkańcy Zamościa
Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013



13 

Wschodu, wokół kościoła św. Katarzyny, stanowiącej razem z Kaplicą Katyńską i pomnikiem Krzyżem Katyńskim, zwieńczenie działań Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, dla upamiętnienia rosyjskich zbrodni na polskim narodzie.
Należy wspomnieć, że pieniądze, za które wybudowano pomnik pochodziły
w całości z ofiarności społeczeństwa miasta Zamościa i sąsiednich gmin, oraz
hojnych sponsorów. Pomnik powstał staraniem członków Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. Szczególne podziękowanie należy się harcerzom Zamojskiej
Chorągwi ZHP za uczestnictwo w kwestach i wszelką pomoc.
18 sierpnia 2001 r. Zamojska Rodzina Katyńska współredagowała ogólnopolskie wydanie albumu pamiątkowego pt.: „Rodziny Katyńskie” prezentującego powstanie i osiągnięcia Rodzin Katyńskich w Polsce i za granicą.
Strony poświęcone ZRK zredagował i opatrzył fotografiami red. Krzysztof
Czubara. Pamiątkowy egzemplarz posiada Miejska Biblioteka Publiczna
w Zamościu.
23 grudnia 2002 r. rozliczenie skromnej dotacji Urzędu Miejskiego 800 złotych, jedynej jaką otrzymała ZRK od władz samorządowych na działalność
organizacji pozarządowych, na wydawnictwo albumu „Rodziny Katyńskie”
wydanego przez Rymsza Art w Gdyni i Andrzeja Spanily, wydawcę i naszego
przyjaciela.
4 czerwca 2003 r. miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym dotychczasowy przewodniczący Franciszek Antoniewicz zrezygnował
z funkcji przewodniczącego ZRK z powodu choroby. Wybrano panią dr
Mieczysławę Bełz, przewodniczącą ZRK, oraz zarząd w składzie: Aleksandra Andrzejewska, Kazimierz Kiczak, Jerzy Słupecki, Zygmunt Namroży,
Zbigniew Padjas i Marian Witiuk. Uroczystą Mszę Św. celebrował kardynał
Kazimierz Świątek metropolita mińsko-mochylewski, administrator apostolski Diecezji Pińskiej na Białorusi.
5 lipca 2003 r. zmarł pierwszy przewodniczący Zamojskiej Rodziny Katyńskiej
- Franciszek Antoniewicz, uczestnik walk partyzanckich pod Różą i Zaborecznem, kawaler Krzyża Virtuti Militari, założyciel i pierwszy przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Zamościu internowany w stanie wojennym. Został pochowany na Cmentarzu
Komunalnym w Zamościu.
11 listopada 2003 r. poświęcona została przez Ojca Św. Jana Pawła II w Watykanie, płaskorzeźba Matki Boskiej Katyńskiej, prezent rzeźbiarzy, Martyny
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Płaskorzeźba Matki Boskiej Katyńskiej, ks. Z. Ciżmiński, J. Słupecki, J. Skwarek

