
K R o N K A 

Jubileusz profesora
Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego

Prawie dokładnie w sześćdziesiątą piątą
rocznicę urodzin profesora Stefana Krzysztofa
Kuczyńskiego, 16 stycznia 2003 roku, w Insty
tucie Historii Polskiej Akademii Nauk odbyła
się z tej okazji uroczystość połączona z wręcze
niem Jubilatowi księgi pamiątkowej. Sala Lele
welowska Instytutu z trudem pomieściła licz
nie przybyłych przedstawicieli trzech pokoleń
historyków. Atmosfera tam panująca była wy
jątkowa. Ogromną sympatię do Jubilata wy
czuwało się zarówno wśród publiczności, jak
i w każdym wystąpieniu. Zaskarbił ją sobie nie
wątpliwie swym stosunkiem do ludzi pełnym
życzliwości, taktu i delikatności.

Sylwetkę naukową prof. Kuczyńskiego
przedstawił prof. Ryszard Kiersnowski. Swą
działalność miody historyk rozpoczął dzie
sięcioletnią pracą w Archiwum Głównym Akt
Dawnych, gdzie zdobywał doświadczenie
w bezpośrednim kontakcie ze źródłem. W roku
1968 rozpoczął jako asystent pracę w Instytu
cie Historii w Pracowni edytorstwa i nauk po
mocniczych (kierowanej podówczas przez prof.
Kiersnowskiego), by dziś samemu kierować jej
pracami wespół z prof. Andrzejem Rachubą.
Jak podkreślił prof. Stanislaw Bylina, Dyrektor
Instytutu Historii, Jubilat nigdy nie szczędził
czasu na sprawy organizacyjne swego macierzy
stego Instytutu - jako zastępca Dyrektora
w latach 1991-1994, a następnie przewodni
czący Rady Naukowej, którą to funkcję powie
rzono mu ponownie w ostatnich wyborach.
Wielu mówców zwracało uwagę na szeroki
wachlarz zainteresowań badawczych prof. Ku
czyńskiego podkreślając, że uprawiana przez

niego ze szczególnym zamiłowaniem i znaw
stwem sfragistyka i heraldyka stanowią ważną
część mediewistyki polskiej. Troska o rozwój
badań historycznych, a także wyjątkowa umie
jętność współpracy z ludźmi powoduje, że nie
szczędzi on swego czasu na redagowanie
prac innych. Przez wiele lat był redaktorem
naczelnym .Archeionu", a od 1993 r. - przy
wróconego dzięki swym staraniom ,,Rocznika
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", od
2001 r. -współredaktorem ,,Studiów Źródło
znawczych". Był (i w wielu wypadkach nadal
pozostaje) członkiem Komitetu Redakcyjne
go wielu czasopism, jak np. od 1973 r. ,,Prze
glądu Historycznego". Pod jego redakcją uka
zało się w ciągu dwudziestu lat dziewięć tomów
,,Społeczeństwa Polski średniowiecznej", serii
nie do pominięcia przez żadnego mediewistę.

Prof. Stefan Kuczyński godnie reprezen
tuje naukę polską za granicą. Jest profesorem
w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Lon
dynie, członkiem Biura Międzynarodowej Aka-
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demii Heraldyki, a także aktywnym uczestni
kiem wielu kongresów i konferencji poświęco
nych bliskim mu dziedzinom. Służy też swą
wiedzą i talentami organizacyjnymi stowarzy
szeniom skupiającym w Polsce miłośników hi
storii, heraldyki i genealogii. Przez wiele lat był
sekretarzem generalnym Polskiego Towarzy
stwa Historycznego. Jego też zasługą jest do
prowadzenie do reaktywowania w 1988 r. Pol
skiego Towarzystwa Heraldycznego, którego
pierwszym prezesem pozostaje do dziś.

Szczególnie trudna jest rola Przewodniczą
cego Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak
niekwestionowany autorytet prof. Kuczyńskie
go sprawia, że w oficjalnych wyobrażeniach za
równo Orla Białego, jak herbów najmłodszych
miejscowości i jednostek administracyjnych,
zachowana jest poprawność heraldyczna. Dzię
ki temu, że prof. Kuczyński prowadzi! i prowa
dzi zajęcia dydaktyczne na różnych uczelniach
(na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyż
szych Szkołach w Sandomierzu i w Łowiczu),
nauki pomocnicze historii średniowiecznej stają
się atrakcyjne dla młodych historyków.

Lista mówców odbijała te wszystkie tak
liczne i różnorodne sfery działalności Stefana
Kuczyńskiego, a wszyscy zgodnie podkreślali
nie tylko wielką erudycję, ale i ogromne zaan
gażowanie Jubilata w każde przedsięwzięcie,
niezależnie od tego czy przyszło mu działać
w Instytucie, Archiwum, na Uczelni czy w to
warzystwach naukowych. Podnoszono zarazem,
że swą erudycją zawsze chętnie dzieli się z in
nymi, a przy jej bogactwie nie tylko uczniowie
i koledzy korzystają z jego informacji meryto
rycznej, bibliograficznej i metodycznej, której
kompetentnie i życzliwie udziela. Oprócz pro
fesorów Kiersnowskiego i Byliny głos zabrał
prof. Henryk Samsonowicz w imieniu całego
środowiska historycznego. Polskie Towarzystwo
Heraldyczne było reprezentowane przez Prze
mysława Mrozowskiego - wiceprezesa i Sła
womira Górzyńskiego - sekretarza generalne
go. Więzy Stefana Kuczyńskiego z Archiwum
Głównym Akt Dawnych, które bynajmniej nie
ustały wraz z jego odejściem do Instytutu
Historii, zostały podniesione przez Andrzeja
Biernata, Dyrektora generalnego Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych. Echa poza
warszawskiej działalności dydaktycznej (i nie
tylko) Stefana Kuczyńskiego znalazły się w wy-

powiedzi prof. Jana Szymczaka z Łodzi, a za
razem przedstawiciela Wydziału Humanistycz
nego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Peda
gogicznej w Łowiczu, w której prof. Kuczyński
jest aktualnie wykładowcą. Jego szerokie kon
takty zagraniczne niejako symbolicznie uosa
biał Edmundas Rirnśa z Wilna.

Jubilat, dziękując zebranym, podzielił się
z nimi refleksją o przebiegu swej kariery na
ukowej i zawodowej. Wspominał, iż wiele
zawdzięcza profesorowi Aleksandrowi Gieysz
torowi i jego seminarium. Stwierdził, że dzie
sięcioletni okres pracy w Archiwum nie był dla
niego czasem straconym; wręcz przeciwnie,
stanowił dla niego szczególnie cenne doświad
czenie naukowe. Mówił też o tym, jak ważny
jest dla niego jego macierzysty Instytut.

Na uroczystości prof. Kuczyński został
godnie obdarowany księgą pamiątkową Heral
dyka i okolice, pod red. Andrzeja Rachuby,
Sławomira Górzyńskiego i Haliny Manikow
skiej, Warszawa 2002. Wydany starannie przez
Wydawnictwo DiG i Instytut Historii PAN tom
liczy 539 ss. Nieformalny podtytuł księgi: Herb,
pieczęć, god/o, orzeł, broń, archiwa, pokazuje jak
rozlegle to okolice, po których poruszają się
zarówno koledzy, przyjaciele i uczniowie Jubi
lata, jak i on sam. Zawartość tomu w postaci
39 artykułów dzieli się na następujące rozdzia
ły: Herby, Pieczęć, Monarcha i jego znaki, Szla
checkie rodowody, które wyznaczają główne ob
szary zainteresowań Stefana Kuczyńskiego.

Najwięcej prac zaliczyć można do heraldy
ki, i to zarówno średniowiecznej, jak też nowo
żytnej i najnowszej, rozumianej bardzo szero
ko. Ale taką też heraldykę uprawia Jubilat.
Wielu autorów bada genezę i treści, a nawet
więcej: funkcje magiczne, sakralne i politycz
ne różnego rodzaju znaków używanych przez
władcę, rodzinę lub inną wspólnotę. Często
analiza jest tym trudniejsza, że oparta wyłącz
nie na opisie, kiedy nie zachował się sam zaby
tek lub jego ikonografia (Jacek Banaszkiewicz).
Artykuł Ryszarda Kiersnowskiego, Wilczekosy
i Czeluście, zawiera interesującą interpretację
tych dwóch herbów, a Marii Starnawskiej
- przedstawia okoliczności pozyskania przez
kapitułę płocką herbu burgundzkiego. Marceli
Antoniewicz bada wiarygodność powtarzają
cego się przekazu kronikarskiego o rzekomym
odrzuceniu przez Litwinów polskich herbów
używanych od unii horodelskiej. Piotr Dymmel
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przeprowadził badania kodeksu zawierającego
jeden z przekazów Klejnotów Jana Długosza.
Są też bliskie Jubilatowi studia na marginesie
wybranych pozycji z literatury przedmiotu (np.
Andrzeja Rachuby i Zenona Piecha).

Analizę treści werbalnych i ikonograficz
nych zabytków historiograficznych i material
nych znajdujemy w grupie artykułów zatytuło
wanej Monarcha i jego znaki. W kierunku
badania znaczenia słów używanych przez auto
rów kronik poszedł Henryk Samsonowicz (Wie
dza o przeszłosci własnej), a słów w napisie na
monecie - Stanislaw Suchodolski (,,Rex Boli
zlavus" - tzw. królewskie monety Bolesława
Chrobrego). Nie brak też tak bliskiego Jubila
towi tematu Orla Białego (Andrzej Grzybkow
ski i Sławomir Górzyński).

