
 

Gen. Władysław Sikorski 
 

 

Urodzony w 1881 roku pochodził ze ubogiej rodziny, 

maturę zdał we Lwowie. Studiował na Politechnice 

Lwowskiej. Z kolegami ze studiów (m.in. Sosnkowskim) 

założył Związek Walki Czynnej, który miał zorganizować 

powstanie przeciwko Imperium 

Rosyjskiemu. 

 

 

 

 

I wojna światowa (1914-1918)  

do 1916 roku był szefem departamentu wojskowego oraz komendantem 

szkoły podchorążych. Potem był odpowiedzialny za rekrutację do Legionów 

Polskich w Krakowie. Od 1918 roku zaczął tworzyć Wojsko Polskie na terenie 

Galicji (Polskie ziemie wcielone do Cesartwa Austrowęgierskiego, dzisiaj 

południowa część Polski i kawałek Ukrainy). 

 

Wojna polsko-bolszewicka (1919-1921) 

Pracował w sztabie, a także dowodził m.in 5 Armią w czasie Bitwy 

Warszawskiej 1920. 

 

Okres międzywojenny (1921-1939) 

Prezes Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-23. Potem wyjeżdża do 

Francji poświęcić się studiom wojskowym. Wraca do Polski w 1939 roku. 

 

 

II Wojna Światowa (1939-1945) 

 

W 1939 roku ucieka przez Rumunię do Francji 

gdzie zaczyna tworzyć armię polską na 

uchodźstwie.  Zostaje jej Wodzem Naczelnym. 

Powstawała piechota, dywizje zmotoryzowane, 

lotnictwo. W tym czasie Polska była trzecim 

najsilniejszym aliantem posiadając 84 tysiące 

żołnierzy w samej Francji. Było to jeszcze przed 

przystąpieniem USA i Rosji do sojuszu. 

 

 

 

 



 

 

Po upadku Francji spotkał się z premierem Anglii Winstonem Churchillem i podpisał umowę w 

sprawie odbudowy polskiej armii i rządu polskiego w Wielkiej Brytanii. Po ewakuacji polskich 

żołnierzy na Wyspy, a rządu do Londynu powstały zalążki armii, floty wojennej i handlowej oraz 

lotnictwa. Armia polska w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie stała się na pewien czas 

drugą co do wielkości aliancką siłą zbrojną! 

 

W 1942 miała miejsce pierwsza próba zamachu na życie Sikorskiego podczas lotu nad 

Atlantykiem. Zarówno Hitlerowi jak i Stalinowi nie pasowała mocna pozycja polskiego Wodza i 

potęga którą budował. 

 

Układ Sikorski-Majski i Sikorski-Stalin 

30 lipca 1941r. podpisał układ z Iwnaem Majskim w sprawie tworzenia armii na wschodzie. 

Opozycja skrytykowała ten układ. 

3 grudnia 1941r. podpisał ze Stalinem pakt, w którym 25 tys. żołnierzy ewakuuje się z ZSRR 

Nawet po podpisaniu układu Rosjanie pod wodzą Stalina chciały przejąc ziemie polskie. 

  

Śmierć w Gibraltarze 

Gen. Władysław Sikorski zginął  w Gilbartarze 4 lipca 1943r. w katastrofie samolotu Libertator II 

AL523, który spadł do morza. Ciała córki Sikorskiego oraz trzech innych osób nigdy nie 

odnaleziono. 

 

 

 