Tablica w kościele św. Katarzyny, Z. Padjas, Z. Namroży, ks. Z. Ciżmiński, H. Padjas
Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013
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i Dariusza Gasińskich z Chodla . Delegacji do Watykanu przewodził kapelan
Zamojskiej Rodziny Katyńskiej ks. Rektor Zdzisław Ciżmiński.
25 lutego 2004 r. otwarta została Kaplica Katyńska w dolnym kościele pw. św. Katarzyny w Zamościu gdzie umieszczono wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej.
30 października 2004 r. - odsłonięto pamiątkową tablicę z granitu projektu Jerzego Słupeckiego zawierająca 226 nazwisk ofiar rosyjskiego NKWD związanych z Zamojszczyzną.
23 października 2005 r. - zostały poświęcone trzy urny wmurowane we wschodnią ścianę Kaplicy Katyńskiej w dolnym kościele św. Katarzyny. Urny zawierają ziemię z bezimiennych dołów śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje,
gdzie znaleziono zwłoki zamordowanych polskich jeńców wojennych. Urny
zostały wykonane z inicjatywy Jerzego Słupeckiego z bezinteresowną pomocą przyjaciół i sympatyków Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. Tego samego
dnia zostały wręczone medale „Pro Memoria”, nadane zasłużonym członkom Zamojskiej Rodziny Katyńskiej przez Urząd do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych w Warszawie. Medale otrzymali ks. Jan Zdzisław
Ciżmiński, red. dr Krzysztof Czubara, sekretarz ZRK Jerzy Słupecki, wiceprzewodniczący ZRK Zygmunt Namroży, skarbnik Marian Witiuk.
3 marzec 2006 r. - zmarł Bogdan Franciszek Smyrski, syn aspiranta służby śledczej i legionisty Karola Smyrskiego z Tomaszowa Lubelskiego, jeńca obozu
w Ostaszkowie
28 września 2006 r. - zmarł wieloletni skarbnik stowarzyszenia, były żołnierz
WiN, Marian Witiuk. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.
30 czerwca 2007 r. - wybrano nowe władze stowarzyszenia. Funkcję Prezesa powierzono na kolejną kadencję pani dr Mieczysławie Bełz. W skład Zarządu
weszli: Zygmunt Namroży, Zbigniew Padjas, Anna Sempruch, Jerzy Słupecki. Wybrano także nową Komisję Rewizyjną w skałdzie: Zofia Namroży,
Teofilia Anna Szlaga, Barbara Szleszyńska.
17 września 2007 r. - przedstawiciele ZRK: dr Mieczysława Bełz oraz Marek
Kowalski, uczestniczyli w oficjalnej premierze filmu Andrzeja Wajdy „Katyń”, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie.
20 września 2007 r. w zamojskim kinie Stylowy odbyła się uroczysta premiera
filmu „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Przed filmem wprowadzenie wygłosił sekretarz ZRK Jerzy Słupecki.
