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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono unikalną koncepcję i proces konserwatorskiego demontażu oraz powtórnego 
złożenia kamiennego sarkofagu generała Sikorskiego w związku z decyzją o ekshumacji jego zwłok. Autor 
szczegółowo prezentuje problematykę zabezpieczenia sarkofagu, zastosowane narzędzia i skomplikowany 
sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zamierzenia.
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The article presents a unique concept and process of a restorer’s disassembly and re-establishment of 
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discusses the issues concerning the safety of the sarcophagus, tools in use, and the complicated specialist 
devices needed to carry out the task.
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Ostatnie tygodnie 2008 roku przyniosły ważne wydarzenie, które w sposób znaczący 
wpłynęło na kształtowanie postaw budujących tożsamość historyczną współczesnego po-
kolenia Polaków. Podjęcie sprawy śmierci Władysława Sikorskiego miało nie tylko wymiar 
procesowy. Bardzo ważnym wydarzeniem, związanym z wyjaśnieniem przyczyn śmierci 
ówczesnego premiera, było przeprowadzenie ekshumacji jego szczątków. Już dzisiaj wiemy, 
że wyniki badań z zakresu szeroko pojętej medycyny sądowej w znacznym stopniu przy-
czyniły się do lepszego poznania jednej z największych tajemnic II wojny światowej.

Pomimo że w artykule przedstawiam zagadnienia wyłącznie konserwatorskie, to jed-
nak dla pełniejszego przekazu całościowego problemu, który doprowadził do ekshumacji 
zwłok, przypomnijmy ostatnie zdarzenia z życia Władysława Sikorskiego.

Bezpośrednio po osobistych konfliktach z przedwojennymi najwyższymi władzami woj-
skowymi Władysław Sikorski, odsunięty od stanowisk państwowych, pełnił jedynie służ-
bę czynną, pozostając do dyspozycji ministra spraw wojskowych. W czasie kampanii wrze-
śniowej 1939 roku nie otrzymał żadnego przydziału. Udał się więc do Paryża. a 30 września 
1939 roku prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz powierzył mu urząd pre-
miera, a wkrótce także naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych. W polityce zagranicznej 
dążył do zacieśnienia stosunków z Francją, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Po 
wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej, mimo opozycji niektórych środowisk emigracyjnych 
i krajowych, podpisał układ polsko-rosyjski, który ogłoszono w grudniu 1942 roku. Dopie-
ro ujawnienie zbrodni katyńskiej w kwietniu 1943 roku doprowadziło do kryzysu w stosun-
kach polsko-rosyjskich, czego konsekwencją było w końcu ich zerwanie. Nieustannie dużą 
wagę przywiązywał Sikorski do odbudowy silnej armii polskiej.

W maju 1943 roku wizytował oddziały polskie na Bliskim Wschodzie. W drodze po-
wrotnej przybył do bazy w Gibraltarze. Odlatując do Londynu, 4 lipca 1943 roku zginął 
w katastrofie lotniczej. Zachodziło poważne i realne podejrzenie o dokonanie zamachu 
lub morderstwa na osobie Sikorskiego. Pochowany został na cmentarzu lotników polskich 
w Newark w Wielkiej Brytanii i pośmiertnie odznaczony orderem Orła Białego1.

Wielkim rozczarowaniem społecznym zakończyła się pod koniec 1981 roku działalność 
Komitetu Sprowadzenia Prochów Generała Sikorskiego pod przewodnictwem prof. Mie-
czysława Klimaszewskiego, kiedy władze brytyjskie odmówiły zgody na przeprowadzenie 
ekshumacji i wydanie prochów byłego premiera i wodza. Wtedy przygotowaniom do uro-
czystego pogrzebu Sikorskiego na Wawelu nadano wielką rangę. Miał on być symbolem od-
zyskanej przez Polskę wolności. Negatywne stanowisko władz brytyjskich w tej sprawie, 
odwołujące się do opinii części środowisk polonijnych, było niezbitym dowodem braku za-
ufania do zmian zachodzących w Polsce.

