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Monety
kolekcjonerskie
10 z∏
9 2 5 / 1 0 0 0 Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
56 000 szt.

Awers: Z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej, pod or∏em napis: Z¸ 10.
W Êrodkowej cz´Êci wizerunek Bojowego Znaku Spadochronowego. Z lewej strony stylizowane: czasza spadochronu,
na jej tle sylwetka spadochroniarza skaczàcego ze spadochronem. U góry stylizowane wizerunki dwóch samolotów.
U do∏u pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2004. Pod lewà ∏apà or∏a znak
m
mennicy: ––
w.
Rewers: Z prawej strony popiersie genera∏a brygady
Stanis∏awa F. Sosabowskiego. Z lewej strony stylizowane:
sylwetki trzech spadochroniarzy skaczàcych ze spadochronem; nad nimi wizerunki dwóch samolotów. U do∏u napis:
GEN. BRYG. / STANIS¸AW F. SOSABOWSKI 1892-1967.
Projektant monety: Robert Kotowicz

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
850 000 szt.

Awers: : Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-04, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA, poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma
m
pere∏kami. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w.
Rewers: Popiersie genera∏a brygady Stanis∏awa
F. Sosabowskiego. Z lewej strony napis: 1892 / 1967,
z prawej, na tle popiersia genera∏a, wizerunek Bojowego
Znaku Spadochronowego. U do∏u pó∏kolem napis: GEN.
BRYG. STANIS¸AW F. SOSABOWSKI.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

W dniu 17 listopada 2004 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce
postaç genera∏a brygady Stanis∏awa
Franciszka Sosabowskiego, o nomina∏ach:

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

•10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym
w stopie CuAl5Zn5Sn1, zwanym
Nordic Gold.

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

Stanis∏aw Franciszek Sosabowski
urodzi∏ si´ 8 maja 1892 roku w Stanis∏awowie, w tym czasie b´dàcym
pod zaborem austro-w´gierskim.
W rodzinnym mieÊcie ukoƒczy∏ szko∏´
realnà i gimnazjum matematyczno-

-przyrodnicze. Po Êmierci ojca w 1903
roku, ze wzgl´du na trudne warunki
materialne, zaczà∏ zarabiaç na utrzymanie domu udzielaniem korepetycji.
Jako 17-latek wstàpi∏ do Polskich Dru˝yn
Strzeleckich. Matur´ zda∏ z odznaczeniem w 1910 roku, po czym wstàpi∏
do Wy˝szej Szko∏y Handlowej w Krakowie. JednoczeÊnie kontynuowa∏
dzia∏alnoÊç w Dru˝ynach jako instruktor
w Komendzie krakowskiej. Po powrocie
do Stanis∏awowa w 1911 roku podjà∏
prac´ urz´dnika bankowego oraz zosta∏ komendantem 24. Polskiej Dru˝yny
Strzeleckiej w tym mieÊcie, a nast´pnie
komendantem Okr´gu po∏udniowowschodniego. By∏ tak˝e organizatorem
skautingu, do 1913 roku pe∏ni∏ funkcj´

– genera∏ brygady
Stanis∏aw Franciszek Sosabowski –
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hufcowego w rodzinnym mieÊcie. W sierpniu 1914 roku zosta∏
zmobilizowany w stopniu chorà˝ego do s∏u˝by w 58. pu∏ku piechoty
armii austro-w´gierskiej, wraz z którym walczy∏ pod PrzemyÊlem,
w rejonie Zakliczyna, Prze∏´czy Dukielskiej i na Lubelszczyênie.

14 wrzeÊnia dowodzi∏ odcinkiem obrony „Grochów”. Za dzielnoÊç
okazanà w czasie tych walk Stanis∏aw Sosabowski zosta∏ odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Swe doÊwiadczenia z tego
czasu opisa∏ w artykule, opublikowanym w Londynie w 1941 roku
„Z dziejów obrony Warszawy wrzesieƒ 1939”.

