RECENZJE

Znowu cenna ksi¹¿ka
z ma³ego miasta
Od prawie 30 lat ukazuje siê w Bie¿uniu czasopismo
nieperiodyczne „Bie¿uñskie Zeszyty Historyczne”. Jest ono
ewenementem w skali krajowej. Maleñkie miasteczko (2 tys.
mieszkañców) wykreowa³o czasopismo naukowe cenione
przez historyków i regionalistów, z niezwyk³¹ konsekwencj¹
penetruj¹ce dzieje miasta i jego okolic, od czasów prehistorycznych po dzieñ dzisiejszy. Pod skromnym okreœleniem
„Zeszyty” kryj¹ siê okaza³e woluminy, licz¹ce niekiedy ponad
300 stron! Nie ma chyba faktu czy procesu z ¿ycia miasta,
które nie znalaz³o odzwierciedlenia na ³amach „BZH”. Opisano zwi¹zane z miastem wydarzenia historyczne, udokumentowano szczegó³owo rozwój s³u¿by zdrowia i oœwiaty, znajdziemy tu sylwetki wybitnych bie¿uniaków i innych osób
zwi¹zanych z dziejami miasta (Andrzej Zamoyski, Izaak Cylkow, Micha³ Synoradzki, Antoni Wolski,
Stefan Go³êbiowski, poczet
b u r m i s t r z ó w, w ³ a œ c i c i e l i d ó b r
bie¿uñskich i dziesi¹tki innych). Opublikowano sporo tekstów literackich
pisarzy wywodz¹cych siê z Bie¿unia i
okolicy, liczne wspomnienia i mnóstwo
opracowañ dokumentuj¹cych wa¿niejsze wydarzenia z historii miasta,
np. straty osobowe gminy Bie¿uñ w
latach 1939-1945, sukcesje dóbr
bie¿uñskich w XVI-XVII w. Teksty
uzupe³niaj¹ liczne ilustracje (faksymile
dokumentów, fotografie). Baz¹ tego
niezwyk³ego czasopisma s¹ pracownicy i zbiory bie¿uñskiego Muzeum
Ma³ego Miasta oraz zespó³ miejscowych patriotów lokalnych skupiaj¹cych siê w redakcji „Zeszytów” oraz
Towarzystwie Przyjació³ Bie¿unia.
„Bie¿uñskie Zeszyty Historyczne” s¹ „dzieckiem” wybitnego bie¿uñskiego regionalisty, z wykszta³cenia
lekarza, Stanis³awa Ilskiego. On by³
pomys³odawc¹ i d³ugoletnim redaktorem naczelnym czasopisma oraz
jednym z czo³owych jego autorów.
Rok 2007 by³ trudnym okresem dla czasopisma. 28
listopada tego roku zmar³ dr Stanis³aw Ilski, a miesi¹c
wczeœniej Krystyna Liwiñska, jego siostra, te¿ od lat
wnosz¹ca du¿y wk³ad w redagowanie „Zeszytów”. Te
niepowetowane straty mog³y utrudniæ kontynuowanie publikacji. Na szczêœcie tak siê nie sta³o. Dobre, d³ugoletnie
tradycje i autorytet czasopisma oraz mocny grunt w gronie
dzia³aczy skupionych wokó³ Muzeum i „Bie¿uñskich Zeszy
tów Historycznych”, pozwoli³y przezwyciê¿yæ kryzys.
Dowodem na to jest najnowszy (22) numer „Zeszytów”
zredagowany przez odnowion¹ redakcjê. Jej przewodnicz¹cym jest Wiktor Mieszkowski, polonista, emerytowany dyrektor bie¿uñskiego liceum, a dotychczasow¹ dobr¹ praktykê
redakcyjn¹ kontynuuje sekretarz redakcji (starej i nowej)
Jerzy Piotrowski, dyrektor Muzeum Ma³ego Miasta. Numer
ten, o imponuj¹cej objêtoœci (344 strony) wype³nia w ca³oœci
jedna praca – „Nazwy miejscowe powiatu ¿uromiñskiego”
Wiktora Mieszkowskiego.