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16 października 2007 r. delegacja z pocztem sztandarowym w osobach Haliny
Padjas, Zbigniewa Padjas i Zygmunta Namroży uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych śp. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego,
kapelana Rodzin Katyńskich zmarłego 8 października 2007 roku. Pogrzeb
miał miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
11 grudnia 2007 r. Z okazji ustanowienia przez Sejm RP daty 13 kwietnia
Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Stowarzyszenie ZRK otrzymało
podziękowanie od Marszałka Sejmu za wkład „za wieloletnią walkę o prawdę
katyńską oraz umacnianie pamięci o Zbrodni Katyńskiej i jej ofiarach”.
20 lutego 2008 r. zmarł członek rzeczywisty i współzałożyciel Zamojskiej Rodziny Katyńskiejbyły żołnierz Armii Krajowej kpt. Tadeusz Cymberski.
22 luty 2008 r. - odeszła od nas Kamila Piwko, sybiraczka, córka policjanta Jana
Topolskiego, jeńca obozu Oama na Syberii zamordowanego przez Rosjan
w Bułajewie w 1944 roku.
12 kwiecień 2008 r. - zmarł prof. Janusz Skwarek, współzałożyciel Zamojskiej
Rodziny Katyńskiej. Jego ojciec Jan Skwarek był policjantem w Zamościu,
jeńcem obozu w Ostaszkowie. Zamorodowany w 1940 roku.
13 kwietnia 2008 r. w trakcie uroczystej Mszy Św. w 68 rocznicę Zbrodni Katyńskiej dokonano uzupełnienia Tablicy Katyńskiej w kościele św. Katarzyny
w Zamościu o kolejne nazwiska: Andruszewski Zygmunt, Bajan Tadeusz,
Janiszewski Stanisław, Kozłowski Marceli, Krupa Stanisław, Krzyczkowski
Karol, Kuźmiński Arkadiusz, Matraszek Henryk, Murawski Eugeniusz, Niechaj Piotr, Policho Antoni, Radziszewski Wincenty, Reszka Jan, Robak Józef,
Wierzyński Stefan, Zabaryło Jan.
19 czerwca 2008 r. zmarła w wieku 94 lat Leonia Kwitek siostra oficera Jana
Antoniewicza, lekarza medycyny, jenca obozu w Starobielsku zamordowanego przez Rosjan w 1940 roku.
25 grudnia 2008 r. zmarł po ciężkiej chorobie członek wspierający ZRK red. dr
Krzysztof Czubara, współautor albumu „Rodziny Katyńskie” w części dotyczącej ZRK. Zmarły był odznaczony medalem „Pro Memoria”. Pochowany
na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.
22 września 2008 r. uzupełnienie tablicy pamiątkowej ofiar rosyjskiej zbrodni
w kościele św. Katarzyny w Zamościu o nazwisko Matraszek Mieczysław,
który został zamordowany w Katyniu, a jest członkiem rodziny ks. doktora
Jana Gawrońskiego, członka rzeczywistego ZRK.
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Uroczystą Mszę Św. celebrował ks. bp. W. Depo - Kaplica Katyńska w dolnym kościele

