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Czcigodny i Drogi Księże Redaktorze!
W związku z 25. tomem „Naszej Przeszłości’’ czują potrze
bę zwrócenia się w tej formie do Księdza Redaktora oraz ca
łego Zespołu naukowego, któremu zawdzięczamy 25 tomów
Waszego cennego pisma. Pragnę dać wyraz głębokiej radości
z tego, że tomy te ujrzały światło dzienne w Krakowie pod
Wawelem, stając się równocześnie dla nas światłem naszej
wspólnej przeszłości, trudnej ale wielkiej. Ksiądz Redaktor
zdołał w tym czasie zgromadzić wokół siebie szereg history
ków, duchownych i świeckich, którzy zapełniali karty „Naszej
Przeszłości” swymi cennymi pracami. Znajdujemy tam studia
monograficzne a także wartościowe przyczynki wzbogacające
widzenie wielu zagadnień. Znajdujemy także notatki i infor
macje o sprawach bieżących. Wyczuwa się w podejściu Re
daktora dwa kryteria: kryterium naukowości oraz związane
z nim ściśle kryterium twórczego badania. Postępując wedle
tych kryteriów, stara się Ksiądz Redaktor pozostawać w bli
skim kontakcie z tymi warsztatami pracy naukowej, na któ
rych rodzi się wiedza o naszej przeszłości, wnikając wszędzie
tam, gdzie zapalają się iskry głębokich zainteresowań twór
czych. Pismo specjalistyczne oddaje w ten sposób wielką przy
sługę z jednej strony samym historykom, z drugiej zaś społe
czeństwu.
Pragnę w niniejszym liście stać się wyrazicielem tego wła
śnie przekonania, które dla Księdza Redaktora oraz Jego
Współpracowników z pewnością jest cenne, gdyż stanowi afirmację Waszych wysiłków. Pragnę, abyście widzieli i czuli, że
wysiłki te spełniają ważną funkcję społeczną, odpowiadają
rzeczywistym potrzebom nauki i życia. Cieszę się, że mogę to
powiedzieć Księdzu Redaktorowi w roku tysiąclecia, w któ
rym cała nasza przeszłość nabrała dla wszystkich Polaków tak
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szczególnego znaczenia i wyrazu. Właśnie też w tym roku
jesteśmy szczególnie wdzięczni Tym, którzy żyją problemami
naszej przeszłości, abyśmy wszyscy mogli gruntownie znać
prawdą o niej, a z prawdy tej stale czynić podstawą naszej
przyszłości, postępu i rozwoju. Duch ludzki bowiem żyje praw
dą i dlatego stale jej szuka.
Życzę „Naszej Przeszłości” oraz Jej Redaktorowi błogosła
wieństwa Bożego w dalszej pracy. Zycie ludzkie mierzy się
latami, życie pisma tomami. Życzę więc przy tym jubileuszo
wym 25. tomie, wielu wielu jeszcze lat życia czyli wielu dal
szych tomów coraz doskonalszych.
Kraków, dnia 19 września 1966.
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