Tymczasem na Wawelu czekał na prochy generała marmurowy sarkofag, którego umiesz-
czeniu w krypcie towarzyszyło wielkie zainteresowanie. Posadowienie ciężkiego sarkofa-
gu w krypcie św. Leonarda nie było pozbawione kłopotów – w trakcie montażu marmuro-
wa płyta pękła w dwóch miejscach, ale po sklejeniu nie zagrażała całości konstrukcji (il. 1).

Kiedy okazało się, że pogrzeb generała w ojczyźnie, mimo długotrwałych zabiegów dy-
plomatycznych, nie będzie możliwy, przy pustym sarkofagu odprawiono uroczystą mszę 
żałobną, która stała się zarazem mszą w intencji Polski.

1 Notę biograficzną opracowano według ks. Jacka Urbana, Msza św. sprawowana przez J.E. Ks. Kard. 
Stanisława Dziwisza, 26 listopada 2008.
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Już w wolnej Polsce, po trwałych zmianach ustrojowych, dnia 17 września 1993 roku 
prochy Sikorskiego spoczęły w krypcie św. Leonarda wawelskiej katedry.

Rozwiązania zagadki i niepewności w kwestii przyczyn śmierci generała podjął się ka-
towicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej2. Konserwator zabytków wzgórza wawelskie-
go, do którego przynależy opieka nad katedrą wawelską, wydał stosowne zezwolenie na 
przeprowadzenie prac śledczych w krypcie św. Leonarda, obejmujące demontaż i ponowny 
montaż sarkofagu generała Sikorskiego w celu zbadania jego zwłok. Szczegółowe warunki 
zezwolenia określały demontaż sarkofagu, który należało przeprowadzić w sposób niepo-
wodujący zagrożenia dla zabytkowej substancji krypty, przy odpowiednim zabezpieczeniu 
romańskich wątków ścian, oryginalnych wczesnoromańskich kamiennych kolumn, zabyt-
kowego marmurowego i złoconego sarkofagu króla Jana III Sobieskiego i również zabytko-
wej posadzki projektu Adolfa Szyszko-Bohusza.

A zatem cały trudny proces demontażu sarkofagu odbywał się w zabytkowej krypcie 
św. Leonarda, pozostałości wczesnoromańskiej katedry, tzw. Hermanowskiej. Murowana 
z kamienia krypta powstała około 1100 roku i uważana jest za najcenniejsze z zachowa-
nych wnętrz romańskich na ziemiach polskich. Jest to podręcznikowy przykład wnętrza 
świątyni romańskiej, świadczący o wysokim poziomie artystycznym katedry Hermanow-
skiej, pod którą mieściła się krypta. Na groby królewskie przeznaczono ją dopiero pod ko-

2 Z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Katowicach – nadzór nad pracami ekshumacyjnymi organizowali i prowadzili: Andrzej 
Drogoń, Marek Lasota, Ewa Koj, Piotr Nalepa, Dariusz Psiuk.

Il. 1. Marmurowy sarkofag Władysława Sikorskiego usytuowany w narożniku romańskiej 
krypty św. Leonarda na Wawelu 

Ill. 1. Marble sarcophagus of Władysław Sikorski located in the corner of the Romanesque 
St. Leonard’s crypt in Wawel
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niec XVIII w. Należy również przypomnieć, że sarkofag generała Sikorskiego usytuowano 
w 1981 roku w najbliższym sąsiedztwie grobowców królów Jana III Sobieskiego, Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego oraz Marii Kazimiery (Marysieńki, żony Jana III), księcia Jó-
zefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki.

