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Przedmowa dyrektora  
Wojskowego Biura Historycznego

„Po stokroć haniebniej przestąpi prawo Boże ten z Polaków, kto kłamać 
będzie sobie, czy innym, że Państwem Polskiem jest sowiecki zabór, że 
wojskiem polskim są niewolnicy Żymierskie go, że rządem polskim jest 
Osóbka i Mikołajczyk, że opinią polską są wymuszone słowa spęta nych 

groźbą i przymusem nie szczęśliwych polityków polskich w kraju.  
Ci Polacy, co tak kłamać będą – ci własną małość i podłość przerzucać 

będą nikczemnie na naród polski”

Ignacy Matuszewski, Samotni. II. Kraj, „Nowy Świat”, 9 VII 1945 r.

Powyższe słowa płk. Ignacego Matuszewskiego skreślone w lipcu 1945 r., 
w czasie kolejnej zdrady Aliantów uznających sowiecką agenturę Bieruta, 
Osóbki-Morawskiego i Żymierskiego za legalny rząd polski, są dla nas 
niczym testament do realizacji. Takie mamy bowiem poglądy historyczne! 
I z takimi właśnie poglądami dokonujemy zmian w całej wojskowej sieci 
archiwalnej oraz w redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”.

Chcemy kontynuować dobre tradycje naszych poprzedników, ale zarazem 
chcemy zerwać z apologią tradycji zdrady narodowej, z apologią ludowego 
Wojska Polskiego przedstawianego nierzadko jako część tradycji polskiego 
oręża. Wyjaśnienie tej kwestii na tych łamach wydaje się dla nas kluczowe. 

Nasze stanowisko i pogląd na LWP najlepiej precyzują publikowane 
w tym numerze „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” teksty publicystyczne 
Ignacego Matuszewskiego z roku 1943 i 1945. Nie uważamy a priori wszyst-
kich służących w LWP za zdrajców. Zwłaszcza w okresie tworzenia armii 
Berlinga w 1943 r. i podczas wojennego szlaku bojowego 1. i 2. Armii WP 
znalazło się w tej formacji wojskowej wielu żołnierzy chcących wyrwać się 
z „nieludzkiej ziemi” lub wcielonych do niej siłą. Ich szanujemy szczegól-
nie i cytując Matuszewskiego powiemy za nim, że „niewolnikami byli tylko 
– zdraj cami nigdy”! „Ci niewolnicy rwali się ku wol ności. Pragnęli odejść 
stamtąd, zerwać z moskiewskim przymu sem. Pragnęli odejść, aby z nim wal-
czyć” – pisał w nowojorskim „Nowym Świecie”. Jednak zdając sobie sprawę 
z tego jaka była geneza, formacja ideowa, podległość, tradycje i doktryna 
wojenna armii Berlinga, Żymierskiego, Rokossowskiego, Spychalskiego 
i Jaruzelskiego, nie możemy jej uznać za polskie wojsko. 

Pisać chcemy o wszystkim! Idee które wyznajemy nie oznaczają jakiej-
kolwiek cenzury. Zapraszamy zatem do dyskusji i polemik. Pragniemy być 
pismem otwartym na różne poglądy, ale zarazem poważnym o wyraźnym 



profilu naukowym. Zapraszamy do współpracy nie tylko badaczy woj-
skowości, zaś naszą ofertę kierujemy zwłaszcza do historyków młodszego 
pokolenia. 

Nasz „pierwszy numer” starego/nowego „Przeglądu Historyczno-
Wojskowego” dedykujemy płk. dypl. Ignacemu Matuszewskiemu – w 70. 
rocznicę jego zgonu i w roku jego pośmiertnego powrotu do Ojczyzny razem 
ze swoim przyjacielem, legionistą I Brygady Legionów – mjr. dypl. Henrykiem 
Floyar-Rajchmanem. Cześć ich pamięci! 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz
dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni K. Sosnkowskiego

przewodniczący Rady Naukowej „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”



