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Xavier Loriot był niezwykle skryty, 
często jedynie przypadek sprawiał, że do-
wiadywaliśmy się o jego zamiłowaniach 
wykraczających poza Historię. był między 
innymi wybornym znawcą świata zwierzę-
cego, ale też zapalonym kinomanem. W tej 
ostatniej dziedzinie zgromadził wyjątkowo 
bogatą i cenną dokumentację.

Xavier Loriot był człowiekiem pra-
wym, równie zasadniczym w wymiarze 
moralnym co intelektualnym. Nie sprawiał 
jednak wrażenia osoby surowej i nieprzy-
stępnej. Przeciwnie, był uprzejmy, zrów-
noważony, niesłychanie życzliwy i zawsze 
gotów służyć swą wiedzą i czasem. dlatego 
też zdobył ogromny szacunek i zaskarbił 
przyjaźń całego środowiska, które dziś bar-
dzo boleśnie odczuwa jego nieobecność.

Claude Brenot

Przełożyła Katarzyna Bartkiewicz

konferencja w wilnie dedykowana 
Mykolasowi Michelbertasowi

W dniach 8–9 listopada 2012 r. odbyła 
się na Uniwersytecie Wileńskim siódma 
międzynarodowa konferencja Pamięci 
Jonasa Puzinasa. Nosiła ona tytuł „okres 
rzymski w regionie bałtyku” i była dedy-
kowana profesorowi mykolasowi michel-
bertasowi, wybitnemu numizmatykowi 
antycznemu i archeologowi, członkowi 
kolegium redakcyjnego Wiadomości Nu-
mizmatycznych, z okazji jego przejścia 
na emeryturę. Profesor michelbertas był 
wieloletnim pracownikiem i dyrektorem 
katedry Archeologii Uniwersytetu Wileń-
skiego, gdzie wykładał archeologię i nu-
mizmatykę starożytną.

Sylwetkę profesora i jego działalność 
na niwie archeologii okresu rzymskiego 

przedstawił prof. Algimantas merkevičius, 
obecny dyrektor katedry Archeologii UW, 
zaś zasługi na polu badań monet antycz-
nych zaprezentował Vytautas Aleksiejūnas, 
od niedawna pracownik ministerstwa kul-
tury Republiki Litwy. W trakcie konfe-
rencji zostały przedstawione dwa referaty 
numizmatyczne: Prof. michelbertas omó-
wił nowo odkryty, interesujący depozyt 
monet rzymskich ze środkowej Litwy, zaś 
Aleksander bursche i Anna zapolska mie-
li wystąpienie dotyczące znalezisk rzym-
skich monet na południowym wybrzeżu 
bałtyku. 

Profesorowi michelbertasowi zostały 
przekazane gratulacje i prezenty od rekto-
ra Uniwersytetu Warszawskiego, bratniej 
uczelni Uniwersytetu Wileńskiego, i dy-
rektora Państwowego muzeum Archeolo-
gicznego, w tym okolicznościowy medal 
wydany z okazji dziewięćdziesięciolecia 
powstania Państwowego Grona konser-
watorów zabytków Przedhistorycznych.

Aleksander Bursche

III ogólnopolska  
konferencja naukowa

„pieniądz i banki na pomorzu”

W dniach 17–18 stycznia 2013 r. 
w Sali Renesansowej Ratusza poznańskie-
go miała miejsce III konferencja z cyklu 
„Pieniądz i banki”, tym razem pod tytułem 
„Pieniądz i banki na Pomorzu”. Patronat 
nad konferencją objęli: prezes Narodo-
wego banku Polskiego, marszałkowie 
województw pomorskich, prezydent mia-
sta Poznania i rektor Uniwersytetu im. 
Adama mickiewicza w Poznaniu. do ko-
mitetu organizacyjnego weszli przedsta-
wiciele wszystkich instytucji mających 
swój wkład w przygotowanie konferencji: 


