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Sikorski Władysław, Eugeniusz, pseudonimy i kryptonimy: 

Władek, Władek Lwowski, Orliński, Eugeniusz Skierski, Karol Pomorski, gazda, 

Strażnica, Eugeniusz Strażnica ( 1881- 1943), generał broni Wojska Polskiego, 

polityk i mąż stanu, prezes Rady Ministrów, Naczelny Wódz. Urodzony dnia 20- 

go maja w Tuszowie Narodowym pod Mielcem, był trzecim dzieckiem Tomasza 

( zm.1885 ), organisty i nauczyciela szkoły ludowej, i Emilii z Albertowicz- 

Hawrowskich. 

Sikorski uczęszczał w latach 1893/ 4- 1896/ 7 do gimnazjum w Rzeszowie, 

następnie krótko do rzeszowskiego seminarium nauczycielskiego oraz od roku 

szkolnego 1899/ 1900 do gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, gdzie w 

roku 1902 zdał maturę .W czasie nauki w seminarium zaopiekował się nim 

dyrektor seminarium Julian Zubczewski, który wraz z żoną Olgą adoptował 

Helenę, przyszłą żonę Sikorskiego. Od tegoż roku studiował na Wydziale Dróg i 

Mostów Szkoły Politechnicznej we Lwowie i uzyskał tam dyplom inżyniera 

budownictwa wodnego. Od 1909 roku pracował w Departamencie Budowli 

Wodnych we Lwowie, biorąc m.in. udział w przygotowaniach do regulacji Wisły. 

W latach nauki w szkole średniej Sikorski brał udział w pracach tajnych 

organizacji samokształceniowych i Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL ), na 

pierwszym roku studiów został sekretarzem technicznego koła TSL, a w 1904 

roku jego prezesem. Po rozpoczęciu studiów przyjęto go do związanego z Ligą 

Narodową  Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Najprawdopodobniej zerwał z nim 

w roku 1905 i wstąpił wówczas do Związku Odrodzenia Narodu Polskiego 

(ZONP ), tajnej organizacji młodzieżowej, powstałej we Lwowie w roku 1904, 

która stawiała sobie za cel m. in. wspomaganie Polskiej Partii Socjalistycznej 

(PPS ) poprzez kształcenie jej kadr bojowych. Po odbyciu w latach 1904- 1905 

jednorocznej służby wojskowej w Sankt Pölten koło Wiednia otrzymał stopień 

podporucznika rezerwy. Od 1906 roku prowadził wykłady z zakresu taktyki 

wojskowej, na które uczęszczali m. in. Marian Kukiel i Kazimierz Sosnkowski. 

Równocześnie w latach 1906- 1908, był przewodniczącym Wydziału 

Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczy Szkoły Politechnicznej we Lwowie ( m. 

in. przyczynił się wtedy do budowy domu studenckiego). Był też inicjatorem 

zorganizowania na uczelni w latach 1906/ 1907 cyklu odczytów Stanisława 

Brzozowskiego i bronił go przed zarzutami o malwersację. W roku 1908 wziął 



udział w tajnym zjeździe polskiej młodzieży postępowej w Zurychu, jako 

reprezentant lwowskich techników. 

Koniec studiów zbiegł się ze zwiększeniem udziału Sikorskiego w poczynaniach 

niepodległościowo- powstańczych. W roku 1908 wraz z K. Sosnkowskim 

organizował Związek Walki Czynnej( ZWC) i wszedł w skład jego Rady Głównej i 

Wydziału, a po podjęciu przez ZWC postanowienia o powołaniu legalnej 

organizacji paramilitarnej- był głównym jej realizatorem na terenie Galicji 

Wschodniej. Został prezesem Wydziału Związku Strzeleckiego utworzonego w 

roku 1910, prowadził dla jego członków wykłady i opracował podręcznik pt. „ 

Regulamin musztry Związku Strzeleckiego i elementarna taktyka piechoty” ( 

Kraków, 1911). W roku 1911 wraz z Józefem Piłsudskim, Sosnkowskim, 

Kukielem i Włodzimierzem  Momentowiczem  uczestniczył w rozmowach 

dotyczących zespolenia związków strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich. W 

