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Bibliografia opracowa  naukowych po wi conych najnowszym 
dziejom czasopi miennictwa polskiego, a zarazem najnowszej historii 
Płocka wzbogaciła si  o cenn  publikacj  ksi kow . Jest ni  wydana 
drukiem rozprawa doktorska Andrzeja Kansego obroniona w 2012 r.  
w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycz- 
nych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Omawiana publikacja ksi kowa dr. Andrzeja Kansego znako- 
micie wpisuje si  w nurt bada  nad dziejami polskiego i mazowieckiego 
regionalizmu. Wspaniałym wzorem do na ladowania, wr cz Mistrzem 
dla autora prezentowanej ksi ki, jest tu niew tpliwie doc. dr Wiesław 
Ko ski – prekursor bada  nad dziejami prasy płockiej, aktualny redaktor 
naukowy „Notatek Płockich”. Godzi si  tylko przypomnie  dysertacj
doktorsk  Wiesława Ko skiego „Prasa płocka w latach 1945-1981”, 
obronion  w 1990 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydany drukiem w 2012 r. tom I  
jego ksi ki „Dwa wieki prasy płockiej (1810-1945)”.
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Ocena roli naukowych czasopism regionalnych, a do tych nale y 
zaliczy  czasopismo Towarzystwa Naukowego Płockiego – „Notatki 
Płockie”, jest wa nym zadaniem nauk humanistycznych. Jest ona mo liwa 
dzi ki szerokiemu uwzgl dnieniu znaczenia regionu (a w tym przypadku – 
Mazowsza Płockiego – J. S.), przemian kulturowo-cywilizacyjnych, 
zachodz cych na jego obszarze na tle wydarze  społeczno-politycznych. 
Ukazuj ce si  od blisko 60 lat „Notatki Płockie” s  znakomitym 
odzwierciedleniem owych przemian w mazowieckim regionie. Stanowi
one istotne ródło informacji zarówno o yciu społeczno-politycznym, 
gospodarczym i kulturalnym na Mazowszu Północnym, a zwłaszcza  
w Płocku okresu PRL (1956-1989), jak te  lat III Rzeczypospolitej. 
Informuj  tak e o kierunkach i stanie bada  nad histori  i tera niejszo ci
mazowieckiego regionu z udziałem lokalnego rodowiska inteligencji. 

Konstrukcja ksi ki Andrzeja Kansego oparta jest na zasadzie 
chronologiczno-problemowej. Układ poszczególnych rozdziałów jest 
prawidłowy i czytelny, umo liwiaj cy pełne zaprezentowanie ró norod- 
nych aspektów funkcjonowania „Notatek Płockich”. 

W rozdziale I autor na kanwie dziejów najdłu ej istniej cego na 
ziemiach polskich towarzystwa naukowego – Towarzystwa Naukowego 
Płockiego przybli a genez  jego organu, jakim s  „Notatki Płockie”. 
Nawi zuje do politycznych uwikła  kolejnych prezesów TNP. 
Przypomina sylwetki Aleksandra Macieszy – członka Narodowej 
Demokracji oraz aresztowanego pod koniec 1949 r. przez władze 
komunistyczne – Bolesława J drzejewskiego. Nale cy do ZWZ,  
a nast pnie do AK prezes J drzejewski, za rzekom  współprac   
z hitlerowskim okupantem otrzymał wyrok 15 lat wi zienia. Został 
uwolniony na mocy amnestii w 1956 r. Wybrany w lutym 1950 r. nowy 
prezes TNP – adw. Roman Luty ski przed wojn  zwi zany był z PSL 
„Wyzwolenie”. W niesłychanie ci kich czasach polskiego stalinizmu,  
w ramach pogł biania stosunków polsko-radzieckich, stał si  rzecznikiem 
utworzenia w Bibliotece TNP działu wiedzy o Polsce Ludowej, w którym 
skompletowano literatur  radzieck , na czele z dziełami klasyków 
marksizmu i leninizmu. 

Pełni cy w latach 1957-1968 funkcj  prezesa TNP – adw. Tadeusz 
Gierzy ski nale ał do Stronnictwa Demokratycznego. Po jego mierci,  
I wiceprezes i niekwestionowany lider intelektualny TNP – mec. 
Kazimierz Askanas nie mógł obj  stanowiska prezesa ze wzgl du na 
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jego ydowskie pochodzenie. Został nim dotychczasowy II wiceprezes 
TNP – in . Jakub Chojnacki, pełni cy t  zaszczytn  funkcj  przez  
34 lata, a  do kwietnia 2002 r. Kiedy ust pował ze wzgl du na s dziwy 
wiek, zgodnie z jego wol , nowy zarz d TNP wybrał na stanowisko 
prezesa TNP – dr. in . Zbigniewa Kruszewskiego. 

