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17. Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Za niecały rok, w dniach 15-18 września 2004, w Krakowie rozpocznie obrady 17. Powszechny Zjazd Histo
ryków Polskich. Obradował będzie u progu XXI stulecia, w okresie decydującym o miejscu Polski w zjednoczo
nej Europie. W chwili tak ważnej dla przyszłości naszego państwa i narodu powinni zabrać głos historycy. Prze
wodnim zagadanieniem ich dyskusji będzie: „Tradycja a nowoczesność — tożsamość”.

Sesje plenarne Zjazdu, sympozja tematyczne i dyskusje panelowe dotyczyć będą przekrojowych zagad
nień, dając możliwość nawiązania dialogu między badaczami różnych dziedzin i specjalności. Chcemy w ten spo
sób zaproponować nową formułę obrad łączącą i integrującą nasze środowisko. Pragniemy także stworzyć oka
zję do spotkań grup zawodowych związanych z pracami archiwalnymi, nauczaniem i popularyzacją historii. 
Uczestnicy Zjazdu spotykać się będą w trakcie imprez towarzyszących o charakterze kulturalnym, wystaw tema
tycznych, prezentacji filmowych, a także zwiedzając zabytki i muzea dawnej stolicy Polski.

Zapraszamy na 17. Zjazd badaczy reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne: historyków, history
ków prawa i ustroju, historyków literatury i sztuki, medycyny, sportu i wychowania fizycznego, etnologów, polito
logów, socjologów i religioznawców, zapraszamy nauczycieli historii, doktorantów i studentów, archiwistów
i muzealników, przewodników po zabytkach historycznych, historyków amatorów i hobbystów, ludzi kultury oraz 
przedstawicieli wydawnictw, prasy i innych mediów popularyzujących wiedzę o przeszłości kraju i świata.

Program Zjazdu, który nadal jest w fazie tworzenia, oraz aktualne szczegóły dotyczące uczestnictwa znaj
dują się na stronie internetowej: http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd.

Z dniem 1 stycznia 2003 rozpoczęliśmy rejestrację uczestników Zjazdu, która będzie trwała do 31 grudnia 
2003. Po tym terminie jeszcze przez 3 miesiące przyjmować będziemy zgłoszenia, ale pełną gwarancję rezerwa
cji miejsc noclegowych możemy zapewnić osobom, które złożą deklaracje w roku 2003, następnym zaś— w kolej
ności zgłoszeń.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Miasta Krakowa prowadzimy rejestrację on-line. W tym 
celu zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, której adres został podany powyżej.

Dla tych z państwa, którzy wybiorą tradycyjną drogę rejestracji, podajemy w skrócie najważniejsze infor
macje praktyczne:

Składka zjazdowa:
Uczniowie, studenci i doktoranci — zwolnieni ze składki 
Samodzielni pracownicy naukowi — 200 zł 
Pozostali uczestnicy — 150 zł

Orientacyjne koszty utrzymania:
Miejsce w pokoju czteroosobowym w domu akademickim — ok. 25 zł za dobę 
Obiad w stołówce studenckiej — ok. 29 zł za 1 obiad

W celu otrzymania formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Zjazdu: 
Biuro Organizacyjne 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 
ul. Gołębia 13 
31-007 Kraków 
tel/fax: (12) 421 77 10
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500 KOMUNIKATY

W czasie dyżuru, w każdą środę, w godz. 8.00 -14.00, pracownicy Biura osobiście odpowiedzą na Państwa 
pytania.

Z początkiem roku 2004, z zarejestrowanymi uczestnikami Zjazdu kontaktować się będą pełnomocnicy 
Biura w celu ustalenia formy płatności.

Apelujemy do instytucji zarudniających historyków, których reprezentanci na posiedzeniu w maju 2002 r. 
ze zrozumieniem odnieśli się do sprawy, by zechciały wesprzeć finansowo udział swych pracowników w Zjeździe. 
Ze swojej strony zapewniamy, że czynimy starania o obniżenie kosztów uczestnictwa i jeśli zakończą się one suk
cesem, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Komitet Organizacyjny 
17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

Komisja Nagrody im. Aleksandra Gieysztora powołana przez Radę i Zarząd Fundacji Naukowej im. Alek
sandra Gieysztora 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 Jan Tyszkiewicz, dnia 3 czerwca 2003 odbyła posiedze
nie, któremu przewodniczyła prof, dr hab. Teresa Dunin-Wąsowicz. Przedmiotem obrad Komisji było rozpa
trzenie i ocena zgłoszonych do Nagrody trzech publikacji dotyczących dziejów średniowiecza Polski i Europy 
oraz pośrednio średniowiecza dotyczących. Podstawą formalną obrad był regulamin Nagrody im. Aleksandra 
Gieysztora.

Po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszonymi do Nagrody publikacjami oraz po odbytej dyskusji Komisja 
przyjęła następujące ustalenia:

Nagrodę w wysokości 800 zł otrzymał mgr Bartłomiej N o s z c z a k  za pracę pt. „»Sacrum« czy »profa
num«? Spór o istotę Milenium polskiego (1949-1966)”, Warszawa 2002. Praca została napisana pod kierunkiem 
prof, dr hab. Mariana Wojciechowskiego i dodatkowo rekomendowana przez prof, dr hab. Elżbietę Kowalczyk.

Nagrodę w wysokości 700 zł otrzymał mgr Rafał J a w o r s k i  za pracę pt. „Łowy Władysława Jagiełły”, 
[w:] Rafał J a w o r s k i ,  Piotr C h o j n a c k i ,  „Z biografistyki Polski późnego średniowiecza. Studia”, pod red. 
Marii K o c z e r s k i e j ,  „Fasciculi Historici Novi”, t. IV, Warszawa 2001, s. 7-86, przygotowany pod kierownic
twem prof. dr hab. Marii Koczerskiej.

Nagrodę w wysokości 700 zł otrzymał mgr Piotr C h o j n a c k i  za pracę pt. „Biskup płocki Paweł Giżycki 
(1439-1463) i jego działalność”, [w:] Rafał J a w o r s k i ,  Piotr C h o j n a c k i ,  „Z biografistyki Polski późnego 
średniowiecza. Studia”, pod red. Marii K o c z e r s k i e j ,  „Fasciculi Historici Novi”, t. IV, Warszawa 2001, 
s. 87-187.

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

Dyplomy i nagrody zostały wręczone laureatom dnia 24 czerwca 2003 na spotkaniu w Instytucie Histo
rii PAN.

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


