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Wojskowy Przegl^d Historyczny 

(Lengyelország) 1977. 1—4. szám 

A folyóirat 1977. évi 1. száma Kazi-
mierz Sobczafc:„Wanda Wasilewska — a 
társadalmi haladásért, a függetlenségért 
és a szocializmusért vívott harc hősnője" 
(3—36. o.) címmel közöl cikket, melynek 
jelentőségét aláhúzza, hogy a lengyel 
Hadtörténelmi Intézet Wanda Wasilews
ka nevét vette fel. 

A Lengyelország szabadságáért vívott 
harcban a politikai eszme és a kommu
nisták szervező tevékenysége voltak meg
határozó tényezők. W. Wasilewska már 
a 20-as években bekapcsolódott a forra
dalmi mozgalomba, 1934—1937 között a 
Lengyel Szocialista Párt Főtanácsának 
titkára volt és több antifasiszta lap mun
katársa. 1939-ben a hitleri fasizmus elől 
a Szovjetunióba menekült, s 1940-től a 
Szovjetunióba özönlött lengyel katonák 
között folytatta politikai szervező mun
káját. Mint politikai tiszt, az 1. lengyel 
gyaloghadosztály politikai-ideológiai ar
culatának kialakításában vállalt orosz
lánrészt. Mikor 1943 őszén kibontakoztak 
Lengyelország felszabadításának pers
pektívái, W. Wasilewska irányításával 
született meg a Lengyel Hazafiak Szövet
ségének kiáltványa, mely harcra szólítot
ta az egész lengyel népet az új, demok
ratikus, népi Lengyelország kivívásáért. 
Wasilewska szépirodalmi munkáiban is a 
második világháború eseményei eleve
nednek meg nagy művészi erővel. W. 
Wasilewskát több más kitüntetés mellett 
Lenin Renddel is kitüntették. 

Zdzislaw Stupor: „Karol Swierczewski 
„Walter" — katona, hazafi és internacio
nalista, a Lengyel Hadsereg kimagasló 
vezetője" címmel (1. sz., 37—59. o.) 
Swierczewski gazdag katonai életpályá
ját ismerteti. „Walter" tábornok néven a 
spanyol polgárháborúban harcolt, majd 
1943-tól a Szovjetunióban felállított új 
lengyel hadseregben töltött be vezető 
funkciókat, a háború befejezése után pe
dig a demokratikus lengyel $ hadsereg 
megteremtéséért fáradozott. A Swier-
czewskire való visszaemlékezést gazdag 
bibliográfia zárja, az általa írt és a róla 
szóló irodalommal. 

Figyelmet érdemel Mieczyslaw Wie-
czorek: „A Népi Hadsereg (Armia Ludo-
wa) személyi állománya" (1. sz., 98—128. 
o.) című tanulmánya, mely tudományos 
alapossággal vizsgálja a Népi Hadsereg 

káderhelyzetét 1944 őszétől, az utánpót
lás területi és származási megoszlását, a 
tisztek és tiszthelyettesek számszerű ará
nyát, a betöltött funkciókat, a tiszti és 
tiszthelyettesi továbbképzés programját, 
a más szervezetektől való átvezénylés le
hetőségeit, valamint a veszteségek ada
tait. Legjellemzőbbnek a katonai felké
szítés elégtelenségét említi. 

Zygmunt Wojdalski: „A Lengyel Nép
hadsereg mezőgazdasági akciója 1945— 
1947 között" (1. sz., 152—173. o.) A fa
sizmus felett aratott győzelem után ha
talmas feladat állt a népi Lengyelország 
előtt: a nyugati és északi területek gyors 
visszalengyelesítése, bekapcsolásuk az or
szág életébe és gazdaságuk helyreállítá
sa. Az első lépés a közigazgatás felállí
tása volt, majd a vajdasági vezetők ösz-
szeköttetést teremtettek az ott állomáso
zó katonai alakulatok hadtápszerveivel, 
hogy a katonák segítségével elvégezhes
sék a sürgős mezőgazdasági munkákat. 
A békés építőmunka, a mezőgazdaság 
támogatása a legnagyobb erőfeszítést kö
vetelte a katonáktól. 1946—47-ben közel 
200 ezer hektár földet műveltek meg, 
munkájuk nyomán megindult az élet. 

