
Dziêki wielu obecnym inwestycjom prowadzonym na 
terenie naszego miasta, nast¹pi³a niesamowita 
aktywizacja m³odzie¿y. To chyba szczególnie cieszy 
Arcybiskupa – wielkiego przyjaciela ludzi m³odych.
Pamiêtam jak po œmierci Jana Paw³a II – papie¿ zmar³ 
w sobotê, a wydarzenia o których opowiadam mia³y 
miejsce w poniedzia³ek - m³odzie¿ Katowic, g³ównie 
Katowic, sama zgromadzi³a siê na Placu Wolnoœci
 i w wielkim pochodzie przesz³a do Katedry. Katedra by³a 
wtedy absolutnie wype³niona, pierwszy raz widzia³em 
takie zjawisko. M³odzie¿ samorzutnie przysz³a, aby siê 
pomodliæ za zmar³ego, Wielkiego Przyjaciela – Jana 
Paw³a I I .  Mamy tutaj  ca³y  szereg spotkañ 
m³odzie¿owych, s¹ stowarzyszenia, nowe parafie. Bogu 
dziêki, bo chyba Katowice zmieniaj¹ na lepsze swoje 
oblicze duchowe.

Kiedy pojawi³ siê pomys³ na przyznawanie nagrody Lux 
ex Silesia? Czy by³a to Arcybiskupa indywidualna 
inicjatywa?
Owszem. Ludzie Uniwersytetu Œl¹skiego mi 
podpowiedzieli – w 1994 roku – aby ustanowiæ tego 
rodzaju nagrodê. Wi¹za³o siê to g³ównie z tym, ¿e 18 lat 
temu przypada³o 750-lecie œmierci patrona naszego 
regionu, urodzonego na Œl¹sku œwiêtego Jacka 
Odrow¹¿a. Wkrótce dosz³o te¿ 400-lecie jego 
kanonizacji. Z tych dwóch przyczyn – poniewa¿ to on by³ 
nazywany w œredniowieczu „Lux ex Silesia”, czyli 
„Œwiat³o ze Œl¹ska” – postanowiliœmy w³aœnie tak 
nazwaæ nasz¹ nagrodê. PóŸniej, ju¿ po roku 2000, 
pojechaliœmy do Rzymu, gdzie mia³a miejsce specjalna 
konferencja naukowa. To wtedy œwiêty Jacek Odrow¹¿ 
zosta³ „odczytany” jako ewangelizator œredniowiecznej 
Europy. Podczas tej konferencji, okaza³o siê, i¿ by³ on 
aposto³em nie tylko na ziemiach dzisiejszej Polski, ale 
równie¿ na Rusi, na Litwie, we W³oszech. By³ on 
niew¹tpliwie wielkim „Œwiat³em ze Œl¹ska”. Warto 
zauwa¿yæ, ¿e kolejne nagrody s¹ og³aszane z okazji 
uroczystoœci œw. Jacka, czyli 17 sierpnia.

Jak wybierani s¹ laureaci?
Jest specjalna Kapitu³a. Ludzie Uniwersytetu, ludzie 
kultury – pod przewodnictwem przewa¿nie 
duszpasterza akademickiego – zbieraj¹ siê dwa, trzy razy 
w roku i proponuj¹ biskupowi swoich kandydatów. 
Biskup to przyjmuje i zatwierdza.
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Dla kogo przeznaczone jest to wyró¿nienie?
To wyró¿nienie jest przeznaczone dla ludzi kultury, 
ludzi nauki, ludzi, którzy dla naszej spo³ecznoœci czegoœ 
dokonali. Pierwsz¹ nagrodzon¹ osob¹ by³a pani 
profesor Irena Bajerowa, która tu przez wiele lat 
przyje¿d¿a³a z Krakowa - córka profesora Zenona 
Klemensiewicza – na Wydzia³ Filologiczny UŒ. To ona 
zorganizowa³a u nas ca³¹ polonistykê, osoba niezwykle 
kulturalna. By³em na jej pogrzebie parê lat temu, byli 
równie¿ obaj kardyna³owie krakowscy. To by³ nasz 
pierwszy laureat, póŸniej byli kolejni nagrodzeni. 
Osoby z Uniwersytetu Œl¹skiego, Akademii Muzycznej 
czy innych uczelni, zw³aszcza lekarze – nie tak dawno 
wyró¿niony zosta³ profesor Kornel Gibiñski. Wœród 
nagrodzonych s¹ te¿ prof. Julian Gembalski, prof. 
Tadeusz S³awek, prof. Franciszek Kokot, wielcy muzycy 
z naszego regionu – Wojciech Kilar i Henryk Miko³aj 
Górecki. To s¹ postacie, które mog¹ byæ autorytetami 
dla m³odzie¿y. Dobrze, ¿e ich mamy.

