OD REDAKCJI
N aturalną am bicją i potrzebą regionalnego tow arzystw a naukow ego jest re 
dagow anie i w ydaw anie w łasnego periodyku. Podjęciu takiej próby towarzyszą
z reguły niem ałe nadzieje i obawy. N adzieje wiążą się z perspektyw ą publika
cji prac członków i sym patyków tow arzystw a czy innych autorów o regionie,
kronikarskiego utrw alania w ażnych w ydarzeń i inicjatyw społeczno-kultural
nych o regionie i tow arzystw ie z roku na rok, skupiania wokół pism a i redakcji
autorów i redaktorów zainteresow anych problem atyką, będącą przedm iotem
wysiłków naukow o-badaw czych i organizacyjnych towarzystwa, popularyzacji i
system atycznego grom adzenia w iedzy o regionie oraz pobudzania aktyw ności
kulturalnej czy am bicji intelektualnych m łodego pokolenia. O baw y — szcze
gólnie w środow iskach bez szerszych tradycji m iejscowego ruchu in telek tu al
nego — są oczywiste. Czy siły i środki środow iska uzasadniają ten am bitny za
miar, który może okazać się niew spółm ierny do możliwości i kom petencji.
Takie nadzieje i obaw y towarzyszą rów nież oddaniu do druku niniejszego
„Zeszytu N aukowego", którem u patronuje now opow stałe O strołęckie Tow arzy
stwo N aukow e. Powołane przez Towarzystwo zespół redakcyjny i Rada R edak
cyjna (a przez nie każdorazow o redaktor naukow y danego rocznika czy zeszytu)
długo staw ać będzie przed niełatw ym zadaniem publicznego i utrw alonego
drukiem udow odnienia, iż decyzja była zasadna, słuszna. Ośm iela nas wszakże
przekonanie, że przebogate tradycje kultury i historii regionu, przyciągające
dotąd niczym m agnes często najw ybitniejszych uczonych całego kraju, będzie
owocowało jako m iara i wzór współczesnych naszych wysiłków. M amy tu na
myśli dzieła Ludw ika Krzywickiego, W acława N ałkow skiego, Adama C hętnika,
Zofii N iedziałkow skiej, H enryka Syski i wielu, w ielu innych autorów. Od po
nad 10 lat działalność badaw czo-naukow ą prow adzi Stacja N aukow a M azo
w ieckiego O środka Badań Naukow ych. Z pew nością w ydaw anie periodyku
przyczyni się do jej poszerzenia i pogłębienia.
W kolejnych zeszytach rocznika pragniem y publikow ać najlepsze i najcie
kawsze — naszym zdaniem — m ożliwe do uzyskania studia, artykuły, raporty z
badań, w spom nienia, biogram y, sprawozdania, recenzje i noty kronikarskie,
wiążące się z szeroko rozum ianą problem atyką historyczną, w spółczesną i prog
nostyczną Ziem i O strołęckiej. Chociaż z dośw iadczenia przewidujem y, że nauki
historyczne, społeczne, ekonom iczne, praw no-polityczne i o kulturze będą
praw dopodobnie w iodły prym na łam ach czasopisma, liczymy bardzo także na
studia z nau k przyrodniczych, geograficznych, rolniczo-leśnych czy tym podob
nych (np. lekarskich, ekologicznych itp.). Deklarujem y, że każda interesująca i
naukow o pogłębiona refleksja, osadzona w realiach naszego województwa, ja 
kiejkolw iek istotnej dziedziny życia by nie dotyczyła, będzie m ogła znaleźć
miejsce na łam ach naszego rocznika.
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Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasopismo startuje w okresie dużych tru d 
ności papierow o-poligraficznych i ekonom icznych w kraju. Stąd skrom ny za
miar rozpoczynania w ydaw ania rocznika od jednego zeszytu rocznie, z nadzie
ją, że w przyszłości w arunki i rozwój środowiska naukow ego pozwolą na w yda
wanie jednego zeszytu co pół roku czy naw et co kwartał. W m ieście „Celulozy"
i w leśnej kurpiowskiej krainie nie pow inno jednak zabraknąć tej cząstki p a
pierowej pow ierzchni dla takich potrzeb regionu. A przede wszystkim nie b ra
knie — wierzymy w to głęboko — sym patii i rzeczowej, pom ocnej krytyki Czy
telników rocznika oraz stale rozszerzającego się grona współpracowników. Ta
nadzieja jest silniejsza od obaw.
REDAKCJA
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