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LISTY JANA HULEWICZA

DO RYSZARDA WROCZY SKIEGO Z 1959 ROKU

Wydawany od pocz tków 1947 r. „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, 

kwartalnik Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, przesta  ukazywa  si  ju  po 

ok. dwóch latach obecno ci na wydawniczym rynku. Powodem zamkni cia pisma 

by y szeroko rozumiane wzgl dy polityczne. Nie do zaakceptowania przez ów-

czesne w adze kraju by  niezale ny, wolny od cenzury program naukowo-badaw-

czy kwartalnika, po czony z zadaniem propagowania demokratycznych tradycji 

ruchu nauczycielskiego. Nie by o ju  wtedy miejsca w przestrzeni publicznej 

równie  dla dzia aczy partii ludowych obecnych w redakcji pisma. W 1959 r., 

na fali tzw. popa dziernikowych zmian polityczno-spo ecznych przynosz cych 

chwilow  demokratyzacj  ycia publicznego, dosz o do reaktywowania „Przegl -

du”. Odt d pismo b dzie stale obecne na krajowej arenie naukowej i spo ecznej, 

by konsekwentnie i na wysokim poziomie realizowa  swoje g ówne zadanie, 

okre lone jako badanie, dokumentowanie i popularyzowanie dziejów o wiaty 

i wychowania1.

Przedstawiane na tym tle Listy Jana Hulewicza do Ryszarda Wroczy skiego 

z 1959 r. s  z ró nych wzgl dów wa nym i cennym zapisem drogi, jak  „Przegl d 

Historyczno-O wiatowy” przeszed  w pierwszym roku nowo rozpocz tej dzia al-

no ci. A nie by o to atwe zadanie. Ju  sam punkt wyj cia, wst pne prace orga-

nizacyjne napotyka y na trudno ci i przeszkody, o czym nast puj co wspomina

1 Zob.: Od Redakcji, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” (dalej: „PHO”) 1959, nr 1; T. W. Nowacki, 

Trzydziestolecie „Przegl du Historyczno-O wiatowego”, „PHO” 1989, nr 2; R. Wroczy ski, Notatki z okazji 

25 lecia „Przegl du Historyczno-O wiatowego”, „PHO” 1993, nr 1; T. Gumu a, Czterdzie ci pi  lat „Prze-

gl du Historyczno-O wiatowego”, „PHO” 2003, nr 3–4; E. Kozdrowicz, Przegl d Historyczno-O wiatowy, 

w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „ ak”, 

2005, s. 1046–1050.
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Tadeusz W. Nowacki: […] spotyka em si  z Ryszardem Wroczy skim sporadycz-

nie a  do chwili, gdy zosta  redaktorem „Przegl du Historyczno-O wiatowego”, 

a ja Jego zast pc . Od razu zgodzi  si , e nie b dziemy prowadzili pisma bez 

udzia u jego dotychczasowych redaktorów: profesora Henryka Barycza i Jana 

Hulewicza. Profesor Barycz odmówi  kategorycznie, a Hulewicz zgodzi  si  na 

wspó udzia  w pracach redakcyjnych. Je dzi em w tej sprawie dwukrotnie do Kra-

kowa. Rzecz ta mia a swój podtekst polityczny, gdy  pismo zosta o zawieszone na 

skutek nieufno ci w adz do pierwotnej redakcji  2. Obok J. Hulewicza, R. Wroczy -

skiego oraz T. W. Nowackiego w pierwszym sk adzie redakcji znale li si  tak e 

TeoÞ l Woje ski oraz Wanda Ferens (sekretarz).

W 1959 r. g ówne postaci publikowanych Listów – Jan Hulewicz (1907–

–1980) oraz Ryszard Wroczy ski (1909–1987) – nale a y do grona czo owych 

w kraju przedstawicieli nauk humanistycznych w zakresie historii szkolnictwa 

i pedagogiki. Hulewicz po studiach polonistycznych w Uniwersytecie Jana Ka-

zimierza we Lwowie w 1930 r. uzyska  doktorat z zakresu Þ lozoÞ i, a w 1939 r. 

habilitowa  si  w Uniwersytecie Jagiello skim. Jego ówczesne g ówne prace: 

Udzia  Galicji w walce o szko  polsk  1899–1914 (1934) oraz Sprawa wy szego 

wykszta cenia kobiet w Polsce w XIX w. (1939) znalaz y uznanie w rodowisku 

historyków i pedagogów. Wtedy te  nawi za  kontakty naukowe z Helen  Radli -

sk , co w przysz o ci mia o zaowocowa  ró nymi inicjatywami wydawniczymi. 

W czasie II wojny wiatowej kierowa  w Londynie Funduszem Kultury Narodo-

wej, udzielaj cym wsparcia naukowcom i artystom na emigracji i w kraju. Po 

1945 r. na stale zwi za  si  z Uniwersytetem Jagiello skim, gdzie na Wydziale 

FilozoÞ czno-Historycznym kierowa  katedr  Historii Szkolnictwa oraz pe ni  ró -

ne funkcje administracyjne. By  autorem wielu studiów z obszaru dziejów szkol-

nictwa oraz historii nauki, w tym monograÞ i Akademia Umiej tno ci w Krako-

wie 1873–1918. Zarys dziejów (1958). Pocz wszy od 1947 r., przez ponad trzy 

dekady redagowa  kolejne tomy „Biblioteki Narodowej”. Z kolei wspieraj c 

i rozwijaj c, przy wspó pracy ze Zwi zkiem Nauczycielstwa Polskiego, badania 

nad szkolnictwem i o wiat , przyczyni  si  – jak ju  wiadomo – do powstania 

kwartalnika „Przegl d Historyczno-O wiatowy” oraz zredagowa  pi ciotomow  

seri  Z dziejów o wiaty. W 1959 r. uzyska  tytu  profesora zwyczajnego 3. 

W przedwojennym Krakowie studiowa  tak e Ryszard Wroczy ski, co mo na 

uzna  za symboliczn  okoliczno  cz c  obydwu redaktorów „PHO”. W latach 

1928–1933 r. odby  studia w Uniwersytecie Jagiello skim z zakresu Þ lologii 

polskiej oraz pedagogiki, tam te  w 1938 r. uzyska  doktorat. W czasie wojny 

i okupacji 1939–1945 by  zaanga owany w tajn  dzia alno  nauczycielsk , 

2 T. W. Nowacki, Ryszard Wroczy ski – wspomnienie, w: Pedagogika spo eczna. Pytania o XXI wiek, 

red. A. Przec awska, W. Theiss, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „ ak”, 1999, s. 33.
3 Zob.: R. Dutkowa, Jan Hulewicz – uczony i pedagog, „PHO” 1982, nr 3–4; B. uczy ska, Hulewicz Jan, 

w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, red. T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „ ak”, 

2003, s. 264–267.
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4 Zob. m.in.: W. Theiss, Ryszard Wroczy ski. 1909–1987, „PHO” 1988, nr 3; T. W. Nowacki, Pogl dy 

pedagogiczne Ryszarda Wroczy skiego, „PHO” 1988, nr 3; K. H dzelek, Wk ad prof. Ryszarda Wroczy skie-

go do rozwoju nauk o kulturze Þ zycznej, „Ruch Pedagogiczny” 1999, nr 1–2; T. Pilch, Wroczy ski Ryszard, 

w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, red. T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „ ak”, 

2008, s. 240–242; T. Pilch, W. Theiss, Ryszard Wroczy ski 1909–1987, w: Portrety uczonych. Profesorowie 

Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, S – . Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016, Warszawa, 

Wydawnictwo UW, 2016, s. 504–516; BibliograÞ a prac Ryszarda Wroczy skiego, oprac. W. Theiss i U. Paw-

owicz, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „ ak”, 2001.
5 Zob.: Listy Heleny Radli skiej do Jana Hulewicza z lat 1945–1954, wyd. J. Hulewicz, „Roczniki Biblio-

teczne” 1974, z. 1–2; Listy Jana Hulewicza do Heleny Radli skiej z lat 1945–1954, oprac. W. Theiss, „PHO” 

1998, nr 3–4; Korespondencja Heleny Radli skiej z Ryszardem Wroczy skim z lat 1946–1954, oprac. W. The-

iss, „Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój” 2003, t. XII.

nale a  do cis ego kierownictwa konspiracyjnej Okr gowej Komisji O wiaty 

i Kultury w Bia ymstoku. Od 1947 r. zwi za  si  z kierowan  przez Helen  Ra-

dli sk  Katedr  Pedagogiki Spo ecznej Uniwersytetu ódzkiego, gdzie w 1950 r. 

uzyska  habilitacj . Po zamkni ciu przez w adze tego o rodka w 1952 r. podj  

prac  na Wydziale FilozoÞ czno-Spo ecznym Uniwersytetu Warszawskiego, a po 

jego reorganizacji – Wydziale Pedagogiki i Psychologii UW. Drugim g ów-

nym miejscem pracy Wroczy skiego by  Instytut Naukowy Kultury Fizycznej 

oraz Akademia Wychowania Fizycznego, gdzie kierowa  Zak adem Historii 

Wychowania Fizycznego. W Uniwersytecie Warszawskim kilkakrotnie pe ni  

funkcj  m.in. dziekana, prodziekana oraz dyrektora Instytutu Pedagogiki. Tu te  

w 1968 r. uzyska  tytu  naukowy profesora. Wa nym osi gni ciem naukowo-dy-

daktycznym Wroczy skiego by a Katedra Pedagogiki Spo ecznej, któr  powo a  

do ycia w 1957 r. i kierowa  nieprzerwanie do 1979 r. W ród wielu publikacji 

Wroczy skiego do g ównych dzie  nale : Pedagogika spo eczna (wyd. V 1985), 

Edukacja permanentna. Problemy – perspektywy (wyd. II 1975), Dzieje o wiaty 

polskiej do roku 1795 oraz Dzieje o wiaty polskiej 1795–1945 (wyd. III 1996), 

Powszechne dzieje wychowania Þ zycznego i sportu (wyd. II 1985) 4. 

