


K O M U N K 

Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Giey-
sztora 

Komisja Nagrody im. Aleksandra Gieysztora, powołana 
przez Radę i Zarząd  Fundacji Naukowej im. Aleksandra Giey-
sztora 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 hab. Jan Tyszkiewicz, 
dnia 3 VI 2003 r. odbyła posiedzenie, któremu przewodniczyła 
prof.  dr hab. Teresa Dunin-Wasowicz. Przedmiotem obrad Ko-
misji było rozpatrzenie i ocena zgłoszonych do Nagrody trzech 
publikacji, dotyczących  średniowiecznych dziejów Polski i Eu-
ropy lub pośrednio do średniowiecza nawiązujących.  Podstawą 
formalną  obrad był regulamin Nagrody im. Aleksandra Giey-
sztora. 

Po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszonymi do Nagrody 
publikacjami oraz po odbytej dyskusji Komisja przyjęła nastę-
pujące  ustalenia. 

Nagrodę w wysokości 800 zł otrzymał mgr Bartłomiej 
Noszczak za pracę pt. „Sacrum"  czy „Profanum"?  — Spór 
0 istotę Milenium  Polskiego  (1949-1966),  Towarzystwo Nauko-
we Warszawskie, Warszawa 2002. Praca została napisana pod 
kierunkiem prof.  dr hab. Mariana Wojciechowskiego i doda-
tkowo rekomendowana przez prof.  dr hab. Elżbietę Kowal-
czyk. 

Nagrodę w wysokości 700 zł otrzymał mgr Rafał  J awor -
ski za pracę pt. Łowy Władysława  Jagiełły,  w: Z  biografistyki  Pol-
ski późnego średniowiecza.  Studia,  pod red. M. K o c z e r -
s k i e j, „Fasciculi Historici Novi", t. IV, Warszawa 2001, s. 7-86, 
przygotowaną  pod kierownictwem prof.  dr hab. Marii Koczer-
skiej. 

Nagrodę w wysokości 700 zł otrzymał mgr Piotr Choj -
nack i za pracę pt. Biskup płocki  Paweł Giżycki  (1439-1463) 
1 jego działalność,  w: Z  biografistyki  Polski  późnego średniowie-

cza. Studia,  pod red. Marii Kocze r sk i e j , „Fasciculi Histori-
ci Novi", t. IV, s. 87--187. 

Przewidzianych w regulaminie Nagrody prac na temat 
dziejów polskiego państwa podziemnego lat 1939-1945 nie na-
desłano. 

Dyplomy i nagrody zostały wręczone laureatom dnia 
24 VI 2003 r. na spotkaniu w Instytucie Historii PAN. 

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

Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za 
lata 2001-2002 

Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego w składzie: prof. 
dr hab. Janusz Bieniak, mgr Sławomir Górzyński (sekretarz), 
prof.  dr hab. Maria Koczerska, prof.  dr hab. Stefan  K. Kuczyń-
ski (przewodniczący),  prof.  dr hab. Andrzej Rachuba przyzna-
ło nagrody za najlepsze prace z zakresu heraldyki i nauk po-
krewnych, powstałe i opublikowane w latach 2001-2002. 

Nagrodę w wysokości 500 zł i dyplom otrzymał dr Jan 
P tak za pracę pt. Chorągiew  w komunikacji  społecznej w Pol-
sce piastowskiej  i jagiellońskiej,  Wydawnictwo KUL, Lublin 
2002, ss. 467. 

Nagrodę w wysokości 500 zł i dyplom przyznano dr. Hen-
rykowi S e r o ce za pracę pt. Herby  miast małopolskich  do  koń-
ca XVIII  wieku,  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002, ss. 315, il. 

Nagrodę w wysokości 500 zł i dyplom otrzymał mgr Piotr 
Krzysztof  Szku tn ik za pracę pt. Genealogia rodziny  Szkutni-
ków,  Łódź 2002, maszynopis. 

Wręczenie nagród odbyło się na zebraniu naukowym Pol-
skiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie dnia 28 III 
2003 r. 
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