Instytut Pamięci Narodowej był z mocy prawa uprawniony do przeprowadzenia prac 
śledczych w ramach przyjętych postępowań, a ponieważ sarkofag generała Sikorskiego po-
chodzący z 1981 roku nie jest obiektem zabytkowym, dlatego nie było przeciwwskazań dla 
jego demontażu i ponownego montażu. Natomiast z uwagi na sąsiedztwo zabytkowych ele-
mentów krypty prace te należało wykonać z niezbędną i wielką ostrożnością, pod kierun-
kiem osoby mającej uprawnienia do prac w obiektach zabytkowych3.

Udział konserwatora, specjalizującego się w ochronie zabytków kamiennych, był w tym 
przypadku warunkiem podstawowym w wytypowaniu techniki bezpiecznego demonta-
żu, a następnie, po badaniach laboratoryjnych zwłok, ponownego montażu jednobryłowego 
marmurowego sarkofagu na swoim pierwotnym miejscu, w niezwykle ograniczonym funk-
cjonalnie pomieszczeniu zabytkowej krypty.

Kamienny polerowany sarkofag z 1981 roku, projektu znanych krakowskich artystów pla-
styków Małgorzaty i Janusza Gawłowskich, wykonany jest z jednej bryły szarozielonkawego 
marmuru „Sławniowice”, wydobytego z kamieniołomu w pobliżu miejscowości Sławniowice 
koło Nysy. Niezwykłej urody prosta trapezowa forma grobowca, ze skromnym kutym krojem 
antykwy liternictwem „GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI 1881 – 1943” i symetrycznie 
umieszczonym krzyżem na ścianie frontowej, stanowi jakby „odwróconą wannę”4.

3 Opiekę konserwatorską oraz kierowanie pracami zabezpieczającymi wnętrze krypty powierzono 
Ireneuszowi Płusce z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

4 Informacje uzyskane bezpośrednio od projektantów sarkofagu: Małgorzaty i Janusza Gawłowskich.

Il. 2. Lokalizacja spękań ścian marmurowego sarkofagu. Według ZD-PROJEKT 
Ill. 2. Location of the fractures of the walls of the marble sarcophagus. According to ZD-PROJEKT
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Wydrążona bryła sarkofagu nakrywa umieszczoną w jej środku trumnę ze zwłokami ge-
nerała. Jednobryłowa forma grobowca bez tradycyjnej nakrywy ma według projektantów 
ideowo symbolizować „jedność, zwartość i niepodzielność sił patriotycznych, walczących 
z okupantami”, a dodatkowo zielonkawy kolor marmuru „przywołuje generalskie barwy 
i nadzieję, jaka w owym czasie była Polakom niezbędnie potrzebna”. Ważąca około 2,5 tony 
marmurowa bryła sarkofagu umieszczona była dodatkowo na niskim cokole, wykonanym 
z szarego piaskowca. Całość skromnie dekorowanej bryły sarkofagu doskonale komponuje 
się z zabytkowym otoczeniem krypty św. Leonarda.

Nowoczesna jednobryłowa forma grobowca i powstałe wcześniej uszkodzenia kamienia 
niestety w sposób znaczący utrudniły demontaż wielkiego bloku marmuru w celu wydoby-
cia trumny ze zwłokami.

Wcześniejsza wizja lokalna i dokładne oględziny pozwoliły stwierdzić znaczny stopień 
degradacji sarkofagu w postaci kilku pęknięć widocznych gołym okiem. Główne pęknięcie 
przebiega poprzecznie na całym obwodzie, a jego początek znajduje się prawie w środku, 
przy dolnej krawędzi styku z płytą cokołu. Drugie poważne pęknięcie ma swój początek 
w narożniku ściany frontowej i biegnie ukośnie ku górze, przechodząc na górną płaszczy-
znę sarkofagu i dalej na ścianie tylnej rozchodzi się na boki w sposób nieregularny. Między 
tymi dwoma rozległymi spękaniami wyraźnie zaznacza się jeszcze jedno pęknięcie, mające 
początek u podstawy i zanikające mniej więcej w środku ściany frontowej. Spękania te były 
klejone żywicą epoksydową (il. 2-3).

