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W 2018 roku przypada setna rocznica wyzwole-
nia Polski spod jarzma niewoli, która trwała 123 la-
ta. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął w dniu 25 
maja 2017 roku uchwałę ustanawiającą rok 2018 
Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości, a w kraju  z tej okazji odbywają 
się różne uroczystości. Główne obchody nastąpią  
w dniu 11 listopada 2018 roku.

 Towarzystwo Naukowe Płockie zainaugurowało 
Rok Jubileuszu posiedzeniem w sali konferencyjnej 
im. Marii i Aleksandra Macieszów w dniu 12 stycznia 
2018 roku. Prezes Towarzystwa Naukowego Płockie-
go prof. zw. dr hab. Zbigniew Kruszewski wygłosił 
okolicznościowy referat na temat „Towarzystwo Na-
ukowe Płockie w odrodzonej Polsce”, którego stresz-
czenie niżej prezentujemy. Cały tekst wystąpienia 
ukaże się w wydanej przez TNP publikacji z okazji 
obchodów stulecia Niepodległości w Płocku. Pod-
czas posiedzenia Prezes Zbigniew Kruszewski w swo-
im referacie położył główny nacisk na funkcjonowa-
nie Towarzystwa Naukowego Płockiego od 1820 do 
1968 roku. Przypomniał okoliczności narodzin To-
warzystwa Naukowego Płockiego w okresie zabo-
rów. Zaistniały ku temu odpowiednie warunki: 
wzrost znaczenia społeczno-gospodarczego Płocka, 
jego rozwój, czy istnienie Szkoły Wojewódzkiej Płoc-
kiej. Ale, jak podkreślił, najważniejsi byli ludzie, na-
uczyciele skupieni wokół najstarszej szkoły w Polsce, 
wówczas Szkole Wojewódzkiej z jej rektorem Kajeta-
nem Morykonim (1774-1830) na czele.

Pomysł utworzenia przy Szkole Wojewódzkiej To-
warzystwa Naukowego ogłoszony został przez Mo-
rykoniego w dniu 19 marca 1820 roku podczas uro-
czystości szkolonej. Prezesem Towarzystwa został 
wybrany biskup ordynariusz płocki Adam Prażmow-
ski (1764-1836), który, będąc członkiem Królewskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, słu-
żył cennymi radami pomocnymi przy organizowaniu 
stowarzyszenia. Kajetan Morykoni objął funkcję  
sekretarza i opracował Statut Towarzystwa, program 
działania, poszukiwał członków i sympatyków, orga-
nizował ich pracę. Mimo koniunktury gospodarczej, 
nie był to łatwy czas dla tego typu inicjatywy. Wła-
dze carskie w Królestwie Polskim zaostrzały represje 
w stosunku do wszystkich działań związanych  
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z obroną narodowych wartości. Wzrastająca reakcja 
rządów carskich była widoczna również na terenie 
Płocka. Dochodzenie prowadzone przeciwko Kaje-
tanowi Morykoniemu i jego śmierć, konflikty w Szko-
le Wojewódzkiej, zmniejszona aktywność członków, 
a także brak środków finansowych na funkcjonowa-
nie – to przyczyny zahamowania prac Towarzystwa. 
Ostateczna klęska powstania listopadowego w 1831 
roku i nasilające się represje władz carskich stały się 
przyczyną zawieszenia działalności Towarzystwa 
Naukowego Płockiego. Niezależnie od tej sytuacji, 
Towarzystwo wiele dokonało w ciągu swego dziesię-
ciolecia. Morykoni, jako faktyczny lider Towarzystwa 
Naukowego, już w 1821 roku uzyskał zgodę na pro-
wadzenie biblioteki pod nazwą Biblioteka Publiczna 
i Szkolna Województwa Płockiego oraz gromadze-
nie zbiorów muzealnych jako Muzeum Publiczne  
i Szkolne Województwa Płockiego. Apelował do 
obywateli o gromadzenie wiadomości i pomoc  
w badaniach naukowych. W pracach Towarzystwa 
aktywnie uczestniczyła młodzież Szkoły Wojewódz-
kiej. Morykoni zdołał pozyskać do współpracy wiele  
osób, jak na przykład  prokuratora Hipolita Wincen-
tego Gawareckiego (1788-1852), autora licznych 
prac poświęconych opisom województwa płockiego 
czy Augustyna Żdżarskego (1794-1846), wydawcę 
pierwszego płockiego czasopisma o charakterze  
literackim „Dziedzilija”. Najważniejszą inicjatywą To-
warzystwa było podjęcie badań archeologicznych, 
w wyniku których odnaleziono m.in. szczątki Włady-
sława Hermana (1043-1102) i Bolesława III Krzywo-
ustego (1085-1138). W 1825 roku w katedrze płoc-
kiej odbyły się uroczystości pogrzebowe i powtórny 
ich pochówek w sarkofagu zaprojektowanym przez 
polskiego architekta Zygmunta Vogla (1764-1826). 
Pogrzeb stał się wielką manifestacją polityczną, był 
bowiem przypomnieniem minionej świetności i du-
my narodowej.

