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III WALNE ZGROMADZENIE
OSTROŁĘCKIEGO
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
im. Adama Chętnika w Ostrołęce
W dn. 27 listopada 1993 r. odbyło się w Ostrołęce II Walne
Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama
Chętnika, z udziałem serdecznie witanych przez prezesa OTN dr.
Andrzeja Kozłowskiego gości - przedstawicieli władz społeczeństwa
regionu: wojewody ostrołęckiego mgr. Stanisława Podmostko, wicewojewody mgr. inż. Stanisława Kubła, Senatora RP Stanisława Ceberka, posła RP mgr. Wiesława Opęchowskiego, szefa Klubu Biznesu
w Ostrołęce Mirosława Wnuka i innych. Nie mniej serdecznie witani
byli członkowie OTN - uczeni i pisarze, a wśród nich literat Henryk
Syska i profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego Henryk Samsonowicz oraz Bronisław Gołębiowski, którzy następnie zostali uhonorowani tytułami „Honorowy członek OTN".
W przemówieniu wprowadzającym prezes OTN dr A. Kozłowski
podkreślił rozwój osoby i działalności merytorycznej OTN, mówiąc
między innymi: „W czasie minionych trzech lat zwiększyło się grono
osób tworzących nieprzemijające wartości nauki i kultury regionalnej.
Ostrołęka znajduje się prawie pośrodku między trzema znaczącymi
ośrodkami akademickimi - Warszawą, Białymstokiem i Olsztynem.
Współdziałamy również z tworzącymi się ośrodkami naukowymi w Siedlcach i w Łomży. Sami też staramy się tworzyć miejscowe możliwości
kształcenia nauczycieli, powstają nowe i istnieje szansa utworzenia
w Ostrołęce trwałego ośrodka kształcącego na poziomie ponadmaturalnym. Że tak się dzieje wynika to z rodzących się i utrwalających
kontaktów naszych członków z wieloma pracownikami nauki".
Obrady, pod przewodnictwem dr. Henryka Maćkowiaka i mgr.
Jerzego Stroniawskiego, potoczyły się zwykłym dla Walnych Zgroma391

dzeń towarzystw naukowych tokiem: od wyboru odpowiednich komisji, poprzez dyskusję, głosowania i wybór nowych władz OTN. W dyskusji brali udział kolejno: Tadeusz Sasin - prezes Towarzystwa Przyjaciół Tłuszcza, Senator RP Stanisław Ceberek, doc. dr hab. Andrzej
Rzepniewski, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Ryszard Ciszewski,
prof. dr hab. Wiesław Majewski, poseł na Sejm RP Wiesław Opęchowski, Tadeusz Grec - członek OTN, Bronisław Angielczyk - członek
OTN. W dyskusji podkreślano z satysfakcją dotychczasowy rozwój
i dokonania - w skromnych, trudnych warunkach, bez własnego
lokalu i etatowych pracowników - OTN, szczególnie wydawnicze.
Jednocześnie zwracano uwagę, iż ten dorobek ma charakter prawie
wyłącznie humanistyczny, historyczno-socjologiczny i pedagogiczny,
trochę politologiczny. Brak natomiast, lub w minimalnym stopniu
występuje, dorobek w zakresie nauk rolniczych, lekarskich, inżynieryjnych, prawnych, ekonomicznych itp. A przecież te dziedziny odgrywają i będą odgrywać coraz większą rolę w życiu regionu. Należy
się cieszyć z dorobku historyków, socjologów czy pedagogów, ale
kreowanie m. in. szkolnictwa ponadmaturalnego, półwyższego czy
tym bardziej wyższego w Ostrołęce przyszłości, wymaga znacznie
wszechstronniejszego rozwoju środowiska uprawiającego i upowszechniającego na miejscu badania naukowe i ich wyniki.
Poseł Wiesław Opęchowski przekazał dla wszystkich uczestników
obrad serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad od wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, członka
OTN prof. dr. hab. Aleksandra Łuczaka, który nie mógł z powodu
pilnych obowiązków przybyć na obrady Walnego Zgromadzenia.
W wyniku dyskusji Walne Zgromadzenie zdecydowało, że prezes
OTN będzie wybierany przez wszystkich uprawnionych do głosowania
obecnych członków OTN. Prezesem w wyniku głosowania został
ponownie wybrany dr Andrzej Kozłowski. Następnie w wyniku konsultacji z nowowybranym prezesem i zgłoszeń z sali Komisja Wyborcza poddała pod głosowanie listę kandydatów do Zarządu, w skład
którego weszli: mgr W. Domarecki, prof. B. Gołębiowski, dr J. Gołota,
mgr J. Kijowski, W. Kuczyński, dr A. Kustusz, prof. E. Niedzielski,
mgr M. Nowotko, dr S. Pajka, dr K. Parszewski, mgr J. Stroniawski,
dr S. Szlązak, mgr inż. M. Wnuk, dr J. Zakrzewski.
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