tym samym roku wziął udział , jako reprezentant powstałego we Lwowie w 

roku 1910 Polskiego Stronnictwa Postępowego, w zakopiańskim zjeździe 

antyrosyjskich organizacji niepodległościowych Królestwa i Galicji. Był jednym z 

trzech przewodniczących obrad, popierał koncepcje Piłsudskiego, m. in. pogląd, 

że nie jest celowe pozyskiwanie dla organizacji strzeleckich Polaków- oficerów 

zawodowych armii austriackiej. Wspólne z Piłsudskim stanowisko zajął również 

na zebraniu w Wiedniu w roku 1912, na którym utworzono Komisję 

Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych ( od 1913 

Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych). Sikorski objął w 

niej funkcję referenta spraw wojskowych. W 1913 roku, po złożeniu przez 

Piłsudskiego urzędu komendanta głównego całości ruchu strzeleckiego Sikorski 

i Michał Sokolnicki zostali kontrolerami powstałego Wydziału Wojskowego 

KSSN. W 1913 roku został mianowany porucznikiem. Równocześnie działał 

Sikorski w sferze działalności prywatnej, w budownictwie oraz w handlu polami 

i obiektami naftowymi. Po zabójstwie w dniu 28 czerwca 1914 roku arcyksięcia 

Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, Sikorski przerwał spędzany w Belgii urlop 

powrócił do Galicji. Zameldował się w Miechowie u Piłsudskiego, który 

mianował go komisarzem pełnomocnym fikcyjnego Rządu Narodowego na 

Galicję. W złożonym austro- węgierskiej Naczelnej Komendzie Armii memoriale 

zaproponował uformowanie Polskiego Korpusu Posiłkowego podległego władzy 

polskiej. Po utworzeniu Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) został szefem 

Departamentu Wojskowego Sekcji Zachodniej. We wrześniu 1914 roku udał się 



z W. Jodko-  Narkiewiczem do Berlina w celu uzyskania uzbrojenia dla 

legionistów Piłsudskiego i zgody na prowadzenie werbunku do Legionów na 

terenach Królestwa Polskiego zajętych przez Niemców. Rozmowy zakończyły się 

fiaskiem, a Sikorski uznał, że wariantem optymalnym jest szukanie oparcia w 

Austro- Węgrzech, co w niedalekiej przyszłości doprowadziło do jego otwartego 

konfliktu z Piłsudskim. Tymczasem po mianowaniu na podpułkownika, Sikorski 

zaczął organizować Szkołę Podchorążych w Krakowie i został jej pierwszym 

komendantem. Do rozejścia się z Piłsudskim, do którego doszło po zajęciu w 

sierpniu 1915 roku  przez Niemców Warszawy, Sikorski  starał się kierować 

ochotników do 1 Brygady Legionów.  Ugruntowanym ostatecznie we wrześniu 

1914 roku przekonaniom o zasadności szukania głównego oparcia dla polskich 

poczynań niepodległościowych w Austro- Węgrzech i o konieczności rozbudowy 

własnych sił zbrojnych jako warunku ich powodzenia, Sikorski pozostał wierny 

co najmniej do początków 1918 roku. Narażało go to na ataki ze strony 

Piłsudskiego i jego zwolenników. W 1916 roku Piłsudski wysunął postulat 

likwidacji DW, powierzenia werbunku Polskiej Organizacji Wojskowej i przejęcia 

kierownictwa politycznego w Królestwie przez Centralny Komitet Narodowy. 

