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W Krakowie uczczono 75. rocznicę śmierci gen.
Władysława Sikorskiego
Uroczystości w katedrze na Wawelu, wystawa na „Przystanku
Historia” IPN (ul. Dunajewskiego 8)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

W 75. rocznicę śmierci Naczelnego Wodza i premiera Rządu RP na Uchodźstwie, 4 lipca
2018 r. odbyły się na Wawelu uroczystości, zorganizowane przez Związek Sybiraków
Oddział Kraków i wojewodę małopolskiego, we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci
Narodowej w Krakowie.

W katedrze wawelskiej odprawiono mszę świętą za duszę gen. Sikorskiego i wszystkich
osób, które razem z nim zginęły w katastrofie gibraltarskiej. Po nabożeństwie o wielkich
zasługach gen. Sikorskiego mówił do zebranych m.in. dr Maciej Korkuć z Oddziału IPN w
Krakowie. Na koniec uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych, złożono wieńce i
kwiaty na sarkofagu Naczelnego Wodza w krypcie św. Leonarda.

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8) w dni
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powszednie od godz. 9-16 można oglądać wystawę „Generał Władysław Sikorski. Polityk i
żołnierz”.

Gen. Sikorski zginął 4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej. Liberator AL 523 ze specjalnego
dywizjonu transportowego dla VIP-ów, pilotowany przez Czecha, kpt. Eduarda Prchala,
wzbił się w powietrze z pasa startowego położonego u stóp Gibraltaru. Szesnaście sekund
później runął do morza. Akcja ratunkowa zakończyła się niepowodzeniem, uratowano
jedynie pilota. Wszyscy pasażerowie zginęli.

Brytyjska komisja śledcza wykluczyła sabotaż, przyjęto wersję wypadku (zakleszczenie się
linek sterów wysokości, których w Liberatorach nie było). Ponieważ dokumenty komisji
nadal pozostają utajnione, pojawiają się spekulacje na temat innych przyczyn katastrofy. O
przeprowadzenie zamachu na polskiego premiera oskarżano już wywiady: brytyjski,
niemiecki i sowiecki oraz część polskich środowisk politycznych, niechętnych Sikorskiemu.