Il. 3. Zbliżenie spękanego fragmentu marmurowej ścianki sarkofagu 
Ill. 3. Close-up on the fractured fragment of the marble sarcophagus wall
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Drobne odpryski kamienia wzdłuż spękań zostały uzupełnione (wykitowane) zaprawą 
sztucznego marmuru, wykonanego najprawdopodobniej również na spoiwie z żywicy epok-
sydowej. Jak na prace naprawcze, awaryjne, wykonane w pośpiechu w trakcie montażu sar-
kofagu przez kamieniarzy, ich jakość techniczna nie budziła zastrzeżeń.

Ważne z punktu widzenia konserwatorskiego, przewidującego demontaż i podniesienie 
całego sarkofagu, była identyfikacja grubości ścian marmuru. Odpowiednio przeprowadzo-
ne pomiary wykazały, że podłużne ściany sarkofagu różnią się grubością u podstawy od 65 
do 80 mm. Dzisiaj już wiemy, że tak cienkie ściany kamiennego, mocno użylonego mar-
muru, wykonane na granicy wytrzymałości technicznej całej bryły grobowca, musiały ulec 
w czasie montażu w krypcie spodziewanym spękaniom.

Płyta, stanowiąca podbudowę cokołu dla marmurowego sarkofagu, wykonana jest 
z dwóch bloków piaskowca, połączonych krótszym bokiem. Na narożach cokołu płyt oraz 
w miejscach ich łączenia widać drobne wykruszenia i porysowania.

Między sarkofagiem a ścianą romańską krypty zauważono niewielkie osiadanie podło-
ża wykonanego z płytek marmurowych posadzki projektu A. Szyszko-Bohusza. Wyraźnie 
widoczna była powiększona szczelina na znacznej długości między podbudową sarkofagu 
a płytkami posadzki. Stwierdzono w tym miejscu ślady wcześniejszej interwencji zabezpie-
czającej osiadanie posadzki pod ciężarem ustawionego w 1981 roku grobowca.

Powyższe rozpoznanie stanu zachowania sarkofagu obligowało do opracowania odpo-
wiedniej techniki i metody demontażu, wraz z projektem konstrukcji dźwigowej5.

Kształt, geometria i kamienny materiał sarkofagu sprawiały, że możliwości jego pod-
niesienia w celu wydobycia trumny i następnie opuszczenia były wyjątkowo ograniczone, 
co czyniło całą operację wyjątkowo trudną. Liczne i nieregularne, wyjątkowo niekorzystne 
spękania zdecydowanie pogarszały sytuację. Biorąc to pod uwagę, konieczna do wykona-
nia operacja podnoszenia i opuszczania sarkofagu musiała się odbyć w sposób wyjątkowo 
ostrożny i całkowicie bezpieczny. Zaprojektowana konstrukcja podnośnika ze specjalnym 
zawiesiem musiała pozwalać na maksymalne i równomierne uchwycenie całej bryły sar-
kofagu i podnoszenia go bez skoszeń, kantowania, zrywania i uderzeń, przy minimalnej 
prędkości podnoszenia. Nie brano pod uwagę i nie dopuszczano chwytania punktowego lub 
fragmentarycznego. Założono, że naciski na ścianki boczne sarkofagu musiały być rozło-
żone w sposób ciągły, obejmujący równomiernie i równocześnie wszystkie fragmenty prze-
dzielone spękaniami. Ogromne i ciężkie marmurowe powierzchnie boczne, nie objęte za-
wiesiem, kategorycznie musiały być na całym obwodzie zabezpieczone specjalną obudową 
(klatką), przylegającą do ścian sarkofagu w sposób ciągły.