Andrzej Kansy daje liczne przykłady wiadcz ce o tym, i  działal- 
no ci  TNP w latach 1945-2011 kierowali prezesi o charyzmatycznych 
predyspozycjach, podejmuj cy cz sto wyzwania wbrew obowi zuj cym 
zasadom ustroju socjalistycznego. Nale ał nawet do nich, w pełni 
akceptowany przez władze partyjne Płocka i województwa płockiego - 
prezes Chojnacki. Realizował on, np. ide  zawieszenia kopii roma skich 
„Drzwi Płockich” w Katedrze Płockiej, co na ogół nie podobało si
władzom komunistycznym. 

Nawi zuj c do genezy „Notatek Płockich”, autor podkre la,  
e były one pocz tkowo wydawane jako Biuletyn Komisji Bada  nad 

Powstaniem i Rozwojem Płocka. Ich pierwszy numer ukazał si  drukiem  
22 lipca 1956 r., w 12. rocznic  Manifestu Lipcowego PKWN. Andrzej 
Kansy nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy „Notatki 
Płockie” stały si  periodykiem Towarzystwa Naukowego Płockiego. 
Niew tpliwie powstanie czasopisma nale y wi za  z atmosfer
polityczn  wydarze  Polskiego Pa dziernika 1956 r. 

Omawiaj c kolejne rozdziały, po wi cone m.in. formule wydawni- 
czej (rozdział II), relacjom z władzami (rozdział III), redaktorom „Notatek 
Płockich” i ich wkładowi w rozwój czasopisma (rozdział IV), autor 
wprowadza klarowne cezury czasowe. Pierwsz  z nich s  lata 1956-1968, 
kiedy to na fali pa dziernikowej odnowy poszukiwano wła ciwego profilu 
czasopisma, a redaktorami „Notatek Płockich” byli: Tadeusz Gierzy ski  
i Kazimierz Askanas. Kolejn  cezur  stanowi  lata 1968-1980, kiedy to 
funkcj  redaktora „Notatek Płockich” pełnił Franciszek Dorobek,  
ale ogromny wpływ na profil czasopisma wywierał ówczesny prezes TNP 
– in . Jakub Chojnacki. W wietle bada  Andrzeja Kansego ostatni
cezur  w najnowszej historii kwartalnika TNP – stanowi  lata 1981-2011 
zatytułowane „Po stanie wojennym”, kiedy to redaktorem naczelnym 
„Notatek Płockich” na przestrzeni ostatnich 30 lat był dr Wiesław Ko ski. 

Pewien niedosyt Czytelnika mo e budzi  brak wyodr bnienia  
w naukowej narracji lat 1981-2011, nazywanych na przemian  
„Na drodze zmian”, „Po stanie wojennym” lub „Czasem Wiesława 
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Ko skiego” – okresu III Rzeczypospolitej. W latach 1989-2011 trudno 
było przecie  dostrzec ingerencj  władz pa stwowych w tematyk
artykułów ukazuj cych si  na łamach „Notatek Płockich”, za  wyst pu- 
j ce w tytule ksi ki sformułowanie „margines swobody”, mo na 
odnie  wył cznie do lat Polski Ludowej. 

Andrzej Kansy w interesuj cy sposób kre li obraz zmaga
z urz dem wszechwładnej wówczas cenzury kolejnych redaktorów 
„Notatek Płockich”. Miały one słu y  wła ciwemu profilowi, naukowe- 
mu poziomowi, roli kwartalnika w yciu płockiej społeczno ci,  
a niekiedy nawet walce o utrzymanie tytułu. Autor daje liczne przykłady 
ingerencji władz komunistycznych w tre  poszczególnych numerów 
„Notatek Płockich”. Analiza kulisów powy szych zmaga  umo liwia 
bardziej wszechstronne spojrzenie na relacje redaktorów „Notatek 
Płockich”, a zwłaszcza prezesa TNP – Jakuba Chojnackiego z władzami. 
On to i jego poprzednik, Tadeusz Gierzy ski zdawali sobie spraw ,
e istnienie „Notatek Płockich” w okre lonej sytuacji politycznej, 

