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RECENZJA

W marcu 1955 r. w siedzibie Towarzystwa Nauko-
wego w Płocku powołano Komisję Badań nad Po-
wstaniem i Rozwojem Płocka. Jej celem było określe-
nie czasu powstania i udokumentowanie tysiącletnich 
dziejów miasta. Na przewodniczącego Komisji wybra-
no znanego płockiego adwokata Kazimierza Askana-
sa. Oprócz badań działaczom Komisji Badań towa-
rzyszyła idea stworzenia regionalnego ruchu nauko-
wego, dlatego od samego początku zorganizowano 
biuro, którego zadaniem było m.in. dokumentowanie 
badań i formułowanie komunikatów informujących  
o ich wynikach. W pierwszym komunikacie poinfor-
mowano mieszkańców Płocka o powstaniu Komisji, jej 
celach, problematyce badań miasta i regionu płockie-
go. Znalazła się również zapowiedź wydawania publi-
kacji periodycznej, informującej o postępach prac 
badawczych1. W związku z prowadzonymi pracami 
badawczymi wpłynęło dużo artykułów, dlatego Za-
rząd Komisji postanowił wydać biuletyn. Pierwszy nu-
mer pisma pod tytułem „Notatki Płockie” ukazał się 
22 lipca 1956 r., a pomysłodawcą tytułu był K. Aska-
nas2. W tekście wstępnym Komitet Redakcyjny odwo-
łał się do rocznicy Manifestu Lipcowego i przedstawił 
cele czasopisma. Podstawowym zadaniem biuletynu 
było informowanie lokalnej społeczności o pracach 
Komisji Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka  
w celu pogłębienia zainteresowania płocczan dziejami 
miasta, ale i badaczy z dużych ośrodków naukowych. 
Z biegiem lat wokół kwartalnika zaczął się tworzyć się 
krąg autorów i odbiorców pochodzących z różnych 
środowisk i wyrażających odmienne poglądy. Dzięki 
prowadzeniu badań nad regionem płockim i upo-
wszechnianiu wyników tychże badań „Notatki Płockie” 
jako dzieło redaktorów, autorów i wydawców przyczy-
niły się do odegrania istotnej i znaczącej roli kultu-
rotwórczej w lokalnej społeczności. Imponującym do-
robkiem czasopisma, które w 2016 r. obchodziło 
60-lecie istnienia, jest ogromny materiał, na który 
składają się: artykuły, recenzje, sprawozdania, a także 
biografie, komunikaty, nekrologii, notatki kronikarskie 
oraz materiały ilustrowane, który jest regularnie prze-
kazywany kolejnym pokoleniom społeczności regionu 
płockiego. Niezaprzeczalna jest rola czasopisma  
w pobudzeniu przedstawicieli lokalnej elity intelektual-
nej do aktywności badawczej i poznawczej. W latach 
1956-1960 „Notatki Płockie” były biuletynem Komisji 
Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka, a od 
1960 roku stał się organem Towarzystwa Naukowego 
Płockiego. Pismem w latach 1956-1968 kierował 

Kazimierz Askans, a od 1968 roku do 1980 roku 
Franciszek Dorobek. Po jego śmierci, od numeru 3  
z 1980 roku do dzisiaj, więc ponad 36 lat redaktorem 
naczelnym jest doc. dr Wiesław Adam Koński. 

Obecna, bardzo obszerna, ciekawa i niezmiernie 
pożyteczna Bibliografia autorstwa dr. Wiesława Koń-
skiego została wydana w pięknej, starannej opraco-
wanej szacie graficznej, w twardej oprawie. W przed-
mowie Autor prezentuje historię wydawniczą „Notatek 
Płockich” oraz układ i zawartość opracowania. 

Bibliografia ma bardzo przejrzysty układ działowy. 
W 16 głównych następujących działach ujęto całość 
problematyki występującej na łamach kwartalnika:  
I. Zagadnienia ogólne; II. Środowisko geograficz- 
ne; III. Ludność; IV. Historia; V. Etnografia; VI. Zagad-
nienia gospodarcze; VII. Zagadnienia społeczne  
i polityczne; VIII. Zagadnienia prawno-administracyj-
ne; IX. Wojsko; X. Ochrona zdrowia. Lecznictwo;  
XI. Nauka. Oświata. Kultura; XII. Językoznawstwo; 
XIII. Nauka o literaturze. Literatura piękna; XIV. Sztu-
ka; XV. Zagadnienia wyznaniowe; XVI. Książka. Czy-
telnictwo. Biblioteki. Mass media. Najobszerniejszym 
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działem jest pierwszy poświęcony ogólnym zagadnie-
niom, gdzie materiał podzielono w siedem podroz-
działów tematycznych. Znajdziemy tutaj takie tematy 
jak: Bibliografie, Prace ogólne dotyczące całego re-
gionu, Poszczególne miejscowości, Pamiętniki, Wspo-
mnienia, Biografie zbiorowe, Biografie indywidualne. 
Dział ten zawiera się w przedziale od strony 7 do 44 
strony Bibliografii. Najskromniej z kolei prezentuje się 
dział V poświęcony etnografii. Zajmuje on tylko jedną 
stronę 88, i jest podzielony na dwa podrozdziały.  

