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Obecnie pracuję jako nauczycielka w jednooddziałowym przedszkolu,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaciążku jest również dyrektorem Przedszkola w Jaciążku.
Istnienie szkoły i przedszkola jest zagrożone. Władze gminy likwidują
placówki na swoim terenie. W roku szkolnym 1998/1999 zlikwidowano trzy
szkoły podstawowe, w następnych latach nastąpi dalsza likwidacja szkół,
które mają liczbę dzieci mniejszą niż 100. Spowodowane jest to słabą kondycję finansową gmin, szczególnie wiejskich, do których należy Gmina Płoniawy, sprawująca nadzór administracyjno-gospodarczy i kadrowy nad
Szkołą Podstawową z Przedszkolem Samorządowym w Jaciążku.
Ustawa, która weszła w życie w styczniu 1999 roku wprowadzająca reformę w oświacie, nie zmieniła zasad finansowania placówek wychowania
przedszkolnego, które nadal utrzymują gminy, a te najchętniej je likwidują,
uzasadniając ten fakt brakiem pieniędzy.
Wątpliwa jest nadal powszechność czy powszechna dostępność do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat, szczególnie 6-letnich.
W okresie paru lat zlikwidowano - jak się szacuje - połowę przedszkoli.
Przedszkola, szczególnie na wsi, stały się trudno dostępne także ze względów finansowych.
W obecnej i możliwej do przewidzenia kondycji finansowej państwa
obietnice gwarancji lepszego finansowania oświaty są mało przekonujące.
Zapowiedź corocznych rozstrzygnięć budżetowych, które mają urealniać świadczenia państwa na rzecz edukacji, nie wróży wiele dobrego.
Niedobory finansowe gmin, pauperyzacja większości obywateli, niewielki udział budżetów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych - to
obraz niezbyt dobrze rokujący materialnej kondycji oświaty.
Stan gospodarki i sytuacja materialna społeczeństwa oraz procesy ubożenia oświaty zwiększają poczucie niepewności i zagrożenia.
Można ten istniejący stan odnieść do Przedszkola w Jaciążku, którego
istnienie jest zagrożone, szczególnie widoczne w okresie reformy oświatowej.

1
Edukacja narodowym priorytetem, Raport KEEN. Warszawa-Kraków 1989,
PWN str. 123-124.
2
Z. Kwieciński: Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej
zmiany społecznej. Toruń 1990, wyd. UMK.
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Wiceprezes OTN w Ostrołęce

