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kaLeNDariuM

publikacje

„Polszczyzna regionalna” Viii, red. D. czyż, Ostrołęka 2015.
adam chętnik, Z nadnarwiańskich borów, oprac. i przyg. do druku J. chętnik, 

J. Gołota, Ostrołęka 2015.
Tendencje wolnościowe i ich ograniczenia na ziemiach polskich od XIX do XXI 

wieku, monografia naukowa pod red. M. truszczyńskiego, J. Gołoty, Ostrołęka 2015.
Helena kozicka, Rosjanie w Tarnopolu. Dziennik 1914–1916, wstęp i oprac. 

i. Florczak, J. Gołota, Ostrołęka 2015.
„zeszyty Naukowe OtN”, z. XXiX, red. J. Gołota, Ostrołęka 2015.

Konferencje naukowe organizowane przez OtN

l „i wojna światowa na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem operacji 
przasnysko-ostrołęckiej 1915 r.” konferencja międzynarodowa: 26 września 2015 roku 
w Ostrołęce. współorganizator: centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 
w Ostrołęce. konferencja zorganizowana przy udziale i ze środków Powiatu Ostro-
łęckiego, współfinansowana ze środków Powiatu Przasnyskiego. referaty wygłosili 
m.in. dr zbigniew tański, Jurgen Bradler, dr Jerzy kijowski, mgr celina Bielińska.

l „polszczyzna regionalna”, 20–21 listopada 2015 w Lelisie. współorganizator: 
centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Ostrołęce. konferencja zorga-
nizowana ze środków Ministerstwa Nauki i szkolnictwa wyższego. referaty wygłosili 
m.in. prof. Henryka sędziak (łomża), prof. Halina Pelcowa (Lublin), prof. andrzej 
s. Dyszak (Bydgoszcz), prof. ewa rogowska-cybulska (Gdańsk), dr hab. stanisław 
cygan (kielce), dr Jarosław szuta (słupsk), dr Małgorzata iżykowska (Opole).

inne formy działalności

l spotkanie Językoznawcze. w ramach tych spotkań wygłoszonych zostało 
10 wykładów dotyczących zarówno dawnego jak i obecnego języka polskiego. 
Prelegentami byli naukowcy zajmujący się tematyką polszczyzny zarówno z na-
szego regionu, jak i z innych ośrodków akademickich.

l spotkania ekonomiczne. spotkania odbywały się w ośrodkach kultury, 
uczelniach i szkołach ponadgimnazjalnych Ostrołęki i regionu, wykładowcami 
byli prelegenci z wyższych uczelni, jak też ostrołęccy badacze – regionaliści.
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l udział przedstawicieli Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego (Janusz 
Gołota, Jerzy kijowski) w uroczystościach 195-lecia towarzystwa Naukowego 
Płockiego i konferencji Naukowej, Płock, 12–13 czerwca 2015 roku. wystąpienie 
Jerzego kijowskiego „Ostrołęckie towarzystwo Naukowe im. adam chętnika 
w przeddzień swego 30-lecia – dokonania i perspektywy”.

l udział przedstawiciela Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego (ireneusz 
Żuchowski), łomża, 8–10 października 2015 roku, w uroczystości 40-lecia łom-
żyńskiego towarzystwa Naukowego im. wagów.

l w ramach realizacji porozumienia, zawartego 3 grudnia 2013 roku, między 
Ostrołęckim towarzystwem Naukowym a instytutem Humanistyczno-Pedago-
gicznym w krzemieńcu (obecnie krzemieniecka akademia Humanistyczno-Pe-
dagogiczna) prezes  Janusz Gołota uczestniczył w międzynarodowej konferencji 
naukowej „wołyńskie ateny: transformacje między historią a współczesnością” 
poświęconej 250. rocznicy urodzin tadeusza czackiego, 210. rocznicy założenia 
Liceum wołyńskiego w krzemieńcu oraz 265. rocznicy urodzin Hugona kołłą-
taja. konferencja i uroczystości jubileuszowe odbyły się w krzemieńcu 15–17 
października 2015 roku.

l w związku ze 130. rocznicą urodzin patrona naszego towarzystwa, rok 2015 
obchodzony jest jako rok chętnikowski. realizowaliśmy go wspólnie z rodziną 
naszego patrona, samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli, szkołami no-
szącymi jego imię oraz różnymi organizacjami i instytucjami (związek kurpiów, 
Muzeum kultury kurpiowskiej, Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego). 
Organizowaliśmy i braliśmy udział w różnych sympozjach, konferencjach i spot-
kaniach w warszawie, Ostrołęce i Nowogrodzie. razem z rodziną a. chętnika, 
przy wsparciu finansowym sejmiku samorządu Mazowieckiego i Muzeum kultury 
kurpiowskiej wydaliśmy publikację autorstwa naszego patrona Z nadnarwiań-
skich borów.

Stopnie naukowe
l Obrona pracy habilitacyjnej ks. dr. Marka truszczyńskiego, 21 paździer-

nika 2014 roku, uniwersytet Naukowy im. iwana Franki, Lwów. tytuł pracy 
– Katechizacja w Polsce północno-wschodniej w Kościołach rzymskokatolickim, 
greckokatolickim i prawosławnym w latach 1945–1989.

l Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. zbigniewowi kudrzyckiemu, 
27 stycznia 2015 roku, uniwersytet warmińsko-Mazurski w Olsztynie. tytuł pracy 
– Granica polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego 1945–1958.

Zmarli
27 listopada 2015 roku zmarł eugeniusz Nałęcz były inspektor Oświaty 

i wychowania w Przasnyszu, wicekurator Oświaty i wychowania w Ostrołęce, 
wicewojewoda ostrołęcki, działacz kulturalny i społeczny, członek i sympatyk 
Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego im. adama chętnika.

Opracował Jerzy Kijowski