Wykonana indywidualnie metalowa konstrukcja podnośnika była wciągarką w kształ-
cie suwnicy bramowej jednobelkowej, całkowicie rozbieralnej, o masie udźwigu Q = 2,5 t. 
Wciągarka umożliwiała podniesienie sarkofagu na wysokość do 110 cm, aby swobodnie 
umożliwić wysunięcie trumny ze szczątkami generała. Konstrukcja wyposażona była 
w ręczną wciągarkę linową, zlokalizowaną przy jednej z pionowych odnóg (il. 4). Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa podnoszenie sarkofagu realizowane było za pomocą tej wciągarki 

5 Konstrukcję dźwigową zaprojektowano według zaleceń konserwatorskich przez zespół złożony 
z Henryka Kukli, Jerzego Wolnickiego i Andrzeja Nazima w Biurze Projektów „ZD-PROJEKT” 
HTS Spółka z o.o. z Krakowa. Konstrukcję wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„EKO-ENERGIA” Spółka z o.o. z Krakowa.
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z jednego miejsca poprzez zespół krążków linowych. Dokumentacja techniczna podnośni-
ka wraz z całym systemem elementów chwytnych zatwierdzona była zgodnie z wymaga-
niami Urzędu Dozoru Technicznego.

Metoda, dająca szansę powodzenia operacji, wykorzystywała jako podstawowy ele-
ment nośną ramę, która pozwalała unieść bryłę sarkofagu od spodu. Rama wykonana była 
uprzednio w warsztacie, obrobiona i zmontowana próbnie tak, by stanowiła równą płasz-
czyznę. Metoda podniesienia sarkofagu wymagała jednak kamieniarskiego podcięcia dłuż-
szych boków piaskowcowego cokołu na głębokość do 6 cm poprzez bezdrganiowe nawier-
canie kamienia i następnie dłutowanie. Jak już wcześniej wspomniano, sarkofag generała 
Sikorskiego nie jest wpisany na listę zabytków, dlatego pozwolono ze względów bezpie-
czeństwa na podkucie cokołu i „tymczasowe usunięcie” nadmiaru materiału potrzebne-
go do osadzenia belek nośnych6. Aby uniknąć nadmiernego zapylenia wnętrza krypty, pra-
ce kamieniarskie wykonywano pod specjalnym foliowym namiotem. Nadmiar kamiennego 
pyłu usuwano specjalnym przemysłowym ekshaustorem.

Najpierw podcięto jedną stronę cokołu i wsunięto belkę metalową podnośnika, klinu-
jąc ją do ścianki sarkofagu od dołu. Następnie wykonano to samo z drugiej strony z jedno-
czesnym mocowaniem bocznych fragmentów ramy, związanych z układem linowym. Za-
nim sarkofag został uniesiony, obowiązkowo na wszystkich płaszczyznach marmurowych 
założone zostały odpowiednie zabezpieczenia z folii polietylenowej i płyt paździerzowych 
(il. 5). Równocześnie w górnej strefie sarkofag był zabezpieczony wzdłużnie przed ewentu-
alnym zsunięciem się z ramy. Wszystkie krawędzie ramy i punkty styku z marmurem za-
bezpieczono elastyczną przekładką.

6 Prace kamieniarsko-konserwatorskie wykonała firma „Sima Art” z Krakowa pod kierunkiem Kry-
styna Kozieła.

Il. 4. Projekt konstrukcji podnoszącej sarkofag. Wyk. ZD-PROJEKT 
Ill. 4. Design of a construction used to lift the sarcophagus. Drawn up by ZD-PROJEKT
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Po podniesieniu na wysokość około 1 m całość układu była zabezpieczona przed opad-
nięciem specjalną blokadą, związaną z konstrukcją nośną wciągnika. Mając na uwadze bez-
względną ochronę konserwatorską zabytkowej substancji otoczenia w krypcie św. Leonar-
da, czyli posadzki, wątków romańskich ścian, kolumn, a zwłaszcza posadowionego tuż 
obok sarkofagu króla Jana III Sobieskiego, całość została wyłożona elastycznymi przekład-
kami i zabezpieczona płytami OSB.

