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Treść kolejnego „Zeszytu Naukowego" OTN podejmuje problematykę 
zróżnicowaną. Rozpoczynają go artykuły o tematyce ponadregionalnej, sta-
nowiące glos w dyskusji na zasadnicze polskie tematy historyczne. Liczna 
grupa autorów podjęła problemy ekonomiczne prezentowane w artykułach 
i studiach. W tej grupie dominują naukowcy z Katedry Ekonomii Uniwer-
sytetu Łódzkiego, którzy od czasu utworzenia punktu dydaktycznego tejże 
uczelni w Ostrołęce, oraz częściej goszczą na naszych łamach. Autorzy pod-
jęli problemy transformacji gospodarczej w Polsce, w perspektywie integra-
cji z Unią Europejską w odniesieniu do regionu ubogiego, pozostającego 
na obrzeżach obszarów, które zaznały dobrodziejstw procesów industrial-
nych, urbanistycznych i korzystających z profitów gospodarek wolnokonku-
rencyjnych. W tej części znalazły lokalną egzemplifikację zjawiska dotyczą-
ce narodzin i funkcjonowania samorządów, zawierające poza treściami teo-
retycznymi konkretne wskazówki praktyczne. 

Kolejny duży dział odnosi się do niełatwej, ale jakże ważnej problema-
tyki stosunków polsko-żydowskich. Większość artykułów to pokłosie sesji 
zorganizowanej przez OTN na kanwie Księgi Żydów Ostrołęckich wydanej 
przez nasze Towarzystwo, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Ziomkostwo 
Żydów Ostrołęckich z Izraela. Ta niezmiernie bogata faktograficznie publi-
kacja, stanowiąca ewenement wydawniczy nie tylko w skali krajowej ale 
i europejskiej, stała się podstawą do interesującej wymiany poglądów prze-
niesionej na łamy Zeszytu. 

W tradycyjnym dziale prezentującym tematy badawcze członków OTN 
poszczególni historycy przedstawiają wyniki swoich badań lub prognozy 
wydawnicze. Trzy szkice są zapowiedzią przygotowywanej monografii doty-
czącej wychodźstwa z Kurpiowszczyzny, w komparacji z Podkarpaciem. Sta-
nowią też zachętę do dalszych badań, sprostowań uzupełnień, kolekcjono-
wania dokumentów i pamiątek 

Kolejną kwestią badawczą są krzyże i przydrożne kapliczki zachodniej 
Kurpiowszczyzny, które stanowią zarówno wartość historyczną jak i doku-
mentalną. 

W ostatnim dziale znalazły się regionalne unikalne rarytasy, dotyczące 
spraw jednostkowych ale jakże ważne dokumentacyjnie ze względu na ich 
pionierskość. 

Ceniąc sobie obecność na łamach Zeszytu obecność tekstów stanowią-
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cych o wartości jego naukowej autorstwa badaczy z Uniwersytetu Łódzkie-
go i Uniwersytetu Warszawskiego legitymujących się powszechnie uznanym 
dorobkiem naukowym, cieszyć się trzeba z debiutów Agnieszki Mieczkow-
skiej, Tomasza Lendo, księdza Dariusza Rolińskiego, Jerzego Jury - miesz-
kańca odległego od Ostrołęki Chrzanowa. 
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