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70 LAT „PRZEGLĄDU HISTORYCZNO-OĝWIATOWEGO”
W 2017 roku minĊáo 70 lat od ukazania siĊ pierwszego numeru „Przeglądu
Historyczno-OĞwiatowego”. W jego podtytule napisano: „Kwartalnik poĞwiĊcony badaniom dziejów oĞwiaty i wychowania w Polsce”. W sáowie wstĊpnym do
pierwszego numeru czasopisma stwierdzono, Īe z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego powoáano do Īycia KomisjĊ do Badania Dziejów OĞwiaty
i Wychowania, której jednym z gáównych celów byáo zgromadzenie materiaáów
dotyczących tajnego nauczania podczas niemieckiej okupacji (o sowieckiej
w ogóle nie wspominano). Komisja ĞciĞle wspóápracowaáa z Referatem Historycznym Ministerstwa OĞwiaty. WaĪnym jej zadaniem byáo takĪe ukazanie rozwoju polskiej myĞli wychowawczej na przestrzeni XIX i XX wieku, zwáaszcza Īe
w czasie wojny ulegáy zniszczeniu bezcenne zasoby archiwalne. Ponadto polscy
badacze pozbawieni zostali dostĊpu do bogatych archiwów lwowskich. Komisja
postanowiáa w swojej pracy braü pod uwagĊ znaczenie Īywej tradycji zawartej
we wspomnieniach Ğwiadków i wspóátwórców wysiáków pedagogicznych zbiorowoĞci polskiej. Pobudziü do pisania wspomnieĔ dziaáaczy pedagogicznych,
którzy znają z autopsji dzieje szkoáy zaborczej i naszej walki o oĞwiatĊ w drugiej
poáowie XIX i początku XX w. to mogáoby nam bodaj czĊĞciowo wyrównaü straty
poniesione w materiale archiwalnym. Dlatego z wdziĊcznoĞcią witamy inicjatywĊ
Związku Nauczycielstwa Polskiego powoáania do Īycia czasopisma naukowego
poĞwiĊconego badaniom naszej przeszáoĞci oĞwiatowej. „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” pragnie na swych áamach dawaü oĞwietlenie faktów przeszáoĞci
oĞwiatowej, przede wszystkim najbliĪszej z okresu lat 1864–1945, wytwarzającej
demokratyczne tradycje walki o szkoáĊ polską, nie rezygnując naturalnie takĪe
z oĞwietlenia przeszáoĞci dalszej. Pragniemy w staáych dziaáach kwartalnika
– rozpraw, materiaáów, recenzyj, materiaáów ilustracyjnych, bibliografji, – pogáĊbiü znajomoĞü tego okresu. Szczególną wagĊ przywiązujemy do ogáaszania
ciekawszych wspomnieĔ i dokumentów. Apelujemy o pomoc i wspóápracĊ do tych
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wszystkich, spoĞród pracowników naukowych i nauczycielstwa, dla których nasza przeszáoĞü pedagogiczna, nasz wysiáek tworzenia szkoáy polskiej jest treĞcią
Īywą. [pisownia i interpunkcja cytatów oryginalne – red.].
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” pragnie byü organem prac Komisji
do Badania Dziejów OĞwiaty i Wychowania Z.N.P. Jej wysiáek obecnie poszedá
w kierunku ocalenia od zatraty, ujawnienia imponującego wysiáku konspiracyjnej
pracy oĞwiatowej czasu wojny1.
Nowe czasopismo miaáo charakter naukowy i byáo mocno związane z licznymi
inicjatywami badawczymi o tematyce historycznej i oĞwiatowej, podejmowanymi
przez Ğrodowisko nauczycielskie2. Pismo powstaáo z inicjatywy Czesáawa Wycecha, wówczas ministra oĞwiaty w Tymczasowym Rządzie JednoĞci Narodowej 3.
Konkretne kroki organizacyjne i formalne, zmierzające do uruchomienia czasopisma podjĊto w drugiej poáowie 1946 roku. W dniu 24 paĨdziernika Wojewódzki
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie wydaá zezwolenie na
skáadanie pierwszego numeru pisma. Wydawcą zostaá Związek Nauczycielstwa
Polskiego, a na redaktora periodyku powoáano docenta, a wkrótce prof. nadzw. dr.
hab. Uniwersytetu JagielloĔskiego Jana Hulewicza4. Cenzura zatwierdziáa równieĪ spis treĞci „Przeglądu”, który przedstawiaá siĊ nastĊpująco:

1

Od Redakcji, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1947, nr 1, s. 4.
TamĪe; L. Prusak, Zjazd oĞwiaty wojennej, „Gáos Nauczycielski” 1946, nr 11–12, s. 174–176; W. Gniazdowska, O materiaáy do dziejów tajnej oĞwiaty, „Gáos Nauczycielski” 1946, nr 13, s. 206–207; M. Laskowski,
Zróbmy to dziĞ, „Gáos Nauczycielski” 1945, nr 4, s. 126; B. Suchodolski, Pokáosie. O materiaáach Ĩródáowych
do prac oĞwiatowych w okresie wojny, „Gáos Nauczycielski” 1945, nr 6, s. 198. W artykule tym Suchodolski
informowaá, Īe Zakáad Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego zwróciá siĊ z apelem do wszystkich mających
wiedzĊ na temat pracy kulturalno-oĞwiatowej w okresie okupacji niemieckiej, aby pisali wspomnienia i relacje
na nastĊpujące tematy: 1) Moje wspomnienia z pracy oĞwiatowo-wychowawczej w okresie 1939–1945, 2) Moje
obserwacje z Īycia i charakteru máodzieĪy polskiej lat 1939–1945, 3) Moje przeĪycia i przemiany duchowe
w okresie 1939–1945; R. WroczyĔski, Notatki z okazji 25-lecia „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1983, nr 1, s. 8.
3
S. ĝwidwiĔski, Sprawozdanie z prac Komisji do Badania Dziejów OĞwiaty i Wychowania ZNP, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1947, nr 1, s. 189–190.
4
Internet, (dostĊp: 24.05.2017 r.), dostĊpny: www.pho.znp.edu.pl, Informacja o uruchamianym piĞmie
z pieczĊcią Wojewódzkiego UrzĊdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie z dnia 24 paĨdziernika 1946 roku. Jan Hulewicz (19 V 1907–7 X 1980), znany i ceniony historyk oĞwiaty, wychowania i nauki.
