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Słowo wstępne

Przed nami trzeci już numer kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”. W roku 
2015 przyśpieszyliśmy prace redakcyjne uzyskując stabilność terminową naszego 
periodyku. To duży wysiłek dla redakcji pracującej społecznie, dla muzealników 
redagujących pismo „po godzinach”. Efekt jest zadowalający, mało, przerasta nie-
które nasze oczekiwania. W latach ubiegłych wydając numery o podobnej objętości 
numerowaliśmy je podwójnie, teraz nie zmniejszając ilości stron wydamy cztery 
numery pojedyncze.

Od 2013 roku redagujemy „Niepodległość i Pamięć” zgodnie z ogólnie przyjęty-
mi zasadami parametryzacji czasopism naukowych: rozpoczynamy każdy artykuł 
naukowy słowami kluczowymi i polskim streszczeniem, kończąc tłumaczeniami 
na język angielski, niemiecki i rosyjski. Dzięki tym abstraktom zaczęliśmy być cy-
towani w zestawieniach bibliografi cznych British Library oraz Deutsche National-
bibliothek. Nie mamy jeszcze kontaktów z Rosyjską Biblioteką Narodową w Sankt 
Petersburgu czy z Rosyjską Biblioteką Państwową w Moskwie. Na razie.

Jesteśmy notowani w wielu bazach naukowych. BazHum, Baza Czasopism 
Humanistycznych i Społecznych, elektroniczny portal Muzeum Historii Polski 
pozwala wyszukać wiele fraz: wśród autorów, w słowach kluczowych, w cyto-
waniach. 

Indeks Copernicus International jest międzynarodową platformą promującą 
osiągnięcia nauki oraz ułatwiającą krajową i międzynarodową wymianę infor-
macji naukowych. Portal ten prowadzi międzynarodową bazę czasopism, można 
na jego stronie zapoznać się z treścią blisko 15 tysięcy czasopism z całego świata, 
w tym ponad 1 200 tytułów z Polski. W bazie IC Journal Master List rejestrowa-
ne są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły rygorystyczną, wielowy-
miarową parametryzację, świadczącą o wysokiej ich jakości. Raporty tej instytucji 
są niezwykle cenione w naszym Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
wykorzystywane przy ewaluacji czasopism naukowych w związku z ich parame-
tryzacją. Indeksacja naszego kwartalnika poprzez to narzędzie, oprócz dodatkowej 
punktacji, pozwala pozyskiwać autorów z całego świata.

Kolejnym narzędziem oceny, któremu poddała się redakcja „Niepodległości i Pa-
mięci” jest serwis informacyjny polskiej bazy cytowań, POL-Index, część Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, który został stworzony dla ewalu-
acji i oceny czasopism starających się o umieszczenie w rejestrze punktowanych 
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czasopism naukowych. Dzięki poddaniu się rygorom tego systemu jesteśmy obecni 
w bazach informatycznych przekazujących wiedzę o artykułach naukowych wyda-
nych w poszczególnych numerach, mamy nadzieję na umiejscowienie naszych tek-
stów w bazach cytowań oraz w bazach recenzji naszych przedsięwzięć naukowych. 
W 2017 roku stworzony zostanie z wszystkich informacji dotyczących czasopism 
naukowych Polski Współczynnik Wpływu (PWW), na podstawie którego będzie 
się w przyszłości dokonywać oceny i parametryzacji czasopism. Ważnym jest, aby 
w tej bazie były zamieszczone informacje z ostatnich 6 lat.

W ocenach artykułów naukowych zamieszczanych w każdym czasopiśmie na-
ukowym ważną rolę odgrywa kolegium redakcji, z konkretnym podziałem zadań 
naukowych. Odrębnie ocenom poddawana jest praca redaktorów językowych oraz 
anonimowych recenzentów, podobnie jak funkcjonowanie rad naukowych pisma. 
Oba te ciała powinny mieć zasięg międzynarodowy pozwalający szeroko rozwijać 
poszczególne dziedziny nauki. Bardzo ważnym elementem jest szczegółowa doku-
mentacja procesu wydawniczego z anonimowymi recenzjami. Każdy artykuł wi-
nien oprócz zwyczajowych przypisów zawierać na końcu szczegółowe zestawienie 
bibliografi czne pozwalające czytelnikowi poszerzyć swoją wiedzę o lekturę wyko-
rzystywanej literatury. 

System ten działa w oparciu o regulacje wprowadzone „Komunikatem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism na-
ukowych”. Wprowadzenie danych jest dobrowolne, ale jest obowiązkiem redakcji, 
które ubiegają się o zamieszczenie ich na liście czasopism naukowych. Ministerial-
ne zasady przewidują znaczną premię punktową dla czasopism, które uzupełnią 
dane i poddadzą się rygorom parametryzacji.

