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70 LAT „PRZEGL DU HISTORYCZNO-O WIATOWEGO”

W 2017 roku min o 70 lat od ukazania si  pierwszego numeru „Przegl du 

Historyczno-O wiatowego”. W jego podtytule napisano: „Kwartalnik po wi co-

ny badaniom dziejów o wiaty i wychowania w Polsce”. W s owie wst pnym do 

pierwszego numeru czasopisma stwierdzono, e z inicjatywy Zwi zku Nauczy-

cielstwa Polskiego powo ano do ycia Komisj  do Badania Dziejów O wiaty 

i Wychowania, której jednym z g ównych celów by o zgromadzenie materia ów 

dotycz cych tajnego nauczania podczas niemieckiej okupacji (o sowieckiej 

w ogóle nie wspominano). Komisja ci le wspó pracowa a z Referatem Histo-

rycznym Ministerstwa O wiaty. Wa nym jej zadaniem by o tak e ukazanie roz-

woju polskiej my li wychowawczej na przestrzeni XIX i XX wieku, zw aszcza e 

w czasie wojny uleg y zniszczeniu bezcenne zasoby archiwalne. Ponadto polscy 

badacze pozbawieni zostali dost pu do bogatych archiwów lwowskich. Komisja 

postanowi a w swojej pracy bra  pod uwag  znaczenie ywej tradycji zawartej 

we wspomnieniach wiadków i wspó twórców wysi ków pedagogicznych zbio-

rowo ci polskiej. Pobudzi  do pisania wspomnie  dzia aczy pedagogicznych, 

którzy znaj  z autopsji dzieje szko y zaborczej i naszej walki o o wiat  w drugiej 

po owie XIX i pocz tku XX w. to mog oby nam bodaj cz ciowo wyrówna  straty 

poniesione w materiale archiwalnym. Dlatego z wdzi czno ci  witamy inicjatyw  

Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego powo ania do ycia czasopisma naukowego 

po wi conego badaniom naszej przesz o ci o wiatowej. „Przegl d Historyczno-

-O wiatowy” pragnie na swych amach dawa  o wietlenie faktów przesz o ci 

o wiatowej, przede wszystkim najbli szej z okresu lat 1864–1945, wytwarzaj cej 

demokratyczne tradycje walki o szko  polsk , nie rezygnuj c naturalnie tak e 

z o wietlenia przesz o ci dalszej. Pragniemy w sta ych dzia ach kwartalnika 

– rozpraw, materia ów, recenzyj, materia ów ilustracyjnych, bibliografji, – po-

g bi  znajomo  tego okresu. Szczególn  wag  przywi zujemy do og aszania 

ciekawszych wspomnie  i dokumentów. Apelujemy o pomoc i wspó prac  do tych 
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wszystkich, spo ród pracowników naukowych i nauczycielstwa, dla których na-

sza przesz o  pedagogiczna, nasz wysi ek tworzenia szko y polskiej jest tre ci  

yw . [pisownia i interpunkcja cytatów oryginalne – red.].

„Przegl d Historyczno-O wiatowy” pragnie by  organem prac Komisji 

do Badania Dziejów O wiaty i Wychowania Z.N.P. Jej wysi ek obecnie poszed  

w kierunku ocalenia od zatraty, ujawnienia imponuj cego wysi ku konspiracyjnej 

pracy o wiatowej czasu wojny1.

Nowe czasopismo mia o charakter naukowy i by o mocno zwi zane z licznymi 

inicjatywami badawczymi o tematyce historycznej i o wiatowej, podejmowanymi 

przez rodowisko nauczycielskie2. Pismo powsta o z inicjatywy Czes awa Wyce-

cha, wówczas ministra o wiaty w Tymczasowym Rz dzie Jedno ci Narodowej 3. 

Konkretne kroki organizacyjne i formalne, zmierzaj ce do uruchomienia czasopi-

sma podj to w drugiej po owie 1946 roku. W dniu 24 pa dziernika Wojewódzki 

Urz d Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie wyda  zezwolenie na 

sk adanie pierwszego numeru pisma. Wydawc  zosta  Zwi zek Nauczycielstwa 

Polskiego, a na redaktora periodyku powo ano docenta, a wkrótce prof. nadzw. dr. 

hab. Uniwersytetu Jagiello skiego Jana Hulewicza4. Cenzura zatwierdzi a rów-

nie  spis tre ci „Przegl du”, który przedstawia  si  nast puj co: 

1 Od Redakcji, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1947, nr 1, s. 4.
2 Tam e; L. Prusak, Zjazd o wiaty wojennej, „G os Nauczycielski” 1946, nr 11–12, s. 174–176; W. Gniaz-

dowska, O materia y do dziejów tajnej o wiaty, „G os Nauczycielski” 1946, nr 13, s. 206–207; M. Laskowski, 

Zróbmy to dzi , „G os Nauczycielski” 1945, nr 4, s. 126; B. Suchodolski, Pok osie. O materia ach ród owych 

do prac o wiatowych w okresie wojny, „G os Nauczycielski” 1945, nr 6, s. 198. W artykule tym Suchodolski 

informowa , e Zak ad Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego zwróci  si  z apelem do wszystkich maj cych 

wiedz  na temat pracy kulturalno-o wiatowej w okresie okupacji niemieckiej, aby pisali wspomnienia i relacje 

na nast puj ce tematy: 1) Moje wspomnienia z pracy o wiatowo-wychowawczej w okresie 1939–1945, 2) Moje 

obserwacje z ycia i charakteru m odzie y polskiej lat 1939–1945, 3) Moje prze ycia i przemiany duchowe 

w okresie 1939–1945; R. Wroczy ski, Notatki z okazji 25-lecia „Przegl du Historyczno-O wiatowego, „Prze-

gl d Historyczno-O wiatowy” 1983, nr 1, s. 8. 
3 S. widwi ski, Sprawozdanie z prac Komisji do Badania Dziejów O wiaty i Wychowania ZNP, „Prze-

gl d Historyczno-O wiatowy” 1947, nr 1, s. 189–190. 
4 Internet, (dost p: 24.05.2017 r.), dost pny: www.pho.znp.edu.pl, Informacja o uruchamianym pi mie 

z piecz ci  Wojewódzkiego Urz du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie z dnia 24 pa dzier-

nika 1946 roku. Jan Hulewicz (19 V 1907–7 X 1980), znany i ceniony historyk o wiaty, wychowania i nauki. 

