
YCZENIA JUBILEUSZOWE 7

ARTYKU Y I MATERIA Y

JUBILEUSZOWE

Przegl d Historyczno-O wiatowy
2017, nr 3–4

PL ISSN 0033-2178

YCZENIA JUBILEUSZOWE

Z wielk  satysfakcj  pragn  przekaza  Redakcji, Naukowej Radzie Progra-

mowej, Recenzentom oraz wszystkim autorom i czytelnikom „Przegl du Histo-

ryczno-O wiatowego” wyrazy wielkiego szacunku i uznania z racji pi knego 

jubileuszu siedemdziesi ciolecia dzia alno ci. Jest to satysfakcja pe na z uwagi 

na fakt, e czasopismo to przez wiele lat by o i jest organem ZG ZNP. W swoich 

dziejach przechodzi o ró ne okresy i procesy, reorganizacje i modyÞ kacje, ale 

nigdy nie zmieni o swojego charakteru i przeznaczenia.

„Przegl d Historyczno-O wiatowy”, jako naukowy periodyk, posiada bogat  

histori . Powsta  on w trudnym okresie po zako czeniu drugiej wojny wiatowej, 

co by o niew tpliwie wyrazem du ego zaanga owania Zwi zku Nauczycielstwa 

Polskiego w podj cie bada  nad dorobkiem my li i praktyki pedagogicznej.

Sam proÞ l, uk ad i przede wszystkim poziom czasopisma w g ównej mierze 

by y zas ug  naczelnych redaktorów. W ci gu ca ego okresu jego funkcjonowa-

nia obowi zki te pe nili profesorowie Jan Hulewicz, Ryszard Wroczy ski i Ma-

rian Walczak. Wszyscy oni byli indywidualno ciami du ego formatu. Przede 

wszystkim sami posiadali niepodwa aln  pozycj  naukow . Równocze nie pre-

zentowali du e do wiadczenie organizacyjne i naukowe, ale przede wszystkim 

mieli wielkie umiej tno ci otaczania si  lud mi twórczymi i aktywnymi. Dzi ki 

temu poziom czasopisma by  zawsze wysoki, a prezentowane w nim materia y 

oryginalne i ciekawe.

„Przegl d Historyczno-O wiatowy” przez ca y okres swojego funkcjonowa-

nia znakomicie spe nia  swoje zadania. Przede wszystkim s u y  Zwi zkowi w po-

znawaniu i utrwalaniu jego historii. Bez w tpienia przyczyni  si  do pog bienia 

wiedzy o dziejach ca ego ruchu zwi zkowego, wielu organizacji o wiatowych 

oraz dziejów o wiaty i wychowania. Pozwoli  na poznanie dziejów szczególnie 

zas u onych placówek o wiatowych, a tak e utrwalenie zas ug wielu wybitnych 
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pedagogów. Równocze nie wielu pracownikom naukowym umo liwia  prowa-

dzenie bada  i ich upowszechnianie. S  to wi c dokonania niepodwa alne. Przy-

pominaj c je, jeszcze raz pragn  podzi kowa  i wyrazi  s owa uznania wszystkim 

tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili si  do jego sta ego rozwoju.

Jednocze nie pragn  yczy  Redakcji, Naukowej Radzie Redakcyjnej, Re-

cenzentom poszczególnych tomów oraz wszystkim Autorom zwi zanym z zas u-

onym czasopismem ZNP wszelkiej pomy lno ci osobistej i dalszych osi gni  

na polu nauki.
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