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To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest wybitnym intelektualistom, 

publicystom i działaczom społecznym. 

W jubileuszowej, 20. edycji Nagroda trafi ła do rąk: 

Roberta Piłata, Aleksandry Domańskiej oraz Mariny Hulii.

Od 2001 roku w ramach konkursu wyróżniane są osoby zajmujące się trzema pozornie 

odległymi od siebie obszarami, czyli myślą fi lozofi czną, publicystyką komentującą 

rzeczywistość polityczną oraz działalnością społeczną. Laureaci kontynuują myśl księdza 

Józefa Tischnera, który potrafi ł łączyć te odrębne światy. 

Fundatorami Nagrody są Grupa ERGO Hestia i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 

Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 33 000,00 zł oraz 

statuetkę autorstwa Mariana Gromady.

Tegoroczna edycja jest podwójnie wyjątkowa – mówi Łukasz Tischner, sekretarz Nagrody 

– świętujemy jubileusz 20-lecia przyznawania Nagrody, ale też borykamy się z pandemią, która 

uniemożliwia zorganizowanie tradycyjnej, gromadzącej setki widzów gali. Na szczęście służą 

nam pomocą nowoczesne środki telekomunikacji, które pozwoliły nam odbyć burzliwe obrady 

Jury, a wkrótce pozwolą transmitować galę. Wspominam o historii, bo tegorocznych, jak zwykle 

nadzwyczajnych laureatów, łączy w jakimś stopniu wrażliwość na historię, czy raczej historie. 

Robert Piłat pokazuje, jak wiele możemy zaczerpnąć z mądrości dawnych myślicieli, z ich 

nadziei i z porażek, w jak znacznym stopniu pomagają nam dziś żyć. Aleksandra Domańska 

prowadzi nas w głąb polskiej historii, byśmy przejrzeli się w lustrze i umieli uczyć się na starych 

błędach. Marina Hulia wreszcie wyczula nas na konkretne historie ludzi – uchodźców, więźniów, 

osób wykluczonych, mobilizując do pomocy oraz przełamywania narodowych i społecznych 

stereotypów. Wszyscy troje są w jakimś sensie „niedzisiejsi”, bo świetnie bronią się przed presją 

doraźności i cierpliwie robią swoje.

ZNAMY LAUREATÓW 20. EDYCJI 

NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
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PROTOKÓŁ JURY 

NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
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Jury w składzie: 

ks. Adam Boniecki (przewodniczący), 

Witold Dudziński, Jacek Karnowski, 

abp. Grzegorz Ryś, Władysław Stróżewski, 

Piotr Maria Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), 

Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski 

podczas posiedzenia w dniu 16 września 2020 r. 

wyłoniło trzech laureatów. Nagrodzeni zostali:

1. Robert Piłat – w kategorii pisarstwa religijnego lub 

fi lozofi cznego, stanowiącego kontynuację „myślenia 

według wartości”. Wyróżniony za książkę O rozsądku 

i jego szaleństwach, w której przypomina, że fi lozofi a ma 

służyć dobremu życiu. Jego wnikliwe analizy dowodzą, że roztropność sprzyja ludzkiemu rozwojowi, 

a chwile spełnienia zawsze naznaczone są kruchością.

2. Aleksandra Domańska – w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy 

Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Wyróżniona za książkę Bohatyrowicze. Szkice do 

portretu, w której bada historyczne przyczyny podziałów wśród Polaków. Wskazuje na skłonność do 

gloryfi kacji klęski i związany z nią trwały uraz do sił postrzeganych jako obce.  Aleksandra Domańska 

szkicuje barwny, zaktualizowany Polaków portret własny.

3. Marina Hulia – w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski 

kształt dialogu Kościoła i świata”. Wyróżniona za działalność na rzecz uchodźców i więźniów. Marina 

Hulia  budzi wrażliwość na los innych narodów i pomaga budować Polskę dla ludzi, a nie tylko dla 

Polaków.  

         W imieniu kapituły 

         ks. Adam Boniecki



ROBERT PIŁAT, ur. 1959, niedoszły muzyk, pisarz i żeglarz, 

który ostatecznie został profesorem fi lozofi i. W pracy na-

ukowej dąży do łączenia fi lozofi i analitycznej z fenome-

nologią i hermeneutyką, które wychodzą od ludzkiego 

doświadczenia. Od kilkunastu lat współpracuje z Progra-

mem II Polskiego Radia jako autor lub stały gość audycji 

poświęconych fi lozofi i, literaturze i muzyce. Pracuje na 

UKSW w Warszawie, wcześniej uczył fi lozofi i między innymi na UW, UJ, w Collegium Civitas i Akade-

mii Pedagogiki Specjalnej. Jest autorem siedmiu książek, m. in: Krzywda i zadośćuczynienie (2003), 

O istocie pojęć (2007), Aporie samowiedzy (2013) oraz O rozsądku i jego szaleństwach (2019). 

