
 

 

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI 

                  Józef Pilch 

Eminencjo, Panie Marszałku, Dostojni Goście! 

Wiele się wydarzyło od poprzedniego Małopolskiego Spotkania Opłatkowego. Dzieląc 

się wtedy opłatkiem, w szczególny sposób dzieliliśmy się też nadzieją. Mieliśmy przed sobą 

Światowe Dni Młodzieży – wielkie wyzwanie, zadanie na niespotykaną dotąd skalę!  

 

Zatrzymajmy się teraz chwilę i zadajmy sobie pytanie, co nam zostało ze Światowych 

Dni Młodzieży. Ja zapamiętałem przede wszystkim doskonałą pracę zespołową. Szanowni 

Państwo, byliśmy prawdziwą drużyną!!! Jednoczył nas i mobilizował wspólny cel: 

bezpieczeństwo i perfekcyjny przebieg uroczystości. Światowe Dni Młodzieży połączyły 

władze państwowe, Kościół, władze województwa, władze samorządowe, wiele 

wojewódzkich oraz gminnych instytucji, jak również wszystkich Polaków – nie tylko 

Małopolan. Szanowni Państwo, to piękna nauka, która mówi nam, że można zgodnie działać 

w imię dobra wspólnego. 

 

Co jeszcze warto pamiętać? Pamiętają Państwo, jak papież Franciszek wezwał nas 

wszystkich (nie tylko młodych) do tego, abyśmy porzucili „kanapy” i włożyli buty – najlepiej 

„wyczynowe”? Takie podejście zawsze było mi bliskie. Rok temu deklarowałem, że będę 

„wędrującym wojewodą”. Wiedziałem, że zza biurka nie uda mi się dobrze poznać spraw 

Małopolan. Odwiedziłem wiele gmin i powiatów. Spotkałem wielu ludzi, którzy mieli 

konkretne oczekiwania. Mówili, że nie chcą polityki, tylko tego, żeby ktoś zajął się ich 

sprawami – sprawami zwykłych ludzi. Szanowni Państwo, taka jest rola rządu i administracji! 

Jesteśmy – jak powtarza Pani Premier Beata Szydło – tylko „wynajęci” przez Polaków do 

tego, aby dbać o polskie rodziny, o rozwój naszego kraju, o zapewnienie Polakom 

bezpieczeństwa. 

 

Dla Małopolski trzeba jeszcze dużo zrobić! To nasz wspólny obowiązek, aby opiekować 

się sprawami naszego wyjątkowego regionu i zapewniać mu zrównoważony rozwój 

i wykorzystać jego ogromny potencjał. Czy nie jest tak, jak kiedyś powiedział świętej pamięci 

Prezydent Lech Kaczyński, że „do wyścigu o najwyższą pozycję w krajowych czy 

europejskich rankingach startuje się zawsze z konkretnego miejsca: regionu, społeczności, 



tradycji”, a „regionalna oryginalność jest w coraz wyższej cenie”? Czy nie warto, abyśmy 

wspólnie dążyli do tego, aby nasza Małopolska pozytywnie wyróżniała się na tle innych 

regionów? 

 

Szanowni Państwo, chciałbym – i jak sądzę – jest to nasze wspólne życzenie, 

aby nadchodzący rok był dobry dla Małopolski. Wspólnie możemy podjąć wiele wspaniałych 

inicjatyw na rzecz jej rozwoju, na rzecz dobra Małopolan. Niech sukces Małopolski będzie 

naszym wspólnym celem! Do współpracy serdecznie zapraszam przedstawicieli władz 

samorządowych, biznesu, nauki i wszystkich środowisk. Zanieście tego ducha współdziałania 

do swoich miejsc pracy, do uczniów, studentów, współpracowników. W pojedynkę nic nie 

zdziałamy! Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Małopolskę!!! 

 

Chcę też Państwu powiedzieć, że w ciągu tego roku spotkałem bardzo wielu ludzi 

o wielkim sercu. Ludzi potrafiących się dzielić i pomagać. Oczekujemy teraz na cud Bożego 

Narodzenia. Może warto, abyśmy spojrzeli na sprawy wszystkich chorych, potrzebujących, 

samotnych właśnie przez pryzmat stajenki betlejemskiej? Przypomnijmy sobie, jak zachęcał 

nas do tego święty Jan Paweł II: „Podczas gdy w domach są już prawie gotowe betlejemskie 

szopki i wszyscy przygotowują się, aby spędzić Boże Narodzenie w spokojnej, rodzinnej 

atmosferze, niech nie zabraknie też gestu solidarności wobec tych, którzy niestety przeżywają 

te dni w samotności i cierpieniu”. Dziękuję wszystkim Małopolanom, którzy takie gesty 

solidarności wykonali!!! 

 

Szanowni Państwo, kończąc, chciałbym przywołać jeszcze jedną myśl z przemówienia 

papieża Franciszka w Brzegach. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie te słowa, które Ojciec 

Święty skierował do młodych: „Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was [młodych], byście nas 

nauczyli – jak to właśnie teraz robicie – żyć razem w różnorodności, w dialogu. Miejcie 

odwagę nauczyć nas, że łatwiej jest budować mosty, niż wznosić mury! Potrzebujemy takiej 

nauki. (…) Czy wiecie, który z  mostów trzeba budować w pierwszej kolejności? Most, który 

możemy postawić tu i teraz: uścisk dłoni, podać sobie ręce. (…) To most podstawowy. Ten 

pierwszy. Wzorcowy. (…) To wspaniały most braterstwa”. 

 



Drodzy Państwo, gdy będziemy dziś dzielić się opłatkiem, pamiętajmy, że tym prostym 

gestem podania sobie rąk budujemy mosty! Nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby 

powstawały między nami mosty dialogu, mosty dobrej woli, mosty życzliwości. Bardzo ich 

wszyscy potrzebujemy! Potrzebujemy otwartości i spokoju. Pamiętajmy o tym, że podziały 

i mury nikomu nie służą i nic nie wnoszą!  

 

Życzę Państwu i wszystkim Małopolanom, aby nadchodzące Święta były dla Państwa 

czasem spokoju i refleksji, zatrzymaniem się. Spędźcie go z bliskimi, cieszcie się wspólnymi 

chwilami przy wigilijnym stole, dzielcie się uśmiechem! Niech to niezwykłe oczekiwanie na 

Narodzenie Pańskie zaowocuje dla Was wieloma Bożymi błogosławieństwami, a Nowy Rok 

przyniesie Wam wszelkie dobro, nadzieję i pomyślność. Spokojnych, radosnych Świąt 

i szczęśliwego Nowego Roku!!! 