Dęby Pamięci na chwilę przed sadzeniem
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Kazimierz Kiczak sadzi Dąb Pamięci stryja mjr. Wilhelma Kiczaka

Barbara Szleszyńska sadzi Dąb Pamięci dziadka Kazimierza Dukarskiego
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26 kwietnia 2009 r. w 69 rocznicę zbrodni katyńskiej w kościele św. Katarzyny
w Zamościu miała miejsce uroczysta Msza Św. którą celebrował ks. bp Wacław Depo. Na tę uroczystość została dokończona budowa pomnika Krzyż
Katyński, staraniem pani prezes Mieczysławy Bełz. Na wykonanie płyty stanowiącej podstawę i wykończenie pomnika złożyła się dotacja w wysokości
10 000 zł z Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa pod przewodnictwem jej Sekretarza Generalnego pana ministra Andrzeja Przewoźnika,
oraz 2 265 zł z Urzędu Miasta Zamość.
6 października 2009 r. miała miejsce uroczystość związana z akcją sadzenia
dębów pamięci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu. Posadzono dęby symbolizujące mjr. Wilhelma Kiczaka, por. lek. med.
Jana Antoniewicza, oraz oficerów Mieczysława Matraszka, Stanisława Brzeziński-Dunin oraz Kazimierza Dukarskiego.
19 listopada 2009 r. kapelan Zamojskiej Rodziny Katyńskiej ks. rektor Jan
Zdzisław Ciżmiński został obdarzony przez Ojca Świętego Benedykta XVI
tytułem Kapelana Jego Świątobliwości /Prałata/.
21-22 listopada 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Federacji Rodzin Katyńskich
w Warszawie z powodu zakończenia kadencji obecnego Zarządu pod przewodnictwem Andrzeja Sariusz-Skąpskiego. Zebraniu przewodniczył pan
Marcin Büthner-Zawadzki. Zamojską Rodzinę Katyńską reprezentował delegat na zjazd Jerzy Słupecki. Czas zebrania poświęcono problemom uczestnictwa i sposobu wyłonienia władz Federacji kolejnej kadencji. Po uzgodnieniu niektórych spraw z przyczyn proceduralnych uchwalono przedłużenie
obecnej kadencji Zarządu i Rady Federacji, zawieszenie zebrania i przeniesienie wyborów na drugą część walnego zebrania jesienią 2010 roku.
7-30 kwietnia 2010 r. z inicjatywy Książnicy Zamojskiej i jej dyrektora pani
mgr. Danuty Kawałko oraz Zamojskiej Rodziny Katyńskiej została zorganizowana wystawa w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej pt: „Katyń przestrogą
i sumieniem świata”. Wystawę zorganizowano także dzięki Stowarzyszeniu
Rodzina Katyńska w Warszawie, a zwłaszcza dzięki pani Halinie Drachal,
Skarbnikowi Stowarzyszenia, która poświęciła swój czas na pomoc i wypożyczenie fotografii i plansz do ekspozycji.
10 kwietnia 2010 r. miało miejsce najbardziej tragiczne w skali Państwa Polskiego wydarzenie. Z niewyjaśnionych przyczyn podczas podchodzenia do
lądowania spadł w Smoleńsku samolot rządowy z delegacją na obchody 70
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rocznicy zbrodni katyńskiej w Katyniu. Zginęli tragicznie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką, delegacje Rodzin Katyńskich
z przewodniczącym Federacji Rodzin Katyńskich Andrzejem Sariusz-Skąpskim na czele oraz wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych
i wojskowych. Na ręce zarządu Federacji został złożony list kondolencyjny.
13 kwietnia 2010 r. w Warszawie w obchodach 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej
uczestniczyli delegaci naszego Stowarzyszenia w osobach prezes Mieczysławy Bełz i sekretarza Jerzego Słupeckiego. Obchody połączone były z żałobą
po osobach które zginęły w Smoleńsku trzy dni wcześniej.
20 kwietnia 2010 r. miała miejsce uroczysta wieczornica w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu zorganizowana przez nauczycieli
z panią Katarzyną Bartosiewicz oraz przedstawicielami Zamojskiej Rodziny
Katyńskiej.
W roku 2010, w kapliczce M.B. przy kościele św. Michała pojawił się napis „Katyń 1940 – 2010” spontanicznie umieszczony przez wiernych.
25 września 2010 r. udział w pielgrzymce do Charkowa, cmentarza Piatichatki
wzięli prezes ZRK Mieczysława Bełz i sekretarz Jerzy Słupecki. Tu zakopano prawie 4 tysiące polskich oficerów zamordowanych skrycie przez Rosjan