Autor takich m.in. opracowaĔ, jak: Udziaá Galicji w walce o szkoáĊ polską 1899–1914 (Warszawa 1934),
Sprawa wyĪszego wyksztaácenia kobiet w Polsce w XIX w. (Kraków 1939). Publikowaá takĪe na áamach „Ruchu Pedagogicznego”, „Chowanny”, „Pedagogium”, „Muzeum” i „Przeglądu Wspóáczesnego”. Przed wojną
pracowaá m.in. w PaĔstwowym Pedagogium w Krakowie, Studium Pedagogicznym Uniwersytetu JagielloĔskiego, gimnazjum i seminarium nauczycielskim w Krakowie. Pod koniec lat trzydziestych peániá funkcjĊ
kierownika Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium OkrĊgu Szkolnego Krakowskiego. W czasie
wojny przebywaá w Wielkiej Brytanii. Pod pseudonimem Adam OrdĊga wydaá wspólnie z Tymonem Terleckim dwutomową pracĊ zbiorową pt. Straty kultury polskiej 1939–1944 (Glasgow 1945). Od lipca 1943 r.
do poáowy 1945 r. byá redaktorem „WiadomoĞci Nauczycielskich”, organu Zrzeszenia Nauczycieli Polaków
w Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat peániá na obczyĨnie funkcjĊ kierownika Funduszu Kultury Narodowej, byá
kierownikiem Dziaáu Nauki i Szkolnictwa WyĪszego Ministerstwa WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego w Londynie, prowadziá wykáady w polskim Studium Pedagogicznym na Uniwersytecie w Edynburgu.
Blisko związany z ludowcami, w Londynie uwaĪany byá za „czáowieka [prof. Stanisáawa – W. Ch.] Kota”.
2
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Rozprawy i artykuáy.
Czesáaw Wycech: Praca oĞwiatowa w kraju w czasie wojny.
Stanisáaw Lorentz: W obronie kultury polskiej.
Stefan PieĔkowski: Nauka polska w czasie okupacji.
Bohdan NawroczyĔski: Kursy akademickie w CzĊstochowie w r. 1944/45.
Materiaáy i dokumenty.
Aleksander Birkenmajer: Co wáadze okupacyjne wiedziaáy o polskim tajnym
nauczaniu w Generalnej Guberni.
Recenzje.
A. Jobert: La Commision d’Education Nationale en Pologne (1773–
–1794). 1941 (Jan Hulewicz).
Uniwersytet PoznaĔski w czasie wojny. Wá[adysáaw] Kowalenko, Tajny uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940–1944 (Jan Hulewicz)5 .
W drugiej, uzupeánionej wersji spisu treĞci pierwszego numeru doáoĪono notĊ
redakcyjną, wyjaĞniającą charakter czasopisma i jego cele. Zamierzano teĪ wprowadziü inne uzupeánienia, np. dotyczące bibliograÞi, ale ostatecznie z nich zrezygnowano6. Ogáoszony drukiem pierwszy numer czasopisma odbiegaá znacznie
od propozycji przedstawionej WUKPPiW w Krakowie. Obejmowaá takie dziaáy,
jak: Artykuáy, Materiaáy, Recenzje, KronikĊ, a takĪe oddzielnie odnotowywaá zamieszczone w caáym tekĞcie ilustracje. Wszystkie dziaáy czasopisma odznaczaáy
siĊ wysokim poziomem. Zamieszczone w pierwszym numerze „Przeglądu” artykuáy byáy referatami wygáoszonymi na ZjeĨdzie OĞwiatowym, nazywanym równieĪ Zjazdem OĞwiaty Wojennej, zwoáanym w dniu 2 maja 1946 roku, na którym
przeanalizowano inicjatywy podejmowane przez Departament OĞwiaty i Kultury
Delegatury Rządu RP (londyĔskiego) na Kraj oraz Tajną OrganizacjĊ Nauczycielską w czasie okupacji 7.
Na szczególną uwagĊ zasáuguje opublikowane w pierwszym numerze „Przeglądu” opracowanie Czesáawa Wycecha dotyczące podziemnej dziaáalnoĞci
oĞwiatowej na terenie okupowanego kraju i roli w tym zakresie DOiK. Zawiera
ono informacje, które do dnia dzisiejszego mają bardzo duĪe znaczenie w badaniach na temat tajnego nauczania8. Unikalny charakter posiada materiaá tego
samego autora dotyczący wybranych zagadnieĔ dziaáalnoĞci organizacyjnej i te-

Zwolennik przyjazdu polskich nauczycieli z Wielkiej Brytanii do kraju. Po powrocie do Polski w 1945 roku
podjąá pracĊ na Uniwersytecie JagielloĔskim. Szerzej: R. Dutkowa, Jan Hulewicz uczony i pedagog, „Przegląd
Historyczno-OĞwiatowy” 1982, nr 3–4, s. 223–233.
5
Internet, (dostĊp: 24.05.2017 r.), dostĊpny: www.pho.znp.edu.pl, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”, spis
treĞci z pieczĊcią Wojewódzkiego UrzĊdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie z dnia 24 paĨdziernika 1946 roku.
6
TamĪe, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”, spis treĞci nieopieczĊtowany.
7
S. ĝwidwiĔski, Sprawozdanie…, s. 190. Zarówno DOiK, jak i TON kierowane byáy przez związanego
z ruchem ludowym Czesáawa Wycecha.
8
C. Wycech, Praca oĞwiatowa w kraju w czasie wojny, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1947, nr 1,
s. 5–103.
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renowych struktur oĞwiatowo-kulturalnych podlegáych DOiK9. Interesujące są
równieĪ inne artykuáy zamieszczone na áamach czasopisma. Zwraca uwagĊ fakt,
Īe numer pierwszy jest jedynym, w którym moĪna byáo jeszcze pod koniec lat
czterdziestych zamieĞciü szersze informacje o dziaáalnoĞci struktur oĞwiatowych
podziemnego paĔstwa polskiego, podlegáych rządowi RP w Londynie. Szybko
zmieniająca siĊ sytuacja polityczna w kraju po sfaászowanych wyborach 19 stycznia 1947 roku uniemoĪliwiáa podejmowanie tego tematu na dáugie lata.
