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Drodzy Czytelnicy!

Już po raz piąty spotykamy się na łamach „Naszych Korzeni”. To nasz mały jubileusz. W wydanych dotąd zeszytach odwiedziliśmy
najbardziej atrakcyjne przyrodniczo zakątki północno-zachodniego Mazowsza i zgromadziliśmy sporo rzetelnej wiedzy o mniej znanych,
a nawet zupełnie zapomnianych, ludziach i zdarzeniach. Pismo zostało docenione za wartość merytoryczną artykułów, nienaganną polszczyznę, piękną szatę graficzną. Bardzo dziękujemy za wszelkie przejawy solidarności i wsparcia dla tego dzieła. Gdy przed trzema laty
przystępowaliśmy do prac nad profilem nowego czasopisma, wiedzieliśmy, że północno-zachodnie Mazowsze należy do regionów o niezwykle interesującej przyrodzie, historii i kulturze. Nie byliśmy jednak pewni, czy znajdzie się odpowiednio liczna grupa regionalistów
chętnych do podjęcia z nami współpracy. Ale na brak tekstów nie narzekaliśmy, napływały one obficie zarówno od badaczy profesjonalnych, jak i od kompetentnych amatorów. Dziś możemy z satysfakcją stwierdzić, że pomysł wydawania popularnonaukowego periodyku
przyrodniczo-historycznego okazał się udany, a pismo w takiej właśnie formule jest potrzebne. Wszystkim autorom i członkom redakcji
składam wyrazy głębokiej wdzięczności.
W naszym kraju ze szczególnym respektem obchodzi się okrągłe rocznice, zwłaszcza te związane z wojnami, powstaniami narodowymi,
bitwami oraz datami urodzin i śmierci wybitnych Polaków. W 2014 roku będzie ku temu wyjątkowo dużo okazji. Uczcimy między innymi
następujące rocznice: 220. Insurekcji Kościuszkowskiej, 200. urodzin Oskara Kolberga, 150. upadku Powstania Styczniowego i urodzin
Stefana Żeromskiego, 100. wybuchu pierwszej wojny światowej, 75. wybuchu drugiej wojny światowej, 70. Powstania Warszawskiego,
25. upadku komunizmu w Europie. Wśród nich wyróżnia się swą doniosłością niewątpliwie rocznica wybuchu „wojny wszechświatowej”
1914-1918, która przyniosła naszemu narodowi ogrom nieszczęść, ale i upragnioną wolność po 123 latach niewoli. Doceniając edukacyjne
walory celebrowania rocznic, na łamach „Naszych Korzeni” będziemy wracać do tych pamiętnych wydarzeń z historii Polski. W bieżącym
numerze proponujemy Państwu kilka opracowań poświęconych zagadnieniu wielowątkowej obecności Niemców na Mazowszu w ostatnich
dwóch stuleciach, które niejako zwiastują obchody rocznic obu wojen światowych. Są to teksty Krzysztofa Zadrożnego, Michała Umińskiego,
Krzysztofa Kłodawskiego, Gabrieli Nowak i – do pewnego stopnia – Gunthera Fuchsa. Do walk Powstania Styczniowego nawiązuje artykuł
Tomasza Kowalskiego.
Pozostałe artykuły cechuje spora różnorodność tematyczna. Środowisku geograficznemu w ujęciu historycznym poświęcone są opracowania Jarosława Ościłowskiego (tę pracę, choć wykracza poza przyjęte w „Naszych Korzeniach” ramy terytorialne, zdecydowaliśmy się
zamieścić z uwagi na znaczne walory poznawcze) i Pawła Gąsiorowskiego. W kolejnych tekstach znajdą Państwo dane o siekierce z wczesnej
epoki brązu z miejscowości Milewko ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, uwagi na temat tzw. odbudowy zamku w Gostyninie,
dalszy ciąg rozważań o obecności Płocka na kartach literatury pięknej, biogramy arcybiskupa Jana Marcelego Gutkowskiego, pułkownika
Kajetana Balińskiego i Władysława Miąska, informacje o działalności dobroczynnej Hiacynty Noińskiej w Płocku, o gościach przedwojennego
dworku w Sikorzu, o oryginalnym kościółku w Drogiszce, o ofiarowanym MMP komplecie mebli sypialnianych w stylu art déco, niezwykle
interesującą korespondencję z USA o polskim wychodźstwie do Ameryki, relację ze spotkania autorskiego z poetką Wandą Gołębiewską.
Całość uzupełniają recenzje trzech wydanych ostatnio książek, listy do redakcji i pozostałe stałe rubryki.
W imieniu komitetu redakcyjnego życzę Państwu dobrego roku 2014 i przyjemnej lektury.

Tomasz Kordala
redaktor naczelny

„Nasze Korzenie”
Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony
przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza
(Płockie, Sierpeckie, Płońskie, Gostynińskie)
Leonard Sobieraj – dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Wydawca
Muzeum Mazowieckie w Płocku
09-400 Płock, ul. Tumska 8
tel. 660 509 233, fax 24 262 44 93
e-mail: korzenie@muzeumplock.art.pl
Redakcja
Tomasz Kordala – redaktor naczelny
Sławomir Gajewski – zastępca red. nacz.
Krzysztof Matusiak, Zbigniew Miecznikowski, Grzegorz Piaskowski,
Barbara Rydzewska, Krystyna Suchanecka, Krzysztof Zadrożny, Leonard Sobieraj

Zbigniew Chlewiński – sekretarz redakcji
Magdalena Gałat – skład, opracowanie graficzne
Współpracują
Jolanta Borowska, Stanisław Czachorowski, Anna Górczyńska,
Aleksandra Grabowska, Piotr Jarzyński, Ewa Jaszczak, Andrzej Jeznach,
Adam Dariusz Kotkiewicz, Radosław Rękawiecki, Andrzej Rogoziński,
Andrzej Tucholski
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skrótów w tekstach
przeznaczonych do publikacji.
Nakład 600 egz.
Na okładce: cmentarz ewangelicki w Bielinie, gm. Słupno; fot. K. Matusiak.

