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Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy NSZ

Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zawiera unikalne 

dokumenty osób walczących podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu w szeregach 

polskich formacji wojskowych: Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, 

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Armii 

Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i wielu innych formacji niepodległościowych.

Udostępniamy niepublikowane dotąd dokumenty Związku Żołnierzy Narodowych Sił 

Zbrojnych – jedynej organizacji kombatanckiej reprezentującej środowisko kombatantów 

polskiego podziemia narodowego. Są to tysiące dokumentów: deklaracje członkowskie, 

własnoręcznie pisane życiorysy, fotografie, wspomnienia, wnioski o awanse i odznaczenia, 

wyroki sądowe, pisma wewnętrzne i urzędowe, czasopisma, nagrania filmowe, które zostały 

poddane pracom konserwacyjnym zabezpieczającym przed niszczeniem, usystematyzowane, 

zarchiwizowane, zanonimizowane, zdygitalizowane i w większości udostępnione w Cyfrowym 

Archiwum Związku Żołnierzy NSZ. Większość z tych dokumentów wytworzyli w latach 

1990– 2010 nieżyjący już kombatanci – członkowie Związku Żołnierzy NSZ. Częste są przypadki, 

że w Archiwum Związku Żołnierzy NSZ znajdują  się jedyne dokumenty i relacje świadków, 
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zaświadczające o czyjejś konspiracyjnej  walce o niepodległość Polski. Archiwum zawiera 

informacje bezcenne dla rodzin szukających relacji o swoich przodkach.

Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do liczebności i najlepiej zakonspirowaną podziemną 

formacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. W  szeregach Narodowych Sił Zbrojnych 

walczyło blisko 100 tysięcy żołnierzy podziemnego Wojska Polskiego, którzy walczyli z oboma 

okupantami: nazistowskimi Niemcami i komunistycznym Związkiem Sowieckim. Niemcy uważali 

NSZ za formację najbardziej antyniemiecką w Polskim Państwowe Podziemnym, a sowieci 

uważali NSZ za formację najbardziej antykomunistyczną. Narodowe Siły Zbrojne kierowały się 

polskim interesem narodowym.

Na obecną chwilę w cyfrowym Archiwum znajdują się dokumenty z województw: 

lubelskiego, śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i  podlaskiego. 

Docelowo Archiwum ma zawierać dokumentację ze wszystkich okręgów Związku Żołnierzy 

Narodowych Sił Zbrojnych, dokumentację Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ oraz 

prywatne archiwa przekazywane przez kombatantów, jako oddzielne zespoły akt.

Powstanie i finansowanie Archiwum

Pomysłodawcą powstania Cyfrowego Archiwum Związku Żołnierzy NSZ i  jednocześnie 

koordynatorem prac nad tworzonym 

Archiwum jest prezes Związku Żołnierzy 

NSZ Karol Wołek. Celem prac jest 

uporządkowanie archiwaliów Związku 

Żołnierzy NSZ, digitalizacja i bezpłatne 

udostępnienie w internecie dla wszyst-

kich zainteresowanych. Dokumentacja 

archiwalna została zarchiwizowana 

zgodnie z instrukcjami obowiązującymi 

w  archiwach państwowych 

i archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. 

Wyszukiwarka Cyfrowego Archiwum 

została tak zaplanowana, żeby za pomocą 

kilku kliknięć można było przejrzeć całe 

Archiwum, dokumenty ze wszystkich 

okręgów Związku pod kątem określonych 

osób, pseudonimów, oddziałów, dat 

lub wydarzeń. Najważniejszym celem 

powstającego Cyfrowego Archiwum 

Związku Żołnierzy NSZ jest ułatwienie 
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Karol Wołek
prezes Związku Żołnierzy Narodowych sił Zbrojnych

i uproszczenie dostępu do jednostek archiwalnych dla historyków opisujących historię 

Narodowych Sił Zbrojnych, rodzin kombatantów i wszystkich zainteresowanych.

Utworzenie Cyfrowego Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 

i  udostępnienie przygotowanej części zasobu archiwalnego zostało sfinansowane przez 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Udostępnienie kolejnej części zasobu archiwalnego Związku Żołnierzy NSZ zostało 

sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 

PROO.

