Drodzy Czytelnicy,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do lektury pierwszego tomu „Rocznika
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Podczas tworzenia czasopisma przyświecała nam idea popularyzacji tematyki, którą od lat zajmują się etnologowie,
folkloryści, archeologowie, historycy, a przede wszystkim pracownicy placówek
muzealnych. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, podobnie jak inne instytucje tego typu, od dawna prowadzi badania terenowe, obejmujące swym zasięgiem obszar Mazowsza północno-zachodniego, jest również organizatorem
ogólnopolskich sympozjów i konferencji naukowych. W związku z tym na łamach „Rocznika...” chcemy także prezentować wyniki naszej naukowej działalności.
Przygotowując pierwszy numer „Rocznika...”, zaprosiliśmy do współpracy
badaczy wywodzących się z różnych środowisk naukowych w Polsce, osoby
o odmiennych zainteresowaniach, prezentujące w swych artykułach zagadnienia
związane z kulturą dawną i współczesną. Mamy nadzieję, że przedstawiona przez
nas tematyka pierwszego tomu „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” spotka się z Państwa żywym zainteresowaniem.

Jan Rzeszotarski

Dyrektor
Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu
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Dear Readers,
I am honoured to invite you to read the first volume of „Annals of the Museum of the Masovian Countryside in Sierpc.” In the course of creating this magazine, we were being guided by the idea of making the issues which for many
years have been the focus of attention of ethnologists, folklore researchers, archeologists, historians, and above all, the employees of museum institutions,
popular. The Museum of the Masovian Countryside in Sierpc, similarly to other
institutions of this kind, have been conducting field research covering within its
scope the area of North-Western Masovia for a long time, and is also the organizer of symposiums and scientific conferences attracting scientists from all over
the country. In connection with that fact, we would like to present the results of
our scientific activity on the pages of „Annals...” as well.
In the course of the preparation of the first issue of the „Annals...”, we invited
researchers coming from various scientific backgrounds in Poland, individuals
with different interests, presenting in their articles issues relevant to the culture
of the past and of the present, to cooperate with us. We hope that the issues presented by us in the first volume of „Annals of the Museum of the Masovian
Countryside in Sierpc” will be received by you with a lot of interest.

Jan Rzeszotarski

Director of the Museum
of the Masovian Countryside
in Sierpc
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