97. Adam Zając – (ur. 1928) zawodowy żołnierz, oficer W ojska
Polskiego, z zamiłowania badacz i kolekcjoner medali oraz orderów,
odznak i odznaczeń. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża
Zasługi. Pasja kolekcjonerska Adama Zająca zaczęła się na dobre
w 1960 r. W niedługim czasie został członkiem Polskiego Towarzystwa
Numizmat ycznego, gdzie w latach 1975-1982 pełnił funkcję Sekretarza
Komisji Numizmatycznej Zarządu Głównego, a od 1982 r. do chwili
obecnej zasiada na stanowisku Sekretarza Generalnego PTN. Od wielu
lat współpracuje z wydawnictwami falerystycznymi, Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
W yższego. Począwszy od lat 60 XX w. aktywnie angażuje się
w organizację wystaw, pokazów i odczytów o tematyce falerystycznej
i medalierskiej. Przez znajomych określan y jako „wspaniały człowiek,
świetny kolega, znakomity nauczyciel”.
98. Sławomir Kordaczuk – (ur. 1958) historyk regionalista, założyciel
Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, którego jest prezesem od powstania
do chwili obecnej. Kolekcjonuje militaria, numizmaty, pocztówki oraz
fotografie. Sam również zajmuje się fotografią. Interesuje się historią
II wojny światowej na Podlasiu. Jego marzeniem jest odnalezienie
kompletnej rakiety V2, którą Niemcy testowali w okolicach Siedlec.
Sławomir Kordaczuk jest autorem książek historycznych o charakterze
regionalnym, audycji radiowych, programów telewizyjnych realizowanych
w oparciu o zbiory muzealne i prywatne. W spółpracuje z licznymi
instytucjami kultury. Uhonorowan y m.in. Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej.
99. Bogumił Marciniak – (ur. 1939 - zm. 2009), przyjaciel
krośniewickiego muzeum, członek Kapituły Honorowej Nagrody oraz jej

wicekanclerz w latach 2002-2006. Jako członek Rady Miejskiej
Krośniewic (1994-1998), a następnie Burmistrz Krośniewic w latach
1998-2006, żywo interesował się sprawami kultury, m.in. wspierając
i popierając działania miejscowego muzeum. Inicjatywę stworzenia
Honorowej Nagrody i organizacji Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach
podjął z wielką życzliwością i zaangażowaniem. Brał aktywny udział w jej
pracach i pomagał w organizacji kolejnych Świąt Kolekcjonerów.
100. Andrzej Urbaniak – (ur. 1953 – zm. 2007) jego pasją życiową było
muzealnictwo

oraz

historia

regionalna.

Andrzej

Urbaniak

był

organizatorem i pierwszym dyrektorem Muzeum Regionalnego w Kutnie;
pracownikiem naukowym Muzeum w Oporowie oraz dyrektorem
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Będąc
dyrektorem krośniewickiego muzeum zapisał się w jego historii m.in. jako
pomysłodawca

i

współtwórca

Honorowej

Nagrody

Hetmana

Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Sam również
żywo

interesował

na lokaln ym

polu

si ę

ruchem

kolekcjonerskim. Aktywnie

samorządowym,

czego

efektem

było

działał
m.in.

członkowstwo w pierwszym zarządzie powiatu kutnowskiego, w którym
odpowiadał za sprawy kultury. Angażował się również w lokalne
inicjatywy kulturalne; był autorem publikacji i artykułów o historii regionu
kutnowskiego. Odznaczony Złot ym Krzyżem Zasługi (2002).
101. Wojciech Fibak – (ur. 1952) najbardziej utytułowany polski
tenisista, zwycięzca 15 międzynarodowych turniejów tenisowych. Mniej
znana, choć równie ważna, jest jego pasja kolekcjonerska. Początkowo
kolekcjonował zachodnioeuropejską grafikę XIX i XX-wieczną. Z czasem
zaczął interesować się polskim malarstwem XIX-wiecznym i z 1 poł. XX
wieku. Kolekcja W ojciecha Fibaka prezentowana jest m.in. w założonej

przez niego Galerii Sztuki W spółczesnej w W arszawie, przy Krakowskim
Przedmieściu 5. W ojciech Fibak pasją kolekcjonerską zaraża również
innych, m.in. Steffi Graf, Ivana Lendla.
102. Krzysztof Musiał – (ur. 1949) pochodzący z Kielc biznesmen;
zaliczany do twórców polskiego rynku handlu sprzętem komputerowym;
stale obecny na liście 100 najbogatszych Polaków. Prócz działalności
biznesowej zajmuje się również kolekcjonerstwem. Gromadzi polską
sztukę od 2 poł. XIX wieku do współczesności. Kolekcja Krzysztofa
Musiała liczy obecnie ponad 450 obrazów, około 50 rzeźb (jedna
z największych w kraju prywatnych kolekcji rzeźb) oraz ok. 250 prac
na papierze. Kolekcjoner jest również mecenasem sztuki. W spiera
młodych artystów organizując plenery zagraniczne (we W łoszech,
Hiszpanii,