Rozwój Archiwum

Przez najbliższe lata będziemy uzupełniali zasób archiwalny o dokumenty Związku 

Żołnierzy NSZ z kolejnych okręgów Związku oraz o archiwa kombatantów przekazywane 

do  Związku Żołnierzy NSZ. Zachęcamy do przekazywania swoich prywatnych zasobów 

archiwalnych do Cyfrowego Archiwum Związku Żołnierzy NSZ. To ułatwi historykom pracę 

nad opisywaniem naszej przeszłości, umożliwi zachowanie pamięci o ludziach i  zdarzeniach 

oraz pomoże przyszłym pokoleniom naszego narodu na zachowanie tożsamości.
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Schemat Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Dokumenty archiwalne Związku Żołnierzy NSZ zostały uporządkowane, pozbawione 

elementów metalowych, poddane zabiegom konserwującym papier, usystematyzowane, opisane 

i zarchiwizowane. Rozpoczęliśmy prace od opracowywania archiwów Okręgu Lubelskiego 

i Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy NSZ. W następnych miesiącach i latach będziemy 

opracowywali archiwa kolejnych okręgów Związku Żołnierzy NSZ i archiwa kombatantów. 

Dokumenty są archiwizowane zgodnie z instrukcją dla archiwów państwowych i archiwów 

Instytutu Pamięci Narodowej.

Wzór sygnatury akt obowiązujący w fizycznym i cyfrowym Archiwum Związku Żołnierzy 

NSZ: ZZNSZ-01-001-0001-t1-k001 

Sygnatura oznacza:  

twórcę-zespół akt-podzespół akt-jednostkę archiwalną-tom-kartę.

Twórca i zbiór: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Jest to jedyny związek kombatancki, reprezentujący kombatantów polskiego podziemia 

narodowego z: Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Organizacji 

Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowej Organizacji Wojskowej i innych.

Zespoły akt

Zespoły akt zawierają dokumenty wytworzone przez władze naczelne Związku 

Żołnierzy NSZ, przez okręgi terenowe Związku lub są archiwaliami przekazanymi przez 

inne instytucje, kombatantów lub 

rodziny kombatantów. Zespoły akt 

odpowiadają strukturze terenowej 

Związku Żołnierzy NSZ, która w dużej 

części była wzorowana na strukturze 

terenowej Narodowych Sił Zbrojnych 

z okresu wojny.

Osobnymi zespołami akt są 

archiwa przekazywane do Archiwum 

Związku Żołnierzy NSZ przez 

kombatantów lub ich rodziny, które 

są trwale nazywane nazwiskiem 

darczyńcy lub rodziny, w celu 

upamiętnienia. Liczba zespołów akt 

jest zbiorem otwartym i będzie się 
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zwiększała wraz z postępującym przekazywaniem kolejnych archiwaliów do Związku Żołnierzy 

Narodowych Sił Zbrojnych.

Zespoły akt (01):

01 – Władze Naczelne

02 – Okręg Białystok

03 – Okręg Dolnośląski

04 – Okręg Górnośląski

05 – Okręg im. Brygady Świętokrzyskiej

06 – Okręg Lublin

07 – Okręg Łomża

08 – Okręg Łódź

09 – Okręg Małopolski

10 – Okręg Mazowiecki/Stołeczny

11 – Okręg Podbeskidzie

12 – Okręg Podlaski

13 – Okręg Pomorski

14 – Okręg Szczecin

15 – Okręg Śląsk Cieszyński

16 – Okręg Świętokrzyski

17 – Okręg Warmińsko-Mazurski

18 – Okręg Wielkopolska

19 – Archiwum Stefana Służalca

Podzespoły akt

Dokumenty archiwalne ze wszystkich zespołów akt zostały podzielone, ze względu na 

rodzaj dokumentu, na podzespoły. Lista podzespołów akt jest zbiorem otwartym i będzie 

rozwijana wraz z rozwojem Archiwum. W nazwach podzespołów akt jest uwidoczniony wyraźny 

podział na dokumenty z okresu walki o niepodległość Polski oraz z okresu działalności związku 

kombatanckiego Związku Żołnierzy NSZ.

