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Arkadiusz Kazański

ALINA PIENKOWSKA- 
-BORUSEWICZ

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Marek Gałęzowski

BOGUSŁAW 
SZUL-SKJÖLDKRONA
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Jacek Magdoń

LEOPOLD 
LIS-KULA
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Aleksandra Anna Kozłowska
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PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Marian Miszczuk

WŁADYSŁAW 
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Tomasz Gąsowski

WŁADYSŁAW 
BELINA-PRAŻMOWSKI
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Tomasz Sikorski

HARCERZE W WOJNIE  
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Marek Gałęzowski

ZYGMUNT RADOŃSKI 
„ŻARSKI”
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Aleksandra Anna Kozłowska
BOLESŁAW ROJA

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.
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BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Marek Gałęzowski

BOGUSŁAW 
SZUL-SKJÖLDKRONA
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Bartłomiej Kluska

KSIĄDZ  
IGNACY JAN SKORUPKA

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.
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Grzegorz Makus

TADEUSZ ZIELIŃSKI  
„IGŁA”

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Arkadiusz Kazański

ALINA PIENKOWSKA- 
-BORUSEWICZ

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Tomasz Sikorski

HARCERZE W WOJNIE  
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z bo-
haterskimi wydarzeniami tych czasów. Niemniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Armii Błękitnej, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Jacek Magdoń

LEOPOLD 
LIS-KULA
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Anitta Maksymowicz
AGNIESZKA WISŁA

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Jej celem jest upamiętnie-
nie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, jak 
również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć – m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, wojny polsko-bolszewickiej, człon-
ków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich i śląskich 
oraz innych polskich formacji wojskowych, uczestniczących w zmaganiach 
o Niepodległą i jej granice.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Tomasz Gąsowski

WŁADYSŁAW 
BELINA-PRAŻMOWSKI
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Przedmowa

Projekt „Bohaterowie Niepodległej” ma na celu upamiętnienie postaci, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Polski w różnych okresach jej najnowszych dziejów: w latach 
1914–1918 i podczas walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej (1918–1921), w czasie II wojny 
światowej oraz narzuconych Polsce totalitarnych rządów komunistycznych. Chcemy zachować 
pamięć o heroizmie tych ludzi oraz o czynach związanych z wydarzeniami, w których uczest-
niczyli. Prezentowali przy tym postawę poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. 

W broszurach publikowanych w serii czytelnik znajdzie sylwetki osób powszechnie zna-
nych, lecz przede wszystkim jednak pragniemy upamiętnić tych bohaterów Niepodległej, któ-
rych nazwiska częstokroć nie są już obecne w świadomości. Są pośród nich żołnierze Legio-
nów Polskich i Armii Błękitnej, Polskiej Organizacji Wojskowej i korpusów polskich w Rosji, 
uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej, powstań w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, obrońcy 
Polski przed agresją niemiecką i sowiecką we wrześniu 1939 r., uczestnicy konspiracji cywilnej 
i wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego oraz żołnierze podziemia niepodległościowego 
po II wojnie światowej, wreszcie – bohaterowie opozycji w PRL sprzed Solidarności i działają-
cy po utworzeniu tego wielkiego ruchu społecznego. 

Wszystkie biografie łączą koleje dziejów narodu i państwa w XX w. – walka o niepodle-
głość wśród obojętności większości społeczeństwa polskiego, wywalczenie suwerennego pań-
stwa i jego granic, utrata niepodległości w 1939 r., zmagania z okupacją niemiecką i sowiecką, 
a później niewolą komunistyczną, aż do ponownego odzyskania wolnego bytu. Chociaż czasy 
różne, to poczucie znaczenia wolności – takie samo.

Zachęcamy do poznania biografii tych, którym zawdzięczamy niepodległość, i tych, którzy 
przeciwstawiali się totalitaryzmowi w jego odsłonach brunatnej i czerwonej. 

dr hab. Marek Gałęzowski, Biuro Edukacji Narodowej IPN 
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.
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Grzegorz Makus

TADEUSZ ZIELIŃSKI  
„IGŁA”

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Arkadiusz Kazański

ALINA PIENKOWSKA- 
-BORUSEWICZ

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.
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Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Jacek Magdoń

LEOPOLD 
LIS-KULA

Bohaterowie_niepodleglej_okladka_Lis-Kula.indd   Wszystkie strony 18.06.2019   09:13:38
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Marek Gałęzowski

Stanisław Kaszubski „Król”
Warszawa 2018, 40 s. 

Broszura zawiera biogram Stanisława 
Kaszubskiego, warszawiaka z urodze-
nia, przez wiele lat swojego dorosłego 
życia związanego z Krakowem, socja-
listy, który w czasie rewolucji 1905 r. 
przybrał pseudonim „Król”. Podporucz-
nika 1. pułku piechoty I Brygady Legio-
nów Polskich, który jako jedyny spośród 
oficerów legionowych po wzięciu do nie-
woli został postawiony przed sądem car-
skim i jako obywatel rosyjski skazany 
na karę śmierci przez powieszenie. 

 ISBN: 978-83-8098-477-6
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Marek Gałęzowski, Jerzy Kirszak

Józef Piłsudski
Warszawa 2018, 56 s. 

Broszura poświęcona Józefowi  
Piłsudskiemu, działaczowi społecz-
nemu i niepodległościowemu, żoł-
nierzowi, politykowi, mężowi stanu, 
Ojcu Niepodległości. 

ISBN: 978-83-8098-495-0
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Anitta Maksymowicz

Agnieszka Wisła
Warszawa 2018, 40 s. 

Broszura prezentuje biogram Agniesz-
ki Wisły (1887–1980), działaczki polo-
nijnej, patriotki zasłużonej dla sprawy 
polskiej. Współorganizowała działające 
do dziś Stowarzyszenie Weteranów Ar-
mii Polskiej w Ameryce. Założyła też 
jego siostrzaną wersję kobiecą – Kor-
pus Pomocniczy Pań.

ISBN: 978-83-8098-506-3 
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Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, 

Mirosław Węcki

Wojciech Korfanty
Warszawa 2018, 48 s. 

Broszura zawiera biogram Wojciecha 
Korfantego, najważniejszego przedsta-
wiciela polskiego ruchu narodowego 
na Górnym Śląsku. Korfanty przeciwsta-
wiał się polityce germanizacyjnej władz 
niemieckich wobec ludności polskiej, 
walczył o polepszenie sytuacji niższych 
warstw społecznych. Gdy w traktacie 
wersalskim zapisano, że los Górnego 
Śląska ma zostać rozstrzygnięty w ple-
biscycie, stanął na czele Polskiego Komi-
sariatu Plebiscytowego i kierował jego 
akcją propagandową. W maju 1921 r. 
wywołał III powstanie śląskie i został 
jego dyktatorem. Odniósł wówczas wie-
le sukcesów, zarówno militarnych, jak 
i politycznych. Wskutek oporu Józefa 
Piłsudskiego nie objął stanowiska pre-
miera, pozostał jednak najważniejszym 
politykiem w województwie śląskim. 

ISBN: 978-83-8098-475-2
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Zofia Fenrych

Tadeusz, Stanisław i Władysław 
Fenrychowie
Poznań 2019, 40 s. 

Broszura prezentuje życiorysy nie-
podległościowe trzech braci: Tadeusza 
(ur. 1882), Stanisława (ur. 1883) i Wła-
dysława (ur. 1891) Fenrychów, począw-
szy od kariery wojskowej Tadeusza 
i Władysława biorących udział w I woj-
nie światowej w armii cesarskich Nie-
miec, przez uczestnictwo braci w po-
wstaniu wielkopolskim, pasjonujące 
życie w dwudziestoleciu międzywo-
jennym aż po tragiczne losy podczas 
II wojny światowej i po wojnie.

ISBN: 978-83-8098-566-7



12 | Bohaterowie Niepodległej

 O
 n

ie
po

dl
eg

ło
ść

 i 
gr

an
ic

e 
Po

ls
ki

 o
dr

od
zo

ne
j

Zdzisław Kościański

Józef Skrzydlewski 
Poznań 2019, 40 s.

