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Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora 

Komisja Nagrody im. Aleksandra Gieysztora, powołana przez Radę i Zarząd  Fundacji 
Naukowejim. Aleksandra Gieysztora w składzie: prof.  dr hab. Stanisław Bylina, prof.  dr hab. 
Teresa Dunin-Wąsowicz,  prof.  dr hab. Marian Dygo, prof.  dr hab. Sławomir Gawlas oraz prof. 
dr Jan Tyszkiewicz, 3 czerwca 2003 r. odbyła posiedzenie, któremu przewodniczyła prof. 
dr hab. Teresa Dunin-Wąsowicz.  Przedmiotem obrad Komisji było rozpatrzenie i ocena zgło-
szonych do Nagrody trzech publikacji nt. dziejów średniowiecza Polski i Europy oraz pośred-
nio średniowiecza dotyczących.  Podstawą  formalną  obrad był regulamin Nagrody im. Aleksan-
dra Gieysztora. 

Po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszonymi do Nagrody publikacjami oraz po odbytej 
dyskusji Komisja przyjęła następujące  ustalenia: 

Nagrodę w wysokości 800 zł otrzymał mgr BartłomiejNoszczak za pracę pt. „Sacrum " czy 
„profanum"?  Spór  o istotę Milenium  polskiego  (1949-1966),  Warszawa 2002. Praca została napi-
sana pod kierunkiem prof.  dr. hab. Mariana Wojciechowskiego i dodatkowo rekomendowana 
przez prof.  dr hab. Elżbietę Kowalczyk. 

Nagrodę w wysokości 700 zł otrzymał mgr Rafał  Jaworski za pracę pt. Łowy Władysława  Ja-
giełły,  w: Rafał  Jaworski, Piotr Chojnacki, Z  biografistyki  Polski  późnego średniowiecza.  Studia, 
pod red. M. Koczerskiej, „Fasciculi Historici Novi", t. IV, Warszawa 2001, s. 7-86, przygotowa-
ną  pod kierownictwem prof.  dr hab. Marii Koczerskiej. 

Nagrodę w wysokości 700 zł otrzymał mgr Piotr Chojnacki za pracę pt. Biskup płocki  Paweł 
Giżycki  (1439-1463)  i jego działalność,  w: Rafał  Jaworski, Piotr Chojnacki, Z  biografistyki  Polski 
późnego średniowiecza.  Studia,  pod red. Marii Koczerskiej, „Fasciculi Historici Novi", t. IV, 
Warszawa 2001, s. 87-187. 

Przewidzianych w regulaminie Nagrody prac na temat dziejów polskiego państwa pod-
ziemnego lat 1939-1945 nie nadesłano. 

Dyplomy i nagrody zostały wręczone laureatom 24 czerwca 2003 r. na spotkaniu w Instytu-
cie Historii PAN. 

Mgr Bartłomiej Noszczak i mgr Rafał  Jaworski w krótkich wystąpieniach  przedstawili 
swe dalsze zamierzenia badawcze. 

Rada i Zadząd  Fundacji Naukowejim. Aleksandra Gieysztora zwracają  się z uprzejmą 
prośbą  o zgłoszenie kandydatów do Nagrody za publikacje określone w punkcie 2. regulaminu 
Nagrody, wydane w latach 2002-2003. Do zgłoszenia należy dołączyć  jeden egzemplarz publi-
kacji. Zgłoszenia należy nadesłać na adres Fundacji, jak niżej, w terminie do 30 marca 2004 r. 

Przyznanie i wręczenie Nagrody nastąpi  w terminie do 30 czerwca br., o czym ogłoszona 
będzie stosowna informacja. 

Licząc  na zainteresowanie Nagrodą,  pozostajemy z wyrazami poważania i szacunku. 


