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I Spośród czterech bohaterów opisanych w broszurach (Jan Kowalewski, 
 Aleksander Napiórkowski, Stefan Pogonowski, ks. Ignacy Skorupka)
 wybierz jednego i scharakteryzuj zgodnie z poniższymi pytaniami:

 1. Czym zajmował się przed wojną polsko-bolszewicką (II 1919 r. – X 1920 r.)?
 2. Na czym polegał jego udział w tej wojnie?
 3. Dlaczego ta postać zasługuje na upamiętnienie?  
  Przytocz odpowiednie argumenty.



II Rozwiąż krzyżówkę w oparciu o lekturę broszury. Odpowiedzi wpisz  
 w odpowiednim przypadku. Litery w polu zaznaczonym kolorem utworzą hasło – 
 nazwisko postaci związanej z wojną polsko-bolszewicką. Korzystając  
 z różnych źródeł informacji, wyjaśnij, jakie znaczenie miała ta postać  
 dla losów wojny. 

KRZYŻÓWKA DO BROSZURY   
Jan Kowalewski. Oto jest ktoś,  kto odczytuje bolszewickie 
szyfry

1. Nazwisko amerykańskiego poety i pisarza, którego nowela zainspirowała  
 Jana Kowalewskiego do złamania szyfru bolszewickiej depeszy.
2. Od jakiego słowa rozpoczął rozszyfrowywanie Kowalewski?
3. Potoczne określenie armii i floty rosyjskiej walczących przeciwko bolszewikom 
 podczas wojny domowej.
4. Członek Rosyjskiej Partii Komunistycznej. Potocznie zwolennik  Rewolucji 
 Październikowej w Rosji.
5. Potoczne określenie Bitwy Warszawskiej to …… nad Wisłą.
6. Prowadzenie nasłuchu lub przechwytywanie wiadomości przesyłanych przy pomocy 
 radiostacji.
7. Kowalewski złamał szyfr sowiecki podczas służby w Biurze ……. Wojska Polskiego.
8. Miejsce bitwy II Korpusu Polskiego gen. Józefa Hallera z wojskami niemieckimi  
 w maju 1918 r. 
9. Miejsce bitwy polsko-bolszewickiej 15 sierpnia 1920 r.
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II Rozwiąż krzyżówkę w oparciu o lekturę broszury. Odpowiedzi wpisz 
 w odpowiednim przypadku. Litery w polu zaznaczonym kolorem utworzą hasło – 
 nazwisko postaci związanej z wojną polsko-bolszewicką. Korzystając  
 z różnych źródeł informacji, wyjaśnij, jakie znaczenie miała ta postać  
 dla losów wojny. 

 1. Wojsko walczące konno.
 2. Zgłaszający dobrowolny udział.
 3. Miejsce internowania przez władze niemieckie polskich legionistów po kryzysie  
  przysięgowym.
 4. Miasto bronione przez oddział ppor. Aleksandra Napiórkowskiego. 
 5. Konspiracyjny pseudonim Napiórkowskiego.
 6. Jednostka dowodzona przez Napiórkowskiego; inaczej pododdział pułku kawalerii.
 7. Ostatni zawód Napiórkowskiego przed wstąpieniem do wojska w 1920 r.
 8. Nazwa I sejmu polskiego po odzyskaniu niepodległości, który wybrał Naczelnika 
  Państwa i uchwalił konstytucję.
 9. Nazwa partii politycznej, której działaczem był Napiórkowski.
 10. Miasto w zaborze rosyjskim – cel marszu I Kompanii Kadrowej w 1914 r.
 11. Zawód Napiórkowskiego podczas pobytu w Łodzi. Także – autor artykułów 
  wyrażających własne poglądy i opinie na tematy społeczne, polityczne itp.

