Śląski Szmaragd
dla
ks. prof. zwyczajnego Manfreda Uglorza
Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz jest najwybitniejszym polskim teologiem
ewangelickim przełomu XX i XXI wieku. Po skończeniu studiów teologicznych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i ordynacji w 1962 r. na
duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego służył parafiach w Jaworzu i Starym
Bielsku równocześnie rozwijając zamiłowania naukowe. W 1984 roku miała miejsce
promocja doktorska w 1988 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych
w zakresie teologii ewangelickiej. Wychował wielu duchownych, którzy w parafii w Starym
Bielsku odbywali wikariat. Przede wszystkim jako kierownik Katedry Wiedzy
Nowotestamentowej i Języka Greckiego kształcił przyszłych teologów i duchownych. Jego
zainteresowania naukowe nie skoncentrowały się tylko na Nowym Testamencie. Ks. prof.
Manfred Uglorz jest autorem kilkunastu opracowań dotyczących egzegezy i teologii
nowotestamentowej, jak również teologii dogmatycznej. Do Jego publikacji sięgają teolodzy
wszystkich wyznań chrześcijańskich. Wydana po raz pierwszy w 1995 roku, przystępnie
napisana książka o ks. doktorze Marcinie Lutrze, zawierająca również podstawowe tematy
teologii Ojca Reformacji, doczekała się wielu wznowień i stanowi podstawowe źródło wiedzy
o Lutrze i jego nauce, do którego sięgają nie tylko ewangelicy. Podstawowym podręcznikiem
nie tylko dla studentów teologii ewangelickiej jest „Wprowadzenie do dogmatyki
Ewangelickiej. Od samoświadomości do świadectwa wiary”.
Zgodnie z wyznawaną zasadą, że teolog zajmujący się profesjonalnie teologią nie
może być wyobcowany z klimatu wiary, jakim oddycha Lud Boży i musi razem z nim
wędrować ku wieczności i usiłować znaleźć odpowiedzi na wszystkie egzystencjalne pytania
człowieka, Laureat wiele publikacji poświęcał kształtowaniu pobożności i życiu w wierze.
Zbiory kazań, modlitewniki stanowią literaturę budującą każdego chrześcijanina. Dlatego
mimo ogromnej wiedzy i tytułów naukowych pozostaje księdzem, który rozumie zwykłego
człowieka i chce mu dopomóc w jego życiu duchowym.
Ks. prof. Manfred Uglorz oprócz ChAT związany był przez wiele lat
z Uniwersytetem Śląskim, był członkiem Komitetu Etyki Lekarskiej Polskiej Akademii
Umiejętności i Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Był prezesem Synodu Kościoła,
członkiem Komisji Egzaminacyjnej Kościoła, kierował pracą wydawniczą i redaktorską
w Ośrodku Wydawniczym „Augustana”. Obecnie jest Rektorem Wyższej Szkoły
Administracji w Bielsku-Białej.
Trudno wyobrazić sobie rozwój nauk biblijnych i dogmatycznych bez ks. prof.
Manfreda Uglorza.
Kapituła nagrody „Śląski Szmaragd” przyznaje to wyróżnienie Księdzu Profesorowi
Manfredowi Uglorzowi za wielki wkład w rozwój ponadwyznaniowej teologii biblijnej
i dogmatycznej, wychowanie i wyedukowanie rzeszy teologów i katechetów, a w Roku
Reformacji za podarowanie polskiemu czytelnikowi „Marcina Lutra. Ojca Reformacji” i jego
reformacyjnej myśli.

Śląski Szmaragd
dla Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca
Urodzony w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach Metropolita Katowicki ks. abp Wiktor Skworc
jest synem śląskiej ziemi. Zna Śląsk, jego mieszkańców i specyfikę, zna życie i pracę
robotnika, górnika, jak i nauczyciela i urzędnika. Jako kanclerz kurii katowickiej, a następnie
wikariusz generalny i ekonom Archidiecezji Katowickiej poznał „od poszewki” życie
duchowe ludu śląskiego oraz problemy duchownych i parafii.
W latach 1998 – 2011 przebywał w Tarnowie, gdzie pełnił urząd biskupa. Od 26 listopada
2011 pełni urząd Metropolity Diecezji Katowickiej i Wielkiego Kanclerza Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Abp Wiktor Skworc jest człowiekiem dialogu i pojednania. Już w trudnych latach
osiemdziesiątych pośredniczył jako mediator w sporach pomiędzy strajkującymi robotnikami
i pracodawcami. Po powrocie na Śląsk jako Metropolita jest wielkim autorytetem dla
wszystkich mieszkańców Śląska. W swoim nauczaniu popartym czynami wzywa do
budowania jedności, zrozumienia, tolerancji i akceptacji. Troską duszpasterską obejmuje nie
tylko Śląsk lecz cały kraj bowiem abp Wiktor Skworc jest przewodniczącym Komisji
Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Swoim duszpasterskim wzrokiem dostrzega
i szanuje mniejszości wyznaniowe Śląska, wiedząc, że stanowią integralną część śląskiej
społeczności. Budowanie mostów, pojednanie wypełnia także będąc przewodniczącym
zespołu do spraw kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec.
Pasterska posługa Księdza Arcybiskupa odbywa się pod hasłem „W Duchu Świętym”. Stałe
otwarcie na działanie Ducha Świętego przynosi wymierne owoce. Jednym
z nich był II Synod Archidiecezji Katowickiej, którego celem było rozpoznanie, „czego Duch
oczekuje od Kościoła tu i teraz, w tym momencie historii zbawienia, czego oczekuje od
konkretnej wspólnoty Kościoła”.
Arcybiskup Wiktor Skworc otrzymuje „Śląski Szmaragd” za doskonałe rozumienie Śląska
jako „Szmaragdu”, swoistej mieszanki narodów, kultur, wyznań religijnych i poprzez służbę
duszpasterską budowanie pojednania, zrozumienia, szacunku i akceptacji. Kapituła pragnie
docenić ekumeniczną otwartość i życzliwość Metropolity Katowickiego.