Autor takich m.in. opracowa , jak: Udzia  Galicji w walce o szko  polsk  1899–1914 (Warszawa 1934), 

Sprawa wy szego wykszta cenia kobiet w Polsce w XIX w. (Kraków 1939). Publikowa  tak e na amach „Ru-

chu Pedagogicznego”, „Chowanny”, „Pedagogium”, „Muzeum” i „Przegl du Wspó czesnego”. Przed wojn  

pracowa  m.in. w Pa stwowym Pedagogium w Krakowie, Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiello -

skiego, gimnazjum i seminarium nauczycielskim w Krakowie. Pod koniec lat trzydziestych pe ni  funkcj  

kierownika Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium Okr gu Szkolnego Krakowskiego. W czasie 

wojny przebywa  w Wielkiej Brytanii. Pod pseudonimem Adam Ord ga wyda  wspólnie z Tymonem Ter-

leckim dwutomow  prac  zbiorow  pt. Straty kultury polskiej 1939–1944 (Glasgow 1945). Od lipca 1943 r. 

do po owy 1945 r. by  redaktorem „Wiadomo ci Nauczycielskich”, organu Zrzeszenia Nauczycieli Polaków 

w Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat pe ni  na obczy nie funkcj  kierownika Funduszu Kultury Narodowej, by  

kierownikiem Dzia u Nauki i Szkolnictwa Wy szego Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicz-

nego w Londynie, prowadzi  wyk ady w polskim Studium Pedagogicznym na Uniwersytecie w Edynburgu. 

Blisko zwi zany z ludowcami, w Londynie uwa any by  za „cz owieka [prof. Stanis awa – W. Ch.] Kota”.
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Zwolennik przyjazdu polskich nauczycieli z Wielkiej Brytanii do kraju. Po powrocie do Polski w 1945 roku 

podj  prac  na Uniwersytecie Jagiello skim. Szerzej: R. Dutkowa, Jan Hulewicz uczony i pedagog, „Przegl d 

Historyczno-O wiatowy” 1982, nr 3–4, s. 223–233.
5 Internet, (dost p: 24.05.2017 r.), dost pny: www.pho.znp.edu.pl, „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, spis 

tre ci z piecz ci  Wojewódzkiego Urz du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie z dnia 24 pa -

dziernika 1946 roku. 
6 Tam e, „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, spis tre ci nieopiecz towany.
7 S. widwi ski, Sprawozdanie…, s. 190. Zarówno DOiK, jak i TON kierowane by y przez zwi zanego 

z ruchem ludowym Czes awa Wycecha.
8 C. Wycech, Praca o wiatowa w kraju w czasie wojny, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1947, nr 1, 

s. 5–103.

Rozprawy i artyku y.

Czes aw Wycech: Praca o wiatowa w kraju w czasie wojny.

Stanis aw Lorentz: W obronie kultury polskiej.

Stefan Pie kowski: Nauka polska w czasie okupacji.

Bohdan Nawroczy ski: Kursy akademickie w Cz stochowie w r. 1944/45.

Materia y i dokumenty.

Aleksander Birkenmajer: Co w adze okupacyjne wiedzia y o polskim tajnym 

nauczaniu w Generalnej Guberni.

Recenzje.

A. Jobert: La Commision d’Education Nationale en Pologne (1773–

–1794). 1941 (Jan Hulewicz).

Uniwersytet Pozna ski w czasie wojny. W [adys aw] Kowalenko, Tajny uni-

wersytet Ziem Zachodnich w latach 1940–1944 (Jan Hulewicz)5 .

W drugiej, uzupe nionej wersji spisu tre ci pierwszego numeru do o ono not  

redakcyjn , wyja niaj c  charakter czasopisma i jego cele. Zamierzano te  wpro-

wadzi  inne uzupe nienia, np. dotycz ce bibliograÞ i, ale ostatecznie z nich zre-

zygnowano6. Og oszony drukiem pierwszy numer czasopisma odbiega  znacznie 

od propozycji przedstawionej WUKPPiW w Krakowie. Obejmowa  takie dzia y, 

jak: Artyku y, Materia y, Recenzje, Kronik , a tak e oddzielnie odnotowywa  za-

mieszczone w ca ym tek cie ilustracje. Wszystkie dzia y czasopisma odznacza y 

si  wysokim poziomem. Zamieszczone w pierwszym numerze „Przegl du” arty-

ku y by y referatami wyg oszonymi na Zje dzie O wiatowym, nazywanym rów-

nie  Zjazdem O wiaty Wojennej, zwo anym w dniu 2 maja 1946 roku, na którym 

przeanalizowano inicjatywy podejmowane przez Departament O wiaty i Kultury 

Delegatury Rz du RP (londy skiego) na Kraj oraz Tajn  Organizacj  Nauczyciel-

sk  w czasie okupacji 7.

Na szczególn  uwag  zas uguje opublikowane w pierwszym numerze „Prze-

gl du” opracowanie Czes awa Wycecha dotycz ce podziemnej dzia alno ci 

o wiatowej na terenie okupowanego kraju i roli w tym zakresie DOiK. Zawiera 

ono informacje, które do dnia dzisiejszego maj  bardzo du e znaczenie w ba-

daniach na temat tajnego nauczania8. Unikalny charakter posiada materia  tego 

samego autora dotycz cy wybranych zagadnie  dzia alno ci organizacyjnej i te-
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9 Ten e, Prace organizacyjne Departamentu O wiaty i Kultury, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1947, 

nr 1, s. 160–163. Do problematyki zawartej w tym i poprzednim artykule nawi zywa  autor na amach tego  

czasopisma jeszcze w publikacji: Z dziejów tajnej dzia alno ci o wiatowo-kulturalnej (Departament O wiaty 

i Kultury), „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1962, nr 3, s. 343–368.
10 „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1947, nr 1, s. 171–184. 
11 Listy Jana Hulewicza do Heleny Radli skiej z lat 1945–1954, oprac. W. Theiss, „Przegl d Historyczno-

O wiatowy” 1998, nr 3–4, s. 181.
12 „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1947, nr 2, s. 3–145. 
13 Tam e, s. 146–232.

renowych struktur o wiatowo-kulturalnych podleg ych DOiK9. Interesuj ce s  

równie  inne artyku y zamieszczone na amach czasopisma. Zwraca uwag  fakt, 

e numer pierwszy jest jedynym, w którym mo na by o jeszcze pod koniec lat 

czterdziestych zamie ci  szersze informacje o dzia alno ci struktur o wiatowych 

podziemnego pa stwa polskiego, podleg ych rz dowi RP w Londynie. Szybko 

zmieniaj ca si  sytuacja polityczna w kraju po sfa szowanych wyborach 19 stycz-

nia 1947 roku uniemo liwi a podejmowanie tego tematu na d ugie lata.