Sześć artykułów poświęconych konkret
nym pieczęciom reprezentuje jak gdyby całą
sfragistykę średniowieczną: od XIII-wieczne
go tłoka pieczętnego komesa Macieja (Dariusz
Karczewski), poprzez miejską (Adam Szwe
da), arcybiskupią (Przemysław Mrozowski)
do królewskiej (Maria Koczerska). Wymowny
jest udział autorów reprezentujących prawie
wszystkich sąsiadów Polski. Nie zabrakło śre
dniowiecznej sfragistyki litewskiej (Edmundas
Rimśa) i ruskiej (Nadeżda Soboleva) oraz he
raldyki czeskiej (Jifi Louda) i słowackiej
(Zdenko G. Alexy).

Genealogia znalazła swoje miejsce w dzia
le Szlacheckie rodowody, poświęcone w więk
szości okresowi średniowiecza. Dalsze tema
tycznie, choć nie mniej interesujące, są działy
Broń i Va,ia.

Przeglądając liczącą ponad 600 pozycji Bi
bliografię prac Stefana K. Kuczyńskiego, ze
stawioną przez Iwonę M. Dacką, natrafiamy na
książki niemal klasyczne, jak Pieczęcie książąt
mazowieckich czy Polskie herby ziemskie. Licz
ne prace grupują się wokół dwóch wielkich
tematów, którym Jubilat przez lata poświęcał
wiele uwagi: Orzel Bialy i herb Warszawy. Od
rębne monografie zostały poświęcone pieczę
ciom i herbom miast polskich, w tym wielu
miast mazowieckich. Główne obszary działania
Jubiła ta w ramach nauk pomocniczych, jak po
wiedziano wyżej, to obok heraldyki - sfragi
styka, genealogia i archiwistyka.

Bliskie są także jego związki z numizma
tyką. Był członkiem Komisji Numizmatycznej
Komitetu Nauk Historycznych PAN, a także

współredaktorem czasopism i prac zbiorowych
z tej dziedziny. W latach 1967-1986 był człon
kiem Komitetu Redakcyjnego ,,Biuletynu
Numizmatycznego", a od 1968 r. do chwili
obecnej - ,,Wiadomości Numizmatycznych",
które też w latach 1979-1982 współredagował.
Związki te wyrażają się również licznymi publi
kacjami na lamach tych wydawnictw. Wspólne
jest tu badanie znaczenia i funkcji wyobraże
nia, chociaż jego nośnikiem nie jest moneta,
tylko pieczęć.

Liczne są sprawozdania i notatki, według
których można by z powodzeniem odtworzyć
itineraria naukowe S. K. Kuczyńskiego. Każdy
bowiem wyjazd od Paryża i Londynu po Mo
skwę i ówczesny Leningrad owocował tekstem
przynoszącym konkretne i rzeczowe informa
cje. Dotyczyły one poloników w zagranicznych
archiwach i bibliotekach, międzynarodowego
życia naukowego wielu nauk pomocniczych
historii (sfragistyki, heraldyki, genealogii, archi"
wistyki), ale też często faktów pozostających na
marginesie głównych prac badawczych, a w Pol 
sce zupełnie nieznanych.

Duży jest też ciężar gatunkowy licznych
recenzji Stefana K. Kuczyńskiego, stanowią
cych istotne uzupełnienie recenzowanych prac.
Niemałą wagę Jubilat przywiązuje do popula
ryzacji, publikując często w czasopismach popu
larnych i popularnonaukowych, lub udzielając
wywiadów. Dzięki temu mają szansę przebić się
do szerszej opinii naukowe ustalenia w zakre
sie heraldyki i genealogii, co wobec dość roz
powszechnionego amatorskiego uprawiania
tych dziedzin, ma ogromne znaczenie. Niezwy
kle trafnie określi! prof. Ryszard Kiersnowski
Jubilata w Przedmowie do omawianej księgi
jako ,,znawcę i niezawodnego strażnika czuwają
cego nad poprawnością i powagą naszego Orla".
Pożytków więc dla nauki i jej organizacji, dydak
tyki, popularyzacji i działalności stowarzyszeń
płynących z aktywności prof. Kuczyńskiego, nie
sposób przecenić. Dlatego niel<lamane byty sło
wa wdzięczności do niego kierowane i życzenia
kontynuacji dalszych osiągnięć, wszak to my
sami często z nich korzystamy.

Ewa Suchodolska

Do życzeń tych dołączają też członkowie
redakcji ,,Wiadomości Numizmatycznych", dzię
kując uczestniczącemu w tym zespole od 35 lat
Koledze za wspólny trud prowadzenia pisma.
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Memoriae donatorum.
W hołdzie ofiarodawcom
Gabinet Numizmatyczny

Muzeum Narodowego w Krakowie

Pod zagadkowym i skierowanym raczej do
elitarnego widza tytułem w Nowym Gmachu
Muzeum Narodowego w Krakowie otwarto
23 maja 2003 r. jedną z najciekawszych numi
zmatycznych wystaw czasowych ostatnich lat,
czynną do grudnia tegoż roku.

Osoby ofiarodawców i numizmaty przepla
tają się w całej ekspozycji. Numizmaty przedsta
wione są w układzie rzeczowym. Poszczególnym
działom kolekcji towarzyszą tablice poświęco
ne osobom szczególnie dla tych działów zasłu
żonym, ale w gablotach zgromadzono ekspona
ty pochodzące także od innych ofiarodawców,
wymienionych w szczegółowych opisach.

Pierwsze miejsce w szeregu prezentowa
nych postaci zajął oczywiście Emeryk hr. Czap
ski. Przedstawia go nie tylko fotografia i me
dal portretowy, ale także dokumenty i listy,
zarówno od, jak i do niego adresowane. Oto
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie
wyróżnia w styczniu 1890 r. hrabiego dwuję
zycznym dyplomem uznania za przedstawionq
na wystawie dziel sztuki w 1889 1: znakomitą
i cenną kolekcję rzadkich monet, medali, orde
rów i dystynktorjow, oraz za prace literackie na
polu numizmatyki krajowej. Oto Rada Muzeum
Narodowego Polskiego w Rapperswylu (pi
sownia oryginalna) mianuje 16 X 1895 r. Hi:
Emeryka Hutten-Czapskiego członkiem honoro
wym. Oto zloty medal jubileuszowy Czapskie
go - obok gruby album z życzeniami od jego
subskrybentów, otwarty na przypadkowym wpi
sie: Jekatierina Nikolajewna Skarźinskaja, Wla
dietielnica Łubienskago muiieja Połtawska} gub.
Listy Antoniego Ryszarda i Władysława Bar
tynowskiego związane z Catalogue. Kaźmirz
Stronczyński 20 Xll 1885 r. zapowiada przysła
nie Ill części Dawnych monet polskich i pole
ca osobę wybierającą się do Stańkowa do stu
diów nad zbiorem Czapskiego w takich
słowach: Jeden z naszych spolpracownikow któ
rego za kontynuatora moich studiów numizma
tycznych uważam P Seweryn Tymieniecki adwo
kat z Kalisza. Franciszek Piekosiński 16 VII
1896 r. pisze do niewiadomej osoby: Powinszo
wać hrabiemu Czapskiemu takiej akwizycyi, mo
że sobie śmiało powiedzieć, iż dziś posiada naj-

piękniejszą i najsympatyczniejszą perlę naszej ro
dzimej numizmatyki. Nie ulega wątpliwości, że
POL€ na odwrotnej stronie dukata Łokietkowe
go jest dokonczeniem napisu na stronie poprzed
niej, na które na stronie głównej z powodu złe
go rozdziału liter miejsca zabrakło. [ ... ] Fałszerz
z bieżącego stulecia, którego p. Wierzbowski stwo
rzyl, takiego lapsusu nigdyby się nie dopuscil.
I wreszcie list samego hrabiego rozpoczęty w te
słowa: Kochany Panie Wittyg. Muszę się pochwa
lićprzed Panem ... - po czym następuje wykaz
najświeższych nabytków datowany 11 VII 1896
(12 dni przed śmiercią):
1) # Łokietka ze ŚIJ'"' Stanisławem [ ... ]
2) 10# 1562 lit. Zyg. Aug. ze zbiorów F,; Potoc

kiego od P Andrzeja [Potockiego], ktory
[Adama] Pia tera zbiór kupi/ z wbitą mikro
skopijnq Pilawą

3) # lit. 1549
4) # lit. 1565 inny niż mój
5) # Soltyka

Do tego inne materiały rękopiśmienne:
jedno z pudelek z kartoteką własnoręcznie
przez Emeryka Czapskiego sporządzoną, no
tatnik z zestawieniem zakupów monet, gruby
tom rękopiśmienny zatytułowany Spis medalow
i monet polskich lub z dziejami krainy polskiej
stycznych, Stańków 1855, ilustrowany rysunka
mi przez Elżbietę Czapską - pierwszy ręko
pis Catalogue - ale też tom Feliksa Bentkow
skiego, O nagrodach i znakach honorowych
w Polsce, przepisany ręcznie przez hrabiego
i zilustrowany przez jego córkę Zofię (swoją
drogą: ileż wolnego czasu miała ówczesna
elita1). Wszystko to ozdabiają rysunki Stań
kowa, wykonane przez samego Napoleona
Ordę. Wśród innych dokumentów zwracają
uwagę archiwalia Towarzystwa Numizmatycz
nego w Krakowie z XlX i początku XX w.,
m.in. pierwszy statut i protokół z posiedzenia
założycielskiego.

Gabloty z monetami prezentują zarówno
material starożytny, jak średniowieczny i nowo
żytny, ze słusznym pominięciem czasów naj
nowszych. Osobną gablotkę zajęty ozdoby ze
skarbu wczesnośredniowiecznego z Dzierznicy
z daru Henryka Mańkowskiego. Wśród monet
średniowiecznych, poza powszechnie znanymi
chlubami zbioru, jak denar Gnezdun civitas czy
aureus Władysława Łokietka, można zobaczyć
węgierski denar Lancea regis (dar Zygmunta
Zakrzewskiego), fragment nowoodkrytego

236



skarbu z Krakowa z XIII w. z brakteatem Dux 
Cracovien, czy choćby - już niższej rangi
- szelągi Konrada von Rothenstein i Stanów
Pruskich. Osobiście chętnie bym zobaczył obok
nich skarb z Mianowa, darowany przez Wik
tora Wittyga i możliwy do zidentyfikowania
w zbiorze MNK mimo utraty metryk. W ga
blotach z monetami nowożytnymi zobaczyć
można np. złotą odbitkę dwudenara litew
skiego z 1565 r. i znakomitości medalowe
z XVI-XVIII w. łącznie ze studukatówką Zyg
munta III.