nast´pnej nocy ewakuowano brytyjsko-polskie zgrupowanie
z pó∏nocnego brzegu Renu. W ostatniej fazie bitwy, jak to napisa∏
Genera∏ „oddzia∏om brygady znajdujàcym si´ na pó∏nocnym brzegu
Renu przypad∏ honor os∏aniania odejÊcia oddzia∏ów brytyjskich”.
Tym samym potwierdzi∏y si´ wczeÊniej zg∏aszane przez genera∏a
Sosabowskiego wobec aliantów wàtpliwoÊci co do planowania
i przeprowadzenia ca∏ej operacji. Na d∏ugo przed zrzutem brygady
gen. Sosabowski sta∏ si´ wÊród Brytyjczyków niepopularny, gdy˝
na odprawach uporczywie domaga∏ si´ wyjaÊnienia, gdzie i w jakiej
sile znajduje si´ nieprzyjaciel.To uporczywe, choç daremne, domaganie
si´ przez Genera∏a przestrzegania elementarnych zasad planowania
operacji przesz∏o do historii wojskowoÊci. Nale˝y jednak zaznaczyç,
˝e dzi´ki umiej´tnemu kierowaniu przez Sosabowskiego akcjà bojowà
oraz jego dba∏oÊci o ˝ycie ˝o∏nierzy Brygada ponios∏a znacznie
mniejsze straty ni˝ brytyjskie oddzia∏y spadochronowe. Po jego
powrocie do Wielkiej Brytanii prezydent RP W∏adys∏aw Raczkiewicz
26 grudnia 1944 r. pod presjà Brytyjczyków odwo∏a∏ genera∏a
Sosabowskiego z funkcji dowódcy 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej i przesunà∏ go na stanowisko inspektora jednostek
etapowych i wartowniczych. Genera∏ za dowodzenie Brygadà
w czasie operacji „Market Garden” zosta∏ odznaczony Krzy˝em
Walecznych.

Ci´˝ko ranny w nog´ we wrzeÊniu 1915 roku, przebywa∏ w szpitalach
do maja 1916 roku. Za m´stwo okazane na polu bitwy zosta∏
awansowany na podporucznika w styczniu 1916 roku. Ze wzgl´du
na stan zdrowia skierowano go do pracy sztabowej w 2. Armii we
Lwowie (gdzie zawar∏ w tym czasie zwiàzek ma∏˝eƒski z Marià
z Tokarskich) i Z∏oczowie, a nast´pnie w XI Korpusie i Grupie Frontu
po∏udniowo-tyrolskiego oraz – ju˝ jako porucznik – w Generalnym
Gubernatorstwie w Lublinie. Wspó∏kierowa∏ tam tajnà polskà
organizacjà, u∏atwiajàcà ˝o∏nierzom i oficerom wst´powanie
do Polskiej Si∏y Zbrojnej i Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 roku wstàpi∏ do Wojska Polskiego, otrzymujàc awans
na kapitana. Poczàtkowo by∏ szefem Komisji Likwidacyjnej by∏ego
Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie, nast´pnie zosta∏ oddelegowany do G∏ównego Urz´du Likwidacyjnego. W sierpniu 1919 roku
zosta∏ pracownikiem Ministerstwa Spraw Wojskowych; nast´pnie
objà∏ kierownictwo wydzia∏u w IV Oddziale (zaopatrzenia i komunikacji) Sztabu Generalnego. Jako ekspert wojskowy bra∏ udzia∏
w konferencji w Spa w 1920 r. 9 listopada 1920 roku zosta∏ awansowany do stopnia majora. Od tego dnia do 15 marca 1921 roku
by∏ cz∏onkiem Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w Pary˝u. W czasie
wojny polsko-bolszewickiej na apel Rady Obrony Paƒstwa zg∏osi∏
si´ do s∏u˝by w oddzia∏ach frontowych, jednak ze wzgl´du
na przejÊciowe kalectwo oraz zaanga˝owanie w prac´ sztabowà
nie wzià∏ udzia∏u w walkach na froncie. Jesienià 1922 roku rozpoczà∏ roczny kurs w Wy˝szej Szkole Wojennej, po którego ukoƒczeniu
zosta∏ w listopadzie 1923 roku formalnie przydzielony do 15. Pu∏ku
Piechoty. W rzeczywistoÊci powróci∏ do pracy w Sztabie Generalnym,
gdzie w IV Oddziale przepracowa∏ do 1927 roku, zajmujàc si´
planowaniem materia∏owych rezerw strategicznych. W tym
okresie opublikowa∏ kilka artyku∏ów z zakresu gospodarki paƒstwa
i obronnoÊci oraz pracowa∏ w redakcji „Polski Zbrojnej”. Po otrzymaniu awansu na podpu∏kownika dyplomowanego w dniu
20 kwietnia 1927 roku zosta∏ przeniesiony na stanowisko dowódcy
batalionu w 75. Pu∏ku Piechoty w Chorzowie. W dalszych latach
by∏ Komendantem Garnizonu w Rybniku, a nast´pnie zast´pcà
dowódcy 3. Pu∏ku Strzelców Podhalaƒskich w Bielsku. Po zdobyciu
doÊwiadczenia w s∏u˝bie liniowej zosta∏ przeniesiony w 1930 roku
do Wy˝szej Szko∏y Wojennej na stanowisko wyk∏adowcy, kierownika
katedry s∏u˝by sztabów. W czasie pracy w Szkole pisa∏ podr´czniki
dla dowódców pododdzia∏ów, m. in. „Wychowanie ˝o∏nierza obywatela”. Za opublikowanà w 1935 roku prac´ „Kwatermistrzostwo
w polu” otrzyma∏ pierwszà nagrod´ Wojskowego Instytutu
Naukowo-OÊwiatowego. W okresie s∏u˝by w WSW zyska∏ opini´
wybitnego oficera, charakteryzujàcego si´ samodzielnoÊcià
i odpowiedzialnoÊcià. W styczniu 1937 roku, w wyniku wielu
próÊb kierowanych do dowództwa, Sosabowski powróci∏ do s∏u˝by
liniowej, obejmujàc dowództwo 9. Pu∏ku Piechoty Legionów
w 3. Dywizji Piechoty Legionów w ZamoÊciu. Na tym stanowisku
pozosta∏ do poczàtku 1939 roku, kiedy po Êmierci m∏odszego syna
(zginà∏ w wypadku w 1938 roku) na w∏asnà proÊb´ zosta∏ przeniesiony do Warszawy. Od stycznia 1939 roku dowodzi∏ 21. Pu∏kiem
Piechoty im. Dzieci Warszawy. 19 marca 1939 zosta∏ awansowany
na pu∏kownika dyplomowanego. W dniu Êwi´ta 3 maja 1939 roku
poprowadzi∏ w Warszawie ostatnià przed wojnà defilad´ piechoty.
W kampanii wrzeÊniowej 21. pu∏k walczy∏ w sk∏adzie Armii Modlin,
a nast´pnie broni∏ Warszawy, gdzie pu∏kownik Sosabowski od

