


WPROWADZENIE 

Wprowadzenie 

Szanowni Czytelnicy, 

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe obchodzące swoje XX-lecie, pra-
cami badawczymi członków i współpracowników oraz artykułami publiko-
wanymi w corocznie wydawanych Zeszytach Naukowych stara się ocalić 
od zapomnienia różne aspekty dziejów, tożsamości i życia intelektualne-
go na Mazowszu Północno-Wschodnim, ze szczególnym uwzględnieniem 
Kurpiowszczyzny. 

Przedstawiając czasy i zdarzenia minione, Towarzystwo dba o taki do-
bór prac, aby również ukazywać aktualne, istotne dla obywateli aspekty 
współczesności. Wyrazem takiego podejścia jest ustalenie nowej, obywa-
telskiej perspektywy zdarzeń, odzwierciedlonej w przyjętym układzie te-
matycznym działów XX numeru Zeszytów. 

Obywatelki i obywatele, uznani w sposób oczywisty za jedynych, twór-
czych sprawców zachodzących zmian - w szczególności w sensie społecz-
nym - demokratycznie budujący współczesne wspólnoty regionalne, kra-
jowe, unijne, europejskie, zainspirowali Radę Programową do pokazania, 
poprzez po raz pierwszy przyjęty tak czytelny układ działów Zeszytu, no-
wej, wspólnotowej w wymiarze - regionalnym, krajowym i europejskim 
- perspektywy opracowań. 

Równocześnie, zgodnie z ideą jednego z Ojców Europy, uhonorowane-
go tytułem Obywatela Europy, Jeana Monneta dobór opracowań przypomi-
na, że proces integracji od jego początków oparty został na założeniu - „ My 
nie tworzymy koalicji państw, ale jednoczymy ludzi". Od 1952 roku, kie-
dy Monnet wypowiedział te słowa, ich sens jest nieustająco i wielokrotnie 
potwierdzany przez kolejne rozszerzenia oraz różnicowany i pogłębiający 
się funkcjonalny proces integracji europejskiej. W Zeszytach pokazana jest 
obecna codzienna rzeczywistość w Unii Europejskiej opisana w oficjalnie 
popularyzowanym przez Brukselę haśle - „zjednoczeni w różnorodności". 

Europa potrzebuje naszej, każdego z nas, różnorodności, aby wielokultu-
rowy projekt zjednoczonej Europy miał nieustannie ludzką twarz, przyjazną 
Europejkom i Europejczykom, rozpoznawalną w zglobalizowanym świecie. 
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Zjednoczenia w różnorodności, jak świeżego powietrza i krystalicznej 
wody, potrzebuje też Rzeczpospolita Polska, Polska targana współcześnie 
brakiem szacunku dla inności i mniejszości, z ustawicznie prezentowany-
mi publicznie groźbami karania wszystkich za wszystko i z tendencją do 
zawłaszczania przez „wiedzących lepiej" obszarów naturalnej w demokra-
cjach aktywności społeczeństwa obywatelskiego. 

OTN otwierając szeroko łamy swoich publikacji dla europejskiej różno-
rodności, wpisuje się tym w debatę obywatelską i ciągle liczy na pozyska-
nie nowych autorów mających własne przemyślenia w szczególności do-
tyczące procesu integracji europejskiej opartego na społeczeństwach oby-
watelskich. 

Wyrażamy nadzieję, że czytelnicy podzielą prezentowany pogląd, że 
taka forma działań informacyjno-edukacyjnych, jest skutecznym instru-
mentem pozyskiwania rzetelnej wiedzy o zachodzącym współcześnie pro-
cesie integracji europejskiej oraz służy przygotowaniu Polaków do ogól-
no-europejskiej, obywatelskiej debaty nad przyszłością Europy, w ramach 
zaproponowanego przez Panią Komisarz MARGOT WALLSTRÓM, Wi-
ceprzewodniczącą Komisji Europejskiej „Planu D - jak demokracja, dia-
log i debata". 

Wydanie XX-stego Zeszytu Naukowego OTN realizowane jest we 
współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschod-
niego z Ostrołęki. Działająca od 1992 r. ARR MPW, jest stowarzyszeniem, 
które konsekwentnie stara się o udział Ostrołęki w pracach polskich i eu-
ropejskich sieci informacyjnych zajmujących się procesem integracji. Am-
bicją konsultantów Agencji jest zapewnianie mieszkańcom subregionu 
wszechstronnego dostępu do informacji o procesie integracji europejskiej, 
a także umożliwianie bezpośrednich kontaktów z ludźmi, społecznościami 
oraz instytucjami Wspólnoty Europejskiej i państw członkowskich. 

W 2000 roku - w wyniku rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu -
ARR MPW z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej uzyskała certyfikat 
i wsparcie na prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej 
w Ostrołęce. 

W 2005 roku, uroczyście został udostępniony obywatelom ostrołęcki 
Punktu Informacji Europejskiej współdziałający w Sieci - Europę Direct 
utworzonej przez Komisję Europejską oraz uruchomiony Regionalny Punkt 
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Informacyjny europejskiego programu informacyjnego dla młodzieży EU-
RODESK. 

ARR MPW dla subregionalnych działań pro-europejskich również cią-
gle poszukuje nowych sojuszników, co znalazło naturalny wyraz w nawią-
zaniu współpracy z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym. 

O ile Polacy chcą mieć realny wpływ na proces integracji i kształtowa-
nie Unii Europejskiej, ciągle istnieje potrzeba przygotowania Polski do wy-
korzystania członkowstwa w Unii Europejskiej dla rozwoju osób i obsza-
rów oraz potrzeba uwzględniania znaczenia edukacji ustawicznej i dostępu 
do aktualnej informacji, a więc istnieje potrzeba publikowania opracowań, 
analiz czy studiów tematycznych dotyczących problematyk obywatelskiej 
i europejskiej z różnorodnej perspektywy. 

Autorzy publikowanych w XX-tych Zeszytach Naukowych OTN opra-
cowań, mają nadzieję, że cykl publikacji, poświęconych procesowi integra-
cji będzie interesujący i przydatny dla Czytelników. 

Życzymy ciekawej lektury. 
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