Cenne informacje dla badaczy historii nauki, oĞwiaty i wychowania zawierają
takĪe opublikowane na áamach periodyku liczne recenzje pozycji wydawniczych,
dotyczących okresu wojennego. WiĊkszoĞü z nich wyszáa spod pióra redaktora
Jana Hulewicza. Ich podstawowym celem byáo zwrócenie uwagi czytelników na
wielkoĞü dokonaĔ polskich uczonych i nauczycieli w mrocznych latach okupacji.
Przedstawiaáy bohaterskie postawy wszystkich pokoleĔ Polaków w walce o zachowanie intelektualnej toĪsamoĞci i utrzymanie ducha narodowego 10.
Drugi numer „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” ukazaá siĊ w ostatnim
kwartale 1947 roku. PoĞwiĊcony zostaá wybranym zagadnieniom polskiego ruchu
nauczycielskiego. W liĞcie do Heleny RadliĔskiej z 4 maja 1947 roku Jan Hulewicz pisaá, Īe „Przegląd” ma trudnoĞci z uzyskaniem papieru11, ale jednoczeĞnie
wyraĪaá przekonanie, Īe mimo tych przeszkód pismo zostanie wydane w zaplanowanym czasie. Autorami artykuáów opublikowanych w tym numerze byli: Karol
Klimek – Związek Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni 40 lat w Królestwie
i Polsce Niepodlegáej, Eugeniusz Müller – Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji, Stefan Julian BrzeziĔski – Początki ruchu nauczycielskiego
w Kongresówce, Karol Klimek – Pilaszków, Stanisáaw Brzozowski – Rządy komisaryczne ZNP, Czesáaw Wycech – Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945 12.
W numerze zamieszczono takĪe sylwetki wybitnych dziaáaczy ruchu nauczycielskiego i oĞwiatowego. Eugeniusz Müller przedstawiá dziaáalnoĞü Stefana
Zaleskiego (ĝwitáomira), Stanisáawa Nowaka i Juliana Smulikowskiego. Helena
Grotowska ukazaáa postaü Ksawerego Praussa. Wacáaw Polkowski zaprezentowaá dokonania Zygmunta Nowickiego, Helena RadliĔska skoncentrowaáa swoją
uwagĊ na pracy Stanisáawa Kalinowskiego, a Stanisáaw ĝwidwiĔski scharakteryzowaá dziaáalnoĞü Stefana KopciĔskiego i Adama Próchnika13.

9
TenĪe, Prace organizacyjne Departamentu OĞwiaty i Kultury, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1947,
nr 1, s. 160–163. Do problematyki zawartej w tym i poprzednim artykule nawiązywaá autor na áamach tegoĪ
czasopisma jeszcze w publikacji: Z dziejów tajnej dziaáalnoĞci oĞwiatowo-kulturalnej (Departament OĞwiaty
i Kultury), „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1962, nr 3, s. 343–368.
10
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1947, nr 1, s. 171–184.
11
Listy Jana Hulewicza do Heleny RadliĔskiej z lat 1945–1954, oprac. W. Theiss, „Przegląd HistorycznoOĞwiatowy” 1998, nr 3–4, s. 181.
12
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1947, nr 2, s. 3–145.
13
TamĪe, s. 146–232.
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W periodyku opublikowano Memoriaá Ministerstwa WyznaĔ Religijnych
i OĞwiecenia Publicznego do Zarządu Gáównego ZNP z 1938 roku na temat przyczyn zawieszenia związku i wprowadzenia w nim zarządzania komisarycznego14.
Poinformowano, Īe w dniu 1 kwietnia 1947 roku odbyáo siĊ trzecie doroczne
posiedzenie Komisji do Badania Dziejów OĞwiaty i Wychowania ZNP, któremu
przewodniczyá Czesáaw Wycech. Uczestniczyli w nim: Wawrzyniec Dusza, Marian Falski, Wáadysáawa Hoszowska, Jan Hulewicz, Franciszek Klima, S. Lasowy,
Eugeniusz Müller, Stefan PieĔkowski i Stanisáaw ĝwidwiĔski. W trakcie obrad,
obok podjĊcia kilku innych waĪnych spraw, Komisja szczegóáowo przedyskutowaáa proponowaną zawartoĞü najbliĪszych numerów „Przeglądu”. Postanowiono,
Īe odbĊdą siĊ spotkania z osobami zasáuĪonymi w organizowaniu podziemnej
oĞwiaty w czasie okupacji w Lublinie, Kielcach, Warszawie i Krakowie. Celem
tych kontaktów miaáo byü zbieranie materiaáów na temat tajnego nauczania. Nawiązano takĪe bliską wspóápracĊ z Komisją do Dziejów OĞwiaty i Szkolnictwa
w Polsce Polskiej Akademii UmiejĊtnoĞci w Krakowie15.
Pod koniec drugiego numeru czasopisma znalazáa siĊ równieĪ informacja
na temat przygotowywanej ksiĊgi pamiątkowej z okazji czterdziestolecia pracy
naukowej prof. Stanisáawa Kota16. Zamieszczono teĪ zapowiedzi wydawnicze,
dotyczące dziejów oĞwiaty i kultury.
Na początku 1948 roku opublikowane zostaáy kolejne, tym razem poáączone,
dwa numery czasopisma z 1947 roku – trzeci i czwarty. Wydawcą ich byá nie ZNP,
a „Nasza KsiĊgarnia”. Zarówno opóĨnione wydanie kolejnych numerów, jak i ich
poáączenie najwyraĨniej wskazują, Īe Redakcja natraÞaáa znowu na znaczne
trudnoĞci w systematycznym wydawaniu „Przeglądu”. Wynikaáy one nie tylko
z káopotów związanych z uzyskaniem papieru, ale zapewne takĪe z nowej polityki
oĞwiatowej, wdraĪanej intensywnie w Īycie od 1947 roku. Stanisáaw Skrzeszewski w tym czasie byá przeciwny ukazywaniu dziaáalnoĞci tajnego szkolnictwa
i związanych z nim ludzi. Mając na uwadze korzystanie w perspektywie z sowieckich doĞwiadczeĔ w szkolnictwie i dorobku teoretycznego w pedagogice, ze
wzglĊdów ideologicznych nie chciaá siĊ odwoáywaü w odbudowie zniszczonej
oĞwiaty do osiągniĊü DOiK i ZNP w zakresie szeroko pojĊtego tajnego nauczania.