KRZYŻÓWKA DO BROSZURY  
Aleksander Napiórkowski. Towarzysz „Stefan”



II Rozwiąż krzyżówkę w oparciu o lekturę broszury. Odpowiedzi wpisz  
 w odpowiednim przypadku. Litery w polu zaznaczonym kolorem utworzą hasło – 
 nazwisko postaci związanej z wojną polsko-bolszewicką. Korzystając 
 z różnych źródeł informacji, wyjaśnij, jakie znaczenie miała ta postać  
 dla losów wojny. 

 1. Kim był z zawodu Stefan Pogonowski?
 2. Jedno z miast, przez które przeszła 4. Dywizja Strzelców Polskich.
 3. Pogonowski poległ pod ….. Radzymińską.
 4. Stopień, do którego pośmiertnie awansowano Pogonowskiego.
 5. Miasto, w którym zawarto pokój po wojnie polsko-bolszewickiej w 1921 r.
 6. Miasto, w którym do szkoły wojskowej wstąpił Pogonowski po ukończeniu łódzkiego 
  gimnazjum.
 7. Miejscowość, w której urodził się Pogonowski.
 8. Kogo przedstawia pomnik znajdujący się na grobie Pogonowskiego?
 9. Do którego miasta udał się Pogonowski wraz z żołnierzami dowodzonymi 
  przez Leopolda Lisa-Kulę po rozbrojeniu I Korpusu Polskiego?
 10. Rzeka, nad którą rozegrała się ostatnia bitwa wojny polsko-bolszewickiej. 
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KRZYŻÓWKA DO BROSZURY   
Stefan Pogonowski. Obowiązek, wiara



1.
 

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

II Rozwiąż krzyżówkę w oparciu o lekturę broszury. Odpowiedzi wpisz  
 w odpowiednim przypadku. Litery w polu zaznaczonym kolorem utworzą hasło –
 nazwisko postaci związanej z wojną polsko-bolszewicką. Korzystając
 z różnych źródeł informacji, wyjaśnij, jakie znaczenie miała ta postać 
 dla losów wojny. 

1. Współczesne rosyjskie miasto, w którym ks. Ignacy Skorupka uzupełniał swoje  
 wykształcenie kapłańskie po seminarium duchownym.
2. Typ szkoły, której uczniami byli żołnierze ochotniczego batalionu młodzieży 
 warszawskiej pod duchową opieką ks. Skorupki.
3. Miejscowość, w której proboszczem w 1917 r. był ks. Skorupka.
4. Nazwisko kardynała znanego z historii walk o niepodległość Polski, który po Bitwie 
 Warszawskiej wspominał ks. Skorupkę.
5. Nazwisko siostry zakonnej, która podarowała krzyż ks. Skorupce podczas jego 
 wymarszu na front.
6. Nazwa miejscowości, w obronie której zginął ks. Skorupka.
7. Duchowny przydzielony określonej instytucji.
8. W którym mieście przed katedrą znajduje się pomnik poświęcony ks. Skorupce?

KRZYŻÓWKA DO BROSZURY  
Ks. Ignacy Skorupka. Właśnie dlatego chcę iść do wojska



IV Przyporządkuj hasła do postaci, wpisując w odpowiednie miejsca w tabeli. 

Kryptolog, kapelan, polityk, piechota, prasa, dom dziecka, „Złoty żuk”, husarz, 
socjalista, gimnazjaliści, 28. Pułk Strzelców Kaniowskich, Radio Wolna Europa, 
wywiad, I Korpus Polski gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, ułan, harcerze

postać hasło



III Wpisz w kratki nazwy miejscowości związanych z działalnością podczas
 wojny polsko-bolszewickiej J. Kowalewskiego, A. Napiórkowskiego,  
 S. Pogonowskiego i ks. I. Skorupki.

LUBLIN

KATOWICE

WILNO

KRAKÓW

SZCZECIN

LWÓW

BITWA WARSZAWSKA 1920
GRANICE II RZECZPOSPOLITEJ

TERYTORIUM II RZECZPOSPOLITEJ

LINIA FRONTU POLSKO-BOLSZEWICKIEGO 14 VIII 1920 R.

