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).
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LAUREACI NAGRODY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKA W WARSZAWIE
ROKU 2015
Grzegorz ŁUBCZYK, b. ambasador RP na Węgrzech, od 15 lat bardzo aktywnie
kreuje pozytywny wizerunek Śląska, choć urodził się w Sulejowie nad Pilicą,
a większość życia spędził w Warszawie. Czyni to poprzez upowszechnianie wiedzy
o HENRYKU SŁAWIKU. Ten szeroczanin, powstaniec śląski, do historii wszedł na
Węgrzech jako uchodźca wojenny i przedstawiciel Rządu RP na Wychodźstwie. Jego
wzorowe współdziałanie z Józsefem Antallem seniorem, ich wspólna opieka nad
dziesiątkami tysięcy uchodźców, uratowanie ok. 5 tysięcy polskich Żydów
– zdominowały twórczość pisarską i filmową Łubczyka. Laureat to polonista
i dziennikarz (UW), korespondent prasy polskiej na Węgrzech i ambasador RP
w Budapeszcie (1997-2001) oraz współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia
HENRYK SŁAWIK – Pamięć i Dzieło (2008). Jest autorem 10 książek i 6 filmów dok. Jego spotkanie w 2001
roku w z przybyłym z Izraela jednym ze współpracowników Sławika – Henrykiem Z. Zimmermannem rozpoczęło
trwającą do dziś batalię o przywrócenie godnej pamięci obu wielkim „Sprawiedliwym”. Na podstawie swojej
pierwszej książki o Sławiku: „POLSKI Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku” (2003) z M. Maldisem
zrealizował film: „Henryk Sławik. Polski Wallenberg”. Na Jego wniosek prezydent RP w 2004 roku pośmiertnie
odznaczył H. Sławika pierwszym polskim odznaczeniem: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski. Z wielu przedsięwzięć autorskich należy m.in. wymienić wydane w „Rytmie” książki: „HENRYK
SŁAWIK. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów” (2008) i z Małżonką Krystyną dwóch tomów
unikatowych albumów: „PAMIĘĆ. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946” (2009,2011). Wyrazem
wdzięczności Bratankom za przyjęcie tysięcy polskich uchodźców są trzy filmy dok. Laureata: „Anioły Karola
Malczyka” (2008), „Węgierskie serce” (2012) i „Życie na krawędzi. Henryk Sławik–József Antall senior”
(2014).Wg jego projektu w 2014 roku w Jastrzębiu-Zdroju powstała stała ekspozycja „HENRYK SŁAWIK –
Chłopak z Szerokiej”. Laureat od 2004 roku do dziś przybliżył postaci Sławika i Antalla na ponad dwustu (!)
spotkaniach autorskich w Polsce, na Węgrzech, we Francji, Kanadzie, Austrii. Za swą działalność otrzymał Krzyż
Oficerski z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (2001), to Honorowy Obywatel Vámosmikola
(Węgry) i Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Laudacje wygłosi: Ambasador Węgier w Polsce dr Iván Gyurcsík
Fot. K.Matuszyński

Marian ZEMBALA prof. dr hab. n.med. kardiochirurg i transplantolog.
Wspólnie z Profesorem Zbigniewem Religą i Andrzejem Bochenkiem
współtworzył zabrzańską kardiochirurgie i transplantologie od 1985 r. i dbał
o jej rozwój przez minione 30 lat w tym bardzo aktywnie jako kierownik
Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM od 1999 r. i dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Ślązak z wyboru, od trzydziestu lat
aktywnie angażuje się w życie i rozwój makroregionu Śląska i województwa
śląskiego. Laureat wielu śląskich wyróżnień, w tym Honorowy Ślązak Roku (2010). Prof. Zembala jako
kardiochirurg i transplantolog od lat aktywnie działa na płaszczyźnie europejskiej i światowej: w latach 2010-2012
był prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń (obecnie członek Zarządu). Członek m.in.
Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (EACTS), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(ESC), działający aktywnie przez wiele lat w prestiżowym Nucleus Working Group on Cardiovascular Surgery,
współautor i członek Task Force Group w zakresie europejskich wytycznych diagnostyki i leczenia choroby
niedokrwiennej serca, wad zastawkowych serca (ESC/EACTS 2010 i 2014). Członek Komitetu Sterującego
Europejskiego Rejestru Przezcewnikowego Leczenia Zastawek. Wielokrotny laureat indywidualnej i zespołowej
Nagrody Ministra Zdrowia, uhonorowany wieloma wyróżnieniami m.in. medalem papieskim Benemerenti „Pro
Ecclesia et Pontifice”(2012), tytułem Diamentowy Lider Ochrony Zdrowia (2012), Najbardziej wpływowej osoby
roku w ochronie zdrowia w Polsce (2011), Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski (2011). Wśród
najważniejszych obszarów swoich zawodowych zainteresowań i osiągnięć naukowych wymienia problematykę
nowoczesnego leczenia wad zastawkowych serca, choroby niedokrwiennej serca, zatorowość płucną,
niewydolność serca, mechaniczne wspomaganie krążenia oraz transplantację serca i płuc u dorosłych i dzieci oraz
zastosowanie nowych technologii w medycynie sercowo- naczyniowej. Jako pierwszy w Polsce wprowadził
zabieg rewaskularyzacji tętniczej z wykorzystaniem obu tętnic piersiowych, zabieg ablacji w zagrażających życiu
arytmiach, kardiomioplastyki serca (1996), pierwszy w Polsce przeszczep serca u dzieci, przeprowadził pierwszą
w Polsce transplantację płuca (1998) oraz serca i płuc (2001).
Laudacje wygłosi: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek
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Laureaci Nagrody w 2015 Roku:
 Grzegorz Łubczyk
 Marian Zembala
W hołdzie śląskiemu bohaterowi Henrykowi Sławikowi i jego przyjacielowi
Józsefowi Antallowi sen. zaprezentowany zostanie film pt.:

„Życie na Krawędzi”
z udziałem wybitnych Aktorów:
Krzysztofa Globisza i Olgierda Łukaszewicza
W części artystycznej wystąpią:
Magdalena Kulig -mezzosopran
oraz niespodzianka, Soliści ZPiT „Śląsk” im. St. Hadyny
Uroczystość współpoprowadzi:
Anna Popek, dziennikarka i prezenterka telewizyjna
Miejsce uroczystości:
MUZEUM KOLEKCJI IM. JANA PAWŁA II
Fundacja J.&Z. Carroll-Porczyńskich
Warszawa, pl. Bankowy 1/3 (wejście od ul. Elektoralnej)
Po uroczystości zapraszamy na koszęciński kołocz i lampkę wina.

