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Okres ostatnich lat pokojowego istnienia II Rzeczypospolitej zdecydowanie wyróż-
nia się w jej dziejach. O ile nie ma wątpliwości co do końcowego elementu cezury 
wyznaczającej go, to wydaje się, że określenie początku fi nalnego fragmentu ist-
nienia Polski międzywojennej może budzić kontrowersje. Zazwyczaj wskazywany 
bywa rok 1935, a koronnymi argumentami za przyjęciem takiego wariantu są dwa 
wydarzenia: wprowadzenie Konstytucji kwietniowej oraz śmierć Józefa Piłsudskiego. 
Zdecydowanie rzadziej występuje w tej roli rok 1937. Tymczasem zdaje się, że 
w wielu sferach, zwłaszcza związanych z życiem politycznym, wyznacza on momenty 
istotnych korekt, a niekiedy wręcz zwrotów. Ogłoszenie w lutym 1937 r. powołania 
Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN) nie oznaczało tylko początku kolejnego etapu 
funkcjonowania środowisk prosanacyjnych. Miało ono istotne konsekwencje dla całej 
ówczesnej sceny politycznej. Nie ulega wątpliwości, że nowa koncepcja organizacji 
społecznego-politycznego zaplecza grupy rządzącej bardzo istotnie wpłynęła również 
na funkcjonowanie ruchu zawodowego. Stało się tak za sprawą powołania pod egidą 
OZN nowej centrali – Zjednoczenia Polskich Związków Zawodowych (ZPZZ). 

Losom tej inicjatywy swoją nową książkę poświęcił Grzegorz Zackiewicz, badacz 
historii politycznej i społecznej Polski pierwszej połowy XX w. Prezentowana tu 
monografi a jest kolejną pozycją jego autorstwa, poświęconą ruchowi zawodowemu. 
Poprzednie, kompleksowo traktujące o dziejach nurtu syndykalistycznego1 oraz o Robot-
niczym Instytucie Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego2, czynią białostockiego 
badacza jednym z najbardziej obecnie kompetentnych znawców historii polskiego 
ruchu zawodowego. Najnowsze, omawiane tu opracowanie poświęcone krótkiej, ale 
bardzo intensywnej historii ZPZZ pozwoliło wykorzystać autorowi dotychczasowe 
doświadczenia, a jednocześnie dać okazję eksplorowania tematu dlań nowego, wcześ-
niej jedynie przezeń sygnalizowanego.

Konstruując swoją książkę, Zackiewicz zdecydował się na wykorzystanie klucza 
problemowego. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia zwłaszcza ten fakt, że 
ZPZZ działało jedynie nieco ponad dwa lata. Można zapewne w obrębie poszczególnych 
zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem wyznaczać jakieś cezury wewnętrzne. 
Wskazanie jednak takiej, która byłaby uniwersalna dla historii całej organizacji, 
wydaje się bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. Książka składa się więc z sześciu 
rozdziałów i są one poświęcone kolejno: I – genezie ZPZZ, II – fazie organizacyjnej 
(w tym charakterystyce grupy przywódczej), III – rozwojowi struktur, zwłaszcza 
terenowych, IV – wzajemnym stosunkom z innymi centralami związkowymi, V – 
praktycznym formom działalności opisowi refl eksji politycznej, VI – funkcjonowaniu 
ZPZZ na tle zagrożenia wojennego w ostatnich tygodniach pokoju. Każdy rozdział 
podzielony jest na kilka podrozdziałów pierwszego stopnia. Książka zawiera dwa 
indeksy: osobowy i geografi czny. O ile pierwszy jest normą, o tyle drugi spotyka się 

1  G. Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refl eksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, 
Kraków 2013.

2  Idem, Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego 1930–1939, Białystok 
2016.
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zdecydowanie rzadziej. Tymczasem w publikacjach obejmujących swoim zasięgiem cały 
kraj stanowi on bardzo dużą pomoc dla czytelnika. Należy wreszcie podkreślić mocno, 
że oto mamy do czynienia z monografi ą w pełnym tego słowa znaczeniu. Wydaje się 
to istotne zwłaszcza w kontekście najnowszych publikacji zwartych, poświęconych 
aktywności środowisk i organizacji prorządowych w końcu lat trzydziestych. Bywa 
bowiem, że książki tym zagadnieniom poświęcone są w gruncie rzeczy nie tyle pró-
bami ujęć całościowych, co raczej tomami, na które składają się rozbudowane eseje 
wprowadzające do wyselekcjonowanych tekstów źródłowych proweniencji prasowej3. 
Publikacje te zawierają wiele cennych informacji na temat kręgów piłsudczykowskich, 
niemniej siłą rzeczy mają one inny charakter aniżeli takie prace, jak omawiana tu 
książka Zackiewicza. 

