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Trzeci numer półrocznika „Nasze Korzenie” ukazuje się w podczas obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej racji postanowiliśmy uczynić ów tragiczny zryw niepodległościowy tematem przewodnim niniejszego zeszytu. Artykuły Katarzyny Stołoskiej-Fuz, Emila Noińskiego, Krzysztofa Zadrożnego, Andrzeja Boboli Muszalskiego, Adama
Dariusza Kotkiewicza, Konrada Jana Walusia i Tomasza Kowalskiego omawiają przebieg walk na północnym Mazowszu
i przybliżają osoby niektórych powstańców. Z lektury tych tekstów wyłania się wyjątkowo przygnębiający obraz zmagań
w latach 1863-1864. Oto przeciwko kohortom uzbrojonego po zęby carskiego wojska wyszła garstka źle uzbrojonych i słabo
wyszkolonych zapaleńców, w dodatku nieznajdujących zrozumienia i pomocy u wielu rodaków. Niezwykle wysoką cenę
przyszło zapłacić naszemu społeczeństwu za to powstanie. Oprócz artykułów wymienionych autorów także nasza stała rubryka Dokument została poświęcona tematyce powstańczej. Prezentujemy w niej nieznane dokumenty Mariana Langiewicza
(1827-1887), udostępnione przez pana Mariana Winieckiego. To prawdziwa gratka dla historyków.
Stosunkowo szeroko jest tym razem omawiana problematyka przyrodnicza (pierwsze trzy artykuły). Do współpracy
z „Naszymi Korzeniami” udało się zachęcić badaczy profesjonalnych, w tym prof. dr. hab. Stanisława Czachorowskiego
z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dobrze rozwija się sieć naszych terenowych korespondentów. Dzięki nim coraz więcej wiemy o ciekawych inicjatywach
kulturalnych i naukowych podejmowanych w powiatach północno-zachodniego Mazowsza. W niniejszym numerze zdecydowaliśmy się zamieścić po raz pierwszy, i zapewne nie po raz ostatni, korespondencję z dalekiego świata, a mianowicie
przedstawiciela Polonii Amerykańskiej z Nebraski, pana Lawrence’a Molczyka.
Pozostałe artykuły dotyczą różnorodnych zagadnień z zakresu historii, etnografii czy wielokulturowości naszego regionu.
Czytelnik znajdzie też stałe rubryki: Aktualności, Ocalić od zapomnienia, Czy wiesz, że…, Dokument i inne. Krzyżówkę
przygotował jak zwykle pan Andrzej Jakubowski, lecz tym razem podczas pobytu w szpitalu (!). Serdecznie dziękujemy
i życzymy zdrowia.
Poprzednie dwa numery naszego periodyku spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem. Różnymi drogami docierają do
nas komentarze i opinie, w których Czytelnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny artykułów oraz ciekawą i staranną
szatę graficzną. Ukazała się pierwsza recenzja, autorstwa Grzegorza Gołębiewskiego, zamieszczona w fachowym czasopiśmie
Uniwersytetu Łódzkiego „Zeszyty Wiejskie” (z. 17, Łódź 2012, s. 333-337). Za wszystkie uwagi bardzo dziękujemy.
Autorom tekstów i członkom komitetu redakcyjnego składam gorące podziękowanie za ich wysiłek włożony w dzieło
tworzenia pisma. Osobne wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku, pana
Leonarda Sobieraja, za zabezpieczenie podstaw finansowych przedsięwzięcia. Jeszcze raz okazało się, iż solidarny trud owocuje dobrym dziełem.
Tomasz Kordala
redaktor naczelny
„Nasze Korzenie”
Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony
przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza
(Płockie, Sierpeckie, Płońskie, Gostynińskie)
Adres redakcji
Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. Tumska 8
09-400 Płock
tel. 660 509 233
fax 24 262 44 03
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, Andrzej Rogoziński, Andrzej Tucholski
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skrótów w tekstach
przeznaczonych do publikacji.
Nakład 600 egz.
Na okładce: grób powstańca styczniowego Adama Ratajskiego w Staroźrebach;
fot. K. Matusiak – patrz artykuł K. Zadrożnego,
Żandarmi narodowi ze Staroźreb, s. 41.

Darmowa wersja cyfrowa Naszych Korzeni