V - WALNE ZGROMADZENIE
OSTROŁĘCKIEGO TOWARZYSTWA
NAUKOWEGO im. A.CHĘTNIKA
Stosownie do postanowień Statutu Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika w Ostrołęce w dniu 13 października 2001 r. w sali gastronomicznej ZSZ nr 4 w Ostrołęce odbyło się V Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze członków. Obradom towarzyszyła znamienna,
jak na Towarzystwo, data - 15-lecia OTN. Pomimo małego jubileuszu, to
jednak bez "fanfar", na roboczo odnotowano to ważne wydarzenie,
rocznicę powstania OTN, które dorobkiem i pracą zapisało się na ziemi
kurpiowskiej w służbie nauki ,badań naukowych i działalności oświatowo-wydawniczej.
Lata 1997-2001 odmierzaliśmy przybliżaniem się do końca XX wieku
i wejścia z równie ambitną działalnością w XXI wiek. Był to czas, w którym
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zaszło wiele zmian w życiu społeczno-politycznym naszego kraju, w tym
również Regionu Kurpiowskiego. Zlikwidowane zostało województwo
ostrołęckie istniejące w latach 1975-1999 i ponownie przywrócono powiaty,
przy czym na naszym terenie powstało ich sześć /pięć ziemskich i jeden
grodzki w Ostrołęce/.Ten czas administracyjnych przemian w życiu społeczno-gospodarczym kraju i Kurpiowszczyzny, a tym samym i nauce polskiej,
w wielu organizacjach i stowarzyszeniach naukowych był sygnałem do zastanowienia się -co dalej. Czas trwającej transformacji gospodarczej, a także nowych uwarunkowań, był dla nas okresem wielkiego egzaminu, który
w opinii V-Walnego Zgromadzenia został zdany pomyślnie. Świadczy o tym
prowadzona szeroka działalność wydawnicza, która stanowiła w zamierzeniach, jak i w praktycznej, bieżącej działalności, jedno z głównych zadań Towarzystwa. W omawianym okresie wydano drukiem 27 prac, czyli przeciętnie ponad 6 rocznie. Dominowała tematyka historyczna, następnie oświatowa i ekonomiczna. Cztery wydawnictwa to materiały posesyjne z sesji organizowanych przez OTN. Corocznie wydawane były "Zeszyty Naukowe"
OTN z kolejnymi numerami od XI do XV. Poza tym wielu członków OTN
/m.in. Bronisław Gołębiowski, Adam Dobroński, Stanisław Pajka, Bernard
Kielak, Henryk Maćkowiak, Wincenty Szydlik, Jerzy Kijowski, Janusz Gołota, Kazimierz Parszewski i Józef Bułatowicz / publikowało swe materiały
w różnorodnych czasopismach centralnych i regionalnych.
Przeciętnie w roku odbywały się dwie sesje popularno - naukowe, a tematyka dotyczyła w zasadzie dwóch dziedzin: historii i gospodarki.Na spotkania Zarządu OTN tradycyjnie zapraszani byli ludzie nauki i kultury oraz
życia społeczno-gospodarczego w osobach: Marek Nowicki - prezes Komitetu Helsińskiego w Polsce, prof dr hab. Adam Dobroński /trzykrotnie/,
dr Piotr Szeliga -Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
dr Grzegorz Wiśniewski z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie-znawca
literatury rosyjskiej, prof dr hab Stanisław Różyłło - specjalista nauk medycznych, dr Załmam Drezner z Izraela i wielu innych. OTN patronuje
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej w średnich szkołach ostrołęckich,
a każdorazowo na spotkania i sesje popularnonaukowe zapraszana była, i
jest młodzież szkolna.
Z powodzeniem prowadzona była działalność naukowo- badawcza realizowana głównie poprzez indywidualne prace badawcze członków OTN.
Dotyczy ona zarówno opracowań naukowych, przygotowywanych na wyższych uczelniach, gdzie członkowie Towarzystwa podnoszą kwalifikacje i zyskują tytuły naukowe, następnie-materiałów na sesje popularno-naukowe
organizowane przez OTN, a także prowadzonych w ramach planowych ba-
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dań Towarzystwa indywidualnych studiów naukowych- dzięki wsparciu Komitetu Badań Naukowych w Warszawie. O tym szeroko donosiły materiały
opracowane na Walne Zgromadzenie oraz referat programowo- kierunkowy wygłoszony przez Prezesa OTN dr. Janusza Gołotę jak i dyskusja, która
toczyła się w gronie licznych zaproszonych gości m. in.:
- prof. Adama Dobrońskiego - Dziekana Wydziału Historycznego,
Uniwersytetu Białostockiego,
-dr. Wita Majewskiego - byłego posła RP
-pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego,
- Stanisława Kurpiewskiego -Posła RP na nową kadencję / członka OTN/
-mgr. Zdzisława Załuski -Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki,
-mgr. inż. Mirosława Grzyba - Prezesa Zarządu Głównego Kurpiów,
-mgr. Stanisława Dawidczyka - Prezesa Towarzystwa Kulturalnego im. A. Kopcia,
-mgr. Witolda Pakieły -Wicestarosty Ostrołękiego,
-mgr Sabiny Malinowskiej -Z-cy Dyrektora MBP w Ostrołęce.