Na początku XX wieku w Królestwie Polskim wy-
raźnie kształtowała się świadomość narodowa Po-
laków przeciwstawiająca się polityce rusyfikacji oraz 
uciskowi ekonomicznemu. Nastroje niezadowolenia 
z dużą siłą objawiały się w latach 1905-1907.  
Wydarzenia tych lat zahamowały proces rusyfikacji 
i zapoczątkowały proces tworzenia polskiego 
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szkolnictwa, na przykład 4 września 1906 roku po-
wstało w Płocku Gimnazjum Męskie Polskie. Zrodzi-
ły się także warunki do tworzenia polskich organiza-
cji oświatowych i kulturalnych.

Klimat społeczno-polityczny sprzyjał też idei re-
aktywowania po 77 latach przerwy Towarzystwa 
Naukowego w Płocku. Społecznicy skupieni wokół 
Aleksandra Macieszy (1875-1945) 28 grudnia 1906 
roku zgłosili do rejestracji Statut Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego. Pierwsze zebranie organizacyj-
ne członków reaktywowanego Towarzystwa odbyło 
się 23 marca 1907 roku. Podczas spotkania bardzo 
mocno podkreślono nawiązanie do istniejącego  
w latach 1820-1830 Towarzystwa Naukowego przy 
Szkole Wojewódzkiej w Płocku. Na prezesa wybrano 
32-letniego Aleksandra Macieszę, który przybył do 
Płocka z Tomska na Syberii w 1901 r. W statucie 
1906 roku, który obowiązywał przez 27 lat do 1933 
roku, określono, że głównym celem jest „(…) krze-
wienie nauki i oświaty oraz gromadzenie danych 
naukowych, geograficznych, fizycznych, antropolo-
gicznych, statystycznych, etnograficznych, historycz-
nych i archeologicznych dotyczących guberni płoc-
kiej”. Dużym sukcesem TNP było przejęcie zbiorów 
Gustawa Zielińskiego ze Skępego i utworzenie  
w 1909 roku Biblioteki im. Zielińskich TNP. Katalo-
gowaniem księgozbioru zajęli się bezinteresownie 
przybyli do Płocka małżonkowie Rutscy – Halina 
(1868-1932) i Stafan (1855-1932).

 Aktywną działalność Towarzystwa przerwał wy-
buch I wojny światowej. Ewakuacja wojsk carskich  
w sierpniu 1915 roku zakończyła stuletnie panowa-
nie Rosjan na Mazowszu. Wysiłki członków Towarzy-
stwa w okresie nawałnicy wojennej zostały skiero-
wane na zabezpieczenie mienia stowarzyszenia, 
szczególnie zbiorów bibliotecznych i muzealnych. 
Niecenionymi wówczas  okazali się małżonkowie 
Rutscy. Szczęśliwym trafem okupanci nie zdążyli nic 
wywieźć, a wręcz w dowód uznania dla Biblioteki 
im. Zielińskich przyznali jej prawo otrzymania eg-
zemplarza obowiązkowego druków wychodzących 
w Generał Gubernatorstwie Warszawskim.