Numeracja podzespołów akt (001):

001 – deklaracje członkowskie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (ZŻNSZ) 

[deklaracje, zdjęcia, życiorysy, dokumenty; podział na Okręgi i Koła; alfabetycznie]

002 – korespondencja ZŻNSZ z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób 
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Represjonowanych (UdSKiOR) i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 

[tematycznie i chronologicznie]

003 – korespondencja ZŻNSZ z Ministerstwem Obrony Narodowej (MON) 

[chronologicznie]

004 – korespondencja ZŻNSZ z innymi instytucjami państwowymi [chronologicznie]

005 – korespondencja ZŻNSZ z samorządami [chronologicznie]

006 – korespondencja ZŻNSZ z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi 

[chronologicznie]

007 – korespondencja ZŻNSZ z osobami fizycznymi [chronologicznie]

008 – korespondencja wewnętrzna organów statutowych ZŻNSZ [chronologicznie]

009 – korespondencja wewnętrzna ZŻNSZ związana z uroczystościami i inicjatywami 

rocznicowymi [chronologicznie]

010 – korespondencja wewnętrzna ZŻNSZ do członków [chronologicznie]

011 – sprawy sądowe o rehabilitację [chronologicznie]

012 – czasopisma [alfabetycznie tytuły, chronologicznie numery]

013 – publikacje książkowe [alfabetycznie]

014 – ulotki z działalności ZŻNSZ [chronologicznie]

015 – prasa emigracyjna [alfabetycznie tytuły, chronologicznie numery]

016 – relacje i wspomnienia kombatantów z działalności konspiracyjnej [chronologicznie]

017 – dokumenty finansowe ZŻNSZ [chronologicznie]

018 – sprawozdania finansowe i merytoryczne ZŻNSZ [chronologicznie]

019 – zdjęcia z działalności ZŻNSZ [chronologicznie]

020 – filmy z działalności ZŻNSZ [chronologicznie]

021 – legitymacje do medali i odznaczeń, dyplomy [chronologicznie]

022 – spisy członków ZŻNSZ [chronologicznie]

023 – ulotki i odezwy konspiracji niepodległościowej z okresu II wojny światowej 

[chronologicznie]

024 – ulotki i odezwy konspiracji niepodległościowej z okresu po II wojnie światowej 

[chronologicznie]

025 – rozkazy i meldunki konspiracji niepodległościowej z czasu II wojny światowej 

[chronologicznie]

026 – rozkazy i meldunki konspiracji niepodległościowej z okresu po II wojnie światowej 

[chronologicznie]

027 – ulotki charakteryzujące politykę, struktury i działalność okupanta niemieckiego na 

ziemiach polskich [chronologicznie]
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028 – ulotki charakteryzujące politykę, struktury i działalność okupanta komunistycznego 

na ziemiach polskich [chronologicznie]

029 – ulotki charakteryzujące stanowisko mocarstw zachodnich do Polski 

[chronologicznie]

030 – prasa konspiracyjna [alfabetycznie tytuły, chronologicznie numery]

031 – zdjęcia z konspiracji [chronologicznie]

032 – wydawnictwa książkowe z konspiracji [chronologicznie]

033 – dokumenty administracji okupanta niemieckiego [chronologicznie]

034 – dokumenty administracji okupanta sowieckiego [chronologicznie]

035 – wnioski o medale i odznaczenia

036 – wnioski o nominacje na stopnie wojskowe

037 – uprawnienia kombatanckie

Jednostki archiwalne

Jednostki archiwalne są podstawowym elementem struktury Archiwum. Są bardzo 

zróżnicowane objętościowo, zawierają od jednego do kilkuset dokumentów archiwalnych. 

Największe jednostki archiwalne zostały podzielone na tomy, które obejmują od jednej do kilku 

teczek z dokumentami.

Numeracja jednostek archiwalnych ( 0001 ) przykładowo: 

0001 – deklaracje członkowskie Koła Kraśnik ZŻNSZ

0002 – deklaracje członkowskie Koła Lublin ZŻNSZ

itd.

Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Mechanizm wyszukiwania

Wersja cyfrowa Archiwum Związku Żołnierzy NSZ jest usystematyzowana w taki sam 

sposób jak wersja fizyczna Archiwum i odzwierciedla jego uporządkowanie. Daje jednak 

nieocenione możliwości wyszukiwania dokumentów po słowach kluczowych.

Można także przeszukiwać Cyfrowe Archiwum z pomocą następujących filtrów 

wyszukiwania:

• pole tekstowe;

• tagi (słowa kluczowe przypisane do dokumentu);

• zespoły archiwalne;
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• formacje zbrojne;

• rodzaje dokumentów (czyli podzespoły akt);

• województwa Polski współczesnej i województwa 

wschodnie z okresu II RP;

• daty roczne i zakresy dat;

• Koła Związku Żołnierzy NSZ.