Cenne informacje dla badaczy historii nauki, o wiaty i wychowania zawieraj  

tak e opublikowane na amach periodyku liczne recenzje pozycji wydawniczych, 

dotycz cych okresu wojennego. Wi kszo  z nich wysz a spod pióra redaktora 

Jana Hulewicza. Ich podstawowym celem by o zwrócenie uwagi czytelników na 

wielko  dokona  polskich uczonych i nauczycieli w mrocznych latach okupacji. 

Przedstawia y bohaterskie postawy wszystkich pokole  Polaków w walce o za-

chowanie intelektualnej to samo ci i utrzymanie ducha narodowego 10. 

Drugi numer „Przegl du Historyczno-O wiatowego” ukaza  si  w ostatnim 

kwartale 1947 roku. Po wi cony zosta  wybranym zagadnieniom polskiego ruchu 

nauczycielskiego. W li cie do Heleny Radli skiej z 4 maja 1947 roku Jan Hule-

wicz pisa , e „Przegl d” ma trudno ci z uzyskaniem papieru11, ale jednocze nie 

wyra a  przekonanie, e mimo tych przeszkód pismo zostanie wydane w zaplano-

wanym czasie. Autorami artyku ów opublikowanych w tym numerze byli: Karol 

Klimek – Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni 40 lat w Królestwie 

i Polsce Niepodleg ej, Eugeniusz Müller – Krajowy Zwi zek Nauczycielstwa Lu-

dowego w Galicji, Stefan Julian Brzezi ski – Pocz tki ruchu nauczycielskiego 

w Kongresówce, Karol Klimek – Pilaszków, Stanis aw Brzozowski – Rz dy ko-

misaryczne ZNP, Czes aw Wycech – Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego w cza-

sie okupacji niemieckiej 1939–1945 12. 

W numerze zamieszczono tak e sylwetki wybitnych dzia aczy ruchu na-

uczycielskiego i o wiatowego. Eugeniusz Müller przedstawi  dzia alno  Stefana 

Zaleskiego ( wit omira), Stanis awa Nowaka i Juliana Smulikowskiego. Helena 

Grotowska ukaza a posta  Ksawerego Praussa. Wac aw Polkowski zaprezento-

wa  dokonania Zygmunta Nowickiego, Helena Radli ska skoncentrowa a swoj  

uwag  na pracy Stanis awa Kalinowskiego, a Stanis aw widwi ski scharaktery-

zowa  dzia alno  Stefana Kopci skiego i Adama Próchnika13.
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14 Tam e, s. 233–238.
15 Tam e, s. 238–239. 
16 Studia z historii kultury polskiej, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1947, nr 2, s. 229. Opubliko-

wanie tej informacji na amach czasopisma z pewno ci  nie spotka o si  z aprobat  ówczesnych w adz, które 

ju  wówczas uwa a y S. Kota za przeciwnika politycznego. W ród autorów rozpraw i artyku ów zamieszczo-

nych w jubileuszowej ksi ce byli m.in. Henryk Barycz, ks. Stanis aw Bednarski SJ, Jan Hulewicz, ukasz 

Kurdybacha, Stanis aw empicki i Halina Radli ska. Wydaniu tej publikacji sprzeciwia  si  i nie chcia  jej 

Þ nansowa  (po konsultacji z Jakubem Bermanem) ze wzgl dów politycznych Stanis aw Skrzeszewski, który 

ponownie obj  funkcj  ministra o wiaty. Ostatecznie ksi k  wydano przy du ym zaanga owaniu H. Ba-

rycza i J. Hulewicza w Cieszynie, Þ nansuj c przedsi wzi cie ze sk adek autorów zamieszczonych w niej 

artyku ów. Mimo up ywu lat jest to nadal bardzo warto ciowa pozycja wydawnicza, por. W. Chmielewski, 

Stanis aw Skrzeszewski wobec ludzi nauki w wietle w asnych notatek, listów i pism (1944–1950), War-

szawa, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, OÞ cyna Wydawnicza 

ASPRA-JR, 2014, s. 127–129.

W periodyku opublikowano Memoria  Ministerstwa Wyzna  Religijnych 

i O wiecenia Publicznego do Zarz du G ównego ZNP z 1938 roku na temat przy-

czyn zawieszenia zwi zku i wprowadzenia w nim zarz dzania komisarycznego14. 

Poinformowano, e w dniu 1 kwietnia 1947 roku odby o si  trzecie doroczne 

posiedzenie Komisji do Badania Dziejów O wiaty i Wychowania ZNP, któremu 

przewodniczy  Czes aw Wycech. Uczestniczyli w nim: Wawrzyniec Dusza, Ma-

rian Falski, W adys awa Hoszowska, Jan Hulewicz, Franciszek Klima, S. Lasowy, 

Eugeniusz Müller, Stefan Pie kowski i Stanis aw widwi ski. W trakcie obrad, 

obok podj cia kilku innych wa nych spraw, Komisja szczegó owo przedyskuto-

wa a proponowan  zawarto  najbli szych numerów „Przegl du”. Postanowiono, 

e odb d  si  spotkania z osobami zas u onymi w organizowaniu podziemnej 

o wiaty w czasie okupacji w Lublinie, Kielcach, Warszawie i Krakowie. Celem 

tych kontaktów mia o by  zbieranie materia ów na temat tajnego nauczania. Na-

wi zano tak e blisk  wspó prac  z Komisj  do Dziejów O wiaty i Szkolnictwa 

w Polsce Polskiej Akademii Umiej tno ci w Krakowie15.