wył cznie uzale nione jest od szerokich koncesji na rzecz władzy.  
St d, np. brak na łamach kwartalnika TNP informacji o obchodach 
milenijnych w Płocku w listopadzie 1968 r. Pojawiło si  natomiast wiele 
artykułów o kolejnych Zjazdach PZPR i społeczno-gospodarczych 
osi gni ciach socjalistycznej Ojczyzny, o wiekopomnej roli w dziejach 
Polski i miasta Płocka – ruchu robotniczego. Pod presj  Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Płocku, w numerze 4 „Notatek Płockich”  
z 1982 r. umieszczono, np. tekst tow. Mariana Dobrosielskiego pt. 
„Uwagi o kulturze politycznej w Polsce dzisiejszej”, który usprawiedli- 
wiał wprowadzenie stanu wojennego w Polsce nisk  kultur  polityczn
polskiego społecze stwa. wiadectwem permanentnych „ukłonów” 
prezesa Chojnackiego wobec aparatu partyjnego były liczne wizyty 
dostojników pa stwowych w siedzibie Towarzystwa Naukowego 
Płockiego, szeroko opisywane na łamach „Notatek Płockich”. 

Andrzej Kansy daje jednak te  inne przykłady wiadcz ce  
o próbach zrywania z praktykami ingerencji w tre  „Notatek Płockich” 
ze strony przedstawicieli systemu autorytarnego. Redaktor naczelny 
„Notatek Płockich” – dr Wiesław Ko ski, w numerze 1 kwartalnika  
z 1981 r. odwa ył si  zamie ci  artykuły dwóch ksi y; Michała M. 
Grzybowskiego i Janusza Maria skiego. W powy szym numerze znalazł 
si  te  tekst czołowego działacza NSZZ „Solidarno ” w Mazowieckich 
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Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku – mgr. in . 
Andrzeja Pacałowskiego „o odorach rafineryjnych” w rodowisku 
płockim, a który to temat był na indeksie władz nie tylko wojewódzkich 
(s. 188). 

Nale y podkre li , i  artykuły o ogromnym wpływie MZRiP  
na rozwój Płocka cz sto go ciły na łamach „Notatek Płockich”, 
zwłaszcza, i  powy sze zagadnienie było tematem rozprawy doktorskiej 
prezesa Jakuba Chojnackiego. Na łamy kwartalnika był w stanie 
„przebi  si ” tylko jeden artykuł (nr 4 z 1972 r.) – „Czy „Petrochemia” 
nas zatruwa?” pióra doktora Tadeusza Garleja – prezesa Płockiego 
Towarzystwa Lekarskiego. Był on szykanowany przez władze partyjne 
za szerzenie opinii o negatywnym wpływie płockiej Petrochemii  
na zdrowie mieszka ców Płocka. 

Spo ród redaktorów naczelnych „Notatek Płockich” autor omawia- 
nej publikacji najbardziej ceni dr. Wiesława Ko skiego. Andrzej Kansy 
pisze, i  dzi ki niemu kwartalnik TNP „wyra nie zmienił charakter;  
z czasopisma nieposiadaj cego wyra nej linii, zawieraj cego du o 
aktualno ci i tekstów okazjonalnych zacz ło si  zmienia  w pismo 
naukowe i popularyzuj ce nauk . Nowy przewodnicz cy kolegium 
redakcyjnego pozyskiwał warto ciowe teksty i wprowadzał nowych 
autorów”. Jeszcze przed zlikwidowaniem w 1990 r. Głównego Urz du 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na łamach kwartalnika TNP 
pojawiły si  tematy dotychczas nieobecne lub dotychczas inaczej 
interpretowane. Dotyczyły one, np. roli Józefa Piłsudskiego, polskich 
górników przymusowo zatrudnianych w kopalniach po II wojnie wiato- 
wej, społeczno ci ydowskiej, duchownych katolickich i mariawitów.  
Nie rezygnowano jednak e z tematyki ekonomicznej, zagadnie
nowoczesnego zarz dzania w przemy le i budownictwie. W obliczu 
nowych wyzwa  cywilizacyjnych redakcja „Notatek Płockich” starała si
pozyskiwa  artykuły na temat ekologii, alternatywnych ródeł energii, 
informatyzacji. Zasług  red. Wiesława Ko skiego było te  uporz dko- 
wanie struktury kwartalnika TNP. Wyodr bniono „Dział naukowy”,  
w którym artykuły zamieszczano według kolejno ci okresów historycz- 
nych, jakich dotyczyły. Wprowadzono te  „Kronik ”, zawieraj c  teksty 
informacyjne, dział „Recenzji” oraz „Bibliografi  Mazowsza Płockiego”. 
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Ostatni rozdział prezentowanej publikacji ksi kowej, zatytuło- 
wany zbyt enigmatycznie „Dominanty wypowiedzi” umo liwił jej 
autorowi wnikliw  analiz  zawarto ci „Notatek Płockich” w układzie 
chronologicznym, w kontek cie m.in. wyst powania poszczególnych 
tematów. W ród nich dominowała kategoria „Nauka. O wiata. Kultura”. 
Dla historyka istotna jest informacja, i  mimo tysi cletniej metryki 
miasta Płocka w latach 1956-1989 na łamach kwartalnika TNP 
dominowały zagadnienia dotycz ce okresu II wojny wiatowej  
i kształtowania si  władzy ludowej. Znamienne, i  w „czasach Wiesława 
Ko skiego” najliczniejszymi podkategoriami stały si  ju  dzieje 
porozbiorowe (1795-1918) oraz historia II RP (1918-1939). W ród 
artykułów, nawi zuj cych do okresu mi dzywojnia, publikowanych ju
po 1989 r. na szczególn  uwag  zasługiwały opracowania po wi cone 
obronie Płocka w dniach bolszewickiego najazdu 1920 r. 

