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10-LECIE 
OSTROŁĘCKIEGO TOWARZYSTWA 

NAUKOWEGO 
OMÓWIENIE PUBLIKACJI 

Jednym z istotniejszych wydawnictw Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego im. Adama Chętnika jest publikacja pt. Kurpiom i Polsce. 10 lat w> 
służbie regionu /Ostrołęka 1996/. Książka mieści materiały posesyjne przygo-
towane na uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia istnienia OTN. 

Publikacja składa się jakby z dwóch części. Zasadniczą, pierwszą 
część wypełniają wystąpienia: prezesa OTN dr Andrzeja J. Kozłowskiego a 
także tezy do referatów bądź referaty prof. Mikołaja Kozakiewicza i prof. Alek-
sandra Łuczaka. Wszystkie te wystąpienia, w sposób syntetyczny ale i wyczer-
pujący, prezentują ważną rolę Towarzystwa Naukowego na tzw. „prowincji" a 
także osiągnięcia ostrołęckiego środowiska naukowego. Właśnie ukazaniu do-
robku, kierunków i form działania, służy zamieszczony w wydawnictwie wybór 
kronikarskich zapisów OTN przygotowany przez dr Kazimierza Parszewskiego. 
Innym materiałem dotyczącym działalności Towarzystwa jest artykuł Jerzego 
Kijowskiego o publikacjach, które ukazały się staraniem OTN. 

Przedstawione rozdziały czy artykuły są przejrzystą relacją z przebiegu 
jednej z ważniejszych, bo w roku jubileuszowym, sesji popularno-naukowej 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Książka zawiera istotny aspekt - jest 
niezaprzeczalnie trwałym dokumentem, obejmującym dokonania naukowe i 
popularno-naukowe Towarzystwa. Dokumentowanie własnej działalności jest 
praktycznie do dziś „piętą achillesową" większości instytucji i organizacji spo-
łecznych, dlatego też utrwalanie na piśmie dokonań Towarzystwa od pierw-
szych chwil swego istnienia jest przedsięwzięciem nad wyraz cennym, zgodnym 
z mottem jednego z artykułów: „słowo zapisane pozostaje" /maksyma rzymska/. 

Druga część publikacji podejmuje opracowania, wywiady i szkice 
dotyczące dotychczasowych dokonań oraz zadań na przyszłość Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego. Sproblematyzowane artykuły ukazują paralele mię-
dzy działalnością Towarzystwa a jego patronem, wypowiedzi wybitnych przed-
stawicieli nauki o roli i zadaniach OTN. 

Wydawnictwo wzbogacone jest licznymi reprodukcjami pism przysła-
nych do OTN z racji jubileuszu, dyplomów, artykułów prasowych o Towarzy-
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stwie oraz serwisem zdjęć fotograficznych z różnych akcji /sesje, spotkania itp./ 
przeprowadzonych przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. 

Reasumując - publikacja Kurpiom i Polsce jest ważnym dokumentem, 
tak działalności Towarzystwa, jak i sesji odbytej z racji 10-lecia istnienia. Za-
sygnalizowane zostały w niej wielokierunkowe działania ostrołęckich badaczy, 
ich praca popularyzatorska, jak też problemy przed którymi stoją członkowie 
OTN. 

Wydawnictwo jako kompendium wiedzy o Towarzystwie i jego pracy, 
winno być dostępne szerokiemu gremium, szczególnie młodzieży naszego re-
gionu. 
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