Powszechnie oczekiwano zakończenia wojny oraz 
odzyskania niepodległości. Ostatecznie w dniach 
listopadowych 1918 r. przyszedł kres okupacji nie-
mieckiej. Szybko jednak nastąpiło kolejne zagroże-
nie dla bytu niepodległego państwa – rok 1920  
i nawałnica bolszewicka. Powołany został Komitet 
Obrony Płocka, na czele którego stanął członek 
TNP Tadeusz Świecki (1880-1946). Członkinie Towa-
rzystwa: Marcelina Rościszewska (1875-1948), Ma-
ria Macieszyna (1869-1953), Halina Rutska wzięły 
aktywny udział w obronie miasta – opatrują ran-
nych, kopią własnymi rękoma rowy i stawiają 

zasieki. W Płocku wystąpiły trudności ekonomiczne, 
zaczął pogłębiać się kryzys gospodarczy, który trwał 
do 1933 roku. Władze miasta zaciągały kredyty, by 
pokryć bieżące potrzeby. Członkowie TNP starali się 
rozwiązywać problemy finansowe związane z funk-
cjonowaniem Towarzystwa. Do TNP zaczęły napły-
wać dary, dzięki którym również wzbogacało się 
Muzeum. Pozwalało to na organizowanie stałych, 
jak i okazjonalnych wystaw. Tradycyjnie gromadzo-
no eksponaty przyrodnicze, archeologiczne, etno-
graficzne, artystyczno-historyczne oraz  numizmaty, 
meble, obrazy, broń, rzemiosło artystyczne. Brak 
pomieszczeń na zbiory w istniejącym budynku  
Towarzystwa powodowało potrzebę pozyskania  
nowych sal. Postanowiono zakupić w 1927 roku  
XIX-wieczny klasycystyczny dom „Pod Opatrznością” 
przy Rynku Kanonicznym 2, za sumę 11 600 zł  
i 1100 dolarów. Środki pochodziły z darowizny Me-
lanii Stokowskiej (1840-1917) i Ludwika Kunkla 
(1843-1918) oraz Kasy im. Mianowskiego, Wydziału 
Nauki Ministerstwa Oświecenia Publicznego i Fun-
duszu Kultury Narodowej. Remont i przystosowanie 
budynku do potrzeb muzeum kosztowało kolejne  
27 000 zł. Kustoszem zbiorów został Kazimierz Ge-
linek (1882-1962).

W okresie międzywojennym podstawowymi for-
mami działalności, podobnie jak w pierwszych la-
tach istnienia Towarzystwa, były posiedzenia, pod-
czas których referowano własne prace. Tematyka 
tych wystąpień była bardzo rozległa, chociaż domi-
nował regionalizm, któremu Aleksander Maciesza 
starał się nadać charakter naukowy. Opracowania 
dotyczące regionalizmu pozwoliły stać się Towarzy-
stwu Naukowemu Płockiemu wiodącym ośrodkiem 
w Polsce. Znaczącym osiągnięciem TNP było wyda-
nie „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego” 
w latach 1929, 1931, 1934. Towarzystwo wraz z in-
nymi organizacjami w 1935 roku założyło też czaso-
pismo „Życie Mazowsza”, które umożliwiało publiko-
wanie dokumentów i prac o tematyce związanej  
z historią Płocka. Były również wydawane prace 
zwarte.

Nadal jednak Towarzystwo borykało się z kłopo-
tami finansowymi. Brak było stałych dochodów,  
a składki członkowskie i okazjonalne darowizny nie 
wystarczały. Pomimo życzliwości władz centralnych, 
nie udawało się uzyskać stałej dotacji z Funduszu 
Kultury Narodowej, a  subwencje władz samorzą-
dowych  były sporadyczne. Środki wypracowywano 
częściowo dzięki wydawnictwom, z wynajmu lokali  
i oszczędnościom płacowym. W protokole posie-
dzenia Zarządu z 14 października 1933 roku wyni-
ka, że wydatki roczne wyniosły 22 970 zł, a przy-
chody 16 300 zł. Mimo problemów finansowych 
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Towarzystwo realizowało swe zadania statutowe do-
tyczące nauki: badań i jej upowszechniania, oświaty 
i kultury, przez swe placówki – Bibliotekę i Muzeum, 
wydawnictwa, odczyty, wystawy, wycieczki.

Na podkreślenie zasługuje rola Towarzystwa jako 
instytucji reprezentacyjnej dla Płocka, w ówczesnym 
jak i późniejszym okresie. Świadczą o tym wpisy  
w Księdze Pamiątkowej Towarzystwa Naukowego 
Płockiego, która została założona już w początko-
wym okresie po jego reaktywowaniu. W Księdze 
zasługuje na uwagę  wpis kardynała Achillesa Rat-
tiego (1857-1939), przyszłego papieża Piusa XI, 
podczas jego pobytu w Płocku i Towarzystwie  
w 1917 roku. Znajduje się  również wpis Prezydenta 
Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego (1867-
1946), a także są wpisy wielu innych osób.

