


Z KRONIKI 
OSTROŁĘCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

(październik 1992 — październik 1993) 

R O K 1992 

4 października — uroczystość nadania Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu 
imienia Adama Chętnika, na którą złożyły się między innymi: Msza Św. w kościele 
farnym, uroczyste nadanie Imienia w sali konferencyjnej Międzywojewódzkiego 
Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Rządowej i Samorządów Terytorialnych, 
wyjazd do Nowogrodu w celu złożenia kwiatów na grobie A. Chętnika, zwiedzania 
skansenu kurpiowskiego oraz uczestnictwa w występach folklorystycznych zespołów 
kurpiowskich. Z okazji tych uroczystości wydano dwie publikacje zwarte: prof. 
Adama Dobrońskiego „Równianka Kurpiowska" i prof. Mariana Pokropka „Adam 
Chętnik, badacz Kurpiowszczyzny". W „Tygodniku Ostrołęckim" ukazał się „Do-
datek specjalny OTN", zawierający materiały dotyczące historii i dorobku towa-
rzystwa. Fakt nadania OTN imienia Adama Chętnika został szeroko odnotowany 
w informacjach i komentarzach telewizji (Panorama dnia, Telewizyjny Kurier Woje-
wództw, Kurier Warszawski), w radiu („Dzień Dobry Warszawo! Witaj Mazowsze!") 
oraz w prasie („Sztandar Młodych", „Gazeta Wyborcza", „Katolicki Magazyn Spo-
łeczny", „Wspólna Sprawa", „Tygodnik Ostrołęcki"). 

5 października — zmarł Józef Kulesza, długoletni nauczyciel, działacz społeczny 
i oświatowy, organizator i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, 
redaktor miejscowej prasy, autor wierszy, opowiadań i wspomnień, członek OTN. 

7 października — tragiczną śmiercią zginął mgr Juliusz Korsak — dyrektor Wydziału 
Infrastruktury Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, archeolog, badacz, 
popularyzator nauki i działacz kultury, członek i sympatyk OTN. Kultura Ostrołęki 
poniosła znaczną stratę. 

20-22 października — Podczas VII Spotkań Regionalnych w Kielcach przedsta-
wiciele OTN — Jerzy Kijowski i Stanisław Pajka — odebrali nadanie towarzystwu 
przez Ministra Kultury i Sztuki Wyróżnienie Honorowe „za szczególne dokonania 
w regionalnych towarzystwach kultury w 1991 roku". 

listopad — Członkowie i działacze naszego towarzystwa — Adam Dobroński, 
Jan Kaczyński, Aleksander Łuczak, Eugeniusz Niedzielski i Kazimierz Sopuch 
otrzymali naukowe tytuły profesorskie. 

grudzień — Przedstawiciele OTN wzięli udział w odczycie prof, Henryka Samso-
nowicza pt. „Z dziejów staropolskich Mazowsza i Pułtuska" (Pułtusk, 3 grudnia), 
w Zjeździe Towarzystw Naukowych i Ogólnych (Płock, 12 grudzień) i w konferencji 
naukowej z okazji 130-lecia istnienia kółek rolniczych w Polsce (Ostrołęka, 17 grudnia). 

20 grudzień — Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesłało serdeczne życzenia członkom 
i sympatykom stowarzyszenia. 
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R O K 1993 

12 stycznia — Przedstawiciele OTN im. Adama Chętnika (m.in. Stanisław Kubeł, 
Kazimierz Parszewski, Stanisław Pajka, Andrzej Socik) wzięli udział w Noworocznym 
Sejmiku Regionalnym zorganizowanym przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury 
pod patronatem wojewody warszawskiego Bohdana Jastrzębskiego, który odbył się 
w warszawskim Pałacu Staszica w sali Pen-Clubu. 

15 stycznia — Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika na pod-
stawie przeprowadzonych badań na temat usytuowania Ostrołęki i Kurpiowszczyzny 
w przyszłym podziale terytorialnym kraju przygotowało zbiorowe opracowanie, które 
zostało przekazane do Urzędu Rady Ministrów. 

