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Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za 
lata 2003-2004 

Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego w składzie: prof. 
dr hab. Janusz Bieniak, mgr Sławomir Górzyński (sekretarz 
Jury), prof.  dr hab. Stefan  K. Kuczyński (przewodniczący  Jury) 
oraz prof.  dr hab. Andrzej Rachuba, przyznało Nagrodę i wy-
różnienie za najlepsze prace z zakresu heraldyki i nauk po-
krewnych, opublikowane w latach 2003-2004. 

Nagrodę otrzymali: 
Dr Iwona M. D a c k a (Warszawa) za pracę Korona  Pol-

ska Kaspra  Niesieckiego.  Pomnik  staropolskiego  piśmiennictwa 
heraldycznego,  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004. 

Prof.  dr hab. Edmundas R i m s a (Wilno) za całokształt 
badań nad heraldyką  i sfragistyką  Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. 

Dr hab. Zenon P iech (Kraków) za pracę Monety,  pieczę-
cie i herby w systemie symboli władzy  Jagiellonów,  Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 2003. 

Wyróżnienie otrzymała dr Elżbieta B i m l e r - M a c k i e -
wicz (Rybnik), za pracę Znaki  cechowe i ich funkcje  na zie-
miach polskich,  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004. 

Wręczenie Nagrody i wyróżnienia odbyło się na zebraniu 
naukowym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warsza-
wie dnia 18 marca 2005 r. Laureat Nagrody dr hab. Zenon 
Piech wygłosił referat  związany  z tematyką  nagrodzonej pracy. 

Regulamin Nagrody im. Adama Heymowskiego 

1. Polskie Towarzystwo Heraldyczne w 1995 roku ustano-
wiło Nagrodę im. Adama Heymowskiego (1926-1995), wybit-
nego badacza heraldyki, członka honorowego Polskiego Towa-
rzystwa Heraldycznego. 

2. Nagroda przyznawana jest za najlepsze prace nauko-
we i popularnonaukowe z zakresu heraldyki i nauk z nią 
związanych. 

3. Nagrodę ustanawia się w dwóch kategoriach: 
— za prace publikowane w formie  druków zwartych lub 

w formie  rozpraw publikowanych w czasopismach naukowych; 
— za prace nie publikowane, przede wszystkim doktor-

skie, magisterskie i dyplomowe. 
4. Nagrodę stanowi nagroda pieniężna wraz z dyplomem. 

Wysokość nagrody pieniężnej uzależniona jest od środków zgro-
madzonych na funduszu  Nagrody i może być zmienna. 

5. Prace do Nagrody typuje jury. Do Nagrody może zgło-
sic pracę także placówka naukowo-badawcza, promotor lub 
recenzent pracy oraz każdy samodzielny pracownik nauko-
wy ze specjalnością  historii, historii sztuki, historii literatury, 
a zwłaszcza heraldyki i nauk pomocniczych historii. 

6. Do Nagrody należy zgłaszać (z uzasadnieniem) prace 
publikowane w ostatnich dwóch latach (wraz z jednym egzem-
plarzem pracy). 

7. Termin zgłaszania prac do nagrody upływa 31 stycznia 
każdego roku. 

8. Oceny prac dokonuje jury Nagrody. Przewodniczącym 
jury jest prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Człon-
kowie jury powoływani są  przez Zarząd  Główny Polskiego To-
warzystwa Heraldycznego na okres 5 lat. 

9. Wręczenia Nagrody dokonuje się na zebraniu nau-
kowym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego lub na Walnym 
Zgromadzeniu Towarzystwa. Informacja  o przyznaniu nagrody 
ogłaszana będzie w „Biuletynie" i „Roczniku" Polskiego Towa-
rzystwa Heraldycznego, a także w innych czasopismach nauko-
wych i popularnonaukowych w kraju i za granicą. 

10. Fundusz Nagrody stanowią  dobrowolne składki, wpła-
ty, dary i zapisy ofiarodawców  — osób fizycznych  i prawnych 
z kraju i zagranicy, pragnących  w ten sposób uczcić pamięć 
Adama Heymowskiego oraz wesprzeć rozwój badań heraldycz-
nych. Wpłaty na fundusz  Nagrody przyjmowane są  na konto 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego: 

Bank Przemysłowo Handlowy IX O/Warszawa 90 1060 
0076 0000 4010 4000 9510 (z dopiskiem: Nagroda im. Adama 
Heymowskiego) 

10. Zmiany w Regulaminie Nagrody mogą  być dokony-
wane przez Zarząd  Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycz-
nego. 


