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NAGRODA IMIENIA WITOLDA HULEWICZA

XXVI EDYCJA

I. Wielka Nagroda Honorowa im. Witolda Hulewicza

Andrzej Pityński (1947-2020) – polski rzeźbiarz rodem z Ulanowa na Podkarpaciu,
mieszkający i tworzący w Stanach Zjednoczonych, twórca monumentalnych dzieł,
nawiązujących do wydarzeń z dziejów Polski, Kawaler Orderu Orła Białego – Nagroda
pośmiertna za służbę Polsce

II. Wielka Nagroda im. Witolda Hulewicza

Ernest Bryll (Warszawa) – poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, tłumacz, dyplomata –
Nagroda za całokształt twórczości poetyckiej

III. Grand Prix Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2021

Krzysztof Dybciak (Warszawa) – profesor nauk humanistycznych, historyk i teoretyk
literatury, poeta, eseista, autor wydanej w 2021 roku książki Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana
Pawła II w oczach krytyków i uczonych – Nagroda za działalność naukową

IV. Nagroda Honorowa im. Witolda Hulewicza za rok 2021

Włodzimierz Bodnar (Przemyśl) – lekarz pediatra, specjalista chorób płuc, wraz z Zespołem
Przychodni OPTIMA – Nagroda za oddanie w walce o zdrowie i życie Polaków w czasie
pandemii

Małgorzata Niczuk (Olsztyn) – twórczyni i właścicielka Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie,
miejsca sztuki i muzyki, oazy twórczości artystycznej, wystaw, wieczorów autorskich,
koncertów i spektakli teatralnych – Nagroda za promocję kultury i sztuki oraz mecenat nad
twórcami

Zbigniew Walczak – wójt Gminy Jarocin i Rada Gminy Jarocin, którzy podjęli decyzję o przy-
jęciu dzieła Mistrza Andrzeja Pityńskiego upamiętniającego ofiary ludobójstwa Polaków na
Kresach Wschodnich – Nagroda za decyzję o przyjęciu i wystawieniu Pomnika „Rzeź
Wołyńska” przy Via Carpatia
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V. Nagroda im. Witolda Hulewicza za rok 2021

Maksymilian Adamski (Warszawa) – dziennikarz prasy ludowej, autor opracowania i wyboru
tekstów misteriów religijnych i obyczajowych, wydanych przez Wydawnictwo Apostolicum
w Ząbkach – Nagroda za popularyzację obrzędów ludowych i misteriów religijnych

Krzysztof Barszczewski (Serock) – artysta stolarz, amator przyrodnik, ornitolog, opiekun
ptactwa w okolicy Serocka oraz pasjonat artystycznego kształtowania drzew i krzewów –
Nagroda za niezwykle pasje służące lokalnej społeczności

Leszek Bednarczuk (Kraków) – językoznawca, związany z Wilnem, autor prac o Wielkim
Księstwie Litewskim, a także o tym, gdzie rodził się język polski – Nagroda w dziedzinie
literatury

Małgorzata Chomicz (Perugia) – artysta grafik, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Poznaniu, profesor sztuki, laureatka wielu prestiżowych nagród
międzynarodowych promująca polską grafikę we Włoszech – Nagroda w dziedzinie sztuk
plastycznych

Krystyna Gucewicz-Przybora (Mińsk Mazowiecki) – pisarka i poetka, reżyser, autorka
scenariuszy widowisk teatralnych i programów telewizyjnych, twórczyni spotkań z poezją   
w Teatrze Narodowym tzw. „Ostrych Dyżurów Poetyckich” będących największym
przedsięwzięciem charytatywnym polskiego środowiska aktorskiego, dobry duch Domu
Artystów w  Skolimowie – Nagroda  za  działalność  na  polu  kultury  w  połączeniu  z  troską
o drugiego człowieka

Anna Mieszczanek (Warszawa) – publicystka i dziennikarka, animatorka społeczna,
psycho-edukatorka w konfliktach i kryzysach rodzinnych, mediatorka rodzinna; autorka
książek: Przedwojenni. Zawsze był jakiś dwór i Dzień bez Teleranka. Jak się żyło w stanie
wojennym – Nagroda na twórczość publicystyczną

Joanna Pogórska (Tarnów k. Garwolina) – działaczka społeczna i donatorka, wieloletnia
prezes Fundacji „Ostoja Przy Wiśle”, współfundatorka kaplicy w Tarnowie koło Wilgi jako
wotum wdzięczności Pani Jasnogórskiej, twórczyni Konkursu Pamięć Nieustająca, honorowa
członek Zgrupowania Armii Krajowej „Gustaw” - „Harnaś” – Nagroda za działalność
społeczną

Andrzej Suchcitz (Londyn) – historyk, archiwista, publicysta, kierownik Archiwum Instytutu
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie – Nagroda w dziedzinie nauk
historycznych

Witold Zych (Tarnobrzeg) – doktor historii sztuki, inżynier budownictwa, wieloletni kustosz
zamku w Baranowie Sandomierskim, jego sukcesem było odnalezienie, uznanego za
zaginiony, tryptyku ołtarzowego Jacka Malczewskiego, promotor twórczości Andrzeja
Pityńskiego i problematyki rzeźby monumentalnej – Nagroda za edycję dzieła albumowego
pt. Andrzej Pityński. Rzeźbiarz
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Witold Żylicz (Gdańsk) – wnuk Bohdana Hulewicza, który przekazał Stowarzyszeniu im.
Witolda Hulewicza prawa do przekładu na język niemiecki Wesela Stanisława Wyspiańskiego
– Nagroda za ochronę spuścizny rodu Hulewiczów

VI. Nagroda Młodych im. Witolda Hulewicza

Małgorzata Jaroszek – absolwentka dziennikarstwa (UKSW) i Joanna Jaroszek – studentka
medycyny (UKSW) z Radomia, wolontariuszki, zaangażowane w działalność Instytutu Myśli
Schumana w Polsce, m.in. w ramach projektów „Wigilia Bez Granic”, „Wielkanoc Bez
Granic”, „Życie Bez Granic”

W    i m i e n i u    J u r y    N a g r o d y    

dr Ireneusz St. Bruski      prof. Mikołaj Melanowicz
      sekretarz Jury           przewodniczący Jury

Warszawa, dnia 8 maja 2022 roku