Opracowanie kryje zawartoœæ znacznie bogatsz¹ ni¿

sugeruje tytu³. Owszem, wywodzi on szczegó³owo etymologiê nazw poszczególnych miejscowoœci (zwykle rozwa¿aj¹c
wszelkie mo¿liwe warianty), ale jest to tylko czêœæ opisu.
Autor docieka, kiedy miejscowoœæ powsta³a, jej przemiany i
losy, charakter osadniczy (wieœ w³oœciañska, szlachty zagrodowej, folwark, przysió³ek), czyj¹ by³a w³asnoœci¹ itd. Ubarwia te¿ rzeczow¹ informacjê ciekawostkami, np. jak licznie
dana nazwa wystêpuje w skali krajowej. Dowiadujemy siê
wiêc, ¿e np. nazwy Kozilas lub Mi³otki s¹ unikalne, ale
rozmaitych Hut (84 razy w kraju) mamy mnóstwo. Autor stara³ siê dotrzeæ do wszelkich mo¿liwych materia³ów Ÿród³owych. Przewertowa³ specjalistyczne opracowania naukowe,
s³owniki (ze „S³ownikiem geograficznym Królestwa
Polskiego” na czele), kroniki, dokumenty archiwalne (administracyjne i koœcielne), stare mapy (terenowe, topograficzne,
wojskowe, geodezyjne) i wiele innych Ÿróde³. Podziwiaæ
nale¿y upór, cierpliwoœæ i benedyktyñsk¹ pracowitoœæ Autora, gdy¿ odkrycie wielu Ÿróde³ i ich wykorzystanie nie by³o
spraw¹ prost¹. Ale w konsekwencji powsta³o opracowanie,
które stanowi „... dobr¹ pomoc lub choæby trop” dla
wszystkich osób interesuj¹cych siê
tematem. Bo jest to w gruncie rzeczy
nie tyle opracowanie o etymologii
nazw miejscowych, co skrótowe opisy
monograficzne miejs-cowoœci.
Objêtoœæ not o poszczególnych
miejscowoœciach jest bardzo zró¿nicowana. Powody s¹ oczywiste, gdy¿
posiadamy wiêcej informacji o du¿ych
wsiach i miasteczkach, szczególnie
pe³ni¹cych ongiœ funkcje administracyjne (np. siedziby gmin, parafii,
centra wielkich posiad³oœci ziemskich), ni¿ o maleñkich osadach,
sk³adaj¹cych siê z kilku domostw. Nic
dziwnego wiêc, ¿e nota o Bie¿uniu
zajê³a ponad 6 stron, o Karniszynie 2
strony, o Mi³otkch 1 stronê, a o Ludwinowie k/Radzanowa (w 1880 r. na
„wieœ” sk³ada³y siê: 1 dom, 6 mieszkañców, 28 mórg gruntu) – 11 wierszy.
Cennym uzupe³nieniem tekstu
s¹ liczne mapki ukazuj¹ce rozmieszczenie miejscowoœci w ró¿nych
okresach i wg stanu obecnego – tak w
skali regionu i powiatu, jak i w poszczególnych gminach. A prawdziwym rarytasem czytelniczym
s¹ zestawie-nia: „Imion staropolskich tworz¹cych nazwy
rodowe” (wg „Encyklopedii staropolskiej” Z. Glogera),
„Wybranych przezwisk tworz¹cych nazwy rodowe” (wg
„Rodowych nazw miejscowych Wielkopolski, Ma³opolski i
Mazowsza” H. Gór-nowicza) oraz “Wykaz niektórych
przezwisk staropolskich tworz¹cych nazwy miejscowe” (wg
„Polskich nazw osobo-wych” W. Taszyckiego). Jêzyk
naszych œredniowiecznych przodków by³ o wiele bardziej
obrazowy i dosadny ni¿ obec-ny, w efekcie czego mo¿emy
siê delektowaæ do dziœ takimi nazwami, jak: Bia³ow¹s,
Krêcibroda, Kapinos, Paliwoda, BŸdzikurek, Li¿ykiep,
Nicponim, Mato³y, Mêdroœniki, £azêki, £ysobyki, Mi³otki i im
podobne (bardziej dosadnych nie przytaczam ze wzglêdów
obyczajowych).
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