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Zbiory fotograficzne, notatki badawcze oraz mapy rękopiśmienne Barszcze-
wski po zakończeniu służby wojskowej w Azji Środkowej przywiózł do kraju. 
Tylko fragment jego kolekcji ocalał (fotografie i klisze znajdują się w zbiorach 
rodzinnych oraz w Muzeum Fotografii w Krakowie; rękopisy i mapy - w Archi-
wum PAN w Warszawie). Materiał ten zasługuje na wnikliwą analizę historyków 
nauki i historyków sztuki. 

Katalog wystawy opracowała Marzena Godzińska. Został on wydany stara-
niem rodziny, głównie przez Igora Strojeckiego, który swe zbiory historyczne już 
kilkakrotnie udostępniał zainteresowanym. 

Władysław Jewsiewicki 
(Warszawa) 

NAGRODA „PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO" 1994 

Redakcja „Przeglądu Wschodniego", kwartalnika naukowego poświęconego 
związkom Polski z Europą Wschodnią i dziejom Polaków na Wschodzie po raz 
drugi przyznała Nagrodę. 

W kategorii «krajowej» Nagrodę „Przeglądu Wschodniego" za rok 1994 
otrzymali ex aequo: Piotr Eberhardt, profesor w Instytucie Geografii PAN i Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za książkę Przemiany narodowościowe na 
Ukrainie XX w. (Warszawa 1994) oraz wcześniejsze prace dotyczące stosunków 
narodowościowych na Litwie i Białorusi (P. Eberhardt jest autorem m.in. książek: 
Przemiany narodowościowe w Białorusi, 1994 oraz głośnej książki historycznej 
Polska granica wschodnia 193°-l 945, Warszawa 1993) - i Andrzej Nowak z Kra-
kowa, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN, za książkę Między carem a re-
wolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 
1831-1849 (wyd. Gryf 1994). 

Decyzją Jury Nagrodę „Przeglądu Wschodniego" w kategorii «zagranicznej» 
otrzymali Daniel Beauvois, profesor Sorbony, członek zagraniczny PAN, za 
książkę La bataille de la terre en Ukraine 1863-1914. Les Polonais et les conflits 
socio-ethniques (Lille 1994) oraz wcześniejsze prace dotyczące XIX-wiecznej 
historii ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i Władimir Djakow, emeryto-
wany profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny PAN, dr h.c. 
Uniwersytetu Łódzkiego - za całość dorobku badawczego na temat losu Polaków 
na Syberii i stosunków polsko-rosyjskich w XIX w. 

Obaj uczeni zagraniczni, od lat utrzymujący bliskie kontakty z nauką polską, 
w swoim dorobku mają też ważkie prace z zakresu historii nauki i oświaty pol-
skiej. Daniel Beavois jest autorem obszernej monografii o Uniwersytecie Wileń-
skim i szkolnictwie mu podległym w latach 1803-1932 (Lille-Paris), przełożonej 
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następnie na język polski w dwóch tomach pt. Szkolnictwo polskie na ziemiach 
litewsko-rusklch 1803-1832 (Rzym-Lublin 1991). Władimir Djakow, autor oś-
miu książek opublikowanych w Polsce, jest między innymi współautorem książki 
o wkładzie Polaków w poznanie naukowe Kazachstanu (Polacy w Kazachstanie 
w XIX w., Warszawa 1982, tłum z rosyjskiego wydania, Ałma-Ata 1971). Obaj 
znakomici uczeni publikowali też w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki". 

Nagroda została wręczona podczas specjalnej uroczystości w Zamku Króle-
wskim w Warszawie w dniu 11 marca 1995 r. Laudacje wygłosili: Laureatów 
zagranicznych - prof. Juliusz Bardach, Laureatów krajowych - prof. Andrzej 
Ajnenkiel. Nagrodę wraz ze wspaniale drukowanymi na papierze czerpanym 
dyplomami wręczał redaktor „Przeglądu Wschodniego", Jan Malicki. Nagrodzeni, 
oprócz W. Djakowa, który na uroczystość z powodu choroby nie mógł przybyć, 
wygłosili krótkie przemówienia. 

Jerzy Róziewicz 
(Warszawa) 