Kiedy i gdzie jest przyznawana ta nagroda?
Ta  n a g r o d a  j e s t  p r z y z n a w a n a  z  o k a z j i  
miêdzyuczelnianej uroczystoœci inauguracji nowego 
roku akademick iego,  to  zawsze przypada 
w paŸdzierniku. Wtedy profesorowie wszystkich 
wy¿szych uczelni, rektorzy i m³odzie¿ akademicka 
przybywaj¹ w uroczystych strojach do Katedry. Tej 
m³odzie¿y akademickiej mamy w ostatnim szczerze 
sporo, Katowice sta³y siê miastem uniwersyteckim.

Co jest t¹ nagrod¹?
Nagrod¹ jest zawsze 
postaæ œwiêtego 
Jacka, gdzieœ 30-
centymetrowa 
statuetka 
z mosi¹dzu, 
projektowana przez 
Zygmunta 
Brachmañskiego. 
Wyró¿nienie jest 
wrêczane po 
uroczystej mszy 
œwiêtej.

Klasy dziennikarskie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
co roku organizuj¹ Tydzieñ Kultury Œl¹ska. Przez Koncentrujemy siê na wszystkich laureatach: z 
wiele lat Arcybiskup obejmowa³ nasz¹ Imprezê ¿yj¹cymi staramy siê zaprosiæ do naszej szko³y, 
patronatem honorowym. Jak ocenia Arcybiskup a nie¿yj¹cych bêdziemy wspominaæ.   
nasz¹ inicjatywê? Bardzo wam za to dziêkujê! Niezwykle cieszê siê, i¿ 
Bardzo siê cieszê, ¿e chcecie te¿ ju¿ coœ sami robiæ – wpatrujecie siê w te postacie. To s¹ ludzie ciekawi, 
nie tylko byæ odbiorcami wiedzy, ale w pewnym ludzie, którzy czegoœ dokonali i dokonuj¹. Wielu z 
stopniu samemu tê kulturê kszta³towaæ. Œl¹sk, jako nich przecie¿ nadal ¿yje. W tym roku nagrodzimy prof. 
czêœæ Polski, jest tak naprawdê na obrze¿ach. Nasza Macieja Bieniasza – artystê, malarza.
historia jest dosyæ trudna: najpierw byli tu S³owianie 
polscy, potem Czesi,  nastêpnie Austriacy Czy na liœcie laureatów brakuje Arcybiskupowi 
i Niemcy, dopiero w XX wieku „wróciliœmy” do Polski. jakiejœ osoby?
Od 1922 roku Katowice s¹ stolic¹ Górnego Œl¹ska, a Ooo, to by mo¿na by³o d³ugo dyskutowaæ na ten 
koœcielnie – od 1992, dziêki wielkiemu pomys³owi temat. Naturalnie, ju¿ nawet by³y takie propozycje, 
Jana Paw³a II, tworzymy metropoliê katowick¹, do aby nagradzaæ wiêcej ni¿ jedn¹ osobê w ci¹gu roku. 
której nale¿¹ archidiecezja katowicka oraz diecezje Ale na razie trzymamy siê tego jednoosobowego 
gliwicka i opolska. To jest w³aœnie historyczny Górny priorytetu.
Œl¹sk, który ma swoje tradycje chrzeœcijañskie, 
koœcielne. Czy nagroda Lux ex Silesia bêdzie nadal 

przyznawana? Przez Arcybiskupa czy abp Wiktora 
W tym roku skupiamy siê w³aœnie na ludziach, którzy Skworca?
otrzymali nagrodê Lux ex Silesia. Niestety, niektórzy Nagroda bêdzie przyznawana przez mojego nastêpcê 
z nich ju¿ od nas odchodz¹… – arcybiskupa Wiktora Skworca. Tak ustanowiliœmy. 
Tak, rzeczywiœcie. Profesor Bajerowa, prof. Górecki, Ka¿dy metropolita katowicki razem z Kapitu³¹ bêdzie 
prof. Zieliñski - niektórzy zmarli… I to na nich siê wybiera³ kolejnych laureatów.   
koncentrujecie?

