


JERZY KIJOWSKI 

II WALNE ZGROMADZENIE 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

OSTOŁĘCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

W dniu 3 marca 1990 r. w sali Ośrodka Doskonalenia Kadr w Ostrołęce odbyło się 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ostrołęckiego Towarzystwa Nauko-
wego. Wzięli w nim udział członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście, wśród nich 
wicewojewoda ostrołęcki — Eugeniusz Nałęcz oraz delegacja Łomżyńskiego Towarzys-
twa Naukowego im. Wagów na czele z wiceprezesem Henrykiem Białobrzeskim. 

Obrady otworzył wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Kazimierz 
Parszewski, witając wszystkich obecnych oraz przedstawiając porządek obrad. 

Wykład, bogato ilustrowany przezroczami, pt. „Interesujące rośliny prawnie chronio-
ne" wygłosiła prof. Janina Jasnowska. 

Następnie dokonano wyboru przewodniczących Zgromadzenia, którymi zostali: Jerzy 
Kijowski i Antoni Kustusz. 

Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego prof. dr Bronisław Gołębiowski 
krótko podsumował pracę Zarządu w minionej kadencji, po czym nastąpiło wręczenie 
odznak „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego", które otrzymali: Barbara Chmiele-
wska, Adam Dobroński, Barbara Falińska i Stanisław Szlązak. Gorące podziękowania 
złożono prezesowi OTN prof. Bronisławowi Gołębiowskiemu za kierowanie pracą 
Towarzystwa w latach 1986-1990 r. Wystosowano także list gratulacyjny do Henryka 
Syski, najwybitniejszego współczesnego pisarza kurpiowskiego w związku z 70 rocznicą 
Jego urodzin. Przewodniczący zebrania odczytał list, który wpłynął do Zjazdu od Zofii 
Niedziałkowskiej z życzeniami owocnych obrad. 

Po przegłosowaniu regulaminu obrad i stwierdzeniu prawomocności Zgromadzenia 
wybrano 2 komisje zjazdowe: Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków. Przyjęto także 
sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielając absolutorium ustępującemu 
Zarządowi. 

W dyskusji jako pierwsza głos zabrała doc. Barbara Falińska. Poinformowała ona 
0 działalności sekcji językoznawczej. Od 1980 r. organizowane są na terenie województwa 
ostrołęckiego obozy gwaroznawcze, w których bierze udział młodzież, nauczyciele 
1 naukowcy. Trudności w organizowaniu obozów wiążą się nie tyle z brakiem środków na 
ten cel, co z kłopotami organizacyjnymi. Doc. Falińska zaapelowała do lokalnych 
środków masowego przekazu o większe zainteresowanie się tą sprawą. Zaproponowała 
także, by konferencja popularno-naukowa w sprawach językowych odbyła się w Ostrowi 
Mazowieckiej. Przedstawiciel sekcji powinien wejść w skład Zarządu. Słowa uznania 
wyraziła prof. Jasnowskiej za bardzo ciekawy wykład, stwierdzając jednocześnie, iż 
ciekawe by było przeprowadzenie badań językowych nad nazewnictwem poszczególnych 
roślin w naszym regionie. 

Andrzej Rzepniewski — przedstawił propozycje działania Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego na tle aktualnej sytuacji w kraju i województwie. Powinny być opracowane 
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dwa plany: jeden na czas krótki, przejściowy i drugi perspektywiczny na długi czas. 
Najważniejsze zadania dla Towarzystwa — to wydawnictwa i tu pojawia się problem 
środków finansowych. Druga sprawa to celowość stworzenia w Ostrołęce ośrodka 
intelektualno-towarzyskiego poprzez konsolidację środowiska ludzi z wyższym wy-
kształceniem. 

Dr Stanisław Pajka — główną uwagę zwrócił na właściwe ustawienie programu 
umożliwiającego przetrwanie Towarzystwa w trudnym kryzysowym okresie oraz właś-
ciwy dobór ludzi do pracy w Zarządzie. Wybrać należy najważniejsze sprawy i nimi przede 
wszystkim się zająć. Zwrócić uwagę na współpracę z innymi instytucjami i towarzyst-
wami, która nie zawsze układała się najlepiej, jak np. z Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania. Świadczy o tym fakt, iż w bibliotekach szkolnych nie ma książek o tematyce 
regionalnej. Należy współdziałać z towarzystwami regionalnymi z sąsiednich woje-
wództw. Celowym byłoby powołanie fundacji przy Ostrołęckim Towarzystwie Nauko-
wym do badań naukowych. W większym stopniu do prac badawczych wykorzystywać 
potencjał kadry doktorskiej. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, to naukowcy winni 
zajmować się nauką, a nie szukaniem pieniędzy. Do przyszłych władz trzeba wybrać ludzi 
z inicjatywą i entuzjastów. Stanisław Pajka zgłosił wniosek, by Ostrołęckie Towarzystwo 
Naukowe przyjęło imię Adama Chętnika. 

Andrzej Kucharczyk — zaproponował utworzenie w ramach Towarzystwa sekcji 
ekologicznej oraz przeniesienie sekcji geograficznej do komisji Nauk Przyrodniczych. 

