
Z NARAD I SPOTKAŃ 
Sesja naukowo-popularna w Płocku 

W dniach 2—3 grudna 1966 r. odbyła się w Płocku 
sesja naukowo-popularna poświęcona problemom roz-
woju województwa warszawskiego i Płocka. Obrady 
toczyły się w wielkiej sali pomysłowo udekorowanego 
Liceum im. Stanisława Małachowskiego, najstarszej 
z istniejących szkół w Polsce. Sesję zorganizowała Ra-
da Naukowa Ekonomiezno-Technjczna Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie przy współ-
udziale Wojewódzkiej Komisji Tysiąclecia oraz Towa-
rzystwo Naukowe Płockie. Wzięli w niej udział: wice-
premier prof. dr Stefan Ignar, przewodniczący Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej mgr Józef Piń-
kowski, sekretarz Warszawskiego Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR mgr Kazimierz Rokoszewski, I se-
kretarz KMiP PZPR w Płocku mgr Igor Łopatyński, 
przewodniczący PMRN w Płocku mgr inż. Robert Li-
powski, prezes Tow. Naukowego Płockiego mgr Ta-
deusz Gierzyński, liczn.i pracownicy nauki, działacze 
społeczni, gospodarczy i kulturalni, ekonomiści, nau-
czyciele, technicy, przedstawiciele młodzieży szkół 
płockich i inni (razem około 200 osób). 

Otworzył sesję prof. dr Jerzy Kwejt, przewodniczą-
cy Rady Naukowej Ekonomiczno-Technicznej, który 
w słowie wstępnym naszkicował niektóre problemy 
rozwoju Mazowsza i Płocka. Następnie w imieniu 
Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 
tow. Kazimierz Rokoszewski wręczył Medal Tysiąc-
lccia Państwa Polskiego doc. dr Włodzimierzowi Sza-
frańskiemu, którego wieloletnie prace archeologiczne 
odkryły szereg nieznanych dawniej śladów przeszłości 
Płocka z czasów Bolesława Chrobrego, Władysława 
Hermana i Kazimierza Wielkiego. 

Dwa referaty na temat: „Mazowsze w kulturze Pol-
ski" wygłosili: prof. dr Aleksander Gieysztor (czasy 
średniowieczne) i prof. dr Stanisław Herbst (czasy 
nowożytne i dzień dzisiejszy). Z kolei referat pt, „Ma-
zowsze w gospodarce Polski" wygłosił doc. dr Stani-
sław Pazyra. Następnie o problemach rozwoju miast 
województwa warszawskiego mówili prof. dr Stani-
sław Berezowski (miasta małe) oraz mgr Jan Lehr-
Spławiński (m,iasta rozwojowe). 

Na zakończenie 1-go dnia obrad dłuższe przemó-
wienie wygłosił przewodniczący PWRN mgr Józef 
Pińkowski, wyrażając uznanie i podziękowanie wszyst-
kim tym, którzy swymi umiejętnościami i pracą przy-
czynili się do pomyślnego przebiegu obchodów Ty-
s iąc lec i Państwa Polskiego i Dziesięciu Wicków Płoc-
ka. 

Mówca zaapelował również do społeczeństwa mazo-
wieckiego, by kontynuowało wytrwale swą pracę dla 
rozwoju województwa warszawskiego. 

W drugim dniu sesji zamiejscowi uczestnicy opro-
wadzani przez doc. dr. Wł. Szafrańskiego zwiedzili za-
mek płocki, interesując się żywo odkryciami archeolo-
gicznymi oraz zagadnieniami odbudowy zamku płoc-
kiego i jego udostępnienia masowemu ruchowi tury-
stycznemu. W dniu tym na sali obrad przewodniczący 
Pft.RN w Płocku mgr inż. Robert Lipowski wr^czji 
dyplomy honorowe wraz z proporczykami Tysiąclecia 
Płocka, zasłużonym dla rozwoju Płocka i Mazowsza 
Płockiego lub wieczy o nich pracownikom nauKi: pro-
fesorom Stefanowi Ignarowi, Aleksandrowi Gieyszto-
rowi i Stanisławowi Herbstowi oraz docentom: Dyzmie 
Gałajowi, Stanisławowi Pazyrze, Antoniemu Rajkie-
wiczowi ,i Włodzimierzowi Szafrańskiemu. 