Każdy z filtrów posiada swoje podpunkty, które 

pozwalają na precyzyjne wskazanie poszukiwanej treści. 

Każdy z tych punktów ma odzwierciedlenie w  wyszukiwarce 

Archiwum w postaci pola do zaznaczenia. Wyszukiwarka daje 

możliwość zaznaczenia jednego lub wielu pól. Wyszukiwarka 

podaje wynik wyszukiwania spełniający wszystkie zaznaczone 

kryteria wyszukiwania, czyli publikuje listę dokumentów, które 

spełniają wszystkie zaznaczone kryteria wyszukiwania.

Wyszukiwarka Archiwum daje możliwość wpisania 

własnego tekstu w pole wyszukiwania. Wyszukiwarka 

działa dynamicznie i na bieżąco aktualizuje wyniki, zależnie 

od zaznaczanych filtrów. Wyświetla także podpowiedzi 

do wpisywanego tekstu.

Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy NSZ można także 

przeszukiwać za pomocą ogólnie dostępnych wyszukiwarek internetowych. W tym celu każdy 
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z dokumentów został zaopatrzony w tagi, ułatwiające wyszukiwanie przez wyszukiwarki 

zewnętrzne.

Archiwum jest dostępne publicznie, skorzystanie z jego zasobów nie wymaga logowania 

ani tworzenia konta użytkownika. Składa się z pojedynczych dokumentów archiwalnych, czyli 

wysokiej jakości skanów ponumerowanych dokumentów archiwalnych. Każdy archiwalny 

dokument jest opublikowany w postaci osobnego wpisu na stronie Cyfrowego Archiwum 

Związku Żołnierzy NSZ. Każdy taki wpis zawiera:

• Opis dokumentu według ujednoliconego w całym Archiwum schematu, pomagający 

w rozeznaniu się w zawartości dokumentu i jego wyszukaniu;

• Załącznik graficzny, tj. pojedynczą grafikę (bądź galerię obrazów, gdy dokument jest 

wielostronicowy), prezentującą każdą stronę dokumentu. Są to miniatury w formacie 

jpg średniej rozdzielczości, o krótkim czasie ładowania się na stronie www, służące 

do szybkiego wglądu w treść dokumentu za pomocą wyszukiwarki internetowej;

• Przycisk „pobierz dokument”, za pomocą którego można pobrać dokument w formacie 

PDF w wysokiej jakości. 
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Każdy wpis zawiera w nazwie sygnaturę akt konkretnego dokumentu. Również wszystkie 

pliki PDF i ich miniatury w formacie jpeg zawierają w  nazwie sygnatury akt konkretnego 

dokumentu.

Każda zeskanowana strona dokumentu ma naniesiony przez archiwistę numer karty 

w  teczce, znajdujący odzwierciedlenie w fizycznym spisie treści do każdej teczki. Wszystkie 

dokumenty w Cyfrowym Archiwum Związku Żołnierzy NSZ zostały opatrzone znakiem wodnym 

Archiwum.

W stopce witryny Cyfrowego Archiwum Związku Żołnierzy NSZ jest podany e-mail 

kontaktowy, służący raportowaniu ewentualnych problemów z  działaniem strony, uwag lub 

problemów z pobraniem dokumentu.

Rozwój Cyfrowego Archiwum Związku Żołnierzy NSZ

Witryna Cyfrowego Archiwum jest przeznaczona do dalszego i nieograniczonego 

rozwoju wraz z fizycznym rozwojem Archiwum Związku Żołnierzy NSZ. W toku dodawania 

kolejnych dokumentów przewidujemy dokonywanie ulepszeń, w mechanizmie wyszukiwania 

i optymalizacji wyglądu listy wyników, niezbędnych do utrzymania sprawności wyszukiwarki 

Archiwum przy powiększających się zasobach.

Cel powstania Archiwum i odbiorcy

Nadrzędnym celem działalności Związku Żołnierzy NSZ jest utrwalanie i upowszechnianie 

wiedzy o żołnierzach walczących w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji 

wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Posiadając dokumenty żołnierzy, ich życiorysy, 

fototopografie, jako członkowie Związku jesteśmy zobligowani do przekazania ich dziedzictwa 

kolejnym pokoleniom Polaków.