Tadeusz Sawicki: „A Moszkva alatti 
német vereség — Wehrmacht dokumen
tumok megvilágításában" (1. sz., 175— 
197. o.) Hitler hadparancsai, direktí
vái, Haider háborús naplója és egyéb 
dokumentumok alapján bizonyítja a ta
nulmány a villámháborús stratégia csőd
jét, a „Tájfun" hadművelet bukását. Is
merteti a résztvevő hadseregek személyi 
összetételét, felszereltségét, az Északi, a 
Középső és a Déli hadseregcsoport harc
tevékenységét, összegezésként megálla
pítja, hogy a német hadsereg a „Táj
fun" hadművelet egyetlen kitűzött célját 
sem valósította meg, a fasiszta hadveze
tés terveit — az idézett dokumentumok 
egyértelműen igazolják — keresztülhúz
ta a szovjet hadsereg hősiessége. 

Stanislaw Truszkowski: „A légvédelmi 
tüzérség tevékenysége 1939-ben". 1. rész 
(1. sz., 198—228. o.). Lengyelország légte
rének védelmi rendszerét 1937-ben dol
gozták ki, 17 központra osztották az or
szágot. Az anyag a légvédelmi tüzérség 
békeszervezetét, felszerelését részletezi 
Varsó körzetében, majd az 1939. szeptem
ber 1-i átcsoportosítás adatait közli, s a 
mozgósított alakulatok felszerelését, ösz-



szetételét, vezetőit — konkrétan Varsó, 
Deblin, Brzescia légvédelmi tüzér alaku
latainál. Kitér a gyárakban felállított ala
kulatokra és a gyári ezredek mozgósítá
sára, majd a gyári ezredek tevékenysé
gére 1939 szeptemberének első felében. 
A légvédelmi tüzérség össztevékenységé-
nek áttekintése nagy nehézségekbe ütkö
zik, mivel az egyes alakulatoknak nagyon 
hiányosan maradt fenn az iratanyaga. 

Emil JaçLziak: „A lengyel Hadtörténel
mi Intézet (Wojskowy Instytut Histo-
ryczny — WIH) felállításának 30. évfor
dulójára". (2. sz., 3—13. o.) Az évforduló 
alkalmából visszatekint a szerző az In
tézet eddigi munkásságára, eredményeire 
a felszabadító harcok haladó hagyomá
nyainak kutatásában, a második világ
háború fegyveres harcainak a feltárásá
ban, a Lengyel Néphadsereg 1945 utáni 
történetének a megismertetésében. Az 
Intézet eddig 508 tudományos munkát 
jelentetett meg, melyből 287 a második 
világháború történetével foglalkozik. Az 
Intézet állományában a kutatásokhoz 
gazdag forrásanyag áll rendelkezésre, 
mely 5900 levéltári egységből, mintegy 
30 ezer folyóiratból, 50 ezer kötet könyv
ből, kb. 2 millió mikrofilm-dokumentum
ból, 20 ezer térképből és mintegy fél
millió bibliográfiai kartonból áll. Az 
egyes osztályok és csoportok kutatómun
káját és a kutatások jelenlegi helyzetét 
ismertetve külön kitér a szocialista or
szágok hadtörténelmi intézeteivel vállalt 
közös témákra, így a magyar Hadtörté
nelmi Intézettel tervezett közös munkát 
is megemlíti. Hangsúlyozza a hadtörté
nelem fontosságát a társadalomtudomá
nyi oktatásban. 

Wladyslaw Gora: „A Lengyel Munkás
párt stratégiájának fejlődése" (2. sz., 14— 
31. o.). Az 1942-ben alakult Lengyel 
Munkáspárt meghirdette a társadalmi és 
nemzeti felszabadulás programját. A ta
nulmány a program aktuális kompro
misszumait, a különböző sajtóorgánu
mokban (Gwardzista, Armia Ludowa, 
Rada Narodowa), a felhívásokban, pla
kátokon megjelent közlemények jellegét, 
a forradalmi harc szakaszait elemzi, me
lyekben világosan tükröződik a Lengyel 
Munkáspárt forradalmi stratégiájának 
fejlődése, a szocialista jelleg és tartalom 
erősödése. 

Jan Powala: „A politikai nevelőmun
ka a J. Kilinskiről elnevezett 4. gyalog
hadosztályban. 1944. április 1—1945. már
cius 31." (2. sz., 32—58. o.). A háború 
alatt a politikai nevelőmunka egyetlen 
célnak, a győzelemnek volt alárendelve. 

A 4. gyaloghadosztály harci sikereiben is 
döntő szerepe volt a politikai nevelő
munkának. Erősítette a katonák erköl
csi szilárdságát, hazafias és internaciona
lista tudatát. A politikai nevelőmunka 
módszereit és formáit vizsgálja a szerző 
a politikai foglalkozásoktól a személyes 
beszélgetésekig, a „Do Boju" c. csapat
újság napi tájékoztatóiig. Gazdag levél
tári forrásanyag alapján ismerteti az 
ideológiai nevelőmunka hatékonyságát a 
haza földjére lépés pillanatától a Tenger
melléken folytatott harcok idejéig. 

