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ako organ Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego „Rocznik Mazowiecki”
jest wydawany już 15 lat – od tomu X, który ukazał się w 1998 roku. Poprzed−
nie dziewięć tomów opublikował Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych.
Pierwsze trzy tomy (1998–2001) MTN wydał wspólnie z Wyższą Szkołą Huma−
nistyczną w Pułtusku. Następne dwa tomy Towarzystwo opublikowało wła−
snym sumptem. Od tomu XVI (2004) edytowano wspólnie z Wyższą Szkołą
Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.
Zawsze celem naszym było dotarcie z wiedzą na temat historii Mazowsza
do miłośników regionu, nauczycieli, studentów, do wszystkich tych, którzy in−
teresują się swoją „małą ojczyzną”. Zależy nam na rozwoju środowiska nauko−
wego, z którego głównie rekrutują się nasi autorzy.
Dotychczas „Rocznik Mazowiecki” wydawaliśmy własnym sumptem. Z ni−
kąd nie otrzymaliśmy pomocy, również od urzędu marszałkowskiego. Nastały
trudne czasy dla inicjatyw społecznych. Autorzy nie otrzymują żadnych graty−
fikacji, ale nie narzekamy na brak tekstów, które poddajemy procedurze recen−
zowania bez gratyfikacji również dla autorów recenzji.
Zależy nam na pozyskaniu nowych środowisk naukowych. Dlatego zwróci−
liśmy się do Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku o współ−
wydawanie „Rocznika Mazowieckiego”. Po otrzymaniu pozytywnej odpowie−
dzi od rektora Akademii Humanistycznej, prof. dr hab. Adama Koseskiego,
i dziekana Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Bronisława Nowaka, od to−
mu XXV (2013) współwydawcą jest również Akademia Humanistyczna, z którą
współpracowaliśmy od chwili jej powstania oraz Akademickie Towarzystwo
Naukowo−Edukacyjne „ATENA” W związku z tym wprowadziliśmy pewne
zmiany w Redakcji i Radzie Naukowej.
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***
Tom niniejszy otwierają teksty poświęcone pamięci profesora Stanisława
Herbsta w związku z czterdziestą rocznicą jego śmierci. Pamiętamy i będziemy
pamiętać o naszym założycielu.
W tym roku mija również 220 lat od ostatniego sejmu Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w Grodnie, na którym swoją postawą wyróżnili się posłowie
mazowieccy, dlatego zamieściliśmy tu tekst o tym dziejowym wydarzeniu.
Również w tym roku obchodziliśmy 150 rocznicę powstania styczniowego,
którego przebieg bardzo ściśle związany jest z ziemiami Mazowsza. Pewną
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syntezą tego historycznego wydarzenia jest artykuł Janusza Szczepańskiego,
napisany specjalnie do tego tomu. Społeczność mazowiecka zawsze pamiętała
o tych bohaterach oddających życie za wolność ojczyzny, o czym świadczą po−
mniki w wielu mazowieckich miastach – Mława, Sokołów, Myszyniec – a na−
wet we wsiach jak Feliksowo pod Brokiem.
Pamiętam konferencję naukową nt. powstania styczniowego w Siedlcach
z udziałem profesora Stefana Kieniewicza. Szeroko omówiono wówczas postać
księdza Stanisława Brzózki. Jeden z referentów konferencji przyniósł i pokazał
uczestnikom znaczącą pamiątkę z tamtego czasu – medal za „usmierienie wo−
stania”. W 130 rocznicę powstania Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych
wydał wiele monografii.
W miastach i miasteczkach mazowieckich mieszkała ongiś spora społecz−
ność żydowska, o czym przypomina artykuł pani Eleonory Bergman.
Jak zwykle nasz „Rocznik” jest różnorodny, a swą problematyką sięga na−
wet do gmin. Nie zapominamy również o jubileuszach badaczy mazowieckich.
Cieszymy się, że mamy wielu młodych autorów.
Oddajemy do rąk Czytelników nowy tom „Rocznika Mazowieckiego”
z nadzieją, że odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu.
W imieniu Redakcji
Benon Dymek

