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przedsięwzięcia. W związku z tym wystawa była również prezentowana 
w czerwcu w Poznaniu w Księgarni Bookarest mieszczącej się w Centrum 
Sztuki i Biznesu w Starym Browarze. 

Źródło:
http://ksiaznica.szczecin.pl/www/wydarzenia/single/id/469,

http://www.swierszczyk.pl/swierszczyk-poleca.html?k=318 
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Zagłębiowskie Nagrody „Humanitas” 2012

15 czerwca 2012 roku miała miejsce uroczysta gala wręczenia Zagłę-
biowskiej Nagrody „Humanitas”, która odbyła się po raz siódmy w Wyż-
szej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Laureatami w tej edycji zostali: doc. 
dr Adam Jarosz oraz Fundacja im. Jana Kiepury. W tym roku została przy-
znana Nagroda Nadzwyczajna, którą uhonorowano pośmiertnie Ludwika 
Kasprzyka, sosnowieckiego społecznika, który przez całe swoje życie działał 
na rzecz kultury. Gala była doskonałą okazją do świętowania 15-letniej 
działalności WSH oraz przypomnienia o jubileuszu 80-tych urodzin prof. 
Włodzimierza Wójcika.

Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” to wyróżnienie osób i instytucji 
działających na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego, które kreują lokalną tożsa-
mość i tworzą podwaliny społeczeństwa obywatelskiego w skali regionalnej. 
W tym roku do konkursu o tę nagrodę zgłoszono rekordową liczbę kandy-
datów – aż 31. W kategorii honorowej wyróżnienie otrzymał doc. dr Adam 
Jarosz, historyk literatury polskiej i piśmiennictwa śląskiego, bibliograf 
i bibliografi sta oraz twórca Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Laureat nie był obecny na uroczystości, 
dlatego w jego imieniu dyplom i medal odebrał prof. Wójcik, jego wielo-
letni przyjaciel i współpracownik. Fundacja im. Jana Kiepury to zwycięzca 
w kategorii promocyjnej. Jolanta Szczurek, prezes zarządu fundacji, odbie-
rając wyróżnienie wspomniała o szczególnej zasłudze dla działalności uho-
norowanego także Ludwika Kasprzyka, który z całą pewnością przyczynił 
się do otrzymania tej nagrody.

Część artystyczna to już stały element każdej gali Zagłębiowskiej 
Nagrody „Humanitas”. W tym roku wystąpił Alosza Awdiejew ze swoim reci-
talem. Był to już drugi występ tego artysty w Sosnowcu. Pierwszy odbył się 
w 2004 roku i był uwieńczeniem siódmych urodzin sosnowieckiej uczelni.
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