


Słowo wstępne 
Przygotowany i oddany do rąk naszych P T Czytelników XVIII numer 

„Zeszytów Naukowych" zgodnie z naszą zapowiedzią jest kontynuacją dzia-
łalności badawczo - wydawniczej. 

Zamieszczenie w „Zeszytach" jako tematyki wiodącej materiałów z sesji 
popularno - naukowej „Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego 
wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną", która odbyła się w dniu 
28.08.2004 w Ostrołęce zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Warszawie, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. 
Adama Chętnika, Starostwo Ostrołęckie, Mazowiecki Związek Pszczelarzy 
oraz Kurpiowsko - Mazowiecki Związek Pszczelarzy, nad którą patronat 
honorowy objął Minister Nauki i Informatyzacji to zarówno dla naszego re-
gionu jak i OTN wydarzenie bez precedensu. Autorzy referatów: Bernard 
Kielak, Edmund Kapusta, Witold Rzepiński, Andrzej Niedźwiedzki, Toma-
sz Pfajfer, Grzegorz Ślązak stwierdzają, że potencjał genetyczny mazowiec-
kich pasiek jest wysoki, należy go tylko dobrze wykorzystać. W ślad za sta-
nowiskiem prof. dr hab. Jerzego Wilde z Uniwersytetu Warmińsko - Mazur-
skiego w Olsztynie możemy potwierdzić, iż kryzys w rolnictwie, a także 
pszczelarstwie wymusza od producenta konieczność bezpośredniej sprze-
daży produktów wytwarzanych we własnym gospodarstwie. Wielkim uho-
norowaniem trudu pszczelarzy włożonego w prowadzenie pasiek były wrę-
czone na sesji dyplomy i wyróżnienia. Miejmy więc nadzieję, że miodu na 
Kurpiach i Mazowszu będziemy mieć dostatek. Temu służyła nasza konfe-
rencja i ciekawa dyskusja fachowców, znawców tematu. 

W dziale „Historia w region wpisana" z uznaniem wskazujemy na publi-
kację dr hab. Janusza Gołoty - Prezesa OTN, który niedawno obronił tytuł 
doktora habilitowanego, a w „Zeszytach" proponuje naszym czytelnikom 
„Próby przezwyciężania zapóźnień urbanizacyjnych w miastach północno-
wschodniego Mazowsza w okresie międzywojennym". Jak udowadnia Ja-
nusz Gołota: „Miasta północno-wschodniego Mazowsza zostały pozosta-
wione same sobie, co jest tym bardziej dziwne, że znajdowały się w strefie 
nadgranicznej, tylko w okresie plebiscytów powstał plan zagospodarowania 
terenu. Nadrabiały zaległości urbanistyczne dzięki działalności inwestycyj-
nej samorządów, oraz strumieniowi pieniądza zdobytego przez emigran-
tów. Zwiększał się natomiast dystans między mazowieckimi miastami po-
wiatowymi, a miasteczkami i osadami. Boom oświatowy to wynik troski sa-
morządów oraz światłości i altruizmu miejscowej inteligencji nielicznej, ale 
ambitnej, potrafiącej odczytać głos historii". Zachęcamy do lektury tego 
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ciekawego i dotyczącego naszego regionu opracowania. 
Milo też powitać na naszych lamach Krzysztofa Chodkowskiego, który w 

swojej publikacji poświęconej „Rozwój idei doradztwa metodycznego oraz 
instytucji z nią związanych w okresie międzywojennym", włącza nas w tema-
tykę związaną z zagadnieniem wykształcenia i doskonalenia nauczycieli 
bezpośrednio związanych z rolą szkoły w Polsce międzywojennej. Autor 
stwierdza, że osiągnięcia polskiej myśli pedagogicznej okresu międzywojen-
nego były największe w dziedzinie poczynań dydaktyczno - wychowawczych. 
Autor rzadko gości na naszych lamach, mamy nadzieje, że jeszcze z tema-
tyką teorii „naukowego zarządzania" w oświacie spotkamy go w następnych 
zeszytach. 

Ze szczególnym uznaniem witamy naszych już stałych prawie referentów, 
dziś po raz pierwszy prezentujących w dziale - „Współczesne problemy spo-
łeczno - gospodarcze" cykl artykułów dotyczących Unii Europejskiej, kiedy 
to Polska od 1 maja 2004 r. stała się członkiem Unii Europejskiej. W po-
znaniu problematyki i dalszej naszej edukacji europejskiej pomagają nam 
artykuły grupy naukowców z Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego: dr hab. Marii Grety z Katedry Gospodarki Świ-
atowej i Integracji Europejskiej, mgr Ewy Tomczak, mgr Dariusza Urbana, 
Macieja Wejmana - doktora UŁ w Katedrze Ekonomii oraz rodaczki 
z Ostrołęki dr Lucyny Wiśniewskiej - Rutkowskiej z Akademii Świętokrzy-
skiej w Kielcach i młodziutkiej ostrołęczanki, która debiutowała w numerze 
XVII - Zeszytów mgr Bożeny Elżbiety Damieckiej - nauczycielki z ZSZ nr 
4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Publikacje o tematyce Unii Europej-
skiej szczególnie polecamy, bo przecież żeby być dobrym i zauważalnym w 
gronie 25 państw, dużo nam się trzeba jeszcze uczyć i poznawać, by dogo-
nić stracony czas i pozyskać w porę to, co nam się od Unii słusznie należy. 

