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[Rec.:] Kadrowiacy o sobie, red. Ludomir Olkuśnik, Adam Roliń-

ski, Kraków : Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 

TMHiZK, 2004, seria: Sowiniec ; materiały historyczne Centrum 

Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, nr 24. 
 

Publikacja pt. Kadrowiacy o sobie przygotowana redakcyjnie przez Lu-

domira Olkuśnika i Adama Rolińskiego w ramach serii „Sowińca” w istocie sta-

nowi faksymile przedwojennych publikacji wspomnieniowych autorstwa żołnierzy 

Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego. Zasadniczy zrąb 

publikacji to fotokopie (reprodukowane teksty) pochodzące z periodyków: „Strze-

lec” (1934, nr 30 i 34), „Naród i Wojsko” (1934, nr 9, 1939, nr 15) oraz „Ilustrowa-

ny Kuryer Codzienny” (1939, dodatek do nr 216). Reprodukowane wspomnienia 

zostały napisane z okazji dwudziestej i dwudziestej piątej rocznicy wymarszu 

Pierwszej Kompanii Kadrowej (6 sierpnia 1914 r.). Reprodukowane in extenso 

teksty są zaopatrzone w oryginalne kopie fotografii (ilustracji), zatem mamy do 

czynienia nie tylko z przedrukiem krótkich tekstów wspomnieniowych, ale i także 

bogatym materiałem ikonograficznym (ok. 170 ilustracji). Publikacja zawiera tekst 

wstępny pt. Od Redakcji, ponadto dwa odrębne indeksy: Indeks osób oraz nazw 

geograficznych. Publikacja nie zawiera spisu treści. Pozycja ma walory poznawcze, 

dokumentacyjne i edukacyjne, może służyć historykom, regionalistom, socjologom 

jako pomocniczy materiał źródłowy, nadto nauczycielom historii i wiedzy o społe-

czeństwie, pedagogom, instruktorom skautingu jako materiał edukacyjny w eduka-

cji historycznej oraz wychowaniu patriotycznym.  

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] Soldiers of the First Cadre Company about Themselves 

 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled Soldiers of the First Cadre Company about Themselves (in 

Polish: Kadrowiacy o sobie) is concerned with the history of World War I (1914-

1918), especially with the soldiers of the Polish Legions, their military campaigns 
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and battles in Poland. The book contains autobiographical writings, that is memoirs 

of the Polish soldiers from the First Cadre Company of the Polish Legions. It 

constitutes an important part of Polish history in the twentieth century. The book has 

been published in Polish. 
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