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Od redAkCji

W różnorodności jest jej piękno i siła. Tematyka naszego ostatnie-
go Zeszytu potwierdza tę regułę i daje podstawę do znalezienia przez 
Czytelnika artykułów, które swoim charakterem doskonale wpisują się 
w bieżuńskie wydawnictwo, a są przy tym ciekawe i tematycznie boga-
te, od typowo historycznych, przez publikacje wspomnieniowe, do bio-
graficznych. Taki jest nasz 28. numer Bieżuńskich Zeszytów Historycz-
nych, który właśnie Państwu prezentujemy.

Zaczyna się tekstem Pawła Bogdana Gąsiorowskiego o znamienitym 
rodzie Sieprskich – pierwszych właścicielach Bieżunia – ich ogromnej 
roli w dziejach miasta i okolic, zawierający elementy biograficzne doty-
czące członków rodziny oraz wiele ciekawostek z ich życia. Tenże sam 
autor zamieszcza również niezwykle bogaty materiał dotyczący gene-
alogii swojej rodziny, w piękny i przystępny sposób opisuje dzieje Gą-
siorów i Gąsiorowskich. Są tu elementy epickie jak również naukowe, 
świadczące o profesjonalizmie warsztatu historycznego autora.

 Inwentarz Dóbr Bieżuńskich z roku 1735 – niezwykle cenny, 
bo pierwszy tak szczegółowy opis Bieżunia i okolic opatrzony obszer-
nymi przypisami autorstwa naszego kolegi redakcyjnego Jerzego Pio-
trowskiego, omawiającymi występujące w tekście staropolskie słow-
nictwo, zwroty i wyrażenia. Za sprawą autorów inwentarza powróciły 
do życia określenia dawno już nieużywane, rodem z czasów Księżnej 
Elżbiety Anny z Wiśniowieckich Zamoyskiej, ale jakże piękne i oddają-
ce klimat tamtej epoki.

W dalszej części Zeszytu prezentujemy działalność legalnych or-
ganizacji społecznych działających w guberni płockiej po powstaniu 
styczniowym autorstwa Wojciecha Jaworskiego. Praca zawiera olbrzy-
mią ilość informacji na temat ich różnorodności i funkcjonowania tak 
istotnego, szczególnie w tym okresie życia społecznego. 

Wszystkim nauczycielom polecamy zapoznanie się z materiałem 
wspomnieniowym Stanisława Beliczyńskiego – niezwykłej opowieści 
o trudnej, ale dającej wiele satysfakcji pracy międzywojennego, wiej-
skiego i małomiasteczkowego nauczyciela, który krzewił oświatę na te-
renie obecnego powiatu żuromińskiego.
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Historia sowieckiej grupy dywersyjnej „Jack” działającej na naszym 
terenie została omówiona w materiale Stanisława Szczitinina, utrzy-
manym w tonie sensacyjnym, bogato ilustrowanym unikatowymi foto-
grafiami, w którym poznajemy tragiczne losy jej członków m.in. Ani 
Morozowej – radiotelegrafistki, pochowanej na cmentarzu parafialnym 
w Gradzanowie Kościelnym.

Kolejny artykuł to historia bratobójczych walk po II wojnie światowej, 
północnomazowieckim podziemiu i jego bohaterze Kazimierzu Dyksiń-
skim „Kruczku”, przedstawiona przez pracownika warszawskiego IPN 
Jacka Pawłowicza - smutny epilog wiary w demokratyczną Polskę.

Chcemy również zaproponować lekturę intrygującej, budzącej 
emocje tematyki obyczajowej. Na podstawie bogatej korespondencji 
oraz wspomnień Stefan Nowacki przedstawia miłości i pasje Stefana 
Gołębiowskiego – bogate życie uczuciowe Naszego Poety.

Na zakończenie, w dziale Pro Memoriam znajdziemy materiał Mag-
daleny Staniszewskiej o regionaliście, literacie, wieloletnim dyrektorze 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu, śp. Janie Burakowskim.

Zanurzmy się więc w lekturze i niech to będzie rozmowa z najwspa-
nialszymi ludźmi minionych czasów.

Andrzej  Szymański