Skutkiem rywalizacji o przywództwo na polecenie Piłsudskiego jego zwolennicy 

opuścili DW. Zbiegło się to z nową polityką państw centralnych wobec sprawy 

polskiej, której efektem było wydanie Aktu 5 Listopada. Tymczasem  Sikorski 

został mianowany pułkownikiem. Wziął udział w pertraktacjach austriacko- 

niemieckich w sprawie utworzenia Polskiej Siły Zbrojnej, przyczyniając się do 

uzyskania zgody władz niemieckich na werbunek Polaków. Po kryzysie 

przysięgowym w lipcu 1917 roku Sikorski odrzucił propozycję pozostania w PSZ 

i objął Dowództwo Uzupełnień PKP w Bolechowie w powiecie stryjskim. Po 

zawarciu traktatu brzeskiego w 1918 roku i przebiciu się części II Brygady przez 

front pod Rarańczą  na stronę rosyjską wydał rozkaz, w którym solidaryzował 

się z tym czynem. Po zwolnieniu z  internowania w Dulfalva na Węgrzech, 

powrócił do Lwowa i na polecenie Rady Regencyjnej zaczął prowadzić 

działalność wojskową na terenie Galicji. Został powołany na stanowisko szefa 

sztabu generała Stanisława Puchalskiego, który miał objąć dowództwo Wojsk 

Polskich w Galicji i na Śląsku. Następnie podejmował próby zapewnienia 

pomocy dla polskich obrońców Lwowa. W dniu 10- go listopada 1918 roku 

przybył tam samolotem, a następnie udał się po pomoc do Krakowa. Na 

początku 1919 roku został dowódcą samodzielnej grupy, broniącej linii 



kolejowej pod Gródkiem Jagiellońskim. W czasie ofensywy ukraińskiej, w marcu 

1919 roku, dowodził już dywizją piechoty, w kwietniu stoczył zwycięskie boje 

pod  Stawczanami, w czerwcowej kontrofensywie dotarł do Zbrucza. W sierpniu 

objął dowództwo Grupy Poleskiej i 9 Dywizji Piechoty. W marcu 1920 roku zajął 

Mozyrz i Kalenkowicz. Miesiąc później uzyskał stopień generała podporucznika ( 

generała brygady) . W czasie wyprawy kijowskiej dowodzona przez Sikorskiego 

grupa opanowała linię Dniepru. Po załamaniu się frontu polskiego na Ukrainie 

toczył walki o utrzymanie Brześcia, którego nie udało się Polakom obronić. W 

sierpniu 1920 roku Sikorski objął dowództwo nowej 3 armii walczącej na 

północno- wschodnim odcinku frontu polskiego. Należał wówczas do wyższych 

dowódców, na których mógł liczyć Piłsudski. W lutym 1921 roku został 

awansowany do stopnia generała porucznika ( generała dywizji). Dnia 15- go 

marca jako jeden sześciu generałów otrzymał Order Virtuti  Militari. Opierając 

się na przedstawionym przez niego referacie pt. „Polityka zagraniczna z punktu 

widzenia bezpieczeństwa państwa”, Rada Ministrów w styczniu 1922 roku 

przyjęła uchwałę , wytyczającą zasadnicze kierunki polskiej polityki zagranicznej 

( utrzymanie europejskiego status quo, traktowanie równorzędnie 

niebezpieczeństwa ze strony Niemiec i Rosji ). Obok Piłsudskiego i 

Sosnkowskiego, Sikorski wykazywał największą aktywność w dążeniach do 

konkretyzacji i  zacieśnienia zawartego w roku 1921 sojuszu politycznego i 

wojskowego z Francją. Na przełomie 1921 i 1922 roku z jego inicjatywy została 

utworzona  organizacja „ Honor i Ojczyzna”, działająca niejawnie w korpusie 

oficerskim. Po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza  dnia 16- go grudnia 

