NAGRODY DLA HISTORYKÓW

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Felczaka i Wereszyckiego odbyła się w auli Collegium Maius
13 grudnia 2010 roku. Od lewej prof. Andrzej Banach, prof. Michał Pułaski, prof. Andrzej Chwalba

się również badaniami dyplomacji
i stosunków międzynarodowych okresu
międzywojennego. Od 2000 roku jest
adiunktem w Instytucie Historii UJ, pełni
też funkcje członka Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU oraz Polsko-Czeskiego
Towarzystwa Naukowego i Instytutu
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aureatem X edycji Nagrody im.
Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego został dr Jan Jacek Bruski.
Wyróżnienie otrzymał za książkę Między
prometeizmem a Realpolitik. Dodatkową
nagrodę honorową otrzymał prof. Andrzej Kastory za książkę Wielka Brytania
wobec wydarzeń w Europie Środkowej
w latach II wojny światowej.
Jubileuszowa uroczystość wręczenia
nagród odbyła się 13 grudnia 2010 roku
w auli Collegium Maius. Licznie zebranych gości powitał dziekan Wydziału
Historycznego UJ prof. Andrzej Banach,
wspominając życiorysy oraz dokonania
patronów nagrody. Werdykt kapituły
ogłosił przewodniczący prof. Michał
Pułaski. Laureaci odebrali honorowe
dyplomy z rąk rektora UJ prof. Karola
Musioła oraz prof. Andrzeja Banacha.
Nagrodę główną, ufundowaną przez
Wydawnictwo Literackie, wręczyła dr.
Janowi Jackowi Bruskiemu prezes Anna
Zaremba-Michalska.
Doktor Jan Jacek Bruski jest historykiem specjalizującym się w dziejach
Europy Środkowo-Wschodniej, historii
Ukrainy, Czech i Słowacji. Zajmuje
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Dr Jan Jacek Bruski odebrał nagrodę z rąk rektora UJ prof. Karola Musioła
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Kaszubskiego. Jest wielokrotnym stypendystą oraz laureatem nagród wielu
prestiżowych organizacji. – To wyjątkowy dla mnie zaszczyt, że moja książka
została uhonorowana właśnie nagrodą,
której patronują Henryk Wereszycki
i Wacław Felczak – dwaj mistrzowie historycznego warsztatu, ale równocześnie
dwa wzory postawy życiowej, odwagi,
patriotyzmu i zaangażowania obywatelskiego. To wielka radość, wielki honor,
ale również olbrzymie zobowiązanie
– mówił dr Bruski. – Piszę o dylematach
Ukrainy, ale też o dylematach polskiej
polityki wobec Ukrainy i szerzej –
polskiej polityki wschodniej w okresie
międzywojennym. To jest problem, który
streszcza, według mnie, przeciwstawienie zawarte w pytaniu: prometeizm czy
Realpolitik? Z jednej strony jest koncepcja, która zakłada wsparcie dążeń
wolnościowych narodów zniewolonych,
podporządkowanych Rosji i w ten sposób
wspólnie z tymi narodami budowanie
strefy bezpieczeństwa na Wschodzie.
Z drugiej strony koncepcja, która mówi,
że stabilizację u naszych wschodnich
granic możemy osiągnąć tylko poprzez
pragmatyczne porozumienie na linii
Moskwa – Warszawa.
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Dyplom honorowy prof. Andrzejowi Kastory wręczył
prof. Andrzej Banach
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Nagrodę główną, ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie,
przekazała dr. Janowi Jackowi Bruskiemu prezes Anna Zaremba-Michalska

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu, Jagiellońskiego, reprezentanci ambasad
i konsulatów krajów środkowoeuropejskich, władz miasta, środowiska historycznego Krakowa, studenci
i młodzież szkolna

Laureat nagrody honorowej prof.
Andrzej Kastory jest kierownikiem Katedry Historii Najnowszej Powszechnej
w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorem
wielu prac i artykułów dotyczących historii Czechosłowacji, Bałkanów, państw
Bałtyckich i Finlandii.
Jubileuszową uroczystość w auli Collegium Maius uświetnił występ Zespołu
Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”, natomiast
aktor Starego Teatru Krzysztof Zawadzki
odczytał fragmenty korespondencji Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.
Na zakończenie Michał Szot, prezes Koła
Naukowego Historyków Studentów UJ,
zaprezentował krótki film ukazujący
działalność tej zasłużonej korporacji
studenckiej.
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Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ufundowana została w 2001 roku z inicjatywy krakowskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydziału Historycznego UJ. Jest przyznawana autorowi najlepszej
książki poświęconej historii Europy Środkowej w XIX i XX wieku. Patronami nagrody są dwaj wybitni historycy krakowscy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim, cieszący się ogromnym autorytetem w środowisku akademickim z racji ich pracy naukowej oraz bezkompromisowej postawy w trudnych latach komunizmu. Obaj zajmowali się historią
Europy Środkowej w XIX wieku, wypełniając swoim dorobkiem luki w polskich badaniach historycznych.
Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, które ukazały się
w ciągu ostatnich trzech lat. Nagroda naprzemiennie w kolejnych edycjach przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym. Prawo rekomendacji do nagrody mają wszelkie instytucje związane z prowadzeniem i publikowaniem
badań historycznych: uniwersytety i szkoły wyższe, akademie nauk, instytucje kulturalne, instytuty badawcze, wydawnictwa naukowe, ambasady i konsulaty oraz laureaci poprzednich edycji nagrody. Wyboru laureata dokonuje kapituła
po rozpatrzeniu prac nadesłanych na konkurs. Nagroda jest przyznawana w szczególności za wysiłek intelektualny,
rzetelność i solidność warsztatu, oryginalność i nowatorstwo spojrzenia, atrakcyjność narracji, zbieżność tematyki z zainteresowaniami patronów. Od 2002 roku przyznawana jest także nagroda honorowa za szczególne zasługi na polu
naukowym i popularyzatorskim. Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się tradycyjnie 13 grudnia – dla uczczenia
dnia, w którym urodził się prof. Henryk Wereszycki. Fundatorem nagrody głównej, która wynosi 10 tysięcy złotych, jest
Wydawnictwo Literackie.
Aktualny skład kapituły Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego: przewodniczący prof. Michał Pułaski, członkowie: prof. Andrzej K. Banach, prof. Antoni Cetnarowicz, prof. Andrzej Chwalba, prof. Andrzej Essen,
Tomasz Fiałkowski, prof. Piotr Kaczanowski, dr Dobrochna Kałwa, prof. Włodzimierz Mędrzecki, dr Elżbieta Orman, dr
Stanisław Pijaj, prof. Stanisław Sroka, sekretarz: dr Ewelina Szpak.
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