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WYKŁADOWCA AKADEMICKI

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest sylwetce zmarłego 5 kwietnia 2018 r. działacza Towarzystwa Naukowego Płoc-
kiego. Zmarły pełnił funkcje redaktora naczelnego „Notatek Płockich”, sekretarza generalnego i przewodni-
czącego komisji wydawniczej. Przez 37 lat redagował „Notatki”, które w ciągu tego czasu zmieniły się  
w profesjonalne pismo popularnonaukowe. Poza tym W. Koński był wykładowcą akademickim w kilku szko-
łach wyższych oraz znanym prasoznawcą. Był autorem i redaktorem wielu artykułów i opracowań nauko-
wych.
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Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze, 
5 kwietnia 2018 r. niespodziewanie zmarł Wiesław 
Koński, wieloletni redaktor naczelny „Notatek Płoc-
kich”, sekretarz generalny TNP i przewodniczący Ko-
misji Wydawniczej. Zmarły był też uznanym medio-
znawcą, wykładowcą akademickim i wychowawcą 
setek studentów kilku uczelni. Jednak najbardziej 
kojarzył się z „Notatkami Płockimi”, którym poświę-
cał wiele czasu i trudu, pracując społecznie jako  
redaktor naczelny od wiosny 1981 r. do wiosny  
2018 r. Z racji wielkiej jego roli w działalności Towa-
rzystwa Naukowego Płockiego, poświęcamy mu ten 
skromny szkic biograficzny, licząc na to, że stanie się 
to inspiracją dla przyszłego biografa zmarłego Re-
daktora Naczelnego naszego czasopisma.

Wiesław Adam Koński urodził się 1 grudnia  
1948 r. w Wałbrzychu. Jego ojciec w czasie II wojny 
światowej przedostał się do Wielkie Brytanii i był ofi-
cerem w polskich dywizjonach bombowych 301  
i 304, a po wojnie pracował jako nauczyciel i dyrek-
tor placówek oświatowych. Po jakimś czasie rodzina 
przeniosła się do Jasła na Podkarpaciu, gdzie  
W. Koński ukończył tamtejsze Technikum Chemicz-
ne. Już wtedy odkrył w sobie żyłkę dziennikarską, 
gdyż jako uczeń zamieszczał teksty w bardzo po-
czytnym wtedy „Sztandarze Młodych”.

W 1966 r. odbywał praktykę zawodową w Mazo-
wieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicz-
nych i zapewne wtedy podjął decyzję podjęcia pracy 
w Petrochemii. Po skończeniu technikum w 1967 r. 
zamieszkał w Płocku. Początkowo pracował jako 
destylatorowy, piecowy i sterowniczy. Praca w pro-
dukcji w MZRiP stanowiła w istocie epizod w jego 
życiu zawodowym, bowiem zainteresowania i pre-
dyspozycje humanistyczne wzięły górę. Po kilku 

latach przeszedł do pracy dziennikarskiej w Petro-
chemii jako kierownik zakładowego radiowęzła, 
kierownik działu informacji i rzecznik prasowy  
Petrochemii oraz w listopadzie 1981 r. reaktywator  
i redaktor naczelny tygodnika „Petro-Echo”, którym 
kierował do grudnia 1985 r. Tymczasem w 1979 r. 

Doc. dr Wiesław Koński, 29 września 2016 r.
Fot. Maciej Wróbel
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Strona tytułowa opracowania Płocka Petrochemia 1960-1985”

ukończył studia dziennikarskie na Wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego. 

Plonem jego pracy w MZRiP była bogato ilustro-
wana monografia „Płocka Petrochemia 1960-
1985”1, nagrodzona w otwartym ogólnopolskim 
konkursie, zorganizowanym przez Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Historii 
Techniki i Naczelną Organizację Techniczną. Tema-
tem konkursu była „historia  zakładu przemysłowe-
go – wielkiego przedsięwzięcia inżynierskiego”,  
a fundatorem nagrody – redakcja prestiżowego wte-
dy tygodnika „Polityka”2.

