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[Rec.:] Maciej Korkuć, Apolonia Ptak, Żołnierze porucznika Wą-

dolnego : z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wado-

wickiej 1945-1947. – Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji 

Czynu Niepodległościowego ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 

125, [2] s. 
 

Publikacja pt. Żołnierze porucznika Wądolnego : z dziejów niepodległo-

ściowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947 została przygotowana przez 

dwóch badaczy dziejów najnowszych, którymi są Maciej Korkuć i Apolonia Ptak. 

Monografia składa się zatem z dwóch autonomicznych części składających się na 

obraz całości. W pierwszej części pt. Oddział partyzancki Mieczysława Wądolnego 

„Mściciela” Maciej Korkuć na podstawie zachowanych dokumentów (KBW i 

KW PPR w Krakowie) odtworzył, opisał i zanalizował dzieje tej powojennej, 

antykomunistycznej formacji wojskowej w rejonie Wadowic na Podbeskidziu 

(1945-1947). W drugiej części pt. Działalność oddziału Mieczysława Wądolnego w 

świetle relacji Apolonia Ptak zebrawszy relacje naocznych świadków – żołnierzy 

niezłomnych, uczestników walk o niepodległość (1945-1947), opisuje poszczegól-

ne akcje zbrojne i zdarzenia niejako „od wewnątrz”, oczami samych partyzantów. 

Z treści relacji wylania się także postać Mieczysława Wądolnego (1919-1947), ps. 

„Granit”. „Mściciel”. Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II 

wojny, dowódcy „niezłomnego”, który podjął nierówną walkę z komunizmem, a 

otoczony 14 stycznia 1947 r. przez komunistyczne wojska KBW, zginął, rozer-

wawszy się granatem. Książka została poprzedzona Przedmową napisaną wspólnie 

przez dwóch znanych historyków krakowskich – Tomasza Gąsowskiego oraz 

Janusza Kurtykę. Publikacja zawiera Aneks, w którym pomieszczono przykładowo 

36 oryginalnych, unikatowych dokumentów źródłowych, wytworzonych przez 

aparat terroru komunistycznego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, doty-

czących działań w ówczesnym województwie krakowskim (1946-1947) skiero-

wanych przeciwko antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. 

Monografia posiada Indeks zawierający nazwy osobowe oraz nazwy geograficzne. 

Książka została zaopatrzona w 16 unikatowych czaro-białych dokumentów przed-

stawiających żołnierzy z omawianej formacji lub reprodukcje oryginalnych doku-
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menty z epoki bezpośrednio ich dotyczące. Monografia ma walory poznawcze i 

edukacyjne. Pozycja może być przydatna jako materiał pomocniczy dla history-

ków, regionalistów, ale także dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 

zwłaszcza w edukacji historycznej i edukacji regionalnej, jako uzupełnienie wy-

chowania patriotycznego. Książka może zainteresować uczniów, studentów, miło-

śników Ziemi Wadowickiej, Podbeskidzia, dziejów najnowszych Polski. 
 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] The Soldiers of Lieutenant Wadolny: a History of the Independence Under-

ground at Wadowice Region 1945-1947 
 

Abstract (Summary): 
 

The monograph entitled The Soldiers of Lieutenant Wadolny: a History of 

the Independence Underground in Wadowice Region 1945-1947 (in Polish: 

Żołnierze porucznika Wądolnego : z dziejów niepodległościowego podziemia na 

ziemi wadowickiej 1945-1947) concerns Mieczyslaw Wadolny (Mieczysław 

Wądolny) (1919-1947) and his soldiers at the time of the Polish Underground State 

(1939-1945) during World War II. The book focuses on the period of the Polish 

fight for independence after the War near Wadowice Region and deals with the 

Polish anti-communist underground and their fight against the Soviet occupation in 

1945-1947. The authors describe a military group ‘Avenger’ in Wadowice Region 

(Southern Poland), making special use of eye-witness accounts of the events. The 

book has been published in Polish. 
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