Druga wojna światowa przerywa działalność To-
warzystwa Naukowego Płockiego. Już w grudniu 
1939 roku władze hitlerowskie zajęły Bibliotekę i Mu-
zeum TNP. Na szczęście Niemcy nie przystąpili do 
likwidacji księgozbioru i eksponatów, gdyż zaplano-
wali uczynić Płock ośrodkiem kultury niemieckiej. Do-
piero w ostatnim etapie wojny zniszczyli wszystkie 
katalogi, których odtworzenie po wojnie  trwało dłu-
gie lata. Towarzystwo poniosło w czasie wojny duże 
straty w zasobach ludzkich. Hitlerowcy wymordowali 
39 członków Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Po wyzwoleniu członkowie Towarzystwa Nauko-
wego Płockiego z Aleksandrem Macieszą i Bolesła-
wem Jędrzejewskim (1896-1987) przystąpili do za-
bezpieczenia i porządkowania zbiorów. Już w lutym 
1945 roku uruchomiono Bibliotekę wraz z czytelnią, 
a w grudniu Muzeum. Śmierć Aleksandra Macieszy 
10 października 1945 roku była ogromną stratą dla 
płockiej instytucji. Stanowisko prezesa objął Bole-
sław Jędrzejewski, wcześniej wiceprezes. Jędrzejew-
ski z mozołem wznawiał działalność TNP, nawiązy-
wał współpracę z placówkami naukowymi i kultural-
nymi w Warszawie, Toruniu, Poznaniu. Podejmował 
prace remontowe budynków Towarzystwa, szczegól-
nie domu „Pod Opatrznością”. Decyzją Ministra Kul-
tury i Sztuki z 1949 roku władze odebrały 19 grud-
nia 1949 roku Towarzystwu Naukowemu Płockiemu 
eksponaty muzealne w liczbie przekraczającej  
10 tysięcy i przekazane zostały do nowej państwo-
wej placówki muzealnej. Wcześniej, 13 grudnia 
1949 roku prezes Bolesław Jędrzejewski został 
aresztowany za rzekomą współpracę z okupantem  
i skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Uwolnio-
ny na mocy amnestii wiosną w 1956 roku, powrócił 
do Płocka i podtrzymywał kontakty z Towarzystwem, 
publikując artykuły w „Notatkach Płockich”.

Nowy prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego 
został wybrany w lutym 1950 roku. Został nim sędzia, 

następnie adwokat Roman Lutyński (1887-1968), ak-
tywny działacz Towarzystwa jeszcze przed wojną. 
Objęcie funkcji prezesa w okresie represji wobec in-
teligencji polskiej było wyjątkową odwagą. Przed no-
wym prezesem stanęło szereg wyzwań, jak utrzyma-
nie Biblioteki im. Zielińskich w Płocku i zabezpieczenie 
finansowe funkcjonowania Towarzystwa. Sprowadził 
profesjonalnego bibliotekarza Czesława Gutrego 
(1901-1990), który wraz z zespołem zajął się właści-
wym opracowaniem zbiorów. Zasługą Lutyńskiego 
było włączenie TNP w struktury finansowania Polskiej 
Akademii Nauk, powstałej w 1952 roku. W związku 
ze zbliżającym się Tysiącleciem Państwa Polskiego 
powołana została Komisja Badań nad Powstaniem  
i Rozwojem Płocka. Jej celem było udokumentowanie 
i potwierdzenie tysiącletnich dziejów miasta. Na czele 
Komisji stanął adwokat Kazimierz Askanas (1909-
1994). Podjęto decyzję o wydawaniu biuletynu infor-
macyjnego Komisji pod nazwą „Notatki Płockie”. 
Jego pierwszy numer ukazał się 22 lipca 1956 roku. 
Roman Lutyński  26 maja 1957 roku zrezygnował  
z funkcji prezesa, tłumacząc się brakiem sił i pode-
szłym wiekiem. Walne zgromadzenie wybrało na pre-
zesa Tadeusza Gierzyńskiego (1905-1968), młodszego 
współpracownika w kancelarii Romana Lutyńskiego, 
zaś wiceprezesem został nauczyciel Franciszek Doro-
bek (1922-1968). Za prezesury Gierzyńskiego opra-
cowano pierwszy po wojnie Statut, dostosowując go 
do obowiązujących przepisów. Jedna ze zmian doty-
czyła zasięgu funkcjonowania Towarzystwa. Był to 
odtąd cały obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza Płockie-
go. W 1957 roku pierwszy raz po wojnie przyjęto 
członków honorowych. Zostali nimi: Władysław Bro-
niewski (1897-1962), Józef Chałasiński (1904-1979), 
Marcin Kacprzak (1888-1968) i Tadeusz Kotarbiński 
(1886-1981). W 1967 roku PAN zaprzestała dotowa-
nia działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 
i Towarzystwo przeszło na finansowanie Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Warszawie. Z nazwiskiem 
prezesa Gierzyńskiego łączy się lokalizacja w Płocku 
Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petroche-
micznych. Zainicjował on przebudowę Opactwa Be-
nedyktyńskiego na siedzibę Muzeum Mazowieckiego. 
Zmarł w maju 1968 roku, a jedna z ulic Płocka nosi 
jego imię.