W 1980 r. został przyjęty do Towarzystwo Na-
ukowego Płockiego, przejmując po śmierci Francisz-
ka Dorobka w 1981 r. funkcję redaktora naczelnego 
„Notatek Płockich” oraz przewodniczącego komisji 
wydawniczej TNP. Obie te funkcje pełnił nieprzerwa-
nie do rezygnacji – ze względu na stan zdrowia –  
w lutym 2018 r. Funkcję przewodniczącego kole-
gium redakcyjnego „Notatek Płockich” objął w 
szczególnym czasie przełomu politycznego w Polsce. 
Z jego inicjatywy „Notatki” zaczęły się stopniowo 
zmieniać w pismo o wyraźnie naukowym charakte-
rze. Starał się pozyskiwać nowych autorów, nie za-
wsze przychylnie ocenianych przez ówczesne wła-
dze.

Zarząd TNP pozytywnie ocenił jego starania, bo-
wiem już w 1983 r. powierzył mu kolejną odpowie-
dzialną funkcję – sekretarza generalnego TNP. Jednak 
jego najważniejsza aktywność ogniskowała się wokół 
przygotowywania kolejnych numerów „Notatek Płoc-
kich”. Łącznie spod jego ręki wyszło 149 numerów 
pisma – od nr. 1(106)/1981 do nr. 1(254)/2018 –  
co będzie rekordem trudnym do pobicia. Szczególnie 
skomplikowana była sytuacja w pierwszej połowie 
lat 80., kiedy na problemy z drukarnią nałożył się 
jeszcze stan wojenny i zawieszenie wydawania 
wszystkich czasopism. Nadrabianie straconego cza-
su i zerwania ciągłości wydawnictwa trwało kilka lat 
i dopiero od 1986 r. „Notatki” ukazywały się już re-
gularnie co kwartał. Przez kolejne lata skład redakcji 
ulegał zmianie, natomiast niezmiennie redaktorem 
naczelnym pozostawał Wiesław Koński. Zaangażo-
wanie się w działalność w Towarzystwa zaowocowa-
ło też – w ramach Seminarium Doktoranckiego  
TNP – przygotowaniem pod kierunkiem prof. Anny 
Słomkowskiej pracy doktorskiej na temat „Prasa 
płocka w latach 1945-1981”. Obrona pracy odbyła 
się w czerwcu 1990 r. na Wydziale Dziennikarstwa  
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.  
W ten sposób Wiesław Koński uzyskał tytuł doktora 
nauk humanistycznych w zakresie mediów i stał się 
najlepszym znawcą prasy płockiej i coraz bardziej 
uznawanym prasoznawcą. Praca doktorska miała 
pionierski charakter i była pierwszym naukowym 
opracowaniem płockiej prasy. Bezpośrednio po uzy-
skaniu doktoratu – z jego inspiracji – w TNP odbyło 
się sympozjum naukowe pt. Prasa lokalna z udzia-
łem medioznawców z całej Polski. W. Koński wygło-
sił na niej referat, oparty o jego pracę doktorską – 
„Dzieje prasy płockiej”3.  

Uzyskanie doktoratu przypadło na czas wielkich 
przemian ustrojowych w Polsce, co otwierało – także 
przed nim – nowe możliwości zawodowe i naukowe. 
W latach 1985-1991 oraz 1994-1998 pełnił funkcje 
rzecznika prasowego wojewody płockiego, a w la-
tach 1999-2000 – rzecznika prasowego prezydenta 
miasta Płocka. Równocześnie rozpoczął pracę na-
ukowo-dydaktyczną w kilku wyższych uczelniach: 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, Wyż-
szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Wło-
cławku i Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica  
w Płocku. W tej ostatniej uczelni, z której przeszedł 
na emeryturę, pełnił kolejno funkcje dziekana Wy-
działu Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 
dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz dzieka-
na Wydziału Administracji i Zarządzania Filii w Wy-
szkowie. W ramach pracy na uczelniach organizo-
wał liczne konferencje i sesje naukowe, sam uczest-
niczył w wielu przedsięwzięciach naukowych, 
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wygłaszając referaty i przygotowując do druku róż-
ne publikacje naukowe. I oczywiście wykształcił rze-
sze studentów, którzy zawdzięczają mu zdobycie 
kwalifikacji zawodowych, co często otworzyło im 
drogę do zdobycia ciekawej i satysfakcjonującej pra-
cy. Oprócz tego współpracował z płockimi liceami: 
im. Władysława Jagiełły i Stanisława Małachow-
skiego, gdzie prowadził z uczniami zajęcia dzienni-
karskie. 

