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w OSTROŁĘCE 

Posiedzenie otworzył dr Andrzej Kozłowski Prezes ustępującego Zarządu 
OTN, który powitał zebranych, a wśród nich zaproszonych gości: 
— dr. Wita Majewskiego — Posła na Sejm RP 
— dr. Ryszarda Grodzickiego — Posła na Sejm RP 
— Stanisława Kurpiewskiego — Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Sej-

miku Samorządowego w Ostrołęce 
— mgr. inż. Stanisława Kubła — Wicewojewodę Ostrołęckiego 
— mgr. inż. Ryszarda Załuskę — Kuratora Oświaty w Ostrołęce 
— prof. dr. hab. Janusza Szczepańskiego — WSH w Pułtusku — Dyrektor Ar-

chiwum 
— mgr. Wiesława Czaplickiego — Sekretarza Miasta Ostrołęki 
— mgr. Stanisława Zagórskiego — Prezesa Stowarzyszenia „Stopka" w Łomży 
— mgr. Wiesława Domaredzkiego — Dyrektora Izby Skarbowej w Ostrołęce 
— mgr. Andrzeja Domasika — Burmistrza Miasta Brok 

Przyjęto porządek obrad. 
Następnie dr Andrzej Kozłowski dokonał wstępnego zagajenia — wprowa-

dzenia do dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi. 
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Dla sprawnego poprowadzenia obrad dr A. Kozłowski zaproponował na 
Przewodniczących obrad: 
— mgr. Jerzego Kijowskiego 
— mgr. Jerzego Stroniawskiego, 
których zebrani w głosowaniu jawnym wybrali. 

Dziękując za wybór w imieniu własnym i Kolegi J. Stroniawskiego — Jerzy 
Kijowski przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie regulaminu obrad. 

Dla sprawnego przebiegu obrad Zjazdu powołano. 
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: 
— inż. Adam Gułajski 
— dr Henryk Maćkowiak 
Komisja Wyborcza: 
— mgr Józef Zakrzewski 
— mgr Tadeusz Sasin 
— mgr Marek Nowotko 
Komisja Uchwał i Wniosków: 
— dr Andrzej Kozłowski 
— dr Janusz Gołota 
— dr Józef Zakrzewski 
— dr Stanisław Szlązak 
— dr Stanisław Pajka 
— mgr Elżbieta Zielińska 
— mgr Barbara Chmielewska 

Po wyborze Komisji Przewodniczący obrad odczytał sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej OTN. W związku z nieobecnością usprawiedliwioną Koleżanki mgr 
Krystyny Dobrowolskiej Komisja zaproponowała udzielenie absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi OTN. 

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego złożył dr Henryk Maćkowiak. 
Po złożonych sprawozdaniach rozpoczęła sie dyskusja nad materiałami i 

problematyką przyszłej działalności OTN. Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos: 
1. dr Edward Radwański z Politechniki Warszawskiej: 

Dla mnie skrót OTN to „Oświata — Technika — Nauka". Uważam za sto-
sowne podpowiedzenie i zajęcie się przez OTN tematyką iście techniczną co 
pozwoli na wykorzystanie potencjału naukowego stowarzyszonych tu członków 
do pracy na rzecz środowiska lokalnego. Zjawiskiem takim mogą być niezbada-
ne do końca możliwości i sposoby wykorzystania pyłów, ich emisji i szkodliwo-
ści powodowanych przez „Elektrownię" czy „Celulozę". Ma to znaczenie i 
wpływ na ochronę środowiska, a co się z tym wiąże również na pozyskanie 
środków do celów badawczych ze strony Funduszu Ochrony środowiska. Przyj-
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dzie się też Regionom rozliczać również i z emisji zanieczyszczeń jaki wnoszą 
do Europy. 

2. Tadeusz Grec — postulował za wyłonieniem podregionu Kurpiowskiego z 
regionu Mazowsza. Należałoby opracować program działań na rzecz utrzymania 
wartości kulturowej Kurpiowszczyzny. Zarząd Główny Kurpiów — W obronie 
przyszłego podziału zamierza wystąpić wspólnie z OTN W obronie przyszłego 
podziału kurpiowszczyzny z myślą o utworzeniu jednego regionu jako całość — 
Kurpiowszczyzny wielkim atutem ku temu są walory historyczne i kulturowe — 
w tej to sprawie Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe powinno być jego zaple-
czem naukowym dla całego Regionu. Chodzi tu o wykorzystanie potencjału na-
ukowego ludzi, ich wiedzy, w tym powiązania regionalnego. 