W gablocie z banknotami zebrano wiele
nieznanych szerzej obiektów, jak szkice bile
tów kassowych Księstwa Warszawskiego (dar
Karola Plage'a), projekt banknotu 100-złoto
wego z 1830 r. Jana Minheymera ( dar Henry
ka Bukowskiego), kwit aprowizacyjny Wojska
Polskiego za dni 13-16 XII 1812 r. z powiatu
nowogródzkiego, cale bloczki niewydanych
obligacji z 1829 i 1831 r. i mało znane edycje
cegiełek patriotycznych z I wojny światowej
(błędnie jednak podpisane jako bony). Uzu
pełnieniem tego zestawu papierów wartościo
wych są dziewiętnastowieczne akcje z daru
Franciszka Biesiadeckiego, powieszone na ścia
nie w passe-partout.

Zabytki numizmatyczne, które z różnych
względów nie przystawały do systematycznego
pokazu kolekcji, zostały zgromadzone w gablo
cie ,,Osobliwości". Niektóre dla numizmatyka
wstrząsające, jak kolia z 83 denarów Bole
sława Krzywoustego i Władysława Wygnańca,
stanowiąca część ( drobną, ale jedyną zacho
waną) skarbu ze Smolic w powiecie nyskim
(dar Ludwiki hr. Colonna-Walewskiej; publi
kowana w ,,Biuletynie Numizmatycznym",
1969, s. 839-840). Obok niej maleńka złota
1/32 dukata rzekomo z 1710 r. w oprawie kar
tonowej z opisem Antoniego Ryszarda, który
przypisał tę monetę Rydze. Niestety, pomyłka
ta jest powtórzona w opisie muzealnym, gdy
w rzeczywistości jest to moneta ratyzbońska.
Jest także jedna ze słynnych książek grzbietów
kościuszkowskich biletów skarbowych.

Choć tematem wystawy są ofiarodawcy,
nie eksponuje ona wyłącznie darów. Część do
kumentów, zwłaszcza listów do Emeryka Czap
skiego, została wypożyczona ze zbiorów pry
watnych. Ich pozyskanie na wystawę daje więc
niepowtarzalną okazję poznania nowych fak
tów z historii numizmatyki.

Wystawę pomieszczono w jasnej, stosun
kowo niedużej sali, w ciekawej, choć dość
surowej aranżacji. Eksponaty są na ogól poka
zane dobrze, choć gabloty poziome są chyba
nieco za szerokie dla mniej rosłych zwiedzają
cych. Niektóre gabloty zostały oświetlone zza
pleców oglądających, co też nie ułatwia oglą
dania. Wiele monet zostało przedstawionych
dodatkowo na powiększonych zdjęciach bardzo
dobrej jakości - to na pewno słuszne rozwią
zanie.

Wystawie towarzyszy książka, która wsze
lako nie jest katalogiem ekspozycji, a raczej ob
szernym komentarzem prezentowanego za
gadnienia. Jest to pierwsza publikacja w serii
,,Z historii Muzeum Narodowego w Krako
wie", o czym informuje we wprowadzeniu dy
rektorka Muzeum, Zofia Gołubiew. W tekście
,,Muzeum Czapskich: dar i zobowiązanie"
Henryk Woźniakowski przekazał refleksje
o roli ofiarności publicznej dla kultury naro
dowej i dążeniach Towarzystwa Przyjaciół Mu
zeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Przy
pomniał zarazem o chęci współpracy członków
Towarzystwa w rozwiązaniu rozpaczliwych
potrzeb lokalowych tegoż Muzeum (Oddziału
MNK) i o składanych przez dyrekcję MNK 
zobowiązaniach w tym względzie. Tekst Elżbie
ty Korczyńskiej, ,,Pamięci donatorów", za
wiera przegląd ofiar dla Gabinetu, z mnóstwem
istotnych informacji, m.in. o trafiających do
gabinetu znaleziskach. Rozdział ,,Wielcy ofia
rodawcy" zawiera obszerne biogramy kolek
cjonerskie najszczodrzejszych ofiarodawców:
Emeryka Czapskiego, Henryka Bukowskiego,
Karola Plage'a, Ludwika Żytyńskiego, Wik
tora Wittyga, Piotra Umińskiego, Henryka
Mańkowskiego, Franciszka Biesiadeckiego,
Zygmunta i Stanisława Mineyków, Karola Wil
helma Halamy, Zygmunta Zakrzewskiego
i Jadwigi Zakrzewskiej-Kleczkowskiej, Lecha
Kokocińskiego oraz Williama M. Stancomba,
tom zaś kończy pełna lista ofiarodawców. Uwa
gę zwracają bardzo obfite i technicznie znako
mite ilustracje. Przedstawiają one numizmaty
wystawione na ekspozycji, książka jednak nie
zawiera żadnych odniesień do eksponowa
nych papierów wartościowych i archiwaliów.
Szkoda pominięcia szczególnie tych ostat
nich, gdyż, jak było widać, są to materiały istot
ne a czasem niedostępne w zbiorach prywat
nych.
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Wystawa i towarzysząca jej publikacja
poprzez prezentację bardzo ciekawego mate
riału mają jasny cel propagowania donacji dla
muzeów. Uczczenie ofiarodawców jest na pew
no skuteczną zachętą i zdaje się, że już cel
ten został osiągnięty. Wypadałoby jednak wró
cić do myśli Henryka Woźniakowskiego i za
uważyć, że poważne potraktowanie Gabinetu
Numizmatycznego w strukturze Muzeum, za
pewnienie mu bazy lokalowej nie budzącej
zażenowania wobec gości i stałej sali ekspo
zycyjnej godnej liczącej się kolekcji europej
skiej - odniosłoby skutek znacznie pewniej
szy.

Borys Paszkiewicz 

XIII Międzynarodowy
Kongres Numizmatyczny,

Madryt, 15-19 września 2003 roku

Trzynasty Międzynarodowy Kongres Nu
mizmatyczny zorganizowany został przez nu
mizmatyków z Madrytu, przede wszystkim
z Działu Numizmatycznego madryckiego Na
rodowego Muzeum Archeologicznego. Spe
cjalnego prestiżu spotkaniu nadało objęcie nad
nim patronatu honorowego przez hiszpańską
Parę Królewską. Bez wątpienia kongres ma
drycki byt najpoważniejszym tegorocznym wy
darzeniem naukowym (a po części i towarzy
skim) w świecie numizmatycznym. Wydaje się,
że w szczytowym okresie napływu uczestników
w obradach wzięto udział niemal 1000 osób.
Zarejestrowanych byto ponad 370 referatów,
z których tylko niewielka część nie została za
prezentowana.

Podobnie jak podczas poprzedniego kon
gresu, który odbyt się w Berlinie w 1997 r., te
goroczne obrady podzielone zostały na sześć
sekcji. Tradycyjnie już, spoglądając na zjazdy
w Brukseli i Berlinie, najbogatszą ofertę przed
stawili badacze starożytności. Sekcja starożyt
na miała dwie grupy tematyczne składające się
z szeregu sesji: Grecja (74 referaty wymienio
ne w programie) i Rzym (85 zgłoszonych refe
ratów). Duża liczba wykładów zaowocowała
jednak zakwalifikowaniem niektórych z tema
tów późnoantycznych do sekcji średniowiecz
nej. Prezentacje dotyczyły wszystkich regionów
antycznego świata i europejskiego Barbaricum,
chociaż gospodarze znaczącą część programu
przeznaczyli na tematykę iberyjską.

Sekcja średniowieczna, w ramach której
była też usytuowana tematyka bizantyńska, by
ła mniej liczna niż starożytna - 65 referatów,
w tym wystąpienia odnoszące się do znalezisk
monet rzymskich i bizantyńskich w Europie
środkowej oraz prezentacja poświęcona proble
matyce centralnej Azji. Zdecydowanie skrom
niejszy byt program dotyczący numizmatyki
nowożytnej, numizmatyki in genere oraz proble
matyki medalierskiej. Program sekcji oriental
nej zawierał 34 referaty. Odnosiły się one do
numizmatyki sasanidzkiej, mennictwa Kusza
nów oraz monet arabskich. Liczebnie domino
wały jednak materiały dotyczące mennictwa
chińskiego oraz dziejów pieniądza w południo
wo-wschodniej Azji.

Obrady poszczególnych sekcji odbywały
się w różnych salach w tym samym czasie.
Zmuszało to do ostrej selekcji referatów, któ
rych można byto wysłuchać. Decyzje takie były
niekiedy niezwykle trudne, bo chronologiczny
układ sesji powodował, że o wydarzeniach roz
grywających się w tym samym okresie na bli
skich sobie terenach mówiono jednocześnie
w różnych salach (w sposób szczególny dotknę
ło to osoby zainteresowane numizmatyką an
tyczną). Częstą sytuacją w salach była w związ
ku z tym ,,wymiana" uczestników obrad po
konkretnym referacie. Spotkaniom w sekcjach
towarzyszyły w dodatku sesje plenarne z dłuż
szymi niż dwadzieścia minut wystąpieniami
oraz dyskusyjne posiedzenia ,,okrągłego stołu"
- poruszanie tu spraw ogólnych i szczególnie
istotnych obecnie (np. programy komputero
we) zachęcało do udziału w nich. Tylko spraw
na organizacja obrad, starannie opracowany
program oraz tom ze streszczeniami wystą
pień, który otrzymał każdy uczestnik kongresu,
łagodziły w pewnym stopniu te niedogodności.