Od redaktora naczelnego

Szanowni Państwo,

W czerwcu tego roku spotkał mnie wielki zaszczyt – dyrektor Wojskowego 
Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, dr hab. 
Sławomir Cenckiewicz, powierzył mi stanowisko redaktora naczelnego 
„Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, czasopisma naukowego z ogromny-
mi tradycjami sięgającymi 1929 roku. Kontynuowanie dzieła zainicjowanego 
przez gen. bryg. Juliana Stachiewicza jest wielką odpowiedzialnością – mamy 
tego pełną świadomość! Wraz zespołem redakcyjnym oraz przy wsparciu 
członków Rady Naukowej, będziemy starali się podołać obowiązkom i sprostać 
licznym wyzwaniom! Niestety, w końcu 2015 r., przez zaniedbanie poprzed-
niej redakcji „Przegląd Historyczno-Wojskowy” utracił wówczas posiadane 
6 punktów i miejsce na liście czasopism punktowanych. Zobligowało nas to 
w pierwszej kolejności do starań w kwestii kluczowej dla każdego periody-
ku naukowego: przywrócenia utraconych punktów i ponownego wpisania na 
listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Działania w tym kierunku zostały już podjęte, lecz na ich efekt, niestety, trze-
ba będzie poczekać do przyszłego roku. Zapewniam jednak, że dołożymy 
wszelkich starań, by w 2017 r. za opublikowanie tekstu w naszym czasopiśmie 
ponownie były przyznawane punkty w liczbie nie mniejszej niż w latach ubie-
głych. Prawdziwym wyzwaniem będzie jednak zbudowanie wokół „Przeglądu 
Historyczno-Wojskowego” oraz Wojskowego Biura Historycznego jedne-
go z wiodących ośrodków badań nad historią wojskowości, z naciskiem na 
historię wojskowości polskiej w obszarach posiadających najwięcej białych 
plam; za takie pole badawcze należy uznać np. okres po 1945 roku związany 
z, jak najszerzej pojętymi, dziejami ludowego Wojska Polskiego. Wierzę, że 
historycy starszego i młodszego pokolenia – czy to związani zawodowo ze 
środowiskiem akademickim, Instytutem Pamięci Narodowej lub innymi pla-
cówkami badawczymi, czy też amatorzy, którzy często na własną ręką prowa-
dzą kwerendy, choćby w Centralnym Archiwum Wojskowym – będą chcieli 
publikować efekty swoich badań na łamach naszego czasopisma. Redakcja 
ze swojej strony zapewnia, że zrobi wszystko, ażeby prestiż periodyku osią-
gnął poziom odpowiadający jego bogatej tradycji. Obecnie widoczną emanacją 
prestiżu czasopisma jest m.in. zadbanie o obecność tekstów opublikowanych 
na jego łamach w najważniejszych bazach cytowań (np. POL-index prowa-
dzonej w ramach Polskiej Bibliografii Naukowej) – teksty zamieszczone 
w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym” będą dostępne w POL-index oraz 
w Bazhum, największych indeksach cytowań polskiej humanistyki. 



Obecnie oddajemy w Państwa ręce numer łączony 2–3 (2016) „Przeglądu 
Historyczno-Wojskowego”, w nowej szacie graficznej, z zupełnie zmienio-
nym layoutem. Z czasopisma zniknęły pewne działy, a pojawił się nowy: 
„Miscellanea biograficzne”, gdzie będziemy zamieszczać różne formy (arty-
kuły, szkice, biogramy) z zakresu biografistyki wojskowej. Wyjaśnienia 
wymaga jedna kwestia: numer ten składany był w specyficznej sytuacji i dla-
tego – wyjątkowo – publikujemy w nim bardzo obszerne artykuły, co raczej 
nie jest normalną praktyką dla periodyków naukowych; od 2017 roku będzie-
my przyjmować do druku teksty o maksymalnej objętości dwóch arkuszy 
wydawniczych.

Życząc ciekawej lektury proszę wszystkich chętnych do publikowania na 
łamach „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” o wysyłanie tekstów na adres: 
wbh.phw@ron.mil.pl. Zachęcam także do odwiedzania strony internetowej 
Wojskowego Biura Historycznego (www.wbh.wp.mil.pl), gdzie w odpowied-
niej zakładce pojawiać się będą komunikaty redakcji „Przeglądu Historyczno-
Wojskowego”; już w najbliższym czasie pojawi się tam szczegółowa instrukcja 
wydawnicza dla autorów.  

Z wyrazami szacunku
dr Daniel Koreś

redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”