Hulewicz i Wroczy ski nieprzypadkowo znale li si  w orbicie prac nauko-

wych wspomnianej ju  Heleny Radli skiej, znanej dzia aczki niepodleg o cio-

wo-o wiatowej sprzed 1918 r., twórczyni koncepcji pedagogiki spo ecznej, a po 

1945 r. profesor Uniwersytetu ódzkiego. Podzielali jej system warto ci, na czele 

z ideami niepodleg o ci kraju, sprawiedliwo ci spo ecznej oraz demokratyzacji 

szko y i o wiaty. Pocz wszy od 1931 r., Hulewicz, jak sam wspomina , korzysta  

z cennej pomocy Radli skiej przy zbieraniu materia ów do swoich ksi ek. A po 

II wojnie wiatowej obydwaj uczeni wspólnie ju , z du ym zaanga owaniem, 

przy udziale innych osób – m.in. Aleksandra Kami skiego, Heleny Brodowskiej, 

Ireny Lepalczyk, Wandy Wyrobek-Paw owskiej – wspierali prace badawcze 

Radli skiej, zabiegali o druk i popularyzacj  jej ksi ek, chronili przed ró nymi 

trudno ciami, a tak e troszczyli si  o zdrowie swojej Nauczycielki i Mistrzyni.

Wiele wiat a na zakres, charakter i formy tej wspó pracy rzuca opublikowana 

korespondencja Hulewicza i Radli skiej oraz Wroczy skiego i Radli skiej z lat 

1945–1954 5. Wiele te  informacji o pó niejszych kontaktach naukowych Hule-
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6 Listy te znajduj  si  w zbiorach autora niniejszego opracowania.
7 R. Wroczy ski, Ostatnie spotkanie z Janem Hulewiczem, „PHO” 1980, nr 4.
8 T. W. Nowacki, Ryszard Wroczy ski…, s. 33–34.
9 K. Mrozowska, Ryszard Wroczy ski jako redaktor „Przegl du Historyczno-O wiatowego” 1959–1987. 

Gar  wspomnie , w: Pedagogika spo eczna…, s. 40.

wicza i Wroczy skiego przynosz  nieopublikowane listy z okresu 1954–1958. 

Jest w nich mowa m.in. o ró nych przedsi wzi ciach naukowych, w których brali 

udzia  obydwaj uczeni, pracach recenzenckich czy te  problemach promotor-

stwa, a tak e o… przed u aj cych si  terminach wyp at nale nych honorariów 6. 

Wszystko to tworzy o trwa y grunt pod niedalek  ju  wspóln  prac  w redakcji 

„Przegl du”. T  wieloletni , trwaj c , jak si  okaza o, nieco ponad 30 lat dzia al-

no , prac  zaanga owan  i bezkompromisow , poszukuj c  i twórcz , w swoim 

rodzaju modelow  – przerwa a mier  Hulewicza w 1980 r. Wówczas to Wro-

czy ski w emocjonalnym wyst pieniu Ostatnie spotkanie z Janem Hulewiczem 

napisa  m.in.: Po posiedzeniu Redakcji […] po egnali my si , mówi c o spotkaniu 

w Krakowie. Hulewicz by  zm czony, ale wyra nie pokrzepiony rozmow  i dysku-

sj . Od windy zawróci  raz jeszcze, jakby czego  zapomnia . „Panie Ryszardzie 

– powiedzia  – dzi kuj , serdecznie dzi kuj …” Wróci  po ostatni u cisk d oni  7. 

Rozpocz ta w 1959 r. praca zespo u redakcyjnego „Przegl du Historyczno-

-O wiatowego” przebiega a w harmonijnej, pe nej odpowiedzialno ci, a jedno-

cze nie kole e skiej atmosferze. Mówi o tym kolejny fragment wspomnienia 

Tadeusza W. Nowackiego: […] Regularnie kilka razy w ci gu roku spotykali my 

si  na posiedzeniach redakcyjnych […] Zebrania mia y szczególny, najdalszy od 

oÞ cjalno ci charakter. Nawet cieniutka, jak skorupka od jajka porcelana, w której 

podawano kaw  mia a swój udzia  w wytwarzaniu przyjacielskiego charakteru 

tych spotka . Zebrania stawa y si  miejscem rozleg ych dysput, które prowokowa  

Gospodarz, przedstawiaj c tre  projektowanych do druku rozpraw w kontek cie 

historii ka dego problemu […] Ka da rozprawa by a czytana przez wszystkich 

cz onków redakcji, którzy otrzymywali materia  na kilka dni przed zebraniem. 

Ka dy numer mia  swoist  koncepcj , po wi cony by  odr bnemu zagadnieniu, 

nawet recenzje by y zaplanowane  8. 

W podobnym duchu wypowiadali si  tak e inni cz onkowie redakcji „Prze-

gl du” z pó niejszych lat jego dzia alno ci. Oto fragment wypowiedzi Kamilli 

Mrozowskiej: To natomiast, co umyka suchej relacji, a co stanowi o element 

wspó pracy, to atmosfera spotka : yczliwo  i osobiste zaanga owanie Profe-

sora nie tylko we wszystkie sprawy zwi zane z „Przegl dem”, ale te  stosunki 

ze wspó pracownikami, troska o to, by wysi ek by  […] zespo owy, staranie, by 

oddalenie Krakowa od Warszawy nie by o równoznaczne z oddaleniem „kra-

kowskich” cz onków redakcji od spraw i problemów pisma. Towarzyszy o tym 

relacjom niezmiennie okazywane zaufanie, dzi ki czemu udzia  w pracach re-

dakcyjnych nie by  uci liwym obowi zkiem, ale stanowi  ród o zadowolenia 

i satysfakcji  9. Z kolei Józef Mi so dodawa  i podkre la : Profesor [Wroczy ski 
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10 J. Mi so, Wspomnienie, w: Pedagogika spo eczna…, s. 54–55.

– W. T.] utrzymywa  sta e kontakty z autorami. „Przegl d” traktowa  jako pismo 

nauczycieli i dla nauczycieli […] Nale y tu doda , e korespondencja Profesora 

Wroczy skiego jako redaktora „Przegl du” mog aby stanowi  sama w sobie 

cenne ród o do solidnych bada  naukowych. Pisywa , pami tam, przewa nie 

na zielonej bibule do autorów, których poucza , doradza  i zach ca  do dalszej 

pracy […] Moje cz ste spotkania z Profesorem, odbywane równie  w bramie Jego 

domu przy Krakowskim Przedmie ciu, gdzie zatrzymywa em Go pod aj cego 

do Biblioteki Uniwersyteckiej, dawa y mi bardzo wiele10.

*

*     *

Publikowane Listy Jana Hulewicza s  wiadectwem okre lonej kultury inte-

lektualnej i zaanga owanej postawy w pracy na rzecz dobra wspólnego. Doku-

mentuj  ogromn  wol  i wysi ek w d eniu do jak najwy szego poziomu pracy 

badawczej, pisarstwa naukowego i warsztatu redakcyjnego, a t  drog  – podnie-

sienia ogólnej kultury osobistej i spo ecznej. Wiele w nich mowy o standardach 

dzia alno ci naukowej oraz normach etycznych obowi zuj cych naukowców. 

W tym wymiarze Listy ods aniaj  – by odwo a  si  do okre lenia Kamilli Mro-

zowskiej – swego rodzaju „pedagogik  redakcyjn ”. Obok uniwersalnych, aktu-

alnych wtedy i dzi  warto ci, Listy s  wa nym ród em wiedzy o ich Autorze, ale 

tak e o Odbiorcy, do którego by y adresowane. Mówi  o ideach, które czy y 

obydwu redaktorów, na czele z zasad  demokracji i swobód obywatelskich, a tak-

e osobist  odpowiedzialno ci  za podejmowane zadania i realizacje. Przynosz  

tak e wa ny i ciekawy obraz szerszego grona ówczesnych badaczy, zwi zanych 

z wieloma o rodkami badawczymi w kraju, reprezentuj cych ró ne tradycje i spe-

cjalno ci naukowe. S  one – wreszcie – wiadectwem realiów spo ecznych – tak 

ycia kraju, jak i funkcjonowania rodowiska naukowego tamtych czasów. 

