
                                                        
 

DOTYCHCZASOWI LAUREACI NAGRODY  
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKA W WARSZAWIE 

 
Henryk Mikołaj Górecki – światowej sławy kompozytor (1995) 
Kazimierz Kutz –wybitny reżyser, twórca śląskiej trylogii filmowej ( 1995) 
 Jan Szczepański – wybitny uczony, socjolog i humanista (1996) 
 Stanisław Hadyna – twórca Zespołu  Pieśni i Tańca „Śląsk” (1997) 
Jan Miodek – znawca i popularyzator języka polskiego (1997) 
Gerard Cieślik – legendarny piłkarz (1998) 
Franciszek Pieczka – wybitny aktor teatralny i filmowy (1998) 
Tadeusz Kijonka – poeta, animator życia kulturalnego (1999) 
Franciszek Kokot – wybitny polski nefrolog (1999) 
Maria Pańczyk-Pozdziej – popularyzatorka śląskich tradycji i kultury (2000) 
Waldemar Świerzy – sławny grafik i plakacista (2000) 
Jan Goczoł – poeta i społecznik (2001) 
Piotr Paleczny – światowej sławy pianista (2001) 
Wojciech Kilar – lwowski Ślązak, wielki kompozytor (2002) 
Dorota Simonides – wybitna uczona, znawczyni folkloru śląskiego (2002) 
Alfons Nossol – biskup pojednania (2003) 
Krystyna Szostek-Radkowa – światowej sławy polska śpiewaczka (2003) 
Andrzej Bochenek – znakomity chirurg, kardiolog nowator (2004) 
Franciszek Kurzaj – ksiądz, „ambasador” Śląska w Teksasie (2004) 
Otylia Jędrzejczak – za mistrzostwo sportowe i serce (2005) 
Damian Zimoń – biskup ludzi potrzebujących (2005) 
Andrzej Jasiński – znakomity pianista i pedagog (2006) 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny – ambasador kultury Śląska i Polski (2007) 
Lidia Grychtołówna – światowej sławy pianistka (2008) 
Józef Musioł –sędzia,  pisarz, działacz społeczny, założyciel TPŚwW (2008) 
Karol Cebula – wybitny organizator życia gosp. i społ., filantrop, mecenas kultury (2009) 
Antoni Wicherek – światowej sławy dyrygent, wielki kreator sztuki (2009) 
Piotr Uszok – wybitny samorządowiec (2010) 
Zygfryd Wawrzynek –Śląski Judym (2010) 
Olgierd Łukaszewicz – wybitny aktor teatralny i filmowy (2011) 
prof. dr hab. Franciszek Marek – wybitny pedagog i znawca historii Śląska (2011) 

        prof. dr hab. Norbert Honsza - germanista, śląskoznawca o europejskiej renomie (2012) 
Adam Makowicz - legenda jazzu, mistrz improwizacji, wybitny pianista (2012) 
Jerzy Buzek – polityk, naukowiec, społecznik i pedagog, poseł do europarlamentu (2013) 
Polskie Radio Katowice – jedna z trzech najstarszych rozgłośni w Polsce,  

                                                                  popularyzator śląskich tradycji i kultury (2013) 
Krystyna Loska – perfekcjonistka, jedna z najbardziej lubianych prezenterek  
Telewizji Polskiej (2014) 
Piotr Beczała –jeden z największych współczesnych tenorów świata,  
największy artysta sztuki wokalnej (2014) 
Grzegorz Łubczyk - b. ambasador RP na Węgrzech (2015) 
prof. dr hab. n.med. Marian Zembala -  wybitny kardiochirurg i transplantolog (2015). 
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LAUREACI NAGRODY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKA W WARSZAWIE   
ROKU  2016 

 
Stanisław Sławomir Nicieja - ur. w 1948 r. w Strzegomiu, polski historyk i historyk 
sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, czterokrotny rektor Uniwersytetu 
Opolskiego, senator RP V kadencji. Uznawany jest za głównego budowniczego 
Uniwersytetu Opolskiego, bo w czasie jego kadencji wzniesiono najbardziej reprezentacyjne 
budynki Uniwersytetu: Collegium Maius, Collegium Minus, Collegium Pedagogicum, 
Collegium Civitas, 14-kondygnacyjny Dom Studenta „Niechcic”, uratowano   
i odrestaurowano po powodzi „Villę Academica”. Był pomysłodawcą  
i głównym realizatorem wzniesienia pomników zdobiących Wzgórze Uniwersyteckie  