Broszura zawiera biogram Józefa 
Skrzydlewskiego. Ten podpułkownik 
Wojska Polskiego był organizatorem 
kompanii powstańczych w Grodzi-
sku Wielkopolskim, dowódcą kom-
panii wchodzących w skład 2. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich. Zorganizo-
wał pierwszą szkołę podoficerską te-
goż pułku we Lwówku i 4. kompanię 
karabinów maszynowych. W sierp-
niu 1919 r. wyruszył na front wschod-
ni, gdzie przebywał do marca 1920 r. 
Był aktywnym członkiem organizacji 
powstańczych, m.in. przez szereg lat 
przewodniczącym Koła Powstańców 
Wielkopolskich w Warszawie.

ISBN: 978-83-8098-564-3



Bohaterowie Niepodległej | 13 

 O
 n

ie
po

dl
eg

ło
ść

 i 
gr

an
ic

e 
Po

ls
ki

 o
dr

od
zo

ne
j

Wawrzyniec Wierzejewski

Wincenty, Jan i Maria Wierzejewscy
Warszawa 2019, 40 s. 

Broszura zawiera biogramy trojga 
Wielkopolan: Wincentego, Jana i Ma-
rii Wierzejewskich. Wielkopolska jest 
jednym z najstarszych regionów histo-
rycznych Polski, w którym przez wieki 
kształtowała się wizja państwa polskie-
go i w którym mimo silnych prób ger-
manizacyjnych Polacy nigdy nie stracili 
nadziei na odzyskanie niepodległości. 
Maria, Jan i Wincenty Wierzejewscy 
kształtowali swoją tożsamość narodową 
i religijną na wzorcach wyniesionych 
z domu rodzinnego. Ich rodzice, Fran-
ciszek Wierzejewski i  Michalina z Ma-
jewskich, wywodzili się z małych mia-
steczek wielkopolskich, gdzie tradycja 
polska była szczególnie żywa i pielęgno-
wana przez społeczność miejscową. 

ISBN: 978-83-8098-565-0



14 | Bohaterowie Niepodległej

 O
 n

ie
po

dl
eg

ło
ść

 i 
gr

an
ic

e 
Po

ls
ki

 o
dr

od
zo

ne
j

Zdzisław Kościański

Kazimierz Zenkteler „Warwas” 
Poznań 2019, 40 s.

Broszura przedstawia biogram Kazi-
mierza Zenktelera, uczestnika I wojny 
światowej, powstańca wielkopolskie-
go, inicjatora akcji niepodległościowej 
w 1918 r. w zachodniej Wielkopolsce. 
Brał on udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej, w powstaniach śląskich. 
Był członkiem honorowym wielu towa-
rzystw, m.in. Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków w Lwówku Wielkopolskim, 
wchodził w skład grupy byłych dowód-
ców powstania, którzy powzięli decy-
zję o utworzeniu Centralnego Komi-
tetu do Badań nad Historią Powstania 
Wielkopolskiego 1918–1919. Był repre-
sjonowany przez Niemców. W grudniu 
1939 r. został przez nich deportowa-
ny do Generalnego Gubernatorstwa – 
do Jędrzejowa.

ISBN: 978-83-8098-563-6
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Jacek Magdoń

Leopold Lis-Kula
Warszawa 2019, 48 s.

Broszura zawiera biogram Leopolda 
 Lisa-Kuli, uzdolnionego i wartościowego 
oficera, ulubieńca Józefa Piłsudskiego. 
W szeregach I Brygady Legionów Pol-
skich wyróżnił się w ciężkich walkach 
frontowych, podczas których znalazł 
jeszcze czas, aby zdać „wojenną” matu-
rę. W oddziałach POW brał udział w mi-
sji Ukrainie. Wywiad i dywersja okaza-
ły się żywiołem Leopolda Lisa-Kuli, ale 
konspiracja była też polem jego porażek. 
Kiedy znów w mundurze Wojska Pol-
skiego ruszył na front ukraiński, po serii 
błyskotliwych zwycięstw poległ w ostat-
niej, wygranej przez siebie bitwie.

ISBN: 978-83-8098-626-8
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Przemysław Olstowski

Gustaw Orlicz-Dreszer
Warszawa 2019, 40 s.  

Broszura prezentuje biogram Gustawa 
Orlicza-Dreszera, żołnierza Legionów 
Polskich, członka POW, kawalerzysty, 
generała dywizji WP, inspektora armii, 
uczestnika I wojny światowej oraz woj-
ny polsko-bolszewickiej 1919–1920, re-
alizatora przewrotu majowego 1926 r., 
przedstawiciela obozu sanacyjnego 
i jednocześnie bliskiego współpracow-
nika marszałka Józefa Piłsudskiego 
w zmaganiach o Niepodległą.

ISBN: 978-83-8098-607-7
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Daniel Koreś

Konstanty Plisowski
Warszawa 2019, 56 s.

Broszura zawiera biogram Konstan-
tego Plisowskiego. Był on żołnierzem 
w I wojnie światowej, walczył następ-
nie w wojnie o utrzymanie granic odra-
dzającej się Rzeczypospolitej. W 1939 r. 
dowodził obroną Twierdzy Brzeskiej. 
Objął funkcję zastępcy Grupy Opera-
cyjnej Kawalerii Władysława Andersa, 
dowodził Nowogródzką Brygadą Kawa-
lerii, która przebijając się na południe, 
walczyła z Niemcami i Sowietami. 
28 września dostał się do niewoli so-
wieckiej i był więziony w obozie w Sta-
robielsku. Figuruje na Liście straceń 
nr 2585 zbrodni katyńskiej.

ISBN: 978-83-8098-633-6
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Marian Miszczuk

Władysław Nekrasz 
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura zawiera biogram Władysła-
wa Nekrasza. Był on współzałożycie-
lem, a potem komendantem polskie-
go skautingu na Rusi. Uczestniczył 
w walkach o odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, a następnie w wojnie 
1920 r.  Ukończył studia rolnicze i w tej 
dziedzinie pracował w wolnej Polsce. 
W 1939 r. walczył w wojnie  obronnej. 
Wzięty do niewoli przez Sowietów, 
 został zamordowany w Charkowie 
wiosną 1940 r.

ISBN: 978-83-8098-954-2 [druk]
ISBN: 978-83-8098-955-9 [PDF]
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Jacek Błoński

Orlęta Przemyskie
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura poświęcona niezłomnej po-
stawie młodych obrońców  Przemyśla. 
W ostatnich dniach października 
1918 r. mieszkańcy Przemyśla byli 
świadkami upadku monarchii austro-
-węgierskiej. W ich sercach  powstała 
nadzieja na odrodzenie po latach nie-
woli najjaśniejszej Rzeczypospoli-
tej pod berłem dynastii Habsburgów. 
Oprócz dorosłych działaczy polskich 
organizacji niepodległościowych i ofi-
cerów Legionów do boju w obronie pol-
skiego Przemyśla przygotowywali się 
uczniowie – Orlęta Przemyskie. 

ISBN: 978-83-8098-777-7 
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Tomasz Sikorski

Antoni Sikorski
Warszawa 2019, 56 s.

Broszura poświęcona Antoniemu 
 Sikorskiemu (1893–1987), bohatero-
wi, który już w wieku 18 lat wszedł 
niezwykle aktywnie w nurt polskiej 
historii i pozostał w nim przez całe 
życie. Gdy przyszedł dzień zbrojne-
go wystąpienia narodu przeciwko za-
borcom, porzucił studia i w sierpniu 
1914 r. wstąpił do powstających Legio-
nów  Polskich. Po wojnie polsko-ukraiń-
skiej i polsko-bolszewickiej został ofice-
rem służby stałej w WP. We wrześniu 
1939 r. po raz kolejny objął na froncie 
dowództwo grupy operacyjnej. Mun-
dur zdjął po 34 latach służby, w 1947 r., 
jako podpułkownik. 

ISBN: 978-83-8098-775-3
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Marek Gałęzowski

Wacław Lipiński
Warszawa 2019, 48 s.