Prezentowany materia  pochodzi z kolekcji dokumentów osobistych Ryszarda 

Wroczy skiego, znajduj cych si  w zbiorach autora tego opracowania. Widoczny 

brak dwóch, trzech listów w tym zestawie nie jest na tyle du y, by rozbija  ci -

g o  tych wypowiedzi; zwi zki pomi dzy tre ciami poszczególnych pism s  ja-

sne i spójne. Zachowany zosta  oryginalny kszta t listów, ich j zyk, interpunkcja, 

pisownia i uk ad, w cznie z wyst puj cymi podkre leniami i skrótami. Niezb d-

ne wyja nienia i komentarze zosta y zamieszczone w przypisach i odsy aczach. 
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[1]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[r kopis]

11/ II 59

Szanowny Panie Kolego!

By em przez kilka dni poza Krakowem, przyjechawszy dzi  zasta em list 

Pa ski z 7 bm., na który zaraz odpisuj . Zarówno jeden termin (pi tek 13 bm.) 

jak drugi (poniedzia ek 16 bm.) odpowiadaj  mi. Wybór zale y od Pana. Równo-

cze nie z Pa skim listem dosta em list od Prof. Nowackiego z zapytaniem, czy by 

mi odpowiada  jego przyjazd w dniu 16 lub 17 bm. Czy wi c nie by oby najlepiej 

gdyby Panowie obaj zechcieli przyjecha  16 bm.?

W poniedzia ek mam wyk ad od 8–16, – wi c gdzie  albo o 10. 30 czeka bym 

na Pana u siebie w domu. Gdyby si  Pan zdecydowa  przyjecha  w pi tek jestem 

równie  rano od 9 h w domu do Pa skiej dyspozycji.

Prosz  o s owo odpowiedzi.

cz  wyrazy prawdziwego powa ania

Jan Hulewicz

[2]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[r kopis]

13/ III 59

Szanowny Panie Kolego!

Dzi kuj  za list Pa ski z dnia 8 bm. jak i za poprzedni. Z podanych przez Pana 

terminów odpowiada by mi najlepiej pi tek 20 bm., gdy  w poniedzia ek (23) 

mam wyk ady, które musia bym odwo ywa .

Prosz  wi c o s owo mo liwie odwrotnej odpowiedzi (bym sobie móg  bilet 

zarezerwowa ), czy podtrzymuje Pan sw  propozycj  co do 20 bm. i o której go-

dzinie i gdzie by my si  spotkali w Warszawie.

cz  wyrazy prawdziwego powa ania

Jan Hulewicz 

[3]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz
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11 Zob. W. Korniszewski, Prace z zakresu historii wychowania i historii my li pedagogicznej opubliko-

wane w Polsce w latach 1944–1958 (Wydawnictwa samoistne), „PHO” 1959, nr 1; zob. tak e: ten e, Prace 

z zakresu historii wychowania i historii my li pedagogicznej opublikowane w Polsce w latach 1959–1960. 

Wydawnictwa samoistne, „PHO” 1962, nr 1.
12 F. Korniszewski w cytowanej bibliograÞ i z 1959 r. uwzgl dni  wymienione sugestie J. Hulewicza. Zob. 

H. Barycz, Historia Szkó  Nowodworskich. Od za o enia do reformy Ko taja (1588–1777), t. 1, Kraków, 

Komitet Jubileuszowy Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego, 1947; rec. . Kurdybacha, „Kwartalnik 

Historyczny” 1948; polem. H. Barycz, „Kwartalnik Historyczny” 1949. 
13 Zob. T. Szczechura, Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1919–1939, Warszawa 1957, 

„Wspólna Sprawa”; rec. J. Hulewicz, „Wiadomo ci Historyczne” 1958, nr 6.
14 Zob. L. Hajdukiewicz, Z przesz o ci szkó  pi czowskich (1586–1946), „PHO” 1959, nr 2. Autor we 

wst pie wyja nia: Artyku  niniejszy jest rozszerzon  redakcj  drugiej cz ci referatu opracowanego wspólnie 

z prof. dr H. Baryczem na jubileusz 400-lecia gimnazjum w Pi czowie w dn. 14 wrze nia 1958; tak e tego , 

Zjazd by ych wychowanków gimnazjum pi czowskiego, „PHO” 1959, nr 1.

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[r kopis]

Kraków 5/ VI 1959

Szanowny Panie Kolego!

Zwracam cz  maszynopisu, bibliograÞ  [Feliksa] Korniszewskiego11 

wraz z zapowiedzianymi uzupe nieniami. Jak Pan widzi jest tego bardzo du o: 

46 pomini tych pozycji na ogóln  ilo  136, a wi c przesz o ¼ ogólnej liczby. 

S  pomini te zarówno drobne broszury jak i podstawowe dla niektórych spraw 

ksi ki licz ce kilkaset stron. W tej formie jak obecnie ta bibliograÞ a pój  nie 

mo e, trzeba wycofa  z drukarni t  parti  maszynopisu i niech kol. Korniszewski 

uzupe ni. Uwa am to za konieczne, dawa  sprostowanie w nast pnym numerze, 

by oby nieprzyjemne.

Zrobi em uzupe nienie na podstawie swej biblioteki, a od do u s. 7–9 maszy-

nopisu na podstawie inwentarzowej ksi gi w Katedrze. Boj  si , e tych pomini  

i tak jest wi cej, niech kol. Korniszewski skontroluje na podstawie Przewodnika 

Bibliograf.[icznego]. 

Trzeba jeszcze w uwagach nast pnych doda , e autor wiadomie pomin  

histori  nauki, która ci le zahacza o histori  szkolnictwa wy szego.

Jeszcze s owo o recenzjach: trzeba koniecznie uwzgl dni  recenzje w Kwar-

talniku Historycznym, np. recenzja [ ukasza] Kurdybachy12 o „Hist.[orii] Szkó  

Nowodwor”[skich], [Henryka] Barycza w t. LVI, i odpowied  polemiczna Ba-

rycza w t. LVII, s. 316–319, wa na recenzja z ksi ki [Tomasza] Szczechury13 

o ZNP (r. 1958). 

Szkoda, e tego materia u nie dosta em do wgl du przed oddaniem do dru-

karni. BibliograÞ a jest bardzo po yteczna, ale koniecznie wymaga uzupe nie  bo 

inaczej b dziemy mieli szereg uzasadnionych pretensji.

[Leszek] Hajdukiewicz14 odda uzupe niony artyku  o Pi czowie z ko cem 

czerwca.

cz  wyrazy prawdziwego szacunku

Jan Hulewicz
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[4]

[R kopis]

18/ VI 1959

Szanowny Panie Kolego!

Bardzo uprzejmie prosz , by posiedzenie redakcyjne nie odby o si  22 bm., 

dot d bowiem nie mam jeszcze ustalonego posiedzenia w CUW [? – W. T.] 

w sprawie Bibl.[ioteki] Nar.[odowej], – a chcia bym unikn  dwukrotnego je -

d enia do Warszawy. Przypuszczam, e Panom jest to ostatecznie oboj tne, jakby 

wynika o z Kartki Pa skiej z 11 bm. Jak tylko termin zebrania w CUW-ie b dzie 

wiadomy, zaraz dam Panu zna !

Tymczasem cz  serdeczne pozdrowienia 

Jan Hulewicz

[5]

[Kartka pocztowa, r kopis]

Kraków, 19/ VI 59

Pan

Prof. dr Ryszard Wroczy ski

Warszawa 40

Ul. Bonifraterska 15/12

Szanowny Panie Kolego!

W godzin  po dzisiejszym telefonie Pani [Wanda] Ferens dosta em wiadomo  

z Ossolineum, e wyznaczaj  mi konferencj  w Warszawie na 23 i 24 (wtorek 

i roda). Wobec tego proponuj  zebranie redakcyjne Przegl.[ du] Hist.[oryczno] 

O w.[iatowego] na czwartek 25 bm. Zostan  na ten dzie  w Warszawie. Poniewa  

mam telefon Pani Ferens zadzwoni  do niej w Warszawie, by si  dowiedzie  jaka 

b dzie godzina naszego zebrania. Albo mo e Pan b dzie tak uprzejmy i da zna  

do oddzia u Warszawskiego Ossolineum.

cz  serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

[6]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[r kopis]

Kraków, 15/VII 59
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Szanowny Panie Kolego!

Zwracam artyku  [Wac awa] Wojty skiego15. Bardzo mi si  podoba , jest 

napisany jasno, przejrzy cie, daje b.[ardzo] dobry obraz zagadnienia. B dzie in-

struktywny w obliczu zbli aj cego si  Kongresu.

[Wincenty] Danek16 napisze recenzj  z Pa skiej ksi ki, tak samo obieca  

Ga ecki17 napisa  recenzj  Uszy skiego. [Adam] Vetulani obieca  porozmawia  

z Sanoczanami na temat sprawozdania z ich uroczysto ci jubileuszowych.

Trzeba b dzie postara  si  o notatk  o zje dzie w 50 lecie gimnazjach w Or-

owej na l sku.

Przykro mi, e nie mog  znale  w swych papierach recenzji Kieniewicza 

o Szatkowskim.