W dyskusji, jaka przebiegała podczas Walnego Zgromadzenia, zarówno
członkowie OTN jak i zaproszeni goście twierdzili, że "Warunkiem skuteczności Towarzystwa jest aktywność badawcza i popularyzatorska. Warunkiem skuteczności tej pracy jest jednak powstanie skonsolidowanego środowiska akademickiego, które tworzy kadra i studenci licznych filii uczelni
wyższych funkcjonujących w Ostrołęce lennych miast naszego regionu, ale
także nowa własna miejscowa uczelnia zawodowa, o której powstanie się
zdecydowanie upominamy" -wszyscy stwierdzali jednoznacznie.
Po bardzo interesującej dyskusji, w której głos zabrali: Stanisław Dawidczyk, Mirosław Grzyb, Zdzisław Załuska, Tadeusz Grec, Adam Dobroński,
Wit Majewski, Antoni Kustusz, Agnieszka Tańska, Witold Pakieła, Stanisław Ceberek, Stanisław Pajka, Jerzy Kijowski -przyjęto uchwałę, która odwołuje się do dotychczasowego dorobku OTN, a także wskazuje na potrzeby kreślenia nowych wyzwań badawczych, regionalnych i społecznych.
OTN pragnie zaistnieć w internecie, planuje współpracę ze stowarzyszeniami regionalnymi i folklorystycznymi. Będzie prowadzić badania nie tylko
historyczne, ale także społeczno-gospodarcze i ekonomiczne.
Mamy ambitny program, który pozwala nam potwierdzić znaczącą rolę,
jaką od lat odgrywamy wśród tego typu stowarzyszeń naukowych. Świadczy
o tym nie tylko liczba wydawnictw, roczników naukowych i podjętych tematów, ale także coraz większy napływ młodych badaczy-stwierdził podczas
obrad dr Janusz Gołota, dotychczasowy Prezes OTN, którego członkowie
jednogłośnie wybrali ponownie na tę funkcję.
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Zapewnienie udzielenia pomocy we wszystkich staraniach uzyskał OTN
zarówno od byłego posła Wita Majewskiego, jak również od nowego posła
Stanisława Kurpiewskiego, który został wybrany członkiem nowego Zarządu.
W wyniku wyborów i aktu głosowania
do nowego Z A R Z Ą D U OTN wybrano następujące osoby:

1) dr Janusz Gołota
2) mgr Adam Białczak
3) mgr Ewa Kawałek
4) prof. Bronisław Gołębiowski
5) prof. Adam Dobroński
6) prof. Antoni Kożuch
7) mgr Jerzy Kijowski
8) mgr Bernard Kielak
9) dr Antoni Kustusz
10) dr Andrzj Kozłowski
11) Stanisław Kurpiewski
12) dr Stanisław Pajka
13) dr Kazimierz Parszewski
14) dr Agnieszka Tańska
15) dr Stanisław Szlązak
16) dr Józef Zakrzewski
17) dr Mirosław Rosak
18) mgr Witold Rzepiński
19) mgr Mirosław Ostrowski
20) mgr Wincenty Szydlik
21) mgr Józef Bułatowicz
W skład KOMISJI REWIZYJNEJ wybrano:

1) mgr Krystyna Dobrowolska
2) mgr Krystyna Kalita
3) mgr Andrzej Milanowicz
W skład SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO wybrano:

1) dr Henryk Maćkowiak
2) mgr Jerzy Stroniawski
3) mgr Elżbieta Ziółkowska
314

V - Walne Zgromadzenie

O T N im. A d a m a

Chętnika

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu na wniosek dr. Janusza Gołoty wybrano nowy skład P R E Z Y D I U M OTN, który tworzą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

dr Janusz Gołota - Prezes OTN
dr Kazimierz Parszewski - Wiceprezes OTN
mgr Jerzy Kijowski - Wiceprezes OTN
dr Stanisław Szlązak - Skarbnik OTN
mgr Bernard Kielak - Sekretarz OTN
mgr Ewa Kawałek - Członek Prezydium
mgr Witold Rzepiński - Członek Prezydium.