Statuetka zaprojektowana
 zosta³a przez Zygmunta
 Brachmañskiego

Arcybiskup Damian Zimoñ z uczniem Kopernika - Micha³em Mijalskim

fot. Goœæ Niedzielny
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                 INAUGURACJA 
1000 - 1400 
S³owo wstêpne ks. abp. Wiktora Skworca 
Wyk³ad inauguracyjny „Œwiat³o ze Œl¹ska” – ks. 
pra³ata Stanis³awa Pucha³y 
Wystêp taneczny Zespo³u „Karolinki” 
Wrêczenie nagród: nagroda TKŒ dla Roberta 
Talarczyka, nagroda Przyjaciel Kopernika dla 
Wies³awa G³owacza 
Koncert muzyki Wojciecha Kilara w wykonaniu 
uczniów I LO im. M. Kopernika 
Degustacja potraw regionalnych pod kierownictwem 
kucharza Bogus³awa Mandli – zdobywcy rekordu 
Guinnessa za najwiêksz¹ roladê œl¹sk¹ 
Projekcja filmu „W pogoni za wiosn¹. Filmowy portret 
Stanis³awa Hadyny” 
         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Prezydent Miasta Katowice 
Piotr Uszok 
 

Arcybiskup 
Metropolita Katowicki 
Wiktor Skworc 
 

900 - 1000 
„Ks. Stanis³aw Tkocz – œwiadek epoki” 
Opowieœæ redaktora Andrzeja Grajewskiego 
1000 - 1100 

„Rzemios³o czy powo³anie?” 
Spotkanie w redakcji Goœcia Niedzielnego z red. 
Marcinem Jakimowiczem i red. Józefem Wolnym 
1115 - 1200 

„Radiowa Ziemia Obiecana” 
Spotkanie z redaktor Ann¹ Sekudewicz (Radio 
Katowice) 
 

800 - 1100 

Potyczki dziennikarskie wraz z biesiad¹ regionaln¹ 

1200 - 1400 
„Katowice – czy miasto m³odych?” 
Konferencja prasowa z Prezydentem Miasta 
Katowice - Piotrem Uszokiem i Joann¹ 
Bronis³awsk¹ 

900 - 1300 
„Ambasadorzy niemo¿liwego” 
Spotkanie z Adrianem Kowalskim – prezesem Fundacji 
Pomocy Dzieciom „Ulica” oraz z pomys³odawcami 
projektu „Z ha³dy w Himalaje”, projekcja filmu i 
spotkanie z operatorem Dariuszem Za³uskim 

1300- 1500 
„Zakrêæ Œl¹skiem” 
Spotkanie z Agat¹ Otrêbsk¹ – autork¹ projektu „Korba” 

800 - 1000 

„Przyjaciel Œl¹ska, przyjaciel m³odych” 
Spotkanie z Wies³awem G³owaczem, projekcja filmów: 
„Alfred Szklarski” i „Œl¹ski van Gogh-Ewald Gawlik” 

1000 - 1115 
„Ku przestrodze” 
Spotkanie z cz³onkami zespo³u D¿em, piosenki zespo³u 
w wykonaniu uczniów I LO im. M. Kopernika (Scena 
Gugalander) 

1130 - 1300 

„Organowe tajemnice” 
O Muzeum Organów Œl¹skich opowiada twórca Julian 
Gembalski 

1300 - 1400 

„Dobry muzyk, dobry cz³owiek” 
Spotkanie z profesorem Andrzejem Jasiñskim 
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10:00 - 14:00 Inauguracja
S³owo wstêpne abp. Wiktora Skworca
Wyk³ad inauguracyjny ks. pra³ata Stanis³awa                     
Pucha³y - „Œwiat³o ze Œl¹ska”
Wystêp taneczny Zespo³u „Karolinki”
Wrêczenie nagród: nagroda Tygodnia Kultury     
Œl¹ska dla Roberta Talarczyka, nagroda Przyjaciel 
Kopernika dla Wies³awa G³owacza
Koncert muzyki Wojciecha Kilara w wykonaniu 
uczniów I LO im. Miko³aja Kopernika
Degustacja potraw regionalnych pod 
kierownictwem kucharza Bogus³awa Mandli - 
zdobywcy rekordu Guinessa za najwiêksz¹ roladê 
œl¹sk¹
Projekcja filmu „W pogoni za wiosn¹. Filmowy 
portret Stanis³awa Hadyny”
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9:00 - 13:00

13:00 - 15:00

„Ambasadorzy niemo¿liwego”
Spotkanie z Adrianem Kowalskim - prezesem 
Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” oraz 
pomys³odawcami projektu „Z ha³dy w Himalaje”, 
projekcja filmu i spotkanie z operatorem Dariuszem 
Za³uskim

„Zakrêæ Œl¹skiem”
Spotkanie z Agat¹ Otrêbsk¹ - autork¹ projektu 
„Korba”
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