


WINCENTY SZYDLIK 

CZŁONKOWIE OSTROŁĘCKIEGO TOWARZYSTWA 
NAUKOWEGO W LICZBACH 

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe działa już kilka lat, niedługo (w 1996 r.) będzie 
obchodzić swoje dziesięciolecie. Dorobku OTN-u nie da się ocenić w takiej krótkiej 
publikacji. W roku 1992 przyjęło imię Adama Chętnika. Właśnie w tym roku postanowiłem 
bliżej przyjrzeć się jego członkom, bowiem to Oni tworzą oblicze Towarzystwa. 

CZŁONKOWIE OTN WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
(stan z lipca 1992 roku) 
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Jak wynika z mapy i poniszego zestawienia najwięcej członków OTN (co jest 
zrozumiale) mieszka w Ostrołęce. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Warszawa 
— 18 członków. Mieszkają tam wybitni polscy uczeni współpracujący z Towarzystwem. 
Pozwolę sobie wymienić tylko niektóre nazwiska. Oto oni: prof. Bronisław Gołębiowski, 
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Tabela 1. 

Miejsce zamieszkania Liczba członków 

Ostrołęka 53 
Warszawa 18 
Tłuszcz 4 
Łomża 4 
Olsztyn 4 
Białystok 3 
Ostrów Mazowiecka 3 
Goworowo 3 
Przasnysz 2 
Brok 1 
Chorzele 1 
Długosiodło 1 
Gdańsk 1 
Kraków 1 
Maków Mazowiecki 1 
Myszyniec 1 
Nowogród 1 
Rozogi 1 
Szczecin 1 
Ustka 1 
Francja 1 
USA 1 

Ogółem liczba członków 107 

Źródło: Zeszyty Naukowe OTN i obliczenia własne. 

Tadeusz Lewowicki, Henryk Samsonowicz. Trzecie miejsce wśród gmin woj. ostro-
łęckiego zajmuje miasto i gmina Tłuszcz — 4 członków, wśród nich dwaj nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Miąsem: K. Nowak i S. Skłodowski. Nastąpne kolejne miejsca 
pod względem ilości mieszkających tam członków OTN zajmują Łomża i Olsztyn — 
po4osoby, kolejne Białystok, Ostrów Mazowiecka i Goworowo — po 3 osoby, Przasnysz 
— 2 osoby, pozostałe miejscowości są reprezentowane przez 1 osobę. Swoiste „białe 
plamy" na tej mapie stanowią tak znaczące miejscowości w naszym województwie jak: 
Wyszków, Kadzidło, Różan, Wąsewo, Zabrodzie, Klembów i wiele innych miej-
scowości, w których nie ma członków OTN. 

Miejsca zamieszkania, struktura demograficzna, rodowód społeczny, wykształcenie 
i kariery zawodowe członków OTN nie są bez znaczenia. Wszystko to wpływa na 
poziom naukowy, kształt i kierunki pracy Towarzystwa. Poniżej zestawiłem w tabelę 
poziom wykształcenia i posiadane tytuły naukowe członków OTN. 
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Tabela 2. 

Poziom wykształcenia i tytuły naukowe (zawodowe) 

Podsta-
wowe 

Średnie Wyższe Magister Doktor Docent Profesor Brak 
danych 

— 3 4 64 18 1 14 3 

Źródło: Zeszyty Naukowe OTN VI i obliczenia własne. W rubryce „wyższe" wpisano osoby, 
które ukończyły studia wyższe lecz nie posiadają tytułu magistra. W rubryce doktor 
wpisano także osoby z tytułem doktora habilitowanego. 

Jak wynika z powyższego zestawienia członkowie OTN najczęściej legitymują 
się wykształceniem wyższym magisterskim (64 osoby), tytuł doktora posiada 18 osób 
i 14 — co jest godne podkreślenia — posiada tytuł profesora. Tylko trzy osoby 
legitymują się wykształceniem średnim — są to osoby starsze, które wykształcenie 
zdobywały jeszcze przed wojną. 

Czym zajmują się członkowie OTN na codzień? jakie wykonują zawody. Na te 
pytania daje odpowiedź zestawienie poniżej. 

Tabela 3. 

Zawód wykonywany członków OTN 

Nauczyciel Nauczyciel 
akademicki 

Urzędnik Duchowny Lekarz Prawnik Inne 

44 21 19 4 7 3 8 

Źródło: Zeszyty Naukowe OTN VI i obliczenia własne. Uwaga: bibliotekarzy wpisano w 
rubryce „Nauczyciel", pracowników naukowych wpisano w rubryce „nauczyciel 
akademicki". 

Jak wynika z powyższego zestawienia najliczniej są reprezentowani w OTN nau-
czyciele (44 osoby z tej grupy zawodowej), liczba ta nie jest zaskoczeniem, bowiem 
nauczyciele to jeszcze ciągle najaktywniejsza społecznie grupa zawodowa. Na drugim 
miejscu plasują się nauczyciele akademiccy — to oni przede wszystkim dbają o poziom 
naukowy prac OTN. Członkami Towarzystwa są także ostrołęccy urzędnicy państwowi 
(21 osób), lekarze, prawnicy a nawet osoby duchowne Kościoła katolickiego. 

Tak przedstawiały się dane liczbowe dotyczące miejsca zamieszkania, wykształ-
cenia i wykonywanego zawodu członków Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 
w lipcu 1992 roku. 
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