27 marca — odbyło się walne zgromadzenie Mazowieckiego Towarzystwa Kultury 
w Warszawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele OTN im. Adama Chętnika, 
spośród których Kazimierz Parszewski został wybrany przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej nowych władz Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. 

luty-marzec — W poczet członków zbiorowych OTN im. Adama Chętnika wstą-
piły między innymi następujące instytucje: „Intercel", Urząd Gminy w Rzekuniu, 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne „OMWIS", Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce, Zespół Szkół Rolniczych w Lubiejewie, 
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. 

3 kwietnia — Na spotkaniu członków i sympatyków Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce została zaprezentowana przez prof. 
Bronisława Gołębiowskiego, wypracowana w wyniku badań, opinia na temat przyszłych 
reform administracyjnego podziału kraju i usytuowania w nim regionu kurpiowskiego. 

Odbyło się posiedzenie zarządu towarzystwa, na którym dokonano oceny stanu 
organizacyjnego i finansowego w OTN i podjęto uchwałę o odbyciu w IV kwartale 
br Walnego Zgromadzenia członków OTN. 

kwiecień — OTN im. Adama Chętnika we współpracy z Łomżyńskim Towa-
rzystwem Naukowym im. Wagów ogłosiło, pod patronatem wojewodów ostrołęckiego 
i łomżyńskiego, wielki konkurs pod hasłem „Moje Kurpie". 

4 kwietnia — Chór „Cantilena" z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce 
zdobył srebrny medal — „Srebrny Kamerton" w Finale Centralnyrp Ogólnopolskiego 
Konkursu Chórów w Bydgoszczy. Chór prowadzi mgr Henryk Gadomski — członek 
OTN, autor publikacji o regionie kurpiowskim. 

26 kwietnia — Członkowie i sympatycy OTN im. A. Chętnika wzięli udział w dwu 
spotkaniach zorganizowanych w Ostrołęce: z pisarzem kurpiowskim Henrykiem 
Syską i wiceministrem Edukacji Narodowej Anną Urbanowicz. 

29 kwietnia — Zmarła prof. Anna Kutrzeba-Pojnarowa, wybitny naukowiec, 
etnograf, badacz Kurpiowszczyzny, autorka wielu wybitnych prac naukowych do-
tyczących m.in. Puszczy Zielonej. 

12 maja — Zmarła Czesława Konopkówna, wybitna twórczyni ludowa z regionu 
kurpiowskiej Puszczy Zielonej, działaczka społeczna, sympatyk i przyjaciel OTN. 

12 maja — Odbyła się konferencja naukowa na temat „Problemy w chowie i w hodowli 
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trzody chlewnej" zorganizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzki 
Zakład Weterynarii i OTN. 

21 maja — W Miejskim Domu Kultury w Ustce odbyła się uroczystość związana 
z 40-leciem pracy twórczej Leszka Bakuły, pisarza związanego pochodzeniem z Kur-
piowszczyzną, członka OTN. Z tej okazji prezydium OTN przesłało Jubilatowi list 
gratulacyjny. 

10-13 czerwca — W VII Spotkaniach Regionalnych, odbywających się pod 
hasłem „Opieka nad zabytkami i ochrona pejzażu kulturowego Polski", które odbyły 
się w Częstochowie, wzięli udział przedstawiciele OTN: Kazimierz Parszewski i Sabina 
Malinowska. 

24 czerwca — Na posiedzeniu Zarządu OTN im. A. Chętnika dokonano podsu-
mowania wyników konkursu na prace magisterskie o tematyce związanej z woj. ostro-
łęckim. Nagrodę specjalną Wojewody Ostrołęckiego przyznano Radosławowi Wa-
leszczakowi z Chorzel, zaś I nagrodę Adamawi Białczakowi z Baranowa. 

