
Generał brygady Stanisław Franciszek 

Sosabowski  (1892-1967) 

Urodził się i wychował w Stanisławowie, w rodzinie 

kolejarza. W wieku 11 lat stracił ojca. Jako najstarszy 

syn pomagał matce w utrzymaniu rodziny – udzielał 

korepetycji. W gimnazjum brał udział w tajnych kółkach 

samokształceniowych ( w czasie rozbiorów w szkołach 

nie uczono np. polskiej historii) a potem został 

przewodniczącym wszystkich tajnych kółek 

samokształceniowych w szkole. 

Działalność niepodległościowa 

Od 1909 był członkiem 

Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie” i Armii 

Polskiej. Na początku 1912 przerwał naukę w Akademii 

Handlowej w Krakowie i wrócił do Stanisławowa. W styczniu 

tego roku, po przemianowaniu Armii Polskiej w Polskie Drużyny 

Strzeleckie, został mianowany dowódcą 24 Polskiej Drużyny 

Strzeleckiej w Stanisławowie. Równolegle, od 11 listopada 1911 

organizował skauting. Do 1913 pełnił funkcję komendanta hufca 

w rodzinnym mieście.  

Służba w Wojsku Polskim (1918-1939) 

1 listopada 1918 został kierownikiem Komisji Likwidacyjnej 

byłego austriackiego Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie. 

Komisja zajmowała się porządkowaniem pozostałości po 

rozbiorach. Otrzymał stopień majora. 

II Wojna Światowa 

W kampanii wrześniowej walczył w Armii Modlin po czym otrzymał rozkaz przedarcia się 

przez Węgry do Francji, by przekazać meldunki o sytuacji w kraju rządowi na wychodźstwie. 

W 1940 został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 Dywizji Piechoty. 19 czerwca 

Sosabowskiemu udało się dotrzeć do portu w La Pallice, skąd wraz z 6000 żołnierzy Dywizji 

został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. 

Wielka Brytania 

Natychmiast po dotarciu do Wielkiej Brytanii 

Sosabowski otrzymał przydział na dowódcę 

formującej się właśnie 4 Brygady Kadrowej 

Strzelców. Sosabowski postanowił ze swej 

brygady utworzyć pierwszą w historii Wojska 

Polskiego jednostkę spadochronową. Powstał 

ośrodek szkoleniowy w Largo House zwany 

„małpim gajem”, w którym prowadzono 

szkolenia, natomiast skoki spadochronowe 



odbywały się na lotnisku Ringway. 15 czerwca 1944 płk Sosabowski awansował do stopnia 

generała brygady. Brygada była stworzona aby wesprzeć powstanie w Polsce, jednak z 

różnych przyczyn tak się nie stało. Gdy Brytyjczycy zagrozili rozbrojeniem brygady nowy 

Wódz Naczelny Gen. Sosnkowski oddał w końcu 1SBS do ich dyspozycji. Brytyjczycy od 

dawna chcieli wykorzystać brygadę do swoich celów. 

Operacja Market-Garden 

Ostatecznie Brygada wzięła udział w 

największej w II wojnie światowej operacji 

powietrznodesantowej sprzymierzonych. 

Polacy skakali pod Driel naprzeciw Arnhem, na 

południowym brzegu Renu. Z powodu pogody 

desant odbył się jednak z dwudniowym 

opóźnieniem i żołnierze skakali wprost na 

niemieckie lufy. W istniejącej już sytuacji 

posłanie w bój 1. SBS nie miało właściwie 

sensu. Ponad półtora tysiąca polskich spadochroniarzy nie mogło już przechylić szali ani 

odwrócić nieuchronnej klęski. Straty 1. SBS sięgnęły blisko 40% stanów osobowych. 

Brytyjczycy uznali bitwę za przegraną i chcieli jedynie wycofać się z „twarzą”. Potrzebny był 

też kozioł ofiarny, którego można by obarczyć winą za niepowodzenie. Wybrali generała 

Sosabowskiego. 2 grudnia 1944 wezwany do szefa Sztabu Generalnego, gen. Stanisława 

Kopańskiego. Ten zakomunikował mu, że Brytyjczycy życzą sobie, aby oddał dowództwo 

brygady, tłumacząc to trudnościami dalszej współpracy z generałem, a nawet sugerowali 

osobę następcy. Gen. Kopański bez wahania 

poparł „życzenia” Brytyjczyków. Pisemne 

odwołanie się gen. Sosabowskiego do 

prezydenta RP również nie odniosło skutku. 

Prezydent Władysław Raczkiewicz nie próbował 

nawet wyjaśnić sytuacji ani bronić polskiego, tak 

zasłużonego oficera. Rozkazem z 27 grudnia 

1944 1 SBS została odebrana jej twórcy i 

dowódcy, a gen. Sosabowskiego mianowano 

inspektorem Jednostek Etapowych i 

Wartowniczych. Za bitwę pod Arnhem, w której 

mimo nieuchronnej klęski walczył o ostatka osłaniając przeprawy i odwrót szkockich 

spadochroniarzy został odznaczony jedynie Krzyżem Walecznych. 

Lata powojenne 

 W lipcu 1948 gen. Stanisław Sosabowski został zdemobilizowany. Miał już wtedy przy sobie 

ociemniałego syna (stracił wzrok w Powstaniu Warszawskim) wraz z żoną, których udało się 

ściągnąć z Polski. Pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii i aby się utrzymać pracował jako 

robotnik magazynowy w fabryce silników elektrycznych, później telewizorów. Do końca życia 

nie otrzymał ani zasłużonej emerytury ani żadnej oficjalnej nagrody czy podziękowania za 

walki pod Arnhem. Zmarł na zawał serca 25 września 1967 w Londynie w Wielkiej Brytanii. 

W 1969 wciąż wierni swemu dowódcy spadochroniarze generała przywieźli jego prochy do 

Polski, gdzie spoczęły – zgodnie z jego wolą – na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w 

Warszawie. 