Pod koniec drugiego numeru czasopisma znalaz a si  równie  informacja 

na temat przygotowywanej ksi gi pami tkowej z okazji czterdziestolecia pracy 

naukowej prof. Stanis awa Kota16. Zamieszczono te  zapowiedzi wydawnicze, 

dotycz ce dziejów o wiaty i kultury. 

Na pocz tku 1948 roku opublikowane zosta y kolejne, tym razem po czone, 

dwa numery czasopisma z 1947 roku – trzeci i czwarty. Wydawc  ich by  nie ZNP, 

a „Nasza Ksi garnia”. Zarówno opó nione wydanie kolejnych numerów, jak i ich 

po czenie najwyra niej wskazuj , e Redakcja natraÞ a a znowu na znaczne 

trudno ci w systematycznym wydawaniu „Przegl du”. Wynika y one nie tylko 

z k opotów zwi zanych z uzyskaniem papieru, ale zapewne tak e z nowej polityki 

o wiatowej, wdra anej intensywnie w ycie od 1947 roku. Stanis aw Skrzeszew-

ski w tym czasie by  przeciwny ukazywaniu dzia alno ci tajnego szkolnictwa 

i zwi zanych z nim ludzi. Maj c na uwadze korzystanie w perspektywie z so-

wieckich do wiadcze  w szkolnictwie i dorobku teoretycznego w pedagogice, ze 

wzgl dów ideologicznych nie chcia  si  odwo ywa  w odbudowie zniszczonej 

o wiaty do osi gni  DOiK i ZNP w zakresie szeroko poj tego tajnego nauczania. 
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17 W. Chmielewski, Polska administracja szkolna w latach 1944–1950, Piotrków Trybunalski, Uniwersy-

tet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2013, s. 293–299.
18 Tam e, s. 311.
19 „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1947, nr 3–4, s. 3–85.
20 Tam e, s. 86–143.
21 Tam e, s. 144–148.
22 Tam e, s. 148–160.
23 Internet, (dost p: 24.05.2017 r.), dost pny: www.pho.znp.edu.pl, Karta ewidencyjna z 12 listopada 

1948 roku, podpisana przez Jana Hulewicza, piecz  Wojewódzkiego Urz du Kontroli Prasy, Publikacji i Wi-

dowisk w Krakowie. Zwraca uwag  fakt, e miejsce na Kolegium Redakcyjne w Karcie ewidencyjnej pozosta-

wiono niewype nione. 

Ludzi zwi zanych z Czes awem Wycechem i Polskim Stronnictwem Ludowym 

masowo usuwano z administracji szkolnej 17. Zlikwidowano w Ministerstwie 

O wiaty Referat Rewindykacji i Odszkodowa  (aby m.in. nie wnoszono roszcze  

za utracony maj tek na Wschodzie) oraz Referat Historyczny, a samodzielne Biu-

ro Ziem Odzyskanych, zajmuj ce si  szkolnictwem na tym terenie, okrojono do 

niewielkiego Referatu Ziem Odzyskanych, który niebawem równie  zaprzesta  

dzia alno ci 18. 

Wydany numer czony 3–4 zawiera  cztery interesuj ce artyku y: Henryka 

Barycza – Stan i perspektywy rozwoju historii o wiaty i wychowania w Polsce, 

Kazimierza Konarskiego – Ministerstwo W.R.iO.P. w latach 1917–1921, Sta-

nis awa widwi skiego – Sejm nauczycielski w dziejach polskiej demokracji 

o wiatowej, T.N.S.W. w latach wojny – fragment wi kszej pracy zbiorowej, pod 

redakcj  Maksymiliana Tazbira19. 

W drugiej cz ci numeru zamieszczono sylwetki kilku pedagogów. Stefan 

Julian Brzezi ski scharakteryzowa  dzia alno  Stefanii Sempo owskiej, Helena 

Ceysingerówna omówi a dokonania Marii Dzier anowskiej, Stanis aw empicki 

przeanalizowa  dorobek Kazimierza Twardowskiego, Jan Hulewicz przedstawi  

osi gni cia zmar ego niedawno Stanis awa empickiego, a Stanis aw widwi -

ski i Wac aw Polkowski ukazali sylwetk  Kazimierza Mamaczara 20. Pod koniec 

czasopisma, w dziale przeznaczonym na materia y scharakteryzowano zasoby 

archiwalne do dziejów szkolnictwa znajduj ce si  w ódzkich archiwach21. Opu-

blikowano tak e recenzje kilku ksi ek22.

Rocznik 1947 periodyku wydano w drukarni W adys aw L. Anczyca i Spó ki 

w Krakowie. Nast pny rocznik oddano do druku w ju  ca kowicie kontrolowanej 

przez w adz  „Naszej Ksi garni” w Warszawie przy ul. Smulikowskiego. Redakcja 

mie ci a si  w Krakowie, najpierw przy ul. Barskiej 10, m. 5, nast pnie w al. S o-

wackiego nr 12, m. 5. rednia obj to  pierwszych trzech numerów czasopisma 

kszta towa a si  w granicach 15 arkuszy wydawniczych, a nak ad periodyku wy-

nosi  3 tys. egzemplarzy 23.

Dalsze losy „Przegl du” w wietle materia ów, na które zdo ano do chwili 

obecnej natraÞ , niestety, nie s  ju  tak w pe ni jasne i klarowne. W zasobach 

archiwalnych znajduje si  Spis wspomnie  opracowanych dla pi tego nume-

ru „Przegl du Historyczno-O wiatowego”, po wi conego stratom osobowym 
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24 Internet, (dost p: 24.05.2017 r.), dost pny: www.pho.znp.edu.pl
25 Tam e.
26 Listy Jana Hulewicza do Heleny Radli skiej…, s. 186.
27 Internet, (dost p: 24.05.2017 r.), dost pny: www.pho.znp.edu.pl, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 

1949, nr 2.
28 J. Hulewicz, R. Wroczy ski, 10 lat „Przegl du Historyczno-O wiatowego”, „Przegl d Historyczno-

-O wiatowy” 1968, nr 1, s. 7.

