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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: 
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muzeum Narodowego w Poznaniu, Uni-
wersytetu im. A. mickiewicza w Poznaniu 
i Archiwum Państwowego w Poznaniu. Po 
powitaniu przystąpiono do referatów.

Wykłady rozpoczął prof. Stanisław 
Suchodolski wystąpieniem Obol zmarłych 
w nowym oświetleniu, który zaprezento-
wał wstępne wyniki badań cmentarzyska 
z przełomu X/XI w. w bodzi na kujawach. 
Jest to nie tylko najbardziej „upieniężnio-
ne” cmentarzysko, ale daje się tu zauwa-
żyć odmiany stosowania tego zwyczaju. 
Na cmentarzysku tym wyjątkowe są za-
równo wiek i pochodzenie monet, jak też 
niespotykany gdzie indziej sposób grzeba-
nia zmarłych.

W dalszej części sesji problemem 
obola zmarłych zajął się Wojciech Siwiak, 
który przedstawił monety z XV–XVII w. 
z cmentarza karmelitów w bydgoszczy.

ks. prof. dominik kubicki odniósł 
się do tez karola marksa dotyczących 
niewrażliwości i bezwzględności kapitału 
wobec człowieka. Prowadzone prace nad 
materiałem archiwalnym prowadzą do 
wniosku, że k. marks oparł swoje wyniki 
na wycinkowych obserwacjach.

Aktualne rezultaty pracy nad wcze-
snośredniowiecznym skarbem z bonina 
przedstawił michał kulesza. Skarb jest po 
konserwacji, w końcowym stadium okre-
ślania monet. Prelegent przedstawił cieka-
wy efekt „nadruku” – lokalnego ciemnienia 
w postaci siatki na powierzchni monety. 

marcin Rudnicki zaprezentował cel-
tycką monetę z Leśna na Pomorzu. mone-
ta zachowała się mimo przejścia wraz ze 
zmarłym obrządku ciałopalenia. Skutki tej 
operacji widoczne są w postaci wytopienia 
się srebra na powierzchnię monety. eg-
zemplarz bity identycznym stemplem zna-
leziono w tomicach. Jak podkreślił prele-
gent podczas dyskusji, ogromny przyrost 
znalezisk monet celtyckich spowodowany 

jest działalnością „detektorystów” i tech-
nicznym rozwojem ich sprzętu.

Początkami polskiej bankowości na 
Pomorzu zajęły się cecylia Leszczyńska 
i Łucja Lisiecka. Ich wykład to nie tylko 
przedstawienie tematu ale daleko więcej 
— przedstawienie realiów życia codzien-
nego w Szczecinie w latach 1945–1946: 
od konsekwencji pobytu Armii czerwo-
nej, rabunków mienia, braku żywności po 
„stabilizację” a z nią wprowadzenie sys-
temu nakazowo-rozdzielczego i przydzie-
lenie bankom zakresu obowiązków, brak 
gotówki i brak własności — co rzutowało 
na brak kredytów hipotecznych — a także 
trudności z otrzymaniem kredytów na za-
gospodarowanie.

Skarb wczesnośredniowieczny z kuź-
nicy czarnkowskiej w świetle statystyki 
opisowej przedstawiła Agnieszka muraw-
ska. Skarb wcześniej poddano specjali-
stycznym badaniom.

do XII-wiecznych emisji denarów na 
Pomorzu odniosło się dwoje prelegentów. 
Prof. borys Paszkiewicz, który w nowym 
oświetleniu przedstawił emisje bogusła-
wa I i kazimierza I, i Genowefa Horoszko, 
która z innego punktu widzenia omówiła 
denary, jakie pojawiły się na rynku anty-
kwarycznym.

monety ze zbiorów muzeum Arche-
ologicznego w Gdańsku omówiła beata 
ceynowa. Pochodzą przede wszystkim 
z badań wykopaliskowych. dzięki bogac-
twu materiału numizmatycznego zalega-
jącego w Gdańsku, w kolekcji muzeum 
znajduje się wiele zabytków z zachodniej 
(od Portugalii) i północnej (po Norwegię) 
europy. ozdobą kolekcji są niedawno od-
kryte brakteaty Sambora I, a nawet odpady 
poprodukcyjne z mennicy fałszerskiej.