Swoistym uzupełnieniem tej prelekcji było wystą-
pienie doc. dr. Wiesława Końskiego, członka hono-
rowego TNP, sekretarza „Notatek Płockich”. Autor 
przypomniał pokrótce wszystkich sześciu niezwykłych 
prezesów Towarzystwa Naukowego Płockiego, po-
cząwszy od Aleksandra Macieszy. Ze względu na  
erudycyjny charakter tekstu, warto go przytoczyć  
in extenso:
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Wznowienie działalności Towarzystwa Naukowe-
go Płockiego  nastąpiło 23 marca 1907 r. dzięki 
staraniom Aleksandra Macieszy, który reaktywował 
i kierował nim do śmierci w 1945 r. (przez 38 lat). 
Zastąpił Go na tej funkcji Bolesław Jędrzejewski  
(w latach okupacji Delegat Rządu na kraj w powie-
cie płockim), a następnie Roman Lutyński (Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej w Płocku po odzy-
skaniu niepodległości), Tadeusz Gierzyński (poseł 
na Sejm), dr inż. Jakub Chojnacki (Zastępca Prze-
wodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Płocku), który był prezesem przez 34 lata i od 
2002 r. – prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Kru-
szewski (Senator RP przez dwie kadencje, następnie 
Poseł na Sejm). Rzec by można sześciu niezwykłych 
Prezesów.

Bez wątpienia byli to Prezesi, którzy tworzyli histo-
rię Płocka i najbliższego regionu. To Oni sprawili, że 
na mapie polskiego społecznego ruchu naukowego 
stanowiącego IV ogniwo nauki polskiej, Towarzy-
stwo Naukowe Płockie należy do najwyżej ocenia-
nych w kraju.

Walory intelektualne i zdolności organizacyjne 
pozwalały im na zajęcie ważnych funkcji państwo-
wych, ale zakotwiczeni w Płocku oddawali temu 
miastu swoje talenty i swój entuzjazm. Kreślili i wcie-
lali w życie nowe wizje miasta – a to z nowym mo-
stem, a to z połączeniem kolejowym, z wielkim prze-
mysłem, ośrodkiem akademickim czy ośrodkiem 
technologii i nauki. Towarzystwo Naukowe Płockie 
zawsze walczyło o pozycję Płocka na kulturalnej ma-
pie Polski. Poprzez swoje dokonania, nazwiska pre-
zesów TNP odrodzonej Polski zapisały się złotymi 
zgłoskami i są znane dzisiaj większości płocczan.

Były to postaci zarówno barwne, malownicze, 
niekiedy kontrowersyjne – lub wręcz ciche, skromne, 
niejako pozostające w cieniu. Wszystkich łączyło 
umiłowanie Płocka oraz długoletnia służba społecz-
na. To niewątpliwie w znakomitej większości najbar-
dziej wyraziste i zasłużone postaci w Płocku i regio-
nie.

Wszystkim Prezesom odrodzonego Towarzystwa 
Naukowego Płockiego towarzyszył brak poczucia 
bezpieczeństwa związany z funkcjonowaniem stowa-
rzyszenia, co wynikało z różnych uwarunkowań – za-
równo ekonomicznych, jak i politycznych. Nigdy nie 
było dłużej – ani zupełnie spokojnie, ani zupełnie 
dobrze. Zawsze czyhały istotne zagrożenia, a mimo 
to trwali dochowując wierności zasadom sformuło-
wanym przez założycieli Towarzystwa.