Omawiana publikacja ksi kowa Andrzeja Kansego mogła powsta
dzi ki pracowicie przeprowadzonej kwerendzie ródłowej, przede 
wszystkim w zasobie Archiwum Pa stwowego w Płocku, Archiwum Akt 
Nowych, Archiwum Pa stwowego w Warszawie. Kopalni  informacji  
dla autora stały si  te  akta przechowywane w archiwum zakładowym 
Towarzystwa Naukowego Płockiego. Si gn ł on tak e do wielu materia- 
łów ródłowych, statystycznych, prasy lokalnej i regionalnej, fachowych 
periodyków z zakresu historii czasopi miennictwa, wspomnie  i relacji 
osób – publikowanych i niepublikowanych.  

Tak szeroka baza ródłowa umo liwiła autorowi przedstawienie 
szerokiej panoramy zagadnie  zwi zanych z genez  i funkcjonowaniem 
„Notatek Płockich”. Dr Andrzej Kansy udowodnił, e czasopismo to 
stanowiło w latach PRL jedyne forum wymiany pogl dów oraz realizacji 
ambicji naukowych dla mieszka ców Mazowsza Płockiego. Bardzo 
cz sto umo liwiało pocz tkuj cym historykom debiuty na niwie 
naukowej. Pragn  nadmieni , e mój pierwszy artykuł po wi cony 
władzom miasta G bina w XV – XVIII w. został opublikowany  
na łamach „Notatek Płockich” (nr 4/87 z 1976 r.). Warto podkre li , i
czasopismo udost pniło swoje łamy dla licznych doktorantów, zwłasz- 
cza dla uczestników seminarium doktoranckiego, od lat funkcjonuj cego 
przy Towarzystwie Naukowym Płockim.  

Do momentu wydania w 1973 r. pierwszej syntezy „Dzieje 
Płocka” pod red. Aleksandra Gieysztora „Notatki Płockie” spełniały rol , 
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stale uzupełnianej, monografii Płocka i Mazowsza Płockiego. Pó niejsze 
prace monograficzne dotycz ce zarówno historii Płocka, jak i dziejów 
Mazowsza, zawieraj  liczne odwołania do artykułów wyst puj cych  
w czasopi mie TNP. Mog  tu słu y  za przykład trzy tomy syntezy 
dziejów Mazowsza, pod red. Henryka Samsonowicza, opublikowane 
przez Akademi  Humanistyczn  im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 
tom III „Dziejów Płocka” oraz monografie Gostynina, G bina, Sierpca  
i ziemi sierpeckiej.  

Z perspektywy lat, co potwierdzaj  wyniki bada  Andrzeja 
Kansego, „Notatki Płockie” przetrwały zawirowania i meandry,  
jakie przechodziły kraj i nauka w okresie PRL. Wyszły z nich obronn
r k . U progu III RP zespół redakcyjny kwartalnika TNP stan ł przed 
nowymi wyzwaniami.  

Reasumuj c, publikacja ksi kowa Andrzeja Kansego, po wi cona 
historii „Notatek Płockich” stanowi cenne studium, wskazuj ce  
na usytuowanie i rol  mazowieckiego regionalizmu w warunkach 
przemian ideologicznych i politycznych zachodz cych w Polsce Ludowej 
i w okresie transformacji ustrojowej schyłku XX w. Z cał  pewno ci
b dzie pomocn  w dalszych badaniach nad najnowszymi dziejami Płocka 
i histori  Mazowsza XX wieku. 

Janusz Szczepa ski 


