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Szanowni Państwo! Drodzy Małopolanie!
Dzień 10 czerwca to w kalendarzu małopolskich wydarzeń jedna z najważniejszych dat.
Przypadające wtedy Święto Małopolski, osadzone na fundamencie wartości związanych z osobą
i dziełem Świętego Jana Pawła II – Patrona Województwa Małopolskiego, służy budowaniu
małopolskiej wspólnoty oraz umacnianiu tworzących ją więzi.
To czas szczególnej refleksji i powrotu do wydarzeń sprzed lat, kiedy 10 czerwca 1979
roku Ojciec Święty, podczas swojej pierwszej wizyty w Ojczyźnie jako głowa Kościoła
Katolickiego, powiedział na krakowskich Błoniach: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe
to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
(...), abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych
korzeni, z których wyrastamy”.
Święto Małopolski to także okazja, by poczuć, że jako mieszkańcy regionu stanowimy
szczególną wspólnotę samorządową, która w trudnych chwilach potrafi się solidaryzować
i okazywać wzajemne wsparcie.
Szanowni Państwo, za nami ciężki rok pandemii, kiedy głębokim zmianom uległo nie
tylko nasze życie prywatne, ale też życie publiczne, społeczne i gospodarcze. Również samorządy
musiały działać w zupełnie nowej rzeczywistości. Myślę, że zdaliśmy ten nieoczekiwany egzamin.
Mam też nadzieję, że minione kilkanaście miesięcy stają się powoli już tylko nieprzyjemnym
wspomnieniem, a dzięki dalszej profilaktyce i ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19,
z entuzjazmem i nadzieją patrzymy w przyszłość.
Małopolska to wspaniały region, dlatego serdecznie zachęcam do celebrowania jej
Święta. Wspólnie z wybranymi małopolskimi instytucjami kultury przygotowaliśmy szereg
atrakcyjnych inicjatyw, które – mam nadzieję – pozwolą każdemu z nas, Małopolan, spędzić ten
czas w wyjątkowy sposób. Przez cały czerwiec, w konkursach wiedzy o regionie, będzie można
zdobywać darmowe zaproszenia na koncerty i spektakle lub korzystać z przygotowanej przez
jednostki oferty on-line.
Pragnę przekazać wszystkim Małopolanom życzenia, aby nasz region wciąż się rozwijał,
unowocześniał, ale jednocześnie pozostawał silny mocą swojej historii i swoich tradycji.
Jednocześnie życzę nam wszystkim, abyśmy, jak dotąd, potrafili wspólnie pracować dla
Małopolski i Małopolan oraz prowadzić konstruktywny i owocny dialog o sprawach
najważniejszych dla naszego regionu i jego mieszkańców.
Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Małopolski!
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