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Jak co roku, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe wydaje kolejny, już XXIV 
numer „Zeszytów Naukowych”. Od kilku edycji tom składa się z treści zgroma-
dzonych w czterech działach oraz aneksie. 

Zeszyt otwierają ustalenia naukowe poczynione przez obchodzącego w tym 
roku jubileusz osiemdziesięciolecia profesora Henryka Samsonowicza, honoro-
wego członka OTN. Kolejne artykuły omawiają różne aspekty życia w regionie. 
Spośród nich na uwagę zasługuje tekst poświęcony twórczości Edwarda Kupi-
szewskiego, jednego z najbardziej znanych twórców literackich Kurpiowszczyzny, 
pióra profesora Zbigniewa Chojnowskiego, wszak po raz pierwszy o tym poecie 
możemy przeczytać na łamach „Zeszytów Naukowych” OTN.

W dziale pierwszym – regionalnym na uwagę zasługują dwa debiuty: dr Małgo-
rzaty Gogolewskiej-Tośki i początkującej badaczki wstępującej na drogę badawczą 
mgr Marty Łępickiej. Zestaw treści uzupełniają solidne jak zwykle opracowania 
dr. Jana Mironczuka, dr Doroty Czyż czy dr. Jerzego Kijowskiego. Cieszyć się 
trzeba, że w tym dziale publikuje jeden z najwybitniejszych historyków Polski 
i początkująca badaczka oraz przedstawiciele różnych ośrodków: Łomży, War-
szawy, Olsztyna, Pułtuska i oczywiście Ostrołęki. Międzypokoleniowa i między-
środowiskowa wymiana myśli to między innymi efekt troski Rady Redakcyjnej 
o utrzymanie odpowiedniego poziomu naukowego zeszytów. Odnajdujemy tu też 
gościnny, solidny źródłowo artykuł poświęcony próbom ideologicznego uwikła-
nia literatury w okresie PRL, zachęcający do podejmowania podobnych wielo-
tematycznych, porównawczych badań z tego okresu historycznego w aspekcie 
regionalnym. 

Dział drugi poświęcony jest zjawiskom i wydarzeniom ogólnopolskim, które 
współkształtują sytuację gospodarczą i społeczną naszego regionu. Warto tu rów-
nież zauważyć przedstawicieli różnych ośrodków badawczych i instytucji nauko-
wych, którzy poruszają różnorodną tematykę, w tym dotyczącą najbardziej pożą-
danych współcześnie działań, wymagających naukowego wsparcia, takich jak 
przedsiębiorczość, innowacyjność, zarządzanie, zwłaszcza na terenach i w spo-
łecznościach oczekujących na intensywniejszy rozwój. Artykuły dotyczą różnych 
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zagadnień ekonomiczno-społecznych: produkcji, konsumpcji, historii, ekoturystyki 
oraz organizacji pozarządowych.

Artykuły zamieszczone w dziale trzecim – Europa – mają również wspierać 
cywilizacyjny rozwój regionu, przynosić informację o rozwiązaniach gospodar-
czych, uwarunkowaniach prawnych, by wykorzystać je dla powstających lub już 
istniejących przedsiębiorstw. Dział poświęcony problematyce europejskiej jest 
owocem wieloletniej współpracy naukowej z Agencją Rozwoju Regionalnego 
Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce i afiliowanym przy niej Punktem 
Informacji Europejskiej Europe Direct.

Zeszyt zamykają wspomnienia księdza Wincentego Bogackiego nadesłane z kolej-
nego bliskiego nam ośrodka, z Ełku, obrazujące problemy religijne regionów. 

Rada Redakcyjna zmierza do tego, by „Zeszyty Naukowe” Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego były forum wymiany myśli i doświadczeń z różnych 
obszarów tematycznych. By znaleźli tu miejsce zarówno historycy badający nie-
znane wątki z przeszłości, napisane na podstawie nieznanych źródeł, jak i eko-
nomiści, socjologowie, zajmujący się współczesnością. 

W tym wypadku kierowano się kilkoma kryteriami, np. użytecznością dla 
badań syntetyzujących, ale może jeszcze w większym stopniu użytecznością dla 
rozwoju gospodarczego regionu oraz przydatnością edukacyjną. 

Dlatego zapraszamy kolejnych badaczy do prowadzenia badań i publikowania 
na naszych łamach celem poszerzenia obszarów badawczych, ale zachęcamy też 
do przekazywania uwag czy wypowiedzi polemicznych w stosunku do prezen-
towanych przez nas materiałów. 
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