Kościół św. Katarzyny w Zamościu, Msza Św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej
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w siedzibie NKWD w Charkowie. Wszyscy byli jeńcami obozu w Starobielsku. Po sąsiedzku ogromny teren ofiar rosyjskiej zbrodni z lat 1937 – 1938
na Ukrainie.
21-22 października 2010 r. miało miejsce wznowienie obrad zawieszonego walnego zebrania Federacji Rodzin Katyńskich w Warszawie. Zebranie w jakże
odmienionym składzie. Obrady przenikał smutek i żałoba po ofiarach katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Delegatem ZRK był Jerzy
Słupecki. Wybrano nowe władze, tj. Radę federacji i Zarząd z panią Izabellą
Sariusz-Skąpską jako prezesem Federacji.
W latach 2009-2010 miała miejsce akcja sadzenia dębów pamięci. Posadzono
w Hrubieszowie dwa dęby, w Honiatyczach, Lubyczy Królewskiej, poświęcone Aleksandrowi Starczukowi, i w Tarnogórze poświęconemu asp. PP Antoniemu Niziołowi zamordowanemu w Twerze.
10 kwietnia 2011 r. uroczysta Msza Święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej
w 71 rocznicę. Mszę Świętą celebrował ks. bp Jan Śrutwa, a oprawę muzyczną zapewnił chór Policji Państowej. Wystąpiła również młodzież szkolna
z programem artystycznym.
15 kwietnia 2011 r. finał regionalnego konkursu pt.: „Pamięć o Zbrodni Katyńskiej – ocalić od zapomnienia”, w którym wzięły udział dzieci i młodzież
szkół regionu oraz wystawa prac pokonkursowych w SOSW w Zamościu
dzięki wybitnemu zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły zwłaszcza pani dyrektor
mgr. Barbary Grądkowskiej, pani prezes ZRK Mieczysławy Bełz oraz członkowi wspierającemu ZRK pani mgr. Katarzynie Bartosiewicz. Konkurs zakończył występ słowno muzyczny młodzieży szkół zamojskich oraz wystawa
pokonkursowa w kościele św. Katarzyny.
5 sierpnia 2011 r. rozstrzygnięcie konkursu ogólnopolskiego pt. „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy...” zorganizowanego przez IPN, którego laureatem
został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu z panią mgr.
Katarzyną Bartosiewicz na czele. W nagrodę udział w wycieczce do Charkowa - Piatichatki, Kijowa – Bykownia i innych miejsc związanych z Polską
na wschodzie. W uroczystości brał udział o. Marek Kudach z Parafiady oraz
przedstawiciele Zamojskiej Rodziny Katyńskiej.
29 stycznia 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków
ZRK, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za lata 2008-2011 oraz wybrano nowe władze stowarzy
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szenia i podjęto uchwałę w sprawie założeń programowych na lata 2012-2014.
Zarząd: Przewodniczącym został Marek Splewiński, wiceprzewodniczącym
Mieczysława Bełz oraz Zbigniew Gracjan Padjas, sekretarzem Słupecki Jerzy Wacław, skarbnikiem Sempruch Anna Barbara. W skład zarządu weszli
także Namroży Zofia Danuta oraz Smyrski Ryszard. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczącym został Starczuk Kazimierz, a członkami Padjas Halina
i Bartosiewicz Katarzyna.
24 luty 2012 r. wykonanie i umieszczenie informacji o Pomniku Krzyż Katyński
znajdującego się przy kościele Św. Katarzyny w Zamościu
29 października 2012 r. udział w spotkaniu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
z księdzem Biskupem Marianem Rojkiem. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy
naszą dotychczasową działalność i zamierzenia na przyszłość.
4 kwietnia 2012 r. udział w uroczystości w Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków
w Zamościu z okazji Dnia Patrona tej szkoły.
22 kwietnia 2012 r. w Kościele Św. Katarzyny w Zamościu zorganizowaliśmy uroczystości obchodów 72 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obecnych
na uroczystości powitał przewodniczący ZRK Marek Splewiński, który
wygłosił okolicznościowe przemówienie. Młodzież zamojskich szkół zaprezentowała spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez Katarzynę
Bartosiewicz.
26 kwietnia 2012 r. zasadzenie dębów pamięci przy Bursie Międzyszkolnej
w Zamościu poświęconych pamięci asp. Zbigniewa Gaudnika zamordowanego w Twerze i mjr. lot. Tomasza Gołębiowskiego zamordowanego
w Charkowie. Uroczystość zorganizowana w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń - ocalić od zapomnienia” staraniem dyrektora pana Waldemara Leszczyńskiego z udziałem młodzieży szkolnej w programie występ
słowno-muzyczny poświęcony ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz Zamojskiej Rodziny Katyńskiej w osobach pana prezesa Marka Splewińskiego,
pani wiceprezes Mieczysławy Bełz ks. prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego
kapelana ZRK oraz sekretarza Jerzego Słupeckiego. W uroczystości udział
wzięli przedstawiciele rodziny zamordowanego asp. Zbigniewa Gaudnika
tj. wnuczka Danuta Gaudnik Faryna i Wojciech Gaudnik z Zamojskiej
Rodziny Katyńskiej.
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Zasadzenie dębów pamięci przy Bursie Międzyszkolnej w Zamościu

