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WPROWADZENIE 

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny, już XXII numer Zeszytów 
Naukowych Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama 
Chętnika, w aktualnym od wielu lat układzie: Region - Kraj - Europa. 

Na zaproszenie zespołu redakcyjnego życzliwie odpowiedzieli za-
równo samodzielni pracownicy naukowi z otaczających Ostrołękę 
z ośrodków naukowych: Warszawy, Olsztyna, Łodzi, Białegostoku, jak 
i lokalni badacze z Ostrołęki, czy Łomży oraz okolicznych miejscowo-
ści. Zespół redakcyjny tradycyjnie udostępnia stronice wydawnictwa 
początkującym adeptom, by pod okiem mistrzów mogli poznawać za-
sady skutecznej, przynoszącej satysfakcję trudnej pracy naukowej. 

Dział pierwszy otwiera temat poświęcony urodzonemu dokład-
nie 160 lat temu 17 października 1848 roku w Ostrołęce Wiktorowi 
Teofilowi Gomulickiemu, autorstwa prof. M. Olszewskiej. Tradycyjnie 
zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia wyznaniowe, które konty-
nuuje znawca tejże problematyki na Kurpiowszczyźnie ks. prof. Witold 
Jemielity oraz Małgorzata Lubecka. 

Godny podkreślenia jest fakt, że badacze piszący o sprawach lo-
kalnych, czy regionalnych docierają do nowych źródeł archiwalnych. 
Jako przykład obok wyżej wymienionych niech posłużą prace prof. 
A. Cz. Dobrońskiego, który, co z satysfakcją odnotowujemy, nie po 
raz pierwszy gości na naszych łamach oraz dr. Z. Kudrzyckiego 
i dr. Jerzego Kijowskiego. Dość liczne, co trzeba pozytywnie adno-
tować, są materiały dotyczące aktualnej problematyki ekonomicznej, 
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między innymi: podatków, analizy rentowności kapitału własnego, 
uwarunkowań technicznej modernizacji towarowych gospodarstw rol-
nych, czy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. 

W części ogólnokrajowej już po raz kolejny z wielką satysfakcją, trze-
ba odnotować artykuł prof. A. Skrzypka oparty na bardzo szerokiej bazie 
źródłowej, nawiązujący do centralnych polskich wydarzeń historycznych. 
Cieszyć się trzeba, że Autor zechciał zamieścić artykuł w Zeszycie OTN 
ujawniając nieznane fakty z historii Polski. Dział ten zawiera ponadto 
różnorodną tematykę ogólnokrajową, będącą naukową próbą spojrzenia 
na zjawiska edukacyjne, socjologiczne oraz społeczne i ekonomiczne. 

Wielkie nadzieje wiążemy z opracowaniami i diagnozami doty-
czącymi funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej i wykorzystania 
środków unijnych zwłaszcza tych na lata 2007-2013, zawarte w dziale 
trzecim. 

O ile fundusze w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna 
Gospodarka, czy Infrastruktura i Środowisko w zasadzie strategicznie 
zostały rozdysponowane, o tyle Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
i Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, cze-
kają dalej na beneficjentów. Aktualne pozostaje porozumienie zawarte 
między Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym i Agencją Rozwoju 
Regionalnego Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce oraz afi-
liowanym przy tej instytucji Punktem Informacji Europejskiej - Europę 
Direct. Satysfakcję przynosi tak szerokie zainteresowanie tematyką eu-
ropejską i przenoszenie jej na grunt regionalny. 

Redakcja wita młodych, początkujących autorów umieszczających 
swe artykuły we wszystkich działach wydawnictwa. W ten sposób za-
chęca ich do wytrwałości i szczęścia w docieraniu do nowych źródeł 
oraz stawiania i udowadniania śmiałych tez badawczych. Wśród tej 
grupy autorek znalazła się też młoda przedstawicielka z Brukseli. 

Wyrażamy nadzieję, że XXII Zeszyt Naukowy stanowić będzie 
zachętę do dalszych badań naukowych, poszukiwań źródłowych, pre-
zentacji wyników badań i przyczyni się do rozwoju ruchu badawczego 
w regionie, a dostarczone diagnozy badawcze staną się pomocne w po-
dejmowaniu regionalnych decyzji ekonomicznych. Dostarczą też ko-
niecznych informacji uczniom i studentom. 

Redakcja 
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