14

TamĪe, s. 233–238.
TamĪe, s. 238–239.
16
Studia z historii kultury polskiej, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1947, nr 2, s. 229. Opublikowanie tej informacji na áamach czasopisma z pewnoĞcią nie spotkaáo siĊ z aprobatą ówczesnych wáadz, które
juĪ wówczas uwaĪaáy S. Kota za przeciwnika politycznego. WĞród autorów rozpraw i artykuáów zamieszczonych w jubileuszowej ksiąĪce byli m.in. Henryk Barycz, ks. Stanisáaw Bednarski SJ, Jan Hulewicz, àukasz
Kurdybacha, Stanisáaw àempicki i Halina RadliĔska. Wydaniu tej publikacji sprzeciwiaá siĊ i nie chciaá jej
Þnansowaü (po konsultacji z Jakubem Bermanem) ze wzglĊdów politycznych Stanisáaw Skrzeszewski, który
ponownie objąá funkcjĊ ministra oĞwiaty. Ostatecznie ksiąĪkĊ wydano przy duĪym zaangaĪowaniu H. Barycza i J. Hulewicza w Cieszynie, Þnansując przedsiĊwziĊcie ze skáadek autorów zamieszczonych w niej
artykuáów. Mimo upáywu lat jest to nadal bardzo wartoĞciowa pozycja wydawnicza, por. W. Chmielewski,
Stanisáaw Skrzeszewski wobec ludzi nauki w Ğwietle wáasnych notatek, listów i pism (1944–1950), Warszawa, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, OÞcyna Wydawnicza
ASPRA-JR, 2014, s. 127–129.
15
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Ludzi związanych z Czesáawem Wycechem i Polskim Stronnictwem Ludowym
masowo usuwano z administracji szkolnej 17. Zlikwidowano w Ministerstwie
OĞwiaty Referat Rewindykacji i OdszkodowaĔ (aby m.in. nie wnoszono roszczeĔ
za utracony majątek na Wschodzie) oraz Referat Historyczny, a samodzielne Biuro Ziem Odzyskanych, zajmujące siĊ szkolnictwem na tym terenie, okrojono do
niewielkiego Referatu Ziem Odzyskanych, który niebawem równieĪ zaprzestaá
dziaáalnoĞci 18.
Wydany numer áączony 3–4 zawieraá cztery interesujące artykuáy: Henryka
Barycza – Stan i perspektywy rozwoju historii oĞwiaty i wychowania w Polsce,
Kazimierza Konarskiego – Ministerstwo W.R.iO.P. w latach 1917–1921, Stanisáawa ĝwidwiĔskiego – Sejm nauczycielski w dziejach polskiej demokracji
oĞwiatowej, T.N.S.W. w latach wojny – fragment wiĊkszej pracy zbiorowej, pod
redakcją Maksymiliana Tazbira19.
W drugiej czĊĞci numeru zamieszczono sylwetki kilku pedagogów. Stefan
Julian BrzeziĔski scharakteryzowaá dziaáalnoĞü Stefanii Sempoáowskiej, Helena
Ceysingerówna omówiáa dokonania Marii DzierĪanowskiej, Stanisáaw àempicki
przeanalizowaá dorobek Kazimierza Twardowskiego, Jan Hulewicz przedstawiá
osiągniĊcia zmaráego niedawno Stanisáawa àempickiego, a Stanisáaw ĝwidwiĔski i Wacáaw Polkowski ukazali sylwetkĊ Kazimierza Mamaczara 20. Pod koniec
czasopisma, w dziale przeznaczonym na materiaáy scharakteryzowano zasoby
archiwalne do dziejów szkolnictwa znajdujące siĊ w áódzkich archiwach21. Opublikowano takĪe recenzje kilku ksiąĪek22.
Rocznik 1947 periodyku wydano w drukarni Wáadysáaw L. Anczyca i Spóáki
w Krakowie. NastĊpny rocznik oddano do druku w juĪ caákowicie kontrolowanej
przez wáadzĊ „Naszej KsiĊgarni” w Warszawie przy ul. Smulikowskiego. Redakcja
mieĞciáa siĊ w Krakowie, najpierw przy ul. Barskiej 10, m. 5, nastĊpnie w al. Sáowackiego nr 12, m. 5. ĝrednia objĊtoĞü pierwszych trzech numerów czasopisma
ksztaátowaáa siĊ w granicach 15 arkuszy wydawniczych, a nakáad periodyku wynosiá 3 tys. egzemplarzy 23.
Dalsze losy „Przeglądu” w Ğwietle materiaáów, na które zdoáano do chwili
obecnej natraÞü, niestety, nie są juĪ tak w peáni jasne i klarowne. W zasobach
archiwalnych znajduje siĊ Spis wspomnieĔ opracowanych dla piątego numeru „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”, poĞwiĊconego stratom osobowym

17
W. Chmielewski, Polska administracja szkolna w latach 1944–1950, Piotrków Trybunalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2013, s. 293–299.
18
TamĪe, s. 311.
19
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1947, nr 3–4, s. 3–85.
20
TamĪe, s. 86–143.
21
TamĪe, s. 144–148.
22
TamĪe, s. 148–160.
23
Internet, (dostĊp: 24.05.2017 r.), dostĊpny: www.pho.znp.edu.pl, Karta ewidencyjna z 12 listopada
1948 roku, podpisana przez Jana Hulewicza, pieczĊü Wojewódzkiego UrzĊdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie. Zwraca uwagĊ fakt, Īe miejsce na Kolegium Redakcyjne w Karcie ewidencyjnej pozostawiono niewypeánione.