Udostępnione Archiwum wzbogaci wiedzę i świadomość całego społeczeństwa o tajnych 

formacjach Polskiego Państwa Podziemnego, bohaterskich czynach i osobach, o  których 

wiedza nie była do tej pory szerzej znana. Wraz z udostępnieniem Archiwum wiele rodzin, 

społeczności lokalnych uzyska wiedzę o swej historii i tożsamości, która została utracona lub 

zanikła w okresie przedłużającej się okupacji sowieckiej, kiedy nie wolno było mówić o walce 

o niepodległość Polski w obawie przed represjami okupanta komunistycznego. Dzięki publikacji 

tego Cyfrowego Archiwum rodziny, społeczności lokalne i całe społeczeństwo odzyska część 

straconej zbiorowej pamięci o swej przeszłości.

Opublikujemy dokumenty nigdy wcześniej niepublikowane i szerzej nieznane, ułatwimy 

ich przeszukiwanie za pomocą wyszukiwarki Archiwum, która da pracownikom naukowym 

i studentom możliwość łatwego korzystania ze źródeł archiwalnych, bez wychodzenia z domu, 
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przy pisaniu kolejnych prac naukowych, popularnonaukowych i regionalnych. Upowszechnimy 

zweryfikowane życiorysy Bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Społeczeństwo 

uzyska dostęp do informacji o Narodowych Siłach Zbrojnych – największej po Armii Krajowej 

formacji podziemnego Wojska Polskiego. Historycy w pracach naukowych będą mogli opierać 

się na niepublikowanych i nieznanych wcześniej dokumentach, co przyczyni się do wzrostu 

dorobku intelektualnego i wiedzy powszechnej o Polskim Państwie Podziemnym. Kombatanci 

zaś, będą mogli „odszukać” swoich znajomych z przeszłości i przypomnieć sobie ich życiorysy 

i zasługi dla Polski.

Społeczność lokalna będzie miała możliwość poznania swojej mikrohistorii z czasów 

II wojny światowej oraz po jej zakończeniu na podstawie zdigitalizowanych i udostępnionych 

w internecie archiwaliów, które zawierają relacje i życiorysy żołnierzy i  konspiratorów 

Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych nawet z  najmniejszych 

placówek i struktur konspiracyjnych.

Rodziny żołnierzy podziemnego Wojska Polskiego, walczących w szeregach NSZ, będą 

mogły dzięki Archiwum zachować, a często także poznać, dziedzictwo swoich przodków i  ich 

zasługi dla Polski.

Przekazywanie archiwaliów i dane kontaktowe

Zapraszamy do przekazywania swoich zasobów archiwalnych do Archiwum Związku 

Żołnierzy NSZ i Cyfrowego Archiwum Związku Żołnierzy NSZ. Przyjmujemy wszystkie dokumenty 

archiwalne dotyczące działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, 

dokumenty związków kombatanckich oraz prywatne archiwa kombatantów i ich rodzin, którzy 

chcieliby w ten sposób utrwalić na zawsze, upowszechnić i  udostępnić historykom zebrane 

przez siebie materiały archiwalne.

Kontakt ze Związkiem Żołnierzy NSZ:

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

ul. 11 Listopada 17/19 lok. 115

03-446 Warszawa

tel.: 691-018-871

Strona Związku Żołnierzy NSZ: www.nsz.com.pl
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Bohdan Szucki „NSZ w moim życiu”
Wspomnienia dr. Bohdana Szuckiego ps. „Artur”– żołnierza Akcji 
Specjalnej NSZ, ktory służył w kilku oddziałach partyzanckich, a jego 
szlak bojowy objął północną i środkową Lubelszczyznę. Autor był 
założycielem i Prezesem Honorowym Związku Żołnierzy NSZ. Stron: 
348.

„Narodowe Siły Zbrojne, dokumenty 1942–1944”, tom I
Opracowanie naukowe: prof. Marek Chodakiewicz, dr  Wojciech 
Muszyński, Leszek Żebrowski. Pozycja zawiera najważniejsze znane 
historykom dokumenty Dowództwa NSZ z lat 1942–1944, ułożone 
chronologicznie i  tematycznie oraz opatrzone przypisami. Stron: 
408.

„Narodowe Siły Zbrojne, dokumenty NSZ-AK 1944–1945”, tom II
Opracowanie naukowe: dr Wojciech Muszyński, dr Rafał Sierchuła, 
Leszek Żebrowski. Pozycja zawiera najważniejsze znane historykom 
dokumenty Dowodztwa NSZ-AK od momentu scalenia Narodowych 
Sił Zbrojnych z Armią Krajową w marcu 1944 r. do samorozwiązania 
się AK w styczniu 1945 r. Stron: 272.