Broszura prezentuje biogram Wacława 
Lipińskiego. Był on żołnierzem I Bryga-
dy Józefa Piłsudskiego. Walczył o gra-
nice Rzeczypospolitej, broniąc Lwo-
wa przed Ukraińcami i Wileńszczyzny 
przed bolszewikami. W niepodległej 
Polsce był historykiem i dyrektorem In-
stytutu Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie. We wrześniu 1939 r. pełnił funkcję 
szefa propagandy Dowództwa Obrony 
Warszawy. Został jednym z przywód-
ców niepodległościowej konspiracji pił-
sudczykowskiej. Po wojnie aresztowany 
przez komunistów. Zginął w więzieniu 
we Wronkach 4 kwietnia 1949 r.

ISBN: 978-83-8098-755-5
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Daniel Koreś

Józef Szostak „Filip”
Warszawa 2019, 56 s.

Broszura jest poświęcona Józefowi Szo-
stakowi, który walczył w Legionach Pol-
skich, następnie brał udział w walkach 
o wschodnie granice Rzeczypospolitej. 
W okresie międzywojennym kontynu-
ował służbę w szeregach Wojska Pol-
skiego. We wrześniu 1939 r. dowodził 
13. Pułkiem Ułanów Wileńskich, póź-
niej działał w strukturach konspiracyj-
nych Polskiego Państwa  Podziemnego. 
W 1950 r. został aresztowany przez 
funkcjonariuszy MBP i oskarżony 
o działanie „na szkodę Narodu Polskie-
go”. Skazano go na 7 lat więzienia.

ISBN: 978-838098-649-7
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Krzysztof Korda

Ksiądz Józef Wrycza
Warszawa 2019, 40 s. 

Broszura prezentuje biogram ks. Józefa 
Wryczy. Był on działaczem narodowym 
na Pomorzu. Angażował się w życie 
społeczne i kulturalne, nieustannie za-
biegał o podtrzymywanie ducha polsko-
ści, z bronią w ręku wziął udział w ba-
talii o przyłączenie Pomorza do Polski 
w 1920 r. Józef Wrycza pozostawał też 
aktywny w regionalnym ruchu kaszub-
skim. W okresie międzywojennym zo-
stał liderem Towarzystwa Powstań-
ców i Wojaków. W czasie II wojny stał 
na czele organizacji konspiracyjnej 
„Gryf Pomorski”. Po wojnie był inwigi-
lowany przez UB/SB.

ISBN: 978-83-8098-618-3



24 | Bohaterowie Niepodległej

 O
 n

ie
po

dl
eg

ło
ść

 i 
gr

an
ic

e 
Po

ls
ki

 o
dr

od
zo

ne
j Tomasz Gąsowski

Władysław Belina-Prażmowski
Warszawa 2020, 48 s. 

Broszura jest poświęcona ułanowi, rot-
mistrzowi, potem pułkownikowi „Beli-
nie”, czyli Władysławowi Zygmuntowi 
Prażmowskiemu, strzelcowi i legioni-
ście, z czasem także politykowi i dzia-
łaczowi społecznemu. To bohater pieś-
ni, które znało każde dziecko. Wojenne 
imię trwale zastąpiło właściwe perso-
nalia nie tylko na okres sześcioletniej 
służby frontowej, lecz i w dalszym ży-
ciu prywatnym i publicznym. Jego żoł-
nierze z dumą nazywali siebie „beli-
niakami”.

ISBN: 978-83-8098-807-1 
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Bronisław Bohaterewicz
Warszawa 2020, 40 s. 

Broszura zawiera biogram Bronisława 
Bohaterewicza. Był on jednym z zało-
życieli Samoobrony Ziemi Grodzień-
skiej, która broniła Ziem Wschodnich. 
Dowodził oddziałami podczas ofen-
sywy wileńskiej i w Bitwie Warszaw-
skiej. Aresztowany i internowany przez 
Sowietów po agresji ZSRS 17 wrześ-
nia 1939 r., przewieziony do obozu 
w Kozielsku. Zginął prawdopodobnie 
9 kwietnia 1940 r. w Katyniu jako naj-
starszy polski generał.

ISBN: 978-83-8098-824-8 [druk]
ISBN: 978-83-8098-845-3 [PDF]
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Szymon Nowak

Bohaterowie spod Zadwórza
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura poświęcona bohaterom jed-
nej z bitew wojny polsko-bolszewickiej 
– starcia pod Zadwórzem na przedpo-
lach Lwowa 17 sierpnia 1920 r.  Tegoż 
dnia doszło do walki między liczą-
cym 350 żołnierzy polskim batalionem 
a przeważającymi siłami bolszewików 
(3–6 tys. czerwonoarmistów). I choć 
Polacy w większości zginęli, to ich opór 
dał czas obrońcom Lwowa na przygoto-
wanie się na ewentualny atak wroga.

ISBN: 978-83-8098-261-1 [druk]
ISBN: 978-83-8098-262-8 [PDF]
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Krzysztof Karol Daszyk 

Stanisław Długosz „Tetera”
Warszawa 2020, 48 s.

Broszura przedstawia historię Stani-
sława Długosza „Tetery” – młodego 
poety legionisty, podporucznika I Bry-
gady  Legionów Polskich, który poległ 
w bitwie pod Samoklęskami 6 sierpnia 
1915 r., dokładnie w pierwszą rocznicę 
wymarszu Pierwszej Kompanii Kadro-
wej z krakowskich Oleandrów w bój 
„za oswobodzenie ojczyzny”.

ISBN: 978-83-8098-918-4 [druk]
ISBN: 978-83-8098-919-1 [PDF]
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Grzegorz Łeszczyński

Henryk Bolesław Dyduch
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura jest poświęcona Henrykowi 
Bolesławi Dyduchowi, majorowi pie-
choty Wojska Polskiego, ofierze zbrod-
ni katyńskiej. Był internowany w obo-
zie w Starobielsku, a wiosną 1940 r. 
został zamordowany w Charkowie. 

ISBN: 978-83-8098-832-3 [druk]
ISBN: 978-83-8098-849-1 [PDF]
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Marek Kozubel 

Józef Gigiel-Melechowicz
Warszawa 2020, 48 s.

Broszura zawiera biogram Józefa Gi-
giela-Melechowicza. Był on ideowym 
oficerem. W wieku 22 lat został człon-
kiem Związku Strzeleckiego i mocno 
zaangażował się w walkę o przywró-
cenie Polski na mapę Europy. Służył 
w Legionach Polskich i Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej. Brał udział w woj-
nie polsko-sowieckiej 1919–1920. 
 Został zamordowany w Charkowie.

ISBN: 978-83-8098-834-7 [druk]
ISBN: 978-83-8098-848-4 [PDF] 
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Marek Gałęzowski

Tadeusz Żuliński
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura jest poświęcona  Tadeuszowi 
Żulińskiemu (1889–1915) –  oficerowi 
Legionów Polskich, komendantowi 
Polskiej Organizacji Wojskowej, poleg-
łemu w walkach z Rosjanami na Wo-
łyniu.

ISBN: 978-83-8098-867-5 [druk]
ISBN: 978-83-8098-868-2 [PDF]
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Marek Pietruszka 

Teresa Jadwiga Grodzińska
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura powstała dla uczczenia set-
nej rocznicy męczeńskiej śmierci Te-
resy Jadwigi Grodzińskiej. Bohaterka 
była ochotniczką w wojnie polsko-
-bolszewickiej, sanitariuszką 4. Pułku 
Piechoty Legionów. Podczas walk pod 
Hrubieszowem wykazała się ogromną 
wytrwałością i hartem ducha, pracując 
z ogromnym poświęceniem. 1 września 
1920 r. trafiła do niewoli i została bru-
talnie zamordowana przez bolszewi-
ków. Odznaczona Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari.

ISBN: 978-83-8098-230-7 [druk]
ISBN: 978-83-8098-231-4 [PDF]
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Tomasz Dziki

Wojciech Józef Gromczyński
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura zawiera biogram Wojciecha 
Józefa Gromczyńskiego, oficera Woj-
ska Polskiego, który miał wielki udział 
w zwycięskiej obronie Włocławka przed 
Armią Czerwoną w sierpniu 1920 r. 
Pomimo bezsprzecznych zasług w wal-
kach o niepodległość Polski jest on bo-
haterem wciąż mało znanym.