polskiego wiata pedagogicznego w latach wojny 1939–1945 (Stan w dniu 

15 kwietnia 1945)24. Zawiera on list  autorów wspomnie  i osób nie yj cych, 

którym te noty zosta y po wi cone. W ród nich s  m.in.: ks. Stanis aw Bednarski 

SJ, Maryna Falska, Zygmunt Kukulski, Zygmunt Nowicki, Maciej Rataj, Henryk 

Rowid i wielu innych zas u onych dzia aczy nauczycielskich, o wiatowych oraz 

pedagogów. Zachowany zosta  równie  drugi, chocia  niepe ny Spis wspomnie  

do pi tego numeru „Przegl du Historyczno-O wiatowego” zamówionych, które 

powinny nadej  w najbli szym czasie 25. Wynika z niego, e gdy by  kompletny 

(brak jednej strony z nazwiskami), obejmowa  59 osób, o których miano nades a  

opracowane wspomnienia. 33 nazwiska s  widoczne na dwóch zachowanych 

stronach. Znajduj  si  w ród nich: Izabela Moszcze ska, Janusz Korczak, Igna-

cy Solarz, Marcin Wasyluk. Numer pi ty przewidziany by  do opublikowania 

w 1948 roku. Ze wzgl du jednak na powi kszaj cy si  zasób sylwetek nauczy-

cieli, którzy zgin li w czasie wojny lub te  zmarli zaraz po niej (np. Jan Smole , 

Teodor Viweger), czyli, jak to okre li  Jan Hulewicz, z uwagi na rozrost mate-

ria u numeru nekrologowego, podj to decyzj  o po wi ceniu ca ego rocznika 

1948 „Przegl du” zagadnieniu strat osobowych w ród dzia aczy nauczycielskich, 

o wiatowych i pedagogów od pocz tku wojny w 1939 roku do 1945 roku. Opra-

cowania sylwetek do litery K w drugiej po owie wrze nia 1948 roku by y ju  

w korekcie  26. Kontynuowano prace nad przygotowaniem kolejnych wspomnie , 

jednak czasopismo nie pojawi o si  na rynku czytelniczym. Jak g osi napis na 

zachowanym egzemplarzu „Przegl du”, wydrukowanym jednostronnie w „Na-

szej Ksi garni”, mia  si  on ukaza  w nak adzie 3 tysi cy w czerwcu 1949 roku27. 

Z pewno ci  taki by  plan. Jego realizacja przedstawia a si  jednak znacznie go-

rzej. Jak informuj  Jan Hulewicz i Ryszard Wroczy ski: Po ukazaniu si  czterech 

pierwszych [w tym numeru 3–4 podwójnego – W. Ch.] zeszytów wydawnictwo 

zosta o przerwane. Zeszyt pierwszy z 1948 r szkice biograÞ czne dzia aczy ruchu 

nauczycielskiego, zmar ych lub zamordowanych w czasie okupacji zachowa  si  

w kilku zaledwie odbitkach szczotkowych i nie dotar  do r k czytelników  28. Do 

faktu tego Jan Hulewicz wraca  tak e jeszcze pó niej. 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 „Przegl du” datowanego 

na 1949 rok (znajduj cego si  w zbiorach specjalnych Biblioteki Naukowej PAU 
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29 Internet, (dost p: 24.05.2017 r.), dost pny: www.pho.znp.edu.pl, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 

1949, nr 2, s. 3.
30 Tam e, s. 5. 
31 Tam e, Pismo adresowane do Tomasza Szczechury z dnia 21 listopada 1949 r.
32 Tam e, S. Brzozowski, Nieznany Nauczyciel, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1949, nr 2, s. 8.

i PAN w Krakowie) napisano: Rok I NR 2. Na stronie trzeciej umieszczono za  

w kilku wierszach dedykacj : Pami ci nauczycieli, dzia aczy o wiatowych i pra-

cowników naukowych na polu pedagogiki // zmar ych zamordowanych, zam czo-

nych przez wroga w obozach mierci w latach wojny 1939–1945 // wspomnienia 

niniejsze po wi ca // Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego // Instytut Wydawniczy 

„Nasza Ksi garnia” // i //Redakcja Przegl du Historyczno-O wiatowego 29.

W przedmowie do tego numeru czasopisma reprezentuj cy stanowisko w a-

dzy Instytut Wydawniczy „Nasza Ksi garnia” zarzuci  publikowanym wspomnie-

niom i materia om biograÞ cznym brak opracowa  dotycz cych wielu zas u o-

nych lewicowych dzia aczy nauczycielskich; niewystarczaj co te  o wietlono ich 

pogl dy pedagogiczne i dzia alno   30. Jednocze nie zapowiedzia  przygotowanie 

drugiego wydania tych materia ów i w zwi zku z tym apelowa  o dalsze nadsy-

anie tego typu opracowa . Przygotowywany do wydrukowania „Przegl d” obej-

mowa , jak wynika z numeracji, 416 stron. Oczekiwanie na niego by o zapewne 

du e, wszak zawiera  wiele not biograÞ cznych. Zainteresowane nimi by y rodziny 

upami tnionych w ten sposób, nie yj cych ju  nauczycieli. Dopominali si  o cza-

sopismo tak e autorzy poszczególnych artyku ów  31. 

Wydrukowany jednostronnie numer „Przegl du” otwiera wzruszaj cy, a za-

razem pe en dumy artyku  Stanis awa Brzozowskiego pt. Nieznany Nauczyciel. 

Pisz c o pe nych po wi ce  czynach zwyk ych nauczycieli, autor rozwa a : 

W jakiej wi c formie najbardziej trafnej i najbardziej oddaj cej heroizm tych 

setek i tysi cy nauczycieli nale a oby utrwali  pami ? Pomnik, mauzoleum czy 

te  prosty i skromny, jak proste by o ich ycie, grób Nieznanego Nauczyciela 

mia by by  wyrazem naszej pami ci, wci  ywej i odnawianej z pokolenia na 

pokolenie? Nim to nast pi, a mo e nigdy nie nast pi, nale y bodaj tym skrom-

nym wspomnieniem ukaza  prac , walk  i mier  tych wszystkich, sk dkolwiek 

by byli: z Podlasia, Kujaw, Pomorza, l ska, Polesia, Wile szczyzny, Krakow-

skiego – tych najskromniejszych ze skromnych – i w postaci jednej, symbolicznej, 

a przecie  realnej i z prawdziwego zdarzenia, uczci  tysi ce jej podobnych. Nie 

trzeba zamyka  ich ycia w s owa patosu i w zdania wyszukane, nie trzeba wi za  

rymami, a tylko po prostu opowiedzie  histori  jednego ycia  32.

