


OD REDAKCJI
Naturalną ambicją i potrzebą regionalnego towarzystwa naukowego jest re

dagowanie i wydawanie własnego periodyku. Podjęciu takiej próby towarzyszą 
z reguły niem ałe nadzieje i obawy. Nadzieje wiążą się z perspektyw ą publika
cji prac członków i sympatyków towarzystwa czy innych autorów o regionie, 
kronikarskiego utrw alania ważnych wydarzeń i inicjatyw społeczno-kultural
nych o regionie i towarzystwie z roku na rok, skupiania wokół pisma i redakcji 
autorów i redaktorów  zainteresowanych problematyką, będącą przedmiotem 
wysiłków naukowo-badawczych i organizacyjnych towarzystwa, popularyzacji i 
systematycznego grom adzenia wiedzy o regionie oraz pobudzania aktywności 
kulturalnej czy ambicji intelektualnych młodego pokolenia. Obawy — szcze
gólnie w środowiskach bez szerszych tradycji miejscowego ruchu in telektual
nego — są oczywiste. Czy siły i środki środowiska uzasadniają ten  ambitny za
miar, który może okazać się niewspółm ierny do możliwości i kompetencji.

Takie nadzieje i obawy towarzyszą również oddaniu do druku niniejszego 
„Zeszytu Naukowego", którem u patronuje nowopowstałe Ostrołęckie Towarzy
stwo Naukowe. Powołane przez Towarzystwo zespół redakcyjny i Rada Redak
cyjna (a przez nie każdorazowo redaktor naukow y danego rocznika czy zeszytu) 
długo stawać będzie przed niełatwym  zadaniem  publicznego i utrw alonego 
drukiem udowodnienia, iż decyzja była zasadna, słuszna. Ośmiela nas wszakże 
przekonanie, że przebogate tradycje kultury i historii regionu, przyciągające 
dotąd niczym m agnes często najwybitniejszych uczonych całego kraju, będzie 
owocowało jako miara i wzór współczesnych naszych wysiłków. Mamy tu na 
myśli dzieła Ludwika Krzywickiego, W acława Nałkowskiego, Adama Chętnika, 
Zofii Niedziałkowskiej, H enryka Syski i wielu, wielu innych autorów. Od po
nad 10 lat działalność badawczo-naukową prowadzi Stacja Naukowa Mazo
wieckiego Ośrodka Badań Naukowych. Z pewnością wydaw anie periodyku 
przyczyni się do jej poszerzenia i pogłębienia.

W kolejnych zeszytach rocznika pragniem y publikować najlepsze i najcie
kawsze — naszym zdaniem — możliwe do uzyskania studia, artykuły, raporty z 
badań, wspomnienia, biogramy, sprawozdania, recenzje i noty kronikarskie, 
wiążące się z szeroko rozumianą problem atyką historyczną, współczesną i prog
nostyczną Ziemi Ostrołęckiej. Chociaż z doświadczenia przewidujemy, że nauki 
historyczne, społeczne, ekonomiczne, prawno-polityczne i o kulturze będą 
prawdopodobnie wiodły prym  na łamach czasopisma, liczymy bardzo także na 
studia z nauk przyrodniczych, geograficznych, rolniczo-leśnych czy tym podob
nych (np. lekarskich, ekologicznych itp.). Deklarujemy, że każda interesująca i 
naukowo pogłębiona refleksja, osadzona w realiach naszego województwa, ja 
kiejkolwiek istotnej dziedziny życia by nie dotyczyła, będzie mogła znaleźć 
miejsce na łamach naszego rocznika.

3



Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasopismo startuje w okresie dużych trud
ności papierowo-poligraficznych i ekonomicznych w kraju. Stąd skromny za
miar rozpoczynania wydawania rocznika od jednego zeszytu rocznie, z nadzie
ją, że w przyszłości warunki i rozwój środowiska naukowego pozwolą na w yda
wanie jednego zeszytu co pół roku czy nawet co kwartał. W mieście „Celulozy" 
i w leśnej kurpiowskiej krainie nie powinno jednak zabraknąć tej cząstki pa
pierowej powierzchni dla takich potrzeb regionu. A przede wszystkim nie bra
knie — wierzymy w to głęboko — sympatii i rzeczowej, pomocnej krytyki Czy
telników rocznika oraz stale rozszerzającego się grona współpracowników. Ta 
nadzieja jest silniejsza od obaw.

REDAKCJA

4


