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6 marca 2000 roku w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie 
odbyło się wręczenie trzeciej edyqi Nagrody Naukowej im. Wojciecha Kętrzyń
skiego. Nagroda przyznawana jest co dwa lata młodym naukowcom, którzy nie 
ukończyli 35. roku życia, za prace z zakresu szeroko pojętej humanistyki 
dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego. Tegoroczne nagrody ufundowane 
zostały przez organizatora konkursu Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ośrodek 
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Do konkursu 
zostało zakwalifikowanych 14 prac. Pierwszą nagrodę otrzymał dr Grzegorz 
Biahiński z Giżycka, pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego, za Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich. Rozprawy te 
poświęcone zostały stosunkom plemion pruskich z Polską piastowską oraz 
zagadnieniom słabo poznanego i do dzisiaj dość zagadkowego plemienia 
Galindów. Na uwagę zasługuje studium dotyczące miejsca śmierci św. Brunona, 
podważające przyjętą dość bezkrytycznie koncepcję umiejscowienia jej na 
brzegach jeziora Niegocin. Według opinii wewnętrznego recenzenta „praca bez 
wątpienia wejdzie do grupy podstawowych w zakresie dziejów tak Prusów, jak 
stosunku do nich Polski Piastowskiej”.

Drugą nagrodę otrzymał dr Janusz Trupinda z Elbląga za monografię 
Ideologia krucjatowa w Kronice Piotra Dusburga, napisaną pod kierunkiem prof. 
Jana Powierskiego. Za godne podkreślenia uznano w niej odkrywcze spojrzenie 
autora na analizowany materiał źródłowy i dużą erudyqç interpretacyjną.

Jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody trzecie. Otrzymali je 
mgr Magdalena Sacha z Olsztyna za pracę magisterską napisaną na Uniwer
sytecie Gdańskim pod kierunkiem prof. Jerzego Sampa Topos Mazur jako raju 
utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich i mgr Mateusz Bogucki 
z Warszawy za pracę magisterską Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych 
ze wsi Brodzikowo, stanowisko I, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, 
napisaną na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Andrzeja Buko. 
Autorkę nagrodzono za dużą wiedzę, jaką wykazała opracowując temat, 
natomiast mgr. Boguckiego za zastosowanie nowych metod interpretacyjnych 
przy charakterystyce depozytów pruskich. Uznano ją za „dzieło bardzo dojrzałe 
i jedną z najwartościowszych prac poświęconych w ostatnich latach kulturze 
i osadnictwu Galindów”.

Oprócz nagród głównych przyznano także trzy wyróżnienia, które otrzymali 
autorzy prac magisterskich: mgr Aleksandra Żórawska z Warszawy za Cmen
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tarzyska płaskie grupy zachodniomazurskiej kultury kurhanów zachodniobałtyc- 
kich — pracę napisaną na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. 
Wojciecha Nowakowskiego, uznano za pionierską na ten temat w historiografii 
polskiej, mgr Małgorzata Kaczmarska z Olsztyna za Parafialne cmentarze 
w powiecie olsztyńskim oraz Jolanta Kuliś z Ogródka za Gustaw Gizewiusz. Życie 
i dzieło (1800— 1848). Dwie ostatnie prace powstały w Instytucie Historii 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie pod kierunkiem prof. Janusza 
Jasińskiego. W przypadku pierwszej podkreślono fakt zinwentaryzowania na 
własny koszt 19 cmentarzy i przez porównanie z dokumentacją tych cmentarzy 
sporządzoną w 1965 roku zwrócenie uwagi na zakres ich dewastacji. Zauważono, 
iż praca mgr Małgorzaty Kaczmarskiej może odegrać ważną rolę w procesie 
identyfikowania się nowego społeczeństwa polskiego z historycznym dziedzict
wem ziemi warmińskiej. Zaś uzasadniając przyznanie nagrody mgr Jolancie 
Kuliś wyeksponowano syntetyczne opracowanie postaci Gizewiusza i rzetelne 
wykorzystanie literatury oraz dojrzałość konstrukcji pracy zasługującej na 
publikaqç.

Nagrody laureatom wręczyli marszałek województwa warmińsko-mazur
skiego Andrzej Ryński, prezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego prof, dr hab. Andrzej Hopfer i dyrektor Ośrodka Badań 
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego prof, dr hab. Stanisław Achremczyk.
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