GRANICE OBECNE POLSKI

RADZYMIN



V Przyjrzyj się wizerunkom nagrobków i pomników A. Napiórkowskiego, 
 S. Pogonowskiego i ks. I. Skorupki. Co oznaczają umieszczone na nich  
 symbole? Odpowiedź uzasadnij na podstawie broszur i wiedzy pozaźródłowej.
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VI Szyfr PO-LI-TY-KA RE-NU to używany przez harcerzy prosty kod szyfrujący. 
 Polega na podstawianiu liter w ramach dwuliterowych sylab. Litery
 z szyfrowanego tekstu odnajdujemy w kluczu i zastępujemy drugą literą 
 z pary. Przy deszyfracji postępujemy odwrotnie. Odczytaj zaszyfrowane 
 teksty i wskaż, których bohaterów broszur dotyczą.      

„Ulrbrzolrczrńsywp sykir gepzl, ircz yp głnosywp [...]. Główulr oekck, pdopwlrdzlkiupść […] 
– Urewt opszkeokur, ircz urewt slę yeztmk uk nwlęzl. Pbpwlązra, wlkek”.
………………………………………………………………………………………........................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………........................................................................................................... 

„[…] Opd sliutm pgulrm oezrclwulak […] wtcpfkł slę, yekcąc 15 nłkuów zr szwkdepun. 
Będąc skm clężap ekuut, mlmp sliurgp pgulk, nyeztmkł szwkdepu l w opeządan opweóclł 
dp Clrchkupwk, gdzlr oekwlr ulroeztypmurgp zdjęyp [gp] z apulk”.
………………………………………………………………………………………........................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………........................................................................................................... 

„[…] okmlęykj, kbtś clągir oezrbtwkł z żpłulrezkml w opchpdzlr l w papokch, k w kykan 
ulr opzpsykwkł w ytir, kir szrdł w olrewsztm ezędzlr. Włkśulr dikyrgp, pdezrał, chcę lść 
dp wpjsak” – wsopmlukł op ikykch akedtukł Kiraskudre Akapwsal.
………………………………………………………………………………………........................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………........................................................................................................... 

„[…] Jrdtutm źeódłrm mplch wlkdpmpścl p sztfekch btłt upwrial Rdgkek Kiikuk Oprgp. Ulr 
wtyeztmkłrm l zkbekłrm slę dp oekct. Uk dengl dzlrń w szykblr wtbnchłk sruskcjk – pyp 
jrsy aypś, ayp pdcztynjr bpiszrwlcalr sztfet”.
………………………………………………………………………………………........................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………..................................................................................................
.........



 II
Krzyżówka do broszury Jan Kowalewski. Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry
 1. POE
 2. DYWIZJA
 3. BIAŁA
 4. BOLSZEWIK
 5. CUD
 6. RADIOWYWIAD
 7. SZYFRÓW
 8. KANIÓW
 9. RADZYMIN

HASŁO: PIŁSUDSKI
Józef Piłsudski w czasie wojny polsko-bolszewickiej jako Naczelny Wódz dowodził 
oddziałami polskimi w Bitwie Warszawskiej oraz w Bitwie nad Niemnem.

Krzyżówka do broszury Aleksander Napiórkowski. Towarzysz „Stefan”
 1. KAWALERIA
 2. OCHOTNIK
 3. SZCZYPIORNO
 4. CIECHANÓW
 5. STEFAN
 6. SZWADRON
 7. POSEŁ
 8. USTAWODAWCZY
 9. PPS
 10. KIELCE
 11. PUBLICYSTA

HASŁO: ROZWADOWSKI

KLUCZ  
ODPOWIEDZI



Gen. Tadeusz Rozwadowski w wojnie polsko-bolszewickiej jako szef Sztabu Generalnego 
opracował założenia kontrofensywy przeprowadzonej przez Naczelnego Wodza Józefa 
Piłsudskiego w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej.