3. prof. dr hab. Janusz Szczepański z WSH w Pułtusku — Dyrektor Archi-
wum w Pułtusku — stwierdził, że ogromnym atutem działalności OTN są jego 
wydawnictwa, które świadczą o naukowej aktywności, zasadności podejmowa-
nej tematyki, a zarazem o dobrze lokowanych środkach przeznaczonych na na-
ukę. Uważam, że istnieje duża potrzeba dalszego opracowania wydawnictw mo-
nograficznych miast takich jak: Tłuszcz, Wyszków, Różan czy Przasnysz lub 
Myszyniec. Za nade wszystko pilne wydaje się stworzenie i zorganizowanie ar-
chiwum województwa ostrołęckiego. Pomimo wielu działań i prób — nadal 
brak konkretnego rezultatu. Za nadal korzystne uważam współpracę z wieloma 
placówkami uczelnianymi jaką kontynuuje OTN, w tym również z WSH w 
Pułtusku. 

4. mgr Jerzy Kijowski — stwierdził, że do głosu prof. dr hab. Janusza Szczepań-
skiego pragnie dodać choć swoje kłopoty na jakie napotyka w trakcie opraco-
wywania monografii Ostrołęki. To samo dotyczy i dotyczyć będzie innych osób 
w przyszłości chcących nad tymi problemami popracować. Stąd też za niezbęd-
ne wręcz uważam próby i nasze starania o utworzenie archiwum. 

Na wniosek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zaproponowano, by w związ-
ku ze złożoną deklaracją przyjąć w skład członków OTN: 
— Ireneusza Składanowskiego 
— Sławomira Jankowskiego 

Zebrani jednogłośnie przyjęli ww. na członków OTN. 
5. Ireneusz Składanowski z Wyszkowa — poinformował zebranych o rozwija-

jącym się działaniu Towarzystwa Ziemi Wyszkowskiej oraz o 500-leciu Wy-
szkowa i obchodach z tym związanych, które są rozpoczętym cyklem działań w 
regionie, stąd uważa, że będzie to pole do zainteresowań OTN. 

Na wniosek Przewodniczącego obrad głos zabrał Przewodniczący Komisji 
Mandatowo-Skrutacyjnej, który stwierdził na podstawie list obecności i obecności 
na sali prawomocność toczących się obrad. 
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Przewodniczący obrad J. Kijowski odczytał przesłane telegramy i życzenia 
dla obrad IV Walnego Zgromadzenia OTN od: 
— dr. Zbigniewa Siemiątkowskiego — Członka Rady Ministrów 
— prof. Aleksandra Łuczaka — Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych 
— prof. Eugeniusza Niedzielskiego z ART w Olsztynie 
— dr. Andrzeja Rzepniewskiego z Warszawy 
— dr Grażyny Dąbrowskiej z Warszawy 

Następnie udzielił głosu St. Kurpiewskiemu. 
6. Stanisław Kurpiewski — Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Sejmiku 

Samorządowego: 
Uważam za ogromne nieporozumienie w sprawie archiwum — dlaczego go 

jeszcze nie ma. To my sami musimy zadbać o jego uruchomienie i możliwość 
funkcjonowania. Wysoko oceniam działalność OTN w szczególności za wy-
dawnictwa naukowe. Uważam za szczególnie ważną dziedzinę rozwoju nauk 
ekonomicznych dla potrzeb naszego regionu — wiodąca w tym rola OTN oraz 
naukę języków obcych już w klasie zerowej np. języka niemieckiego i jednego 
wschodniego. 

Przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Wyborczej 
dr. Józefowi Zakrzewskiemu. Przed tym jednak Walne Zgromadzenie w 
głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium ustępującym władzom OTN. 

W imieniu ustępującego Prezydium i Zarządu oraz w wyniku przyjętych 
zgłoszeń Komisja Wyborcza przedstawiła propozycje do władz statutowych 
OTN: 
Na Prezesa OTN — dr Janusza Gołotę — Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego 

w Ostrołęce, dotychczasowego członka Zarządu OTN. 
Lista została zamknięta na 1 kandydacie. 
Na członków Zarządu OTN: 
1. dr Janusz Gołota 
2. dr Kazimierz Parszewski 
3. dr Józef Zakrzewski 
4. dr Stanisław Szlązak 
5. dr Stanisław Pajka 
6. dr Agnieszka Tańska 
7. prof. Antoni Kożuch 
8. prof. Adam Dobroński 
9. dr Andrzej Kozłowski 
10. prof. Bronisław Gołębiowski 
11. dr Antoni Kustusz — zgłoszenie z sali 
12. mgr Jerzy Stroniawski 
13. mgr Jerzy Kijowski 
14. mgr Adam Białczak 
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15. mgr Marek Nowotka 
16. mgr Wiesław Domarecki 
17. mgr Bernard Kielak — zgłoszenie z sali 
18. mgr Andrzej Wyrzykowski — zgłoszenie z sali 
19. mgr Stanisław Kurpiewski — zgłoszenie z sali 
20. mgr Wincenty Szydlik — zgłoszenie z sali 
21. mgr Józef Bułatowicz — zgłoszenie z sali 
Lista zamknięta na 21 kandydatach. 
W skład Komisji Rewizyjnej OTN: 
1. mgr Krystyna Dobrowolska 
2. mgr Krystyna Towstyga 
3. mgr Bronisław Kipert — zgłoszenie z sali 
Lista zamknięta na 3 kandydatach. 
W skład Sądu Koleżeńskiego: 
1. dr Henryk Maćkowiak 
2. Henryk Ciszewski — zgłoszenie z sali 
3. mgr Tadeusz Sasin 
Lista zamknięta na 3 kandydatach. 