W dalszej cz ci tego niezwyk ego i ostatniego w latach czterdziestych „Prze-

gl du Historyczno-O wiatowego” w dziale Materia y zamieszczono informacj  

na temat zawarto ci archiwów lubelskich w zakresie historii szkolnictwa, mate-

ria y dotycz ce tajnego nauczania w Wielkopolsce oraz przedstawiono zn canie 

si  Niemców nad nauczycielami bydgoskimi. Opublikowano te  imienny wykaz 

110 nauczycieli z Bydgoszczy zamordowanych przez Niemców w pierwszych 
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dniach wojny i pochowanych w masowym grobie pod Fordonem, w tzw. dolinie 

mierci. Wydrukowano równie  artyku  polemiczny Wac awa Polkowskiego na 

temat Juliana Smulikowskiego. Ostatni dzia  tego numeru przeznaczono na re-

cenzje 33.

„Przegl d” przesta  si  ukazywa  w trudnych czasach stalinowskich. Jan 

Hulewicz, oceniaj c po latach znaczenie pierwszych numerów czasopisma w ba-

daniach nad histori  ruchu nauczycielskiego w Polsce, s usznie stwierdzi , e za-

mieszczane w nim artyku y i materia y posiada y wysok  warto  naukow  i wy-

datnie przyczyni y si  do rozwoju zainteresowa  badaczy dziejami organizacji 

nauczycielskich i sylwetkami poszczególnych dzia aczy o wiatowych. Podkre li , 

e periodyk pozosta  w bliskim zwi zku tematycznym z ju  wydanymi czy te  

planowanymi publikacjami Czes awa Wycecha, Kazimierza Maja – prezesa ZNP 

i prof. Henryka Barycza na temat zawodu i ruchu nauczycielskiego34.

Nale y tu podkre li , e przez ca y trudny okres czasopisma – „krakowski” 

– bardzo wa nym wspó pracownikiem Jana Hulewicza by  w a nie Henryk Ba-

rycz 35, który pomaga  w redagowaniu pisma.

Po kilku latach od zaprzestania wydawania „Przegl du” nadszed  okres 

przemian w yciu spo eczno-politycznym, czyli polski Pa dziernik oraz zwi -

zana z nim krótka „odwil ”. W niespe na trzy lata pó niej, w drugiej po owie 

1959 roku pojawi  si  ponownie „Przegl d Historyczno-O wiatowy”. W jego 

nieco zmienionym podtytule zapisano „Kwartalnik Zwi zku Nauczycielstwa 

Polskiego po wi cony dziejom wychowania i o wiaty”. Na dole strony tytu owej 

umieszczono informacj : Rok II – 1 (5)36. 

Redakcj  reaktywowanego czasopisma umieszczono w Warszawie. Wyda-

wa a go oÞ cyna cz ciowo podobna z nazwy do tej z ko ca lat czterdziestych: 

Pa stwowe Wydawnictwo Literatury Dzieci cej „Nasza Ksi garnia”. Redakto-

rem naczelnym czasopisma zosta  znany, wybitny pedagog i historyk my li pe-

dagogicznej prof. Ryszard Wroczy ski 37, cz onkami Redakcji za : Jan Hulewicz, 

Tadeusz Nowacki i TeoÞ l Woje ski. Sekretarzem Redakcji by a Wanda Ferens. 

Powo ano te  Rad  Redakcyjn , w której sk ad weszli: Henryk Barycz, Jan Do-

brza ski, Józef Kwiatek, Wac aw Polkowski i Stanis aw Tync 38. Szerzej na temat 

niektórych kwestii dotycz cych reaktywowania i dzia alno ci „Przegl du” pisze 

obok prof. Wies aw Theiss w artykule: Listy Jana Hulewicza do Ryszarda Wro-

czy skiego z 1959 r. W prowadzeniu pisma pomocna okaza a si  Wanda Ferens. 

33 Tam e, Materia y i recenzje, s. 391–416.
34 J. Hulewicz, Stan i potrzeby bada  nad dziejami ruchu nauczycielskiego w Polsce, „Przegl d Historycz-

no-O wiatowy” 1965, nr 3, s. 315–316.
35 T. W. Nowacki, Trzydziestolecie „Przegl du Historyczno-O wiatowego”, „Przegl d Historyczno-O wia-

towy” 1989, nr 2, s. 135.
36 „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1959, nr 1, s. 1.
37 Szerzej: W. Theiss, Ryszard Wroczy ski 1909–1987, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1988, nr 3, 

s. 263–277.
38 „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1959, nr 1, s. 2.
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39 Tam e, s. 3.
40 Dyskusja nad nauczaniem historii o wiaty i wychowania w szko ach wy szych, „Przegl d Historycz-

no-O wiatowy” 1972, nr 4, s. 647–691.
41 W. Theiss, Posiedzenie Rady Redakcyjnej „Przegl du Historyczno-O wiatowego”, „Przegl d Histo-

ryczno-O wiatowy” 1987, nr 3, s. 362.
42 T. W. Nowacki, Trzydziestolecie…, s. 137.

Po niej stanowisko sekretarza redakcji obj a dr Wanda Wyrobkowa-Paw owska. 

By a ona, zdaniem wielu pami taj cych jej prac  cz onków i wspó pracowników 

Redakcji, osob  wprost niezast pion  i powszechnie uznawan  za praw  r k  re-

daktora naczelnego Ryszarda Wroczy skiego.

