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Od redaktora naczelnego

Przedmowę do numeru inaugurującego rocznik 2021 można rozpocząć 
jedynie od radosnej nowiny. Dzięki ogłoszonej w lutym decyzji Ministerstwa 
Edukacji i Nauki „Przegląd Historyczno-Wojskowy” powrócił na listę czaso-
pism punktowanych! Zdajemy sobie sprawę, że ogłoszeniu zmodernizowanej 
wersji wykazu towarzyszyło wiele emocji. Środowisko naukowe wyraźnie po-
dzieliło się w ocenie kroków podjętych przez resort. Szanując racje obu stron, 
redakcja PHW nie ma zamiaru przystępować do tej pełnej napięcia dyskusji. 
Uwzględniając argumenty dotyczące kwestii proceduralnych, mamy prze-
świadczenie, że przywrócenie periodyku na wykaz jest uznaniem faktu, któ-
ry dla reprezentantów środowiska, nie tylko tych związanych z historią wojen 
i wojskowości, jest oczywisty od dawna – „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
spełnia wszystkie kryteria stawiane przed renomowanym czasopismem nauko-
wym. Było tak przez cały okres pięciu lat, podczas których, wskutek zmian sys-
temowych, periodyk był pozbawiony tego statusu. A wszystko to w następstwie 
podjętej nagle we wrześniu 2017 r. decyzji o zawieszeniu planowej ewaluacji 
czasopism naukowych. Trudno uznać za sprawiedliwy fakt, że decyzje admini-
stracyjne zadecydowały o honorowaniu punktami publikacji w czasopismach, 
które po 2016 r. zanotowały poważne opóźnienia, obniżyły jakość publikowa-
nych materiałów lub zwyczajnie przestały się ukazywać. W tym czasie PHW, 
starając się zachować wszystkie standardy, funkcjonował z piętnem czasopisma 
spoza listy, co wielokrotnie wytykali nam niedoszli autorzy, mówiąc wprost, 
że na artykuły możemy liczyć tylko po znalezieniu się w  wykazie czasopism 
punktowanych oraz odrzucając nasze propozycje przygotowania materiałów 
do publikacji. Także ogłoszony w 2019 r. wykaz od początku wzbudzał wie-
le wątpliwości, a warto dodać, że mimo ponawianych pism i odwołań nasze 
prośby o wyjaśnienie powodów nieobecności PHW na liście nie spotkały się 
z odpowiedzią ze strony władz ówczesnego resortu nauki i szkolnictwa wyż-
szego. Z tych też względów umieszczenie PHW w wykazie z wartością 40 pkt. 
traktujemy jako docenienie naszych starań i wykonanej pracy. Pozytywne sy-
gnały i gratulacje płynące do redakcji przekonują nas dobitnie o zasadności tej 
decyzji. 



Nasza radość byłaby niepełna bez wyrazów wdzięczności złożonych na ręce 
osób, których wkład w restytucję statusu PHW był wiodący. W pierwszej ko-
lejności podziękowania należą się kierownictwu Wojskowego Biura Historycz-
nego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego z dr. hab. Sławomirem Cenc-
kiewiczem i p. Łukaszem Cięgoturą na czele. Obaj wykazali niezmąconą wiarę 
w sens naszych działań, służąc radą i wyrażając stałą gotowość do zapewnienia 
środków niezbędnych do utrzymania wysokiego poziomu naukowego czasopi-
sma oraz wypełnienia wymogów stawianych wydawnictwom punktowanym. 
Także dzięki nim nasze starania mogły liczyć na życzliwość i zrozumienie ze 
strony kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Nieocenioną radą co 
do różnych aspektów ewaluacji służyli nam także członkowie Rady Naukowej 
PHW, wśród których z pewnością należy wyróżnić zaangażowanie dr. hab. Mi-
rosława Szumiło. Proces ewaluacji nie zakończyłby się jednak sukcesem, gdyby 
nie wkład członków redakcji. Najważniejszy, jak w większości działań związa-
nych z PHW, okazał się sekretarz redakcji p. Krzysztof Widziński. Jego zaanga-
żowanie, w tym udział w pracach komisji ds. czasopism Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, zapewniło naszym staraniom niezbędną dynamikę. W kwestii 
aplikacji i procedowania w bazach tj. ERIH plus, Index Copernicus i  innych 
jego działaniom dzielnie sekundowała p. Marta Cękalska. Wreszcie, nieocenio-
ną pomocą i  radą służył przez cały czas dr Andrzej Gładysz. Wszystkim im 
składam z tego miejsca wielkie podziękowania. 

W tym roku periodyk ukazywać będzie się zatem w nowych uwarunko-
waniach, sprzyjających publikacji wartościowych i ważnych materiałów. Mając 
na uwadze możliwy napływ większej liczby wartych publikacji treści, zaplano-
waliśmy zwiększenie liczby publikowanych tekstów. Zarazem jednak o wiele 
bardziej restrykcyjnie niż w ubiegłych latach podchodzić będziemy do zagad-
nienia objętości artykułów, licząc na zrozumienie ze strony Autorów. Najwięk-
szym wyzwaniem, wynikającym w prostej linii z wymagań nakładanych w tym 
względzie przez najbardziej prestiżowe bazy czasopism, będzie przyswojenie 
nowej instrukcji redakcyjnej, opartej na uznanym w świecie naukowym sys-
temie Chicago Manual of Style. Różni się on nieco od przyjętych w polskim 
obiegu zasad, nie stanowi jednak rewolucji koncepcyjnej i mamy nadzieję, że 
spotka się z akceptacją Autorów i czytelników. Przyjęcie tego standardu ułatwi 
nam także przygotowanie redakcyjne napływających tekstów autorów zagra-
nicznych, nawykłych do właśnie tego stylu tworzenia przypisów i bibliografii.

Zapoczątkowany oddawanym w Państwa ręce numerem rocznik jest za-
tem w wielu aspektach szczególny. Mamy też nadzieję, że jako taki zostanie 
zapamiętany w przyszłości. Czego życzę odbiorcom, wraz z wyśmienitymi 
wrażeniami z lektury.  

Jacek Jędrysiak
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