Prezentowana publikacja to pionierskie opracowanie dziejów ZPZZ. Autor musiał 
więc oprzeć się przede wszystkim na materiale źródłowym. Wykorzystane zostały 
wszystkie kluczowe kategorie źródeł do historii II Rzeczypospolitej: archiwalia (kil-
kadziesiąt zespołów przechowywanych w 14 instytucjach), prasa (ok. 100 tytułów), 
relacje. Przy czym należy podkreślić, że w odwołaniach zdecydowanie dominują 
pierwsze dwa wymienione przed chwilą typy. Założeniem, które determinowało dobór 
materiału, był zamiar objęcia obserwacją całego obszaru II RP. Takie podejście jest 
optymalne, jeśli przedmiotem badań ma być organizacja ogólnopolska. Wskazane ele-
menty warsztatowej strony monografi i należy więc generalnie ocenić wysoko. Jedyne 
zastrzeżenie sformułowałbym odnośnie do ujęcia problemu nieobecności w podstawie 
źródłowej akt polskiej proweniencji, przechowywanych na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 
Autor zdawał sobie sprawę z tego braku, zadeklarował jednak również, że biorąc pod 
uwagę zawartość akt pozostających do dyspozycji w kraju, kwerenda za granicą „nie 
wydawała się konieczną” (s. 12). 

Argument taki ma swoją wagę. Nie ulega też wątpliwości, że badania zagraniczne 
łączą się z kosztami, a ich poniesienie mogło być w tym wypadku niemożliwe. W każdym 
razie zwróciłbym jednak przy tej okazji uwagę na kilka okoliczności, które wskazują, 
że prowadzenie badań na wschodzie może być efektywne. Wymienię tylko te zwią-
zane z tematyką książki. W archiwach wschodnich sąsiadów Polski mogą znajdować 
się wydzielone zespoły nominalnie związane z organizacjami społeczno-politycznymi 
aktywnymi w końcu lat trzydziestych, a nawet wprost ze strukturami prorządowymi 
(np. w Państwowym Archiwum Obwodu Brzeskiego na Białorusi jest fond 116 – Obóz 
Zjednoczenia Narodowego4). Rozdzielnik adresatów sprawozdań okresowych wojewodów, 
które dla Zackiewicza stanowią zasadnicze źródło, obejmował sąsiednie (a niekiedy 
także dobrane według innego kryterium) urzędy wojewódzkie. W efekcie w zasobach 
archiwów w Brześciu czy Łucku znajduje się wiele akt tej kategorii, których nie ma 

3  T. Sikorski, Żelazny krok potężnych, zdyscyplinowanych szeregów… Oblicze ideowo-polityczne 
środowiska „Zaczynu” (1936–1939). Studium z dziejów myśli politycznej piłsudczyków, War-
szawa 2014; A. Meller, T. Sikorski, P. Tomaszewski, Nacjonalista legionowy. Publicystyka 
polityczna Jana Hoppego do 1939 roku, Biała Podlaska 2014; P. Tomaszewski, Od prze-
łomu narodowego do ruchu młodonarodowego. Związek Młodej Polski w latach 1937–1939. 
Studium z dziejów myśli narodowo-państwowej, Kalisz 2021. 