Francji),

do Florencji

sponsoruje

młodym

polskim

wyjazdy

na

śpiewakom,

kursy
wspiera

mistrzowskie
finansowo

wydawnictwa z zakresu historii sztuki, dofinansowuje najróżniejsze
książki, albumy, katalogi wystaw, wydawnictwa muzealne.
103. Jan Waluś – (ur. 1953) pasja kolekcjonerska zaczęła się już
w czasach nauki w szkole podstawowej. Jan W aluś kolekcjonuje znaczki
pocztowe, monety, banknoty, broń białą, starodruki. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Numizmat ycznego, Płockiego Towarzystwa
Naukowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego.
Laureat

współpracuje

z liczn ymi

instytucjami

kultury

wygłaszając

odczyt y, uczestnicząc w pokazach numizmatycznych, jarmarkach oraz
bijąc

okolicznościowe

monety.

Publikuje

przede

wszystkim

w czasopismach numizmatycznych i lokalnych. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi.

104. Leszek Koziorowski – (ur. 1970) z wykształcenia prawnik,
z zamiłowania kolekcjoner historycznych papierów wartościowych. Gd y
rozpoczynał tworzenie swojego zbioru, środowisko kolekcjoneró w
papierów wartościowych było bardzo nieliczne. Dziś, m.in. dzięki
zabiegom Leszka Koziorowskiego, coraz liczniejsza grupa skupiona jest
w Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Papierów W artościowych. Prócz akcji,
obligacji i innych dokumentów prawa majątkowego Koziorowski
kolekcjonuje również literaturę fachową, interesuje się historią spółek
akcyjnych.

Kolekcjoner

www.historycznepapiery.pl,

jest

twórcą

autorem

strony

książki

pt.

internetowej
„Akcje

–

notowane

na warszawskiej giełdzie do 1939 roku”. Od 2009 r. jest prezesem
Zarządu

Stowarzyszenia

Kolekcjonerów

Historycznych

Papierów

W artościowych.
105. Stanisław H yży – (ur. 1935) znany, szanowany i cenion y kutnowski
kolekcjoner, twórca ruchu numizmatycznego w Kutnie i regionie; prezes
miejscowego koła Polskiego Towarzys twa Numizmatycznego od 1984 r.
do chwili obecnej. Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
oraz Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego. Interesuje się filatelistyką,
numizmatyk ą,

falerystyką

oraz

filokartystyk ą.

W spółpracuje

z miejscowymi instytucjami kultury (muzea, biblioteki, szkoły). Jego
zbiory pokazywane były na kilkudziesięciu wystawach.
106. Jerzy Sobota – (ur. 1949) kolekcjoner starych pocztówek
i fotografii, malarstwa, rzemiosła artystycznego oraz przedmiotów
o tematyce patriotycznej. Członek Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów,
w tym

członek

Zarządu

KKK

(od

2009

r.).

Zainteresowania

kolekcjonerskie Jerzego Soboty ujawniły się już w okresie nauki w szkole
podstawowej. Kolekcje swą tworzy i stale powiększa o nowe okazy

od ok. 1966 r. Jest autorem publikacji traktujących o historii Krakowa.
Stale współpracuje z krakowskimi instytucjami i stowarzyszeniami
kultury. Odznaczony Srebrnym Krzyże m Zasługi.
107. Sergiusz Wilk – (ur. 1930) jest wieloletnim członkiem i aktywnym
działaczem

Lubelskiego

Klubu

Kolekcjonerów.

Interesuje

si ę

numizmatyk ą, faleryst yką; kolekcjonuje również modele samolotów
z czasów

II

wojny

światowej

oraz

miniatury

lamp

naftowych.

W spółpracuje z lubelskimi instytucjami kultury. Organizator i uczestnik
wielu wystaw. Odznaczony m.in. Brązowym Medalem za Zasługi dla
Obronności Kraju.
108. Tomasz Kozłowski – (ur. 1960) kolekcjoner różnorodnych
materiałów dotyczących harcerstwa; twórca liczącego ponad 30 tysięc y
obiektów Archiwum i Muzeum Kresowego. Autor publikacji oraz wystaw
dokumentujących historię harcerstwa oraz dziedzictwo polskich kresów
wschodnich. W latach 80 XX w. współpracownik Zespołu Historycznego
Głównej Kwatery ZHP oraz Przewodniczący Społecznego Komitetu
Budowy Muzeum Harcerstwa Polskiego. Od 2007 r. związany
z warszawskim Domem Spotkań z Historią; koordynator programu
W arszawska Inicjat ywa Kresowa. W 2001 r. odznaczony Brązowym
Krzyżem Zasługi.

