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DOCENT DOKTOR WIESŁAW ADAM KOŃSKI 
CZŁONKIEM HONOROWYM 

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO

W dniu 29 września 2016 r. odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomu Członka Honorowego Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego doc. dr. Wiesławowi  
A. Końskiemu. W uznaniu zasług wniosek do Zarządu 
TNP o to wyróżnienie w dniu 18 stycznia 2016 r. zło-
żył prof. Zbigniew Kruszewski, prezes TNP. Następnie 
przyjęty wniosek został przedstawiony Walnemu 
Zgromadzeniu TNP, które – po jednomyślnym gło- 
sowaniu – Uchwałą nr 1/2016 z dnia 11 kwietnia 
2016 r. nadało zaszczytny tytuł. 

Uroczystości przewodniczył ks. prof. dr hab. Mi-
chał M. Grzybowski, a laudację w imieniu prof.  
Z. Kruszewskiego odczytał dr Grzegorz Gołębiewski. 
Wiceprezesi TNP wręczyli doc. dr. W. A. Końskiemu 
okolicznościowy dyplom. Odczytano listy gratulacyjne 
nadesłane przez prof. Stanisława Kunikowskiego, 
rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 
oraz Katarzyny Góralskiej, dyrektora Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marszałka Stanisława Małachow-
skiego w Płocku.

W dalszej części nowy Członek Honorowy TNP 
wygłosił odczyt pt. „Wiadomości Płockie” (1956-
1957) – zapomniany tytuł. Na zakończenie doc. dr  
W. A. Koński, przy lampce wina, odpowiadał na pyta-
nia.

Doc. dr Wiesław A. Koński, z wykształcenia dzien-
nikarz po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, od 
1980 r. jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płoc-
kiego, to jest od 36 lat, a od 1983 r., to jest od 33 lat, 
Sekretarzem Generalnym TNP. Od 36 lat nieprzerwa-
nie pełni społecznie funkcję redaktora naczelnego 

„Notatek Płockich” – kwartalnika Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego. W tym okresie, dzięki systema-
tycznej pracy doc. dr. Wiesława A. Końskiego, ukaza-
ło się 140 numerów pisma. Osobiście dokonał redak-
cji ponad 10 100 stron czasopisma. Podniósł wyraźnie 
poziom naukowy pisma, które obecnie posiada 6 
punktów w wykazie czasopism naukowych Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednocześnie jest, od 1982 r., Przewodniczącym 
Komisji Wydawniczej TNP. Działalność wydawniczo-
-edytorska doc. Wiesława A. Końskiego zasługuje na 
szczególne uznanie, bowiem jako Przewodniczący 
Komisji nadzorował edycję około 130 pozycji wydaw-
niczych, dotyczących Płocka i regionu płockiego,  
w tym tak ważnych publikacji jak Dzieje Płocka, Sztu-
ka Płocka. Kierowane przez niego zespoły redakcyj- 
ne otrzymywały nagrody i wyróżnienia uczelniane 
oraz ministerialne, np. wyróżnienie Ministra Infra-
struktury za pracę na temat płockich mostów. Przez 
swoją działalność wydawniczą i edytorską przyczynił 
się do upowszechniania dziedzictwa kulturowego 
Płocka.

Na szczególne podkreślenie zasługuje, że Wies- 
ław A. Koński uczestniczył w Seminarium Doktoran- 
ckim TNP, a następnie uzyskał stopień doktora nauk  
humanistycznych na Wydziale Dziennikarstwa  
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
przedstawiając dysertację na temat prasy płockiej na-
pisaną pod kierunkiem prof. Aliny Słomkowskiej.

W latach 1995-2000 doc. dr Wiesław A. Koński 
był sekretarzem redakcji „Płockiego Rocznika  

Od lewej doc. dr Wiesław Koński, Sekretarz Generalny TNP, ks. 
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Doc. dr Wiesław A. Koński podczas uroczystości wręczenia dy-
plomu Członka Honorowego TNP (29 IX 2016 r.). Fot. Maciej 
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Historyczno-Archiwalnego” oraz członkiem Rady  
Naukowej Archiwum Państwowego w Płocku.  
Od 2000 r. jest sekretarzem redakcji dwumiesięczni-
ka „Humanizacja Pracy” wydawanego przez Szkołę 
Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności wydaw-
niczo-edytorskiej doc. dr. W. A. Końskiego, należy 
podkreślić jego rolę w reaktywowaniu w 1981 roku 
„Petro-Echa”, tygodnika zakładowo-miejskiego, jako 
samodzielnego tytułu. Wiesław A. Koński stworzył 
zespół redakcyjny i kierował nim jako redaktor na-
czelny przez 5 lat.

Doc. Wiesław A. Koński przez wiele lat związany 
był z płocką Petrochemią, gdzie w 1967 r. rozpoczy-
nał pracę jako destylatorowy, później piecowy, ste-
rowniczy, kierownik rozgłośni zakładowej, kierownik 
Działu Informacji i rzecznik prasowy Mazowieckich 
Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych. Napisał 
pracę Płocka Petrochemia 1960-1985, która została 
nagrodzona przez redakcję „Polityki” w otwartym 
konkursie pod hasłem „Historia zakładu przemysło-
wego – wielkiego przedsięwzięcia inżynierskiego” 
zorganizowanym przez Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego, Polskie Towarzystwo Historii Techniki oraz 
Naczelną Organizację Techniczną.

Doc. dr Wiesław A. Koński był pracownikiem  
naukowo-dydaktycznym kilku wyższych uczelni,  
np. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, 
Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we 
Włocławku, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku, gdzie pełnił funkcje dziekana Wydziału 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych, a na-
stępnie dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz 

Wydziału Administracji i Zarządzania Filii w Wyszko-
wie.

Organizował liczne sympozja i sesje naukowe, 
uczestniczył w wielu konferencjach i odczytach, pre-
zentując na nich swe referaty i publikując materiały 
naukowe. Jest badaczem i popularyzatorem prasy  
i mediów lokalnych. Swoją działalność naukową po-
święcił przede wszystkim tej tematyce.  Wynikiem je-
go wieloletniej pracy jest książka pt. Dwa wieki prasy 
płockiej. Jest też autorem, współautorem lub redak-
torem publikacji i opracowań dotyczących Płocka  
i Mazowsza Płockiego. Jako dziennikarz opublikował 
ponad 1500 artykułów, głównie w prasie regional- 
nej i lokalnej, ale także w czasopismach uczelnianych  
i ogólnopolskich.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany  
i odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Andrzej Kansy
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