4  Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 
1918–1939, t. I: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu 
Grodzieńskiego, oprac. i red. nauk. E. Rosowska, A. Smalianczuk, A. Wabiszczewicz, A. Wie-
likij, Warszawa 2013, s. 227. 
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w Archiwum Akt Nowych, a które nie wiążą się z Polesiem czy Wołyniem. Takie 
ośrodki, jak kamieniołomy wołyńskie, Borysławsko-Drohobyckie Zagłębie Naftowe 
czy południowo-wschodni fragment Centralnego Okręgu Przemysłowego, wydają się 
wręcz predysponowane do tworzenia prorządowych struktur związkowych (uwagi 
Zackiewicza: s. 118, 163, 176). Mogło to generować procesy aktotwórcze wprost 
związane z tematyką badań zaprezentowanych w książce. Niekiedy sam Autor 
odczuwał defi cyt informacji na temat sytuacji w województwach wschodnich, mając 
do dyspozycji jedynie materiał prasowy czy szczątkowo zachowaną dokumentację 
kontrwywiadu wojskowego (s. 137, 210, 299). Rola województw wschodnich z punktu 
widzenia ZPZZ wydaje się istotna w perspektywie przytaczanych danych na temat 
„rad okręgowych” i „rad miejscowych” Związku. W pierwszym wypadku 3 rady 
z 10 rozlokowane były w województwach wschodnich, w drugim ten stosunek wynosił 
już 9 na 18 (s. 165–166). Wreszcie przykład kryzysu na Białorusi, a ostatnio wojny 
na Ukrainie, wskazuje niestety, że dostęp do zagranicznych instytucji archiwalnych 
może zostać nagle ograniczony z przyczyn pozamerytorycznych, a plon kwerend tam 
prowadzonych na długo tworzy jedyną dostępną bazę źródeł stamtąd pochodzących. 
Odnosząc się do problemu badań poza wschodnimi granicami Polski, można przy 
okazji zasygnalizować, że studia dziejów ruchu związkowego w Polsce międzywojennej 
nie są obecnie wyłącznie domeną polskich historyków5.

Powyższe zastrzeżenia i uwagi nie zmieniają tego, że ze względu na dobór 
i bogactwo źródeł, krytyczny i krzyżowy sposób ich wykorzystania, wreszcie koncep-
cję ujęcia problemu zasadniczego najnowszą książkę Zackiewicza można uznać za 
udane opracowanie historii jednej z kluczowych dla lat 1937–1939 organizacji obozu 
sanacyjnego. Omawiając zawartość publikacji, chciałbym umieścić ją jednak przede 
wszystkim w kontekście szerszego traktowania ostatnich lat Polski międzywojennej. 
Praca ta wydaje się bowiem istotnym osiągnięciem w badaniach wskazanego frag-
mentu dziejów II RP nie tylko za sprawą ładunku nowych informacji dotyczących 
przedmiotu monografi i, ale także dzięki sygnalizowaniu i oświetlaniu zagadnień nie 
zawsze bezpośrednio związanych z ZPZZ. 

Monografi a Zjednoczenia jest bardzo dobrze udokumentowanym głosem na temat 
nastrojów społecznych w końcu lat trzydziestych. Zaprezentowany przez Zackiewi-
cza proces formowania i rozbudowy ZPZZ interesująco ilustruje kluczowy problem 
lat 1937–1939: rzeczywisty zasięg wpływów obozu sanacyjnego w społeczeństwie 
II RP. Ustalenia zawarte w książce m.in. tworzą katalog katalizatorów wzrostu 
poparcia dla władz, jak i zestaw istniejących w tym wypadku ograniczeń. Warto 
zwrócić uwagę zwłaszcza na atrakcyjność, ale i słabości nowej oferty politycznej, 
sformułowanej wraz z powołaniem OZN, tak dla środowisk otwarcie opozycyjnych, 
jak i znajdujących się na politycznym rozdrożu. W świetle lektury pracy widać, 
w jak różnym stopniu grupy te okazały się impregnowane na perspektywę czerpania 
korzyści, do jakich dostęp był skutkiem przystąpienia do obozu władzy. Kluczowe 
miejsce zajmują tu uwagi czynione odnośnie do Związku Związków Zawodowych 
(ZZZ), skąd rekrutowali się czołowi działacze ZPZZ. Skala tego transferu, który 
w dużej mierze doprowadził do marginalizacji „trzech Zetów”, skłania do refl eksji na 
temat znaczenia etykiet ideowych „lewica” vs. „prawica” dla akcesu do konkretnej 
organizacji pracowniczej. W świetle lektury omawianej tu książki owa rola wydaje się 

5  М.М. Кучерепа, С.Ф. Щеблюк, Захисники працюючого люду. Профспілки у волинському 
воеводстві в 1921–1939 рр, Луцк 2019.
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względna. Opuszczano wszak organizację uznawaną powszechnie za mocno lewicującą, 
aby znaleźć się w obrębie struktury, której werbalny przekaz zawierał m.in. silny 
komponent nacjonalistyczny. Inną kwestią pozostaje, że ZZZ-owska proweniencja 
bywała dla działaczy Zjednoczenia obciążeniem i stawiała pod znakiem zapytania 
wiarygodność dokonanego zwrotu (s. 240, 361). 