W nocie Od Redakcji oznajmiano: Wznawiaj c wydawnictwo Przegl du 

Historyczno-O wiatowego, kwartalnika po wi conego dziejom o wiaty i wycho-

wania w Polsce pragniemy wype ni  dotkliw  luk  w naszym czasopi miennictwie 

naukowym. Historia o wiaty i wychowania w Polsce nie posiada bowiem w a-

snego organu, co niew tpliwie jest jednym z czynników hamuj cych post p prac 

badawczych w tej dziedzinie oraz rozwój zainteresowa  problematyk  historii 

o wiaty w ród nauczycielstwa. W czasopi mie zamieszcza  b dziemy rozprawy 

i materia y zarówno z dziejów szko y, jak i pozaszkolnej pracy spo eczno-o wiato-

wej. […] pragniemy g ównie – cho  nie wy cznie – ze rodkowa  si  na nowszych 

okresach. […] Obok rozpraw „Przegl d Historyczno-O wiatowy” zamieszcza  

b dzie w szerokim zakresie materia y z dziejów o wiaty i wychowania w Polsce 

oraz ruchu nauczycielskiego, wspomnienia, monograÞ e szkó  i placówek o wiato-

wych, sylwetki nauczycieli i dzia aczy o wiatowych  39.

Na amach reaktywowanego periodyku publikowano wiele interesuj cych 

artyku ów i materia ów. W ród nich mo na dla przyk adu wymieni  stenogram 

z dyskusji przeprowadzonej w dniu 14 kwietnia 1972 roku przez Rad  Redak-

cyjn , Redakcj  „Przegl du Historyczno-O wiatowego” i Biuro Historii ZNP na 

temat nauczania historii wychowania w szko ach wy szych40. 

W swojej dzia alno ci czasopismo napotyka o jednak czasami na trudno ci 

wynikaj ce z nienad ania przemys u poligraÞ cznego w PRL za potrzebami 

wydawniczymi. W przypadku „Przegl du” objawem tego by a nierytmiczno  

i opó nienia w ukazywaniu si  poszczególnych zeszytów, ograniczenie lub nawet 

wyeliminowanie z druku tzw. tekstów trudnych technicznie, obni enie wysoko-

ci nak adu, niepomierne wyd u enie si  okresu oczekiwania autorów na druk, 

a tak e wzrost ceny Pisma  41. Charakteryzuj c w trzydziestolecie wznowienia 

dzia alno ci „Przegl du” zamieszczone na jego amach publikacje, prof. Tadeusz 

Nowacki pisa  w 1989 roku: Dzieje ruchu nauczycielskiego oraz tajnej o wiaty 

w czasie okupacji stanowi  dwie g ówne osie dla bardzo ró norodnej i do  roz-

strzelonej problematyki, w sk ad której równie  wchodz  dzieje o wiaty polskiej 

za granic  oraz zwi zki pedagogiki polskiej ze wiatowymi ideami i ruchami pe-

dagogicznymi  42. 

Niebawem, w rezultacie zachodz cych zmian politycznych i odzyskiwania 

przez Polsk  pe nej suwerenno ci, tematyka artyku ów i materia ów uleg a znacz-
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nej zmianie. Pojawi o si  wiele publikacji dotycz cych m.in. martyrologii polskich 

nauczycieli na Wschodzie. Mi dzy innymi prof. Marian Walczak opublikowa  

obszerne materia y po wi cone nauczycielom i pracownikom nauki polskiej wi -

zionym w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz zamordowanym w Katyniu, 

Charkowie i Miednoje43. Z kolei Boles aw Grze  przygotowa  artyku  na temat 

zaanga owania ZNP w obron  nauczycieli i pracowników represjonowanych w la-

tach 1944–195644. We w a ciwym wietle zacz to prezentowa  dorobek o wiaty 

i wychowania w okresie mi dzywojennym, w tym i inicjatywy edukacyjne podej-

mowane na wschodnich kresach Drugiej Rzeczypospolitej. Pojawi a si  wnikliwa 

interpretacja wielu obszarów dziejów o wiaty i wychowania w okresie PRL. 

Dr Agnieszka Gr dzik-Radziak (Gr dzik) opublikowa a w latach 2002–2010 

cykl interesuj cych materia ów dotycz cych polskich nauczycieli pochodz cych 

z ziem pó nocno-wschodnich i po udniowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospoli-

tej, oÞ ar zbrodni sowieckich, deportowanych, wi zionych i mordowanych w latach 

1939–1941 oraz artyku y na temat tajnego nauczania na tych terenach pod okupa-

cj  niemieck 45.

Do pocz tku 1992 roku „Przegl d” by  kwartalnikiem ZNP  46. W dniu 18 lu-

tego tego  roku Prezydium Zarz du G ównego ZNP podj o uchwa  o zawie-

szeniu wydawania czasopisma 47. Od nieco opó nionego opublikowania numeru

1–2 w 1992 roku do numeru 1–2 w 2004 roku periodyk ukazywa  si  pod auspi-

cjami Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, jako publikacja Þ nansowana przez 

Komitet Bada  Naukowych, a nast pnie ze rodków Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wy szego. Od po owy 2004 roku do ko ca 2009 roku wspó wydawc  

„Przegl du” sta  si  ponownie Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego, przekazuj c 

na jego utrzymanie znaczne rodki. W mi dzyczasie zacz y pojawia  si  coraz 

wi ksze trudno ci z Þ nansowaniem czasopisma. Dramatyczn  wr cz sytuacj  od-

wróci  Zarz d G ówny ZNP pod kierownictwem S awomira Broniarza, który od 

2010 roku w ca o ci wydaje i pokrywa wszelkie koszty zwi zane z ukazywaniem 

si  „Przegl du”. Przetrwanie periodyku w niesprzyjaj cych warunkach material-

nych mo liwe by o dzi ki sta ej trosce jego d ugoletniego redaktora naczelnego 

prof. Mariana Walczaka (od 1987 do maja 2017 r.), by ego prezesa Zarz du G ów-

nego ZNP i dyrektora generalnego Polskiej Akademii Nauk 48, który nie szcz dzi  

43 M. Walczak, Nauczyciele i naukowcy – oÞ cerowie polscy wi niowie obozów w Kozielsku, Ostaszkowie 

i Starobielsku, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1991, nr 3–4, s. 216–246.
44 B. Grze , Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego w obronie represjonowanych pracowników o wiaty i na-

uki (1944–1956), „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 2000, wydanie specjalne, s. 63–82.
45 I. Czarnecka, K. Pozna ski, BibliograÞ a „Przegl du Historyczno-O wiatowego” za 60 lat dzia alno ci 

wydawniczej (1947–2007), „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 2007, nr 4, s. 37–38.
46 Por. K. Kadzid owska, „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, w: 100 lat ZNP. Ludzie, fakty, sprawy, 

wydarzenia, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005.
47 Informacj  na ten temat podano na wewn trznej stronie przedniej ok adki wydanego z pewnym opó nie-

niem czasopisma, por. „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1991, nr 3–4.
48 Szerzej: S. Mauersberg, Profesor Marian Walczak w 75 rocznic  urodzin, „Przegl d Historyczno-