Maszynopis [Dionizji Wawrzykowskiej-]Wierciochowej przy l  Panu pod 

koniec lipca.

W przewodzie habilitacyjnym A.[leksandra] Kami skiego wezm  ch tnie 

udzia  zarówno ze wzgl du na niego jak i na pami  H. Radli skiej18.

Zostaje do ko ca lipca w Krakowie. 

ycz  dobrego wypoczynku, cz  serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

[7]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[maszynopis]

Kraków dnia 31 lipca 1959 r.

Szanowny Panie Kolego,

My l , e otrzyma  ju  Pan mój list polecony z 28 bm. z maszynopisem arty-

ku u Hajdukiewicza o Gimnazjum pi czowskim19. Jest mi przyjemnie, e mog  

15 Zob. W. Wojty ski, Zjazdy o wiatowe i kongresy pedagogiczne w okresie mi dzywojennym (tre , cha-

rakter, znaczenie), „PHO” 1959, nr 2. 
16 Zob. Pedagogika pozytywizmu warszawskiego, oprac. i wst pem opatrzy  R. Wroczy ski, Wroc aw, 

Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1958; rec. W. Danek, „PHO” 1960, nr 2.
17 Zob. K. Uszy ski, Pisma pedagogiczne. T. 1: Problemy wychowania, Wroc aw, Zak ad Narodowy 

im. Ossoli skich, 1958, rec. W. Ga ecki, „PHO” 1961, nr 1; K. Uszy ski, Pisma pedagogiczne. T. 2: Problemy 

nauczania, rec. Ga ecki, „PHO” 1961, nr 4.
18 A. Kami ski w li cie do R. Wroczy skiego z dn. 24 X 1959 r. napisa  m.in.: Jestem oszo omiony tempem 

posuwania si  naprzód sprawy habilitacji. Bardzo dzi kuj . Wczoraj widzia em si  z W.[incentym] Okoniem. 

Powiedzia  niezobowi zuj co, e postara si  zorganizowa  kolokwium habilit.[acyjne] w pi tek 13 listopada. 

Zob. W. Theiss, Aleksander Kami ski – kartki z yciorysu (w wietle korespondencji z Helen  Radli sk  oraz 

Ryszardem Wroczy skim), w: Aleksander Kami ski i jego twórczo  pedagogiczna. Dyskusja o przesz o ci 

wobec tera niejszo ci i przysz o ci, red. E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik, ód , Wydawnictwo 

Uniwersytetu ódzkiego, 2004, s. 12–19.
19 Zob. przyp. 14.
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20 Zob. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Kobiece Ko o O wiaty Ludowej (1883–1894), „PHO” 1960, 

nr 3.

dzisiaj przes a  Panu dalsz  cz  materia ów zaleg ych i mie  w ten sposób po-

czucie cz ciowego przynajmniej odrobienia zaleg o ci. Odsy am:

1)  Ca o  artyku u Wawrzykowskiej-Wierciochowej „Tajne organizacje o wia-

towe kobiet polskich w okresie 1883–1906”20. Przeczyta em go uwa nie. 

W moim przekonaniu artyku  ten zas uguje na druk. Dla mnie osobi cie 

ciekawsza by a cz  I. „Kobiece ko o o wiaty ludowej”, ani eli cz  II 

– „Ko o kobiet Korony i Litwy 1886–1906”.

By bym za tym, by drukowa  obie cz ci, ale ze wzgl du na obj to  znaczn  

rozbi  ca o  na dwa nasze numery.

Warto ci  najwi ksz  artyku ów Wierciochowej jest to, e ma ona dost p do 

materia ów zebranych przez organizacje kobiece na Powszechn  Wystaw  Kra-

jow  w Poznaniu w r. 1928. Gdyby jeszcze umia a zwi lej i troch  ja niej pisa  

i wyzyskiwa  literatur  przedmiotu, któr  na ogó  zna dobrze – wtedy w a ciwie 

tym artyku om niewiele by mo na zarzuci .

Moje zastrze enia dotycz  nast puj cych spraw:

a)  Trzeba przeprowadzi  starann  korekt  maszynopisu nie tylko pod wzgl -

dem rzeczowym, ale i j zykowo-stylistycznym (ci g e powtarzanie tych 

samych s ów).

b)  Trzeba uzupe ni  brakuj ce przypisy

c)  Wsz dzie trzeba w notkach podawa , gdzie s  cytowane relacje w tej chwi-

li.

d)  Gdzie obecnie znajduj  si  materia y na PWK [Powszechna Wystawa Kra-

jowa] Pozna  1928 cytowane w przypisach? Je li Wierciochowa ma odpisy, 

niech to stwierdzi wyra nie.

e)  W moich papierach redakcyjnych z r. 1946 jest artyku  Wierciochowej 

o K. Kulikowskiej. Mo e by go warto da  równocze nie?

f)  Nie umie cytowa . Albo daje op. cit. bez tytu u, albo tytu . Uzupe nienia 

niektóre pisane r cznie np. na str. 27 s  zupe nie nieczytelne.

g)  Na str. 33 cytat o roli tajnego nauczania mylnie u yty, gdy  odnosi si  on 

nie tylko do robót kobiecych ale przede wszystkim do robót prowadzonych 

przez m czyzn.

h)  W archiwum Zak adu Historii Nauki i O wiaty UJ jest praca magisterska 

jednej z moich uczennic o Wys ouchowej, bardzo dobrze zrobiona w opar-

ciu i archiwalia wroc awskie (Ossolineum), która si  wi e z tematem arty-

ku u Wierciochowej. Fragment tej pracy mo na by te  wydrukowa .

i)  Wierciochowa cytuje cz sto zbiory Radli skiej. Trzeba zaznaczy , gdzie 

one s  dzisiaj.

j)  Trzeba by Wierciochowa wyzyska a wydrukowane Pami tniki Pachuckiej, 

które si  odnosz  do tematu emancypacji kobiet.



WIES AW THEISS54

k)  Na str. 16 cz. II jest niew tpliwie przesada w twierdzeniu, e Polki stanowi-

y 1/3 wszystkich studentek szwajcarskich. Rosjanek by o znacznie wi cej 

ni  Polek.

l)  Przy Dzier anowskiej w II. cz ci trzeba zacytowa  artyku  [Haliny] Cey-

singer w Polskim S owniku BibliograÞ cznym, t. VI.

)  drobne wagi porobi em o ówkiem na marginesie, m.in. napisa em, by nie 

dodawa a opisów zjazdów kobiecych w Polsce, bo to rzeczy znane, a ona 

i tak ma zbytni  sk onno  do rozwlek o ci.

Wniosek ko cowy: odda  artyku  Wierciochowej do uwa nej i dok adnej 

poprawy, potem go wydrukowa .

2)  Przesy am artyku  J. Treli o Akademii Medyko-Chirurgicznej w Krakowie 

i jak najbardziej stanowczo jestem przeciwny jego wydrukowaniu. Jest 

to kompilacja istniej cych opracowa , która nie wnosi nic nowego. Mój 

ucze  Stanis aw Konarski opowiada  mi, e pisa  recenzj  z obszerniejszej 

pracy Treli, która ma podobny charakter kompilacji.

3)  Mam nadziej , e przed wyjazdem z Krakowa przy l  jeszcze Panu te obie-

cane materia y o Zje dzie Zwi zku Nauczycielskiego w czasie I. wojny 

wiatowej.

4)  Zwracam uwag , e rem obchodzi  100-lecie gimnazjum (Tablica pami t-

kowa). Te  trzeba by o tym da  notatk , zw aszcza e nie dawali my dot d 

niczego o Wielkopolsce.

5)  Nawi zuj c do naszej rozmowy warszawskiej komunikuje, e ma y arty-

kulik prof. Adama Vetulaniego b dzie mia  tytu : Polacy na uniwersytecie 

w Genewie w okresie Reformacji (kilka stron wst pu i wykaz).

6)  Dosta em od p. Ferens recenzj  [Henryka] Barycza21, mam si  z nim w tych 

dniach widzie , przed wyjazdem napisz  jeszcze do pana w tej sprawie.

cz  wyrazy prawdziwego powa ania i serdeczne pozdrowienia.

Jan Hulewicz

Za czniki:

1 maszynopis Wierciochowej

1 maszynopis art. Treli wraz z jego listem

[8]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[r kopis]

21 Zob. Wybór pism pedagogicznych Polski doby odrodzenia, oprac. J. Skoczek, Wroc aw, Biblioteka Na-

rodowa, 1956, rec. H. Barycz, „PHO” 1959, nr 2.
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Kraków, 4 /VIII 59

Szanowny Panie Kolego!

Na wyjezdnym z Krakowa kilka s ów. Niestety nie mog  Panu dzi  pos a  

obiecanych materia ów o zje dzie Zwi zku w czasie I wojny wiatowej, gdy  

przez ostatnie dni by em zaj ty pisaniem recenzji dla „Naszej Ksi garni” z pracy 

[Sabiny] Lewinowej22 o pocz tkach wychowania przedszkolnego w Polsce. Prze-

l  jednak Panu te materia y z eby.

Recenzj  Barycza i [Józefa] Skoczka23 trzeba da ! – ale koniecznie razem 

z innymi recenzjami!