Wladyslaw Honkisz: „A lengyel poli
tikai tisztképzés történetéből" (2. sz., 
59—87. o.). A tanulmánynak a WPH 
1976/2. számában közölt első része a po
litikai tisztképzés első tanfolyamait, az 
1944 júliusában felállított első politikai 
tisztképző iskola tevékenységét ismertet
te 1944 októberéig. A jelen számban az 1. 
és 2. Lengyel Hadseregnél, valamint az 
egyes fegyvernemeknél felállított politi
kai tisztképző iskolák kádereinek szemé
lyi és létszámadatait, beosztási helyüket 
sorolja fel. A politikai tiszti testület fel
állítása után az e tanfolyamokat végzet
tekből rekrutálódott a politikai tiszti ál
lomány. 

Jan Daniels ici ."„Lengyel katonák inter
nálása semleges államokban a második 
világháború alatt" (2. sz., 88—115. o.). Az 
1939 szeptemberi hadjárat után Magyar
ország területére kb. 40 ezer, Romániá
ba kb. 20 ezer, Litvániába 14 ezer, Lett
országba kb. 1300 és Svájcba mintegy 
150 ezer lengyel katona menekült. Az 
1907. évi hágai egyezmény értelmében 
vizsgálja a szerző a határt átlépő kato
nákkal szemben tanúsított bánásmódot. 
Komoly problémát jelentett a lengyel 
katonák menekült voltának elbírálása: 
menekültnek, dezertőrnek vagy parti
zánnak tekintendők-e, aszerint hogy a 
határt zárt egységben vagy egyénenként 
lépték át. A menekült katonák internáló 
táborokban való elhelyezése volt a leg
megfelelőbb szervezeti keret. Svájcban 
tilos volt az internáltakkal bármiféle 
kapcsolattartás, amit más államokban 
nem vettek ilyen szigorúan. A lengyel 
katonák hazatérése már 1940-ben meg
kezdődött, de a tömeges repatriálás 
1944-től folyt. Külön problémaként tár
gyalja a lengyel katonák internálása 
folytán előállott költségek megtérítésé
nek kérdését (Magyarországon napi 60 
ezer pengőt számítottak erre), melyet a 
békeszerződés nem egyértelműen rende
zett. 

Feliks Sikorski: „Visszaemlékezés a 
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reakciós földalatti bandákkal vívott 
harcokra" (2. sz., 133—175. o.). Sikorski 
részt vett a Nagy Honvédő Háborúban és 
a Varsó felszabadításáért vívott hadmű
veletben. A háború után felelős beosztá
sokban küzdött a népi hatalom megszi
lárdításáért Lengyelországban. Az ukrán 
nacionalistákkal vívott harcok utolsó 
szakaszát idézi fel 1947-ből. Május—jú
niusban intenzív támadást indítottak 
„Visztula-akció" néven az UPA bandák 
felszámolására a Beszkidekben. Sikorski 
ekkor a Belső Biztonsági Erők 1. had
osztályának volt a vezérkari főnöke. A 
katonák nagyon nehéz körülmények kö
zött szolgáltak. Az akcióban részt vevő 
1. hadosztály szervezeti felépítését, a 
hadműveletekre való felkészítését, át
csoportosítását a hadszíntérre, a szem
benálló UPA és ukrán nacionalista szer
vezetek szervezeti struktúráját, a terep
viszonyokat, az első harci akciók terve
zését és végrehajtását, a hadtápellátás 
biztosítását és végül az UPA bandák tel
jes likvidálását írja le Sikorski alapos és 
forrásokra támaszkodó visszaemlékezé
sében. 

Adam Marcinkowski: „A Varsói Szer
ződés 1955—1975 között" (2. sz., 176— 
197. o.). A tanulmány a Varsói Szerződés 
politikai tevékenységének fő problémái
val foglalkozik, melyekben az elmúlt 20 
év alatt jelentős eredmények születtek. 
Ezek: a szocialista védelmi közösség ha
tékonyságának és egységének erősítéséért 
és fejlesztéséért folytatott tevékenység; a 
Varsói Szerződés az európai biztonsági 
rendszer létrehozásáért; a szocialista or
szágok álláspontja a Varsói Szerződés és 
a NATO közötti megnemtámadási egyez
ményt illetően; politikai erőfeszítések a 
fegyverkezés csökkentésére és a tömeg
pusztító eszközök betiltására; politikai 
tevékenység a német kérdés szabályozá
sára; politikai harc a nyílt imperialista 
agresszió ellen. 

A Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz
ponti Bizottsága Politikai Irodájának a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulója jubileumi ünnepségeire 
vonatkozó határozata vezeti be a 3. szám 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom
mal foglalkozó tanulmányait. 

Józef Urbanowicz: „A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom eszméje győz" 
(3. sz., 8—20. o.), Maria Leczyk: „A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom és Len
gyelország függetlensége" (3. sz., 21—32. 
o.), valamint Mieczyslaw Wrzosek: „Az 
1. lengyel forradalmi ezred történetéből 
Oroszországban" (3. sz., 48—72. o.) c. ta

nulmánya sokoldalúan, eszmei, gyakorla
ti és történeti szempontból vizsgálja a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
előkészítését és magának a forradalom
nak a hatását Lengyelországban. A 
NOSZF győzelme nyitotta meg a lengyel 
nép előtt a nemzeti felszabadulás útját. 
A nemzetközi politikai helyzetben döntő 
változás történt. A szovjet kormány sem
misnek nyilvánította a Lengyelország fel
osztására vonatkozó okmányokat és elis
merte a lengyel nép önrendelkezési jo
gát. Az' önálló demokratikus állam létre
hozásáért megmozdult a lengyel nép. 
1918 őszén munkástanácsok jöttek létre, 
1918 decemberében megalakult Lengyel
ország Kommunista Munkáspártja. A 
burzsoázia azonban, a Lengyel Szocialis
ta Párt segítségével, magához ragadta a 
hatalmat, s az újonnan alakult Lengyel
ország az antant hatalmak eszközévé vált. 
1917. január 24-én alakult Oroszország
ban dolgozó lengyel munkásokból az 1. 
lengyel forradalmi ezred (mintegy 17 
ezer lengyel harcolt soraiban), mely 
1920-ig küzdött a szovjethatalom védel
méért. Végigvezeti az 1. lengyel forradal
mi ezred megalakulásának, forradalmi 
fejlődésének és tevékenységének történe
tét. 

A közlemények rovatban jelentek meg 
„Találkozások Leninnel" címen Felicja 
Fornalska, Wincenty Lakowski, Pawel 

Malkow, Stanislaw Pestkowski, Franci-
szek Piotrowski, Józef Podsiadlo vissza
emlékezései, melyek a szovjet és a len
gyel nép szabadságáért harcolók életét, 
a Leninnel való találkozás nagy élmé
nyét tükrözik. Mintegy 300 ezer lengyel 
vette, ki részét a forradalmi események
ben; az évforduló alkalmából gyűjtötték 
e néhány töredéket. 

Eugeniusz Olczyk: „A mai lengyelek a 
német fasizmus ellen vívott harcokról" 
(3. sz., 73—91. o.). A múlt minden társa
dalom társadalmi tudatának szerves ré
sze, a hagyományok gazdagsága segíti a 
társadalom pozitív önértékelését. A len
gyel társadalom életében különösen fon
tosak a nemzet szabadságáért és függet
lenségéért vívott fegyveres harcok ha
gyományai. A közelmúlt, a második vi
lágháború eseményeinek helyes megis
merése, a lengyel nép magatartásának 
tisztázása és helytállásának tudatosítása 
a politikai nevelés elengedhetetlen esz
köze. Ismerteti azokat a felméréseket, 
melyeket 1965-ben, 1969-ben és 1973-ban 
folytattak a lakosság körében a katonai 
múlt iránti érdeklődést vizsgálva (TV, 
rádióműsorok, irodalmi kiadványok álap-
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ján is), konkrétan az 1939. évi honvédő 
háborút, a német megszállók ellen foly
tatott harcot és a hitleri fasizmus végső 
megsemmisítéséért hozott erőfeszítéseket 
illetően. A hazafias-internacionalista ne
velést sokban segítik ezeknek a vizsgá
latoknak az eredményei. 

Daniel Kubajewski: „A partizántevé
kenység helye és szerepe a jelenkori há
borúban" (3. sz., 92—125. o.). Gazdag ha
zai és külföldi irodalom alapján foglal
kozik a partizánhadviselés problemati
kájával, fogalmi tisztázásával. Az ellen
állási mozgalom és partizánharc rövid 
történeti áttekintése után a partizánhad
viselés helyét és szerepét, fejlődésének 
feltételeit, szakaszait, hadászati céljait, 
hadműveleti-harcászati megvalósításának 
általános feladatait, az ellenség híradá
sának, szállításának, hadtápjának rom
bolását, hátországának dezorganizálását, 
lélektani gyengítését vizsgálja a jelenko
ri fegyveres harcokban, főleg a második 
világháború tapasztalatainak figyelembe
vételével. 