-O wiatowy” 1998, nr 3–4, s. 145–150.
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wysi ku, aby rozwija  czasopismo i skupia  wokó  niego jak najlepszych autorów, 

zarówno tych znanych, do wiadczonych, jak i pocz tkuj cych, wkraczaj cych 

dopiero w prac  naukow . Pod jego kierownictwem czasopismo sta o si  wa nym 

ogniwem w zakresie bada  nad najnowsz  histori  my li pedagogicznej. W dzie-

le tym wspiera  go cennymi uwagami i czyni to nadal z wielkim po ytkiem dla 

periodyku wielce zas u ony historyk wychowania prof. Józef Mi so, który jest 

najstarszym sta em cz onkiem Redakcji. Bardzo wa n  rol  spe nia w Redakcji 

prof. Karol Pozna ski. To wed ug jego koncepcji i pod jego kierownictwem opra-

cowana zosta a BibliograÞ a „Przegl du Historyczno-O wiatowego” za 60 lat 

dzia alno ci wydawniczej (1947–2007)49. Niestrudzenie swoimi uwagami, wnio-

skami i ocenami systematycznie dzieli si  prof. Jerzy Doroszewski. Inspiruj cymi 

koncepcjami wspiera prac  „Przegl du” prof. Halina Taborska (Wielka Brytania) 

– do niedawna rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie. Wielkie 

zas ugi dla czasopisma po o y  prof. Stanis aw Mauersberg50, który jako cz onek 

i sekretarz Redakcji przez dwadzie cia lat dba  o poziom merytoryczny, zapew-

nia  recenzentów dla poszczególnych artyku ów, nada  kszta t przypisom, które od 

kilku lat nie s  zmieniane. Prowadzi  te  korespondencj  w sprawie Þ nansowania 

periodyku i utrzymywa  sta y kontakt z wydaj cymi go oÞ cynami wydawniczymi 

w Radomiu i Kielcach.

Nale y podkre li , e „Przegl d” ma Naukow  Rad  Redakcyjn , w sk ad 

której wchodz : prof. Marian Walczak (przewodnicz cy), mgr S awomir Broniarz, 

prof. Wies aw Jamro ek, dr Józef Krasuski, prof. Adam Massalski, prof. Lech 

Mokrzecki, prof. Frank Tosch (Niemcy), prof. Stefania Walasek i ks. prof. Ed-

ward Walewander. Wa n  rol  spe niaj  recenzenci zamieszczanych na amach 

czasopisma publikacji, przyczyniaj c si  w istotny sposób do zachowania jego 

w a ciwego poziomu naukowego. W okresie kierowania czasopismem przez 

Mariana Walczaka sekretarzami Redakcji byli kolejno: Wies aw Theiss, Tadeusz 

Suberlak, Stanis aw Mauersberg i Witold Chmielewski.

Od kilu lat czasopismo jest zarejestrowane w bazie ERIH (European Re-

ference Index for the Humanities). Wprowadzono w nim równie  rejestracj  

artyku ów w systemie identyÞ kacji elektronicznej DOI (digital object identiÞ er 

– cyfrowy identyÞ kator dokumentu elektronicznego). Od pocz tku 2015 do ko ca 

2017 roku zarejestrowano w ten sposób 75 artyku ów „Przegl du Historyczno-

-O wiatowego”. Dzi ki temu publikacje zamieszczone w periodyku mog  by  

cytowane w systemie DOI, obejmuj cym ca  Europ . W ten sposób nast puje 

upowszechnienie i umi dzynarodowienie czasopisma.

W ci gu ostatnich lat uruchomiono te  stron  internetow  czasopisma: 

www.pho.znp.edu.pl. Do chwili obecnej umieszczono na niej 88 numerów perio-

49 I. Czarnecka, K. Pozna ski, BibliograÞ a „Przegl du…
50 M. Walczak, ycie, dzia alno  pedagogiczna i naukowa profesora Stanis awa Witolda Mauersberga 

(1924–2012), „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 2012, nr 3–4, s. 7–10.
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dyku, w tym wszystkie z lat czterdziestych51. Trwaj  sukcesywne prace nad opu-

blikowaniem w sieci kolejnych numerów „Przegl du”. Bardzo dobrze rozwija si  

wspó praca Redakcji z Wydawnictwem Pedagogicznym ZNP w Kielcach.

Dokonania czasopisma nie by yby mo liwe bez sta ej, bezpo redniej opieki 

i wsparcia ze strony prezesa Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego pana S awomira 

Broniarza, za które Redakcja bardzo serdecznie dzi kuje. 

Reasumuj c, mo na stwierdzi , e w okresie siedemdziesi ciolecia istnienia 

„Przegl d Historyczno-O wiatowy” bardzo dobrze zas u y  si  dla rozwoju histo-

rii polskiej my li pedagogicznej. Na jego amach publikuj  artyku y i materia y 

najznakomitsi autorzy. Nieustannie jest te  udost pniany pocz tkuj cym pra-

cownikom naukowym. Poruszana w publikacjach problematyka tradycyjnie jest 

zró nicowana i obejmuje wszystkie obszary historii nauki, o wiaty i wychowania. 

Redakcja i skupieni wokó  niej autorzy pragn  podwy sza  poziom naukowy cza-

sopisma i d y  do zwi kszenia jego czytelnictwa nie tylko w ród pracowników 

naukowych, ale tak e nauczycieli i studentów pedagogiki oraz wszystkich, któ-

rym bliski jest dorobek my li pedagogicznej w kraju, Europie i na wiecie.
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Summary

“Przegl d Historyczno-O wiatowy” was Þ rst published in 1947 as an organ 

of the Board for Studies on the History of Upbringing and Education of the Po-

lish 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 Wroczy -

ski. 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 co-

operates 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 identiÞ cation 

system (digital object identiÞ er). 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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