Na wniosek Adama Gułajskiego przed aktem głosowania dokonano zmiany 
w składzie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: w miejsce Józefa Bułatowicza — 
Aleksandra Drweckiego, Henryka Maćkowiaka — Tadeusza Greca. 

Propozycje zmian przyjęto jednogłośnie. 
W wyniku jawnego głosowania — Walne Zgromadzenie na Prezesa OTN 

wybrało: dr Janusza Gołotę — jednogłośnie. Głosów przeciwnych nie było oraz 
wstrzymujących się — nie było. 

W wyniku jawnego głosowania na członków Zarządu jednogłośnie wybrano 
członków zgłoszonych wg listy. 

Po przeprowadzonych wyborach Przewodniczący obrad Jerzy Kijowski 
wznowił dyskusję, udzielając głosu: 
7. dr Wit Wiktor Majewski — Poseł na Sejm RP, członek OTN, pracownik 

Uniwersytetu Warszawskiego, który podziękował ustępującemu Prezesowi dr. 
Andrzejowi Kozłowskiemu i Zarządowi za zaangażowaną prace na rzecz nauki 
dla Regionu Kurpiowskiego oraz pogratulował wyboru dr. Januszowi Gołocie 
na Prezesa OTN. Wracając do argumentów na rzecz zmian regionalnych jasno 
trzeba sobie powiedzieć, że jak już mówił wcześniej nie da się tego problemu 
załatwić ani w tej chwili ani w następnej kadencji Sejmu RP. Sposób na dobrą 
ocenę to robić dobrze swoje, dobrą robotą argumentować przyszłość regionu, 
choć dużo tu historia znaczy, to przyszłość i argumenty teraźniejszości liczyć się 
będą. Nie jest to prosta sprawa stąd chyba to tysiąclecie ją nie obejmie, a więc 
na zmianę województw przyjdzie nam nieco poczekać. Co do spraw archiwum 
myślę, że do tej sprawy odniesie się Wojewoda — Stanisław Kubeł, który wiele 
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narad i spotkań w tej sprawie odbył. A więc róbmy swoje by być bogatszym w 
argumenty dla przyszłości. Rozumiem, że wybór Janusza Gołoty — przyciągnie 
działalność Towarzystwa Naukowego na rzecz Kolegium i tym samym stworzy 
się odpowiednie miejsce — kąt dla siedziby OTN. 

8. dr Stanisław Pajka — Przewodniczący Komisji Wydawniczej OTN — 
stwierdził, że nie miał zamiaru zabierać głosu w dyskusji, ale sprowokowany 
wiadomością Kol. z Łomży, że tam Towarzystwo Naukowe otrzymało nową 
siedzibę — dom do własnej dyspozycji, daje przykład traktowania poważnego 
partnera i stosunku władz do Towarzystwa. Zastanawia mnie to temat na konfe-
rencję naukową jak powinna wyglądać lista opisu regionalnego dla jego argu-
mentów trwałości regionalnej i administracyjnej. Ubolewam nad tym, że to 
Warszawa więcej pomaga OTN tzn. KBN niż samo województwo. Wystarczy 
spojrzeć na przydzielone środki finansowe czy też choćby na sprawę nie zała-
twionego do dziś lokalu dla OTN. 

9. mgr inż. Stanisław Kubeł — Wicewojewoda Ostrołęcki: 
Nie mogę powiedzieć, że brakowało argumentów ze strony władz woje-

wództwa na powstanie archiwum w Ostrołęce. Przedstawiliśmy 6 propozycji 
skarbu państwa na rzecz archiwum oraz 2 mld wsparcia finansowego. To wła-
dze archiwum muszą podjąć zdecydowane działania i kroki na rzecz urucho-
mienia filii archiwum w Ostrołęce. Inaczej mówiąc każdy powinien robić swoje. 
Zabieram tu głos we własnym imieniu i tyle mogę w tej sprawie stwierdzić. 

