68. Jacek-Maria Majchrowski, od 40 lat zbiera wszystko, co dotycz y
odzyskania niepodległości w 1918 r. i II Rzeczypospolitej – dokumenty,
literaturę,

odznaki

i

odznaczenia.

Jako

Krakus

szczególn ym

sentymentem darzy Legion y Polskie. Pomimo wielu obowiązkó w
zawodowych, bierze udział w wystawach i pokazach kolekcjonerskich.
Jest autorem 14 książek. W spiera swoją opieką małopolski ruch
kolekcjonerski. Krakowski Klub Kolekcjonerów przyznał mu członkostwo
honorowe.
69.

Polskie

Towarz ystwo

Numizmatyczne,

wywodzi

si ę

z przedwojennego zorganizowanego ruchu numizmatycznego. Jego
poprzednikami

były:

Towarzystwo

Numizmatyczne

w

Krakowie

(rok założenia - 1888), Towarzystwo Numizmatyczne W arszawskie
(rok założenia - 1915, sięgające swoimi korzeniami do roku 1845),
Towarzystwo Numizmatyczne w Poznaniu (rok założenia - 1920),
Związek Numizmat yków Lwowskich (rok założenia - 1925) i Bydgoskie
Towarzystwo Numizmatyczne (rok założenia - 1935). W okresie
powojennym numizmatyc y polscy zrzeszeni byli kolejno: w Polskim
Towarzystwie Archeologicznym, potem

w Polskim

Towarzystwie

Archeologiczn ym i Numizmatycznym, by w 1991 r. uzyskać dzisiejszy
status.
Numizmat ycy są więc najdłużej działającą zorganizowaną grupą
kolekcjonerską. W ciągu prawie 120 lat istnienia zorganizowanego
ruchu numizmatycznego wychował on i wyk ształcił dziesiątki tysięc y
kolekcjonerów, nie tylko numizmatyk ów. Muzea polskie wiele kolekcji
zawdzięczają mrówczej pracy i ofiarności kolekcjonerów. W ielu
wybitnych kolekcjonerów numizmatyk ów, to wybitni fachowcy, autorzy
opracowań numizmatycznych.

Dziś PTN liczy około 2000 członków, skupionych w 50 oddziałach
i 28

kołach.

Od

1965

r.

Zarząd

Główny

wydaje

„Biuletyn

Numizmatyczny” – źródło wiedzy i miejsce wymian y poglądów
dla kolejn ych pokoleń kolekcjonerów. W iele oddziałów również publikuje
swoje wydawnictwa. Organizowane są sesje naukowe, publikowan e
są wydawnictwa zwarte o fundamentalnym nieraz znaczeniu.
70. Adam Czarnowski, jeden z nestorów ruchu kolekcjonerskiego
i krajoznawczego w Polsce. Połączył harmonijnie obie pasje, w obu
odnosząc sukcesy. Ponad 700 artyk ułów, 16 książek i liczne broszury
są materialn ym dorobkiem jego działalności popularyzatorskiej. Zbiory
przekazał w większości do różnych instytucji, w tym do Biblioteki
Narodowej w W arszawie, gdzie kolekcja jego Pocztówek stanowi zbiór
jego imienia.
71. Jacek Strzałkowski, członek – założyciel i aktywny działacz
Oddziału Łódzkiego PTN w 1961 r. Członek Towarzystwa Przyjaciół
Książki. Jego zbiory medalierskie wystawiane były na kilkudziesięci u
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Inicjował wydanie kilkunastu
łódzkich medali. Jest też autorem wielu opracowań historycznych
i numizmatycznych. Bibliografia jego opracowań, to całkiem pokaźna
broszura.
72. Leszek Marek Sadowski, czołowy lubelski kolekcjoner. Militaria,
a szczególnie broń biała oraz medalierstwo o tematyce wojskowej
to jego

dziedziny.

Członek

Lubelskiego

Klubu

Kolekcjonerów

i Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Autor wielu wysta w
i prelekcji. W spółautor wielu wydawnictw kolekcjonerskich, głównie
Lubelskiego KK. Nie tylko ta skromna nagroda należy mu się za piękne

opracowanie – „Broń biała XVIII-XX wieku”, owoc kilkunastoletniej pracy
kolekcjonerskiej i badawczej.
73. Krakowski Klub Kolekcjonerów jest jednym z najstarszych
stowarzyszeń kolekcjonerskich. Działa prawie nieprzerwanie od 1981 r.
Setki czynnych kolekcjonerów - to przecież Królewskie Stołeczne Miasto
Kraków, same będące kolekcją pamiątek wszelakich – i inicjatywy, które
w znacznym stopniu przyczyniły się do rewaloryzacji starego Krakowa,
powrotu do świadomości narodowej Legionów i ich Komendanta ora z
szereg innych, które powodują, że Kraków jest ciągle jednym
z najaktywniejszych

ośrodków

kolekcjonerskich.

W arto

jeszcze

wspomnieć, że Krakowski KK był inicjatorem i organizatorem konferencji
założycielskiej Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich.
74. Walerian Piotrowski, od ponad 30 lat aktywn y kolekcjoner
i działacz PTAiN a następnie PTN. Jego zainteresowania ewoluują.
Szybko dostrzegł nowy temat w numizmat yce – pieniądz plastikowy,
czyli karty płatnicze i kredytowe. Jest jednym z prekursorów w tej
dziedzinie kolekcjonerstwa. Redaktor Naczelny wydawnictw ZG PTN w
latach 1999-2002 i autor ponad 100 publikacji specjalistycznych,
organizator wielu wystaw. W spółtwórca W arszawskiego Stowarzyszenia
Numizmat ycznego im. Mieczysława Czerskiego.
75. Zdzisław Sawicki i Adam Wielechowski, po prostu znakomici
autorzy wspaniałych publikacji z dziedziny Falerystyka. Z ich dorobk u
korzystają od wielu lat kolekcjonerzy, historyc y i pracownicy muzeów.
Ich katalogi zawierają opracowania ponad 10 000 odznak i oznak
W ojska Polskiego z lat 1918-2004. Razem i osobno zapełnili niejedną

już półkę biblioteczną, która, co ważne, nie zarasta kurzem. Ich książki
są czytane.
76. Marek Górecki, rodowity i zatwardziały radomszczanin. Jego pasj ę
kolekcjonerską nieopatrznie zapoczątkował ojciec, przekazując mu swój
zbiorek starych banknotów i monet oraz pamiątki rodzinne. Pan Marek
pozostał wierny tej dziedzinie, specjalizując się w numizmatyc e
rosyjskiej, niemieckiej i polskiej.
Od wielu lat jest też czynnym działaczem PTN i organizatorem
życia kolekcjonerskiego w Radomsku. Jego prelekcje, wystawy i
publikacje

przyczyniają

kolekcjonerskiego.

si ę

do

werbowania

młodego

narybku

