


K O M U N K A T Y I 

Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Aleksandra 
Gieysztora 

Jury Nagrody Fundacji im. Aleksandra Gieysztora obra-
dowało w składzie: prof.  dr hab. Stanisław Bylina (przewodni-
czący),  prof.  dr hab. Marian Dygo, prof.  dr hab. Sławomir Gaw-
las, mgr Ewa Gieysztor, prof.  dr hab. Jan Tyszkiewicz i dnia 
1 czerwca 2004 r. przyjęło następujące  ustalenia: 

W kategorii prac dotyczących  średniowiecza przyznać na-
grodę dr Zofii  Wilk (Łódź) za pracę Władysław  z Oporowa (ok. 
1395-1453), podkanclerzy  krakowski,  biskup włocławski  i arcy-
biskup gnieźnieński,  Studia Claromontana, t. 21, 2003. 

W kategorii prac dotyczących  dziejów polskiego państwa 
podziemnego w latach 1939-1945 nie została przedstawiona 
żadna praca do Nagrody. 

Jury przyjęło uchwałę, aby Zarząd  Fundacji podjął  szersze 
działania na rzecz udziału w konkursie młodych naukowców 
z różnych środowisk. 

Nagrodę pieniężną  i dyplom dr hab. Zdzisławowi Nodze 
za pracę pt. Krakowska  rada  miejska w XVI  wieku. Studium 
0 elicie władzy,  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicz-
nej, Kraków 2003. 

Dyplom wyróżnienia dr Bożenie Czwojdrak za pracę 
pt. Rogowscy herbu Działosza podskarbiowie  królewscy.  Studium 
z dziejów  możnowładztwa  w drugiej  połowie XIV  i XV  wieku, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 2002. 

Dyplom wyróżnienia dr hab. Bogusławowi Pfeifferowi  za 
pracę pt. Caelum et Regnum. Studium  nad  symboliką  państwa 
1 władcy  w polskiej  literaturze  i sztuce XVI  i XVII  stulecia,  Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002. 

Dyplom wyróżnienia dr Wiolettcie Zawitkowskiej za pra-
cę pt. Jan  Koniecpolski  — kanclerz  trzech królów.  Z  dziejów  ka-
riery politycznej  i urzędniczej  w I  połowie XV  wieku,  maszynopis, 
Rzeszów 2003. 

Wręczenie Nagrody i wyróżnień odbyło się na zebraniu 
naukowym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warsza-
wie dnia 26 marca 2004 r. Autor wyróżnionej pracy dr hab. Bo-
gusław Pfeiffer  wygłosił referat  na temat związany  z tą  pracą. 

Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama Hey-
mowskiego 

Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego w składzie prof. 
dr hab. Janusz Bieniak, mgr Sławomir Górzyński (sekretarz), 
prof.  dr hab. Stefan  K. Kuczyński (przewodniczący),  prof.  dr hab. 
Andrzej Rachuba, przyznało nagrody i wyróżnienia za najlep-
sze prace z zakresu heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych, 
opublikowane i powstałe w latach 2002-2003: 

Nagrodę pieniężną  i dyplom dr Aleksandrze Jaworskiej 
za pracę pt. Orzeł  Biały herb Państwa polskiego,  Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 2003. 

Sprostowanie 

W t. 41 „Studiów Źródłoznawczych" za r. 2003 na liście 
autorów przy nazwisku Marii Starnawskiej omyłkowo podano 
„Warszawa" zamiast „Siedlce" jako miasto, w którym jest za-
trudniona, a na s. 185 przy podpisie tejże autorki pod sprawo-
zadniem w dziale „Kronika" zbędnie umieszczono nazwę „War-
szawa". Prawidłowo w obu wypadkach przy nazwisku autorki 
powinna figurować  nazwa „Siedlce". 

Redaktor przeprasza Autorkę za powstałą  omyłkę. 
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