1922 roku, Sikorski  objął funkcję prezesa Rady Ministrów. Utworzony przez 

niego rząd, w którym objął tez tekę ministra spraw wewnętrznych, w krótkim 

czasie doprowadził do uspokojenia atmosfery w kraju. Wspierał politykę 

ministra skarbu Władysława Grabskiego, zainicjował większe zainteresowanie 

administracji państwowej kwestia mniejszości narodowych. Jego rząd został 

obalony przez sejm w dniu 26- go maja 1923 roku. Po złożeniu prywatnej wizyty 

we Francji zakupił w miejscowości Parchanie pod Inowrocławiem gospodarstwo 

rolne. Po objęciu  w dniu 17- tego lutego 1924 roku teki ministra spraw 

wojskowych w rządzie Władysława Grabskiego przekazał projekt dotyczący 

organizacji najwyższych władz wojskowych pod obrady sejmu, przyczyniając się 

do zaostrzenia swych stosunków z Piłsudskim. Jako minister spraw wojskowych 

dążył do wzmocnienia siły bojowej armii polskiej, starając się podnieść poziom 



jej wyposażenia technicznego i wyszkolenia. Na przełomie października i 

listopada złożył wizytę we Francji. Jej celem było urealnienie sojuszu 

wojskowego z tym państwem. Sikorski był inicjatorem powołania do życia 

Korpusu Ochrony Pogranicza celem zabezpieczenia granicy wschodniej Polski. 

Po upadku w listopadzie 1925 roku rządu Grabskiego objął on dowództwo 

Okręgu Korpusu we Lwowie. Zamach majowy w 1926 roku zastał Sikorskiego 

we Lwowie. Stanął on po stronie legalnych władz, był jednym z rzeczników 

szybkiego zakończenia walk. W dniu 19- go marca 1926 roku został odsunięty 

od czynnej służby wojskowej. Do roku 1935 większość energii zużytkował na 

studia pogłębiające wiedzę z zakresu wojskowości i polityki międzynarodowej. 

W roku 1928 ukazała się we Lwowie jego na wpół wspomnieniowa  praca pt. „ 

Nad Wisła i Wkrą. Studium z polsko- rosyjskiej wojny 1920 roku” (ogłoszona 

również po francusku). Natomiast w roku 1931 opublikowana zostaje we 

Lwowie jego praca pt. „ Polska i Francja w przeszłości i dobie współczesnej”, 

także przetłumaczona na język francuski. Po układzie monachijskim w 1938 

roku kładł Sikorski większy niż uprzednio nacisk na potrzebę usunięcia napięć w 

stosunkach z ZSRR, ale daleki był od myśli wchodzenia z nim w układy 

sojusznicze. W roku 1934 Sikorski wydał pracę pt. „ Przyszła wojna. Jej 

możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obronności kraju”, 

przełożona na język francuski, rosyjski i angielski. Zawarta w niej była trafna 

prognoza przyszłych działań wojennych. Począwszy od 1928 roku Sikorski 

nawiązał bliższe stosunki z Ignacym Paderewskim. Zaczął też wówczas 

utrzymywać bliższe kontakty z Wincentym Witosem i innymi więźniami 

brzeskimi. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku,  żywił nadzieję na powrót do 

czynnej służby wojskowej. Rok później wziął udział w podjętej próbie 

konsolidacji całości sił liberalno- demokratycznych, zainaugurowanej 

spotkaniem w Morges Sikorskiego, Paderewskiego, Witosa i generała Józefa 

Hallera. W obliczu narastającej groźby agresji Sikorski bezskutecznie złożył dnia 

24- go sierpnia 1939 roku Edwardowi Rydzowi- Śmigłemu meldunek o 

gotowości przyjęcia oddziału bojowego. Swoją gotowość bojową  ponawiał 

wielokrotnie. Sikorski opuścił Warszawę dnia 7- go września 1939 roku, 

przekroczył granicę polsko- rumuńską i udał się do Francji. Tam, w dniu 28- go 

września został dowódcą polskich sił zbrojnych we Francji. Dwa dni później 

prezydent Władysław Raczkiewicz powołał Sikorskiego na stanowisko prezesa 

Rady Ministrów, a dnia 7- go listopada, po złożeniu rezygnacji przez Rydza- 



Śmigłego, na stanowisko Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Sikorski 