ISBN: 978-83-8229-034-9 [druk]
ISBN: 978-83-8229-035-6 [PDF]
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Barbara Męczykowska

Józef Haller
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura prezentuje czytelnikowi 
szczegóły wychowania patriotycznego 
przyszłego generała, zdobywania wy-
kształcenia, kariery wojskowej, działal-
ności społecznikowskiej. Ukoronowa-
niem tych działań jest Błękitna Armia 
i zaślubiny Polski z morzem, a następ-
nie Armia Ochotnicza. Jest też mowa 
o niełatwym okresie dwudziestolecia 
międzywojennego i późniejszym życiu 
na uchodźstwie.

Publikacja także w języku angielskim.

ISBN: 978-83-8098-907-8 [druk wersja polska]
ISBN: 978-83-8098-908-5 [PDF wersja polska]
ISBN: 978-83-8229-255-8 [druk wersja angielska]
ISBN: 978-83-8229-256-5 [PDF wersja angielska]
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Tomasz Sikorski

Harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej
Warszawa 2020, 56 s.

Broszura przypomina ofiarny udział har-
cerstwa zarówno w Bitwie Warszawskiej, 
jak i w całej wojnie z bolszewikami.

ISBN: 978-83-8098-936-8 [druk]
ISBN: 978-83-8098-937-5 [PDF]
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Marek Kozubel  

Edward Franciszek Herbert
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura przedstawia biogram Edwar-
da Franciszka Herberta – krewnego 
jednego z najsłynniejszych polskich 
poetów, uczestnika wojny polsko-ukra-
ińskiej 1918–1919, wojny polsko-sowie-
ckiej 1919–1920 i wojny obronnej 1939 
roku. Został on zamordowany przez 
NKWD wiosną 1940 r.

ISBN: 978-83-8098-901-6 [druk]
ISBN: 978-83-8098-902-3 [PDF]
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Wilhelm Jakub Kasprzykiewicz
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura jest poświęcona żołnie-
rzowi Legionów Polskich i Błękitnej 
 Armii gen. Hallera. W Wojsku Pol-
skim Kasprzykiewicz walczył przeciw-
ko Ukraińcom i brał udział w wojnie 
bolszewickiej. Za udział w bitwie pod 
Ossowem-Leśniakowizną w 1920 r. 
otrzymał Krzyż Virtuti Militari. 
W 1939 r. dostał się do niewoli nie-
mieckiej, a następnie został przekaza-
ny stronie sowieckiej. W 1940 r. zginął 
w Katyniu.

ISBN: 978-83-8098-830-9 [druk]
ISBN: 978-83-8098-850-7 [PDF]
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Radosław Wnorowski

Stefan Kossecki
Warszawa 2020, 40 s

Broszura jest poświęcona płk. Ste-
fanowi Kosseckiemu, uczestnikowi 
I wojny światowej, walk o granice Rze-
czypospolitej oraz zasłużonemu orga-
nizatorowi szkolnictwa wojskowego. 
We wrześniu 1939 r. dowodził 18. Dy-
wizją Piechoty, trafił do niewoli i zginął 
z rąk Sowietów w nieznanych okolicz-
nościach. 

ISBN: 978-83-8098-970-2 [druk]
ISBN: 978-83-8098-971-9 [PDF]
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Marek Gałęzowski

Jerzy Kulczycki
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura zawiera biogram Jerzego Kul-
czyckiego, legionisty, sierżanta I Bry-
gady Józefa Piłsudskiego i oficera Woj-
ska Polskiego. Poległ on w wieku 24 lat 
na kresowej ziemi połockiej w wojnie 
z bolszewikami. Odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari.

ISBN: 978-83-8098-810-1 [druk]
ISBN 978-83-8098-847-7 [PDF]
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Szymon Nowak

Stefan Pogonowski
Warszawa 2020, 48 s.

Broszura prezentuje sylwetkę Stefana 
Pogonowskiego, porucznika  piechoty 
WP, bohatera Bitwy Warszawskiej 
1920 r. Za walki z Niemcami pod Rygą 
został odznaczony rosyjskim orderem 
i awansowany do stopnia poruczni-
ka. Podczas ofensywy 10. Dywizji Pie-
choty gen. Żeligowskiego, działającej 
przy wsparciu 1. Dywizji Litewsko- 
Białoruskiej i 11. Dywizji Piechoty, jego 
batalion z 14 na 15 sierpnia 1920 r. 
w Mostkach Wólczyńskich został 
ostrzelany przez nieprzyjaciela, a on 
sam – śmiertelnie ranny.

ISBN: 978-83-8098-946-7 [druk]
ISBN: 978-83-8098-947-4 [PDF]
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Marek Gałęzowski

Zygmunt Radoński „Żarski”
Warszawa 2020, 32 s.

Broszura zawiera biogram Zygmunta 
Radońskiego „Żarskiego”, żołnierza Le-
gionów Polskich, kapitana Wojska Pol-
skiego, uczestnika I wojny światowej 
i wojny polsko-bolszewickiej. 

ISBN: 978-83-8098-895-8 [druk]
ISBN: 978-83-8098-896-5 [PDF]
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Anna Maria Adamus

Józef Sierociński
Warszawa 2020, 56 s.

Broszura przedstawia historię bohate-
ra, który swoje życie poświęcił Polsce. 
Był członkiem Związku Sokołów Pol-
skich w Ameryce, adiutantem gen. Hal-
lera, brał udział w Misji Wojskowej na 
Syberii, w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W 1939 r. ponownie stanął do walki. 
Zmarł w zapomnieniu w 1955 r.

ISBN: 978-83-8098-330-4 [druk] 
ISBN: 978-83-8098-331-1 [PDF]
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Szymon Nowak

Franciszek Sikorski
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura zawiera biogram Franciszka 
Sikorskiego, który działał na rzecz nie-
podległości Polski w Związku Walki 
Czynnej, Związku Strzeleckim i w Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. Był żoł-
nierzem Legionów Polskich i cenionym 
dowódcą. Po wybuchu II wojny świa-
towej dowodził Grupą Obrony Lwowa. 
Po oddaniu miasta Sowietom został 
aresztowany przez NKWD i zamordo-
wany w Charkowie w kwietniu 1940 r. 

ISBN: 978-83-8098-822-4 [druk]
ISBN: 978-83-8098-846-0 [PDF]
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Grzegorz Łeszczyński

Ksiądz Józef Skorel
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura przybliża sylwetkę 
ks. ppłk. Józefa Skorela – kapelana 
wojny polsko-bolszewickiej, zamor-
dowanego przez Sowietów w Kalinie 
(Twerze) w 1940 r. Spoczywa w Mied-
noje.

ISBN: 978-83-8098-823-1 [druk]
ISBN: 978-83-8098-842-2 [PDF]
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Bartłomiej Kluska

Ksiądz Ignacy Jan Skorupka
Warszawa 2020, 32 s.

Broszura przygotowana w setną rocz-
nicę śmierci ks. Ignacego Skorupki, le-
gendarnego już bohatera wojny polsko-
-bolszewickiej, który zginął w bitwie 
pod Ossowem 14 sierpnia 1920 r., to-
warzysząc w walce żołnierzom bronią-
cym Warszawy przed Armią Czerwoną. 

ISBN: 978-83-8098-974-0 [druk]
ISBN: 978-83-8098-975-7 [PDF]
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Marek Gałęzowski

Bogusław Szul-Skjöldkrona
Warszawa 2020, 48 s.

Broszura przybliża sylwetkę Bogusła-
wa Szula-Skjöldkrony. Był on nie tyl-
ko wojskowym – żołnierzem Legionów 
Polskich, II Korpusu Polskiego w Ro-
sji, oficerem oddziału murmańskie-
go i Błękitnej Armii gen. Hallera, ma-
jorem WP, lecz także kolekcjonerem 
tekstów piosenek i przyśpiewek woj-
skowych. Uchodzi za najwybitniejszego 
twórcę tekstów piosenek II Brygady Le-
gionów. Ten utalentowany oficer poległ 
w wojnie z bolszewikami na Ukrainie, 
mając zaledwie 25 lat.

