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W 2009 roku na m ocy Uchwały nr 2694/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskie
go z dnia 12 czerwca 2009 r. ustanowiona została „Nagroda Lednickiego Orła Piastow
skiego”. Z inicjatywą powstania takiej nagrody w yszedł Dyrektor Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy.

W myśl statutu Nagrody jest ona przyznawana za wybitne osiągnięcia w  dziedzinie 
badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w  historii Polski 
i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Nagrodę przyznaje Kapituła w  skład której wchodzą: Arcybiskup Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej (Prymas Senior Polski Henryk Muszyński), Rektor Uniwersytetu im. 
A. M ickiewicza (prof. dr hab. Bronisław Marciniak), Dyrektor Muzeum Pierwszych Pia
stów na Lednicy (prof. Andrzej Marek Wyrwa), W ielkopolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków (Aleksander Starzyński), Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów  
Polskich (dr hab. Prof. UKSW  Zbigniew Kobyliński), Prezes Polskiego Towarzystwa Hi
storycznego (prof. dr hab. Krzysztof Mikulski) i Sekretarz Kapituły (Jacek Wrzesiński). 
W maju 2010 roku do składu Kapituły Zarząd Województwa W ielkopolskiego włączył 
także Arcybiskupa Archidiecezji Poznańskiej.

Nagroda jest wyróżnieniem honorowym, a laureaci otrzymują mosiężną statuetkę 
i dyplom. Statuetka jest artystyczną wizją wznoszącego się do lotu orła, a jej inspiracją był 
orzeł widniejący na plakietce znalezionej na Ostrowie Lednickim podczas badań w latach
30. XX wieku. Autorką tej artystycznej wizji jest artystka plastyk Beata Sobczak, a sam 
odlew powstał w  zakładzie odlewniczym Juliusza Kwiecińskiego w  Pleszewie.

Pierwszym laureatem Nagrody został profesor dr hab. Gerard Labuda. Profesor należy 
do nestorów polskiej mediewistyki. Profesor urodził się 28 grudnia 1916 roku w  No- 
wejhucie koło Wejherowa, tu też ukończył gimnazjum klasyczne. W 1936 roku rozpoczął 
studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim, z którym związał się na stałe. Przez po
nad 70. był aktywny naukowo, a owocem tej działalności jest blisko 2000 opublikowa
nych prac -  w  tym ponad 30 książek, kilkaset rozpraw i artykułów, a także wiele drobniej
szych prac i recenzji.

W roku 2010 Kapituła Nagrody wyłoniła drugiego laureata, którym została profesor 
dr hab. Zofia Kurnatowska. Uhonorowanie tegorocznej Laureatki odbyło się w  uroczystej 
oprawie i w obecności Marszałka Województwa W ielkopolskiego -  Marka Woźniaka, 
Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego -  prymasa seniora Polski, profesora Jacka Wilkosia 
-  prorektora UAM , księdza prałata Jana Stanisławskiego -  pełnomocnika Arcybiskupa



286 KRONIKA

Archidiecezji Poznańskiej, a także członków Kapituły Nagrody. N a uroczystość przybyli 
także pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, pracownicy instytutów i zakła
dów archeologii uniwersytetów, muzealnicy, przedstawiciele środowisk naukowych oraz 
koleżanki, koledzy i przyjaciele Pani Profesor. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 
21 czerwca 2010 r. w  Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Laudację 
wygłosił oraz nagrodę i okolicznościowy dyplom wręczył Marszałek Województwa W iel
kopolskiego Marek Woźniak.

Laureatkę i wszystkich obecnych powitał prorektor profesor Jacek W ilkoś podkreśla
jąc jak ważna, choć całkiem nowa, jest to nagroda dla środowiska wielkopolskich badaczy 
historii. Wyraził też swą osobistą radość z uhonorowania Laureatki.

Krótką historię Nagrody, motywy jej powołania i ideę zaprezentował profesor An
drzej Marek Wyrwa -  Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a jednocześnie 
Przewodniczący Kapituły.

Sylwetkę Laureatki przedstawił Jacek Bartkowiak -  Dyrektora Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego wygłaszając Laudację na cześć szacownej Laureatki.

Następnie głos zabrał Marszałek Województwa W ielkopolskiego -  Marek Woźniak 
podkreślając zasługi Laureatki w  dziedzinie badań dziejów wczesnośredniowiecznej Pol
ski, a zwłaszcza Jej związków z Ostrowem Lednickim. Pan Marszałek też wręczył statuet
kę Nagrody i okazjonalny dyplom.

Po chwili gratulacji głos zabrała Pani Profesor Zofia Kurnatowska. W swojej wypo
wiedzi przypomniała Jej pierwsze kontakty z archeologią. O dziwo łączą się one z... 
Ostrowem Lednickim. Pani profesor przebywała na wyspie gdy badania prowadził tutaj 
Edward Dąbrowski. Najbardziej utkwiły w  pamięci Laureatki wycieczki łodzią podczas 
których słuchała wierszy recytowanych przez tego archeologa-poetę. Przypomniała także 
iż mimo, że urodziła się w  W ielkopolsce okres wojny spędziła we Lwowie. Dzięki temu 
na studiach miała lepszą możność zapoznania się z rosyjską literaturą archeologiczną. 
Dziękując za wyróżnienie i uhonorowanie Jej tą nagrodą Laureatka podkreśliła swoje bli
skie związki z Lednicą, a także nawiązała do bardzo Jej bliskiego wizerunku Orła, także 
tego lednickiego.

Następnie profesor Zdzisław Hensel w  swoim własnym, ale i w  imieniu autora w nio
sku Dyrektora IAiE PAN profesora Andrzeja Buko, odczytał list z życzeniami. Jednocze
śnie podzielił się kilkoma bardzo osobistymi wspomnieniami mającymi swoje korzenie 
w  wieloletniej znajomości i przyjaźni z Laureatką.

N a zakończenie wystąpień Eminencja Arcybiskup Henryk Muszyński w  swojej w y
powiedzi podkreślił związki Laureatki z Ziemią Gnieźnieńską. Wspomniał także, iż publi
kacje obojga dotychczasowych Laureatów Nagrody odgrywają w  Jego życiu bardzo waż
ną rolę. Zaznaczył także że orzeł będący symbolem Nagrody jest w ielce znaczący dla sta
rych i nowych dziejów Polski.

N a adres kapituły dotarły także adresy z gratulacjami przesłanymi od Dyrektora i pra
cowników MPP na Lednicy, Oddziału IAiE PAN w  Łodzi kierowanego przez dr hab. Je
rzego Maika, a także od Prezesa SNAP dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego.

N a zakończenie uroczystości specjalnie dla Laureatki odbył się koncert Akademic
kiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją pana profesora Krzysztofa Szydzisza.

Statut Nagrody, oraz formularz wniosku o przyznanie „Nagrody Lednickiego Orła 
Piastowskiego” można znaleźć na stronie Muzeum.



Fot. 1. Statuetka Nagrody Orła (fot. P. Namiota)
The Eagle Prize Statuette (photograph by P. Namiota)



Fot. 2. Wręczanie Nagrody profesorowi Gerardowi Labudzie (fot. P. Na miota)
Professor Gerard Labuda is being awarded The Eagle Prize Statuette (photo
graph by P. Namiota)

Fot. 3. Profesor Zofia Kurnatowska (fot. P. Namiota)
Professor Zofia Kurnatowska (photograph 
by P. Namiota)


