Laur Krakowa XXI w. dla Krzysztofa Pendereckiego
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Krzysztof Penderecki, kompozytor, dyrygent i pedagog został laureatem nagrody Laur
Krakowa XXI wieku przyznawanej przez reprezentantów trzech środowisk: nauki, sztuki i
biznesu. W czwartek, 29 września w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczystość
wręczenia tej wyjątkowej nagrody.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Osobowość Pana Profesora Krzysztofa
Pendereckiego, wskazana przez Kapitułę Lauru Krakowa w 2016 roku, wyróżnia
wyjątkowa zdolność integracji środowisk nauki, sztuki i biznesu dla dobra wspólnego.
Okazana w twórczym działaniu mądrość, zakorzenienie i budowanie w środowisku,
dbałość o tożsamość europejskiej kultury materialnej i duchowej, osobiste odniesienie
do przyrody i motywacja trwałymi wartościami humanistycznymi bez wątpienia czyni
Profesora Krzysztofa Pendereckiego liderem. Stanowi On wzór, jak czerpać twórczo
pełny wymiar z osiągnięć wszelkich dziedzin, zachowując równowagę w życiu
osobistym, a także uczestniczyć w dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym – stać się
ambasadorem polskiej kultury na świecie”.
Laur Krakowa XXI wieku przyznawany jest od 2001 r. To autorski projekt Anny
Zabdyr-Jamróz. Ideą nagrody jest tworzenie i utrzymywanie relacji porozumienia i
współpracy między różnymi środowiskami, bo tylko w taki sposób społeczeństwo
czerpie pełny wymiar z osiągnięć wszelkich dziedzin i zachowuje naturalną
równowagę w życiu jednostek.
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Krzysztof Penderecki to współczesny polski kompozytor, dyrygent i pedagog
muzyczny, przedstawiciel tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej w latach 60-tych XX w.
Były rektor, do dnia dzisiejszego profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Urodzony
w Dębicy 23 listopada 1933 roku. Jest jednym z najważniejszych kompozytorów XX
wieku. Całe życie poświęcił muzyce, ale, jak twierdzi, jego największą miłością są...
drzewa.
Do tej pory Kapituła wskazała i uhonorowała dziesięć osób. To: dr Krystyna
Styrna-Bartkowicz (2001), prof. Tadeusz Chrzanowski (2002), Zbigniew Kazimierz
Witek (2003), prof. Jerzy Wyrozumski (2004), Jan Kanty Pawluśkiewicz (2005), prof.
Jerzy Stuhr (2006), Ojciec Leon Knabit (2007), prof. Wojciech Leśnikowski (2013), ks.
bp prof. Tadeusz Pieronek (2014) i Zofia Gołubiew (2015).
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