70 LAT „PRZEGLĄDU HISTORYCZNO-OĝWIATOWEGO”

15

polskiego Ğwiata pedagogicznego w latach wojny 1939–1945 (Stan w dniu
15 kwietnia 1945)24. Zawiera on listĊ autorów wspomnieĔ i osób nieĪyjących,
którym te noty zostaáy poĞwiĊcone. WĞród nich są m.in.: ks. Stanisáaw Bednarski
SJ, Maryna Falska, Zygmunt Kukulski, Zygmunt Nowicki, Maciej Rataj, Henryk
Rowid i wielu innych zasáuĪonych dziaáaczy nauczycielskich, oĞwiatowych oraz
pedagogów. Zachowany zostaá równieĪ drugi, chociaĪ niepeány Spis wspomnieĔ
do piątego numeru „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” zamówionych, które
powinny nadejĞü w najbliĪszym czasie 25. Wynika z niego, Īe gdy byá kompletny
(brak jednej strony z nazwiskami), obejmowaá 59 osób, o których miano nadesáaü
opracowane wspomnienia. 33 nazwiska są widoczne na dwóch zachowanych
stronach. Znajdują siĊ wĞród nich: Izabela MoszczeĔska, Janusz Korczak, Ignacy Solarz, Marcin Wasyluk. Numer piąty przewidziany byá do opublikowania
w 1948 roku. Ze wzglĊdu jednak na powiĊkszający siĊ zasób sylwetek nauczycieli, którzy zginĊli w czasie wojny lub teĪ zmarli zaraz po niej (np. Jan SmoleĔ,
Teodor Viweger), czyli, jak to okreĞliá Jan Hulewicz, z uwagi na rozrost materiaáu numeru nekrologowego, podjĊto decyzjĊ o poĞwiĊceniu caáego rocznika
1948 „Przeglądu” zagadnieniu strat osobowych wĞród dziaáaczy nauczycielskich,
oĞwiatowych i pedagogów od początku wojny w 1939 roku do 1945 roku. Opracowania sylwetek do litery K w drugiej poáowie wrzeĞnia 1948 roku byáy juĪ
w korekcie 26. Kontynuowano prace nad przygotowaniem kolejnych wspomnieĔ,
jednak czasopismo nie pojawiáo siĊ na rynku czytelniczym. Jak gáosi napis na
zachowanym egzemplarzu „Przeglądu”, wydrukowanym jednostronnie w „Naszej KsiĊgarni”, miaá siĊ on ukazaü w nakáadzie 3 tysiĊcy w czerwcu 1949 roku27.
Z pewnoĞcią taki byá plan. Jego realizacja przedstawiaáa siĊ jednak znacznie gorzej. Jak informują Jan Hulewicz i Ryszard WroczyĔski: Po ukazaniu siĊ czterech
pierwszych [w tym numeru 3–4 podwójnego – W. Ch.] zeszytów wydawnictwo
zostaáo przerwane. Zeszyt pierwszy z 1948 r szkice biograÞczne dziaáaczy ruchu
nauczycielskiego, zmaráych lub zamordowanych w czasie okupacji zachowaá siĊ
w kilku zaledwie odbitkach szczotkowych i nie dotará do rąk czytelników 28. Do
faktu tego Jan Hulewicz wracaá takĪe jeszcze póĨniej. Wspomina o tym obok
jeden z jego znanych doktorantów, prof. Adam Massalski, w artykule Mój Mistrz
– profesor dr Jan Hulewicz (1907–1980).
Na stronie redakcyjnej jednostronnie wydrukowanego (przygotowanego
prawdopodomnie do korekty) numeru nekrologowego „Przeglądu” datowanego
na 1949 rok (znajdującego siĊ w zbiorach specjalnych Biblioteki Naukowej PAU

24

Internet, (dostĊp: 24.05.2017 r.), dostĊpny: www.pho.znp.edu.pl
TamĪe.
26
Listy Jana Hulewicza do Heleny RadliĔskiej…, s. 186.
27
Internet, (dostĊp: 24.05.2017 r.), dostĊpny: www.pho.znp.edu.pl, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”
1949, nr 2.
28
J. Hulewicz, R. WroczyĔski, 10 lat „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1968, nr 1, s. 7.
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i PAN w Krakowie) napisano: Rok I NR 2. Na stronie trzeciej umieszczono zaĞ
w kilku wierszach dedykacjĊ: PamiĊci nauczycieli, dziaáaczy oĞwiatowych i pracowników naukowych na polu pedagogiki // zmaráych zamordowanych, zamĊczonych przez wroga w obozach Ğmierci w latach wojny 1939–1945 // wspomnienia
niniejsze poĞwiĊca // Związek Nauczycielstwa Polskiego // Instytut Wydawniczy
„Nasza KsiĊgarnia” // i //Redakcja Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego 29.
W przedmowie do tego numeru czasopisma reprezentujący stanowisko wáadzy Instytut Wydawniczy „Nasza KsiĊgarnia” zarzuciá publikowanym wspomnieniom i materiaáom biograÞcznym brak opracowaĔ dotyczących wielu zasáuĪonych lewicowych dziaáaczy nauczycielskich; niewystarczająco teĪ oĞwietlono ich
poglądy pedagogiczne i dziaáalnoĞü 30. JednoczeĞnie zapowiedziaá przygotowanie
drugiego wydania tych materiaáów i w związku z tym apelowaá o dalsze nadsyáanie tego typu opracowaĔ. Przygotowywany do wydrukowania „Przegląd” obejmowaá, jak wynika z numeracji, 416 stron. Oczekiwanie na niego byáo zapewne
duĪe, wszak zawieraá wiele not biograÞcznych. Zainteresowane nimi byáy rodziny
upamiĊtnionych w ten sposób, nieĪyjących juĪ nauczycieli. Dopominali siĊ o czasopismo takĪe autorzy poszczególnych artykuáów 31.
Wydrukowany jednostronnie numer „Przeglądu” otwiera wzruszający, a zarazem peáen dumy artykuá Stanisáawa Brzozowskiego pt. Nieznany Nauczyciel.
Pisząc o peánych poĞwiĊceĔ czynach zwykáych nauczycieli, autor rozwaĪaá:
W jakiej wiĊc formie najbardziej trafnej i najbardziej oddającej heroizm tych
setek i tysiĊcy nauczycieli naleĪaáoby utrwaliü pamiĊü? Pomnik, mauzoleum czy
teĪ prosty i skromny, jak proste byáo ich Īycie, grób Nieznanego Nauczyciela
miaáby byü wyrazem naszej pamiĊci, wciąĪ Īywej i odnawianej z pokolenia na
pokolenie? Nim to nastąpi, a moĪe nigdy nie nastąpi, naleĪy bodaj tym skromnym wspomnieniem ukazaü pracĊ, walkĊ i Ğmierü tych wszystkich, skądkolwiek
by byli: z Podlasia, Kujaw, Pomorza, ĝląska, Polesia, WileĔszczyzny, Krakowskiego – tych najskromniejszych ze skromnych – i w postaci jednej, symbolicznej,
a przecieĪ realnej i z prawdziwego zdarzenia, uczciü tysiące jej podobnych. Nie
trzeba zamykaü ich Īycia w sáowa patosu i w zdania wyszukane, nie trzeba wiązaü
rymami, a tylko po prostu opowiedzieü historiĊ jednego Īycia 32.