objął też stanowisko ministra spraw wojskowych, skupiając w ten sposób w 

swoich rękach wszystkie podstawowe w czasie wojny ogniwa władzy 

wykonawczej. W skład rządu Sikorskiego i jego organów wchodziło wprawdzie 

wiele osób z kręgu Frontu Morges, ale w gruncie rzeczy Sikorski nie dysponował 

ani na Zachodzie, ani w kraju znaczącym oparciem politycznym. W dniu 13- go 

listopada Sikorski powołał na miejsce Służby Zwycięstwu Polski  Związku Walki  

Zbrojnej ( przemianowanego w lutym 1942 roku na Armię Krajową). Utworzył 

także stanowisko Delegata Rządu na Kraj, w którego gestii miało znaleźć się 

kierownictwo poczynaniami politycznymi polskiego podziemia. Działań 

Sikorskiego nie ułatwiały też dążenia niektórych członków jego rządu, w tym i 

jego najbliższych współpracowników, do natychmiastowych rozliczeń, również i 

na drodze sądowej, w stosunku do osób sprawujących władzę w państwie do 

września 1939 roku.  

Na niezwykle trudne opory natrafiał Sikorski w stosunkach z Francją i Wielką 

Brytanią. Klęska Francji w 1940 roku i utrata większości zorganizowanych na jej 

terytorium polskich sił zbrojnych wyraźnie osłabiła prestiż Sikorskiego. 

Dodatkowo jego projekt memoriału w sprawie stosunków polsko- sowieckich, 

w którym główny akcent został położony na możliwość utworzenia w nim 

trzystutysięcznej armii polskiej został odebrany przez większość jako zdradę 

interesów narodowych. W zaistniałej sytuacji Raczkiewicz zwolnił Sikorskiego 

dnia 19- go lipca 1940 roku ze stanowiska premiera. W wyniku interwencji 

wyższych oficerów, Sosnkowskiego, poparcia Rady Narodowej oraz rządu 

brytyjskiego, Raczkiewicz kilka dni później cofnął jego dymisję. Pod koniec 1940 

roku Sikorski został mianowany generałem broni. W marcu 1941 roku udał się 

do Kanady i Stanów Zjednoczonych w celu nawiązania kontaktów z Polonią 

kanadyjską i amerykańską, zachęcenia Polaków do zaciągu ochotniczego do 

armii polskiej. Sikorski starał się także uzyskać poparcie prezydenta USA 

Franklina Delano Roosevelta do zamysłu federacji środkowoeuropejskiej. 

Przekonanie o potrzebie rozbudowy sił zbrojnych, obok konieczności liczenia się 

ze zdaniem sojusznika brytyjskiego, wywarło zasadniczy wpływ na stanowisko 

Sikorskiego w trakcie rokowań polsko- sowieckich w lipcu 1941 roku. 

