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Słowo DzieKana wyDziału Teologicznego
uniwerSyTeTu ŚląSKiego w KaTowicach
z oKazJi przyznania  
KS. prof. zw. Dr. hab. wincenTemu mySzorowi  
nagroDy „lux ex SileSia”

ksiądz Profesor Wincenty Myszor, organizator Wydziału teologicznego uniwer-
sytetu Śląskiego w katowicach, jego pierwszy dziekan, a przede wszystkim wybitny 
patrolog i znawca tekstów gnostyckich, został laureatem nagrody Lux ex Silesia roku 
2013. nazwisko laureata ogłoszono – zgodnie ze zwyczajem – 17 sierpnia, w uro-
czystość Świętego Jacka, głównego patrona metropolii katowickiej, podczas Mszy 
Świętej w archikatedrze chrystusa króla w katowicach. tak jak Święty Jacek jest 
Światłem ze Śląska, tak laureatami nagrody zostają osoby, które poprzez swoją dzia-
łalność naukową lub artystyczną, promując wartości duchowe i moralne, wnoszą 
trwały wkład w kulturę górnego Śląska. księdzu Profesorowi Myszorowi przyzna-
no nagrodę za ogromne zasługi naukowe i dydaktyczne oraz najwyższe kompetencje 
badawcze i teologiczne. doceniono także wybitną specjalizację w trudnym i elitar-
nym obszarze wiedzy oraz wartości intelektualne i etyczne duchownego. Wręcze-
nie nagrody nastąpiło w niedzielę 13 października w archikatedrze chrystusa króla  
w katowicach w trakcie Międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego. 

W imieniu studentów, doktorantów i pracowników oraz własnym jeszcze raz skła-
dam księdzu Profesorowi Wincentemu Myszorowi gratulacje z okazji przyznania tej 
prestiżowej nagrody. Wśród wielu osiągnięć życiowych księdza Profesora szczególne 
znaczenie dla naszego środowiska ma zorganizowanie Wydziału, a następnie kiero-
wanie nim przez ponad dwie kadencje. Faktem przyznania nagrody Lux ex Silesia 
księdzu Wincentemu Myszorowi raduje się cała społeczność Wydziału teologiczne-
go, która poprzez tę nagrodę czuje się też uhonorowana. o księdzu Profesorze mówi 
się, że jest Człowiekiem Uniwersytetu. równocześnie – na mocy chrztu i sakramentu 
kapłaństwa – jest ksiądz Wincenty Myszor Człowiekiem Kościoła. Można zatem po-
wiedzieć, iż jako Człowiek Kościoła jest kompetentnym Człowiekiem Uniwersytetu, 
i odwrotnie – będąc Człowiek Uniwersytetu, pozostaje wiernym Człowiekiem Kościo-
ła. W jego osobie spotykają się fides i ratio, „dwa skrzydła, na których duch ludzki 
unosi się ku kontemplacji prawdy” (Jan Paweł ii). W imieniu społeczności Wydziału 
teologicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach dziękuję księdzu Profesorowi 
za to, że nasze – pracowników, doktorantów oraz studentów – umysły i serca stale 
podrywa ku naukowej kontemplacji Prawdy.
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