W dużej liczbie ciekawych referatów
(przynajmniej odnoszących się do starożytno
ści greckiej, w sekcji której uczestniczył autor
niniejszego sprawozdania, z braku możliwo
ści rzadko zaglądający do innych sal) trudno
wskazać zasługujące na specjalne wyróżnie
nie. Bardzo dobrych prezentacji byto bowiem
wiele. Większości wystąpień towarzyszyły dys
kusje, niekiedy tak burzliwe, iż trzeba byto je
kończyć zdecydowaną decyzją przewodniczą
cego obrad.

Jeśli próbować określić specyfikę kongre
su w Madrycie, to wydaje się, że wyjątkowo
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dużo było referatów badaczy młodych. To nie
wątpliwy sukces.

W obradach wzięto udział 12 przedstawi
cieli Polski. Reprezentowali oni numizmatykę
starożytną, średniowieczną i orientalną. W ra
mach ,,podsekcji" greckiej wystąpienia zapre
zentowali J. Bodzek (The bronze coins of Per 
sian satraps) oraz M. Mielczarek (Coinage of 
Nikonion. Greek cast coins between Istrus and 
Olbia, 51"-4th c. B. C. ). W sprawach rzymskich
głos zabrali: A. Bursche (Roman coins from 
Barbarian bog deposits), R. Ciolek (Die Solidi 
an der sudlichen Ostseekusten ), W. Kaczanowicz
tL'ideotogie sur !es monnaies romaines a l'epo 
que de la crise de l'Empire au Ille siecle. Les 
aspects methodologiquesy oraz B. Lichocka
(Late Roman coin-finds from the excavations at 
Kom el-Dikka in Alexandria). Odczytany zo
stał referat nieobecnego w Madrycie M. Sala
mona (An anomalous indictional cycle on Justi 
nian bronze coins from Antioch). 

W sekcji średniowiecznej referaty wygło
sili: M. Bogucki (Reasons for hiding early me 
dieval hack silver hoards), W. Garbaczewski
(Neuer Aaron, Neuer David. Der Herrscher ais 
biblischer Helci au] den hebraischen Brak/eaten 
des grosspolnischen Fursten Mieszko Ill. der 
A/te, 1171-1202), B. Paszkiewicz (Brandenburg, 
Poland, Hungary, or Russia? A set of unknown 
pennies from the 14th entury, found in the Spis 
county, Slovakia), R. Pieńkowski (Silesian brae 
teates - basic problems), S. Suchodolski (La 
symbolique d'oiseaux sur !es monnaies tchequcs 
et polonaises a la fin du X" et au commencement 
du Xie siecles. 

Na spotkaniu dotyczącym tematyki orien
talnej wystąpienie miała D. Malarczyk (Dir 
hams of Nuli lib. Mansur in Polish hoards). 

Opisując XIII Międzynarodowy Kongres
Numizmatyczny trzeba wspomnieć o niezwykle
ciekawych działaniach odbywających się poza
Pałacem Kongresowym, będącym miejscem
obrad. Dyskusji naukowej towarzyszyły re
cepcje organizowane w muzeach Madrytu.
Jednego dnia do dyspozycji uczestników były
autobusy rozwożące zainteresowanych do ma
dryckich muzeów.

Przed oficjalnym otwarciem kongresu od
były się dwa ważne spotkania: sekcji numizma
tycznej ICOM oraz Międzynarodowej Komisji
Numizmatycznej. W tym ostatnim przypadku
z żalem stwierdzić należy, że po drugiej kaden-

cji z Komisji odszedł S. Suchodolski (dane
o zmianach w składzie Komisji oraz w jej sta
tucie znaleźć się mają w najbliższym tomie
,,Compte rendu").

Z okazji kongresu wydany został kolejny
tom Survey of Numismatic Research 1996-2001, 
przygotowany pod generalną redakcją C. Alfa
ro i A. Burnetta. Jest to, jak zawsze, literatu
ra niezwykle ciekawa. Z zadowoleniem stwier
dzić można, iż wystarczy zajrzeć do zestawienia
autorów prac wskazanych w tomie, aby zauwa
żyć, iż polskie prace numizmatyczne są czyta
ne i doceniane.

Efektem kongresu, jak zawsze dotychczas,
będzie publikacja wygłoszonych referatów.

Następny, XIV Międzynarodowy Kongres
Numizmatyczny, odbyć się ma za sześć lat
w Glasgow, w Szkocji.

Mariusz Mielczarek 

Penize v promenach ćasu Iv.
- konferencja w Ołomuńcu

W dniach 7-9 października 2003 r. w sa
lach Muzeum Krajoznawczego w Ołomuńcu
odbyła się już IV konferencja z cyklu ,,Penize
v promenach ćasu". Tak jak w przypadku po
przednich, organizatorem i spiritus movens całej
imprezy byt inż. Jan Stefan, CSc, z Uniwersy
tetu w Ostrawie. Instytucjami patronującymi
konferencji były: Katedra historie Filozoficke
fakulty Ostravske univerzity, Vlastivedne mu
zeum v Olomouci, Moravske zernske muzeum
v Brne, Asociace muzei a galerii Ćeske repu
bliky - nurnismaticka kornise, Moravska
nurnisrnaticka sekce i wreszcie Ćeska numi
smaticka spolećnost, poboćka v Olomouci.
Deklarowana pierwotnie tematyka ogólna
praw i przywilejów menniczych uległa rozrny
ciu w programie, który okazał się bardzo po
jemny i zróżnicowany. Uczestnicy konferencji
otrzymali na początku zeszyty abstraktów re
feratów, co znakomicie wspomogło percepcję.

Referat wstępny pt. ,,Utvafeni stredni
Evropy (k nćkterym spolećenskyrn, trźnirn
a socialnim predpokladiun)" wygłosił Jiff
Prochazka z Brna. W bardzo interesującym
wystąpieniu Lubasa Polanskiego z Muzeum
Narodowego w Pradze pt. ,,Mincovnf opra
vnćni knćźny Emmy reginy" referent słusznie
zwrócił uwagę, że sam status wdowy po królu
francuskim nie byt wystarczającym powodem
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dla uprawnień menniczych Emmy. Zapropo
nował potraktowanie tego mennictwa jako feu
dalnego. W dyskusji Stanislaw Suchodolski
zwrócił uwagę na najnowszą interpretację men
nictwa cesarzowej Adelajdy, matki Emmy: zda
niem Ivara Leimusa bowiem i ona bila monety
jako feudal, właścicielka srebronośnego Harzu.
We własnym referacie pt. ,,Ikonografia monet
Władysława II, czyli kto przyniósł czeskie wzor
ce monet do mennicy krakowskiej w 2. ćwierci
XII w.'!" Stanislaw Suuchodolski zestawi!
wiele znanych analogii ikonograficznych mię
dzy mennictwem Władysława Wygnańca a de
narami czeskimi i dowiódł, że zapożyczenie
to miało charakter jednorazowy i mogło być
związane z osobą biskupa krakowskiego Radzi
ma, prawdopodobnie Czecha. Robert Pień
kowski w referacie ,,Brakteaty śląskie i czeskie
- podobieństwa i różnice" dotknął jednego
z trudniejszych zagadnień numizmatyki środko
woeuropejskiej średniowiecza, jako że rozróż
nienie monet obu krajów budzi wiele wątpliwo
ści. Jan Smerda z Brna przedstawił sylwetkę
rzeźbiarza i kolekcjonera Rudolfa Kratochvfla
z Ostrawy. Wojciech Łonak z Olesna w refe
racie ,,Moneta rzymska na Śląsku" omówił
stan pracy nad nowym inwentarzem znalezisk,
aktualizującym i rozszerzającym dawną publi
kację E. Konika. Barbara Butent-Stefaniak
z wrocławskiego Ossolineum w referacie ,,Zna
leziska wczesnośredniowiecznych monet na
Śląsku (X-pol. XII w.)" nie tylko zaprezento
wała swoją kwerendę do inwentarza znalezisk,
ale także nowe zjawiska, które w świetle zgro
madzonego materiału stają się widoczne,
zwłaszcza obol zmarłych, w poprzedniej edycji
.Polskich skarbów wczesnośredniowiecznych"
niemal nie występujący. Zupełnie nieznane za
soby archiwów wrocławskich w kwestii znale
zisk monet zrekapitulował Krzysztof Demi
dziuk z Wrocławia (,,Archiwalia archeologiczne
jako źródło do numizmatyki Śląska"). Archiwa
lia te zachowały się aż w 90%, przede wszyst
kim pochodzą z założonego w 1815 r. Muzeum
Archeologicznego i zawierają znaczną liczbę
informacji o różnym stopniu szczegółowości.
Dzień zakończyła prezentacja ogromnych ba
rokowych organów w parafialnym kościele św.
Maurycego w Ołomuńcu.