ISBN: 978-83-8098-852-1 [druk]
ISBN: 978-83-8098-853-8 [PDF]
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Przemysław Kałek

Stanisław Kwaśniewski
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura zawiera biogram Stanisława 
Kwaśniewskiego, żołnierza WP, uczest-
nika powstania wielkopolskiego, Bi-
twy Warszawskiej 1920 r., III powsta-
nia śląskiego, kampanii wrześniowej 
1939 r., żołnierza ZWZ/AK, więźnia KL 
w Mauthausen. 

ISBN: 978-83-8098-982-5 [druk]
ISBN: 978-83-8098-983-2 [PDF]
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Mariusz Kolmasiak

Walenty Wójcik
Warszawa 2020, 48 s.

Broszura prezentuje sylwetkę Walen-
tego Wójcika – wiernego żołnierza Le-
gionów Polskich, „króla żandarmów 
belwederskich”, ulubionego przez Józe-
fa Piłsudskiego wachmistrza z ochrony 
Belwederu. Chorąży Wójcik doczekał 
się wielu określeń wynikających z peł-
nienia obowiązków u najważniejszej 
osoby w najnowszych dziejach Polski.

ISBN: 978-83-8098-337-3 [druk]
ISBN: 978-83-8098-338-0 [PDF]
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Marek Gałęzowski

Wilhelm Wyrwiński „Wilk”, Zygmunt 
Wiktor Bobrowski „Zdzisław”
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura przedstawia historie Wilhel-
ma Wyrwińskiego „Wilka”i Zygmun-
ta Wiktora Bobrowskiego „Zdzisława”. 
Wilhelm Wyrwiński „Wilk” to dzia-
łacz Związku Walki Czynnej i Związku 
Strzeleckiego. W czasie I wojny świa-
towej pełnił funkcję dowódcy, miano-
wany kapitanem. Zginął na służbie 
w 1918 r. Zygmunt Wiktor  Bobrowski 
„Zdzisław” w 1906 r. został areszto-
wany przez Rosjan, uwięziony na Pa-
wiaku. Po ucieczce wstąpił do Związ-
ku Walki Czynnej we Lwowie. Twórca 
i dowódca oddziałów wojskowych na 
Wschodzie. Zmarł od ran w 1918 r. 

ISBN: 978-83-8098-897-2 [druk]
ISBN: 978-83-8098-898-9 [PDF]
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Zygmunt Zygmuntowicz
Warszawa 2020, 32 s.

Broszura jest poświęcona ppłk. Zyg-
muntowi Zygmuntowiczowi, działaczo-
wi niepodległościowemu, redaktorowi 
naczelnemu pisma „Panteon Polski” 
upamiętniającego poległych w czasie 
I wojny światowej uczestników walk 
o niepodległość oraz o granice odbu-
dowanego państwa polskiego. Podczas 
II wojny światowej został aresztowa-
ny przez Niemców i osadzony w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym 
 Auschwitz-Birkenau, gdzie zginął. 

ISBN: 978-83-8229-032-5 [druk]
ISBN: 978-83-8229-033-2 [PDF]
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Bartosz Januszewski

Mariusz Zaruski
Warszawa 2020, 48 s. 

Broszura zawiera biogram Mariusza 
Zaruskiego (1867–1941) – żołnierza 
Legionów Polskich, uczestnika walk 
o niepodległość i granice, społecznika, 
wychowawcy młodzieży, pioniera tu-
rystyki górskiej i narciarstwa, „pierw-
szego harcerza i żeglarza Rzeczypo-
spolitej”.

ISBN: 978-83-8098-827-9 [druk]
ISBN: 978-83-8098-841-5 [PDF]



Bohaterowie Niepodległej | 51 

 O
 n

ie
po

dl
eg

ło
ść

 i 
gr

an
ic

e 
Po

ls
ki

 o
dr

od
zo

ne
j

Marek Gałęzowski

Bajończycy
Warszawa 2020, 48 s.

Broszura dotyczy historii oddziału ba-
jończyków – jednej z kilkunastu samo-
dzielnych polskich formacji zbrojnych, 
utworzonych w czasie I wojny świato-
wej. Bajończycy walczyli po stronie en-
tenty przeciw Niemcom na froncie za-
chodnim. W niepodległej Polsce nazwa 
oddziału patronowała 43. Pułkowi Pie-
choty Wojska Polskiego.

ISBN: 978-83-8229-051-6 [druk]
ISBN: 978-83-8229-052-3 [PDF]
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Marek Gałęzowski

Ksiądz Józef Panaś
Warszawa 2021, 40 s.

Broszura przedstawia losy oficera i ka-
pelana II Brygady Legionów Polskich, 
Józefa Panasia, uczestnika  konspiracji 
we Lwowie, ofiary zbrodni komuni-
stycznych. 

ISBN: 978-83-8229-116-2 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-117-9 [PDF]
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Marek Kozubel

Zofia, Sabina i Anna Kleczkowskie
Warszawa 2021, 48 s. 

Broszura prezentuje postacie sióstr 
 Zofii, Sabiny i Anny Kleczkowskich, 
które wraz z innymi legionistka-
mi  z Ochotniczej Legii Kobiet wzię-
ły udział w obronie Lwowa i w wojnie 
 polsko-bolszewickiej. 

ISBN: 978-83-8229-148-3 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-149-0 [PDF]
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Aleksandra Anna Kozłowska

Bolesław Roja
Warszawa 2021, 40 s.

Broszura przybliża sylwetkę Bolesława 
Roi. Należał on do jednego z pokoleń 
Polaków urodzonych w czasach niewo-
li. Dorastał w atmosferze kultu boha-
terów powstań narodowych i pamięci 
o ich wysiłku zbrojnym. Sam dołączył 
do grona tych, którzy z bronią w ręku 
bili się o przywrócenie Polsce niepod-
ległości po 123 latach zaborów. Po za-
kończeniu I wojny światowej Bolesław 
Roja jako generał Wojska Polskiego brał 
udział w walkach o granice odrodzone-
go państwa w czasie konfliktu z Ukraiń-
cami oraz wojny polsko-bolszewickiej. 
Po wybuchu II wojny światowej został 
aresztowany przez gestapo i bestialsko 
zamordowany w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Sachsenhausen.

Publikacja także w języku niemieckim.

ISBN: 978-83-8229-167-4 [druk wersja polska]
ISBN: 978-83-8229-168-1 [PDF wersja polska]
ISBN: 987-83-8229-178-0 [druk wersja niemiecka]
ISBN: 978-83-8229-179-7 [PDF wersja niemiecka]
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Roman Siekiel-Zdzienicki
Warszawa 2021, 40 s.

Broszura prezentuje postać Romana 
Siekiela-Zdzienickiego, żołnierza i poe-
ty, który w 1918 r. jako osiemnastola-
tek zaciągnął się do Wojska Polskiego 
i przeszedł wraz ze słynnym 1. Pułkiem 
Szwoleżerów szlak bojowy kampanii 
galicyjskiej i wyprawy wileńskiej. Bił się 
z bolszewikami, wziął udział w III po-
wstaniu śląskim, lecz nie było mu dane 
odnaleźć się w czasach pokoju. Wkrótce 
po rozpoczęciu studiów, w wieku 21 lat, 
targnął się na swoje życie.  

ISBN; 978-83-8229-184-1 [druk]
ISBN: 978-83-8229-185-8 [PDF]
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Marek Gałęzowski

Bolesław Mościcki, Bronisław Romer 
Warszawa 2020, 48 s. 

Bohaterami broszury są wybitni ofi-
cerowie polskich formacji wojsko-
wych powstałych w Rosji po rewolu-
cji lutowej 1917 r. Pułkownik Bolesław 
 Mościcki dowodził 1. Pułkiem Ułanów, 
najstarszym pułkiem kawalerii pol-
skiej, który dzięki bohaterstwu oka-
zanemu latem 1917 r. w bitwie z woj-
skami niemieckimi pod Krechowcami 
zyskał zaszczytną nazwę krechowiec-
kiego. Natomiast rtm.  Bronisław Ro-
mer był powszechnie cenionym i jed-
nym z najbardziej wyróżniających się 
charakterem i męstwem oficerów tego 
pułku. Obaj zginęli z rąk bolszewi-
ków – najpierw płk Mościcki, a wkrótce 
po nim rtm. Romer.

