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POMNIKI
Niles, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej
Monument znajduje się na terenie na katolickiego cmentarza św. Wojciecha (Saint Adalbert
Catholic Cemetery) w mieście Niles w stanie Illinois w USA, na terenie aglomeracji
chicagowskiej.
Inicjatorem i autorem dzieła jest Wojciech M. Seweryn, mieszkający od 1976 r. w Stanach
Zjednoczonych. Jego ojciec – por. Mieczysław Seweryn, w 1939 r. oﬁcer 16. Pułku Piechoty,
traﬁł do niewoli sowieckiej i obozu w Kozielsku. Kilka miesięcy później, wiosną 1940 roku,
został zamordowany w Katyniu. Wojciech Seweryn w 1994 r. powołał do życia Komitet
Budowy Pomnika Katyńskiego i uzyskał od arcybiskupa Chicago, kardynała Francisa
George`a, miejsce na pomnik na cmentarzu w Niles. Kamień węgielny pod budowę
pomnika wmurowano 8 października 2000 r. podczas wizyty prymasa Józefa Glempa w
Stanach Zjednoczonych. Społeczna zbiórka funduszy na wzniesienie monumentu trwała 9
lat.
Pomnik zainspirowany Pietą przedstawia Matkę Boską trzymającą w ramionach
zamordowanego w Katyniu polskiego żołnierza. Nad nimi znajduje się czarny, granitowy
krzyż. Tłem dla całości jest kontur symbolizujący białego orła z rozpostartymi skrzydłami,
ale przedstawionego w niepełnej postaci: bez głowy. Symbolizuje to ogrom bezpowrotnej
straty, jaką poniosła Polska w wyniku Zbrodni Katyńskiej.
17 maja 2009 r., w ceremonii poświęcenia pomnika przez kardynała Józefa Glempa wzięło
udział prawie 2 tysiące osób, w tym przedstawiciele wielu organizacji polonijnych, weterani,
harcerze. Witold Waszczykowski, ówczesny zastępca szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, odczytał list od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego skierowany do
uczestników uroczystości. W liście pojawiła się m.in. oﬁcjalna informacja o nominacji. Autor
rzeźby i inicjator budowy pomnika Wojciech M. Seweryn został odznaczony przez
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oﬁcerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej.
Rok później, 17 kwietnia 2010 r. pod pomnikiem oddano hołd oﬁarom katastrofy polskiego
samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, w tym autora monumentu, Wojciecha Seweryna,
który był na pokładzie. Dzień wcześniej, 16 kwietnia 2010 r. W. Seweryn został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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