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Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, 
gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych 
i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, 
powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego 
i kulturalnego.

Artykuł został opracowany do udostępnienia w Internecie dzięki
wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
dofinansowania działalności upowszechniającej naukę.



Komunikat
Komisji Funduszu Nagrody Naukowoj im. Prof. Stanisława Herbsta

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisja Funduszu 
Nagrody Naukowej im. Prof. d r Stanisława Herbsta, na zebraniu w dniu 28 czerwca 
1974 r. przyznała trzy nagrody za prace magisterskie z historii Polski w zakresie 
historii kultury, miast i wojskowości. Pierwszą nagrodę w wysokości 5000 zł przy
znano mgr Januszowi W. M i n i e w i c z o w i  za pracą pt. „Obszar warowny Śląsk 
w latach 1933—1939”. Praca rozpoczęta pod kierunkiem prof, d r Stanisława Herbsta 
zostało ukończona pod kierownictwem doc. dr hab. Jerzego Borejszy na Studium 
Zaocznym Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Drugą nagrodę w wy
sokości 3000 zł otrzymał mgr Zdzisław J a n t o s z  za pracę pt. „Dwa oblicza 
żołnierza szlacheckiego w świadomości społeczeństwa polskiego w XVII w.”, na
pisaną pod kierunkiem prof, dr Antoniego Mączaka na Studium Zaocznym Wy
działu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Trzecią nagrodę w wysokości 2000 zł 
przyznano mgr Anicie N o w a k o w s k i e j  za pracę pt. „Działalność ustawodawcza 
władz miejskich w  Polsce przedrozbiorowej”, napisaną pod kierunkiem prof, dr Wi
tolda Maisla na Studium Zaocznym Wydziału Praw a i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przypominamy, że prace magisterskie — naj
lepsze spośród przyjętych w ciągu ostatnich dwóch lat — mogą przedstawiać do 
nagrody im. Prof. dr Stanisława Herbsta instytuty, zakłady lub katedry wyższych 
uczelni w Polsce, zarówno na studiach stacjonarnych, zaocznych i eksternistycznych 
w term inie do dnia 31 stycznia 1975 r. pod adresem Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Historycznego (00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31).

Warszawa, 5 lipca 1974 r.