Angażuje się w różne formy popularyzowania nauki. Jest współautorem podręczników szkolnej 

edukacji fi lozofi cznej. Przez kilka lat prowadził eksperymentalne zajęcia fi lozofi czne w gimnazjum 

i szkole podstawowej oraz warsztaty dla nauczycieli. Organizował także festiwale nauki.

SYLWETKA LAUREATA

nagrodzonego w kategorii pisarstwa religijnego 

lub fi lozofi cznego, stanowiącego kontynuację 

myślenia według wartości
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Robert Piłat 

O rozsądku i jego szaleństwach, PWN, Warszawa 2019

W czasach, gdy mniemanie o ludzkiej naturze przenika 

gorycz, a namysł nad rolą wartości i ideałów wybrzmiewa 

śmiesznie, pora pokazać, że sztuka fi lozofi cznej refl eksji to 

nie bujanie w obłokach, ale sposób na uczynienie życia bo-

gatszym.

Ta książka to antidotum na cyniczną codzienność podporządko-

waną wymogom „zdrowego rozsądku”. W każdym z 31 lekkich, 

choć pełnych erudycji esejów autor zastanawia się nad znacze-

niem wartości – tych górnolotnych i tych przyziemnych – dla by-

cia współczesnym człowiekiem. 

(opis wydawcy)



ALEKSANDRA DOMAŃSKA, ur. 1954, pisarka, reżyserka, 

absolwentka Filologii Polskiej UW i Reżyserii Dramatu 

PWST w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych).

Jest autorką spektakli teatralnych, telewizyjnych, fi lmu 

dokumentalnego Wilcza 11 (2007) oraz książek: Ulica cioci 

Oli (2013), Ulica Pogodna (2014), Grzybowska 6/10. Lament 

(2016), Bohatyrowicze. Szkice do portretu (2019).  

W swojej działalności artystycznej zajmuje się „geografi ą miejsc pamięci”, a także nieuświado-

mionym wpływem historii na współczesną tożsamość.

SYLWETKA LAUREATKI

nagrodzonej w kategorii publicystyki 

lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy 

Polaków przyjmować nieszczęsny dar wolności  

Aleksandra Domańska

Bohatyrowicze. Szkice do portretu, Biblioteka „WIĘZI”

„Autorka wiele uwagi poświęca dziedzictwu duchowemu, jakie 

poprzednie pokolenia przekazały nam w spadku, a które mimo 

upływu wielu lat nadal nie zostało przezwyciężone”.

prof. Rafał Habielski

„Eseje Aleksandry Domańskiej poświęcone analizie polskich 

tradycji patriotycznych XVIII-XIX wieku pokazują głęboką 

perspektywę naszych dzisiejszych sporów o polskość, o sens 

dziejów, o relacje z Europą Zachodnią. Odniesienia do 

współczesności są jednak bardzo dyskretne, nie mają nic 

wspólnego z publicystyką lub polemiką. Od dawna nie czytałem 

tak wnikliwych analiz polskiej duszy i polskich podziałów”.

prof. Andrzej Friszke
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MARINA HULIA, ur. 1965, pisarka, działaczka społecz-

na, pedagożka. Rosjanka urodzona na terenie dzisiejszej 

Ukrainy, od ponad 20 lat mieszkająca w Polsce. 

Absolwentka Instytutu Profi laktyki Społecznej Resocjali-

zacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz fi lologii rosyjskiej 

Państwowego Uniwersytetu w Czerkasach na Ukrainie. 

Mówi o sobie, że jest „uzależniona od pomagania”.

Była pomysłodawczynią licznych projektów edukacyjnych i integracyjnych, doradczynią ds. nauczania 

dzieci cudzoziemskich przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pomaga uchodźcom z Czeczenii, 

koczującym na dworcu w Brześciu, prowadząc tam szkołę demokratyczną. 

Zajmuje się także społeczną integracją więźniów. Autorka książek: Aschab i kawałek pizzy (2011), 

Recydywista (wraz ze Zbigniewem Wojnarowskim, 2018), Dzieci z Dworca Brześć (wraz z Moniką 

Głuską-Durenkamp, 2019). Laureatka licznych wyróżnień w tym nagrody im. Ireny Sendlerowej 

„Za naprawianie świata” (2013). 

SYLWETKA LAUREATKI

nagrodzonej w kategorii inicjatyw duszpasterskich 

i społecznych współtworzących polski kształt 

dialogu Kościoła i świata
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Żeby pomagać, najpierw trzeba porozmawiać z samym sobą, zastanowić się, co się lubi. 