Na temat przepływów kapitału w Gdań-
sku wypowiedziało się dwóch prelegentów. 
Jacek bielak odniósł się do lokat banko-
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wych artystów (przede wszystkim budow-
lanych: mistrzów ciesielskich i budowla-
nych, szklarzy, fortyfikatorów) i wielkości 
ich kapitałów, które pozyskiwano głównie 
na skutek boomu budowlanego w XVIII w. 
Gdańsku. z kolei krzysztof derejski w in-
teresujący sposób przedstawił problem 
transferów pieniężnych w relacjach mię-
dzynarodowych. momentami miało się 
wrażenie, że referowane są kwestie bieżące 
a nie XVII- i XVIII-wiecznego Gdańska. 
Rola francuskiego konsula w Gdańsku 
sprowadzała się głównie do dbałości o inte-
resy gospodarcze. Płacono, aby zarobić, czy 
to na koronacji właściwego człowieka, czy 
na względach osób wpływowych, wszystko 
tak samo, jak przy dokonywaniu zakupów 
surowców potrzebnych gospodarce.

zbigniew bartkowiak przedstawił 
wstępne wyniki badań nad półfabrykata-
mi monet znalezionymi na rynku w ko-
szalinie. o ile blankiety posiadają rozkład 
wagi podobny do rozkładu wag monet tam 
znalezionych, o tyle rozkład wag kostek (z 
których wykonywano blankiety) jest od-
wrotny, co może oznaczać, że kostki zosta-
ły odrzucone na skutek niezgodności wagi. 
do pomiarów wykorzystane zostały dane 
wag zabytków przed konserwacją.

mennica założona przez bogusława X 
w dąbiu miała być tymczasowa. do takich 
wniosków doszedł Radosław kwaśniew-
ski, analizując spory polityczne między 
księciem a radnymi Szczecina.

bardzo interesującą analizę podejścia 
do własnej historii przedstawionej przez 
banki spółdzielcze na stronach sieci In-
ternet przedstawił prof. Roman macyra. 
Po wprowadzeniu omawiającym etapy 
rozwoju i cele banków referent wyraził 
zaniepokojenie trudnościami w dotarciu 
do informacji historycznych przygotowa-
nych przez banki. dodatkowe niepoko-
je wywołują teksty pisane po amatorsku 

i brak podawania źródeł często ciekawych 
informacji. Na czoło wysuwają się rekla-
my wprowadzania do użytku bankomatów, 
wykorzystaniu do płatności sieci Internet 
lub telefonii komórkowej. zdaniem piszą-
cego te słowa tak właśnie powinno być! 
to właśnie jest celem działalności tych in-
stytucji a powodem do zadowolenia może 
być fakt wspomagania historyków przez 
banki spółdzielcze. zaobserwowana przez 
prelegenta obecność historii na styku ży-
cia społecznego i działalności bankowej to 
fragment fundamentalnej kwestii obecno-
ści historii w całokształcie teraźniejszości.

bankowość, banki spółdzielcze i ich 
archiwa cieszyły się zainteresowaniem pre-
legentów także w dniu następnym. Andrzej 
choniawko przedstawił zasób archiwalny 
central bankowych znajdujący się w Ar-
chiwum Akt Nowych. Akta bankowe oka-
zują się być źródłem wielu interesujących 
wiadomości wykraczających poza sferę 
bankową. Informują o zastawach, wyce-
nach kamienic i ich opisów technicznych, 
zawierają plany budowlane itp. Podobną 
ocenę zawartości archiwów bankowych, 
ale z bydgoszczy, podał Stanisław błaże-
jewski, a ze Szczecina — Paweł Gut.