Obok sarkofagu – po jego podniesieniu – został ustawiony specjalny postument (kata-
falk), aby godnie ułożyć na nim trumnę (il. 6-7).

Po badaniach laboratoryjnych zwłok generała w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ, In-
stytucie Ekspertyz Sądowych oraz w Zakładzie Radiologii UJ i umieszczeniu ciała w nowej 
trumnie, cały proces montażu sarkofagu odbywał się w odwrotnej kolejności (il. 8-9). Uzu-
pełniono jeszcze brakujące fragmenty cokołu metodą oblicowania wcześniej przygotowa-
nymi segmentami (bloczkami) z kamienia piaskowca (il. 10).

Z wielką starannością, przy udziale wojska, policji i kościoła, zorganizowano ceremo-
nię patriotyczną trzeciego już z kolei pochówku Władysława Sikorskiego (1943, 1993, 2008). 
Ceremonialna uroczystość pogrzebowa wiązała się z wieloma szczególnymi działaniami lo-
gistycznymi, takimi jak: warta honorowa w krypcie, asysta honorowa i środek transportu 
zgodny z ceremoniałem, zabezpieczenie tras przejazdu zwłok, kompania honorowa, Orkie-
stra Garnizonu Krakowskiego i uroczysta msza żałobna w prezbiterium katedry wawelskiej.

Il. 5. Zabezpieczenie zabytkowego otoczenia wnętrza krypty św. Leonarda 
na użytek demontażu sarkofagu Władysława Sikorskiego 

Ill. 5. Protective measures implemented to secure the historical environment of the interior 
of St. Leonard’s crypt for the purposes of disassembling the sarcophagus of Władysław Sikorski
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Il. 6. Zabezpieczony sarkofag w specjalnej skrzyni i zmontowana konstrukcja nośna 
Ill. 6. Secured sarcophagus in a special chest and the assembled supporting structure

Il. 7. Wysunięta trumna ze zwłokami Władysława Sikorskiego po podniesieniu sarkofagu 
Ill. 7. Coffin with general’s remains after the sarcophagus had been lifted
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Il. 8. Umieszczenie nowej trumny (po ekshumacji zwłok) w pierwotnym ułożeniu 
nad podniesionym jeszcze marmurowym sarkofagiem 

Ill. 8. Placement of the new coffin (after the exhumation) in the original position 
above the marble sarcophagus which is still raised

Il. 9. Opuszczanie sarkofagu w konstrukcji nośnej 
Ill. 9. Lowering of the sarcophagus in the supporting structure
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Il. 10. Rekonstrukcja oblicowania cokołu kamieniem (piaskowcem) 
Ill. 10. Reconstruction of the sandstone plinth face

Il. 11. Nieuszkodzony sarkofag po całkowitym zakończeniu prac demontażowych i konserwatorskich 
Ill. 11. Undamaged sarcophagus after the com
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Podsumowując, należy podkreślić rolę konserwatora w tak nietypowych przedsięwzię-
ciach, jak wyżej przedstawiona ekshumacja i ponowny pochówek zwłok, które odbywają 
się w zabytkowych obiektach. Uniwersalizm wiedzy konserwatora, dotyczący oceny wyda-
rzenia, oraz znajomość techniki i technologii dotyczącej szeroko pojętych działań konser-
watorskich są w takich przypadkach niezastąpione.

Bez technicznego przygotowania prac ekshumacyjnych przez konserwatora całość 
przedsięwzięcia byłaby mocno utrudniona, a być może wręcz niemożliwa do przeprowa-
dzenia. Dzięki opinii konserwatorskiej, ekspertyzie oraz przeświadczeniu, że podniesienie 
sarkofagu jest możliwe bez spowodowania jakichkolwiek zagrożeń dla zabytkowego oto-
czenia, podjęto w ogóle decyzję o rozpoczęciu prac ekshumacyjnych (il. 11).