Po kapitulacji Warszawy gen. Sosabowski zosta∏ wzi´ty do niewoli.
Uciek∏ z niej i ju˝ w paêdzierniku 1939 roku wstàpi∏ do konspiracyjnej organizacji S∏u˝ba Zwyci´stwu Polsce. Z jego inicjatywy
utworzono póêniej w Warszawie konspiracyjny kadrowy 21. Pu∏k
Piechoty im. Dzieci Warszawy. Komendant SZP, genera∏ Micha∏
Tokarzewski-Karaszewicz, wys∏a∏ Sosabowskiego w po∏owie
listopada 1939 roku do Francji w celu nawiàzania ∏àcznoÊci z Naczelnym Wodzem WP, genera∏em W∏adys∏awem Sikorskim.
Po krótkim pobycie we Lwowie i Stanis∏awowie pu∏kownik Sosabowski przedosta∏ si´ w grudniu 1939 roku przez S∏owacj´, W´gry,
W∏ochy i Szwajcari´ do Francji. Poczàtkowo pe∏ni∏ s∏u˝b´ przy
generale Kazimierzu Sosnkowskim, nast´pnie od stycznia 1940 roku
by∏ dowódcà piechoty dywizyjnej w 1. Dywizji Grenadierów, a potem
w 4. Dywizji Piechoty. Po kl´sce Francji od 19 czerwca 1940 roku
prowadzi∏ ewakuacj´ 4. Dywizji do Wielkiej Brytanii. Ju˝ od lipca
1940 roku p∏k Sosabowski organizowa∏ w Szkocji pierwszà jednostk´ kadrowà Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii, noszàcà
od sierpnia 1940 roku nazw´ 4. Brygady Kadrowej Strzelców.
Na jej bazie rozpoczà∏ organizowanie pierwszej w Wojsku Polskim
jednostki powietrzno-desantowej. Dla jej przeszkolenia zbudowa∏
oÊrodek çwiczebny w Largo House, sam równie˝ przeszed∏ kurs
spadochronowy. Od 9 paêdziernika 1941 roku jednostka ta otrzyma∏a nazw´ 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zamiarem
jej twórców by∏o przygotowanie si´ do wsparcia powstania
w okupowanej Polsce. Jednak pod naciskiem w∏adz brytyjskich,
domagajàcych si´ u˝ycia jej na froncie zachodnim, uzale˝niajàcych
od tego jej zaopatrzenie i uzbrojenie, 6 czerwca 1944 roku Naczelny Wódz, gen. Sosnkowski odda∏ brygad´ pod zwierzchnictwo
brytyjskie. Wkrótce potem, 15 czerwca 1944 roku pu∏kownik
Stanis∏aw Sosabowski otrzyma∏ awans na genera∏a brygady.
Po wybuchu Powstania Warszawskiego genera∏ Sosabowski
zabiega∏ o przerzucenie Brygady do Warszawy, jednak Brytyjczycy
nie wyrazili na to zgody.
We wrzeÊniu 1944 roku 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa
dowodzona przez genera∏a Sosabowskiego wzi´∏a udzia∏ w operacji „Market-Garden”. CzeÊç Brygady zosta∏a 21 wrzeÊnia zrzucona
na spadochronach w pobli˝u Driel w Holandii w celu wzmocnienia
brytyjskiej 1. Dywizji Powietrznej, walczàcej na drugim brzegu Renu.
Niesprzyjajàca pogoda oraz z∏e rozpoznanie alianckie sprawi∏y, ˝e
Polacy nie mogli skutecznie przeciwstawiç si´ lepiej uzbrojonym
Niemcom. W bitwie tej genera∏ Sosabowski wykaza∏ odwag´
i zdolnoÊci dowódcze. W krytycznych momentach nie raz samà
swà obecnoÊcià i autorytetem ratowa∏ sytuacj´. Do legendy przesz∏a
jego jazda na damskim rowerze i okrzyk „Follow me!” skierowany
do brytyjskiego dowódcy wozów rozpoznawczych, który wzbrania∏
si´ przed udzieleniem wsparcia polskim oddzia∏om. Wed∏ug planów
polskie si∏y mia∏y byç przeprawione przez Ren promami dostarczonymi przez Brytyjczyków. W rzeczywistoÊci przeciwny brzeg
rzeki by∏ obsadzony przez Niemców, a promy by∏y zniszczone.
W tej sytuacji genera∏ Sosabowski zorganizowa∏ obron´ wokó∏
Driel. W dniach 22-23 wrzeÊnia, przy ogromnych stratach, uda∏o
si´ przeprawiç jedynie cz´Êç Brygady. Nast´pna próba podj´ta
w nocy z 24 na 25 wrzeÊnia nie zakoƒczy∏a si´ sukcesem.W rezultacie,
pod naporem Niemców dysponujàcych bronià pancernà i artylerià,

