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Szanowni Autorzy i Czytelnicy 
„Notatek Płockich”

Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Naukowe-
go Płockiego w lutym 2018 r. dotychczasowy redak-
tor naczelny „Notatek Płockich” doc. dr Wiesław 
Koński ze względu na stan zdrowia zrezygnował  
z funkcji Sekretarza Generalnego TNP i redaktora 
naczelnego „Notatek Płockich”. Jednocześnie zobo-
wiązał się wydać jeszcze nr 1/2018, przewidziany na 
planowane na kwiecień walne zgromadzenie człon-
ków TNP. Jednak zanim doszło do wydania numeru, 
5 kwietnia 2018 r. W. Koński niespodziewanie zmarł, 
co zostało odnotowane w poprzednim numerze 
„Notatek”, natomiast w aktualnym numerze poświę-
cony jest zmarłemu artykuł wspomnieniowy. 

Wiesław Koński był najdłużej sprawującym  
tę funkcję (1981-2018) spośród wszystkich dotych-
czasowych redaktorów naczelnych. A byli nimi dzia-
łacze wielce oddani Towarzystwu, którzy znacząco 
zapisali się w jego dziejach. Do takich niewątpliwie 
przez niemal 40 lat należał nieodżałowanej pamię-
ci doc. dr Wiesław Koński. Do szerszej charaktery-
styki jego aktywności w TNP odsyłam szanownych 
Autorów i Czytelników do artykułu wspomnieniowe-
go, zamieszczonego w dalszej części numeru. Z ko-
lei 6 maja Towarzystwo Naukowe Płockie i redakcja 
Notatek Płockich” poniosła kolejną dotkliwą stratę: 
zmarł dr Andrzej Papierowski, zasiadający w redak-
cji „Notatek” od połowy 2004 r. Również jemu po-
święcamy krótki artykuł wspomnieniowy.

Tymczasem w związku z rezygnacją dotychczaso-
wego redaktora naczelnego nowo wybrany w kwiet-
niu 2018 r. Zarząd TNP z rekomendacji Prezesa 
prof. Zbigniewa Kruszewskiego, powierzył mi spra-
wowanie wielce odpowiedzialnej funkcji redaktora 
naczelnego „Notatek Płockich” i przewodniczącego 
komisji wydawniczej. W kolegium redakcyjnym na-
stąpiły też inne zmiany: decyzją Zarządu do jego 
składu włączony został dr Tomasz Piekarski, nowy 
członek Zarządu i nowy Sekretarz Generalny TNP, 

dr Waldemar Podel, przewodniczący Sekcji Nauk 
Społecznych i dr Andrzej Dwojnych, a z powodu 
odejścia na emeryturę Krystyny Staszewskiej, pełnią-
cej funkcję sekretarza, zastąpiła ją mgr Agnieszka 
Ciechomska, kierownik działu informacyjno-promo-
cyjnego Biblioteki im. Zielińskich TNP.

W redakcji „Notatek Płockich” z rekomendacji  
W. Końskiego zasiadam od 1997 r., czyli już ponad 
20 lat, więc zagadnienie wydawania czasopisma 
jest mi dobrze znane. Doc. dr W. Koński w czasie 
kierowania kolegium redakcyjnym wypracował za-
sady podziału pracy między członkami redakcji, re-
cenzowania artykułów i kontaktów z drukarnią, któ-
re dobrze funkcjonują i nie wymagają zmian. 

Od numeru 3/2018 zostaną wprowadzone drob-
ne zmiany, polegające na rezygnacji z przypisów 
końcowych na rzecz przypisów dolnych, co powinno 
ułatwić czytanie tekstów. Zostanie natomiast utrzy-
many format A4, jako tradycyjny dla „Notatek”. 
Pewnym korektom poddano też zasady nadsyłania 
tekstów i ich wymogi techniczne (zob. – informacja 
dla Autorów na s. 3 okładki).

Jako nowy redaktor naczelny mam nadzieję,  
że wprowadzone zmiany spotkają się z przychylno-
ścią tak Autorów, jak i Czytelników. Natomiast –  
jako redakcja – będziemy się starać utrzymać obec-
ny poziom naukowy „Notatek Płockich” i ich pozy- 
cję wśród czasopism regionalnych, co w ogromnej  
mierze jest osobistą zasługą śp. doc. dr. Wiesława 
Końskiego. W związku z tym liczymy na dalszą 
współpracę z dotychczasowymi Autorami oraz  
pozyskanie nowych, dla których szeroko rozumia- 
ne Mazowsze Płockie stanowi przedmiot zaintereso-
wania i badań naukowych. Będziemy się także  
starać, aby pod względem zawartości „Notatki Płoc-
kie” pozostały czasopismem interdyscyplinarnym  
i jednocześnie atrakcyjnym dla naszych Czytelni- 
ków. 
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