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ĩYCZENIA JUBILEUSZOWE
Z wielką satysfakcją pragnĊ przekazaü Redakcji, Naukowej Radzie Programowej, Recenzentom oraz wszystkim autorom i czytelnikom „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” wyrazy wielkiego szacunku i uznania z racji piĊknego
jubileuszu siedemdziesiĊciolecia dziaáalnoĞci. Jest to satysfakcja peána z uwagi
na fakt, Īe czasopismo to przez wiele lat byáo i jest organem ZG ZNP. W swoich
dziejach przechodziáo róĪne okresy i procesy, reorganizacje i modyÞkacje, ale
nigdy nie zmieniáo swojego charakteru i przeznaczenia.
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”, jako naukowy periodyk, posiada bogatą
historiĊ. Powstaá on w trudnym okresie po zakoĔczeniu drugiej wojny Ğwiatowej,
co byáo niewątpliwie wyrazem duĪego zaangaĪowania Związku Nauczycielstwa
Polskiego w podjĊcie badaĔ nad dorobkiem myĞli i praktyki pedagogicznej.
Sam proÞl, ukáad i przede wszystkim poziom czasopisma w gáównej mierze
byáy zasáugą naczelnych redaktorów. W ciągu caáego okresu jego funkcjonowania obowiązki te peánili profesorowie Jan Hulewicz, Ryszard WroczyĔski i Marian Walczak. Wszyscy oni byli indywidualnoĞciami duĪego formatu. Przede
wszystkim sami posiadali niepodwaĪalną pozycjĊ naukową. RównoczeĞnie prezentowali duĪe doĞwiadczenie organizacyjne i naukowe, ale przede wszystkim
mieli wielkie umiejĊtnoĞci otaczania siĊ ludĨmi twórczymi i aktywnymi. DziĊki
temu poziom czasopisma byá zawsze wysoki, a prezentowane w nim materiaáy
oryginalne i ciekawe.
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” przez caáy okres swojego funkcjonowania znakomicie speániaá swoje zadania. Przede wszystkim sáuĪyá Związkowi w poznawaniu i utrwalaniu jego historii. Bez wątpienia przyczyniá siĊ do pogáĊbienia
wiedzy o dziejach caáego ruchu związkowego, wielu organizacji oĞwiatowych
oraz dziejów oĞwiaty i wychowania. Pozwoliá na poznanie dziejów szczególnie
zasáuĪonych placówek oĞwiatowych, a takĪe utrwalenie zasáug wielu wybitnych
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pedagogów. RównoczeĞnie wielu pracownikom naukowym umoĪliwiaá prowadzenie badaĔ i ich upowszechnianie. Są to wiĊc dokonania niepodwaĪalne. Przypominając je, jeszcze raz pragnĊ podziĊkowaü i wyraziü sáowa uznania wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siĊ do jego staáego rozwoju.
JednoczeĞnie pragnĊ Īyczyü Redakcji, Naukowej Radzie Redakcyjnej, Recenzentom poszczególnych tomów oraz wszystkim Autorom związanym z zasáuĪonym czasopismem ZNP wszelkiej pomyĞlnoĞci osobistej i dalszych osiągniĊü
na polu nauki.
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