Sadzenie Dębu Pamięci asp. Zbigniewa Gaudnika, M. Splewiński,
wnuczka D. Gaudnik-Foryna, J. Słupecki, W. Gaudnik
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Wystąpienie z okazji
72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej:

„Zgromadziliśmy się dzisiaj z okazji 72 rocznicy, kiedy cały świat dowiedział się o straszliwej zbrodni na Narodzie Polskim. Zbrodni dokonano na
podstawie decyzji z dnia 5 marca 1940 roku, którą podjęli członkowie Biura
Politycznego KC WKP/b/ w składzie: - przewodniczący J. Stalin oraz M. Kalinin, W. Mołotow, A. Mikojan, K. Woroszyłow, L. Kaganowicz, - zajmujący najwyższe stanowiska we władzach politycznych i państwowych Związku
Sowieckiego. Wykonawcami tej decyzji byli: szef NKWD L. Beria, z-ca szefa
NKWD W. Mierkułow, funkcjonariusze aparatu NKWD. Według jeszcze niepełnych Danych, w kwietniu-maju 1940 roku w ramach Zbrodni Katyńskiej
zostało zamordowanych w ZSRR przez sowiecką policję polityczną - NKWD
polskich jeńców wojennych: ponad 15.000 więźniów: ponad 7000 polskich obywateli - ogółem ponad 22.000. To największa zbrodnia wojenna, zbrodnia
przeciwko ludzkości, jakiej w czasie II wojny światowej dokonano na jeńcach
wojennych i więźniach. Wśród ponad 14,5 tys. jeńców byli oficerowie, policjanci z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, oraz 7,3 tys. więźniów
aresztowanych w okupowanej przez ZSRR wschodniej części Polski. Należy
przypomnieć, że 1 września 1939 roku na Polskę napadły Niemcy hitlerowskie.
Kiedy Wojsko Polskie było związane w zaciętych walkach z armią niemiecką,
dnia 17 września 1939 roku od wschodu zaatakowała Polskę Armia Czerwona. Jednocześnie rząd ZSRR zerwał jednostronnie stosunki dyplomatyczne
z Rządem Polskim, kłamliwie podając powody nie mające żadnego związku
z rzeczywistością, np., że Polska jako państwo przestało istnieć. Obydwaj agresorzy mieli zamiar dokonać podziału ziem Polski wg ustaleń tajnych dokumentów podpisanych 23 sierpnia 1939 roku jako pakt „Ribbentrop-Mołotow”.
W wyniku uzgodnień obaj sprzymierzeńcy dokonali IV rozbioru Polski nazwany jako „Traktat o przyjaźni i granicy między ZSRR a Niemcami” podpisany
w Moskwie 28 września 1939 roku. Zaatakowani zdradziecko żołnierze zostali wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną. NKWD w wyniku selekcji wydzieliło ponad 15 tys. oficerów i policjantów wszystkich stopni oraz osób uznanych za szczególnie niebezpiecznych dla władzy sowieckiej i osadziło w trzech
specjalnych obozach NKWD: w Kozielsku ok. 4,5 tys., Starobielsku ok. 4 tys.
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głównie oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i w Ostaszkowie ok.
6,5 tys.- głównie policjantów i żandarmów wszystkich stopni, funkcjonariuszy
wywiadu i kontrwywiadu, pracowników służby więziennej oraz inne osoby
uznane przez władze sowieckie za „wrogów ludu”.
W tym czasie na terenach Wschodniej Polski okupowanych po 17 września
1939 roku przez ZSRR nazywanych Zachodnią Ukrainą i Zachodnią Białorusią władze NKWD aresztowały i osadziły w wielu więzieniach ok. 11 tys.
polskich obywateli: księży, lekarzy, adwokatów, ludzi wykształconych. Zarówno jeńcy wojenni, jak i więźniowie byli przesłuchiwani przez oficerów NKWD
i każdemu założono numerowaną teczkę akt śledczych. W rezultacie podjętej
decyzji z 5 marca 1940 roku biura politycznego KC WKP /bolszewików/ ruszyły transporty, o których nikt z Polaków nie wiedział: 3 kwietnia 1940 roku
pierwszy transport z obozu NKWD w Kozielsku, kierowano do stacji Gniezdowo znajdującej się w pobliżu Lasu Katyńskiego, a niektóre do więzienia
NKWD w Smoleńsku. Ogółem zamordowano w Lesie Katyńskim około 4,5