Czemu Pan tak milczy? Chyba nie zagin y moje listy do Pana w Ustroniu 

z 28 i 31 lipca? Mój adres sierpniowy: Nadle nictwo St knica, poczta eba, pow. 

L bork, u pp. Rutkowskich.

cz  serdeczne pozdrowienia 

Jan Hulewicz

[9]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[r kopis]

St knica, 8/ VIII 1959

Szanowny Panie Kolego!

Dzi kuj  za list Pa ski z 4 bm., który dzi  otrzyma em. Przypuszczam, e 

w mi dzyczasie otrzyma  Pan mój list z 4 bm. wys any z Krakowa na kilka godzin 

przed wyjazdem. Za par  dni wy l  Panu st d sprawozdanie ze zjazdu Zwi zku 

– wys a  mam to zamiar na Pa ski adres domowy, czy Pan zostaje ju  na sta e 

w Warszawie? Pytam o to dlatego, e te materia y zwi zkowe mam tylko w 1 eg-

zemplarzu, boj  si  by nie zgin y. Mam tak e nadziej , e maj c tu troch  wi cej 

czasu potraÞ  Panu napisa  tutaj 2 recenzje, zabra em potrzebne tu ksi ki.

Od Pani Ferens, z któr  rozmawia em 2 razy telefonicznie, nie dosta em do 

wgl du maszynopisu ca o ci 2 numeru. Jest mi przykro, e wbrew naszym usta-

leniom nie poszed  bardzo dobry artyku  Hajdukiewicza24. Przykro mi jest, bo go 

bardzo nagli em do uzupe nie , zapewniaj c, e artyku  pójdzie w 2 nr, nalega em 

by ko czy  odk adaj c artyku  do jubileuszowej ksi gi bazylejskiej – Artyku  

22 Zob. S. Lewinowa, U pocz tków polskiej teorii wychowania dziecka w przedszkolu, Warszawa, NK, 

1960. 
23 Zob. przyp. 12. 
24 Zob. przyp. 21.
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o Karbowiaku mo e pójdzie do nr 1/1960 – Co do recenzji pracy Skoczka – jak 

ju  Panu pisa em – jestem za jej drukiem, ale koniecznie razem z innymi recenzja-

mi. Ksi ka jest licha, z a, znam jako redaktor Bibl.[ioteki] Nar.[odowej] dok ad-

nie perypetie zwi zane z jej drukiem, przez ca y miniony rok akademicki by a na 

Wydz. Hist.[oryczno]-Fil.[ozoÞ cznym] UJ [Uniwersytetu Jagiello skiego] ostra 

walka o spraw  wniosku o nadanie Skoczkowi tytu u prof.[esora] nadzw.[y-

czajnego] Wniosek stawia  Lepory i Bochenek, przeciwstawiali si  Barycz i ja. 

Sprawa jest w toku, rozpisana zosta a ankieta. Trzeba t  recenzj  drukowa , ale 

by bym zdania, e nie powinna pój  sama – nie powinna rozpoczyna  naszego 

dzia u recenzyjnego, – natomiast powinna pój  jako jedna z dalszych recenzji. 

Szczegó y z tym zwi zane opowiem Panu ustnie we wrze niu w Warszawie. B d  

na pewno w zwi zku ze sprawami Biblioteki Narodowej.

Je liby Pan dosta  2 odbitki prze amanego 1 numeru, – prosz  mi tutaj 1 prze-

s a  – jestem ciekaw jak ca o  graÞ cznie wypad a i jak Korniszewski za atwi  

spraw  uzupe nie .

cz  serdeczne pozdrowienia i uk ony 

Jan Hulewicz

[10]

[R kopis]

St knica, 22/ VIII 59

Szanowny Panie Kolego!

Dzi kuje za list z 20 bm. Ciesz  si , e artyku  Hajdukiewicza w czy  Pan do 

2 numeru. 

Pozwalam sobie przypomnie , eby w recenzji 1 numeru by o zaznaczone, e 

jest to II-gi rocznik dla zaznaczenia ci g o ci z I rocznikiem wydanym w 1947.

Recenzj  Panu dot d nie napisa em, cho  jedn  z Ksi gi Pami tkowej gim-

nazjum w Sanoku 1588–1958 – mam ju  cz ciowo napisan , – ale pla a przy 

wspania ej pogodzie i inne ksi ki, które zabra em tutaj ze sob  do czytania, robi  

jej konkurencj . Przed wyjazdem st d wy l  j  Panu razem z materia ami zjazdu 

ZNP. Chcia bym jeszcze napisa  2 inne recenzje tutaj, bo w Krakowie czekaj  

mnie inne roboty.

Co do mego pobytu w Warszawie w sprawach Ossolineum b d  mi dzy 

14–16 wrze nia przez 2 dni – w tej chwili koresponduje z nimi co do ustalenia 

dok adnej daty, – Pa ski projekt odbycia w tym czasie zebrania redakcyjnego 

bardzo mi odpowiada, zosta bym w tym czasie o dzie  d u ej w Warszawie. Jak 

tylko ustalona zostanie dok adna data zebrania warszawskiego w Ossolineum, 

dam Panu zna , by Pan z kolei móg  porozumie  si  z [Tomasz] Woje skim.

Tutaj nad morzem zostaje gdzie  do 14 wrze nia, ale w St knicy tylko do 

1 wrze nia, dam Panu przed wyjazdem zna  jaki b dzie mój adres mi dzy

1–14/ IX.
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25 Zob. m.in.: S. Konarski, Zjazd wychowanków Gimnazjum im. Miko aja Reja, „PHO” 1960, nr 1; ten e, 

Zjazd wychowanków Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego, tam e; K. Mrozowska, W. Wyrobkowa, Gim-

nazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej w Warszawie, „PHO” 1960, nr 2.
26 Zob. Ksi ga pami tkowa Gimnazjum M skiego w Sanoku 1888–1958, Kraków, PWN, 1958; rec. J. Hu-

lewicz, „PHO” 1960, nr 2.

Widz  z gazet warszawskich, e wci  og aszane s  nasze zjazdy gimnazjalne 

np. Reja, Konopnickiej, Gagatnickiej25. Trzeba o tym pami ta .

cz  wyrazy powa ania i serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

[11]

[R kopis]

St knica, 31 VIII 59

Szanowny Panie Kolego!

Przepraszam za o ówek, ale d ugopis mi si  sko czy  a w obecnym miejscu 

mego pobytu inaczej sobie poradzi  nie mog .

Przesy am Panu w za czeniu:

1)  Recenzj  Ksi gi Pami tkowej Gimnazjum w Sanoku (s. 1–11)26.

2)  Protoko y Zjazdu Radomskiego z r. 1916 (s. 1–22 + 2 str. notatki wst p-

nej).

Recenzj  przesy am Panu z t  my l , e gdyby by a potrzebna jaka  dziura do 

zatkania w 2 numerze, to mo e Pan jej u y . W takim wypadku prosi bym o danie 

r kopisu do przepisania w Warszawie na maszyn , koszt zwróc  z podzi kowania-

mi. Je li natomiast zdecyduje Pan da  j  w 3 nr., wtedy poprosz  o zwrot r kopisu, 

gdy si  zobaczymy w Warszawie, bym go móg  da  do przepisania w Krakowie. 

Mo e to wyj cie by oby lepsze, gdy  uwa am, e lepiej jest da  recenzj  Barycza 

cznie z innymi recenzjami.

Protoko y Zjazdu Radomskiego mog  poczeka  momentu najbardziej od-

powiedniego do odpowiedniego og oszenia, ewentualnie w zwi zku innym 

materia em o historii ruchu nauczycielskiego, który do nas wp ynie. Trzeba si  

tylko zastanowi , czy sytuacje i zjawiska, które si  przewijaj  w protokole (np. 

Centralne Biuro Szkolne, itp.) nie wymagaj  obja nie .

Dzi  wyje d am st d na kilkana cie jeszcze dni do Juraty. Mój adres od jutra: 

Jurata (Hel), pensj.[onat] „Floryda”.

Z Juraty przyjad  wprost do Warszawy na zebranie w sprawach Biblioteki 

Narodowej. Odb dzie si  ono mi dzy 11–15. IX, prosi em Ossolineum, by mi 

wyznaczyli na 15 i 16/ IX. W pierwszych dniach wrze nia po powrocie z urlopu 

jednego z urz dników Minist.[erstwa] Kult.[ury], który ma by  na naszym zebra-

niu, otrzymam z Ossolineum sprecyzowanie daty konferencji. Wtedy przeka  
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27 Zob. przyp. 18.
28 Zob. M. Walentynowicz, Wypo yczalnie ksi ek w Wielkim Ksi stwie Pozna skim, „PHO” 1960, nr 1.
29 T. opusza ski, Szko a do wiadczalna w Rydzynie, „PHO” 1960, nr 2.

Panu wiadomo  zaraz, by Pan mia  jeszcze dostateczny czas dla ustalenia nasze-

go zebrania redakcyjnego.