W dalszej czĊĞci tego niezwykáego i ostatniego w latach czterdziestych „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” w dziale Materiaáy zamieszczono informacjĊ
na temat zawartoĞci archiwów lubelskich w zakresie historii szkolnictwa, materiaáy dotyczące tajnego nauczania w Wielkopolsce oraz przedstawiono znĊcanie
siĊ Niemców nad nauczycielami bydgoskimi. Opublikowano teĪ imienny wykaz
110 nauczycieli z Bydgoszczy zamordowanych przez Niemców w pierwszych
29
Internet, (dostĊp: 24.05.2017 r.), dostĊpny: www.pho.znp.edu.pl, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”
1949, nr 2, s. 3.
30
TamĪe, s. 5.
31
TamĪe, Pismo adresowane do Tomasza Szczechury z dnia 21 listopada 1949 r.
32
TamĪe, S. Brzozowski, Nieznany Nauczyciel, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1949, nr 2, s. 8.
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dniach wojny i pochowanych w masowym grobie pod Fordonem, w tzw. dolinie
Ğmierci. Wydrukowano równieĪ artykuá polemiczny Wacáawa Polkowskiego na
temat Juliana Smulikowskiego. Ostatni dziaá tego numeru przeznaczono na recenzje 33.
„Przegląd” przestaá siĊ ukazywaü w trudnych czasach stalinowskich. Jan
Hulewicz, oceniając po latach znaczenie pierwszych numerów czasopisma w badaniach nad historią ruchu nauczycielskiego w Polsce, sáusznie stwierdziá, Īe zamieszczane w nim artykuáy i materiaáy posiadaáy wysoką wartoĞü naukową i wydatnie przyczyniáy siĊ do rozwoju zainteresowaĔ badaczy dziejami organizacji
nauczycielskich i sylwetkami poszczególnych dziaáaczy oĞwiatowych. PodkreĞliá,
Īe periodyk pozostaá w bliskim związku tematycznym z juĪ wydanymi czy teĪ
planowanymi publikacjami Czesáawa Wycecha, Kazimierza Maja – prezesa ZNP
i prof. Henryka Barycza na temat zawodu i ruchu nauczycielskiego34.
NaleĪy tu podkreĞliü, Īe przez caáy trudny okres czasopisma – „krakowski”
– bardzo waĪnym wspóápracownikiem Jana Hulewicza byá wáaĞnie Henryk Barycz 35, który pomagaá w redagowaniu pisma.
Po kilku latach od zaprzestania wydawania „Przeglądu” nadszedá okres
przemian w Īyciu spoáeczno-politycznym, czyli polski PaĨdziernik oraz związana z nim krótka „odwilĪ”. W niespeána trzy lata póĨniej, w drugiej poáowie
1959 roku pojawiá siĊ ponownie „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”. W jego
nieco zmienionym podtytule zapisano „Kwartalnik Związku Nauczycielstwa
Polskiego poĞwiĊcony dziejom wychowania i oĞwiaty”. Na dole strony tytuáowej
umieszczono informacjĊ: Rok II – 1 (5)36.
RedakcjĊ reaktywowanego czasopisma umieszczono w Warszawie. Wydawaáa go oÞcyna czĊĞciowo podobna z nazwy do tej z koĔca lat czterdziestych:
PaĔstwowe Wydawnictwo Literatury DzieciĊcej „Nasza KsiĊgarnia”. Redaktorem naczelnym czasopisma zostaá znany, wybitny pedagog i historyk myĞli pedagogicznej prof. Ryszard WroczyĔski 37, czáonkami Redakcji zaĞ: Jan Hulewicz,
Tadeusz Nowacki i TeoÞl WojeĔski. Sekretarzem Redakcji byáa Wanda Ferens.
Powoáano teĪ RadĊ Redakcyjną, w której skáad weszli: Henryk Barycz, Jan DobrzaĔski, Józef Kwiatek, Wacáaw Polkowski i Stanisáaw Tync 38. Szerzej na temat
niektórych kwestii dotyczących reaktywowania i dziaáalnoĞci „Przeglądu” pisze
obok prof. Wiesáaw Theiss w artykule: Listy Jana Hulewicza do Ryszarda WroczyĔskiego z 1959 r. W prowadzeniu pisma pomocna okazaáa siĊ Wanda Ferens.
33

TamĪe, Materiaáy i recenzje, s. 391–416.
J. Hulewicz, Stan i potrzeby badaĔ nad dziejami ruchu nauczycielskiego w Polsce, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1965, nr 3, s. 315–316.
35
T. W. Nowacki, Trzydziestolecie „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1989, nr 2, s. 135.
36
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1959, nr 1, s. 1.
37
Szerzej: W. Theiss, Ryszard WroczyĔski 1909–1987, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1988, nr 3,
s. 263–277.
38
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1959, nr 1, s. 2.
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Po niej stanowisko sekretarza redakcji objĊáa dr Wanda Wyrobkowa-Pawáowska.
Byáa ona, zdaniem wielu pamiĊtających jej pracĊ czáonków i wspóápracowników
Redakcji, osobą wprost niezastąpioną i powszechnie uznawaną za prawą rĊkĊ redaktora naczelnego Ryszarda WroczyĔskiego.
