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)
Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – uczony, wielokrotny rektor UO (2016)
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan –wybitny uczony, b. rektor UŚl. (2016)
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (2017)
Jan Kucz – prof. ASP, wybitny artysta, rzeźbiarz (2018)
Dr inż. Andreas Glenz – wizjoner, aktywista, biznesmen, autorytet w dziedzinie próżniowych aparatur
naukowo-badawczych (2019)
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Prezes
LAUREAT NAGRODY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKA
W WARSZAWIE ROKU 2022
Marian Dziędziel
Urodzony 5 sierpnia 1947 r. w Gołkowicach. Wybitny aktor kinowy
i teatralny. Ma w swoim dorobku wiele drugoplanowych, ale wyrazistych
ról. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych Aktorów polskich.
Pochodzi z tradycyjnej śląskiej rodziny. Jego ojciec był górnikiem, ale
pracował także jako stolarz. To dzięki niemu Marian pokochał literaturę
i teatr. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu
Śląskim.
W 1969 r. ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i w
tym samym roku dołączył do zespołu Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
Za wybitną rolę w Weselu został wyróżniony nagrodą za najlepszą rolę męską na Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Polską Nagrodą Filmową. Występ w Krecie przyniósł
mu natomiast nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych
w 2011 r. w Gdyni. Otrzymał także m.in. Złotą Kaczkę czasopisma „Film” (2010).
W 1983 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2012 r. otrzymał Srebrny Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2013, za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia
w twórczości artystycznej i teatralnej, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony tytułem honorowego obywatela gminy
Godów. W 2012 r. ukazała się książka „Marian Dziędziel” Dariusza Domańskiego, stanowiąca
wywiad rzekę z aktorem.
***

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKA
W WARSZAWIE
Józef Musioł
ma zaszczyt zaprosić na

Święto Ślązaków w Warszawie
w 100. rocznicę przyłączenia Górnego Śląska do Polski
i uroczystość przyznania

Dorocznej Nagrody
Towarzystwa Przyjaciół Śląska
w dniu
20 czerwca (poniedziałek) 2022 r.
godz. 17.30

Laureat Nagrody w 2022 Roku

wybitny artysta
Marian Dziędziel
Wykład wygłosi:

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
(syn powstańca śląskiego)

Instytut Historii PAN
„Geneza i konsekwencje przyjęcia części Górnego Śląska
przez Oddziały Wojska Polskiego w czerwcu 1922”
***
W części artystycznej wystąpią soliści chóru
Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

kpt Szymon Białecki na czele Wojska Polskiego przyjmującego część Śląska
(zdjęcie wykonane w Lipinach, dzisiaj Świętochłowice)

Miejsce uroczystości:
Muzeum Niepodległości w Warszawie (Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów)
Warszawa, Aleja "Solidarności" 62
Po części oficjalnej towarzysko-przyjacielskie spotkanie przy lampce wina i śląskim kołoczu