ISBN: 978-83-8229-165-0 [druk]
ISBN: 978-83-8229-166-7 [PDF]
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Daniel Szlachta

Józef Rymer 
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura przedstawia biogram Józefa 
Rymera. Jest to (obok Wojciecha Kor-
fantego) ważna postać w historii Gór-
nego Śląska oraz zmagań o przyłącze-
nie tego regionu do państwa polskiego. 
Szacunek do ojczyzny Rymer wyniósł 
z domu rodzinnego, czemu nie prze-
szkodził pobyt na emigracji. W West-
falii działał w polskich związkach za-
wodowych. Jako jeden z czołowych 
działaczy na Górnym Śląsku uczestni-
czył w konferencji pokojowej w Paryżu, 
podczas której popierał starania o przy-
łączenie tego regionu do niepodległego 
państwa polskiego. Był pierwszym wo-
jewodą śląskim. 

ISBN: 978-83-8229-143-8 [druk]
ISBN: 978-83-8229-144-5 [PDF]
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Witold Iwaszkiewicz

Alfons Zgrzebniok 
Warszawa 2021, 40 s.

Broszura zawiera biogram Alfonsa 
Zgrzebnioka, dowódcy I i II powsta-
nia śląskiego, działacza samorządowe-
go i politycznego na Śląsku, wojewody 
białostockiego. Jego biografia pokazuje 
najważniejsze problemy, z którymi na 
terenie Górnego Śląska zmagali się Po-
lacy walczący o własną tożsamość kul-
turową po okresie intensywnej germa-
nizacji.

ISBN: 978-83-8229-163-6 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-164-3 [PDF]
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Szymon Nowak

Józef Bellert  
Warszawa 2021, 32 s. 

Broszura przedstawia życie Józefa Bel-
lerta – żołnierza Legionów Polskich, 
sanitariusza i lekarza, uczestnika woj-
ny polsko-bolszewickiej, wojny obron-
nej 1939 r. i powstania warszawskie-
go. Największą zasługą Józefa Bellerta 
było zorganizowanie w oswobodzonym 
niemieckim obozie Auschwitz szpitala 
polowego, gdzie kierowany przez nie-
go zespół PCK ratował życie i zdrowie 
około 4800 byłym więźniom.

ISBN: 978-83-8229-207-7 [druk]  
ISBN: 978-83-8229-206-0  [PDF]
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Mariusz Żuławnik

Tadeusz Zygmunt Jeziorowski
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura przybliża sylwetkę Tadeusza 
Zygmunta Jeziorowskiego, bohatera 
dwóch wojen, który większość swoje-
go życia poświęcił służbie dla Polski. 
Jako niespełna dwunastoletni harcerz 
aktywnie uczestniczył w obronie Płoc-
ka przed bolszewikami w sierpniu 
1920 r., a dwadzieścia lat później, jako 
pilot Wojska Polskiego, bronił nieba 
nad  Łodzią przed agresją niemiecką. 
Za swoją godną podziwu postawę zo-
stał odznaczony pośmiertnie Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari.  

ISBN: 978-83-8229-274-9 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-275-6 [PDF]
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POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 
I ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI
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Matka Matylda Getter
Warszawa 2019, 80 s. 

Broszura przedstawia życie matki Matyldy 
Getter ze Zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi, które w latach II wojny 
światowej, kierując się sumieniem i ewan-
gelicznym wezwaniem do niesienia pomo-
cy bliźnim, ratowały życie Żydom, ukry-
wając ich w swoich klasztorach, w domach 
dla dzieci, szpitalach i zakładach opiekuń-
czych, chociaż za to groziła śmierć. 

Publikacja także w języku rosyjskim i portugalskim. 

W przygotowaniu wersja ukraińska.

ISBN: 978-83-8098-598-8 [druk wersja polska]
ISBN: 978-83-8229-153-7 [druk wersja rosyjska]
ISBN: 978-83-8229-154-4 [PDF wersja rosyjska]
ISBN: 978-83-8229-210-7 [druk wersja portugalska]
ISBN: 978-83-8229-211-4 [PDF wersja portugalska]
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Henryk Sławik
Warszawa 2019, 48 s.

Broszura jest poświęcona Henrykowi 
Sławikowi, jednemu spośród Polaków, 
którzy w okresie II wojny światowej 
podjęli walkę z Niemcami poza grani-
cami Polski i tam nieśli pomoc obywa-
telom polskim, w tym Żydom. Instytut 
Yad Vashem uhonorował go tytułem 
Sprawiedliwy wśród  Narodów Świata.

ISBN: 978-83-8098-674-9
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Jan Piwnik „Ponury”
Warszawa 2020, 32 s.

Broszura przedstawia historię płk. Jana 
Piwnika ps. „Ponury” vel „Donat”, ofi-
cera Wojska Polskiego oraz Policji Pań-
stwowej, jednego z najsłynniejszych 
cichociemnych – spadochroniarzy Ar-
mii Krajowej, legendarnego dowódcy 
partyzanckiego z Gór Świętokrzyskich 
i  Nowogródczyzny.

ISBN: 978-83-8098-915-3 [druk]
ISBN: 978-83-8098-916-0 [PDF]
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Adam Hlebowicz

Grażyna Lipińska
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura przybliża postać Graży-
ny  Lipińskiej. Była ona sanitariuszką 
w walkach o Lwów w 1918 r. i podczas 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., an-
gażowała się w pomoc dla III powsta-
nia śląskiego, pełniła funkcję komen-
dantki Pogotowia Społecznego w czasie 
obrony Grodna w 1939 r. Uczest-
niczyła w marszu śmierci na trasie 
Mińsk–Czerwień w 1941 r., pracowała 
w wywiadzie AK. Czternaście lat spę-
dziła w więzieniach i łagrach sowiec-
kich.  Należała do Solidarności. Została 
 odznaczona Virtuti Militari.

ISBN: 978-83-8229-002-8 [druk]
ISBN: 978-83-8229-003-5 [PDF]   
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Szymon Nowak

Jan Szypowski „Leśnik”
Warszawa 2020, 32 s.

Broszura zawiera biogram Jana Szy-
powskiego, pułkownika WP, żołnierza 
ZWZ/AK, uczestnika powstania war-
szawskiego, podczas którego dowodził 
Zgrupowaniem „Leśnik”, broniącym 
Starego Miasta.

ISBN: 978-83-8229-022-6 [druk]
ISBN: 978-83-8229-023-3 [PDF]
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Tadeusz Zieliński „Igła”
Warszawa 2020, 32 s.

Broszura przedstawia sylwetkę 
ppor. Tadeusza Zielińskiego „Igły”. 
Był on jednym z najbardziej zdetermi-
nowanych żołnierzy antykomunistycz-
nego podziemia w regionie radom-
skim. O żadnej innej zbrojnej grupie 
funkcjonującej w latach 1947–1948 
w tym regionie nie mówiono w kręgach 
władzy komunistycznej z taką oba-
wą i respektem jak o oddziale „Igły”. 
 „Pozostała nam walka – aż do ostatka” 
– pisał ppor. Zieliński w odezwie we 
wrześniu 1947 r.

ISBN: 978-83-8098-949-8 [druk]
ISBN: 978-83-8098-950-4 [PDF]
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Paweł Rokicki

Mieczysław Bejnar
Warszawa 2020, 40 s. 

Broszura przedstawia biografię Mieczy-
sława Bejnara (1908–1966), nauczy-
ciela i działacza Związku Strzeleckiego 
na Wileńszczyźnie. W czasie II wojny 
światowej został on aresztowany przez 
NKWD za działalność konspiracyjną 
i wywieziony w głąb ZSRS. Po wyjściu 
z więzienia wstąpił do armii gen. An-
dersa, a następnie służył jako nawiga-
tor w polskim 305. Dywizjonie Bom-
bowym w Wielkiej Brytanii. Po wojnie 
mieszkał w Kanadzie.

ISBN: 978-83-8229-000-4 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-001-1 [PDF]
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Adolf Pilch „Góra”, „Dolina" 
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura prezentuje postać Adolfa Pil-
cha, używającego w konspiracji pseu-
donimów „Pistolet”, „Góra” i „Dolina”, 
uważanego do dziś za jednego z naj-
lepszych partyzantów i zagończyków 
Armii Krajowej w czasie II wojny świa-
towej.

