LAUREACI NAGRÓD IM. KAROLA MIARKI W 2021 ROKU
Nagroda przyznawana jest od 1983 roku, a docenia osiągnięcia osób, które w szczególny
sposób przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu Laureaci to
ludzie związani ze Śląskiem, autorytety w swych środowiskach, którzy zgodnie z zasadami
życiowymi Karola Miarki czynią dobro na rzecz drugiego człowieka.
 dr Zbigniew Bereszyński – kandydatura zgłoszona przez Instytut Śląski w Opolu doktor nauk humanistycznych, członek antykomunistycznej opozycji, redaktor
niezależnych wydawnictw, 13 XII 1981 internowany, zwolniony 14 X 1982. Od 1?82
organizator kolportażu podziemnych wydawnictw w Opolu, w 1984 z okazji 70.
rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej współorganizator podziemnego wydania w
Opolu książki Juliana Kadena-Bandrowskiego "Piłsudczycy", badacz dziejów opozycji
w czasach PRL, publikujący w szeregu czasopism naukowych i popularnonaukowych,
autor i redaktor szeregu publikacji zwartych.
 dr hab. prof. UO Agata Zagórowska – kandydatura zgłoszona przez Uniwersytet
Opolski - od 2012 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego, jest
kierownikiem Katedry Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Instytutu
Ekonomii i Finansów. Członek komitetów konferencji naukowych, członek Komisji
Nauk Prawnych i Ekonomicznych Prezydium Oddziału PAN w Katowicach. Aktywnie
uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu –
obecnie jest jego prezesem. W 2020 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o
pracy i polityce społecznej oraz działalność praktyczną z tego zakresu otrzymała
Medal im. Wacława Szuberta przyznany przez Polską Akademię Nauk.
 Ewa Rurynkiewicz – kandydatura zgłoszona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Opolu - prawnik, polityk i samorządowiec, w latach 2002–2006 członek
zarządu województwa opolskiego, od 2003 do 2006 w randze wicemarszałka,
odpowiadając za sprawy ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki. W 2006 r.
została dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu
Opolskiego. Do 2016 r. funkcję kanclerza uczelni i doradcy rektora. Założyła również
fundację Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. W 2005 r. uhonorowana Srebrnym
Medalem Gloria Artis za upowszechnianie kultury, a w roku 2018 za pracę na rzecz
rozwoju województwa otrzymała Odznakę „Za Zasługi dla Województwa
Opolskiego”.