W toku obrad sesji referat pt.: „Bilans badań nad 
rozwojem Płocka" wygłosił wiceprezes Towarzystwa 
Naukowego Płockiego mgr Kazimierz Askanas. 
0 przemianach gospodarczo-społecznych okręgu płoc-
kiego mówili trzej referenci: doc. dr Antoni Rajkie-
wicz (gospodarka czynnikiem ludzkim w Płocku), doc. 
dr Dyzma Gałaj (wieś i rolnictwo w procesie prze-
obrażeń w uprzemysławianym okręgu płockim) oraz 
mgr Roman Chrabąszcz (kierunki rozwoju podregio-
nu płockiego w perspektywie). Z kolei rozwinęła się 
ożywiona dyskusja, w której zabierali głos m. in.: 
prof. dr Jan Chmielewski (problemy komunikacyjne, 
w szczególności projekt budowy linii kolejowej: So-
chaczew — Dobrzyków — Radziwie — Duninów — 
Włocławek i sprawa budowy mostu kolejowego 
w Płocku), prof. dr Zygmunt Rudolf (technika sem-
tarna i zdrowie publiczne w woj. warszawskim), wi-
ceprezes Tow. Nauk. Płockiego inż. mgr Jakub Choj-
nacki (sytuacja gospodarcza Płocka i województwa 
warszawskiego i propozycje w sprawie ich rozwoju) 
oraz dyrektor Biblioteki im. Zielińskich Tow. Nauko-
wego Płockiego mgr Stanisław Kostanecki (piśmien-
nictwo średniowieczne w Płocku i regionalizm mazo-
wiecki na progu drugiego Tysiąclecia). 

Obrady sesji podsumował prof. dr Jerzy Kwejt, pod-
kreślając, że w świetle wywodów i liczb zarysowały 
się wyraźniej nie tylko dawne j nowe osiągnięcia 
1 trudności, lecz także perspektywy pomyślnego roz-
woju województwa warszawskiego i Płocka na naj-
bliższą przyszłość. 

Wizyty zagraniczne w TNP 

Oprócz wycieczek z Płocka i innych miejscowości 
Mazowsza i Polski odwiedzają Towarzystwo Naukowe 
Płockie i zapoznają się z jego działalnością i zbiorami 
również wycieczki zagraniczne. 

Dnia 20 listopada b. r. zwiedziła Bibliotekę im. Zie-
lińskich TNP delegacja Towarzystwa Przyjaźni Bia-
łorusko-Polskiej z jej przewodniczącym, tow. G. Ko-
nowariewem na czele. Goście zainteresowali się szcze-
gólnie pracami płocczanina Eugeniusza Przybyszew-
skiego dotyczącymi stosunków białorusko-polskich 
w okresie powstania styczniowego. 

Dnia 3 grudnia b. r. odwiedził Bibliotekę TNP 
dr Aleksander Rogow, pracownik Instytutu Słowiano-
znawstwa Akademii Nauk Związku Radzieckiego, w 
towarzystwie mgr Benona Dymka, kierownika Wy-
działu Historii WKW PZPR w Warszawie. 

Dr Rogow, będący historykiem sztuki, zapoznał się 
z cenniejszymi pozycjami księgozbioru, a w szczegól-
ności dotyczącymi stosunków polsko-rosyjskich do 

XVII wieku włącznie. O problemie tym przygotowuje 
on obecnie pracę na zlecenie Polskiej Akademii Nauk. 

Dnia 4 grudnia b. r. Towarzystwo Naukowe Płockie 
wspólnie z Wojewódzkim i Miejskim Komitetami 
Frontu Jedności Narodu i Komitetem Wojewódzkim 
Stronnictwa Demokratycznego gościło w Płocku Ra-
dovana Kneżevića, sekretarza Związkowego Komitetu 
Socjalistycznego Ludu Pracującego Jugosławii. M. in. 
w siedzibie TNP odbyło się spotkanie z grupą dzia-
łaczy płockich. Gościa powitał prezes TNP mgr Ta-
deusz Gierzyński, a z historią Towarzystwa i jego 
zbiorami zapoznał dyrektor Biblioteki im. Zielińskich 
mgr Stanisław Kostanecki. Szczególne zainteresowanie 
Gościa wzbudziły pozycje, świadczące o dawnych tra-
dycjach przyjaźni narodu polskiego i narodów obecnej 
Jugosławii. W czasie spotkania przy czarnej kawie 
Radovan Kneievic odpowiadał na liczne zapytania 
zebranych, dotyczące problemów politycznych, gos-
podarczych i kulturalnych Jugosławii. „ K 