Krzyżówka do broszury Stefan Pogonowski. Obowiązek, wiara
 1. ŻOŁNIERZEM
 2. ODESSA
 3. WÓLKĄ
 4. KAPITAN
 5. RYGA
 6. WILNO
 7. DOMANIEW
 8. HUSARZA
 9. KIJOWA
 10. NIEMEN

HASŁO: ŻELIGOWSKI
Gen. Lucjan Żeligowski stanął na czele powstałej w 1918 r. na Kubaniu 4. Dywizji Strzelców 
Polskich, walczącej przeciwko bolszewikom, która przeszła przez Odessę, Besarabię 
i Rumunię, wracając do Rzeczpospolitej w maju 1919 r. Dowódca 1. Dywizji Piechoty 
Litewsko-Białoruskiej. Upozorował bunt przeciwko Naczelnemu Wodzowi Józefowi 
Piłsudskiemu, przejmując Wileńszczyznę z rąk litewskich. 

Krzyżówka do broszury Ks. Ignacy Skorupka. Właśnie dlatego chcę iść do wojska
 1. PETERSBURG
 2. GIMNAZJUM
 3. KLIŃCE
 4. KAKOWSKI
 5. GETTER
 6. OSSÓW
 7. KAPELAN
 8. ŁODZI

HASŁO: SIKORSKI
Gen. Władysław Sikorski w czasie wojny polsko-bolszewickiej pełnił służbę na 
stanowiskach dowódczych. Podczas Bitwy Warszawskiej był dowódcą 5. Armii Frontu 
Północnego.



III
J. Kowalewski – Warszawa
A. Napiórkowski – Ciechanów 
S. Pogonowski – Wólka Radzymińska
ks. I. Skorupka – Ossów

IV
J. Kowalewski – kryptolog, „Złoty żuk”, Radio Wolna Europa, wywiad
A. Napiórkowski – polityk, prasa, socjalista, ułan
S. Pogonowski – piechota, husarz, 28. Pułk Strzelców Kaniowskich, I Korpus Polski 
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego
Ks. I. Skorupka – kapelan, dom dziecka, gimnazjaliści, harcerze

V 
A. Napiórkowski – czapka ułańska (czako) – Napiórkowski to ułan broniący ojczyzny 
w wojnie polsko-bolszewickiej.

S. Pogonowski – husarz (w jednej ręce trzymający szablę i rogatywkę)-rycerz – symbol 
sukcesów oręża polskiego.

Ks. I. Skorupka – rzeźba Jezusa niosącego krzyż na Golgotę, płaskorzeźba „Modlitwa przed 
bitwą” (nawiązanie do rzeźby Andrzeja Pruszyńskiego) – ks. Skorupka to duchowny, który 
z krzyżem w ręku i stułą na szyi poniósł śmierć w obronie ojczyzny.

VI
„Niebezpieczeństwo stale grozi, lecz to głupstwo […]. Głównie praca, odpowiedzialność […] 
– Nerwy poszarpane, lecz nerwy się trzyma na uwięzi. Obowiązek, wiara”. – S. Pogonowski

„[…] Pod silnym ogniem przeciwnika […] wycofał się, tracąc 15 ułanów ze szwadronu. 
Będąc sam ciężko ranny, mimo silnego ognia, utrzymał szwadron i w porządku powrócił 
do Ciechanowa, gdzie prawie nieprzytomnego zdjęto [go] z konia”. – A. Napiórkowski

„[…] pamiętaj, abyś ciągle przebywał z żołnierzami w pochodzie i w okopach, a w ataku 
nie pozostawał w tyle, ale szedł w pierwszym rzędzie. Właśnie dlatego, odrzekł, chcę iść 
do wojska” – wspominał po latach kardynał Aleksander Kakowski. – ks. I. Skorupka

„[…] Jedynym źródłem moich wiadomości o szyfrach były nowelki Edgara Allana Poego. 
Nie wytrzymałem i zabrałem się do pracy. Na drugi dzień w sztabie wybuchła sensacja 
– oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. – J. Kowalewski
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