Przy akcesie do prorządowej centrali nie chodziło jedynie o konformizm czy „korup-
cję polityczną”, ale także o możliwość większej własnej sprawczości, tak istotnej prze-
cież np. na polu obrony praw pracowniczych. Dobrze udokumentowane i interesująco 
zinterpretowane zostało w książce istnienie innego czynnika warunkującego stopień 
powodzenia ZPZZ. Była to skuteczność w zasadniczej dlań nominalnej roli, jaką dla 
związków zawodowych stanowiły starania o poprawę warunków pracy, zwłaszcza 
w sferze płac. Działalność ta przynosiła efekty, zarówno wzmacniając Związek, jak 
i zapewne popularyzując obóz prorządowy (np. s. 122, 161, 178, 183, 185). Na mar-
ginesie już dodajmy, że w przyszłości interesujące byłoby stworzenie rozbudowanego 
zestawienia wymiernych wyników aktywności poszczególnych central związkowych. 
Inspiracją mogłyby być tu takie ustalenia Autora poczynione w odniesieniu dla 
Lubelszczyzny i Łódzkiego czy fragmenty jego książki omawiające możliwości ZPZZ 
w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych (s. 185, 186, 324). Taka analiza 
musiałaby uwzględniać rolę czynników, jakich nie sposób uchwycić statystycznie. 
Inicjatywy ZPZZ mogły (choć nie musiały) cieszyć się wsparciem głównego pionu OZN, 
życzliwą postawą inspekcji pracy, korzystnym nastawieniem administracji państwo-
wej, jednocześnie konfrontować się z ambiwalentnymi zachowaniami pracodawców. 
Niemniej nawet biorąc pod uwagę podobne okoliczności, powstać mogłoby interesujące 
narzędzie pozwalające uzupełnić obraz nastrojów społecznych u progu wybuchu wojny.

Zaangażowanie w skuteczne rozwiązywanie problemów pracowniczych nie niwe-
luje znaczenia innego zjawiska, ważnego jako katalizator popularności ZPZZ, a pole-
gającego na utylitarnym traktowaniu Zjednoczenia przez potencjalnych czy nowo 
pozyskiwanych członków. W wypadku ZZZP były to zwłaszcza większe szanse na 
zdobycie zatrudnienia (s. 150). Dodajmy, że nie była to tylko specyfi ka Zjednoczenia, 
ale także ważny element codziennego funkcjonowania innych struktur „ozonowych”, 
niezależnie od miejsca czy środowiska. Przy czym warto zwrócić uwagę na opinię 
Autora, który w Zakończeniu stwierdził, że „czynnika koniunkturalizmu nie należy 
tu przeceniać” (s. 363). 

Sygnalizując obecność tych wątków w książce Zackiewicza, trzeba zaznaczyć, że 
wybrzmiewa w niej jeszcze jedna, zasadnicza zapewne kwestia: wpisywanie się oferty 
politycznej związanej ze stworzeniem OZN i jego przybudówek w nastroje społeczne 
końca lat trzydziestych. Okoliczności towarzyszące powołaniu Obozu, turbulencje, 
jakie organizacja ta przechodziła, wreszcie dramatyczny kres istotnego znaczenia 
kręgów piłsudczykowskich w 1939 r. powodują, że struktura ta zyskała sobie złą 
prasę w historiografi i. Tymczasem lektura najnowszego opracowania białostockiego 
historyka uzmysławia, że ogólna atmosfera w kraju w niemałym stopniu sprzyjała 
ostatniej wielkiej inicjatywie politycznej sanacji, a wykreowanie nowego ruchu w takim 
kształcie i pod takimi hasłami było krokiem w dużej mierze racjonalnym (s. 263). 
Szczególne okoliczności, jak np. mniejszościowy status ludności polskiej w wojewódz-
twach wschodnich, mogły wskazany efekt lokalnie dodatkowo jeszcze wzmacniać. 

