Od Redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, 22. numer “Bieżuńskich Ze
szytów Historycznych”, numer szczególny ze względu na odejście dwoj
ga redaktorów naszego wydawnictwa: śp. Janiny Liwińskiej oraz śp. Sta
nisława Ilskiego. Ta bolesna strata zamknęła pewien etap w działalności
naszego periodyku - etap pionierski, obfitujący w wiele nowych, cieka
wych prac dotyczących historii Bieżunia, odkrywający nieznane karty
z jego przeszłości.
Krótkie noty biograficzne oraz nekrologii obojga zmarłych redakto
rów zamieszczamy w ostatniej części zeszytu.
Zamykając ten etap, redakcja w odnowionym składzie postanowiła
kontynuować zaczęte dzieło. Następcą założyciela i wieloletniego prze
wodniczącego Kolegium Redakcyjnego, Stanisława Ilskiego, został Wiktor
Mieszkowski, polonista, autor wielu tekstów m.in. o Stefanie Gołębiow
skim, bieżuńskim liceum, a ostatnio obszernej, nowatorskiej pracy o na
zwach miejscowych powiatu żuromińskiego, którą zamieszczamy na ła
mach najnowszego numeru BZH. Do kolegium redakcyjnego dołączył
również historyk Andrzej Szymański.
Obecny zeszyt jest owocem kilkuletniej pracy społecznej autora, jego
studiów w terenie oraz kwerend archiwalnych.
Z pracą, zanim jeszcze została wydana, zapoznały się władze samo
rządowe powiatu żuromińskiego oraz wszystkich gmin wchodzących
w jego skład. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem i utwierdziła
nas w przekonaniu, że dobrze będzie służyć szczególnie młodemu poko
leniu w kształtowaniu jego tożsamości i budowaniu lokalnych więzi na
szej Małej Ojczyzny.
Szczególne słowa podziękowania za pomoc w wydaniu 22. numeru “Bie
żuńskich Zeszytów Historycznych” kierujemy pod adresem Starosty Żuro
mińskiego Janusza Welenca, Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Zbigniewa
Noska, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Ewy Lubińskiej, Wójta Gminy
Lubowidz Wiesława Grędzińskiego, Wójta Gminy Lutocin Ryszarda Gał
ki, Wójta Gminy Kuczbork Tadeusza Pawła Burakowskiego oraz Wójta
Gminy Siemiątkowo Jerzego Kostrzewskiego.
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Dzięki ich zaangażowaniu pozycja ta na pewno dotrze do wszystkich
bibliotek szkolnych, gminnych oraz bezpośrednio do osób zainteresowa
nych historią własnego regionu, miasta czy wsi.
Jesteśmy zdeterminowani by kontynuować zaczęte dzieło - czy z do
brym skutkiem - ocenią Czytelnicy.

Jerzy Piotrowski
Sekretarz Redakcji
Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

4