Zbigniew Nowak: „A szovjet hadigaz
daság fejlődése 1917—1978 között" (4. sz., 
3—21. o.). A 60. évforduló alkalmából 
megjelent cikk a szocialista állam védel
mére alakult új típusú hadsereg erejét, 
az ország védelmi képességének gazda
sági tényezőit tekinti át. A polgárháború 
idején a hadsereg felszerelésének, a ha
ditechnika biztosításának megszervezé
sét, az ipari termelés növelésének felté
teleit nehéz körülmények között terem
tették meg. 1924-től a X. kongresszus ha
tározata értelmében a tüzér-, a harcko
csi-, és a repülőcsapatokat, a haditenge
részetet fejlesztették elsődlegesen az erő
teljes iparosítás időszakában. A Nagy 
Honvédő Háború idején a gazdasági 
rendszer irányításának maximális cent
ralizálásával, az erők koordinálásával 
biztosítani tudták a szovjet hadsereg el
látását. A háború utáni időszakban a 
szovjet fegyveres erők felszerelése a vi
lágon' a legkorszerűbb. 

Julian Leszczynski: „A Szovjetunió 
fegyverkezési-felszerelési termelése a 
Nagy Honvédő Háború idején" (4. sz., 
50—50. o.). A háború kitörése előtti gaz
dasági színvonalhoz hasonlítja a hadiipar 
fejlődési szintjét: a repülőgépipar, a 
harckocsik, a fegyverzet, a felszerelés, a 
haditengerészet eszközeinek mennyiségi 
növekedését ismerteti. Kísérletet tesz a 
Szovjetunió gazdasági-védelmi felkészí

tésének általános értékelésére, az ipar 
mozgósítása után elért eredményekre, 
számszerű összehasonlítást ad a német 
ipari termeléssel és összegezésként meg
állapítja, hogy a szovjet hadiipari terme
lés a legnehezebb körülmények között is 
helytállt. 

Stanislaw Rutkowski: „A Lengyel 
Munkáspárt a fegyveres erőkben 1944— 
1948 között" (4. sz., 37—49. o.). A Lengyel 
Munkáspárt 1944. novemberi konferen
ciáján határozták el a fegyveres erőknél 
végzendő legfontosabb feladatokat a há
ború folyamán és a háború befejezése 
után. A KB Katonai osztálya foglalkozott 
a hadsereg pártszervezeteinek tevékeny
ségével. Létrehozták a Lengyel Néphad
sereg Politikai-Nevelési Főosztályát, a 
katonák között végzendő nevelőmunka 
irányító szervét. 1945-ben a hadseregben 
mintegy 2000 párttag volt, a tiszteknek 
mintegy 3%-a volt a Lengyel Munkás
párt tagja, ez 1948-ig 10%-ra emelkedett. 
A párttagok száma a nevelőtisztek kö
zött volt a legnagyobb. A pártszerveze
tek intenzív fejlesztése 1947-től indult 
meg a hadseregen belül. Ismerteti a. 
Lengyel Néphadseregben 1945—1948 kö
zött folytatott ideológiai munka főbb te
rületeit, az oktatási programokat. 

Henryk Gatarzi „Az ország területé
nek mentesítése a robbanóanyagoktól, 
1947—1970 között" (4. sz., 123—137. o.). 
Lengyelország területén a második világ
háború után számtalan fel nem robbant 
lőszer, tüzérségi lövedék, akna és bomba 
maradt. Már 1945-ben hozzáfogtak az or
szág aknamentesítéséhez, de 1947-ben a 
munka koordinálására külön parancs 
szabályozta az akció szervezetét és vég
rehajtásának módját. Egy kézbe került 
a szervezés, az akció vezetése és anyagi 
biztosítása. Nagy gondot fordítottak a la
kosság körében terjesztett propaganda
anyagokra, plakátokra, ennek ellenére 
nagy volt a polgári lakosság által elszen
vedett áldozatok száma. Közli ennek 
számszerű adatait és az 1970-ig megsem
misített lőszerek és egyéb robbanóanya
gok mennyiségét. A munkában részt ve
vő műszaki csapatok, aknakutató és tűz
szerész alakulatok mintegy 8 millió mun
kanapot fordítottak az ország területének 
robbanóanyagoktól való megtisztítására. 

A számokat részletes második világhá
borús bibliográfia, könyvszemle-rovat, 
valamint a tudományos élet hírei gazda
gítják. (Windisch Aladárné) 
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