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POMNIKI

Kaplica w Warszawie

Jest jedna z kaplic świątyni, stworzona z inspiracji ówczesnego Biskupa Polowego WP gen.
dyw. Sławoja Leszka Głódzia, dla upamiętnienia męczeństwa 21 857 obywateli RP - jeńców
wojennych i więźniów, zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD na mocy decyzji
władz Związku Sowieckiego.

Autorami projektu kaplicy byli architekci Konrad Kucza-Kuczyński i Andrzej Miklaszewski.
Elementy kaplicy wykonał artysta rzeźbiarz Marek Moderau i Pracownia Grawerska Mariana
Cegielskiego.

Na ścianach Kaplicy umieszczono tabliczki z wyrytymi nazwiskami i stopniami około 15
tysięcy zamordowanych oficerów wojska i funkcjonariuszy policji, tablice z 3435 nazwiskami
obywateli RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej oraz 7 tys. tabliczek z literami N.N., dla
dotychczas nieznanych z nazwiska ofiar zbrodni NKWD. W centrum Kaplicy Katyńskiej jest
biała,  wykonana  z  marmuru  ściana,  w  którą  wpisany  został  wizerunek  Matki  Bożej
Kozielskiej  wykonany  na  sosnowej  desce  z  obozowej  pryczy,  z  wyrytym  na  rewersie
napisem: „Kozielsk 28.02.1940 rok.” Relikwię wykonał por. Henryk Gorzechowski osadzony
w obozie w Kozielsku i zamordowany przez NKWD w Lesie Katyńskim. Madonnę otacza
aureola z autentycznych - wydobytych z grobów w Katyniu, Miednoje i Charkowie - guzików
z  wojskowych  i  policyjnych  płaszczy  oraz  mundurów.  Powyżej  znajduje  się  srebrno-
bursztynowy orzeł  w dole zaś wizerunek krzyża Orderu Wojennego Virtuti  Militari.  Nad
orłem  został  umieszczony  napis  w  j.  łacińskim:  „Vinctis  non  victis”  (pol.  Pokonanym
niezwyciężonym). W srebrnej łusce, złożone zostały fragmenty szczątków oficerów Wojska
Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej wydobyte z dołów śmierci.

W 2008 r. w Kaplicy złożono czaszkę mjr. Ludwika Szymańskiego, którą dr Helge Tramsen
(członek międzynarodowej Komisji Lekarskiej w Katyniu w 1943 r.) zdeponował, jako dowód
zbrodni, w Instytucie Medycyny Sądowej w Kopenhadze.

W kruchcie Kaplicy Katyńskiej znajduje się tablica upamiętniająca ofiary katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku

Kaplicę od kruchty oddziela żelazna krata z motywami brzozowego lasu. W kruchcie stanęła
rzeźba: "Chrystus wszystkich zaginionych", autorstwa Maksymiliana Biskupskiego.
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Poświęcenia  Kaplicy  dokonał  15  września  2002  roku  -  w  obecności  rodzin  ofiar  Zbrodni
Katyńskiej  -  kardynał  Józef  Glemp,  Prymas  Polski.
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