W nocie Od Redakcji oznajmiano: Wznawiając wydawnictwo Przeglądu
Historyczno-OĞwiatowego, kwartalnika poĞwiĊconego dziejom oĞwiaty i wychowania w Polsce pragniemy wypeániü dotkliwą lukĊ w naszym czasopiĞmiennictwie
naukowym. Historia oĞwiaty i wychowania w Polsce nie posiada bowiem wáasnego organu, co niewątpliwie jest jednym z czynników hamujących postĊp prac
badawczych w tej dziedzinie oraz rozwój zainteresowaĔ problematyką historii
oĞwiaty wĞród nauczycielstwa. W czasopiĞmie zamieszczaü bĊdziemy rozprawy
i materiaáy zarówno z dziejów szkoáy, jak i pozaszkolnej pracy spoáeczno-oĞwiatowej. […] pragniemy gáównie – choü nie wyáącznie – zeĞrodkowaü siĊ na nowszych
okresach. […] Obok rozpraw „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” zamieszczaü
bĊdzie w szerokim zakresie materiaáy z dziejów oĞwiaty i wychowania w Polsce
oraz ruchu nauczycielskiego, wspomnienia, monograÞe szkóá i placówek oĞwiatowych, sylwetki nauczycieli i dziaáaczy oĞwiatowych 39.
Na áamach reaktywowanego periodyku publikowano wiele interesujących
artykuáów i materiaáów. WĞród nich moĪna dla przykáadu wymieniü stenogram
z dyskusji przeprowadzonej w dniu 14 kwietnia 1972 roku przez RadĊ Redakcyjną, RedakcjĊ „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” i Biuro Historii ZNP na
temat nauczania historii wychowania w szkoáach wyĪszych40.
W swojej dziaáalnoĞci czasopismo napotykaáo jednak czasami na trudnoĞci
wynikające z nienadąĪania przemysáu poligraÞcznego w PRL za potrzebami
wydawniczymi. W przypadku „Przeglądu” objawem tego byáa nierytmicznoĞü
i opóĨnienia w ukazywaniu siĊ poszczególnych zeszytów, ograniczenie lub nawet
wyeliminowanie z druku tzw. tekstów trudnych technicznie, obniĪenie wysokoĞci nakáadu, niepomierne wydáuĪenie siĊ okresu oczekiwania autorów na druk,
a takĪe wzrost ceny Pisma 41. Charakteryzując w trzydziestolecie wznowienia
dziaáalnoĞci „Przeglądu” zamieszczone na jego áamach publikacje, prof. Tadeusz
Nowacki pisaá w 1989 roku: Dzieje ruchu nauczycielskiego oraz tajnej oĞwiaty
w czasie okupacji stanowią dwie gáówne osie dla bardzo róĪnorodnej i doĞü rozstrzelonej problematyki, w skáad której równieĪ wchodzą dzieje oĞwiaty polskiej
za granicą oraz związki pedagogiki polskiej ze Ğwiatowymi ideami i ruchami pedagogicznymi 42.
Niebawem, w rezultacie zachodzących zmian politycznych i odzyskiwania
przez PolskĊ peánej suwerennoĞci, tematyka artykuáów i materiaáów ulegáa znacz39

TamĪe, s. 3.
Dyskusja nad nauczaniem historii oĞwiaty i wychowania w szkoáach wyĪszych, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1972, nr 4, s. 647–691.
41
W. Theiss, Posiedzenie Rady Redakcyjnej „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1987, nr 3, s. 362.
42
T. W. Nowacki, Trzydziestolecie…, s. 137.
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nej zmianie. Pojawiáo siĊ wiele publikacji dotyczących m.in. martyrologii polskich
nauczycieli na Wschodzie. MiĊdzy innymi prof. Marian Walczak opublikowaá
obszerne materiaáy poĞwiĊcone nauczycielom i pracownikom nauki polskiej wiĊzionym w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz zamordowanym w Katyniu,
Charkowie i Miednoje43. Z kolei Bolesáaw GrzeĞ przygotowaá artykuá na temat
zaangaĪowania ZNP w obronĊ nauczycieli i pracowników represjonowanych w latach 1944–195644. We wáaĞciwym Ğwietle zaczĊto prezentowaü dorobek oĞwiaty
i wychowania w okresie miĊdzywojennym, w tym i inicjatywy edukacyjne podejmowane na wschodnich kresach Drugiej Rzeczypospolitej. Pojawiáa siĊ wnikliwa
interpretacja wielu obszarów dziejów oĞwiaty i wychowania w okresie PRL.
Dr Agnieszka GrĊdzik-Radziak (GrĊdzik) opublikowaáa w latach 2002–2010
cykl interesujących materiaáów dotyczących polskich nauczycieli pochodzących
z ziem póánocno-wschodnich i poáudniowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, oÞar zbrodni sowieckich, deportowanych, wiĊzionych i mordowanych w latach
1939–1941 oraz artykuáy na temat tajnego nauczania na tych terenach pod okupacją niemiecką45.
Do początku 1992 roku „Przegląd” byá kwartalnikiem ZNP 46. W dniu 18 lutego tegoĪ roku Prezydium Zarządu Gáównego ZNP podjĊáo uchwaáĊ o zawieszeniu wydawania czasopisma 47. Od nieco opóĨnionego opublikowania numeru
1–2 w 1992 roku do numeru 1–2 w 2004 roku periodyk ukazywaá siĊ pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, jako publikacja Þnansowana przez
Komitet BadaĔ Naukowych, a nastĊpnie ze Ğrodków Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego. Od poáowy 2004 roku do koĔca 2009 roku wspóáwydawcą
„Przeglądu” staá siĊ ponownie Związek Nauczycielstwa Polskiego, przekazując
na jego utrzymanie znaczne Ğrodki. W miĊdzyczasie zaczĊáy pojawiaü siĊ coraz
wiĊksze trudnoĞci z Þnansowaniem czasopisma. Dramatyczną wrĊcz sytuacjĊ odwróciá Zarząd Gáówny ZNP pod kierownictwem Sáawomira Broniarza, który od
2010 roku w caáoĞci wydaje i pokrywa wszelkie koszty związane z ukazywaniem
siĊ „Przeglądu”. Przetrwanie periodyku w niesprzyjających warunkach materialnych moĪliwe byáo dziĊki staáej trosce jego dáugoletniego redaktora naczelnego
prof. Mariana Walczaka (od 1987 do maja 2017 r.), byáego prezesa Zarządu Gáównego ZNP i dyrektora generalnego Polskiej Akademii Nauk 48, który nie szczĊdziá
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B. GrzeĞ, Związek Nauczycielstwa Polskiego w obronie represjonowanych pracowników oĞwiaty i nauki (1944–1956), „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 2000, wydanie specjalne, s. 63–82.