Drugi dzień został rozpoczęty referatem
Antona Fiali z Bratysławy, ,,Mincove privilćgia
kral'ovnej Marie a kral'a Żigmunda v Uhor-

sku a ich vyznarn na obeh rninci v strednej
Európe". Szczególnie interesująco wypadło
w nim zagadnienie inflacji kwartingów króla
Zygmunta. Michal Zawadzki z Zamku Królew
skiego w Warszawie w referacie ,,Problem sei
gerowania monet w świetle badań nad półgro
szami jagiellońskimi" omówił ciekawe wyniki
analizy wag półgroszy jagiellońskich. Jiff Hana
z Pilzna w swoim wystąpieniu ,,Zapado- a jiho
ćeska rnincovni privilegia druhć poloviny 15.
stoleti (K problerniim identifikace mincovnf
produkce )", szczegółowo przedstawiwszy emi
sje drobnych, anonimowych monet w okresie
husyckim, zajął się ich atrybucją do mennic
i panów menniczych. Borys Paszkiewicz w re
feracie ,,Prawa mennicze polskich książąt dziel
nicowych" rozważa! podstawy prawne emisji
monetarnej władców regionalnych w Polsce na
przełomie XII i XIII w. Ciekawe były wzorce
figur dukatów węgierskich kładzione na od
ważnikach norymberskich w referacie Very
Michnovej z Ołomuńca ,,Obraz uherskeho
dukatu V pojeti norimberskych vyrobcii min
covnich vah a zavaźi". Dalej nastąpiła część
obrad poświęcona XX wiekowi, gdzie m.in.
Janusz Kujat ze Świebodzic omówił ,,Zastęp
czy pieniądz znaczkowy na Śląsku w latach
1914-1924" - chodzi tu o wykorzystywanie
oprawianych znaczków pocztowych do zdawko
wych płatności. Kolejna grupa referatów zaty
tułowana ,,Nobiles et nurnrnis'' objęła wystą
pienia Miroslava Husa z Pilzna .Nedatovana
tolarova klipa Jana Oldricha z Eggenbergu
ze sbfrky ZCM [Zapadnoćeskeho muzea] v
Plzni", Josefa Hrdego z Brna ,,Marsa! J. Ra
decky z Radce - druhy źivot na medaili"
i Jana Videmana z Krornćiiźa ,,Mincovnf a nu
rnismaticka aktivita Khevenhullerii".

Bardzo ciekawy był referat Daniela Kia
nicki z Muzeum Monet i Medali w Krzemni
cy, .Kral'ovskf striebornf jazdci kremnickej
mincovne v 18. storoći", o organizacji konwo
jów ze srebrem do mennicy w XVII-XVIII w.
Jiff Militky z Pragi (,,Nova interpretace nale
zu zlate byzantske mince z Libice nad Cidli
nou") przedstawi! następnie pasjonujące za
gadnienie znalezisk obciętych bizantyńskich
monet złotych z IX-X w. w Europie Środko
wej. Równie ciekawy - lecz wygłoszony już
uprzednio na kongresie madryckim - był re
ferat Romana Zaorała (obecnie z Uniwersyte
tu Karola w Pradze), ,,Mincovnictvf 13. stoleti
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v Cechach a na Moravć ve svetle nalezu Fuch
senhof (Rakousko ). Pokus o typologii a chro
nologii raźeb z let 1260-1276". Referent za
proponował dość precyzyjną atrybucję wielu
typów średnich brakteatów czeskich, nawiązał
również do tematyki szerokich brakteatów
śląskich, proponując przypisanie brakteatu Fbg
99 (z Barankiem Bożym) do Czech. Jan Stepan
z Ołomuńca przedstawi! oparte na źródłach
archiwalnych .Poznamky k zarnestnancum
olornouckć mincovny 17. stoleti", a Małgorza
ta Koperwas z Muzeum Lubelskiego ,,Skarb
monet polskich i obcych z XV/XVI w. z Lu
blina, ul. Grodzka 4/6 jako przykład typowego
depozytu monetarnego z terenów Polski".
Skarb ten okazał się niezupełnie typowy, za
wierał bowiem rzadki w polskich znaleziskach
grosz praski króla Jerzego. Dzień roboczy
zakończyło wystąpienie Jana Hunki z Nitry,
,,Nalezy stredoeurópskych mind zo 14.-17.
storoćia na Slovensku (doklad vzajornnćho
ovplyvńovania ekonomik suscdnych hospo
darskych oblasti)", po którym w salach Mu
zeum nastąpiło spotkanie towarzyskie uczest
ników.

Czwartek, ostatni dzień konferencji, roz
począł się referatem Kvetoslava Growki z Ar
chiwum Państwowego w Jeseniku, ,,Vypoved'
numismatickćho materiału z bani kostelu na
Jesenicku", To nowatorskie spojrzenie na spe
cyficzną kategorię zabytków, jaką są monety
z puszek na wieżach kościelnych, dało nieocze
kiwaną wiedzę o historii regionu. Pozostałe
referaty dotyczyły historii badań numizmatycz
nych: Jan Hunka, ,,Vplyv numizmatickych
prac z 18. aż prvej polovice 20. starocia na
vznik a rozvoj slovenskej numizmatiky"; Dag
mar Grossmannova, Jan T. Stefan, ,,Stare tisky
knihovny numismatickćho oddeleni Mora
vskćho zernskćho muzea v Erne a jejich
ilusrrace" i na koniec Krzysztof Filipow, ,,An
toniego Wagi «Nazwiska monet ... » - zapo
mniane dzieło polskiej literatury numizmatycz
nej XIX wieku".

Po zakończeniu uczestnicy konferencji
mieli sposobność obejrzenia reliktów tzw. Pała
cu Przemyślidów, tzn. w istocie romańskiej re
zydencji biskupiej przy katedrze św. Wacława.

Konferencja była - jak widać - bogata
w treści, może nawet zbyt bogata, zabrakło
w niej bowiem bardziej jednoznacznej linii pro
gramowej, i to mimo istnienia gremium okre-

ślonego jako ,,komitet przygotowawczy i pro
gramowy". Dala jednak dzięki temu właśnie
dobry przegląd badań numizmatycznych Czech,
Słowacji i Polski - i to staje się jej głównym
walorem. Cykliczne spotkania - cztery konfe
rencje i jedno seminarium - organizowane
od kilku lat na Morawach dają coraz lepsze od
zwierciedlenie postępu czeskich badań numi
zmatycznych, a regularnie publikowane tomiki
materiałów zastępują stopniowo niewydawa
ne od lat czeskie naukowe czasopismo numi
zmatyczne. Pojawiają się badacze młodego po
kolenia, numizmatycy z małych ośrodków,
mający sporo nowego i ciekawego do powie
dzenia. ,,Penize v prornćnach ćasu" zaczynają
stymulować czeskie badania numizmatyczne.
W tym roku bardzo wyraźny byt też udział nu
mizmatyków polskich, co sygnalizuje niedosta
tek spotkań tego rodzaju w Polsce. Można więc
sądzić, że ten cykl konferencji się utrwali! i bę
dzie odgrywa! nie mniejszą rolę w następnych
latach.

Borys Paszkiewicz 

Tadeusz Janusz Horbacz 
(1950-2002) 

W dniu 23 lipca 2002 r. odszedł od nas Ta
deusz Janusz Horbacz - archeolog, pasjonu
jący się również, obok innych zainteresowań,
numizmatyką.

Urodził się w 1950 r. w Łodzi. Po matu
rze, zdanej w 1968 r. w III Liceum Ogólno
kształcącym im. T. Kościuszki w Łodzi, roz
począł Tadeusz studia archeologiczne na
Uniwersytecie Łódzkim (1968-1973). Jeszcze
przed ich ukończeniem podjął pracę w Mu
zeum w Łęczycy (1972-1976), gdzie po raz
pierwszy zetknął się z monetami pochodzący
mi ze znalezisk. Stalo się to przy okazji odkry
cia skarbu groszy praskich w Ozorkowie pod
Łodzią. Skarb ten trafił do Muzeum w Łęczy
cy i Tadeusz nie mógł doczekać się końca jego
konserwacji. Próbował sam je czyścić, aby szyb
ciej rozpocząć prace nad rozpoznaniem monet
i przygotowaniem całości materiału do publi
kacji. Zatruł się przy tym tlenkami miedzi. Ten
pośpiech bardzo dobrze Go charakteryzował
- był niesłychanie impulsywny, a jednocześnie
bardzo pracowity, o czym może świadczyć
liczba ponad 200 opublikowanych prac nauko
wych. W większości były poświęcone zagad-

241 



nieniom ściśle archeologicznym, co oczywiście
wynikało z charakteru Jego pracy, jednak pu
blikacje numizmatyczne pojawiały się w Jego
działalności naukowej systematycznie. Notatka
w ,,Wiadomościach Numizmatycznych" w 1973
r. o skarbie z Ozorkowa jest bodajże w ogóle
Jego pierwszą publikacją naukową, a ostatnia
- o monetach znalezionych na cmentarzy
sku w Dobrzyniu nad Wisłą - ukazała się
w ,,Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicz
nych" w 2003 r., już po Jego śmierci.

Przy okazji opracowywania znalezisk mo
netarnych Tadeusz często współpracował z za
przyjaźnionymi numizmatykami: Andrzejem
Mikołajczykiem (wspólna publikacja skarbu
groszy praskich z Ozorkowa), Jerzym Piniń
skim i niżej podpisaną (publikacja skarbu
talarów z Podłężyc). Bardzo chętnie i bezin
teresownie pomagał kolegom-archeologom
w określaniu monet pochodzących z ich wyko
palisk. Był stałym i mile widzianym Gościem
w Gabinecie Numizmatycznym Muzeum Ar
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi,
gdzie obficie korzystał z biblioteki oraz porad
pracowników.

Dla porządku przypomnijmy jeszcze, że po
odejściu w 1976 r. z Muzeum w Łęczycy i po
krótkim epizodzie nauczycielskim, został przy
jęty do pracy w Katedrze Archeologii Uniwer
sytetu Łódzkiego (1976-1984), gdzie miał się
zajmować badaniami archeologicznymi na tra
sie autostrady A2, którą planowano w związ
ku z olimpiadą w Moskwie. Ani do tych badań,

ani do budowy autostrady wówczas nie doszło,
jednak miał wtedy Tadeusz okazję do kom
pleksowego zbadania zamku w Bobrownikach
na Kujawach, co zaowocowało m.in. opracowa
niem znalezionych tam monet.

Później, przez kilka lat, zajmował się
archeologią z pozycji tzw. wolnego strzelca
(1985-1989), bez oparcia w stałym etacie, aby
wreszcie zatrudnić się w Służbie Ochrony Za
bytków w Sieradzu (1989-2002). Tak podczas
pracy nieetatowej, jak i podczas pracy w służ
bie konserwatorskiej systematycznie napoty
kał na znaleziska numizmatyczne i - w mia
rę możliwości - je publikował, najczęściej, bo
aż 24 razy, w WN. 

