
Tytuł: „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci” 

 

Autor: Lech Kowalski 

 

Wydawnictwo: ZYSK i S-KA 

 

Książka naszego rodaka Lecha Kowalskiego, to dzieje walk KBW – Wojsk Wewnętrznych 

komunistów z PPR w Polsce z Żołnierzami Wyklętymi – partyzantami niepokornymi              

i niezłomnymi, którzy mimo odzyskania „niepodległości” przez Polskę w 1945 r. nie dali się 

zwieść pozorom Polski Ludowej i nie chcieli dopuścić do skomunizowania kraju na wzór 

ZSRS więc nie złożyli broni i woleli zginąć mężnie z bronią w ręku. Ostatniego z nich – 

Józefa Franczaka „Lalka” wytropiono i zamordowano w 1963 roku. Inni, podobni jemu 

kończyli w bezimiennych dołach, ściganych oprócz KBW, przez sowieckie NKWD, 

mordujące polskich oficerów w Katyniu, kontrwywiad ZSRS „Smiersz”, LWP (Ludowe 

Wojsko Polskie) i tysiące innych ludzi z naprędce tworzonych grup operacyjnych by zabijać 

niczym Hitler w latach 1939 – 1945 kwiat młodzieży polskiej. Czołowi dowódcy oddziałów 

leśnych jak m.in. Hieronim Dekutowski „Zapora” lub Zygmunt Szendzielorz „Łupaszka” nie 

mieli co liczyć na pobłażanie komunistów. Mimo, że PPR a później PZPR ogłaszały kolejne 

„amnestie”  dla partyzantów, większość z nich kończyła w więzieniach w pokazowych 

„procesach”. Większość z podziemnych żołnierzy wywodziła się z chłopów i robotników,            

w których imieniu zaprowadzono nowy ustrój… 

Autor szczegółowo zgłębia historię wojsk PRL  od PSBS generała Zygmunta Berlinga aż do 

pacyfikowania przez LWP z pomocą czołgów, buntu robotników w Poznaniu w roku 1956. 

Pokazuje sztaby i prowadzi również czytelnika przez akcję „Wisła”  gdy KBW walczyło              

z ukraińskimi bandami UPA., którzy opanowani przez nacjonalistyczną ideologię OUN 

wycinali w pień polską ludność cywilną.  

 

 Żołnierze wyklęci  trwali w walce niczym Spartanie pod Termopilami i dlatego nie 

powinniśmy o nich zapominać. 

 

PATRYK STYPKA kl. VIc 

 

 

 



 

Tytuł: „Polskie Imperium” 

 

Autor: Michael Morys-Twarowski 

 

Wydawnictwo: Polskie Ciekawostki Historyczne 
 

Książka pt.: „Polskie Imperium” Michaela Morysa-Twarowskiego jest dziełem ukazującym 

potęgę Państwa Piastów i Jagiellonów, włączając Królów Elekcyjnych. Autor pokazuje nam, 

że nie warto skupiać się na „złym położeniu geopolitycznym” tylko patrzeć na historię 

naszego kraju z dumą i podniesionym czołem!  

Książka dzieli się na kilka części: 

Kijów1018 – 1019, 1559 – 1667, 

Berlin i okolice 1150 – 1197, 

Polska nad Morzem Czarnym 13994 – 1633, 

Krym 1462 – 1475, 

Mołdawia 1387 – 1699, 

Wołoszczyzna 1395 – 1396, 1600 – 1602, 

Bari i Rossano 1524 – 1557, 

Szwecja 1597 – 1599, 

Moskwa 1610 – 1612, 

Kurlandia i Semigalia 1542 – 1795, 

Tobago 1652 – 1661, 

Wyspa Kunta Kinte 1652 – 1661 

i w końcu Słowacja: Starostwo Spiskie 1412 – 1770.  

 

Przez te wszystkie miejsca i krainy autor szczegółowo objaśnia jak doszło do tego, że Korona 

Polski spoczywała na tronach innych państw, jak tymi „tronami” zarządzano i jak , niestety, 

Polska najpierw zapanowała, a później utraciła tyle pięknych miejsc m.in. Odessę, Moskwę, 

Kaffę,  Kijów – pomyślcie jak daleko od naszych dzisiejszych granic są te miasta! …              

Nie kojarzące się z Polską miejsca nabierają nowego znaczenia dzięki tej książce, w której 

oprócz  suchych faktów występuje mnóstwo anegdot (pokazuje to przykład hetmana 

Żółkiewskiego, który zapędził się aż do Turynu i Mediolanu we Włoszech ścigając 

uciekających) i występuje płynna opowieść. Całość dopełniają ilustracje doskonale 

wpasowujące się w staropolski klimat tego dzieła, a autor ocenia decyzję przywódców, 

królów i hetmanów z czasów Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Brawurowe akcje i nieprawdopodobne zwycięstwa jak m.in. bitwa pod Kłuszynem czy 

obrona Chocimia  i oczywiście słynna Odsiecz Wiedeńska!.  

Tutaj znajdziemy wiele ciekawych informacji o historii Rzeczypospolitej, która zwycięża             

z wszystkimi wrogami. 

 

 

PATRYK STYPKA 

 