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Szerzej: S. Mauersberg, Profesor Marian Walczak w 75 rocznicĊ urodzin, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” 1998, nr 3–4, s. 145–150.
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wysiáku, aby rozwijaü czasopismo i skupiaü wokóá niego jak najlepszych autorów,
zarówno tych znanych, doĞwiadczonych, jak i początkujących, wkraczających
dopiero w pracĊ naukową. Pod jego kierownictwem czasopismo staáo siĊ waĪnym
ogniwem w zakresie badaĔ nad najnowszą historią myĞli pedagogicznej. W dziele tym wspieraá go cennymi uwagami i czyni to nadal z wielkim poĪytkiem dla
periodyku wielce zasáuĪony historyk wychowania prof. Józef Miąso, który jest
najstarszym staĪem czáonkiem Redakcji. Bardzo waĪną rolĊ speánia w Redakcji
prof. Karol PoznaĔski. To wedáug jego koncepcji i pod jego kierownictwem opracowana zostaáa BibliograÞa „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” za 60 lat
dziaáalnoĞci wydawniczej (1947–2007)49. Niestrudzenie swoimi uwagami, wnioskami i ocenami systematycznie dzieli siĊ prof. Jerzy Doroszewski. Inspirującymi
koncepcjami wspiera pracĊ „Przeglądu” prof. Halina Taborska (Wielka Brytania)
– do niedawna rektor Polskiego Uniwersytetu na ObczyĨnie w Londynie. Wielkie
zasáugi dla czasopisma poáoĪyá prof. Stanisáaw Mauersberg50, który jako czáonek
i sekretarz Redakcji przez dwadzieĞcia lat dbaá o poziom merytoryczny, zapewniaá recenzentów dla poszczególnych artykuáów, nadaá ksztaát przypisom, które od
kilku lat nie są zmieniane. Prowadziá teĪ korespondencjĊ w sprawie Þnansowania
periodyku i utrzymywaá staáy kontakt z wydającymi go oÞcynami wydawniczymi
w Radomiu i Kielcach.
NaleĪy podkreĞliü, Īe „Przegląd” ma Naukową RadĊ Redakcyjną, w skáad
której wchodzą: prof. Marian Walczak (przewodniczący), mgr Sáawomir Broniarz,
prof. Wiesáaw JamroĪek, dr Józef Krasuski, prof. Adam Massalski, prof. Lech
Mokrzecki, prof. Frank Tosch (Niemcy), prof. Stefania Walasek i ks. prof. Edward Walewander. WaĪną rolĊ speániają recenzenci zamieszczanych na áamach
czasopisma publikacji, przyczyniając siĊ w istotny sposób do zachowania jego
wáaĞciwego poziomu naukowego. W okresie kierowania czasopismem przez
Mariana Walczaka sekretarzami Redakcji byli kolejno: Wiesáaw Theiss, Tadeusz
Suberlak, Stanisáaw Mauersberg i Witold Chmielewski.
Od kilu lat czasopismo jest zarejestrowane w bazie ERIH (European Reference Index for the Humanities). Wprowadzono w nim równieĪ rejestracjĊ
artykuáów w systemie identyÞkacji elektronicznej DOI (digital object identiÞer
– cyfrowy identyÞkator dokumentu elektronicznego). Od początku 2015 do koĔca
2017 roku zarejestrowano w ten sposób 75 artykuáów „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”. DziĊki temu publikacje zamieszczone w periodyku mogą byü
cytowane w systemie DOI, obejmującym caáą EuropĊ. W ten sposób nastĊpuje
upowszechnienie i umiĊdzynarodowienie czasopisma.
W ciągu ostatnich lat uruchomiono teĪ stronĊ internetową czasopisma:
www.pho.znp.edu.pl. Do chwili obecnej umieszczono na niej 88 numerów perio-
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dyku, w tym wszystkie z lat czterdziestych51. Trwają sukcesywne prace nad opublikowaniem w sieci kolejnych numerów „Przeglądu”. Bardzo dobrze rozwija siĊ
wspóápraca Redakcji z Wydawnictwem Pedagogicznym ZNP w Kielcach.
Dokonania czasopisma nie byáyby moĪliwe bez staáej, bezpoĞredniej opieki
i wsparcia ze strony prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego pana Sáawomira
Broniarza, za które Redakcja bardzo serdecznie dziĊkuje.
Reasumując, moĪna stwierdziü, Īe w okresie siedemdziesiĊciolecia istnienia
„Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” bardzo dobrze zasáuĪyá siĊ dla rozwoju historii polskiej myĞli pedagogicznej. Na jego áamach publikują artykuáy i materiaáy
najznakomitsi autorzy. Nieustannie jest teĪ udostĊpniany początkującym pracownikom naukowym. Poruszana w publikacjach problematyka tradycyjnie jest
zróĪnicowana i obejmuje wszystkie obszary historii nauki, oĞwiaty i wychowania.
Redakcja i skupieni wokóá niej autorzy pragną podwyĪszaü poziom naukowy czasopisma i dąĪyü do zwiĊkszenia jego czytelnictwa nie tylko wĞród pracowników
naukowych, ale takĪe nauczycieli i studentów pedagogiki oraz wszystkich, którym bliski jest dorobek myĞli pedagogicznej w kraju, Europie i na Ğwiecie.
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70 years of “Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” (“The Journal of History and
Education”)
Summary
“Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” was Þrst published in 1947 as an organ
of the Board for Studies on the History of Upbringing and Education of the Polish Teachers’ Union. Prof. Jan Hulewicz became the editor of the journal. After
a few copies were issued, the activity of the journal was stopped by the authorities.
It was reissued in 1959. Back then, the editor-in-chief was Prof. Ryszard WroczyĔski. In 1987, the position was held by Prof. Marian Walczak. The journal publishes
articles and materials which refer to the history of the pedagogical thought. It cooperates with both experienced and novice scholars. For several years, it came out
under the patronage of the Polish Educational Research Association. Currently,
it is published again by the Polish Teachers’ Union. The quarterly journal has
its own website, where many of the previous issues can be found. The journal
is included in the ERIH listings (European Reference Index for the Humanities).
The published articles are also registered in the DOI electronic identiÞcation
system (digital object identiÞer). The editorial team and all the authors strive to
continually raise the standard of the journal and to increase its readership among
those for whom the achievements of the pedagogical thought are important.
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