w Opolu. Doprowadził też do renowacji zniszczonych po wojnie barokowych pomników: „Cztery Pory 
Roku”, Hypnos, Kolumna Maryjna i neogotyckich: „Dama z harfą”, Św. Krzysztof, które po renowacji 
zdobią Wzgórze Uniwersyteckie. Laureat nagród: im. Ludwika Waryńskiego (1987), im Juliusza Ligonia 
(1989), „Życia Literackiego” (1989), „Przeglądu Technicznego” (1989), Polskiej Fundacji Kulturalnej  
w Londynie im. Edwarda Raczyńskiego (1991), "Przeglądu Wschodniego" (1993), nagrody „Polityki” (1999), 
Nagrody Literackiej Wojewody Opolskiego (1990), nagrody I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za 
osiągnięcia naukowe (1986, 1991, 1999) oraz dziewięciokrotnie otrzymał nagrodę ministra za działalność 
organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Opolskiego, „Platynowy Laur” 2002, „Złota Spinka” 2007. Zasłużony 
Obywatel Miasta Opola od 1993 roku, Honorowy Obywatel Miasta Strzegomia od 2008 roku, kawaler 
„Glorii Artis” – nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005), „Pro Memoria” – nagroda 
główna Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2012) za książkę „Lwów. Ogród snu i pamięci”. 
Współautor ponad 20 półgodzinnych filmów dokumentalnych o Lwowie, miasteczkach kresowych  
i zabytkach śląskich: m.in. Orlęta Lwowskie (1990), Snem wiecznym we Lwowie (1992), Zadwórze – polskie 
Termopile (1993), „Opowieści Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie” (6 odcinków, 1996), „Twierdze 
kresowe Rzeczypospolitej”, (12 odcinków, w latach 2006-2009), m.in. o Kamieńcu Podolskim, Żółkwi, 
Zbarażu, Buczaczu, Trembowli, Stanisławowie, Łucku, Okopach św. Trójcy, Brzeżanach, Krzemieńcu. 
Należy do twórców Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. Karola Szajnochy w Opolu, w jego ramach od 
1989 organizuje wieczory autorskie i promocje książek w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego. Był 
pomysłodawcą i realizatorem "Złotej Serii Otwartych Wykładów Uniwersyteckich. 
 
 

Maksymilian Pazdan - ur. w 1936 r. w Zagórzycach k. Sędziszowa Małopolskiego, 
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nauk prawnych, niekwestionowany autorytet  
w zakresie prawa cywilnego, największy znawca prawa prywatnego  międzynarodowego, 
Ślązak z wyboru, Profesor zwyczajny, doktor honoris causa, „perła  w koronie” 
Uniwersytetu Śląskiego. Jeden z pionierów Uniwersytetu w Katowicach, który przyczynił 
się m.in. do powołania  Wydziału Teologicznego  i uratowania Wydziału Radia i Telewizji 
 na tym Uniwersytecie.  Dorobek naukowy ogromny, ok. 170 publikacji, w tym 
wiekopomnego podręcznika z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. 1953 - 1957 

studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów pracuje na stanowisku 
asystenta i starszego asystenta, a po doktoracie (1964), na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego  
i Prywatnego Międzynarodowego UJ. Już od 1960 r. prowadził zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym Wydziału 
Prawa UJ w Katowicach, jak również gdy utworzono Filię UJ w Katowicach (1966-1968). W latach  
1961-1963 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Mimo, że mógł pozostać na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i mieszkać w Krakowie wybrał Śląsk. W 1963r. zamieszkał w Katowicach. 
Stopień dr. hab. uzyskał w 1974 r.  Jeszcze będąc związany z UJ należał do grupy uczonych, którzy podjęli 
ryzyko budowania Uniwersytetu na Ziemi Śląskiej. W Uniwersytecie Śląskim pełnił różne funkcje, m.in.: 
prodziekana (1972–1978) i dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1978–1989), prorektora (1981–1987),  
a w latach 1990–1996 rektora uczelni. W kadencji 2002-2005 jest członkiem Senatu, członkiem Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów. Od 1990 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN  
w Warszawie. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim (1980)  
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (1987). Za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-
francuskiej w 1987 r. został mianowany Kawalerem Orderu Palm Akademickich. 29.9.2006 r. Uniwersytet 
Śląski przyznał mu wyróżnienie Pro Scientia et Arte w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych za 
wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 2008r. został wyróżniony "Śląskim Oskarem".  

 
 

Prezes 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKA W WARSZAWIE 

Józef Musioł 
z okazji 

 
9 5 .  r o c zn i c y  I I I  z wy c ię s k i e g o  P o ws t a n i a  Ś lą s k i e g o  

&   
Świę t a  Ś lązak ó w w W a r s z a wi e  

ma zaszczyt zaprosić 
w dniu   

26 kwietnia (wtorek) 2016 r.  
   

  o godz. 16.30  
  

na Uroczystą Mszę Świętą  
w Archikatedrze Warszawskiej pw. Św. Jana Chrzciciela 

Warszawa, ul. Świętojańska 8 
 

Mszy Św. celebrować będą: 
J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski 
J.E. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki 

Oprawa muzyczna Mszy Świętej: 
 Chór i Orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny 

***** 
  o godz. 18.30  

 
na Doroczną Uroczystość Wręczania 

   Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie  
w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła  II 
Fundacja J.&Z. Carroll-Porczyńskich 

Warszawa, pl. Bankowy 1/3 (wejście od ul. Elektoralnej) 
 

W części artystycznej: 
 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny 

Uroczystość współpoprowadzi red. Anna Popek 
 

Po uroczystości zapraszamy na śląski kołocz i lampkę wina. 

 


