
KONKURS O NAGRODĘ IM. HENRYKA 
I DANUTY HIŻÓW

Nagroda im. Danuty i Henryka Hiżów jest indywidualną nagrodą 

pieniężną przyznawaną w drodze konkursu za najlepszą pracę poświę-

coną filozofii języka i teorii znaku. Henryk i Danuta Hiżowie byli przed 

1939 rokiem studentami Tadeusza Kotarbińskiego, zaprzyjaźnionymi 

ze swoim profesorem i jego rodziną. Oboje byli żołnierzami Powstania 

Warszawskiego. Po jego upadku dostali się do niemieckiego obozu dla 

jeńców wojennych. Wyzwoleni przez wojska amerykańskie pozostali 

na Zachodzie: początkowo w Belgii, następnie w Stanach Zjednoczo-

nych, gdzie uzyskali profesury i prowadzili wykłady (najdłużej w Fila-

delfii). Utrzymywali stały kontakt z polskim przyjaciółmi i wielokrotnie 

odwiedzali kraj. Podczas tych pobytów Henryk Hiż wygłaszał gościn-

ne wykłady z filozofii języka na naszych uniwersytetach, najczęściej na 

Uniwersytecie Warszawskim i w Polskim Towarzystwie Semiotycznym. 

Fundusz Nagrody im. Henryka i Danuty Hiżów stanowią środki fi-

nansowe ofiarowane przez nich jednemu z zaprzyjaźnionych polskich 

małżeństw. Po śmierci Henryka Hiża obdarowani przekazali te środki 

Polskiemu Towarzystwu Semiotycznemu jako darowiznę przeznaczo-

ną na nagrodę, która może się przyczynić do rozwoju filozofii.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne w pięćdziesiątą rocznicę po-

wstania seminariów semiotycznych na Uniwersytecie Warszawskim, 

w czterdziestą rocznicę istnienia „Studiów Semiotycznych” i w dwu-

dziestą rocznicę serii Biblioteka Myśli Semiotycznej ogłosiło Pierw-

szy Konkurs o Nagrodę im. Henryka i Danuty Hiżów w wysokości 

5000 złotych za najlepszą pracę na temat Semiotyka a kognitywistyka. 

Do Konkursu zostało zgłoszonych pięć prac. Dnia 25 październi-

ka 2013 r. odbyło się posiedzenie jury Konkursu w składzie: dr hab. 

Joanna Jurewicz (przewodnicząca jury), prof. Joanna Odrowąż-Syp-
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niewska, dr hab. Anna Wójtowicz, prof. Jerzy Bobryk i dr Justyna 

Grudzińska (sekretarz jury). Po dyskusji (podczas której odczytano list 

nieobecnego członka jury, prof. Jerzego Pelca) członkowie jury podję-

li decyzję o:

– przyznaniu Nagrody im. Henryka i Danuty Hiżów w wysokości 

5000 złotych Pawłowi Grabarczykowi za pracę Kłopoty z „widzeniem”. 
O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć” oraz

– wyróżnieniu pracy Przemysława Zonika Podobieństwo pierwotnych 
i wtórnych struktur umysłowych jako podstawa komunikacji. Spojrzenie z per-
spektywy neuroantropologicznej. 

Uroczystość wręczenia dyplomów, połączona z odczytem Laureata 

Nagrody, odbyła się 15 listopada 2013 r. w sali im. Kazimierza Ajdu-

kiewicza w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z radością przedstawiamy naszym czytelnikom tekst Laureata Na-

grody im. Henryka i Danuty Hiżów.