5-10lipca — W internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 odbyło się seminarium 
regionalne z udziałem 35 uczestników z Mazowsza i Kurpi, zorganizowane przez 
OTN. W trakcie seminarium 8 lipca odbyła się konferencja naukowa na temat: 
„Puszcza Zielona w badaniach historycznych. Stan i potrzeby". 

lipiec-sierpień — Ukazały się trzy publikacje OTN: 1. „Losy tułacze mieszkańców 
woj. ostrołęckiego 1939-1956". Praca zbiorowa pod redakcją B. Gołębiowskiego 
i S. Pajki; 2. Bernard Kielak, „Artyści ludowi woj. ostrołęckiego. Cz. II Folklor"; 
3. Stanisław Pajka, „Współcześni badacze i popularyzatorzy Kurpiowszczyzny". 

15 lipca — Członkowie Prezydium OTN — Andrzej Kozłowski, Stanisław Pajka, 
Kazimierz Parszewski, złożyli życzenia imieninowe Henrykowi Sysce w Olsztynie 
oraz omówili zagadnienia dotyczące dalszego ożywienia społecznego ruchu naukowego 
i wydawniczego w regionie kurpiowskim, w tym wydania nowych prac H. Syski. 

20 sierpnia — Ukazała się „Gazeta Kurpiowska" (jednodniówka), wydana przez 
Związek Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona", na łamach której autorami tekstów 
są m.in. członkowie OTN Andrzej Kozłowski i Stanisław Pajka. 

28 sierpnia — Z okazji Światowego Zjazdu Kurpiów odbyła się sesja naukowa 
na temat „Kurpiowska Puszcza Zielona. Wczoraj i dziś", zorganizowana wspólnie 
przez OTN i Związek Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona". Referaty wygłosili: 
prof. dr hab. Adam Dobroński, dr Stanisław Pajka, mgr Jerzy Kijowski. Obrady sesji 
prowadził dr Andrzej Kozłowski, prezes OTN. 

30 sierpnia — Odbyła się konferencja naukowa na temat „Ocena sytuacji imuz-
jokologicznej w woj. ostrołęckim, zorganizowana przez Wojewódzki zakład Wetery-
narii i OTN. 

19 września — Członkowie OTN: prof. Adam Dobroński i prof. Aleksander 
Łuczak (listy PSL), dr Wit Majewski i dr Zbigniew Siemiątkowski (listy SLD) zostali 
wybrani na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej. 

4 października — W Kolegium Nauczycielskim w Ostrołęce odbyła się inauguracja 
roku akademickiego. W uroczystości, obok licznych gości, wzięli udział przedsta-
wiciele OTN, m.in. prezes OTN dr Andrzej J. Kozłowski i kurator oświaty inż. 
Ryszard Załuska. 
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6 października — W ramach spotkań z cylu „Regionaliści", organizowanych przez 
Ostrołęcki Ośrodek Kultury, odbyło się spotkanie z mgr Bernardem Kielakiem, 
dyrektorem Muzeum Okręgowego w Ostrołęce, członkiem OTN, autorem licznych 
publikacji o kulturze ludowej Kurpiów. 

7 października — Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, członek OTN, został wybrany przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagog-
icznych PAN. 

W zespole Szkół Rolniczych w Lubiejewie odbyła się uroczystość dożynkowa 
i otwarcia Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego oraz Walne Zebranie Wojewódz-
kiego Oddziału Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Referat na temat „Wyz-
wania edukacyjne XXI wieku a uniwersytety ludowe" wygłosił były prezes OTN, 
wiceprezes TUL — prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski. 

8 października — W Makowie Mazowieckim odbyła się inauguracja wojewódzka 
Roku Kulturalnego, w której uczestniczyli przedstawiciele OTN. 

16 października — W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Ostro-
łęce, której jednym z inicjatorów był dr Andrzej J. Kozłowski, odbyła się inauguracja 
roku akademickiego 1993/1994. 

25 października — Odbyło się posiedzenie zarządu OTN, na którym omówiono 
m.in. materiały na Walne Zgromadzenie OTN, sprawozdanie zarządu OTN na lata 
1990-1993, sprawozdanie komisji rewizyjnej, sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego i inne. 

Opracowali: Jerzy Kijowski i Stanisław Pajka 
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