Dosta em z Dziekanatu Wydz.[ia u] Ped.[agogicznego] w Warszawie mate-

ria y odnosz ce si  do habilitacji Kami skiego 27, o które sam prosi em (spis prac 

i yciorys). Kiedy przewidziane jest zebranie Komisji? Pytam o to dlatego, by 

by  zorientowanym naprzód, gdy  po powrocie z Krakowa czeka na mnie sporo 

pilnych zaj .

cz  wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

[12]

[R kopis]

Jurata, 13 IX 59

Szanowny Panie Kolego!

Dzi kuje uprzejmie za list z 9 bm. i za r kopisy. Przyjad  do Warszawy 15 bm. 

(wtorek) rano. 15 bm. mam zebranie redakcyjne Biblioteki Narodowej, a 17 bm. 

Przed po udniem zebranie w sprawach Bibl.[ioteki] Nar.[odowej] w Departamen-

cie Wydawnictw Min.[isterstwa] Kultury. Przypuszczam wi c, e najdogodniej 

i najspokojniej mogliby my porozmawia  16 bm. Po przyje dzie do Warszawy 

i po zorientowaniu si , co do moich zaj  w Ossolineum zaraz do Pana zatelefo-

nuje, by my mogli ustali  termin naszego spotkania.

Prac  p. [Marii] Walentynowicz 28 cz ciowo ju  przeczyta em i jutro st d j  

Panu postaram si  odes a . [Tadeusza] opusza skiego 29 przeczytam i oddam 

Panu w Warszawie.

A zatem do zobaczenia.

cz  serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

[13]

[R kopis]

Jurata, 14 IX 59

Szanowny Panie Kolego!

Zwracam prac  p. Walentynowicz. Przeczyta em ca o . Rzecz jest interesu-

j ca. Jestem za drukiem cz ci odnosz cej si  do Pozna skiego w w. XIX, opartej 
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30 Nely Samotyhowa (1876–1966) – przed 1918 r. niepodleg o ciowa dzia aczka o wiatowa, w II RP 

popularyzatorka sztuki, publicystka, wyk adowczyni Instytutu Pedagogiki Specjalnej, opublikowa a m.in. 

Malarstwo zachodnioeuropejskie. Popularny zarys…, Warszawa 1964.
31 Helena Widawska-Jurszowa – kierowniczka Uniwersytetu Ludowego w Micha ówce (pow. Dubno); 

Uniwersytet ten dzia a  w latach 1932–1939, a jego instytucj  prowadz c  by o Liceum Krzemienieckie.

na materia ach archiwalnych. Trzeba by tylko wymy le  inny tytu  bardziej skon-

kretyzowany.

cz  wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

Ps. Przesy aj c wycinek z ostatniego numeru „G osu Nauczyciel.[skiego]” za-

stanawiam si , czy nie warto by si  skomunikowa  z p. Nel  Samotyhowa30 co 

do ewentualnego wys ania niedrukowanych wspomnie  Widawskiej-Jurszowej 

i pracy w Uniw.[ersytecie] Ludowym w Micha ówce31.

[14]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[maszynopis]

Kraków dnia 23 wrze nia 1959 r.

Szanowny Panie Kolego,

Potwierdzam uprzejmie odbiór materia ów od p. Ferens z dnia 18 bm. i kartki 

Pa skiej z 21. Niestety z powodu nawa u zaj  w Ossolineum i intensywnego 

zaj cia si  spraw  Aleksandra Kami skiego nie zdo a em niczego przeczyta  z r -

kopisów. Natomiast mówi em z kilkoma autorami: W. Dankiem, który obiecuje 

recenzje Pa skiej ksi ki na 15 listopada, pu k. Cia owiczem w sprawie spra-

wozdania ze Zjazdu Sanoczan (mam dosta  odpowied  do tygodnia) i (dopisek 

r czny) Vetulanin (materia y genewskie).

Ucieszy em si  bardzo wiadomo ci  telefoniczn  od pani Ferens, e Nasza 

Ksi garnia chce przeznaczy  1000 egzemplarzy 1. numeru na reklam . To dobrze 

wiadczy o ich zamy le kupieckim. Chodzi tylko o to by my odpowiedni dostar-

czyli materia  adresowy.

Wed ug mnie trzeba, by ten numer rozes a  do nast puj cych rodzajów czy-

telników:

1)  wojewódzkie biblioteki pedagogiczne,

2)  wszystkie zak ady kszta cenia nauczycieli,

3)  uniwersyteckie seminaria historyczne i pedagogiczne.

4)  redakcje czasopism ogólnych i pedagogicznych (np. Nowa Kultura, Prze-

gl d Kulturalny, Tygodnik Powszechny, Nowa Szko a, ycie Szko y itd.)
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32 Stanis aw Tync (1889–1964) – historyk wychowania i pedagog, profesor Uniwersytetu Wroc awskiego. 
33 Antoni Knot (1904–1982) – historyk i bibliotekarz, profesor Uniwersytetu Wroc awskiego, w l. 1946–

–1949 dyrektor Zak adu Narodowego im. Ossoli skich.
34 Ambroise Jobert (1904–1988) – francuski historyk, badacz dziejów I Rzeczypospolitej, opublikowa  

m.in.: Histoire de la Pologne, Paris, Presses Universitaires de France, 1953.

5)  Adresy zagraniczne: wielkie biblioteki np. British Museum, Bibliotheque 

Nationale w Pary u, odpowiednie instytucje w Moskwie,

Podaj  kilka adresów: Claude Bacvis, Forest-Bruxelles 93, Avenue Besme, 

Ambroise Jobert, Grenoble, 1 rue Moidieu, 

Stanis aw Kot, Paris 2, 63 rue Richelieu, Hotel Malte

Stanis aw Lam, Paris VI, 123 Bd Saint Germain, Ksi garnia Polska

 Wiktor Weintraub, USA, Harvard University, Holyoke 29, Cambridge 38, 

Mass.

 Maria Danilewiczowa, London SW 7, 5, Princes Gardens, The Polish Libra-

ry.

Z. Jordan, London SW 7, 12 Emperors Gate.

6)  Troch  polskich adresów:

Ludwik Chmaj, Warszawa, W. Górskiego 1/7.

J. Dobrza ski, Lublin Graniczna 1e.

Piotr Grzegorczyk, Kraków, Al. S owackiego 30.

Leszek Hajdukiewicz, Kraków Langiewicza 32.

Antoni Knot. Wroc aw 8, Al. Kasprowicza 20.

Stanis aw P oski, Warszawa, Rynek St. Miasta 29/3L, Instytut Historii PAN

Samuel Sandler Warszawa Mazowiecka 7 m.11.

Adresy s  zebrane do  przypadkowo. My l  jednak, e przy pomocy ksi ek 

adresowych i telefonicznych p. Ferens potraÞ  zebra  odpowiedni materia .

7)  Pisa em do prof. Tynca32 i uprzedzi em go, e przyjedzie p. Ferens. Musi 

ona pami ta  o dyr. Antonim Knocie33 we Wroc awiu. Jego prac  znam, 

b d  móg  napisa , ale chyba pó niej.

8)  Przesy am w za czeniu wykaz nale no ci za przesy ki polecone, które 

p. Ferens b dzie uprzejma zrealizowa  dla mnie w Naszej Ksi garni.

9)  Przed odjazdem swoim z Warszawy telefonowa em do Pana w pi tek popo-

udniu, ale nie by o Pana w domu. Chodzi o mi o dwie sprawy:

a)  Po namy le doszed em do wniosku, eby si  Pan na razie wstrzyma  

z wysy aniem odpisu recenzji Barycza Skoczkowi. Wystarczy to zrobi  

na 2 tyg. przed ukazaniem si  numeru. T  drog  zapewnia sobie Pan 

spokój i ucina mo liwo  „rozróbek”, w których Skoczek celuje.

b)  Musi Pan wp ywa  na Korniszewskiego, by pomy la  o bibliograÞ i 

rozpraw z historii wychowania w czasopismach i wydawnictwach. 

My la em o tym, eby niezale nie od bibliograÞ i Korniszewskiego da  

osobno bibliograÞ  prac obcych o polskich zjawiskach z zakresu ksi ki 

[Ambroise] Joberta34 i Febre’a. Mówi em ju  na ten temat z Leszkiem 
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Hajdukiewiczem i razem z nim to przygotuj , ale dopiero gdzie  w grud-

niu, gdy  teraz on musi zdawa  rygoroza.

10)  W przysz ym tygodniu prze l  Panu cz  r kopisów.

Czekam na kilka egzemplarzy pierwszego numeru i cz  serdeczne pozdro-

wienia

Jan Hulewicz

Za czniki:

5 kart ksi gi pocztowej (11 recepisów) na ogóln  sum  z . 40.45

(Dopisek r czny) Mam jeszcze kwit na rozmow  telefoniczn , ale nie jestem 

pewien czy to jest kwit z rozmowy z p. Ferens.

[15]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[maszynopis]

Kraków dnia 5 pa dziernika 1959 r.

Szanowny Panie Kolego!

Dzi kuj  uprzejmie za list Pa ski z dnia 30 bm. i za list p. Ferens z dnia 

26 wrze nia. Dosta em 2 egzemplarze 1 numeru.