ISBN: 978-83-8229-110-0 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-111-7 [PDF]
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Jan Rossman
Warszawa 2021, 48 s.

Broszura jest poświęcona postaci Jana 
Rossmana – porucznika AK, harcmi-
strza, członka Głównej Kwatery Sza-
rych Szeregów, jednego z komendantów 
Chorągwi Warszawskiej ZHP, dowódcy 
siatki pomocy więźniom i twórcy kur-
sów podharcmistrzowskich Szarych 
Szeregów „Szkoła za lasem”. Jan Ross-
man należał do pokolenia wychowanego 
w niepodległej Polsce, które znowu mia-
ło walczyć zbrojnie o wolność, a po woj-
nie – o dusze młodego pokolenia, prze-
ciw zniewoleniu komunistycznemu.

ISBN: 978-83-8229-091-2 [druk]
ISBN: 978-83-8229-092-9 [PDF]
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Michał Gruszczyński

Stanisław Leon Jeute „Cezary”
Warszawa 2021, 24 s. 

Broszura poświęcona postaci Stani-
sława Leona Jeutego. Warszawski lu-
teranin, członek Obozu Narodowo- 
-Radykalnego, uczestnik wojny 
obronnej Polski w 1939 r., w konspira-
cji szefa Wydziału „Zachód” Oddzia-
łu II Organizacji Wojskowej Związku 
Jaszczurczego. Jeden z bohaterów Pol-
ski Podziemnej, zamordowany przez 
Niemców.

ISBN: 978-83-8229-088-2 [druk]
ISBN: 978-83-8229-089-9 [PDF]  
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Tomasz Panfil

Antoni Kopaczewski „Lew"
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura prezentuje postać Antonie-
go Kopaczewskiego „Lwa”, żołnierza 
Wojska Polskiego, który we wrześniu 
1939 r. walczył w szeregach 43. Pułku 
Strzelców im. Legionu Bajończyków, 
w czasie okupacji niemieckiej należał 
do ZWZ/AK, a po 1944 r. jako dowódca 
oddziału WiN podjął walkę z dyktaturą 
ustanowioną na bagnetach sowieckich. 
Wierny złożonej przysiędze, wierzył, że 
powróci wolna Rzeczpospolita, i zapła-
cił za to najwyższą cenę.

ISBN: 978-83-8229-180-3 [druk]
ISBN: 978-83-8229-181-0 [PDF]
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Andrzej Rudolf Czaykowski „Garda” 
Warszawa 2021, 48 s. 

Broszura prezentuje postać mjr. An-
drzeja Czaykowskiego „Gardy”, oficera 
1. Pułku Ułanów Krechowieckich, któ-
ry we wrześniu 1939 r. walczył z obo-
ma najeźdźcami. Był więźniem łagrów 
sowieckich i kacetów niemieckich, 
żołnierzem ZWZ/AK, cichociem-
nym, dowódcą batalionu w powstaniu 
warszawskim, emisariuszem rządu 
RP na uchodźstwie. W październiku 
1953 r. został stracony w więzieniu mo-
kotowskim. 

ISBN: 978-83-8229-243-5 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-244-2 [PDF]
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Ewa Matuszewska „Mewa” 
Warszawa 2021, 48 s. 

Broszura przedstawia sylwetkę Ewy 
Matuszewskiej – kobiety odważnej, peł-
nej pasji: harcerki, wioślarki, pilota szy-
bowcowego, narciarki. Była członkiem 
Kedywu Komendy Głównej AK i od-
działu „Agat-Pegaz”, uczestniczką akcji 
bojowych. Studiowała medycynę na taj-
nych kompletach. Niestrudzenie niosła 
pomoc rannym na barykadach płonącej 
Warszawy jako sanitariuszka. Została 
rozstrzelana przez Niemców na jednej 
z redut Mokotowa. Miała wtedy 25 lat.

ISBN: 978-83-8229-239-8 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-240-4 [PDF] 
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Henryk Lewczuk „Młot”
Warszawa 2021, 40 s.

Prezentowana broszura przedstawia 
losy por. Henryka Lewczuka ps. „Młot”, 
harcerza, podchorążego AK i oficera 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, 
dowódcy oddziału partyzanckiego 
w Obwodzie WiN Chełm. Od 1941 r. 
walczył z okupantem niemieckim, 
a następnie sowieckim. Po ujawnie-
niu w marcu 1947 r., był ścigany przez 
komunistów, musiał wyemigrować 
z kraju, do którego powrócił w 1992 r. 
Zmarł w 2009 r.

ISBN: 978-83-8229-233-6 [druk]  
ISBN: 978-83-8229-234-3 [PDF]
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POLSKIE SIŁY ZBROJNE  
NA ZACHODZIE
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Jacek Stępowski

Romuald Suliński
Warszawa 2021, 32 s.

Broszura prezentuje postać ppłk. Ro-
mualda Sulińskiego, absolwenta Szko-
ły Podchorążych Lotnictwa w Dębli-
nie, pilota Polskich Sił Powietrznych 
na Zachodzie, dowódcy 300. Dywizjo-
nu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”. 
Po wojnie nie dane mu było zobaczyć 
Polski, choćby z okna samolotu – 4 lu-
tego 1946 r. zginął w locie treningo-
wym, a jego ostatnim zadaniem było 
skierowanie płonącego samolotu nad 
niezamieszkany teren.

ISBN: 978-83-8229-173-5 [druk]
ISBN: 978-83-8229-174-2 [PDF]
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OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA  
I CZAS SOLIDARNOŚCI
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Sławomir Formella

Lech Bądkowski
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura przedstawia sylwetkę Lecha 
Bądkowskiego, jednej z najwybitniej-
szych postaci w dziejach Gdańska i Po-
morza w XX w., pisarza i działacza spo-
łecznego w czasach PRL.

ISBN: 978-83-8098-939-9 [druk]
ISBN: 978-83-8098-940-5 [PDF]
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Grzegorz Łeszczyński 

Henryk Bąk
Warszawa 2020, 40 s. 

Broszura prezentuje sylwetkę  Henryka 
Bąka – działacza ruchu ludowego, 
uczestnika opozycji antykomunistycz-
nej w okresie PRL, posła i wicemarszał-
ka Sejmu I kadencji.

ISBN: 978-83-8098-923-8 [druk]
ISBN: 978-83-8098-924-5 [PDF]
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Arkadiusz Kazański

Jan Piotr Koziatek
Warszawa 2020, 40 s. 

Broszura zawiera biografię Jana Piotra 
Koziatka, przewodniczącego Komitetu 
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Gdańskiej, który działał 
na rzecz odzyskania przez Polskę nie-
podległości i suwerenności oraz res- 
pektowania praw człowieka w PRL.

ISBN: 978-83-8098-912-2[druk]
ISBN: 978-83-8098-913-9 [PDF]
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Artur Adamski

Kornel Morawiecki
Warszawa 2020, 48 s. 

Broszura przedstawia zarys  biografii 
Kornela Morawieckiego, przywódcy 
Solidarności Walczącej. Bohater roz-
począł działalność niepodległościową 
w 1968 r., gdy jako nauczyciel akade-
micki uczestniczył w strajku na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego został twórcą 
konspiracyjnej sieci wydawniczo-kol-
portażowej dolnośląskiej Solidarności, 
a następnie przewodniczącym najwięk-
szej organizacji stawiającej sobie za cel 
obalenie komunizmu, porządku jałtań-
skiego i odzyskanie pełnej niepodległo-
ści Polski.

ISBN: 978-83-8098-226-0 [druk]
ISBN: 978-83-8098-227-7 [PDF] 



Bohaterowie Niepodległej | 85 

O
po

zy
cj

a 
de

m
ok

ra
ty

cz
na

 i 
cz

as
 S

ol
id

ar
no

śc
i

Arkadiusz Kazański

Alina Pienkowska-Borusewicz 
Warszawa 2020, 32 s. 

