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Szanowny Laureacie! Szanowni Państwo!

Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich,  
tzw. „polski Nobel”, to wyjątkowe wyróżnienie. Począwszy 
od 2009 r., kiedy dzięki wspólnym staraniom Władz Wo-
jewództwa Małopolskiego i Polskiej Akademii Umiejęt-
ności udało się ją przywrócić, honorujemy nią ludzi, którzy 
wychodzą poza utarte ramy myślenia i postępowania,  
a swoją działalnością służą dobru społecznemu. Tak jak 
właśnie chciał tego ponad 100 lat temu fundator nagrody 
Erazm Jerzmanowski – filantrop, działacz społeczny, 
patriota, a przede wszystkim człowiek wielkiego serca. 

W tym roku do grona wyróżnionych dołącza osoba, 
która nie bała się wziąć odpowiedzialności za słowo  
i uczyniła z niego skuteczne narzędzie tworzenia dialogu 
opartego na otwartości na drugiego człowieka i wzajem-
nym zrozumieniu. Za ten ogromny hart ducha, aktyw-
ność, nieustępliwość oraz chęć budowania i pojednania, 

a nie tworzenia sztucznych podziałów, serdecznie dziękuję 
i gratuluję Księdzu Adamowi Bonieckiemu. Dziękuję za 
wytrwałe zaangażowanie Księdza w głęboki dialog, który 
skutecznie przekracza bariery światopoglądowe i buduje 
ideową wspólnotę wszystkich ludzi – zarówno wierzą-
cych, jak i niewierzących. 

Całą bogatą działalność Księdza można określić 
jako misję słowa. Zarówno słowa krzepiącego i podtrzy-
mującego na duchu w trudnej rzeczywistości PRL-u, jak 
i kształtującego obecne życie publiczne, dzięki niezliczo-
nym publikacjom na łamach legendarnego już „Tygodnika 
Powszechnego”, którego przez wiele lat był Ksiądz re-
daktorem naczelnym. 

W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców 
regionu raz jeszcze serdecznie Księdzu gratuluję. Proszę 
o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń dobrego zdrowia, 
wytrwałości, wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji po-
stawionych sobie zadań.

JACEK KRUPA 
Wawel, 9 maja 2016

Przemówienie 
Marszałka Województwa Małopolskiego 
Jacka Krupy

Podczas uroczystości na Wawelu, od lewej: Jacek Krupa, Franciszek Ziejka, Ks. Adam Boniecki, Szczepan Biliński
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