20 LAT BIEŻUŃSKICH
ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH
Muzeum w Bieżuniu prowadzi działalność wydawniczą od 1993
roku. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Romana Kochanowicza oraz doktora Stanisława Ilskiego powołano do życia „Bieżuńskie
Zeszyty Historyczne” – periodyk zajmujący się odkrywaniem i przybliżaniem historii Bieżunia oraz regionu. Przez 20 lat udało się wydać
27 numerów wydawnictwa. Dzięki połączeniu sił redaktorów i autorów
tekstów pracujących społecznie oraz bieżuńskich muzealników, światło
dzienne ujrzało wiele ciekawych, nieznanych faktów z historii miasteczka i regionu, przedstawiono biografie ludzi tu żyjących i pracujących,
zaprezentowano między innymi wspomnienia wojenne mieszkańców,
historię bieżuńskiej medycyny, oświaty, dzieje przemarszu wojsk króla
Władysława Jagiełły pod Grunwald, przybliżono twórczość bieżuńskiego poety Stefana Gołębiowskiego, by wymienić te najważniejsze tematy, które zostały opublikowane w „zeszytach”.
Wydawnictwo tworzy obecnie Kolegium Redakcyjne w składzie
Wiktor Mieszkowski – Przewodniczący, Jerzy Piotrowski – sekretarz,
dr Irena Kotowicz-Borowy, Andrzej Szymański, Lucyna Grabowska,
Ewa Tatkowska, a także członek honorowy Roman Kochanowicz. Należy podkreślić nieocenioną rolę pierwszego Przewodniczącego Kolegium
Redakcyjnego doktora Stanisława Ilskiego – ich założyciela, autora
tekstów, niestrudzonego badacza i organizatora, zmarłego 28 listopada
2007 roku, a także jego siostry Janiny Liwińskiej, zmarłej 29 sierpnia
2007 roku Za swoją działalność redaktorzy „Bieżuńskich Zeszytów Historycznych” – Stanisław Ilski, Janina Liwińska, Ewa Tatkowska, Wiktor Mieszkowski i Jerzy Piotrowski zostali uhonorowani w 1999 roku
prestiżową Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego, a w
2012 roku Nagrodą im. Władysława Orkana.
Wydawnictwo cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem regionalistów, jest źródłem wiedzy, szczególnie dla młodych ludzi poznających historię własnej małej ojczyzny, inspiracją dla chcących tę
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wiedzę pogłębiać. W jednej z recenzji naszego wydawnictwa, znajdujemy takie zdania prof. dr hab. Janusza Rulki: Bieżuński Ośrodek Badań
Historycznych wykonuje rzetelną i ogromną pracę w zakresie kształtowania tożsamości lokalnej i regionalnej, która jest konstytutywną wartością tożsamości narodowej i poprzez swą różnorodność wzbogaca
również globalną tożsamość świata.
Dzięki inicjatywie Muzeum Historii Polski „Bieżuńskie Zeszyty
Historyczne” zostały w roku bieżącym zdigitalizowane, dzięki czemu
wszyscy zainteresowani historią regionalną mogą nieodpłatnie skorzystać z ich zasobów pod adresem internetowym: http://mazowsze.hist.
pl/36/Biezunskie_Zeszyty_Historyczne/, do czego serdecznie zachęcamy.
Jerzy Piotrowski
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