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Drodzy Czytelnicy,

przekazujemy do Państwa rąk drugi numer popularnonaukowego półrocznika „Nasze Korzenie”. Numer pierwszy, z grudnia 2011 roku, wzbudził
ogromne zainteresowanie regionalistów, miłośników przyrody i historii północno-zachodniego Mazowsza. Świadczy o tym zarówno duża frekwencja uczestników promocji tego nowego periodyku w dniu 17 stycznia bieżącego roku, jak również nadspodziewanie szybkie tempo jego wyprzedaży. Już w początkach
marca, a więc zaledwie dwa miesiące po ukazaniu się, pismo było praktycznie niedostępne. Dlatego też po wyczerpaniu nakładu zamieściliśmy bezpłatną wersję
elektroniczną numeru na stronie internetowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Będziemy to robić również w przyszłości.
Serdecznie dziękujemy za to zainteresowanie i pochlebne komentarze docierające do nas ze strony różnych środowisk. Ten sukces skłonił nas do zwiększenia
nakładu obecnego numeru do 600 egzemplarzy.
„Nasze Korzenie” były, i nadal będą, dostępne we wszystkich punktach sprzedaży Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a ponadto w Księgarni-Antykwariacie Jerzego Załęskiego i w Księgarni Skarbnica przy placu Narutowicza. Swoje zainteresowanie pismem wyraziły niektóre płockie instytucje. Przykładowo
Nadleśnictwo Płock zakupiło 14 egzemplarzy w celu rozprowadzenia ich do wszystkich swoich placówek terenowych. Obecnie czynimy starania o włączenie
naszego periodyku do sprzedaży w sieci EMPiK i w kioskach Ruchu.
Nie ulega wątpliwości, że tak udanego początku nie byłoby bez ofiarnego zaangażowania na różnych polach wielu ludzi, pracowników muzeum i wolontariuszy. Zadbali oni o atrakcyjną szatę graficzną pisma oraz poprawność językową tekstów, dostarczali materiałów do publikacji, włączyli się w nurt
prac redakcyjnych, wspierając radą i dobrym słowem, pomagali w dystrybucji. Gorąco im wszystkim za tę pomoc dziękuję. Wyrazy wdzięczności kieruję pod
adresem Pana Leonarda Sobieraja, dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku i zarazem członka kolegium redakcyjnego pisma, za zabezpieczenie podstaw
finansowych przedsięwzięcia i życzliwe zainteresowanie jego realizacją.
W drugim numerze „Naszych Korzeni” Czytelnik znajdzie kilkanaście artykułów problemowych i znane już z poprzedniego numeru stałe rubryki:
Aktualności, Dokument, Czy wiesz, że..., Zabawy przyjemne i pożyteczne, Fotozagadka i inne. Wprowadziliśmy jedną nową rubrykę – Ocalić od zapomnienia, w której będą zamieszczane artykuły o osobach, wydawnictwach, ideach i wydarzeniach zasługujących na przypomnienie i zachowanie w naszej
pamięci. Teksty do druku dostarczyli pracownicy naukowi Muzeum Mazowieckiego w Płocku i badacze z zewnątrz. Z uwagi na znaczną liczbę materiałów
nadesłanych do redakcji nie byliśmy w stanie zamieścić ich wszystkich. Uprzejmie prosimy autorów, których artykuły nie zostały obecnie uwzględnione, o wyrozumiałość i cierpliwość.
Redagując poszczególne numery naszego periodyku dołożymy starań, aby w każdym był obecny określony motyw przewodni, dominujący. W niniejszym
zeszycie taki charakter ma tematyka związana z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym. Są jej poświęcone artykuły Aleksandry Grabowskiej, Piotra Jarzyńskiego i, do pewnego stopnia, Michała Umińskiego. Także prezentację czasopisma regionalnego, zamieszczoną na przedostatniej stronie, przygotowaliśmy
pod tym kątem.
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