Ja lubię śpiewać, tańczyć, organizować i jeździć. Wybieram takie rodzaje pomocy, gdzie mogę robić to 

wszystko. Jak się do tego podchodzi w ten sposób, to jest obopólna radość. 

Jeśli wstajesz rano i czujesz, że nie chcesz gdzieś jechać i czegoś robić – to tego nie rób. 

To wtedy nie ma sensu, wymierzasz kolejny policzek ludziom, którym masz teoretycznie pomóc. 

Trzeba odkryć te swoje „chcenia” i wtedy nie będzie tego ciężaru.

https://archiwumosiatynskiego.pl/alfabet-buntu/marina-hulia/



Nagroda jest przyznawana nieprzerwanie od 2001 roku. Za sprawą patrona zyskała rangę wyróżnienia 

szczególnego, bo doceniającego nie tylko intelektualne zasługi laureatów, ale także ich charakter 

i postawę  wobec świata. 

Nagroda im. ks. Józefa Tischnera stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia 

według wartości i empatii, bliskość intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra. 

 Wśród grona laureatów znaleźli się między innymi: 

Lidia Niedźwiecka-Owsiak i Jerzy Owsiak, siostra Małgorzata Chmielewska, ks. Michał Heller,

Wacław Hryniewicz OMI, Wojciech Jagielski, Ryszard Kapuściński, ks. Józef Krawiec, 

Henryka Krzywonos, Karol Modzelewski, Janina Ochojska, Wiktor Osiatyński, Jerzy Szacki, 

Barbara Skarga, Stefan Swieżawski, ks. Mirosław Tosza, Jakub Wygnański. 

 Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera jest przyznawana w trzech kategoriach:

  1.  Pisarstwa religijnego i fi lozofi cznego stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia 

według wartości”.

 2.  Publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny 

dar wolności”.

 3.  Inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła 

i świata”.

 Kapitułę Nagrody tworzą:

ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Witold Dudziński, Jacek Karnowski, abp Grzegorz Ryś, 

Władysław Stróżewski, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura 

i Henryk Woźniakowski.

Nagrodę funduje Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł oraz statuetkę 

zaprojektowaną przez artystę Mariana Gromadę.

KILKA SŁÓW O NAGRODZIE 

  Nagroda Tischnera jest wyróżnieniem dla człowieka jako takiego, 

  a nie dla fi lozofa, teologa, publicysty, społecznika.

                 Barbara Skarga



Społeczny Instytut Wydawniczy Znak powstał w 1959 roku z inicjatywy osób 

związanych z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Chciały one 

poszerzyć krąg oddziaływania tego środowiska, utrwalając twórczość autorów 

związanych z oboma pismami, a także – dzięki przekładom współczesnych 

teologów i fi lozofów – pozyskać autorów nowych (Thomas Merton, Karl Rahner, 

Joseph Ratzinger), zapoznać polską publiczność z dziełami niepublikowanymi 

przez państwowe wydawnictwa. Na ogłoszony wśród czytelników apel o pożyczkę 

odpowiedziało około dziewięciuset osób, które nie miały pojęcia, że tym samym 

przyczyniają się do powstania jednego z najciekawszych, najbardziej kreatywnych 

i największych polskich wydawnictw.

W związku z rozwojem fi rmy i stałym poszerzeniem jej oferty w 2010 roku Zarząd 

Wydawnictwa powołał do życia trzy nowe marki: Znak, Znak Literanova i Znak 

Emotikon. W 2014 roku powstał Znak Horyzont. Wszystkie te inicjatywy tworzą 

grupę, która wyrosła z jednego z największych i najbardziej prestiżowych polskich 

wydawnictw.

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze 

ubezpieczeń. Od niemal 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem 

oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Rocznie zapewnia ochronę 

zarówno ponad 3 milionom klientów indywidualnych jak też kilkuset tysiącom 

fi rm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA 

i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów 

indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz 

małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: 

ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku 

i rozwinęło się do największej fi rmy ubezpieczeniowej spośród powstałych 

w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem 

Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy 

ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich 

Re. Prezesem Grupy ERGO Hestia od początku jej funkcjonowania jest Piotr Maria 

Śliwicki.

FUNDATORZY NAGRODY 



              21.11 | SOBOTA 

godz. 17.00    GALA WRĘCZENIA NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. J. TISCHNERA 

retransmisja spotkania z udziałem laureatów: 

Roberta Piłata, Aleksandry Domańskiej i Mariny Hulii 

oraz ks. Adama Bonieckiego, Henryka Woźniakowskiego i Miłosza Puczydłowskiego 

prowadzenie Jolanta Kogut