10. mgr inż. Bronisław Angielczyk — członek OTN: 
Tak jak dr M. Radwański postawił swoją osobę w OTN do wykorzystania 

do spraw technicznych tematów naukowych tak samo i ja pragnę jako przedsta-
wiciel nauk technicznych dać słowo swego wykorzystania dla tych samych po-
trzeb. Uważam za pilne stworzenie szans i możliwości by młodzi ludzie mieli i 
szukali pracy w tym regionie i w tym kraju, a nie za granicą. Można wspólnie 
zastanowić się jakie sprawy pilne i pożyteczne dla regionu z tematów technicz-
nych ma opracować OTN dla swojego województwa lub jego poszczególnych 
gmin. 

11. Tadeusz Grec — członek Komisji Rewizyjnej — zabierając głos ponownie, 
uważa za wręcz "priorytetową naukę języków obcych w naszym szkolnictwie, a 
w szczególności ich poważnego traktowania. By niekoniecznie nasza młodzież 
musiała wyjeżdżać za granice po naukę zawodu i języka. 

Na tym lista zabierających głos w dyskusji została wyczerpana. Zarządzono 
przerwę celem ukonstytuowania się władz Zarządu OTN — wybór Prezydium 
OTN. 
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PIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU O T N . 

Otwierając posiedzenie Zarządu OTN dr Janusz Gołota gratulując wyboru 
zebranym członkom Zarządu przedstawił, że do załatwienia jest wybór Prezydium 
Zarządu OTN. 
Zaproponował w skład Prezydium OTN. 
1. dr. Kazimierza Parszewskiego 
2. dr. Stanisława Szlązaka 
3. dr. Stanisława Pajkę 
4. dr. Józefa Zakrzewskiego (odmówił udziału w pracach Prezydium chce praco-

wać tylko w składzie Zarządu) 
5. mgr. Bernarda Kielaka 
6. mgr. Jerzego Kijowskiego 
7. mgr Jerzego Stroniawskiego 

Członkowie Zarządu OTN po wyrażeniu zgody przez proponowanych w 
skład Prezydium w głosowaniu jawnym — jednogłośnie przegłosowali propono-
wany skład. 

Prezes dr Janusz Gołota w związku z wyjazdem do Paryża zaproponował, że 
podział funkcyjny zaproponuje wśród członków Prezydium na posiedzeniu Pre-
zydium w dniu 28.05.1997 r. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Wznawiając obrady po przerwie Jerzy Kijowski — Przewodniczący obrad 
przekazał dalsze ich prowadzenie nowo wybranemu Prezesowi OTN dr Januszowi 
Gołocie. 
Prezes OTN dr Janusz Gołota — podziękował za wybór na to stanowisko, lecz 

przypomniał, że to wspólna kolektywna działalność Zarządu i Prezydium po-
zwoli na kontynuowanie dobrej passy, dobrej i udanej pracy naukowej na rzecz 
regionu jakie będzie podejmować OTN. Poinformował o wyborze przez Zarząd 
— składu Prezydium OTN. 

Członkami Prezydium zostali: 
— dr Kazimierz Parszewski 
— dr Stanisław Szlązak 
— mgr Bernard Kielak 
— mgr Jerzy Kijowski 
— mgr Jerzy Stroniawski 
— dr Stanisław Pajka 
— i z urzędu dr Janusz Gołota — Prezes 

Ukonstytuowanie się składu nastąpiło z podziałem na funkcje na Prezydium 
w dniu 28.05.1997 r. 
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Następnie sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków złożył jej 
Przewodniczący dr Andrzej Kozłowski. Przedstawiając główny zarys zgłoszonych 
wniosków, zaproponował by Prezydium OTN rozpatrzyło wnioski i uporządko-
wało ich treść i możliwości realizacyjne, a następnie zostały przyjęte na posiedze-
niu Zarządu. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 

Na zakończenie obrad głos zabrał Prezes OTN dr Janusz Gołota: 
Widząc dalsze perspektywy aktywnej działalności OTN za właściwy kieru-

nek uważa dotychczasowe działania i kontynuacje. Najbardziej efektywnym bę-
dzie dobór zadań, które mogą być realizowane w szerokim współdziałaniu ze 
stowarzyszeniami regionalnymi i placówkami kulturalno-naukowymi działającymi 
na rzecz Regionu. Te ważne i istotne cele pragniemy osiągnąć przez te wnioski i 
podpowiedzi, które dziś tu zostały zgłoszone. Skorzystamy z nich tworząc pro-
gram na dalsze lata naszej działalności. 

Podziękował zaproszonym gościom i przybyłym członkom i sympatykom 
OTN na obrady IV Walnego Zgromadzenia OTN. 
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