Śląski Szmaragd
dla
dr. Henryka Mercika
Architekt, konserwator zabytków, samorządowiec, członek parafii ewangelickiej
w Wirku, urodzony w Chorzowie dr Henryk Mercik całe życie jest związany ze Śląskiem
i oddany Śląskowi. Będąc członkiem zarządu województwa śląskiego odpowiedzialnym za
kulturę i ochronę środowiska traktuje swoją funkcję po ewangelicku jako powołanie.
Z wielkim zaangażowaniem i oddaniem stara się o rozwój działalności instytucji kultury
podlegające zarządowi województwa. Henryk Mercik doskonale rozumie historyczną
wielokulturowość i wielowyznaniowość Śląska. Z wielkim oddaniem troszczy się
o zachowanie i rozwój kultury śląskiej. Równocześnie podkreśla rolę i znaczenie luteranizmu
na Śląsku.
Henryk Mercik jest bezpośredni i bezkompromisowy w swoich przekonaniach
i stanowczy w swojej wierze. Równocześnie jest człowiekiem dialogu słuchającym
i przyznającym rację tym, którzy mają na celu dobro Śląska i jego mieszkańców.
Jako przekonany i stanowczy ewangelik Laureat nieugięcie podkreśla rolę
ewangelicyzmu na Śląsku. Bez zrozumienia i przyjęcia tej prawdy niemożliwe jest poznanie
Śląska ani planowanie jego przyszłości.
Dzięki Jego zaangażowaniu rok 2017 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego
jako Rok Reformacji. Przyjmując przewodnictwo Komisji Roku Reformacji dbał aby Rok
Reformacji na Śląsku spełnił swoje zadanie. Zabiegał o środki materialne jak
i aktywność intelektualną i emocjonalną instytucji, które powinny wypełnić Rok Reformacji
odpowiednią treścią.
Przyznana Henrykowi Mercikowi nagroda „Śląski Szmaragd” jest podziękowaniem
dla całego Zarządu Województwa Śląskiego za rozumienie specyfiki wielokulturowości
i wielowyznaniowości Śląska, dostrzeganie i docenianie wkładu społeczności ewangelickiej
w rozwój Śląska. Henrykowi Mercikowi „Śląski Szmaragd” zostaje przyznany za pokazanie
okaleczonym trudną historią ewangelikom Śląskim, że są ważną cząstką śląskiego
społeczeństwa, śląskiej kultury i śląskiej tożsamości.

Śląski Szmaragd
dla
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, założony w 1953 r. z inicjatywy Stanisława Hadyny i Elwiry
Kamińskiej, od początku swojego istnienia propaguje bogatą kulturę muzyczną Regionu
Śląskiego. Dzięki niezwykłym opracowaniom muzycznym i choreograficznym Zespół przez
ponad 60 lat porywa serca widzów i słuchaczy. Poprzez najwyższy kunszt wykonywanych
pieśni, układów tanecznych i utworów muzycznych, każdy koncert staje się niezapomnianym
przeżyciem.
Utwory tworzące przebogaty repertuar Zespołu znajdują swe korzenie w śląskiej tradycji, w
której niezwykle ważną rolę odgrywała zawsze ciężka praca, wiara w Boga i rodzina,
nadające życiu głębokiego sensu. Do tych wartości należy dodać także miłość i radość,
wprowadzające w życie młodzieńczą lekkość, doskonale wyrażaną przez artystów „Śląska”.
Dzięki wyjątkowej wrażliwości artystycznej i osobistemu doświadczeniu Stanisława Hadyny,
wyrosłego w prostej tradycji śląskiej i ewangelickiej pobożności oraz dzięki nadzwyczajnemu
talentowi choreograficznemu Elwiry Kamińskiej, Zespół Śląsk potrafił ukazać to, co na co
dzień zwykłe i szare w pięknych i odświętnych barwach. Tę sztukę ukazywania prostego
życia w pięknej formie posiedli również Kontynuatorzy twórców Zespołu i artyści,
niezmiennie ujmujący osobistym wdziękiem i talentem.
Zespół Śląsk, dzięki swojej dynamicznej działalności i mnogości dawanych koncertów jest
skutecznym propagatorem polskiej kultury zarówno w Ojczyźnie, jak i w wielu krajach, na
różnych kontynentach. Dzięki różnorodności swojego repertuaru Zespół ukazuje
wielobarwność polskiego społeczeństwa i zarazem staje się pomostem, który zbliża do siebie
ludzi różnych orientacji światopoglądowych, różnych wyznań i różnych pokoleń.
Z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji Zespół opracował i utrwalił na płycie CD koncert
zatytułowany.: „Solus Christus”. Koncert ten propaguje bogactwo życia religijnego
ewangelików, zawarte w pieśni i Słowie Bożym.
Nagroda „Śląski Szmaragd” zostaje przyznana Zespołowi za prezentowanie i propagowanie
kultury śląskiej w tym ewangelickiej w Polsce i na całym świecie oraz za służenie pieśniami
na koncertach i na wydanej reformacyjnej płycie.

