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RECENZJE I OMÓWIENIA

Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej.
Informator o zasobie archiwum, red. Dominik
Zemła, Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, Nowy Dwór Mazowiecki 2012, 304 s.
Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, mieszczące się w modlińskiej cytadeli, przechowuje materiały jednostek i instytucji wojskowych oraz cywilnych związanych z obronnością państwa, wytworzone w przeważającej mierze po II wojnie
światowej. Informator zawiera charakterystykę całości archiwaliów zgromadzonych
w zasobie AMON, według stanu na 31 grudnia 2011 r., niezależnie od stopnia ich
opracowania. Informacje w nim pomieszczone są znacznie obszerniejsze od danych
dostępnych na stronie internetowej archiwum. Oprócz nazw i sygnatur zespołów
oraz dat skrajnych prezentowanych materiałów zawierają one również ich zwięzłą
charakterystykę, informację o objętości i języku, w którym je sporządzono, oraz
listę pomocy ewidencyjno-informacyjnych. Informator zawiera również wskazówki dla osób chcących otrzymać zaświadczenia potwierdzające ich służbę lub pracę w wojsku oraz udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami
kraju. W publikacji znalazły się także indeks rzeczowy i geograficzny, bibliografia
oraz streszczenia w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Nowy informator
będzie niewątpliwie pomocny badaczom zainteresowanym tą tematyką. Omawiana
pozycja ma zastąpić poprzednią publikację tego typu wydaną w roku 2000.

Od Grunwaldu do Bzury – bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów, red. Jacek Jędrysiak, Daniel Koreś, Jerzy Maroń, Krzysztof
Widzyński, Chronicon Wrocław 2012, 535 s.
Ser. „Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości”, t. 1
Większość zawartych w tomie tekstów jest pokłosiem konferencji naukowej pod
tym samym tytułem, która odbyła się we Wrocławiu 24–25 września 2010 r. i miała
na celu uczczenie okrągłych rocznic tryumfów polskiego oręża pod Grunwaldem,
Kłuszynem oraz walk z 1920 r. poprzez dyskusję o bitwach z historii Polski.
Tom, zawierający łącznie 22 teksty, został podzielony na trzy działy: „Studia i artykuły”, „Varia” oraz „Teksty źródłowe”. Pierwszy z nich otwiera studium Jerzego
Maronia pt. Grunwaldzkie tezy Wiesława Majewskiego. W kolejnych artykułach
Robert Heś przeanalizował wyprawę Jagiellonów na Śląsk w 1474 r., Przemysław
Gawron bitwę pod Ochmatowem w 1644 r., Konrad Bobiatyński pod Szkłowem
w 1654 r., a Dariusz Urbański bój pod Fuengirolą z 1810 r., Andrzej Olejniczak zajął się natomiast działaniami armii Księstwa Warszawskiego na Górnych Łużycach
w 1813 r. Jacek Jędrysiak opisał, wykorzystując również najnowsze wyniki badań,
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