Przesy am w za czeniu dzisiaj przeczytany artyku  p. Anny Sucheni-Gra-

bowskiej „Sokó  na l sku”35. Jestem za jego drukiem. Przede wszystkim z tego 

wzgl du, e rozszerza on tematyk  pisma na Górny l sk. Artyku  w prawdzie 

troch  miejscami powtarza si , ale przy tym sk pym zasobie róde , ograniczo-

nym wy cznie do prasy, autorka i tak wydoby a bardzo wiele rzeczy ciekawych.

opusza skiego przeczyta em tylko cz ciowo. Przy l  z ko cem tego tygo-

dnia. Bardzo mi si  podoba pomys , by Nawroczy ski36 napisa  not  do opu-

sza skiego. Wobec tego stanu rzeczy ja rezygnuj  z pisania tego (dopisek r czny 

J. Hulewicza u do u listu: tzn. danych bibliograÞ cznych o opusz.[a skim]). 

Podaj  na wszelki wypadek adres syna opusza skiego: mgr. Boles aw opu-

sza ski, Kraków, Muzeum EtnograÞ czne, Plac Wolnica. On mo e dostarczy  

Nawroczy skiemu danych biograÞ cznych o ojcu.

Bardzo Pana prosz , by Pan by  tak uprzejmy i sprawi  eby zebranie re-

dakcyjne Przegl du i posiedzenie Komisji w sprawie habilitacji Aleksandra 

Kami skiego w uniwersytecie warszawskim [sic! – W. T.] mog o wypa  

35 Zob. A. Sucheni-Grabowska, Dzia alno  o wiatowa Soko a na l sku w wietle dokumentacji praso-

wej (1900–1914), „PHO” 1960, nr 1.
36 Not  napisa  Tadeusz W. Nowacki.
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w jednym i tym samym dniu, tj. 19 bm. Czy da si  tak zrobi ? Za par  dni, przy 

ko cu tygodnia b d  mia  gotow  rzecz o Kami skim. Czy mam to przes a  do 

dziekanatu przed posiedzeniem? Jakie s  u Was pod tym wzgl dem zwyczaje. 

Prosz  pami ta , e trzeba wystawi  dla Stanis awa Konarskiego upowa nienie 

redakcyjne, by móg  pój  na zjazdy wychowanków szkó  warszawskich. My l , 

e o zje dzie Gagatnickiej i k. [sic! – W. T.] Malczewskiej (za czam wycinek 

z ycia Warszawy).

Na osobnej kartce notuje Panu swoje uwagi o 1. numerze by je Panu atwiej 

by o przekaza  Naszej Ksi garni.

cz  wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

3 za czniki: 

1 maszynopis o Sokole 1 wycinek z ycia Wwa [Warszawy – W. T.].

1 notatka o 1. numerze

1 list dla p. Ferens

[16]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[maszynopis]

Kraków dnia 12 pa dziernika 1959 r.

Szanowny Panie Kolego!

Dzi kuje za list z dnia 9 bm. W a nie mia em zamiar dzisiaj do Pana telefo-

nowa , by si  dowiedzie  jak stoi ostatecznie sprawa terminu zebrania redakcyj-

nego, gdy przyszed  Pa ski list. Kupi em sobie ju  bilet na samolot i 19 bm. b d  

rano w Warszawie. Bardzo by bym Panu zobowi zany, gdyby Pan doprowadzi  

do tego, by posiedzenie Komisji habilitacyjnej Kami skiego mog o si  odby  

równie  19 bm., w przeciwnym bowiem razie, gdyby wypad o w inny dzie , mu-

sia bym si  ograniczy  tylko do przes ania mojej oceny, a wola bym wzi  udzia  

w posiedzeniu.

Prosz  podzi kowa  pani Ferens za egzemplarze „Przegl du Historycznego” 

które dosta em. S  one wsz dzie w Krakowie w kioskach. Wiem tak e o poszcze-

gólnych ludziach do których dotar y egzemplarze z Warszawy.

Niestety starania moje o fotograÞ  [Anieli] Szycówny i [Antoniego] Karbo-

wiaka nie da y adnych rezultatów. W Bibliotece Jagiello skiej nie maj  tych 

fotograÞ i. Napisa em list do Gimnazjum Wadowickiego, w którym Karbowiak 

d ugi czas uczy , ale jak Pan widzi z za czonego listu te  bez rezultatu. Mo e 
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jeszcze Franciszek Bielak37 mi pomo e i znajdzie fotograÞ e Karbowiaka. Nato-

miast o Szycównej w Krakowie w zwi zku z jej pochodzeniem z Królestwa nie 

ma mowy, bym potraÞ  tu znale  fotograÞ e.

Przeczyta em artyku  o Tomaszu Kurhanowiczu38. Obawiam si , e to jest 

troch  reklama rodzinna. Autor pisa  sporo podr czników do nauki j zyka pol-

skiego, ale takich autorów by o masa. Najwi cej mnie zaciekawiaj  jego listy, 

mo e pr dzej te warto by wyda , z krótk  not  o nim. Na str. 3 mylna nomenkla-

tura przy postaci nauczycielskiej w szkole redniej w Kownie. Cytaty na stronie 

9 i 10 z podr cznika niepotrzebnie wprowadzone. Ja nie drukowa bym tego arty-

ku . Gdyby za  Pan chcia  go koniecznie drukowa , to prosz  pami ta , e mamy 

o wiele wa niejsze i pilniejsze obowi zki w zakresie drukowania yciorysów 

postaci pierwszoplanowych.

Zwracam uwag , e w tych dniach odby  si  zjazd wychowanków I. Gimna-

zjum w Tarnowie (450-lecie), któremu prasa Krakowska ( ycie Literackie, Ga-

zeta Krakowska, Dziennik Polski) s usznie po wi ci a sporo uwagi. Koniecznie 

powinni my o tym jubileuszu napisa .

Skoro ju  jeste my przy jubileuszach szkó , pragn  doda , e dzi ki wielkiej 

uprzejmo ci p k. Cia owicza, autora jednego z wspomnie  w ksi ce Sanoczan, 

dosta em do wgl du sprawozdanie z obchodów jubileuszowego gimnazjum w Sa-

noku, które si  w tej chwili drukuje (maj  trudno ci z cenzur ). Mo e do numeru 

1960/1 napisz  o tym sprawozdaniu krótk  notatk .

Przy l  Panu wnet ju  opusza skiego. Nawiasowo dla wiadomo ci prof. Na-

wroczy skiego dodaj , e w niedrukowanych w pami tnikach Stanis awa Kota 

jest malutki ust p o dzia alno ci opusza skiego jako nauczyciela gimnazjum 

w Rzeszowie z pocz tkiem XX wieku, utrzymany w bardzo entuzjastycznym 

tonie je li idzie o jego talent pedagogiczny.

cz  serdeczne pozdrowienia 

Jan Hulewicz

[17]

[Kartka pocztowa, r kopis]

31 X 59

Pan

Prof. Ryszard Wroczy ski

Warszawa 40

Ul. Bonifraterska 15/m. 12

37 Franciszek Bielak (1892–1973) – historyk literatury, docent Uniwersytetu Jagiello skiego.
38 Tomasz Kurhanowicz (1801–1856) – autor m.in. podr cznika Gramatyka j zyka polskiego, cz. I, II, 

III.
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Szanowny Panie Kolego!

Dosta em zawiadomienie z dziekanatu o posiedzeniu w dniu 3 XI, kupi em 

ju  bilet samolotowy. Zaraz po przyje dzie do Warszawy zatelefonuje do Pana, 

czy by my si  mogli umówi  na rozmow .

Przynios  ze sob  recenzj  Nowackiego.

cz  serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

[18]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[maszynopis]

Kraków dn. 29.XI.1959

Szanowny Panie Kolego!

Potwierdzam uprzejmie odbiór listu Pa skiego z dnia 23 bm. jak i materia ów 

nades anych przez Pani  [Helen ] ytkowicz39. Do [Stanis awa] Pigonia nie po-

szed em dotychczas, gdy  by  on na sesji S owackiego, która si  wczoraj dopiero 

sko czy a. Jutro b d  u niego. Zwracam w za czniku materia y przys ane, które 

przeczyta em z zainteresowaniem.

Przesy am w za czeniu odpis z kartki, któr  niedawno otrzyma em od A. Ka-

mi skiego w sprawie recenzji tomu ”Wybór pism Filomatów” w opr.[acowaniu] 

A.[liny] Witkowskiej40.

My l , e by oby rzecz  dobr  gdyby si  uda o wyda  numer 1/60 przed zjaz-

dem delegatów ZNP, tj. przed marcem. Chyba drukarnia zd y?

Barycz niepokoi si  o recenzj  Skoczka, chcia bym j  zobaczy . Pisa  do Pana 

w tej sprawie. My l , e powinien zobaczy  korekt , gdy  pierwszej nie widzia  

ze wzgl du na swoj  nieobecno . Za czam formularz o wiadczenia dla celów 

podatkowych przes any mi przez P. ytkowicz z pro b  oddania jej.

cz  serdeczne pozdrowienia

Jan Hulewicz

39 Helena ytkowicz (1934–2015) – historyk wychowania, sportu i literatury XIX w., wspó pracownica

R. Wroczy skiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
40 Wybór pism Filomatów. Konspiracja studencka w Wilnie 1817–1823, oprac. A. Witkowska, Wroc aw, 

Biblioteka Narodowa, 1959, rec. A. Kami ski, „PHO” 1960, nr 2.
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20 listopada 1959.

