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Wprowadzenie 

Oddajemy do rąk Czytelnika XXI numer Zeszytów Naukowych 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, w którym 
Autorzy w oparciu o naukowe metody badawcze przedstawiają wyniki 
swoich dociekań w odniesieniu do regionu kurpiowskiego, problemów 
ogólnokrajowych i zagadnień wynikających z integracji europejskiej wg 
modułu: region - kraj - Europa. 

Dział pierwszy obejmuje kilka tematów nawiązujących do proble-
mów wyznaniowych Kurpiowszczyzny. Autorzy podejmują zagadnienia 
trudne ale co ważne analizowane z ostrożnym dystansem naukowym. 
Trudne problemy pojałtańskiej historii Polski dotknęły też i środowisko 
duchowieństwa. Dobrze, że znalazła się odważna autorka, która w opar-
ciu o materiały źródłowe próbuje zmierzyć się z problemem podejmowa-
nym również centralnie. Zestawienie w jednym zeszycie trzech różnych 
spojrzeń zarówno wyrażonych przez koneserów zwłaszcza ks, prof. Wi-
tolda Jemielitego jak i początkujących naukowców ma na celu obiekty-
wizację sądu, zdystansowanie się od pochopnego wyciągania wniosków 
i poszerzenie wiedzy za temat zjawisk kulturowo religijnych omawia-
nego obszaru. Godna zwrócenia szczególnej uwagi jest dokumentacja 
i kontekst ogólnohistoryezny bitwy pod Ostrołęką w 1807 roku autorstwa 
dr hab. Norberta Kasparka prof. UWM. Kolejne rozprawy dotyczące 
bitwy z roku 1807 zostały umieszczone w okolicznościowym wydawni-
ctwie OTN i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. „Rok 1807 na 
Mazowszu Północno - wschodnim". 

Zeszyt też zawiera część informacyjną o działalności OTN, w tym 
Bibliografią zawartości Zeszytów Naukowych OTN za lata 1997 - 2006 
oraz artykuł o kon ferencjach naukowych w 2007 r. pióra dr. J. Kijowskie-
go, nota bene jedynego autora obecnego we wszystkich numerach ZN. 

Wielk ie nadzieje wiążemy z opracowaniam i i i diagnoza-
mi dotyczącymi funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej 
i wykorzystania środków unijnych, zwłaszcza tych na lata 
2007 - 2013 zawartymi w dziale trzecim. O ile fundusze w ra-
mach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka czy 
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Infrastruktura i Środowisko, w zasadzie, strategicznie zosta-
ły rozdysponowane na poziomie krajowym, o tyle przewidziane 
w PO Kapitał Ludzki /komponent regionalny/ i Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego pozostają do dyspozy-
cji mieszkańców naszego regionu. Ich wykorzystanie w wielkiej mie-
rze zależy od sprawności beneficjentów w przygotowaniu projektów. 
Na podstawie zawartego porozumienia, partnerem Ostrołęckiego Towa-
rzystwa Naukowego w zakresie promocji i wykorzystania funduszy unij-
nych z okresu programowania 2007 - 2013, pozostaje Punkt Informacji 
Europejskiej Europę Direct w Ostrołęce afiliowany przy Agencji Rozwo-
ju Regionalnego Mazowsza Północno - Wschodniego w Ostrołęce. 

Z radością należy powitać młodych początkujących autorów umiesz-
czających swe artykuły we wszystkich działach oraz zachęcić ich do 
smakowania uroków ale i zdarzającej się goryczy, w pracy badawczej. 

Redakcja 
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