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Piotr Matusak
7 września 1941 – 7 czerwca 2020

Historyk, wybitny specjalista w dziedzinie II wojny świato-
wej, szczególnie w zakresie problematyki Polskiego Państwa 
Podziemnego oraz ruchu oporu w Europie. Wieloletni nauczy-
ciel akademicki. Po ukończeniu w 1966 roku WSP w Krakowie 
uzyskał doktorat oraz habilitację na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, kolejno w latach 1973 i 1983. W 1987 roku otrzymał tytuł 
profesora zwyczajnego. W 1966 roku pracował w Centralnym 
Archiwum Wojskowym. W latach 1968−1970 był kierownikiem 
redakcji zestawu haseł i koordynacji − Wielkiej Encyklopedii Po-
wszechnej PWN. Od 1970 roku związany z Wojskowym Insty-
tutem Historycznym, gdzie kierował Pracownią Ruchu Oporu, 
a następnie Zakładem II Wojny Światowej. Począwszy od 1993 
roku związał się z Akademią Podlaską – obecnie Uniwersyte-
tem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Tam w 1994 
roku został dyrektorem Instytutu Historii, a od roku 1998 dzie-
kanem Wydziału Humanistycznego. W opiniach wielu osób był 
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uważany za twórcę tegoż Wydziału. Na przełomie XX i XXI wie-
ku był też dziekanem Wydziału Humanistycznego  Mazowiec-
kiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. 
Wielokrotnie odznaczany, laureat wielu prestiżowych nagród.

W latach 1999−2012 był prezesem Siedleckiego Towarzystwa 
Naukowego, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Mazo-
wieckiego Ośrodka Naukowego im. Prof. Herbsta, wiceprze-
wodniczącym Komisji Historycznej Zarządu Głównego OSP. 
Ponadto był członkiem Zarządu Fundacji Edukacyjnej Transfor-
macji, należał też do The Polish Historical Society w Stamford, 
Frankfurter Projekt Deutsch-polnische i Amerykańskiego To-
warzystwa Biografi cznego. 

Od 2002 roku był także prezesem Stowarzyszenia Dom Pol-
ski SARMACJA, z którym w 2019 roku Muzeum Niepodległości 
współorganizowało konferencję naukową ,,Samorządowe Insty-
tucje Kultury wobec wyzwań współczesności” w cyklu ,,Samo-
rząd mecenasem kultury”. W 2003 roku współtworzył Stowa-
rzyszenie Historyków Wojskowości, stając na czele władz tym-
czasowych. W latach 2006–2015 był prezesem, a od 2015 roku 
wiceprezesem tego  Stowarzyszenia. Był członkiem zespołów 
redakcyjnych oraz recenzentem kilku pism naukowych, wśród 
nich wydawanego przez Muzeum Niepodległości czasopisma 
humanistycznego ,,Niepodległość i Pamięć” oraz ,,Rocznika 
Kresowego”. W 2002 roku wszedł w skład Rady Programowej 
Pisma Miłośników Przeszłości ,,Pro Memoria”, w 2009 roku 
udzielił mi wywiadu, w którym przyznał: 

Jestem o tyle szczęśliwym człowiekiem, że przez 40 lat mogę łączyć pa-
sję z profesją. Tak się ułożyło moje życie, choć niejednokrotnie musiałem 
w nim dokonywać wielu trudnych wyborów zarówno merytorycznych, 
instytucjonalnych, jak też nie zawsze dla mnie korzystnych, a związanych 
z fi nansami. Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiałem możliwość 
własnej samorealizacji i rozwoju zainteresowań. Problematyka II wojny 
światowej interesuje mnie od dzieciństwa, bowiem moi rodzice działali 
w podziemiu, podobnie jak i znaczna część rodziny. Spośród pięciu bra-
ci mojej matki dwóch zostało zamordowanych, a pozostali działali w Ar-
mii Krajowej i Batalionach Chłopskich. Wieś Sulisławice na Kielecczyźnie, 
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z której pochodzę, była jednym z centrów grupy ,,Odwet” i oddziału ,,Ję-
drusiów”, którego dowódca Józef Wiącek ps. ,,Sowa” był naszym bliskim 
kuzynem ze strony mojej matki. Stąd temu sandomierskiemu obszarowi 
poświęciłem dwie książki. 

Inną ważną osobą w życiu Profesora był dziadek po kądzie-
li Jan Podsiadła, sprawujący urząd Przewodniczącego Sejmiku 
Samorządowego Powiatu Sandomierskiego. 

Zarówno prywatnie, jak i zawodowo Profesor był człowie-
kiem niezwykle przystępnym, otwartym, bezpośrednim w mię-
dzyludzkich relacjach. Pomimo swojego niekwestionowanego, 
wielkiego dorobku, nigdy nie rzucał cienia na początkujących 
adeptów, co znamionuje tylko najwybitniejsze jednostki. Jego 
życzliwość i chęć niesienia pomocy innym była niemal przysło-
wiowa. Był pełen pomysłów, zawsze skłonny do działania − do 
ostatnich chwil życia. Jego hobby stanowiły przede wszystkim 
sporty wodne oraz turystyka zagraniczna. 

Za wiele wspólnie podjętych działań oraz za okazaną mi po-
moc zawsze będę nosił w sercu ogromną wdzięczność…

Profesorze odpoczywaj w spokoju.

Krzysztof Bąkała 