Szczególną zasługą Tadeusza dla numiz
matyki było pozyskanie do opracowania pozo
stałej części skarbu talarów z początku XVIII 
w. z Podłężyc k/Sieradza, liczącego ogółem 155
monet, z którego 27 egz. znalazło się uprzed
nio w posiadaniu Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi.

Tadeusz bardzo dzielnie znosił gwałtownie
rozwijającą się chorobę, która z dnia na dzień
Go powaliła. Do końca jednak snuł plany
naukowe i zawodowe, z niecierpliwością ocze
kiwał na kolejny tom ,,Łódzkich Sprawozdań
Archeologicznych", gdzie byt drukowany arty
kuł Jego współautorstwa i który udało się nam
dostarczyć Mu w ostatniej niemal chwili.

Wraz z Jego odejściem polska archeologia
i numizmatyka straciły ważnego badacza, my
zaś - serdecznego Przyjaciela.

Bardzo nam Go brakuje.
Ewa Hane-Małkowa

Je17y Maik

Bibliografia prac drukowanych T. J. Horbacza
z zakresu numizmatyki:

l. Ozorków, pow. Łęczyca. Skarb monel zXIV 
w. (notatka wstępna}, WN XVII, 1973, z. 4
(66), s. 239.

2. Studzianki, pow. Rawa Mazowiecka.
Skarb monet z początku XVII w (notatka
wstępna), WN XVIII, 1974, z. 4 (70),
s. 250-251 [współautor: Andrzej Szym
czak].

3. Skarb groszy z XIV w. z Ozorkowa pod Ło
dzią, WN XIX, 1975, z. 3 (73), s. 129-152,
tabl. V-VIII [współautor: Andrzej Miko
lajczyk].
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4. Znaleziska monet z Łęczycy i okolic, WN 
XX, 1976, z. 2 (76), s. 121-123.

5. Wólka Łasiecka, woj. Skierniewice, WN 
XX.III, 1979, z. 2 (88), s. 116.

6. Wloclawek, Stary Rynek, WN XX.IV, 1980,
z. 4 (94 ), s. 243.

7. Bobrowniki, woj. Wloclawek, WN XX.IV, 
1980, z. 4 (94), s. 243.

8. Susk, gm. Sierpc, woj. Plock, WN XX.V,
1981, z. 1 (95), s. 54.

9. Ustronie, gm. Bądkowo, woj. Wloclawek,
WN XX.V, 1981, z. 1 (95), s. 54.

10. Zameczek, gm. Przytyk, woj. Radom, WN 
XX.V, 1981, z. 1 (95), s. 55-56.

11. Łuków, gm. Wieniawa, woj. Radom, WN 
XX.V, 1981, z. 1 (95), s. 56.

12. Zajrzew, gm. Skierniewice, WN XXV, 1981,
z. 1 (95), s. 56.

13. Bobrowniki, gm. Fabianki, woj. Wloclawek.
Monety z zamku, WN XX.V, 1981, z. 3-4
(97-98), s. 207.

14. Brodnia Dolna, gm. Buczek, woj. Sieradz,
WN XXX, 1986, z. 3-4 (117-118),
s. 242-243.

15. Kuszyna, gm. Kielczyglow, woj. Sieradz, WN 
XXX, 1986, z. 3-4 (117-118), s. 243.

16. Czestków B, gm. Buczek, woj. Sieradz, WN 
xxx, 1986, z. 3-4 (117-118), s. 244.

17. Drzewica, gm. loco, woj. Radom, WN 
XXX, 1986, z. 3-4 (117-118), s. 245.

18. Kazimierza Stronczynskiego opisanie skar
bu monet z Golic, ,,Na sieradzkich szla
kach" [Kwartalnik Regionalnej Pracowni
Krajoznawczej w Sieradzu], R. IX, 1994,
nr 1 (33), s. 21-23.

19. Skarb udarów z początków XVIII w. od
kryty w Podłężycach kolo Sieradza,
,,Sieradzki Rocznik Muzealny", t. 10,
1995-1996, s. 127-142 [współautorzy: Ewa
Hane-Maik, Jerzy Piniński].

20. Kurek, cz. wsi Jasionna, gm. Blaszki, woj.
sieradzkie. Skarb monet z polowy XVII w.,
WN XLI, 1997, z. 3-4 (161-162),
s. 193-196.

21. Monety z pierwszego sezonu prac wykopali
skowych przy pokolegiackim kościele far
nym w Wieluniu, WN XLII, 1998, z. 1-2
(163-164), s. 69-82 [współautor: Błażej
Muzolf].

22. Pojedyncze znaleziska monel z Polski cen
tralnej, WN XLII, 1998, z. 1-2 (163-164),
s. 83-88.

23. Radom, m. pow., WN XLIV, 2000, z. 1
(169), s. 75.

24. Nowe znaleziska monetarne w badaniach
archeologicznych na Gomym Śląsku, Kuja
wach i w Polsce Środkowej, WN XLIV, 
2000, z. 2 (170), s. 208-214.

25. Srebrna bransoletka z polskich monet nowo
żytnych. Przyczynek do problematyki dzie
więtnastowiecznej ,, biżuterii patriotycznej",
[w:] Archaeologia et historia. Księga jubile
uszowa dedykowana Pani Profesor Roma
nie Barnycz-Gupiencowej, Łódź 2000,
s. 281-288 [współautorka: Krystyna Na
dolska].

26. Monety z kościoła św. Mikołaja w Warcie,
WN XLV, 2001, z. 1 (171), s. 79-85.

27. Monety ze stanowiska nr 10 w Dobrzyniu
nad Wisłą, ul. Zjazd 1, ,,Łódzkie Sprawoz
dania Archeologiczne", TVIII/2002-2003,
s. 381-387.

Prof. Witold Korski 
(1918-2003) 

Dnia 8 stycznia 2003 r. zmarł w Krakowie,
po wieloletniej chorobie, prof. Witold Korski
- członek honorowy Polskiego Towarzystwa
Archeologicznego i Numizmatycznego, wybit
ny architekt, artysta-rzeźbiarz, medalier i nu
mizmatyk.

Urodzi! się dnia 24 lipca 1918 r. w Tarno
brzegu. Studia architektoniczne (przerwane
wojną) odbył na Politechnice Warszawskiej
w latach 1936-39 oraz kontynuował je i ukoń
czy! w 1947 r. na Politechnice Krakowskiej,
pod kierunkiem swego mistrza prof. Adolfa
Szyszko-Bohusza. Równocześnie studiuje na
Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą
ukończy! w 1948 roku. Pracę zawodową pod
jął w latach 1945-46 jako asystent prof. Szysz
ko-Bohusza w Biurze Odnowienia Zamku
Królewskiego na Wawelu, a następnie w Biu
rze Proj. Miastoprojekt w Łodzi w latach
1949-65, w toku której powstał projekt i reali
zacja budowy (wspólnie z Ojcem Józefem Kor
skim) monumentalnego gmachu Teatru Wiel
kiego w Łodzi oraz Domu Technika, VII Domu
Akademickiego i kościoła św. Teresy w Łodzi.
W Krakowie zaprojektował i zrealizował m.in.
budowę kościoła w Prokocimiu Nowym.

Równocześnie pracował naukowo na Poli
technice Krakowskiej, gdzie w latach 1953-57
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kierowa! Zakładem Proj. Architektury Spo
łeczno-Usługowej. W latach 1957-70 by! do
centem, a w 1970 r. otrzyma! tytuł profesora
i objął stanowisko kierownika Zakładu Archi
tektury U żyt. Publicznej w Instytucie Projekto
wania Architektonicznego. W latach 1964-66
był Dziekanem Wydziału Architektury Poli
techniki Krakowskiej i członkiem Senatu tej
uczelni od 1973 r. 

Jednocześnie jako docent na Wydziale
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
prowadzi! wykłady w latach 1964-68. Jego naj
bardziej znaną realizacją rzeźbiarską jest po
mnik Janusza Kusocińskiego (wspólnie z J. Po
tępą), znajdujący się w Warszawie od 1979 r. 

Jest laureatem licznych konkursów archi
tektonicznych - krajowych i zagranicznych.
Za swą pracę zawodową i osiągnięcia twórcze
wyróżniany by! i nagradzany licznymi medala
mi i odznaczeniami państwowymi i resortowy
mi, w tym Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

W dorobku swym posiada liczne opraco
wania naukowe z zakresu teorii architektury.
By! wybitnym pedagogiem i architektem - do
ostatka czynnym członkiem Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie.

Dla numizmatyków pozostanie zawsze
w pamięci jako znakomity medalier i wybitny
znawca numizmatyki. W dokonaniu medalier
skim Profesora znajduje się blisko 300 medali
lanych artystycznie bądź bitych w Mennicy
Warszawskiej. Twórczością medalierską zajął
się Profesor od 1965 roku, dokumentując swy-

mi medalami m.in. życie organizacyjne PTA
i PTAiN. Wymieńmy chociażby niektóre z jego
,,numizmatycznych" medali: ,,Zygmunt Za
krzewski" - 1967; ,,SO-lecie założenia Towa
rzystwa Numizmatycznego w Krakowie połą
czone z XVI Walnym Zjazdem PTA:' - 1968;
,,Zasłużony dla Numizmatyki Polskiej" oraz
,,Zasłużonemu dla Numizmatyki Polskiej" -
1970; ,,50--lecie PTA:' -1970; ,,Wystawa meda
li polskich w Paryżu" -1971; ,,10--lecie Sekcji
Numizmatycznej w Łodzi" - 1971; ,,VII wie
ków Monety Pomorskiej w Szczecinie" -1971;
,,Mikołaj Kopernik" - 1972; ,,Jan Hopliński"
- 1974; ,,XXV-lecie Pierwszej Sekcji Numi
zmatycznej Śląska - Wroclaw" - 1974; me
dale Ogólnopolskich Sesji Numizmatycznych
w Nowej Soli - 1971, 75, 77; ,,90--lecie Towa
rzystwa Numizmatycznego w Krakowie po
łączone ze 150-leciem urodzin E. Hutten
-Czapskiego" - 1980; ,,Bene Mereriti" -
PTAiN - 1980; ,,W 100--lecie założenia Towa
rzystwa Numizmatycznego w Krakowie" -
1988 i wiele innych medali, np. poświęconych
J. Lelewelowi, T. Kościuszce, K. Dąbrowskie
mu czy zdarzeniom bieżącego życia kulturalne
go i społecznego.

