100-lecie pisma „Bellona”
„Kwartalnik Bellona” jest jednym z najstarszych polskich czasopism naukowych, ukazującym się
bez przerwy od 1918 roku. Jego wydawcą jest Wojskowy Instytut Wydawniczy. Na łamach
kwartalnika ludzie nauki poruszają problemy z zakresu strategii i taktyki wojskowej,
funkcjonowania współczesnych sił zbrojnych, studiów strategicznych oraz bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego.

Film: WCEO, WIW

20 lutego 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 100. rocznicy ukazania się
pierwszego numeru „Bellony”. – Pismo stworzyło pokolenie, które rozpoczęło w 1918 roku
odbudowę polskiego państwa i jego bezpieczeństwa – mówił Maciej Podczaski, dyrektor
Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy czasopisma. Okrągłe urodziny redakcja
periodyku świętowała w gronie współtwórców, czytelników oraz przedstawicieli wojskowej myśli
naukowej.
Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.

– „Bellona” jest szczególnym świadkiem polskiej drogi do niepodległości i pismem, które wspierało
tworzenie polskiego wojska w początkach naszej państwowości – napisał minister obrony Mariusz
Błaszczak w liście do uczestników gali. Posłanie odczytał wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Szef
MON zaznaczył, że misja, z jaką powstało czasopismo, jest nadal aktualna, a Wojsko Polskie,
modernizując się i przygotowując do nowych wyzwań, potrzebuje wsparcia naukowego.

Z okazji jubileuszu wydana została „Księga pamiątkowa. Arma Virumque Cano. 100 lat pisma
naukowego Bellona 1918-2018”. Publikacja zawiera przedruk trzynastu artykułów z różnych
okresów ukazywania się pisma, napisanych przez najwybitniejszych autorów, znawców
problematyki wojskowej. – Ich dobór ukazuje, jak trudna i kręta była droga prowadząca Polaków
od II Rzeczypospolitej do nowego odrodzenia ich suwerenności. Nie było łatwo dokonać wyboru,
który stanowiłby swoistą syntezę losu tego pisma, będącego głównym miejscem refleksji nad
polską myślą wojskową – napisał we wstępie dr hab. Piotr Grochmalski, redaktor naczelny
„Kwartalnika Bellona”. – Ten szczególny wybór ze stuletniej historii czasopisma, najbardziej
zasłużonego dla polskiej myśli wojskowej i dla budowania naszej kultury strategicznej, ma
przypomnieć żywą myśl tych, którzy zasłużyli swoim dziełem na naszą o nich pamięć – dodał.
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