W trakcie zgromadzenia członek honorowy OTN, prof. dr bab. Adam
Dobroński otrzymał dotychczas nie wręczone odznaczenie, medal "Za zasługi dla województwa ostrołęckiego".
"Decyzja o tym, aby jednak odkurzyć to odznaczenie i mi wręczyć ma
wymiar symbolu. To właśnie OTN, jak nikt inny, zawiera w sobie wiedzę
o dokonaniach nieistniejącego już województwa ostrołęckiego, poddaje ten
okres badaniom i może wypracować obiektywną ocenę dorobku nas wszystkich w okresie istnienia województwa.Przy tym inne towarzystwa naukowe
po likwidacji województw wyraźnie spuściły z tonu, a OTN rozwija się nadal, jakość zaś zgłoszonych w trakcie dyskusji wniosków napawa optymizmem" - stwierdził po dekoracji prof. Adam Dobroński.
Prowadzący obrady Jerzy Kijowski odczytał listy i gratulacje jakie napłynęły do uczestników V Walnego Zgromadzenia OTN od:
- mgr. Arkadiusza Czartoryskiego- prezydenta miasta,
- Jerzego Janowicza - "INTERCELL S.A.",
- prof. Janusza Szczepańskiego z WSH w Pułtusku,
- Wiesława Perzanowskiego z KO i W,
- dr. Jarosława Marczaka z Uniwersytetu Łódzkiego,
- prof. Janiny Jasnowskiej z Uniwesytetu w Szczecinie.
W końcowym słowie prezes OTN, dr Janusz Gołota, sformułował najważniejsze zadania OTN. "Jednym z najważniejszych zadań stających przed
całą społecznością Ostrołęki jest utworzenie publicznej szkoły wyższej, która kształciłaby bezpłatnie w systemie dziennym. Jako Towarzystwo chcielibyśmy w tym uczestniczyć. Już wcześniej rozpoczynaliśmy prace zmierzające w tym kierunku, niestety sytuacja jaka jest w Ostrołęce nie zawsze sprzy315

Kazimierz

Parszewski

ja tworzeniu szkoty wyższej .Polaryzacja stanowisk, różne spojrzenie, różne
chore ambicje powodują, że takiej szkoły jeszcze nie ma. W ostatnich latach
powołano w Polsce kilka nowych uniwersytetów, powstało ponad sto uczelni wyższych niepaństwowych i ponad dwadzieścia państwowych wyższych
szkół zawodowych. Czas by i u nas, w Ostrołęce, powstała taka szkoła. I tutaj naszą szczególną rolą byłaby troska o kształcenie własnej kadry.
Seminarium zorganizowane i prowadzone przed trzema laty przez
prof. Bronisława Gołębiowskiego zaowocuje niebawem pierwszymi obronami. Obecnie również próbujemy organizować seminarium doktoranckie,
ale zainteresowanie nie jest takie, na jakie liczyliśmy. Drugi kierunek działalności to dalsza współpraca z dużymi ośrodkami naukowymi i znanymi
profesorami. Liczymy na organizowanie sesji, konferencji i nowe wydawnictwa, oraz nadal chcielibyśmy docierać do młodzieży, by włączyć ją w proces
wychowawczy i dać jej jakąś alternatywę poza powszechnym konsumpcyjnym stylem życia.
Oczywiście nadal umacniać będziemy nasz cel podstawowy, który wiąże
się z propagowaniem naszej małej ojczyzny. Kurpiowszczyzna jest przecież
jednym z nielicznych terenów, gdzie jest tak wyrazista subkultura o bogatej
i odrębnej przeszłości, przesyconej tradycją walki o niepodległość. Mamy
nadzieję, że w czasach globalizmu, uda nam się ocalić to, co dla nas najważniejsze".
Na tym obrady V Walnego Zgromadzenia OTN zakończono.
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