Jego twórczość medalierska zyskała wy
różnienia i nagrody krajowe i zagraniczne
- w Barcelonie, Arezzo czy we Florencji. Jed
nak największym dokonaniem - jako wkład
prof W. Korskiego w dzieje medalierstwa pol
skiego, jest tzw. ,,Seria Królewska PTAiN",
zaprojektowana w całości przez Niego i wy
konana w Mennicy Warszawskiej w latach
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1971-1986. Składa się ona z 44 medali poświę
conych działalności i życiu królów i książąt pol
skich, z podkreśleniem ich emisji monetarnych,
skomponowana i oddana zgodnie z duchem
epoki każdego władcy. Seria ta ma ogromną
wartość artystyczną i poznawczą. Prof. W. Kor
ski - jako zapalony numizmatyk, kolekcjoner
i badacz, dzięki swej niebywałej renesansowej
erudycji, głębokiej wiedzy i artystycznej finezji
- potrafił na tych niewielkich krążkach metalu
oddać wiernie istotę zdarzeń historycznych,
przybliżając i przypominając je rzeszom pol
skich numizmatyków i kolekcjonerów. Twór
czość medalierska prof. Witolda Korskiego do
czekać się winna szczegółowej i pogłębionej
analizy i właściwej oceny.

Swe doświadczenia z dziedziny heraldyki,
uzyskane w toku wieloletniego projektowania
Serii Królewskiej, wykorzysta! w genialny spo
sób przy tworzeniu w 1987 r. - na zapro
szenie kard. Macharskiego - relikwiarza blog.
Jadwigi - Królowej Polski (później świętej) na
Wawelu. Relikwiarz ten - w obecności jego
twórcy - poświęcił papież Jan Paweł II (na
zdjęciu prof. W. Korski przy relikwiarzu).

Wystawy medali prof. Korskiego stano
wiły wydarzenia artystyczne - wystarczy cho
ciażby wspomnieć krakowską wystawę z 1980 r. 
w Stow. Architektów Polskich, poświęconą
głównie projektom i medalom Serii Królew
skiej, entuzjastycznie przyjętą przez krytyków
sztuki i prasę. Monograficzną wystawę medali
Serii Królewskiej w 1992 r. przygotowało Mu
zeum w Grudziądzu. Liczne są katalogi i opra
cowania ,,Serii".

Jak sam o sobie pisał Profesor (BN, 1988)
- ,,Jestem rzeźbiarzem z wyboru, architek
tem z zawodu a numizmatykiem od wczesnej
młodości. »Ordinatio« Witruwiusza tkwi w mej
podświadomości". A przecież Witruwiusz pod
kreślał, że architekt musi umieć wszystko' I ta
kim właśnie wszechstronnym twórcą jawi się
nam Profesor - medalierem, numizmatykiem,
rzeźbiarzem i architektem.

Bibliografia Jego prac z zakresu numizma
tyki i medalierstwa (wykaz poniżej) obejmuje
ok. 40 prac - artykułów, recenzji i opracowań.
Potrafił szczodrze dzielić się swoją wiedzą
- był przy tym ukochanym profesorem-wy
chowawcą dla swych studentów. Członkowie
PTA, PTAiN i PTN mieli wielokrotnie możli
wość słuchać Jego wykładów na tematy numi-

zmatyczne i medalierskie, i to w różnych zakąt
kach Polski.

Wiele swego cennego twórczego czasu po
święcał na prace organizacyjne w Towarzystwie.
W latach 1961-67 był członkiem komitetu
redakcyjnego WN, brał czynny udział w pra
cach Komisji Numizmatycznej ZG PTAiN,
spełnia! liczne funkcje w macierzystym Od
dziale Krakowskim PTA i PTAiN.

Za swą działalność w ramach Towarzy
stwa wyróżniany był wszystkimi medalami i na
grodami. Na Walnym Zjeździe PTAiN w Łodzi
w 1981 roku otrzymał najwyższą godność To
warzystwa - Członkostwo Honorowe PTAiN. 

Do wielu zalet ducha i umysłu, jakie po
siadał, dodać należy dar uczynności i bezinte
resowności, o czym świadczą chociażby Jego
liczne darowizny dla instytucji i muzeów. Przy
pomnijmy dary (1972) dla Muzeum Sztuki
Medalierskiej we Wroclawiu - medali i pro
jektów własnych oraz swego mistrza prof. Jana
Hoplińskiego; czy dar ,,serca" - denara Miesz
kowego dla Muzeum Hutten-Czapskich w Kra
kowie w 1988 r. z okazji 100-lecia Towarzystwa
Numizmatycznego w Krakowie.

Gromadzona przez Niego kolekcja numi
zmatyczna była przede wszystkim warsztatem
pracy naukowej Profesora - o czym świadczą
liczne, opracowane na jej podstawie, artykuły
numizmatyczne czy przygotowana przez Niego
w 1973 r. reedycja prac: Henryka Mańkow
skiego Fałszywe monety polskie z 1930 r. i Ka
rola Beyera O monetach polskich podrobio
nych ... z 1909 r. W pracach swych jawi się jako
jeden z najwnikliwszych badaczy fałszerstw nu
mizmatycznych, którego ustalenia są do dzisiaj
aktualne i odkrywcze.

Ze śmiercią prof. Witolda Korskiego ode
szła do historii pewna epoka badawcza w dzie
dzinie numizmatyki polskiej, ludzi-instytucji,
tak charakterystyczna właśnie dla interdyscy
plinarnej, renesansowej kultury naukowej Kra
kowa. Badaczy wychowanych w głębokim umi
łowaniu swej narodowej historii i kultury,
wiernych miastu i tradycji; ukochanych przez
swych uczniów i bliskich, umiejących ,,tworzyć"
wokół siebie swoistą ,,szkolę" opartą o wzajem
ne poszanowanie w dążeniu do zdobywania
autentycznej wiedzy, kochających przeszłość
- dla przyszłości.

Te przymioty życia i ducha Profesora pod
kreślali Jego uczniowie i przyjaciele, żegnając
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Go 13 sierpnia 2003 r. na krakowskim Cmen
tarzu Rakowickim, gdzie spoczął w rodzinnym
grobowcu Dunin-Wąsowiczów.

Bibliografia prac numizmatycznych Witolda
Korskiego

Jeszcze o fałszywym półkopku bez wie11ców
z 1: 1564 (WN 1959, z. 1-2, s. 77)
Malo znany medal Stefana Batorego na
zdobycie Inflant i Połocka w roku 1582
(WN 1960, z. 1, s. 84--86)
Nieznany portugal litewski Jana Kazimierza
z roku 1650 (WN 1960, z. 1, s. 87-91)
Jeszcze o portugale litewskim (talarze) Jana
Kazimierza z 1: 1950 (WN 1960, z. 4,
s. 244--245)
W sprawie autentyczności talara gdańskie
go z roku I 567 (WN 1961, z. 1, s. 32-38)
Talmy koronne Jana Kazimierza z mennicy
krakowskiej (WN 1961, z. 4, s. 223-229)
Czy nowa odmiana talara elbląskiego z roku
1671? (WN 1962, z. 2, s. 116-121)
Nowe medale polskie (WN 1962, z. 2,
s. 122)
Falsyfikat grosza krakowskiego Kazimierza
Wielkiego (WN 1962, z. 3-4, s. 273-276)
Talmy koronne Jana Kazimierza (dokończe
nie) (WN 1963, z. 2, s. 76-79)
Medalion norwidowski (WN 1963, z. 3,
s. 130)
(rec.) T. Kalkowski, Tysiąc lat monety
polskiej, Kraków 1963 (WN 1964, z. 4,
s. 186-188)
O kompozycji plastycznej polskich talarów
bezportretowych (WN 1964, z. 4, s. 248-250)
Fragment skarbu srebrnego z Wielkopolski
(WN 1966, z. 4, s. 248-250)
O ilustracji monet (BN 1965, nr 5, s. 82-85)
Czy nowa odmiana talara z 1583 roku?
(BN 1966, nr 9, s. 148-151)
Medal Team, Wielkiego w Łodzi (BN 1967,
nr 26, s. 477-479)
Piękny talar Stefana Batorego (BN 1968,
nr 31, s. 579-583)
Z rozważan nad kompozycją pola monety
(BN 1968, nr 32, s. 606-613)
Medal na 85-lecie urodzin prof Jana Ho
plinskiego (BN 1974, nr 2, s. 28-31)
Jan Hoplinski (19.IV/887-19.J.1974) (BN 
1974, nr 4, s. 74--76)
Aukcja zbioru Stanisława Herstala w Los
Angeles (BN 1974, nr 5, s. 96-98)