Broszura zawiera krótką biografię Aliny 
Pienkowskiej-Borusewicz, pielęgniarki, 
działaczki Wolnych Związków Zawodo-
wych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”, 
w latach 1991–1993 senatora RP.

ISBN: 978-83-8098-925-2 [druk]
ISBN: 978-83-8098-926-9 [PDF]
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Maja Lubiejewska-Chilicka 

Maryla Płońska
Warszawa 2020, 32 s.

Broszura przedstawia postać Mary-
li Płońskiej. Współtworzyła ona Wol-
ne Związki Zawodowe Wybrzeża, 
była redaktorką „Robotnika Wybrze-
ża”, w sierpniu 1980 r. uczestniczyła 
w strajku w Stoczni Gdańskiej i bra-
ła udział w redagowaniu 21 postula-
tów. Swoją aktywnością przyczyniła się 
do sukcesu Sierpnia ’80 i powstania 
 Solidarności.

ISBN: 978-83-8098-959-7 [druk]

ISBN: 978-83-8098-960-3 [PDF]
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Justyna Błażejowska

Jan Olszewski
Warszawa 2021, 56 s.

Broszura przedstawia postać Jana 
 Olszewskiego. Przez całe życie wyzna-
wał on wartości antykomunistyczne 
i niepodległościowe. Dochował wier-
ności przyrzeczeniu harcerskiemu zło-
żonemu w Szarych Szeregach: „służyć 
Bogu i Ojczyźnie…”. Był redaktorem 
„Po Prostu”, obrońcą w procesach po-
litycznych, a w końcu – pierwszym po 
II wojnie światowej premierem powo-
łanym przez sejm wybrany w wolnych 
wyborach.

ISBN: 978-83-8229-198-8 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-199-5 [PDF]
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Wojciech Gonera 

Jan Zieliński „Wojtek”
Warszawa 2021, 32 s.  

Broszura przedstawia sylwetkę Jana 
Zielińskiego „Wojtka”, jednego z naj-
ważniejszych działaczy Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” w Inowrocławiu. Jako 
najdłużej internowany w stanie wojen-
nym spośród wszystkich inowrocław-
skich związkowców stał się legendą 
konspiracji miejskiej. Do końca swoich 
dni uczestniczył w życiu społecznym 
i kulturalnym Inowrocławia, przyczynił 
się do spopularyzowania wiedzy o lo-
sach konspiracji niepodległościowej 
wśród młodego pokolenia.

ISBN: 978-83-8229-249-7 [druk]
ISBN: 978-83-8229-250-3 [PDF]



 Zapowiedzi | 89 

▪ Tomasz Panfil

Kazimiera Garbowska „Wdowa”

▪ Grzegorz Łeszczyński

Stefan Głogowski

▪ Marek Pietruszka

Józef Bronisław Marjański
▪ Ewelina Małachowska

Józefa Kantor

Zapowiedzi
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Informacje

Księgarnie i punkty sprzedaży 
wydawnictw IPN

BIAŁYSTOK
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Warsztatowa 1A, 15–537 Białystok
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8.30–15.30
Marek Kozak
tel. 85 664 57 84
Marek.Kozak@ipn.gov.pl

BYDGOSZCZ
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Grudziądzka 9–15, 85–130 Bydgoszcz
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 9.00–15.00
Agnieszka Śliwińska
tel. 52 325 95 27
Agnieszka.Sliwinska@ipn.gov.pl

GDAŃSK
Księgarnia IPN
al. Grunwaldzka 216, 80–266 Gdańsk
Księgarnia czynna: poniedziałek–środa, 
piątek w godzinach 10.00–15.00,  
czwartek 10.00–18.00
Krzysztof Filip
tel. 58 668 49 00
Krzysztof.Filip@ipn.gov.pl

KATOWICE
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Józefowska 102, 40–145 Katowice
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 7.00–15.00
Tomasz Gonet
tel. 32 207 03 10
Tomasz.Gonet@ipn.gov.pl

KRAKÓW
Księgarnia IPN
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia”, ul. Dunajewskiego 8,
31–133 Kraków
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 11.00–16.00
Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska
tel. 12 211 70 28
Elzbieta.Pietrzyk@ipn.gov.pl

LUBLIN
Księgarnia IPN
ul. Wodopojna 2, 20–086 Lublin
Księgarnia czynna: poniedziałek–wtorek 
w godzinach 9.00–17.00,  
środa 9.00–13.00
Katarzyna Syska
tel. 81 53 63 480
Katarzyna.Syska@ipn.gov.pl

ŁÓDŹ
Punkt sprzedaży publikacji
ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91–479 Łódź
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 10.00–14.00
dr Artur Kuprianis 
tel. 42 616 27 37, 42 616 27 00 
(sekretariat)
Artur.Kuprianis@ipn.gov.pl

Punkt sprzedaży publikacji
ul. Sienkiewicza 85/87, 90–318 Łódź
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w godzinach 10.00–14.00
Bartłomiej Kluska
tel. 42 201 46 68, 42 201 46 61  
(sekretariat) 
Bartlomiej.Kluska@ipn.gov.pl

POZNAŃ
Księgarnia IPN
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 9.00–13.00
Sylwia Przybylak
tel. 61 835 69 02
Sylwia.Przybylak@ipn.gov.pl

RZESZÓW
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Słowackiego 18, 35–060 Rzeszów
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 7.30–15.30
Małgorzata Dobosiewicz
tel. 17 860 60 18
Malgorzata.Dobosiewicz@ipn.gov.pl
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SZCZECIN
Punkt sprzedaży publikacji
ul. K. Janickiego 30, 71–270 Szczecin
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8.30–14.00
Monika Balul
tel. 91 48 49 852
Monika.Balul@ipn.gov.pl

WARSZAWA
Księgarnia IPN
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek  
Historia”, ul. Marszałkowska 21/25  
(wejście od ul. Oleandrów),  
00–628 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 10.00–19.00
Bogdan Chojniarz
Marcin Pancerow, tel. 22 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN
ul. Postępu 18 (budynek Neptun),
02–676 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 8.30–16.00
Dariusz Zbiejczuk
tel. 22 544 57 19
Dariusz.Zbiejczuk@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Stawki 2 (Intraco, 10 p.),
00–193 Warszawa
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 9.00–15.00
Michał Zarychta 
tel. 22 860 70 43
Michal.Zarychta@ipn.gov.pl

WROCŁAW
Księgarnia IPN 
pl. Solny 8/9, 50–061 Wrocław
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 9.00–17.00
Iwona Gajewska
tel. 730 725 899
Iwona.Gajewska@ipn.gov.pl

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące pracy punktów sprzedaży.

Zapraszamy do składania zamówień via mail lub telefon i odbioru w wybranym punkcie/księgarni IPN po uzgodnieniu terminu
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Księgarnia internetowa  
ipn.poczytaj.pl

Zamawianie książek:
Zamówienia przyjmowane są  
tylko za pośrednictwem internetu:
www.poczytaj.pl  
lub e-mail: prawa@poczytaj.pl

Informacja o książkach: 
tel. 12 626 48 04 (poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8.00–15.30)

Informacja o stanie realizacji  
zamówienia:
Księgarnia internetowa ipn.poczytaj.pl
tel. 12 626 48 04 (poniedziałek–piątek  
w godzinach 8.00–15.30), 
e-mail: info@poczytaj.pl

Punkt odbioru:
Czynny od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 14.00–18.00
DANTE G. Baran, G. Fugiel sp.j.
ul. Ojcowska 1
31–344 Kraków
REGON: 351088477
NIP: 679-13-51-324 

Prenumerata „Biuletynu IPN”:
formularz zamówienia dostępny na 
 stronie internetowej ipn.gov.pl

Obsługa prenumeraty,  
zamówienia wysyłkowe i hurtowe: 

Joanna Pamuła, tel. 22 581 86 78 
joanna.pamula@ipn.gov.pl  

Joanna Pszczoła, tel. 22 581 86 79 
joanna.pszczola@ipn.gov.pl 

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż wysyłkowa

Informacje

96 | Informacje • Sprzedaż wysyłkowa



bohaterowie
Niepodległej



Zapraszamy: 
www.ipn.gov.pl 

www.ipn.poczytaj.pl
Fb@Ksiegarnia.IPN
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