tys. osób głównie oficerów. Ciała zakopano w ośmiu dołach śmierci w Lesie Katyńskim na uroczysku „Kozie Góry”. 4 kwietnia 1940 roku pierwszy transport
z obozu NKWD w Ostaszkowie do w Kalininia /obecnie Twer/, gdzie w piwnicy, nocami wymordowano około 6,5 tys. osób głównie policjantów wszystkich
stopni. Ich ciała zakopano w pobliżu wioski Miednoje. 5 kwietnia 1940 roku
pierwszy transport z obozu NKWD w Starobielsku do więzienia w Charkowie. Tam zastrzelono ponad 4 tys. osób głównie oficerów. Ich ciała zakopano na
obrzeżu Charkowo, w VI Kwartale Parku Leśnego w pobliżu osady Piatichatki. Również w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku wywieziono aresztowanych polskich obywateli z więzień NKWD Zachodniej Ukrainy ponad 3,0
tys. do więzień NKWD w Kijowie, Charkowie, Chersoniu, z więzień NKWD
Zachodniej Białorusi ponad 3 tys. do więzień NKWD w Mińsku. Z wielkim
prawdopodobieństwem można przyjąć, że ponad 7 tys. więźniów – polskich
obywateli w kwietniu i maju 1940 roku zamordowano w więzieniach NKWD
w Kijowie, Charkowie, Chersoniu i Mińsku. Z grona ponad 15 tys. jeńców wojennych więzionych w obozach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa NKWD
wydzieliło około 400 żołnierzy różnych stopni i osadziło w obozie NKWD
w Griazowcu można powiedzieć darowano im życie, pozostałych zamordowa
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no. Z grona osadzonych w więzieniach NKWD ponad 11 tys. polskich obywateli
władze NKWD , wydzieliły niespełna 4,0 tys. uwięzionych. Brak wiadomości
o ich losach. Można się jedynie domyślać.
Wieloletnie osadzenie w sowieckich łagrach, wyniszczająca praca i straszliwe warunki tam panujące nie dawały szans na przeżycie. Według dotychczasowych ujawnionych dokumentów zostało zamordowanych ponad 22 tys. polskich
jeńców wojennych i więźniów – polskich obywateli. Władze ZSRR postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców ponieważ nie ulegli oni prowadzonej
wobec nich propagandzie. Pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć
z sowieckim okupantem o wolną Polskę. Zbrodnia Katyńska jest największą
zbrodnią przeciwko ludzkości nie podlegającej przedawnieniu. Dla Polaków
Zbrodnia Katyńska jest wielkim dramatem narodowym, sprawą mającą istotne
znaczenie polityczne szczególnie w stosunkach z Rosją. Zbrodnia nie osądzona
nadal trwa. Na zakończenie zadaję sobie i nam wszystkim pytanie czym Katyń
jest dziś. To przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili najwyższą cenę życiem. Bezwzględne ustalenie nazwisk około 4 tys. /3.870/ ofiar barbarzyńskiego mordu, którzy do dziś
pozostają bezimienni /rozstrzelani w Mińsku/.To dążenie do wyświetlenia
pełnej prawdy o mechanizmach zbrodni i sprawcach. Bo bezimienne nie mogą
pozostać nie tylko ofiary, ale i kaci. Musimy doprowadzić do uznania przez
organy wymiaru sprawiedliwości Rosji zamordowanych w Katyniu i innych
miejscach za ofiary zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko
ludzkości, a także do przyznania zamordowanym statusu represji politycznych.
Naszą powinnością, obowiązkiem jest sprawić, by pamięć o tej bezprecedensowej zbrodni, będącej naszą narodową tragedią, stała się częścią europejskiej
i światowej historii. Niechaj pamięć o pomordowanych, tląca się dotąd w sercach
ich rodzin i współtowarzyszy broni utrwali się w ogólnonarodowej świadomości, a ta zbrodnia stanie się przestrogą dla przyszłych pokoleń”.
Marek Splewiński
Przewodniczący Zamojskiej Rodziny Katyńskiej
22 kwietnia 2012 r.
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Pomnik Krzyż Katyński przed kościołem pw. św. Katarzyny w Zamościu, fot. Ł. Wojtaszek
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Majdan Górny – sadzenie Dębu Pamięci por. Tomasza Perczyńskiego