Nieznany denar Władysława Łokietka? (BN 
1974, nr 9, s. 169-170)
Medal Serii Krolewskiej - Jan Olbracht
(BN 1980, nr 2, s. 34--36)
Medal z Serii Królewskiej -Aleksander Ja
giellonczyk (BN 1980, nr 3, s. 55-56)
Medal na Jubileusz Krakowskiego Towarzy
stwa Numizmatycznego (BN 1980, nr 3,
s. 57-58)
Medal z Serii Królewskiej - Kazimierz
Jagiellończyk (BN 1980, nr 7, s. 135-137)
Medal z Serii Królewskiej - Zygmunt
I Stary (BN 1981, nr 1, s. 12-14)
Medal z Serii Królewskiej - Zygmunt li
August (BN 1981, nr 2, s. 36-38)
Medal z Serii Królewskiej - Stefan Ba101y
(BN 1981, nr 3, s. 55-57)
Medal z Serii Królewskiej - Zygmunt 111
Waza (BN 1981, nr 9, s. 170-171)
O medalach Jana Hoplinskiego (Biuletyn
Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wro
cławiu, 1982, nr 2, s. 14--20)
Ś.p. Kazimierz Zbichorski (Mowa pogrze
bowa W Karskiego) (BN 1983, nr 10,
s. 207-208)
Relikwiarz błogosławionej królowej Ja
dwigi na Wawelu (BN 1987, nr 4-6,
s. 33-38)
O medalach Za Zasługi dla Numizmatyki
i Archeologii Polskiej (BN 1988, nr 4--6,
s. 8-10)

Lech Kokocinski

Gabriela Sukiennik 
1.03.1938 - 28.05.2003 

W przeddzień wyjazdu na zakładową
wycieczkę do Londynu, wychodząc z pracy
Gabriela serdecznie pożegnała się ze wszyst
kimi pracownikami Gabinetu Numizmatycz
no-Sfragistycznego Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu. Była radosna,
uśmiechnięta i bardzo cieszyła się z czekających
Ją wrażeń. Wtedy nie wiedzieliśmy, że widzi
my Ją po raz ostatni ... Wiadomość o Jej śmierci
spadła na nas jak grom z jasnego nieba. To byto
nie do uwierzenia. Wieczorem 28 maja Gabrie
la zmarła nagle w Londynie w otoczeniu kole
żanek i kolegów z Ossolineum, z którymi oglą
dała tego dnia polskie pamiątki zgromadzone
w Instytucie im. Piłsudskiego i Muzeum Sikor
skiego.
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Gabriela Sukiennik urodziła się w marcu
1938 r. w niewielkiej miejscowości Nart Stary
w powiecie Nisko. Tuż po zakończeniu II woj
ny światowej przeniosła się wraz z rodzicami
na Dolny Śląsk. Wychowywała się w domu oj
ca leśnika, mającego pod swą pieczą lasy
w okolicach Prochowic. Pierwsze nauki pobie
rała w legnickich szkołach. W 1957 r. rozpo
częła studia na lubelskim KUL-u. Trzy lata
później przeniosła się na Uniwersytet Wro
cławski, gdzie ukończyla Wydział Filozoficz
no-Historyczny, specjalizując się w historii sta
rożytnej.

Prawie cale Jej życie zawodowe związa
ne byto z Ossolineum. Pracowała tu od lipca
1965 r., początkowo w działach bibliotecznych,
a następnie w Gabinecie Numizmatyczno--Sfra
gistycznym, którego kierownictwo objęła
w 1987 r. Opracowywała i katalogowała osso
lińskie zbiory monet starożytnych, gromadziła
i studiowała fachową literaturę, a ukorono
waniem Jej wieloletniej pracy są cztery tomy
katalogu monet rzymskich ze zbiorów Ossoli
neum (piąty, ostatni tom jest właśnie przygo
towywany do druku). Była uznanym i niekwe
stionowanym autorytetem w tej dziedzinie, do
niej też najczęściej kierowali swe kroki wro
cławscy archeolodzy z prośbami o określenie
i datowanie monet antycznych pochodzących
z wykopalisk.

Gabriela Sukiennik zajmowała się także
sfragistyką, rozpoczęta opracowywanie kolekcji
tłoków pieczętnych przechowywanych w osso
lińskim Gabinecie. Pisała również problemowe
rozprawy z tej dziedziny.

Interesowała się także medalierstwem.
Przez wiele lat pracowała nad skatalogowa
niem i powiększeniem kolekcji medali i plakiet.
Prowadziła nie tylko zakupy nowych ekspona
tów, wiele z nich zostało podarowanych do
zbiorów Ossolineum przez twórców i jednocze
śnie Jej bliskich przyjaciół - medalierów i pla
styków. Z wieloma wrocławskimi i nie tylko
wrocławskimi artystami łączyły Gabrielę więzy
bliskiej i serdecznej przyjaźni. To właśnie dzię
ki Jej pracy, Jej poświęceniu, a także właśnie
dzięki Jej osobowości i przyjaźniom, Gabinet
Numizmatyczna-Sfragistyczny ZNiO stal się
jedną z zasobniejszych i sprawniej funkcjonu
jących tego typu placówek w Polsce. W ostat
nich latach, gdy zbiory przeniesione zostały do
wyremontowanych pomieszczeń w gmachu
Ossolineum, Gabriela troszczyła się o urzą
dzenie i zorganizowanie pracy w nowym miej
scu. Potrafiła stworzyć dobrany zespól pracow
ników, a atmosfera pracy w Gabinecie daleka
była od urzędowej sztywności. Od czerwca
2002 r. pełniła także funkcję kierownika Mu
zeum XX Lubomirskich ZNiO.

Wychowana w atmosferze wielkiego sza
cunku dla wszystkiego co polskie, rozmiło
wana w naszej historii, żywo interesowała się
takźe najnowszymi wydarzeniami w kraju. Od
początku istnienia ,,Solidarności" w Zakładzie
Narodowym im. Ossolińskich działała w niej
aktywnie, pełniąc m.in. funkcję skarbnika
Komisji Zakładowej, często organizowała
pomoc dla najuboższych. Współpracowała
także z Duszpasterstwem Środowisk Twór
czych.

Była człowiekiem o niezwyklej osobowo
ści. Potwierdzą to chyba wszyscy, którzy Ją
znali, kochali i cenili. Roztaczała wokół siebie
aurę ciepła i łagodności. Była osobą skromną
i zawsze wszystkim życzliwą. Stąd też miała
wielu serdecznych przyjaciół, którzy zawsze
wiedzieli, że na Gabrielę można liczyć w każ
dej sytuacji. Kłopotanie się o sprawy innych,
zwłaszcza uboższych i pokrzywdzonych, byto
dla Niej czymś oczywistym.

11 czerwca br. żegnaliśmy wszyscy Gabrie
lę na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu:
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Jej Rodzina, koleżanki i koledzy z Ossolineum,
przyjaciele, koledzy - numizmatycy. Wraz
z Jej odejściem wszyscy straciliśmy nie tylko
wspaniałą znawczynię numizmatyki antycznej,
straciliśmy osobę niezwykle prawą, serdeczną
i wrażliwą - kogoś bardzo bliskiego.

Spis publikacji Gabrieli Sukiennik-

Monety z cesarskiej mennicy w Aleksandrii
w zbiorach Biblioteki Ossolineum, Ze
skarbca kultury, z. 24, 1973, s. 221-232.
Katalog tloków pieczetnych z XV do XX w
w zbiorach Biblioteki Ossolineum, Ze 
skarbca kultury, z. 31, 1979, s. 179-193.
Catalogue of ancient coins in the Ossolin
ski National Institute Library. P I. Coins of
the Roman Republic (Katalog starożytnych
monel w zbiorach Biblioteki Zakładu Na
rodowego im. Ossolinskich. Cz. I. Monety
Republiki Rzymskiej), Wroclaw 1985.
Jakie szanse ma sfragistyka w polskich zbio
rach muzealnych", Prace i Materiały Mu
zeum Archeologicznego i Etnograficzne
go w Łodzi - Seria Numizmatyczna
i Konserwatorska, Nr 7, 1987, s. 185-191.
Katalog tłoków pieczętnych w zbiorach
Biblioteki Ossolineum: nabytki z lat
1978-1984, Ze skarbca kultury, z. 44, 1987,
s. 249-256.
Catalogue of ancient coins in the Ossolin
ski National Institute Library. P 2. Coins of
the Roman Empire: Augustus - Domitia
nus (Katalog starożytnych monet w zbio
rach Biblioteki Zakładu Narodowego im.

· Pominięto liczne hasła i noty w katalogach
wystaw i informatorach.

Ossolińskich. Cz.2. Monety Cesarstwa
Rzymskiego: August - Domicjan), Wro 
claw 1989.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblio
teka PolskiejAkademii Nauk we Wroclawiu.
Dział Numizmatyczna-Sfragistyczny [ na
bytki numizmatyczne w 1987 r.], Sprawoz
dania Numizmatyczne, 1987, s. 35.
Catalogue of ancient coins in the Ossolin
ski National Institute Library. P 3. Coins of
the Roman Empire: Nerva -Hadrian (Ka 
talog starożytnych monet w zbiorach Biblio
teki Zakładu Narodowego im. Ossolinskich.
Cz.3. Monety Cesarstwa Rzymskiego: Nerva
- Hadrian}, Wroclaw 1991.
Medaljubileuszowy Ossolineum, Czasopis
mo Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich, z. 2, 1993, s. 129-130.
Trzecia suita medalowa władców Polski
w zbiorach Ossolineum, Czasopismo Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich, z. 3,
1993, s. 159-163.
Catalogue of ancient coins in the Ossolin
ski National Institute. P 4. The reign ofAn
toninus Pius (Katalog starożytnych monet
w zbiorach Zakładu Narodowego im. Osso
linskich. Cz. 4. Panowanie Antoninusa Piu
sa), Wroclaw 1991.
Zbiór monet, medali i odznaczen Gabinetu
Numizmatyczno-Sjragisrycznego Biblioteki
ZNiO, komunikat, Sprawozdania WTN. 
Seria A, R. 50 [1995], s. 22.
Bibliografia prac Józefa Adama Kosinskie
go, Czasopismo Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, z. 10, 1999, s. 9-14.

Publikacja w druku:
Catalogue of ancient coins in the Ossolin
ski National Institute. Pan V The reign of
Marcus Aurelius and Commodus, Wroclaw
2003.

Łukasz Koniarek
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