Odpis

Wielce Szanowny Panie Profesorze.

Mam ju  wybór pism Þ lomatów Aliny Witkowskiej. Pierwsze wra enie 

z pobie nego przerzucenia stron – bardzo korzystne. Ale poniewa  chcia bym 

napisa  recenzj  po „przepracowaniu” tego tomu, a wi e si  to z moimi pracami 

styczniowym – prosz  o zgod  na zrobienie recenzji dopiero w drugiej po owie 

stycznia lub w lutym. Brak odpowiedzi b d  uwa a  za zgod .

cz …

A. Kami ski

[19]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[maszynopis]

Kraków dn. 12.XII.1959

Szanowny Panie Kolego!

Dzi kuj  za list z dnia 7 bm. B d  si  stara  usun  ust p zakwestionowany 

przez cenzur  w mojej recenzji z Ksi gi Sanockiej. W zwi zku z tym chcia bym 

jeszcze jedno wiedzie : czy cenzor nie kwestionowa  jeszcze innych partii recen-

zji, w szczególno ci mojej polemiki z atakami na Bobrzy skiego? Kto rozmawia  

z cenzorem? Od odpowiedzi na te pytania uzale niam przeróbk .

Przykro mi, e dot d Panu nie pos a em obiecanej notatki o aresztowaniu 

profesorów krakowskich z dn. 6.XI.1939 do Kroniki w zwi zku z artyku ami 

[Stanis awa] Pigonia 41. Pami tam o tym i je li tego dot d nie zrobi em to g ównie 

dlatego, e nie chc  si  odrywa  od pisania artyku u o Karolu Estreicherze do 

Ksi gi Pami tkowej. Przy l  jednak t  notatk  w najbli szych dniach.

Co do numeru 2/1960 to na pewno prze l  notatk  polemiczn  o Karbowiaku, 

któr  mam naszkicowan .

Co do pani Lewinowej, to na kilka dni przed otrzymaniem Pa skiego listu 

z dn. 7 bm. otrzyma em z Naszej Ksi garni poprawiony egzemplarz jej pracy 

z pro b  o ponowne przejrzenie. Odpisa em do Naszej Ksi garni, e zrobi  to 

z pocz tkiem stycznia. Do tego czasu chcia bym odroczy  odpowied  w sprawie 

doktoryzowania si  jej na UJ, bo od tego, jak ona to zrobi a, w du ej mierze uza-

le niam swoj  decyzj . Nie znam Pani Lewinowej osobi cie, opinie, jakie o niej 

41 Zob. S. Pigo , W dwudziestolecie skrytobójczego zamachu na Uniwersytecie Jagiello skim, „PHO” 

1960, nr 1; J. H. (Jan Hulewicz), W dwudziest  rocznic  wywiezienia profesorów krakowskich do obozu 

koncentracyjnego w Sachsenhausen, „PHO” 1960, nr 1.
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s ysza em z ust Pa skich, Suchodolskiego i Sandlerów prawie ca kowicie zgodne, 

raczej nakazywa by mi pewn  rezerw . W stosunku do innych kolegów, gdyby 

kto  odchodzi  od nich z prac  nieprzyj t  mia bym skrupu y, wobec Kurdy-

bachy zarówno ze wzgl du na jego kapry no-histeryczny stosunek do uczniów 

w asnych i braku jakiejkolwiek lojalno ci wobec mnie, nie mam tych skrupu ów, 

tylko e z drugiej strony nie mam wielkiego entuzjazmu do Pani Lewinowej. 

Niech zatem rozstrzygnie sama jej praca, któr  postaram si  przeczyta  z pocz t-

kiem stycznia.

Przesy am w za czeniu rachunki za portoria pocztowe i rozmowy telefonicz-

ne na kwot  69 z  75 gr z pro b , by pani Ferens by a tak uprzejma podrzuci  je 

do Naszej Ksi garni do zlikwidowania. 

cz  serdeczne pozdrowienia 

Jan Hulewicz 

[Dopisek r czny] Czy wyszed  ju  2-gi numer?

[20]

[Piecz tka]

Jan Hulewicz

Kraków, Al. S owackiego 12 m. 5

[maszynopis]

Kraków, dnia 22 grudnia 1959 r.

Szanowny Panie Kolego!

Dzi kuj  uprzejmie za list z 15 bm. Z materia ów przys anych mi wczoraj 

przez p. Ferens przeczyta em dwie pozycje: recenzj  Brodowskiej o ksi ce Brze-

zi skiego i biograÞ  [Tadeusza] Orackiego o Jerzym Lancu. Jestem za drukiem 

obu pozycji42.

Co do recenzji Brodowskiej mam dwa drobne zastrze enia natury stylistycz-

nej na str. 1, które zaznaczy em o ówkiem. 

Bardzo jestem za drukiem yciorysu Lanca, g ównie z tego wzgl du, e do-

tyczy on Ziem Odzyskanych, a mianowicie Warmii. Przegl dn em partie ksi ki 

Boenigka „Min y wieki, a my my ostali”43, odnosz c  si  do Lanca i to jeszcze 

bardziej utwierdzi o mnie w przekonaniu, e b dzie dobrze, je li rozpoczniemy 

osobny dzia  (w Roczniku Przegl du, 1947 nazywa by si  on Sylwetki) yciory-

sów w a nie yciorysem nauczyciela, który zgin  z r k hitlerowców na Ziemiach 

Odzyskanych. Nawiasem mówi c, ksi ka Boenigka te  by bardzo zas ugiwa a 

na recenzj .

42 Zob. S. J. Brzezi ski, Polski Zwi zek Ludowy (materia y i dokumenty), wybór i wst p C. Wycech, War-

szawa, LSW, 1957; rec. H. Brodowska, „PHO” 1960, nr 4; T. Oracki, O Jerzym Lancu, „PHO” 1960, nr 2.
43 J. Boenigk, Min y wieki, a my my ostali, Warszawa, LSW, 1957; wyd. II rozszerzone, 1971.
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Jad  dzi  na kilka dni do Bukowiny Tatrza skiej (adres: numer 301, u Heleny 

Budzowej). 2 lub 3 stycznia b d  z powrotem w Krakowie. Na sesj  Dawidowsk  

chyba nie przyjad . Co do terminu zebrania redakcyjnego, odpowiada by mi bar-

dzo koniec stycznia. Co Pan o tym my li?

cz  serdeczne pozdrowienia, yczenia dobrych wi t i szcz liwego No-

wego roku

Jan Hulewicz
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Jan Hulewicz’s letters to Ryszard Wroczy ski, 1959

Summary

“Przegl d Historyczno-O wiatowy” (“The Journal of History and Educa-

tion“), a journal published quarterly by the Polish Teachers’ Union (Zwi zek 

Nauczycielstwa Polskiego), was reactivated in 1959. Since then, it was jointly 

managed by two editors – Jan Hulewicz and Ryszard Wroczy ski. Their corre-

spondence proves their fruitful collaboration. Jan Hulewicz (1907–1980), a pro-

fessor at the Jagiellonian University, was a distinguished historian of science, 

schooling and education. He was an author of many studies and monographs, such 

as Galicia’s participation in the Þ ght for the Polish school 1899–1914 (Udzia  

Galicji w walce o szko  polsk  1899–1914, 1934) and The Polish Academy of 

Arts and Sciences in Cracow 1873–1918. The outline of its history (Akademia 

Umiej tno ci w Krakowie 1873–1918. Zarys dziejów, 1958). The recipient of 

the letters, Ryszard Wroczy ski (1909–1987), an educator and historian, was 

a professor at the University of Warsaw. His numerous works include Social ped-

agogy, 5th ed., 1985 (Pedagogika spo eczna, wyd. 5, 1985), The history of Polish 

education until 1795 (Dzieje o wiaty polskiej do roku 1795) and The history of 

Polish education 1795–1945, 3rd ed. 1996 (Dzieje o wiaty polskiej 1795–1945, 

wyd. III 1996).

The letters of Hulewicz and Wroczy ski provide evidence of their great effort 

to reach the highest level of research work and to raise the editorial quality of the 

quarterly journal. Moreover, they reveal how both authors deÞ ned the purpose, 

strategy and methods of developing the academic environment. What is most 
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important, however, the letters present the proÞ les of Hulewicz and Wroczy ski 

– their personality, system of values and professionalism. Their correspondence 

proves how strongly they clung to the principle of freedom and democracy, the 

idea of school and education democratization and their personal responsibility. 

The letters are also an important source of knowledge about a great number of 

scientists of that time, representing different scholar’s traditions, different areas of 

expertise and experience as well as different research centres in the country.

Keywords: “Przegl d Historyczno-O wiatowy” (“The Journal of History and 

Education”), Jan Hulewicz, Ryszard Wroczy ski, history of school and educa-

tion, letters as a source of scientiÞ c research.