W tym samym dziale pragniemy ze szczególną troską polecić publikacje 
dr. Andrzeja Bieńkowskiego z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkie-
go o tematyce „Społeczno - ekonomiczne zagadnienia opodatkowania pol-
skiego rolnictwa". Jako że Kurpiowszczyzna „gospodarką rolną stoi", war-
to zapoznać się nie tylko z pojęciem podatku rolnego, zasadami jego nali-
czania, ale też jego szczególną rolą jako instrumentu interwencji państwa. 
Autor artykułu odsyła i pokazuje nam również sytuacje podatku rolnego w 
Unii Europejskiej, co też daje nam możliwość szerszego rozeznania w tej 
dziedzinie. 

Pani Agnieszka Mieczkowska informuje nas, że z chwilą przystąpienia na-
szego kraju do Unii Europejskiej, polskie jednostki samorządu terytorial-
nego są również odpowiedzialne za spowodowanie prawa wspólnotowego. 
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W artykule „Problematyka kształtowania infrastruktury edukacyjnej w jed-
nostkach samorządu terytorialnego", autorka utwierdza nas w przekona-
niu, że „...integracja Polski z Unią Europejską daje szansę rozwoju, a w 
szczególności w dziedzinie edukacji i zasobów ludzkich". Utwierdza nas w 
przekonaniu, że po przyjęciu tej tezy należy konsekwentnie określić nie-
zbędną infrastrukturę edukacyjną do wdrożenia, utrzymywania systemu, a 
następnie nieustannego doskonalenia jego skuteczności tak, aby kadry w 
oświacie, kadra kierownicza i pracownicy w jednostkach samorządu teryto-
rialnego byli kompetentni na podstawie odpowiedniego wykształcenia, 
szkolenia, umiejętności i doświadczenia. Po zapoznaniu się z publikacją, 
stwierdzić można, że region mazowiecki ma szansę na rozpoczęcie procesu 
budowania regionu systemów innowacyjnych. 

W „debiutach OTN-owskich" ze szczególnym uznaniem witamy debiut li-
cencjata Agnieszki Szabłowskiej - która zajęła się problemem - „Gmina ja-
ko podstawowa jednostka samorządu terytorialnego - organizacja i funk-
cjonowanie gminy Troszyn". Autorka kontynuuje studia magisterskie na 
Uniwersytecie Łódzkim w Ostrołęce. Gratulujemy odwagi i zapału - ocze-
kujemy na pozostałych. 

W tradycyjnym już dziale „Sylwetki, wspomnienia, omówienia, recenzje, 
informacje" z przyjemnością komunikujemy i zachęcamy do zapoznania się 
z opracowaniem mgr Henryka Gadomskiego „Ks. Władysław Skierkowski 
- wybitny badacz Kurpiowszczyzny". Pan Henryk Gadomski wśród wielo-
krotnych laurów i zwycięstw chóralnych w tym roku otrzymał nagrodę Mar-
szałka Sejmiku Woj. Mazowieckiego. To dzięki niemu światło dzienne uj-
rzały opracowane 3-tomowe zbiory Pieśni i utworów ks. Wł. Skierkowskie-
go - ocalałe od zapomnienia. Ponadto mgr Jerzy Kijowski zdaje relacje z se-
sji popularno - naukowej poświęconej „Dziedzictwu kulturowemu Mazow-
sza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowskiej Puszczy Zielonej". Zaś z 
Krakowa wnuczka Adama Chętnika, Pani Ewa Chętnik - Donatowicz zapo-
znaje nas z „przesłaniem Adama Chętnika do młodzieży szkolnej" oraz 
przedstawia swój punkt widzenia na „Spuściznę pieśni poezji ludowej -
ostoją tożsamości kulturowej w drodze do Zjednoczonej Europy". Cieszy 
nas stały kontakt z nami. Niedawno, pamiętać należy, OTN otrzymał od ro-
dziny Adama Chętnika - maszynopis „Powstanie sierpniowe w Warszawie -
sierpień - wrzesień 1944 r. we wspomnieniach i pamiętnikach naocznego 
świadka Adama Chętnika", który wydaliśmy drukiem, a promocja odbyła 
się 29.09.04 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. Była to nasza 
94 publikacja. Obecna rodzina na spotkaniu zapowiedziała, że przekaże 
nam kolejny dotychczas nie publikowany maszynopis, który będzie stanowił 
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100 — wydanie publikacji OTN. 
Polecając Państwu „XVIII numer Zeszytów OTN" zachęcamy naszych 

stałych czytelników i nowo pozyskanych do zapoznania się z ich zawarto-
ścią. Zaś studentów, młodzież piszącą oraz naszych członków OTN i tych, 
którzy pragną ocalić coś od zapomnienia i podzielić się z naszymi czytelni-
kami, zapraszamy na nasze lamy. 

Rada Redakcyjna 
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