W. Koński jako dziennikarz opublikował ponad 
1,5 tys. artykułów, natomiast po podjęciu działalno-
ści naukowej stał się cenionym prasoznawcą i re-
daktorem czasopism naukowych. W latach 1995-
2000 był sekretarzem redakcji „Płockiego Rocznika 
Historyczno-Archiwalnego”, a od 2000 r. był sekre-
tarzem redakcji dwumiesięcznika „Humanizacja Pra-
cy”, wydawanego przez Szkołę Wyższą im. Pawła 
Włodkowica.  

Po upadku komunizmu redagowane przez niego 
„Notatki Płockie” otworzyły się na nowych autorów 
i nowe tematy, dotychczas pomijane ze względów 
politycznych. Dotyczyło to zwłaszcza traktowanej 
wcześniej marginalnie historii Płocka i Mazowsza 
Płockiego w latach II RP. Była wśród nich tematyka 
żydowska, obrona Płocka w 1920 r., postać Józefa 
Piłsudskiego, kwestie wyznaniowe i inne4. 

Kolejne jubileusze „Notatek” były zwykle uroczy-
ście obchodzone, podkreślane okolicznościowymi 
spotkaniami, sesjami i konferencjami naukowymi.  
W grudniu 1986 r. z okazji 30-lecia kolegium redak-
cyjne przyjął wojewoda płocki Antoni Bielak5, 10 lat 
później – na 40-lecie czasopisma – redakcję przyjął 
wojewoda płocki Krzysztof Kołach6, w 2004 r. 
uczczono wydanie 200. numeru „Notatek” sesją na-
ukową Czasopisma społecznego ruchu naukowego. 
Na tę okoliczność na ręce W. Końskiego nadeszło 
wiele listów gratulacyjnych, m.in. od ówczesnego 
marszałka Sejmu Józefa Oleksego. W czasie sesji  
dr Wiesław Koński wygłosił wielce interesujący  
i wartościowy referat Geneza powstania i rozwój 
„Notatek Płockich” w latach 1956-20047. We wrze-
śniu 2016 r. z okazji 60-lecia „Notatek Płockich”  
w TNP odbyła się konferencja naukowa Czasopisma 
towarzystw naukowych, która uświetniła jubileusz. 
Licznie przyjechali na nią profesorowie różnych  
specjalności i wydawcy czasopism naukowych,  
a red. W. Koński odebrał wiele zasłużonych gratula-
cji8. 

Wychodząc naprzeciw przemianom technolo-
gicznym, wszystkie numery od 1956 r. zostały zdygi-
talizowane i początkowo nagrane na płytę CD  
i sprzedawane, a od 2011 r. udostępniane bez- 
płatnie w internecie. W ramach nadawania „Notat-
kom Płockim” w pełni naukowego charakteru  

od nr 1/2007 wprowadzono Radę Naukową, kiero-
waną przez Prezesa TNP prof. Zbigniewa Kruszew-
skiego, a od nr 1/2008 dodano abstrakty artyku-
łów, słowa kluczowe, streszczenia i spisy treści w ję-
zyka angielskim. Między innymi dzięki temu po 
wprowadzeniu przez MNiSW punktacji czasopism 
naukowych, „Notatki” otrzymały w 2013 r. pięć,  
a w 2015 r. – sześć punktów, co było dużym sukce-
sem. „Notatki Płockie” jako czasopismo popularno-
naukowe i naukowe do dzisiaj są swoistym ewene-
mentem na polskim rynku wydawniczym, gdyż nie-
przerwanie ukazują się od ponad 60 lat. Jest to 
niewątpliwie zasługą jego wieloletniego redaktora 
naczelnego – W. Końskiego9. 

Zmarły był też redaktorem różnego typu opraco-
wań naukowych, m.in. monografii LO im. Mała-
chowskiego w Płocku10, wydawcą wspomnień Zyg-
munta Kozaneckiego (wspólnie z Jerzym Stefańskim 
i Andrzejem Papierowskim)11, wspomnień płoc-
czan12, materiałów pokonferencyjnych dla uczczenia 

Dyplom uznania, przyznany W. Końskiemu przez Prezydenta 
Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego 3 czerwca 2011 r.
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Czwarte wydanie bibliografii zawartości „Notatek Płockich”  
z 2016 r.

