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Przemówienie Marka Sowy,
marszałka województwa małopolskiego,
podczas wręczenia Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Ludzi, którzy przez swe prace literackie, naukowe
lub humanitarne, dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafili zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim pragnął ponad sto lat temu uhonorować
Erazm Jerzmanowski – wynalazca, biznesmen i jednocześnie filantrop. Pierwszy fundator tej nagrody i człowiek,
któremu Małopolska wiele zawdzięcza. Kilka lat temu
Polska Akademia Umiejętności postanowiła reaktywować
tę nagrodę, a województwo małopolskie zostało jej pa
tronem. Mimo, że minął ponad wiek od czasów, w których
żył Erazm Jerzmanowski, kryteria przyznawania tego zaszczytnego wyróżnienia pozostały takie same do dziś.
Od 2009 roku, kiedy wyróżnienie to otrzymała Janina
Ochojska-Okońska, co roku w taki sposób chcemy podziękować osobom, których wkład w nasze życie społeczne
jest nieoceniony. W tym roku mamy zaszczyt nagrodzić
człowieka, którego zna cała Polska.
25-letni dorobek współczesnej Polski był budowany
przede wszystkim na reformach gospodarczych, ale jed
nym z kluczowych elementów zmian w naszym kraju
było budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Mało kto
potrafi mobilizować szeregi tak, jak Pan Jerzy Owsiak.
Podczas jednego ze swoich wykładów wspominał on,

że na zorganizowanie pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaproponowano mu taki termin, że powinien od razu zrezygnować, bo jaka impreza
plenerowa ma szansę udać się na początku stycznia.
A jednak udało się – dzięki ogromnemu zaangażowaniu,
determinacji i woli działania.
Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy możemy skuteczniej ratować i chronić ludzkie życie, ale równie
ważne w tym projekcie jest właśnie budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Panu Jerzemu Owsiakowi
udało się zmobilizować dla tego pięknego celu rzesze
ludzi, w szczególności młodych. Oni potrzebują swojego
przewodnika, potrzebują swojego lidera.
Wartości, jakimi na co dzień się kieruje Pan Jerzy
Owsiak, były bliskie również Erazmowi i Annie Jerzmanowskim, patronom tej Nagrody. Choć żyli oni w innych
czasach, znakomicie rozumieli potrzebę wspierania drugiego człowieka.
Jestem zaszczycony, że w tym roku możemy tę nagrodę wręczyć właśnie Panu Jerzemu Owsiakowi. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, co Pan robi, proszę się
nie poddawać i grać dalej razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
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