Lektura artykułów zamieszczanych od numeru 1−2 (41−42) z początku 2013 roku 
przekonuje, że systematycznie zbliżamy się do parametrów oczekiwanych w nor-
matywach konstytuujących defi nicje czasopisma naukowego. Zwracamy szczególną 
uwagę na różnorodność badań i publikacje artykułów na różne tematy związane 
z misją Muzeum Niepodległości. Podtytuł naszego kwartalnika – czasopismo hu-
manistyczne pozwala wyjść nieco poza sztywne ramy periodyku historycznego. To 
na łamach widać od wielu numerów. Unikamy – co już podkreślaliśmy wielokrotnie 
– numerów monografi cznych, jednotematowych. Te materiały wydajemy w jednoli-
tych publikacjach: Teodorowicz. Mówca i patriota. Materiały z konferencji naukowej 
(2015), Powstanie Listopadowe 1830−1831. Dzieje−historiografi a−pamięć (2015).

Warto przypomnieć, że wznowiliśmy Bibliotekę Kwartalnika „Niepodległość 
i Pamięć” dobrze przyjętą monografi ą Powiat warszawski w latach II Rzeczpospo-
litej (2015). 
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Nie unikamy jednak tematów rocznicowych. W niniejszym numerze można się 
zapoznać ze znakomitymi artykułami poświęconymi postaciom historycznym, 
pracami przygotowanymi z okazji minionej w roku ubiegłym 220. rocznicy Insu-
rekcji Kościuszkowskiej, zapowiadając niejako przypadającą 4 lutego 2016 roku 
dwustusiedemdziesiątą rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki. Esej o niemieckim 
garnizonie w podwarszawskim Legionowie oraz krótka historia polskiego lotnic-
twa wpisują się w nasze myślenie o czasach wielkiej wojny, której 100. rocznicę 
zakończenia przypomnimy niebawem.

W roku przyszłym przypadną kolejne ważne rocznice: 1050. rocznica Chrztu 
Polski (inauguracja 14 kwietnia 2016), 775. rocznica bitwy z Tatarami pod Legni-
cą, 60. powstania robotników Poznania (28 czerwca) oraz powstania węgierskie-
go (23 października). Warto pamiętać, że w roku przyszłym Wrocław będzie sto-
licą światowej kultury (wraz z San Sebastián), a Kraków miejscem Światowych 
Dniach Młodzieży (26−31 lipca 2016). Wydarzeniem będzie zapewne odtajnienie 
brytyjskich archiwów niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hessa czy przypomnie-
nie procesów norymberskich: Międzynarodowy Trybunał Norymberski działał od 
20 listopada 1945 do 1 października 1946. 

Ważnymi rocznicami patriotycznymi będą zapewne 95. rocznica urodzin Tade-
usza Zawadzkiego „Zośki” (24 stycznia), który poległ w nocy z 20 na 21 sierpnia 
1943, 145. śmierci Józefa Hauke-Bosaka, jednego z dowódców Powstania Stycz-
niowego (21 stycznia), 185. rocznica detronizacji z tronu polskiego cara Mikołaja 
Romanowa czy powołanie Rządu Narodowego przez Sejm Królestwa Polskiego 
(29 stycznia), 215. rocznica urodzin ks. Piotra Ściegiennego, duchownego i patrioty, 
480. rocznica urodzin Piotra Skargi (2 lutego), 95. rocznica odnowienia Orderu Orła 
Białego i ustanowienie Orderu Odrodzenia Polski (4 lutego), 65. rocznica stracenia 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (8 lutego), 75. rocznica aresztowania o. Mak-
symiliana Marii Kolbego (osadzonego 17 lutego na Pawiaku) i śmierci w Auschwitz 
(14 sierpnia).

Rocznice związane z twórcami literatury to m. in. 115. rocznica urodzin Janu-
sza Meissnera (21 stycznia), 95. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
(22 stycznia), 100. rocznica urodzin Seweryny Szmaglewskiej (11 lutego), 120. uro-
dzin Poli Gojawiczyńskiej (1 kwietnia), 115. urodzin Mariana Hemara (6 kwietnia), 
220. rocznica urodzin Stanisława Jachowicza (17 kwietnia), 400. rocznice śmierci 
Miguela de Cervantesa (23 kwietnia) i Wiliama Szekspira (23 kwietnia), 170. rocz-
nica urodzin (5 maja) oraz 100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza (15 listopada), 
75. śmierci Ignacego Jana Paderewskiego (29 czerwca), 65. śmierci Tadeusza Bo-
rowskiego (3 lipca), 125. urodzin Gustawa Morcinka (25 sierpnia), 195. urodzin 
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Cypriana Kamila Norwida (24 września), 150-lecie śmierci Adama Mickiewicza 
(26 grudnia).

Z pewnością ważnych rocznic będziemy mieli więcej. Nie wszystkie znajdą 
miejsce na przypomnienie w programie Muzeum Niepodległości. Niektóre zaak-
centujemy na łamach naszego kwartalnika.
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