Publikacje o Narodowych Siłach Zbrojnych
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„Przewodnik po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”
Przewodnik po pierwszym w Polsce Szlaku Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych autorstwa Karola Wołka. Jest to jedyne do tej 
pory wydawnictwo, w ktorym zostały opisane szczegółowo siedziby, 
areszty i katownie stworzone przez okupanta sowieckiego na 
terenie Lublina. Przewodnik pomaga w odnalezieniu miejsc pamięci 
i w dotarciu do podstawowych informacji o ich historii. Stron: 70.

Stanisław Jaworski „Związek Jaszczurczy, Narodowe Siły 
Zbrojne”
Drugie wydanie broszury powstałej w Chicago w roku 1982 
w  emigracyjnym środowisku weteranów NSZ-ZJ. Zostało poddane 
edycji korektorskiej, merytorycznej oraz opracowane naukowo 
i opatrzone przypisami przez historyka Leszka Żebrowskiego, 
zgodnie z aktualnym stanem badań historycznych. Stron: 42.

„Stanisław Radwański – żołnierz Akcji Specjalnej NSZ”
Wspomnienia żołnierza komórki likwidacyjnej Akcji Specjalnej NSZ 
z Warszawy spisane przez żonę Estelę Radwańską i syna Witolda 
Radwańskiego. Zawiera niepublikowane wcześniej dokumenty 
i zdjęcia. Stron: 84.

Barbara Jachimczak „Losy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 
na Kielecczyźnie”
Wspomnienia żołnierzy NSZ ze świętokrzyskiego spisane 
i opracowane przez Barbarę Jachimczak. Zawiera unikatowe relacje 
uczestników wydarzeń historycznych i niepublikowane wcześniej 
zdjęcia z archiwów prywatnych. Stron: 197.

Publikacje o Narodowych Siłach Zbrojnych
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Maciej Skrobot „Rejon NSZ Małogoszcz”
Monografia autorstwa syna por. Juliana Skrobota ps. „Rajmund”, 
„Rajmund Rużajski”, „Kordian” – oficera NSZ, komendanta Rejonu 
NSZ Małogoszcz, a po scaleniu z AK dowódcy Placówki NSZ-AK 
„Wierna” Małogoszcz. Publikacja zawiera niepublikowane wcześniej 
zdjęcia i relacje uczestników wydarzeń oraz dokładny opis sposobu 
organizacji i rozwoju lokalnych struktur formacji wojskowych 
Polskiego Państwa Podziemnego. Stron: 112.

Piotr Hofmański „Wywiadowca Związku Jaszczurczego.
Wspomnienie o Bernardzie Hofmańskim”
Relacja pamiętnikarska autorstwa syna Bernarda Hofmańskiego ps. 
„Benuś” – 16-letniego wywiadowcy OW ZJ, ktory został ujęty przez 
Niemcow i skazany na karę śmierci przez ścięcie katowskim toporem 
w więzieniu Alt Moabit w Berlinie. Publikacja zawiera opis śledztwa, 
pobytu w niemieckich więzieniach, procesu przed berlińskim sądem, 
oczekiwania na wyrok i apelacji. Znajdują się w niej niepublikowane 
wcześniej dokumenty, zdjęcia i listy pisane z więzienia. Stron: 204.

„W marszu i boju. Brygada Świętokrzyska NSZ”
Reprint publikacji wspomnieniowej wydanej po raz pierwszy 
w 1948 r. przez Zarząd Główny Samopomocy Żołnierzy Brygady 
Świętokrzyskiej. W wydaniu zachowany został układ stron 
i autentyczne zdjęcia z pierwszego wydania. Rozwinięte zostały 
skrótowce i dodane przypisy identyfikujące opisywane osoby 
i wydarzenia. Stron: 148.

„Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie narodowe 1944-1963”
II wydanie publikacji prezentującej historię Polski z lat 1939–1963 
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Żołnierzy Wyklętych 
i narodowego podziemia niepodległościowego w początkowym 
okresie drugiej sowieckiej okupacji Polski w latach 1944–1963. 
Pozycja z założenia jest uzupełniającym materiałem dydaktycznym 
dostosowanym do potrzeb nauczania młodzieży w wieku 13–19 lat. 
Stron: 52.

Publikacje o Narodowych Siłach Zbrojnych
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Zapraszamy na stronę internetową 

Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 

www.nsz.com.pl


