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Prosną, ile ukazanie jego historii poprzez 
kolejne odsłony archeologiczne. Wydaje 
się, iż cel ten został istotnie osiągnięty.

Kuratorami wystawy byli: Adam Kę-
dzierski (Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN), Leszek Ziąbka (Muzeum Okręgowe 
Ziemi Kaliskiej) oraz Michał Zawadzki 
(Zamek Królewski w Warszawie).

Juliusz W. Zacher

Nowe stopnie doktorskie 
z numizmatyki

W pierwszym półroczu 2011 r. odbyły 
się aż trzy obrony prac doktorskich z nu-
mizmatyki. Pierwszą z nich przedstawił 19 
I w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego Adam Degler, pracownik 
Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistyczne-
go Muzeum Lubomirskich w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich we Wrocła-
wiu. Promotorem rozprawy zatytułowanej 
Kolekcja monet antycznych w Ossolineum 
był dr hab. Aleksander Bursche, profesor 
tegoż instytutu, a recenzentami profesoro-
wie: Jerzy Kolendo z Uniwersytetu War-
szawskiego i Borys Paszkiewicz z Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Obszerna praca 
wnikliwie opisuje losy kolekcji gromadzą-
cej wiele ważnych znalezisk, zwłaszcza 
z terenu wschodniej Galicji, na tle dzie-
jów Ossolineum i historii kolekcjonerstwa 
w Polsce i na świecie. Zawiera nie tylko 
wnioski ważne dla historii kultury pol-
skiej, ale i wiele materiału przydatnego dla 
dalszych badań numizmatycznych, toteż 
nic dziwnego, że została wysoko oceniona 
przez recenzentów. Czytelnicy WN mieli 
okazję zapoznać się z częścią wyników ba-
dań dra Deglera w roczniku LII: 2008.

Janusz Adam Kujat 20 IV 2011 r. obro-
nił w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego pracę Emisje pieniądza 
zastępczego na terenie rejencji wrocław-

skiej w latach 1914-1924. Promotorem 
był Borys Paszkiewicz, profesor tegoż 
instytutu, a recenzentami profesorowie: 
Elzbieta Kościk z Uniwersytetu Wroc-
ławskiego i Stanisław Senft z Politechniki 
Opolskiej. Dr Kujat swoją pracę naukową 
rozpoczął jeszcze pod kierunkiem pioniera 
badań nad pieniądzem zastępczym, prof. 
Wiesława Lesiuka (zmarłego w 2003 r.). 
Mimo zawężenia problematyki do rejen-
cji wrocławskiej, dzięki zróżnicowanemu, 
przemysłowo-rolniczemu charakterowi 
tego obszaru autor pokazał w nowy sposób 
polityczne i ekonomiczne uwarunkowania 
emisji pieniądza zastępczego. Praca za-
wiera też interesującą analizę ikonografi i 
bonów i monet zastępczych.

Tuż przed wakacjami, 27 VI 2011 r. 
Adam Kędzierski z Instytutu Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk zdą-
żył przedstawić w macierzystym instytucie 
oczekiwaną niecierpliwie od kilkunastu lat 
pracę Wczesnośredniowieczny skarb monet 
z miejscowości Słuszków koło Kalisza. Po-
chodzenie, typologia i chronologia młod-
szych typów denarów krzyżowych. Promoto-
rem był prof. dr hab. Stanisław Suchodolski 
a recenzentami: dr hab Michał Kara (obaj 
z tego samego instytutu) oraz Borys Pasz-
kiewicz. Dysertacja jest nowoczesnym 
opracowaniem typologii młodszych typów 
denarów krzyżowych oraz próbą rozwiąza-
nia zagadki ich pochodzenia. Jak czytelnicy 
WN pamiętają, dr Kędzierski udowodnił, że 
pewna grupa tych monet wyszła z mennicy 
palatyna Sieciecha (WN XLII, 1998), ale 
możliwości zidentyfi kowania emitentów 
denarów krzyżowych wykazał dużo więcej 
(np. WN XLIX: 2005).

Wszystkim nowopromowanym dokto-
rom serdecznie gratulujemy i oczekujemy 
udostępnienia ich rozpraw w formie książ-
kowej.

BRP.
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