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych gen. Sosabowski pozosta∏
na emigracji. W 1947 r. wstàpi∏ do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, pe∏niàc w nim do 1948 roku obowiàzki
inspektora Jednostek Etapowych i Wartowniczych. Po demobilizacji
zosta∏ bez Êrodków do ˝ycia. Od grudnia 1949 roku pracowa∏ jako
magazynier w fabryce urzàdzeƒ elektrycznych do przejÊcia
na emerytur´ w 1966 r.
By∏ jednym z za∏o˝ycieli Zwiàzku Polskich Spadochroniarzy,
skupiajàcego jego by∏ych podw∏adnych, nale˝a∏ te˝ do Ko∏a Genera∏ów
i Pu∏kowników by∏ych Wy˝szych Dowódców. Pisa∏ artyku∏y i ksià˝ki
(m. in. wspomnienia „Najkrótszà drogà” oraz „Droga wiod∏a ugorem”)
oraz wyg∏asza∏ odczyty ukazujàce histori´ 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej. Przemawia∏ te˝ do kraju z londyƒskiego studia
Rozg∏oÊni Radia Wolna Europa.
Gen. Stanis∏aw Sosabowski zmar∏ 25 wrzeÊnia 1967 roku w Hillingdon
pod Londynem. Jego prochy przywieziono do Polski i z∏o˝ono
14 listopada 1967 r. na cmentarzu Wojskowym na Powàzkach
w Warszawie.
Genera∏ Stanis∏aw Sosabowski by∏ odznaczony m. in. Krzy˝em
Kawalerskim Odrodzenia Polski V kl., Krzy˝em Virtuti Militari V kl.,
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami, Krzy˝em Niepodleg∏oÊci,
Krzy˝em Walecznych, Orderem Korony Rumuƒskiej V kl. z mieczami,
jugos∏owiaƒskimi orderami Or∏a Bia∏ego IV kl. i Âw. Sawy IV kl.
oraz komandorià Orderu Imperium Brytyjskiego.
Imi´ genera∏a Stanis∏awa Sosabowskiego przyj´∏a 6. Pomorska
Brygada Desantowo-Szturmowa, na której placu koszarowym we
wrzeÊniu 1992 roku ods∏oni´to popiersie patrona.
Witold G∏´bowicz
Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie
Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

