
UCHWAŁA Nr 193/XXI/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie upamiętnienia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Rada Miasta Milanówka przyjmuje stanowisko w sprawie upamiętnienia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Rada Miasta Milanówka zobowiązuje Burmistrza Miasta Milanówka do przesłania 

niniejszej uchwały Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu 

oraz Metropolicie Krakowskiemu abp. prof. Markowi Jędraszewskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodnicząca  

     Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do UCHWAŁY Nr 193/XXI/20 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

S T A N O W I S K O  

Rady Miasta Milanówka  
 

Na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik nr 3  

do Statutu Miasta Milanówka, przyjętego uchwałą Nr 476/XLVIII/18 z dnia 11 października 

2018 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka wyraża stanowisko  

w sprawie upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, setnej rocznicy przyjęcia przez Józefa 

Piłsudskiego stopnia Pierwszego Marszałka Polski oraz zwycięstwa w wojnie polsko-

bolszewickiej poprzez realizację sarkofagu Józefa Piłsudskiego do katedry wawelskiej według 

projektu Jana Szczepkowskiego. 

 

Wychodząc naprzeciw wnioskom, w których mieszkańcy Milanówka i milanowskie organizacje 

pozarządowe przedstawiają potrzebę trwałego upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w związku z licznymi, ważnymi rocznicami oraz w ramach obchodów setnej rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę, Rada Miasta podziela tę potrzebę, zwłaszcza, że Gmina 

Milanówek posiada oryginalny projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego, który został wykonany 

przez wybitnego rzeźbiarza i mieszkańca Milanówka – Jana Szczepkowskiego. 

 

W latach 1936-1938 Jan Szczepkowski pracował nad projektem sarkofagu i pomnika Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Konkurs na projekt wawelskiego sarkofagu ogłoszono 1 grudnia 1936 r. 

Projekt Szczepkowskiego bardzo ewoluował, by ostatecznie przybrać formę renesansowego 

nagrobka (artysta w tym przypadku wzorował się na nagrobku Kazimierza Jagiellończyka). 

Konkurs rozstrzygnięto dopiero 22 czerwca 1938 r. Mimo wygranego konkursu, projekt Jana 

Szczepkowskiego nie został zrealizowany. Najpierw na przeszkodzie stanęła II Wojna Światowa, 

potem polityka. Dwa projekty sarkofagu zostały uznane za zaginione. Zapomniano o nich, dzięki 

czemu przetrwały spokojnie w pracowni rzeźbiarza w Willi „Waleria” w Milanówku. 

 

Przez 85 lat trumna Marszałka stoi w katedrze na Wawelu w tymczasowym sarkofagu. Wydaje 

się za wysoce zasadne nawiązanie współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i Kurii Krakowskiej w celu dokończenia tego, co przerwała wojna oraz okres PRL-

u i ufundować Marszałkowi godną oprawę miejsca jego pochówku, włączając w te działania 

wszystkich mieszkańców Milanówka, organizując powszechną zbiórkę pieniędzy. Będzie  

to równocześnie dowód uznania dla talentu Jana Szczepkowskiego i uhonorowanie jego 

wybitnego wkładu w sztukę polską dwudziestolecia międzywojennego. 

 

 

Przewodnicząca  

     Rady Miasta Milanówka  

 

Janina Moława  

 

 

Niniejsze stanowisko przesyła się do wiadomości: 

1. prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

2. abp. prof. Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski.  

 