Zapewne niełatwo było z nimi współpracować, 
bo zaciekle bronili swoich pomysłów, ale trzeba 
przyznać, że zawsze szanowali współpracowników. 
W minionych stu latach mieliśmy do czynienia  

z różnymi typami przywództwa. Bez wątpienia głos 
każdego z Prezesów był zawsze decydujący, byli ta-
cy, którzy z uwagą słuchali najbliższych doradców, 
ale i tacy, którzy swoją funkcję traktowali jak rolę 
kapitana na statku, który odpowiada za kurs i przej-
muje osobiście odpowiedzialność za wszystko, co się 
podczas rejsu dzieje.

Każdy z nich miał w sobie dostatecznie dużo de-
terminacji, by przezwyciężać problemy i utrzymać 
ciągłość pracy i byt Towarzystwa. Oczywiście, nie 
można nie wspomnieć o tych z drugiego szeregu – 
członkach Zarządu TNP, dzisiaj nie wiedzieć czemu, 
często anonimowych, którzy dawali Prezesom duże 
wsparcie swoją bezinteresowną pracą. Mimo trud-
ności – nie przejmowali się, niekiedy nawet nie bali, 
a nade wszystko nie frustrowali się nawzajem i dą-
żyli uparcie do wytyczonych celów.

Bez wątpienia byli to ludzie nietuzinkowi i nie 
działali pod czyjekolwiek dyktando, ale jednocześnie 
świadomie unikali angażowania się w otwarte kon-
flikty, które mogłyby Towarzystwu przysporzyć wro-
gów. Walczyli zawsze o prestiż miasta. Budowali 
dumę płocczan. I taka postawa dobrze charaktery-
zuje ich sposób działalności. Bez wątpienia byli to 
ludzie z klasą i charyzmą, dlatego też nie było „od-
poczynku” na szczytach władzy w Towarzystwie. 
Każdy potrafił ocenić wagę napotykanych proble-
mów, pomijać sprawy nieistotne i skupiać uwagę na 
statutowej działalności i przyszłości stowarzyszenia. 
Obligowało to do sięgania do starszej niż XX-wiecz-
na tradycja miasta. I to zadanie zostało wypełnione 
znakomicie nie tylko w założeniu i prowadzeniu  
Biblioteki, Muzeum, badaniach naukowych, publika-
cjach zwartych czy artykułach pomieszczonych 
 w ukazującym się od ponad 60 lat kwartalniku 
„Notatki Płockie”, czy chociażby w realizacji tak 
pięknej idei jak wykonanie wspaniałej kopii romań-
skich Drzwi Płockich do płockiej katedry.

Dla ludzi twórczych horyzont to linia, którą trzeba 
przekraczać, żeby zobaczyć nowe perspektywy. Za-
wsze kierowali się własnym wyczuciem potrzeb śro-
dowiska, poszukiwali i stawiali w swojej działalności 
na ludzi ofiarnej, bezinteresownej pracy, co jak się 
okazało, pozwalało na świetne zrozumienie społecz-
nego klimatu miasta i zaspokajanie faktycznych po-
trzeb jego mieszkańców.

Każdy z nich przejmował kierowanie Towarzy-
stwem w zupełnie innej sytuacji politycznej i ekono-
micznej. Każdy miał inną busolę, ale był przy tym 
niepowtarzalną indywidualnością, która wywarła 
piętno na stowarzyszeniu.

Niektórzy rozpoczynali swoją misję od konsolida-
cji zespołu, który został po poprzedniku, inni poszu-
kiwali nowych ludzi, a tym samym nowych dróg 
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działania. Ich punkt startu da się przeanalizować. 
Jedni mieli oparcie w środowisku regionalistów,  
inni w lokalnej władzy bądź zamożnych sponso-
rach. Nie zdarzyło się dotąd, by te wszystkie grupy 
połączyły się w działaniu na rzecz Towarzystwa. 
Pozostaje więc z nadzieją i optymizmem patrzeć  
w przyszłość.

*          *          *

Towarzystwo Naukowe Płockie zawsze funkcjono-
wało jako awangarda intelektualna miasta, a jedno-
cześnie Prezesi tworzyli wizje Płocka jako ponadlokal-
nego organizmu. Z pietyzmem nie tylko dbali o za-
stane dziedzictwo, ale je wzbogacali, powodując, że 
kolejne pokolenia płockich społeczników będą z du-
mą mówić o przeszłości swojego miasta.

Barbara Konarska-Pabiniak