Zwraca uwagę wstrzemięźliwość, z jaką Autor formułuje konkluzje. Niejednokrot-
nie przyznaje wprost, że przesłanki, jakimi dysponuje, mogą być podstawą „snucia 
wniosków”, nie pozwalają jednak na kategoryczne twierdzenia. Tak dzieje się np. przy 
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okazji charakteryzowania składu masy członkowskiej ZPZZ, któremu towarzyszy 
refl eksja o niemożności konstruowania czegoś na kształt portretu zbiorowego uczest-
ników opisywanej centrali (s. 112). Książka zawiera również propozycje zmierzające 
do weryfi kacji opinii i danych funkcjonujących w historiografi i (s. 116) czy wartości 
w materiale źródłowym (s. 124, 147, 154, 220). Uwagi Zackiewicza potwierdzają trud-
ności stojące przed badaczami zajmującymi się strukturami prorządowymi w okresie 
tuż przed wojną. Materiał źródłowy pozwala bowiem niekiedy jedynie na domysły, 
a „kulisy wydarzeń pozostają niejasne” (s. 319). Widać również dystansowanie się 
Autora od uproszczonego podejścia w interpretacjach kontekstów narodowościowych 
sporów socjalnych (s. 332–333). 

Bardzo interesująco prezentują się ustalenia poczynione na tle udziału ZPZZ 
w wyborczej kampanii parlamentarnej w 1938 r. Zebrane dane dotyczące aktywności 
organizacji związkowych każą bowiem postawić pytanie o praktykę „bojkotu” wybo-
rów, ogłoszonego wszak przez najważniejsze opozycyjne siły polityczne. W zestawie-
niach wojewódzkich, które przewijają się w rozdz. III, widać wyraźnie, że centrale 
związkowe związane czy to z Polską Partią Socjalistyczną (PPS), czy to mające profi l 
prawicowy, nie tylko nie uchyliły się od procedury obsadzenia kontyngentu miejsc 
w kolegiach wyborczych przeznaczonych dla organizacji pracowniczych, ale niekiedy 
odniosły tu sukcesy. Kwestia ta zdaje się niuansować obraz ówczesnych postaw kręgów 
antyrządowych, ponieważ opozycyjne afi liacje polityczne socjalistycznego Związku 
Stowarzyszeń Zawodowych czy prawicowego Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 
były wówczas czytelne. Zackiewicz zauważa, że w pierwszym wypadku socjalistyczna 
centrala była postrzegana jako „jedna całość” z PPS (s. 249). 

Badania zaprezentowane w książce sygnalizują kwestie dotąd bardzo rzadko 
podejmowane w historiografi i. Jedną z nich jest odpowiedź na pytanie o skład 
narodowościowy struktur OZN i organizacji z nim powiązanych. Koncentracja na 
odtwarzaniu i analizowaniu polonocentrycznego czy wręcz nacjonalistycznego kom-
ponentu działalności Obozu powoduje, że umyka kwestia jego zróżnicowania narodo-
wościowego, a w praktyce udziału mniejszości słowiańskich. Ślady informacji na ten 
temat istnieją w materiale archiwalnym i prasowym w odniesieniu do województw 
północno-wschodnich i Białorusinów. Zackiewicz dorzuca tu kolejny element, wska-
zując na obecność w ZPZZ Ukraińców (s. 219). 

Szczegółowe uwagi, które nasunęły się w trakcie lektury, a miałyby charakter 
korekt czy uzupełnień, są incydentalne. Sprawozdania miesięczne z życia politycznego, 
sygnowane przez wojewodów, powstawały formalnie na potrzeby Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, nie zaś urzędów wojewódzkich (s. 78), choć te drugie były zapewne ich 
kluczowymi użytkownikami. Można by sprostować pojawienie się w cytowanym doku-
mencie „Samodzielnego Referatu Informacyjnego Przemysłu Wojskowego w MSWojsk” 
(s. 123), chodziło bowiem zapewne o Biuro Przemysłu Wojennego tegoż ministerstwa. 
Prezentując w formie tabelarycznej obecność kandydatów ZPZZ na listach wyborczych 
podczas elekcji do parlamentu w 1938 r., można było dodać kolumnę z informacją 
o miejscu zajmowanym tam przez każdego z nich (s. 293). W ówczesnych realiach 
kolejność na liście wyborczej okazywała się bowiem kluczowa i warto byłoby, aby 
czytelnik mógł ją skonfrontować z danymi na temat sukcesu bądź porażki wyborczej 
każdego kandydata związanego ze Zjednoczeniem.