27 kwietnia 2012 r. uroczystość zorganizowana w Majdanie Górnym
przez Zespół Szkół Publicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. związana z sadzeniem i poświęceniem „Dębu Pamięci” upamiętniającego
porucznika Tomasza Perczyńskiego zamordowanego w Katyniu.
3 maja 2012 r. obecność naszego stowarzyszenia na uroczystej sesji Rady
Miasta Zamościa poświęconej 221 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz udział w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.
11 maja 2012 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego poświęconego pamięci Polaków ofiar zbrodni sowieckich i niemieckich
w konkursie pt.: „Palmiry, Piaśnica, Katyń – zgładzony kwiat polskiej
inteligencji” polecanym przez IPN. Wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zamościu i Młodzieżowym Domem
Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zorganizowaliśmy
taki konkurs dla młodzieży z naszego regionu. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.
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27 maja 2012 r. uczestniczyliśmy w Zjeździe Żołnierzy 9 pułku piechoty
legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.
24 czerwca 2012 r. udział w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z 68 Rocznicą Bitwy Partyzanckiej pod Osuchami. Uroczystość
odbyła się na największym w Polsce cmentarzu partyzanckim w Osuchach. Uroczystość zorganizował Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Zamościu, Ogólnopolskim
Związkiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich, 3-cim Batalionem
Zmechanizowanym Wojska Polskiego w Zamościu, Starostą Biłgorajskim i Wójtem Gminy Łukowa.
8 lipca 2012 r. udział w uroczystości 69 Rocznicy Pomordowanych Polaków na Wołyniu i Wschodzie.
1 sierpnia 2012 r. udział w uroczystości upamiętniającej 68 Rocznicę
Powstania Warszawskiego zorganizowanej przez Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Zamościu i 3-ci Batalion Zmechanizowany Wojska Polskiego w Zamościu.
26 sierpnia 2012 r. udział w obchodach rocznicy Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W ramach
obchodów Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” zaprezentowało
w Wolicy Śniatyckiej rekonstrukcję bitwy. Następnie została odprawiona Msza polowa.
1 września 2012 r. udział w obchodach 73 Rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. W ramach obchodów została odprawiona Msza
Święta w Katedrze Zamojskiej. Po mszy odbyła się manifestacja patriotyczna na Rotundzie Zamojskiej.
17 września 2012 r. udział w obchodach 73 Rocznicy agresji sowieckiej
na Polskę. W ramach obchodów odprawiona została w Katedrze Zamojskiej Msza Święta, następnie odbyła się manifestacja patriotyczna na
Rotundzie Zamojskiej.
21-22 września 2012 r. delegacja Zamojskiej Rodziny Katyńskiej z pocztem sztandarowym, w osobach wiceprezes Mieczysławy Bełz i se
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kretarza Jerzego Słupeckiego brała udział w otwarciu i poświęceniu
czwartego cmentarza katyńskiego w Bykowni koło Kijowa gdzie spoczywają zwłoki ofiar zbrodni katyńskiej z tzw. listy ukraińskiej. Tutaj
zidentyfikowano kilka tysięcy polskich ofiar z tym, że badania są nie
zakończone, a to tylko skromna część listy ukraińskiej. Obok są bezimienne doły śmierci nawet kilkuset tysięcy ofiar ok. 40 narodowości
23 września 2012 r. udział w obchodach 73 Rocznicy walk wrześniowych
pod Aleksandrowem. Uroczystość odbyła się na cmentarzu w Sigle.
27 września 2012 r. udział w obchodach 14 Rocznicy ustanowienia przez
Sejm RP dnia Podziemnego Państwa Polskiego. Odprawiona została
Msza Święta w Katedrze Zamojskiej i odbyła się manifestacja patriotyczna przy pomniku Armii Krajowej.
11 listopada 2012 r. obecność na uroczystej sesji Rady Miasta Zamościa poświęconej 94 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz udział w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.
9 grudnia 2012 r. udział w uroczystości „Chwała Bohaterom” upamiętniającej setną rocznicę urodzin majora Zenona Jachymka PS. Wiktor.
Uroczystość odbyła się w miejscowości Komarów-Osada.

Rafał Tomczak
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Karolina Bartosiewicz

Ewelina Turczyn

Ernest Banasiak
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Michał Zacharek

Diana Lipska
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Marek Kowalski

Dominika Dec

Alicja Guzik
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Agnieszka Bulak

Iwona Waga

Aleksandra Wytrykus

Agnieszka Nowosielecka
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