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Frankfurcie nad menem. W początkach 
marca odbyło się w Warszawie spotkanie, 
na którym badacze z Frankfurtu zaprezen-
towali oprogramowanie internetowej bazy 
danych znalezisk monet. zostanie ona do-
stosowana do potrzeb projektu FmRPL 
i uruchomiona na portalu Uniwersytetu 
Warszawskiego we wrześniu 2013 r. W re-
zultacie powstanie zintegrowana z innymi 
ośrodkami europejskimi, internetowa baza 
danych (w języku angielskim) o wszyst-
kich znanych znaleziskach monet rzym-
skich z ziem Polski i historycznie z Polską 
związanych, umożliwiająca sukcesywne 
jej uzupełnianie o nowe odkrycia oraz do-
konywanie automatycznych przeszukiwań, 
kwerend, analiz statystycznych i zestawień 
kartograficznych.

W serii collection moneta zostanie 
także opublikowane w języku angielskim 
pięć tomów inwentarzy monet rzymskich 
obejmujących znaleziska do 2013 r. z na-
stępujących obszarów: 1. Wielkopolska 
z kujawami, 2. mazury, Suwalszczyzna 
i Sambia, 3. mazowsze zachodnie (Pol-
ska Środkowa), 4. małopolska, 5. Galicja 
Wschodnia (północno-zachodnia Ukraina) 
oraz suplement obejmujący znaleziska 
z całej Polski zarejestrowane do 2015 r. 

Już teraz zachęcamy wszystkie osoby 
dysponujące informacjami o nieznanych 
i nierejestrowanych znaleziskach monet 
antycznych do ich zgłaszania na ręce wy-
konawców projektu. Przyjmujemy także 
anonimowe zgłoszenia za pośrednictwem 
Internetu, na następujący adres: check1@
poczta.fm.

Aleksander Bursche

X konkurs do nagrody  
im. jana gawrońskiego na pracę 

z zakresu numizmatyki i medalistyki 
polskiej rozstrzygnięty

W czerwcu br. odbyło się na zamku 
królewskim w Warszawie posiedzenie 
sądu konkursowego, który, tradycyjnie 
już pod przewodnictwem prof. Stanisława 
Suchodolskiego, przyznał nagrody w dzie-
siątym, jubileuszowym konkursie im. Jana 
Gawrońskiego. Podobnie jak miało to 
miejsce w poprzedniej edycji konkursu, 
jury podzieliło nagrodę pomiędzy dwie 
prace, z których jedna dotyczy numizma-
tyki antycznej, a druga średniowiecznej 
oraz nowożytnej. Pierwsza z nich to mo-
nografia mennictwa satrapów acheme-
nidzkich autorstwa jarosława bodzka Τὰ 
σατραπικὰ νομίσματα. Mennictwo satra-
pów w okresie panowania Achemenidów 
(ok. 550–331 a.C.), a druga jest swoistym 
przewodnikiem po numizmatyce polskiej 
o tytule Podobna jest moneta nasza do 
urodnej panny. Mała historia pieniądza 
polskiego, będącym równocześnie katalo-
giem jubileuszowej, pięćdziesiątej aukcji 
Warszawskiego centrum Numizmatycz-
nego. Jego autorem jest borys paszkie-
wicz. Sąd konkursowy, podobnie jak miało 
to miejsce w IX konkursie, wyróżnił także 
pracę o charakterze materiałowym – jest 
to książka elżbiety baran Katalog monet 
polskich w zbiorach Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Tom 2. Monety jagiel-
lońskie 1434–1501. Wszystkim laureatom 
Redakcja Wiadomości Numizmatycznych 
składa serdeczne gratulacje.

Michał Zawadzki
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