Wpływem działalności banków spół-
dzielczych na rozwój regionu zaintere-
sowała się Lucyna błażejczyk-majka. 
W swoim wystąpieniu wyróżniła działal-
ność banku jako pracodawcy tworzącego 
miejsca pracy, instytucji, która wspiera 
rozwój ekonomiczny klientów, wpływa na 
rozwój społeczno-kulturowy na obszarze 
działania a przede wszystkim współtworzy 
wzrost gospodarczy w regionie. Idee spół-
dzielczości przetrwały wśród małych ban-
ków. W dyskusji prof. Wojciech morawski 
zwrócił uwagę, że likwidacja lokalnych, 
bliskich klientowi banków spółdzielczych 
spowodowała lukę, którą zapełniły insty-
tucje parabankowe. 
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z innej, niejako przeciwnej strony, 
problem uchwycił Wojciech mielewczyk. 
Przedstawiając kurczenie się niemieckiego 
stanu posiadania ziemi, pomimo pomocy 
finansowej państwa, oraz odpływ niemiec-
kich ziemian na zachód Niemiec, wystawił 
tym samym wysoką ocenę Polakom i ich 
instytucjom biorącym udział w działaniach 
na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej 
ludności polskiej pod zaborem pruskim. 
Inwestowanie przez komisję kolonizacyj-
ną za pośrednictwem bauernbanku ogrom-
nych sum pieniężnych nie zatrzymało tych 
tendencji i było porażką tej instytucji, prze-
rwaną wybuchem I wojny światowej.

W powyżej przedstawioną tematykę 
dobrze dopisały się wykłady Przemysła-
wa madalińskiego, który przedstawił rolę 
kredytu bankowego dla osadników na Po-
morzu zachodnim w latach 1945–1950 
(i niestety fatalnej realizacji tej idei), 
i Przemysława czechanowskiego, który 
analizował przyczyny popularności Nor-
deabank na Pomorzu w ostatnich latach.

Jarosław dutkowski po raz kolejny się-
gnął do źródeł, jakimi niewątpliwie są tary-
fy mennicze. tym razem wśród taryf z 1680 
i 1693 r. odnalazł rysunek talara gdańskiego 
z 1630 r., a więc rocznika nienotowanego 
przez współczesne katalogi monet.

treści bonów z Ińska i chociwla ana-
lizował mieszko Pawłowski. Ilustracje na 
bonach, które miały zachęcać do kupna, 
były nośnikiem treści odnoszących się do 
historii miasta lub legend z nim związa-
nych. Jak się wydaje, niezależnie od do-
chodu, który mogły przysporzyć miastu, 
emisje bonów odnosząc się do historii lub 
lokalnych podań oddziaływały na rzecz 
umacniania więzi lokalnych społeczności.

kolejnych dwóch referentów zajęło 
się historią pieniądza z okresu międzywo-
jennego. Prof. Wojciech morawski przed-
stawił okoliczności powstania i warunki 

obiegu waluty guldenowej w Wolnym 
mieście Gdańsku. omówienia tego za-
gadnienia w literaturze, sprowadzone do 
kilkuzdaniowych wzmianek, są w świetle 
przedstawionego materiału wyjątkowo 
ubogie i często dezinformujące. dotych-
czasowe przekonania o podłożu politycz-
nym wielu decyzji regulujących obieg 
pieniężny okazują się nieprawdziwe, prze-
ważają argumenty o ich ekonomicznym 
uzasadnieniu. z kolei prof. krzysztof Fi-
lipow odniósł się do znanej — jak by się 
mogło wydawać — kwestii druku bankno-
tów złotowych w związku z przygotowy-
waną reformą Grabskiego. Autor omówił 
zagadnienia druku i jego miejsca, trans-
portu, okoliczności utraty arkuszy papieru 
i gotowych produktów. z pewnością oba 
referaty znacznie poszerzają wiedzę o pie-
niądzu okresu dwudziestolecia.

Niejako płynnym przejściem w te-
matykę przyszłej konferencji był wykład 
Witolda Garbaczewskiego o pochodzeniu 
pierwszego talara koronnego z 1533 r. 
Autor dokonał ciekawego zestawienia dat 
powstania projektu medalionów do wnętrz 
kaplicy zygmuntowskiej (1531), ich re-
alizacji (1538) i wybicia monety (1533). 
Najpewniej ten sam autor projektował me-
daliony i monetę. Prelegent, przedstawia-
jąc dalsze argumenty, przeniósł miejsce 
jego bicia z torunia do krakowa. tam zaś 
zapowiedziano zorganizowanie kolejnej, 
czwartej konferencji „Pieniądz i banki”, 
poświęconej małopolsce.

Należy przypuszczać, że udział w or-
ganizacji konferencji wymienionych na 
wstępie instytucji i urzędów przyniesie 
w niedalekiej przyszłości owoc w postaci 
kolejnego, pięknie wydanego tomu z ma-
teriałami przedstawionymi przez prelegen-
tów.

Zbigniew Bartkowiak


