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Ponadto przyznano 6 wyróżnień honorowych, otrzymali je:

mgr Jacek C h a c h a j  za pracę „Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Zator 
do końca XVI wieku”, napisaną pod kierunkiem prof, dra Eugeniusza Wiśniow
skiego na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

mgr Sergiusz C i e c h a n o w s k i  za pracę „Pomorski Okręg Straży Granicz
nej w latach 1928-1939”, napisaną pod kierunkiem prof, dra Włodzimierza 
Jastrzębskiego na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Bydgoszczy.

mgr Elżbieta G d u l a  za pracę R ozw ój sieci parafialnej w archidiakonacie 
krakowskim w latach 1325-1358”, napisaną pod kierunkiem prof, dra Eugeniusza 
Wiśniowskiego na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego.

mgr Tomasz K e m p a  za pracę „Konstanty Wasyl Ostrogski (1524/5-1608) 
wojewoda kijowski, marszałek kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej”, napisaną 
pod kierunkiem prof, dra Stanisława Aleksandrowicza w Instytucie Historii i Archi
wistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

mgr Izabela K o l a s i ń s k a  za pracę „Dziewiętnastowieczna Irlandia w opi
niach Polaków”, napisaną pod kierunkiem prof, dra Jana Ziółka i prof, dra Edmun
da Gussmana na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego.

mgr Wojciech P o l a k  za pracę „Elementy czasu i przestrzeni w Kronice 
Galla Anonima”, napisaną pod kierunkiem prof, dr Urszuli Borkowskiej na Wy
dziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jednocześnie Komisja przypomina, że wpłaty na Fundusz Nagrody im. prof, 
dra Stanisława Herbsta można dokonywać na konto:

BG O/Warszawa, nr 300009-6855-132.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Regulamin Nagrody im. Adama Heymowskiego

1. Polskie Towarzystwo Heraldyczne ustanawia nagrodę im. Adama Heymow
skiego (1926-1995), wybitnego badacza heraldyki, członka honorowego Pol
skiego Towarzystwa Heraldycznego.

2. Nagroda przyznawana jest za najlepsze prace naukowe i popularnonaukowe 
z zakresu heraldyki i nauk z nią związanych.

3. Nagrodę ustanawia się w dwóch kategoriach:
— za prace publikowane w formie druków zwartych lub w formie rozpraw 

publikowanych w czasopismach naukowych;
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— za prace nie publikowane, przede wszystkim doktorskie, magisterskie 
i dyplomowe.

4. Nagrodę stanowi nagroda pieniężna wraz z dyplomem. Wysokość nagrody pie
niężnej uzależniona jest od środków zgromadzonych na funduszu Nagrody 
i może być zmienna.

5. Prace do Nagrody typuje jury. Do nagrody może zgłosić pracę także placówka 
naukowo-badawcza, promotor lub recenzent pracy oraz każdy samodzielny 
pracownik naukowy ze specjalnością historii, historii sztuki, historii literatury, 
a zwłaszcza heraldyki i nauk pomocniczych historii.

6. Termin zgłaszania prac do nagrody upływa 31 grudnia każdego roku, począw
szy od roku 1995.

7. Oceny prac dokonuje jury Nagrody. Przewodniczącym jury jest prezes Pol
skiego Towarzystwa Heraldycznego. Członkowie jury powoływani są przez 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego na okres 5 lat.

8. Wręczenia Nagrody dokonuje się na zebraniu naukowym Polskiego Towarzy
stwa Heraldycznego lub na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa. Informacja
0 przyznaniu nagrody ogłaszana będzie w „Biuletynie” i „Roczniku” Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego, a także w innych czasopismach naukowych
1 popularnonaukowych w kraju i za granicą.

9. Fundusz Nagrody stanowią dobrowolne składki, wpłaty, dary i zapisy ofiaro
dawców — osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy, pragnących w ten 
sposób uczcić pamięć Adama Heymowskiego oraz wesprzeć rozwój badań 
heraldycznych. Wpłaty na fundusz Nagrody przyjmowane są na konto Pol
skiego Towarzystwa Heraldycznego:

Państwowy Bank Kredytowy IX O/Warszawa, nr 370031-32577-132.
(z dopiskiem: Nagroda im. Adama Heymowskiego)

10. Zmiany w Regulaminie Nagrody mogą być dokonywane przez Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

K o m u n i k a t  

o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 1994-1995

Jury Nagrody w składzie: Prof. dr Janusz Bieniak, Mgr Sławomir Górzyński 
(sekretarz), Prof. dr Maria Koczerska, Doc. dr hab. Stefan K. Kuczyński (prze
wodniczący), Mgr Leszek Pudłowski, Doc. dr hab. Andrzej Rachuba, przyznało 
następujące nagrody za prace opublikowane i powstałe w latach 1994-1995:

Nagrodę w wysokości 900 zł i dyplom za pracę dra Janusza K u r t y k i  pt. 
„Tęczyńscy herbu Topór. Studium z dziejów możnowładztwa małopolskiego 
w średniowieczu” (maszynopis), obronioną jako praca doktorska w Instytucie 
Historii PAN (promotor: Prof. dr Antoni Gąsiorowski).

Nagrodę w wysokości 900 zł i dyplom za pracę dra Jana W r o n i s z e w -  
s к i e g o pt. ,Дос1 Rawiczów”, cz. I: „Warszowice i Grotowice”; cz. II: „Współ-
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rodowcy Warszowiców i Groto wiców”, ogłoszoną w R ocznikach Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu”, r. 85, z. 1,1992 i r. 86, z. 1, 1994.

Ponadto Jury przyznało wyróżnienie honorowe w formie dyplomu za pracę 
Pana Władysława R u d z i ń s k i e g o  p t . , koligacje śląskie na tle historii rodzi
ny Rudzińskich. Schlesische Verwandtschaften in der Geschichte des von Rudziń- 
ski-Geschlechtes”, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1995.

Wręczenie Nagrody odbyło się na zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego w Warszawie dnia 8 marca 1996 r., w pierwszą rocznicę śmierci 
Patrona Nagrody.

Od redakcji

Redakcja „Przeglądu Historycznego” uprzejmie informuje PT. Czytelników, 
że następny zeszyt naszego czasopisma (2/1996) poświęcony pamięci Profesor Izy 
Bieżuńskiej-Małowist, będzie zawierał — poza działem recenzji i listów do redakcji 
— wyłącznie teksty z historii starożytnej (m.in. autorstwa Benedetto Bravo, Marii 
Jaczynowskiej, Włodzimierza Lengauera, Adama Łukaszewicza, Ewy Wipszyckiej, 
Józefa Wolskiego, Witolda Wołodkiewicza). Czytelnicy pragnący nabyć ten zeszyt 
poza prenumeratą mogą zamawiać go w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszaw
skiego, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa.