W wyodrębnionych działach zastosował Autor 
układ alfabetyczny według haseł autorskich; w uza-
sadnionych wypadkach tytułowych. W obrębie po-
szczególnych działów wprowadzone zostały poddzia-
ły, rozbudowane w zależności od ilości materiału  
i pozycje zamieszczone w bibliografii opatrzono kolej-
nymi numerami (1-3087). Należy podkreślić, że waż-
nym uzupełnieniem Bibliografii jest wykaz ponad 
1000 autorów publikacji, autorów recenzowanych 
wydawnictw zwartych i artykułów osób, których (prze-
mówienia) cytowano. W omawianej pozycji mamy też 
setki pozycji nienumerowanych. 

Uzupełnieniem Bibliografii, co ma ogromny wpływ 
na skuteczność i szybkość ewentualnych poszukiwań 
badawczych, jest zamieszczony na jej końcu indeks 
autorów wszelkich opracowań zamieszczonych  
w „Notatkach Płockich” uszeregowanych w kolejności 
alfabetycznej. Obok każdego nazwiska znajduje się 
numer wskazujący, w którym miejscu Bibliografii na-
leży danego autora poszukiwać. Analizując, niejako 
przy okazji te nazwiska znajdujemy tutaj prawdziwych 
wielkie osobowości polskiej nauki i kultury. Należy 
wspomnieć m.in. o najwybitniejszych: profesorze Ge-
rardzie Labudzie – specjaliście od historii powszechnej 
i Polski, a w szczególności historii słowiańszczyzny za-
chodniej (Pomorza i Kaszub), wydawca źródeł skan-
dynawskich i anglosaskich; profesorze Marianie  
Biskup – historyku, który specjalizuje się w historii Po-
morza, strefy bałtyckiej, średniowieczna i nowożytnej 
oraz historii zakonu krzyżackiego. Znajdują się tutaj 
również nazwiska wielu działaczy Towarzystwa 

Naukowego Płockiego na przykład, długoletniego 
byłego prezesa Jakuba Chojnackiego, obecnego pre-
zesa profesora Zbigniewa Kruszewskiego, księdza 
profesora Wojciecha Góralskiego specjalisty od pra-
wa małżeńskiego, świetnego historyka Kościoła i Ma-
zowsza księdza profesora Michała Mariana Grzybow-
skiego3, doktora Grzegorza Gołębiewskiego specja-
lizującego się w historii Płocka i Mazowsza Płockiego 
w XX w., szczególnie okresu międzywojennego, czy 
długoletniego dyrektora Biblioteki Zielińskich magistra 
Stanisława Kostaneckiego, prawnika, poety, publicy-
sty, badacz dziejów Mazowsza, autora ponad 400 
prac i artykułów naukowych. Ze względu na objętość 
artykułu nie sposób wymienić wszystkich autorów, ale  
Bibliografia skrupulatnie informuje o nich i ich publi-
kacjach. 

Zastosowany taki właśnie bardzo przejrzysty układ 
omawianej pozycji doskonale ułatwia poruszanie się 
po znakomitej zawartości 247 numerów „Notatek 
Płockich” wydawanych i tak pieczołowicie redagowa-
nych od sześciu dziesięcioleci. Recenzowana bibliogra-
fia może służyć różnorakim celom badawczym.  
W Bibliografii mamy nie tylko rejestr wszystkich pozycji 
bibliograficznych, ale także dobry informator o arty-
kułach naukowych, popularnonaukowych, recenzjach 
i innych materiałach dotyczących Płocka i regiony 
płockiego. Bibliografia odegra niewątpliwie pożytecz-
ną rolę we wszelkiego rodzaju pracach naukowo-ba-
dawczych o profilu historycznym, społeczno-gospo-
darczych i kulturowym o zasięgu regionalnym. 

Recenzowana Bibliografia autorstwa Wiesława 
Końskiego będzie służyła przyszłym pokoleniom ba-
daczy i miłośnikom Mazowsza Północnego4. Ogrom-
ny trud wykonany przez Autora wręcz z benedyktyń-
ską cierpliwością, starannością i dokładnością wyma-
ga oddania Mu wyrazy szczerego szacunku i uznania. 
Może właśnie „Notatki Płockie” dzięki takim autorom, 
jak Autor Bibliografii mają ciągle także liczną rzesze 
czytelników żywo interesujących się naszą bogatą re-
gionalną historią, kulturą, życiem społeczno-gospo-
darczym.
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