Wręczenie doc. dr. W. Końskiemu tytułu Honorowego Człon- 
ka Towarzystwa Naukowego Płockiego, 29 września 2016 r.  
Od lewej – ks. prof. M. M. Grybowski, doc. dr W. Koński,  
dr G. Gołębiewski. 
Fot. M. Wróbel

W. Koński wygłasza referat nt. „Wiadomości Płockich”. TNP,  
29 września 2016 r. 
Fot. M. Wróbel

150-rocznicy urodzin Ludwika Krzywickiego13. Plo-
nem przygotowanej przez niego sesji naukowej, któ-
ra odbyła się w grudniu 2003 r. w siedzibie TNP na 
temat Mazowieckie media lokalne i regionalne była 
publikacja o tym samym tytule14. Podobnej tematyki 
dotyczyło opracowanie na temat mediów na Kuja-
wach i ziemi dobrzyńskiej, będące plonem sesji na-
ukowej w WSH-E we Włocławku15. Przez jego ręce 
przeszły praktycznie wszystkie publikacje TNP, łącz-
nie ok. 130 pozycji, dotyczących Płocka i regionu 
płockiego. 

Wielkim jego dziełem były cztery wydania –  
od 2002 r. sukcesywnie uzupełnianej co pięć lat – 
bibliografii zawartości „Notatek Płockich”16. Dzięki 
jego benedyktyńskiej pracy powstało opracowanie 
służące wszystkim historykom Płocka i regionu płoc-
kiego, którzy uzyskali znakomite narzędzie, pozwa-
lające łatwo wyszukać interesujące ich artykuły, 
opublikowane w „Notatkach”. Z przygotowywanego 
opracowania historycznego prasy płockiej zdążył 
opublikować tom pierwszy, dotyczący prasy wyda-
wanej do 1945 r.17 Opracował również bibliografię 
zawartości 10 lat „Humanizacji Pracy”18.

We wrześniu 2016 r. za pracę na rzecz TNP  
na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zgromadze-
nia członków TNP z 11 kwietnia 2016 r. został 

wyróżniony tytułem Członka Honorowego Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego. W czasie uroczystości 
wręczenia dyplomu we wrześniu 2016 r. wygłosił 
bardzo interesujący odczyt pt. „Wiadomości Płockie 
(1956-1957) – zapomniany tytuł”, potwierdzając 
swoją doskonałą znajomość płockiej prasy19.

Poza działalnością zawodową i społeczną  
miał także jeszcze jedną pasję: szaradziarstwo.  
Od 1967 r. opublikował w prasie ok. 1500 krzyżó-
wek i innych zadań. W swej pracy był bardzo skru-
pulatny i dokładny. Corocznie na Walnym Zgroma-
dzeniu członków TNP referował wytyczne do planu 
pracy na rok następny. Za swoją pracę zawodową  
i działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany, m.in. Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski20.

Tak więc – choćby na podstawie tego krótkiego 
wspomnieniowego szkicu - trudno sobie wyobrazić 
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historię i działalność TNP ostatnich niemal 40 lat 
bez doc. dr. Wiesława Końskiego. Wprawdzie w lu-
tym 2018 r. zrezygnował z funkcji sekretarza gene-
ralnego i redaktora naczelnego „Notatek Płockich”, 
jednak nie zamierzał całkowicie wyłączać się z ak-
tywności w Towarzystwie. Ciągle był redaktorem 
przygotowywanego do druku trzeciego tomu Dzie-
jów Płocka (po 1945 r.), zamierzał wydać drugi tom 

swojej monografii o płockiej prasie (po 1945 r.). 
Przedwczesna śmierć przerwała te plany. Wiesław 
Koński pozostanie w naszej pamięci jako człowiek 
skromny, życzliwy ludziom i służący innym pomocą, 
jeden z filarów TNP ostatnich 40 lat. Bardzo trudno 
będzie go zastąpić.

Grzegorz Gołębiewski
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