Doprowadziły one do podpisania w dniu 30- tego lipca tegoż roku układu z 

ambasadorem Iwanem Majskim. Na mocy tego układu udzielono amnestii 

obywatelom polskim więzionym i zesłanym w ZSRS. Traktaty niemiecko- 



sowieckie uznano za nieważne. Dla Sikorskiego najważniejsza stała się 

rozbudowa armii polskiej w ZSRS. Początkowo był on przeciwnikiem jej 

ewakuacji. Na późniejszą zmianę stanowiska w tej sprawie, obok nacisków 

generała Władysława Andersa i Brytyjczyków, wpłynęła obawa utratą tej armii 

w następstwie powodzenia nowej ofensywy niemieckiej. Po podaniu przez 

Niemców wiadomości o odkryciu w Katyniu grobów pomordowanych oficerów 

polskich i zwróceniu się przez rząd polski do Międzynarodowego Czerwonego 

Krzyża z wnioskiem o wszczęcie dochodzeń, ZSRS dnia 25- go kwietnia 1943 

roku zerwał stosunki z rządem polskim. Sikorski starał się nie tracić nadziei na 

normalizację stosunków ze Stalinem, licząc zwłaszcza na pomoc ze strony 

Roosevelta. Dawał temu wyraz w czasie swego rozpoczętego w końcu maja 

1943 roku pobytu w Armii Andersa na Bliskim Wschodzie, dokąd udał się w 

związku z ostrą kampanią prowadzoną przeciwko niemu w środowiskach 

oficerskich. W drodze powrotnej z inspekcji w dniu 4- go lipca 1943 roku 

Sikorski zginął w katastrofie lotniczej. Samolot, którym leciał, „ Liberator ALS 

23”, pilotowany przez czeskiego lotnika Eduarda Prchala, zaraz po starcie w 

Gibraltarze wpadł do morza. Przyczyny katastrofy nie są znane do dziś. 

Po uroczystościach żałobnych w Gibraltarze, Plymouth i Londynie Sikorski został 

pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark pod Nottingham w dniu 

16- go grudnia 1943 roku. Dnia 17- go września 1993 roku trumnę z prochami  

Sikorskiego umieszczono w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.  

Z zawartego w roku 1909 małżeństwa z Heleną z Zubczewskich miał Sikorski 

jedyną córkę Zofię ( urodzona w 1913 ). Zginęła ona wraz z nim w katastrofie 

lotniczej w Gibraltarze, jej zwłok nigdy nie odnaleziono. 

ODZNACZENIA: 

Sikorski był odznaczony m. in. : Orderem Orła Białego ( pośmiertnie ), Orderem 

Virtuti Militari, Orderem Polonia Restituta, czterokrotnie Krzyżem Walecznych. 

Uniwersytety St. Andrews i w Liverpool nadały mu godność doktora honoris 

causa. 

UPAMIĘTNIENIE: 

 Imię Sikorskiego noszą ulice w wielu miastach Polski, a także szkoły, w tym 

nasza. W Londynie znajduje się Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. 



Odsłonięto także tablice pamiątkowe m. in. w Nisku, Leżajsku, Londynie. W 

Tuszowie Narodowym znajduje się jego popiersie, a w Rzeszowie jego pomnik. 

Niewielki pomnik (obelisk) poświęcony postaci generała Władysława 
Sikorskiego znajduje się przy alejce parkowej w północno-zachodniej części 
Wzgórza Zamkowego. Na niewielkim kamieniu umieszczono wykonaną w 
brązie tablicę - płaskorzeźbę. Na niej postać generała Sikorskiego - 
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i niewielki orzeł w koronie. 
Obelisk umieszczono wysiłkiem Kombatantów i Sybiraków województwa 
świętokrzyskiego w dniu 15 sierpnia  2005 roku (Święto Wojska Polskiego).  
Po uroczystej Mszy św. w Kościele Garnizonowym, obelisk odsłonił 
ówczesny wojewoda - Włodzimierz Wójcik. 

1 listopada 1943 Polski Rząd na Emigracji wydał serię 8 znaczków pt. 
„Polskie siły zbrojne w walce z Niemcami”. Znaczek o wartości 80 gr. 
(numer katalogowy M 338) poświęcony jest gen. W. Sikorskiemu. 

W 1981 Narodowy Bank Polski wypuścił okolicznościową monetę o 
nominale 50 złotych w celu upamiętnienia setnej rocznicy urodzin generała 
Władysława Sikorskiego. W 1982 został wybity medal upamiętniający 
Władysława Sikorskiego, wydany przez Mennicę Państwową, a 
zaprojektowany przez Józefa Markiewicza[58]. W 1993 został wybity medal z 
podobizną generała Władysława Sikorskiego o treści „Katastrofa w 
Gibraltarze 1943–1993”, wydany przez Mennicę Państwową, a 
zaprojektowany przez Gertrudę Kuziemską- Wilczopolską. 

Uchwałą z 9 stycznia 2003 Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 
2003 Rokiem Władysława Sikorskiego. 

Decyzją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 14 stycznia 2020 roku 
na wniosek prezesa koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Nowym Targu, grób W. Sikorskiego został wpisany do 
prowadzonej przez IPN ewidencji grobów weteranów walk o wolność i 
niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 327. 
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