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Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, 
gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych 
i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, 
powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego 
i kulturalnego.

Artykuł został opracowany do udostępnienia w Internecie dzięki
wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
dofinansowania działalności upowszechniającej naukę.



K O M U N I K A T

DO CZł.ONKÓW  POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

Jesienią bieżącego roku mija sto lat od momentu powołania Towarzystwa Historycznego 
we Lwowie, które za główne swe zadanie obrało krzewienie i pielęgnowanie wiedzy 
o przeszłości. Nasze Towarzystwo jako jego spadkobierca i kontynuator obchodzi więc stulecie 
swego istnienia. Z tej okazji, idąc za głosem części członków, Zarząd Główny PTH podjął 
starania o wykonanie medalu upamiętniającego to wydarzenie. Wykonanie modelu medalu 
zostało powierzone znanej warszawskiej medalierce, Barbarze Olszewskiej-Borys, zaś jego 
wybicie Mennicy Warszawskiej. Awers medalu przedstawia podobiznę współzałożyciela i pier
wszego prezesa Towarzystwa Historycznego, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, Xawerego 
Liskego (1838— 1891). Rewers natomiast dwie przenikające fale: przeszłości i przyszłości 
z napisem: „Stulecie Polskiego Towarzystwa Historycznego 1886— 1986” . Medal wybity zostanie 
w brązie. Zamiarem Zarządu Głównego jest rozpowszechnienie medalu wśród członków 
Towarzystwa, zwłaszcza tych, którzy interesują się medalierstwem i numizmatyką. Ze względu 
na szczupłość funduszów, jakimi dysponuje nasze Towarzystwo, można uczynić to tylko za 
odpłatnością. Cena medalu zostanie skalkulowana po ostatecznym przyjęciu go do wykonania 
przez Mennicę. Oblicza się obecnie, że będzie się ona wahała między 500 zł a 1000 zł za 
sztukę. W celu zorientowania się, jakie będzie zainteresowanie medalem, a także dla częściowego 
pokrycia kosztów wykonania, Prezydium Zarządu Głównego postanawia ogłośić przedpłatę 
w wysokości 500 zł. Przewidujemy, iż bicie medalu zostanie ukończone w I półroczu 1987 r. 
Zostanie on wtedy przekazany osobom, które wniosły przedpłatę i pokryją różnicę między 
wysokością wpłaty a ostateczną oceną. Dużym ułatwieniem dla Zarządu Głównego byłoby, 
gdyby przedpłaty zostały zrobione zbiorowo w Oddziałach na osobnych listach, według 
następujących zasad: nazwa Oddziału, imię i nazwisko wnoszącego przedpłatę, jego dokładny 
adres, liczba zamówionych medali, wysokość przedpłaty, podpis osoby wpłacającej. Lista 
powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach. Jeden powinien zostać w Oddziale, 
drugi przesłany do Zarządu Głównego, zaś pieniądze wpłacone na konto Zarządu Głównego 
PTH — IV OM Warszawa N r 1049-6855-132, z informacją o celu, którego dotyczą.

W drugiej kolejności medal będą mogły nabywać osoby, które nie są członkami To
warzystwa.

Prezydium Zarządu Głównego będzie zobowiązane za poinformowanie o powyższym 
wszystkich członków Oddziału i sympatyków naszego Towarzystwa.

Warszawa, we wrześniu 1986 r.