Otrzymaliśmy bardzo udane opracowanie zagadnienia związanego z życiem spo-
łeczno-politycznym II Rzeczypospolitej w końcu lat trzydziestych. Zostało ono oparte 
na rozległym i w przemyślany sposób dobranym materiale źródłowym, obejmującym 
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cały obszar II Rzeczypospolitej. Zawartość książki wykracza poza zakres dosłownie 
odczytywanego tytułu, niosąc duży zestaw nowych informacji na temat końcowego 
okresu funkcjonowania obozu sanacyjnego. Ujęcie Zackiewicza wskazuje również, że 
ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej to nadal bardzo interesujące pole 
badawcze. W świetle omawianej tu książki widać, że powyższa uwaga nie dotyczy 
tylko sfery interpretacji. Publikacja ta przede wszystkim dowodzi, że wciąż należy 
prowadzić studia podstawowe nad fi nalnym okresem istnienia Polski międzywojennej. 

Piotr Cichoracki
Wrocław

Hubert Seńczyszyn, Generał dywizji Bronisław Prugar-Ketling. Biografia wojskowa, 
Zabrze–Tarnowskie Góry 2021, Wydawnictwo Infort Editions, ss. 250

Hubert Seńczyszyn, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, a obecnie pracownik 
Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, należy do pokolenia młodych 
historyków. Nie oznacza to wszakże, że biografi a wojskowa gen. Bronisława Pruga-
ra-Ketlinga stanowi debiut Seńczyszyna na rynku wydawniczym. Pierwszą książką 
była monografi a jednego z pułków piechoty Wojska Polskiego1, wydana w popularnej 
serii „Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”. 

Biografi a ma charakter typowy, czyli chronologiczny. Składa się ze wstępu, czte-
rech rozdziałów, zakończenia i bibliografi i. Praca jest konkretna i rzeczowa, napisana 
bardzo dobrą polszczyzną. Niestety całość robi wrażenie dosyć sztampowe, choć zgodne 
ze wszystkimi wymogami warsztatu pracy historyka – zwracają uwagę sporządzone 
niezwykle starannie przypisy. Swoisty schematyzm wynika zapewne z faktu, że jej 
pierwotna wersja stanowiła rozprawę doktorską, która nie została należycie zredago-
wana i niejako „przystosowana” do praw i zasad rządzących rynkiem wydawniczym. 

W rozdziale I recenzowanej książki są przybliżone młodość i początki kariery 
wojskowej Bolesława Prugara. Rozdział II dotyczy jego służby w odrodzonym Wojsku 
Polskim. W rozdziale III poznajemy gen. Prugara-Ketlinga jako dowódcę 11 Kar-
packiej Dywizji Piechoty podczas kampanii wrześniowej. Rozdział IV przedstawia 
działalność generała w czasie II wojny światowej i ukazuje schyłek jego aktywności 
zawodowej po powrocie do Polski.

Układ pracy, oparty na kryterium rzeczowym, jest logiczny i czytelny. Widać 
niezbyt wyraźne dysproporcje w objętości poszczególnych rozdziałów, związane z róż-
norodną intensywnością wojskowej kariery bohatera biografi i; zależne także od liczby 
i wartości źródeł. Praca nie jest nadmiernie przeładowana cytatami, co stanowi jej 
niezaprzeczalną zaletę. W niektórych wypadkach Autor popełnia większe lub mniejsze 
usterki, a nawet poważniejsze błędy. Stwierdza już we wstępie do książki, że słowniki 
biografi czne zawierają życiorysy postaci, a nie – jak powszechnie wiadomo – tzw. 
biogramy (s. 11). Innym razem konieczne wydaje się wyjaśnienie wyrażenia „jed-
noroczny ochotnik” (s. 25). Stwierdzenie, że „dezinformacja” to „odwrócenie uwagi 
przeciwnika”, zdaje się daleko idącym uproszczeniem (s. 33).

1  H. Seńczyszyn, 48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Pruszków 2015.
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