Prof. Janina Jasnowska — podzieliła się doświadczeniami z pracy w Zarządzie 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Działalność gospodarcza Towarzystwa polega 
na przyjmowaniu zleceń na opracowanie rozwiązań tematów naukowych. Są również 
i takie towarzystwa, jak np. Radomskie Towarzystwo Naukowe, które utrzymują się 
tylko z samej działalności gospodarczej, zajmując się przede wszystkim tematami 
technicznymi. 

Barbara Chmielewska — przypomniała strukturę organizacyjną Ostrołęckiego Towa-
rzystwa Naukowego i składy osobowe poszczególnych sekcji. 

Dr Antoni Kustusz — podniósł sprawę założenia Oficyny Wydawniczej w Ostrołęce. 
Krytycznie ocenił wykorzystanie kadry naukowej w Ostrołęce. Jeszcze raz zwrócił uwagę 
na potrzebę utworzenia w Ostrołęce Archiwum Państwowego. 

Dr Andrzej Kozłowski — mówił o problemach ostrołęckiej kadry intelektualnej 
opierając się m.in. na wynikach własnych badań naukowych. 

Dr Henryk Maćkowiak — poinformował o dorobku wydawniczym Towarzystwa 
i planach wydawniczych na przyszłość. 

Dokonano wyboru władz Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego: 16-osobowego 
Zarządu w tym 7-osobowego Prezydium oraz 3-osobowej Komisji Rewizyjnej i 3-osobo-
wego Sądu Koleżeńskiego. Członkami Zarządu i Prezydium zostali wybrani: 

1. Andrzej Kozłowski — prezes 
2. Kazimierz Parszewski — wiceprezes 
3. Józef Zakrzewski — wiceprezes 
4. Jerzy Kijowski — sekretarz 
5. Stanisław Szlązak — skarbnik 
6. Antoni Kustusz — członek Prezydium 
7. Stanisław Pajka — członek Prezydium 
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Pozostali Członkowie Zarządu: 

8. Henryk Białobrzeski 
9. Barbara Chmielewska 
10. Adam Dobroński 
11. Bronisław Gołębiowski 
12. Henryk Maćkowiak 
13. Eugeniusz Niedzielski 
14. Władysław Niksa 
15. Teresa Kołakowska 
16. Marek Nowotko 

Komisja Rewizyjna: 

1. Teresa Rybarczyk — przewodnicząca 
2. Andrzej Gumkowski 
3. Irena Pilcicka 

Sąd Koleżeński: 

1. Henryk Ciszewski — przewodniczący 
2. Andrzej Zalewski 
3. Elżbieta Zielińska 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Rybarczyk przedstawiła protokół 
z posiedzenia komisji: 
Komisja w składzie: 
Teresa Rybarczyk 
Andrzej Kozłowski 
Henryk Białobrzeski 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, propozycjami programowymi i uważnym wy-
słuchaniu przebiegu Zgromadzenia stwierdziła, co następuje: 

1. Zgromadzenie przyjmuje „Propozycje do programu działalności OTN" jako 
materiał wyjściowy do opracowywania szczegółowych zadaniowych planów pracy. 

2. Proponuje się dalszą działalność Towarzystwa opierać na pracy sekcji specjalistycz-
nych, efekty których winna popularyzować miejscowa prasa i różnorodne publikacje 
członków Towarzystwa. 

3. Zgromadzenie zaleca nowemu Zarządowi zakończenie rozpoczętych zadań pro-
gramowych. 

4. Zadaniem nowego Zarządu winno być skupienie wokół OTN środowiska nauko-
wców wspierających działalność badawczo-naukową. 

5. Zobowiązuje się nowe władze Towarzystwa do poszukiwania sponsorów i możliwo-
ści pozyskiwania środków finansowych wspierających działalność Towarzystwa oraz do 
rozpropagowania i rozprowadzenia „Zeszytów Naukowych" będących na stanie OTN. 

6. Zobowiązuje się nowy Zarząd OTN do wydrukowania statutu Towarzystwa 
w nowym brzmieniu i rozprowadzenia go wśród członków. 

7. Proponuje się rozważenie utworzenia oficyny wydawniczej jako możliwości zarob-
kowania i jednocześnie popularyzowania dorobku naukowego członków Towarzystwa. 
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8. Zobowiązuje się nowe władze do kontynuacji działań w kierunku utworzenia 
archiwum państwowego w województwie, a do tego czasu — gromadzenia najcenniej-
szych publikacji naukowych dotyczących naszego regionu. 

9. Zaleca się współpracę ze wszystkimi stowarzyszeniami, których program wzbogaci 
działalność OTN. 

Komisja proponuje przyjąć powyższe stwierdzenia, po dopracowaniu ich przez 
Prezydium Zarządu, jako wnioski programowe na najbliższą kadencję. 

Komisja wyraża nadzieję, że dzięki aktywności członków Towarzystwa, dowodów 
której niejednokrotnie doświadczaliśmy, przetrwamy trudne chwile i skierujemy działal-
ność na tory prawdziwie naukowe i badawcze. 

10. Proponuje się rozważenie nowemu Zarządowi zaproponowanie patrona Towarzys-
twa. 

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty jednogłośnie. Na tym II Walne 
Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego zo-
stało zakończone. 
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