
Szanowni Państwo, 
 
Witam w Małopolsce. Jest to województwo szczególne, które jako pierwsze w Polsce 
uruchomiło regionalny portal internetowy – wrota Małopolski. I to nie Małopolska 
brała przykład z krajowych rozwiązań. To Wrota Polski powstawały wzorując się na 
naszych pomysłach. Dlatego nieskromnie powiem, że Kraków to właściwe miejsce 
dla tak prestiżowej konferencji. W Małopolsce wiemy, co znaczy hasło 
„społeczeństwo oparte na wiedzy”. Wiemy, jakie znaczenie dla sprawnego 
zarządzania regionem mają takie projekty, które czynią administrację bardziej 
przyjazną obywatelowi. Jesteśmy pierwszym województwem w Polsce, w którym 
można załatwić niektóre sprawy urzędowe przez internet i można w nim śledzić bieg 
sprawy. Skala tego jest jeszcze skromna, ale wciąż rozwijamy projekt  
e-administracji. W 1963 roku Japończyk Tadao Ummesamo jako pierwszy użył 
zwrotu „społeczeństwo informacyjne”. Przez lata rozwoju internetu nabierało ono 
treści. Dziś niewiele miejsc na świecie jest poza zasięgiem globalnej sieci. Kraków i 
Małopolska objęte od dawna są siecią www. Dziś, dzięki temu, że przyjęliście 
państwo zaproszenie dołączamy do elitarnej sieci miejscowości, które gościły 
konferencję EISCO. 
 
Najnowsze technologie - Internet, komputery czy telefonia komórkowa to tylko 
narzędzia. Nie wystarczy podłączenie komputera do Internetu. Trzeba umieć 
korzystać z niego w sposób, który przyczynia się do rozwoju człowieka i jego 
otoczenia. Jestem pewien, że konferencja, którą dziś otwieramy przyczyni się w 
znaczącym stopniu do takiego właśnie wykorzystania teleinformatycznej. 
 
Szanowni Państwo,  
 
Mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo poznawać Małopolskę nie tylko przez 
internet. „W realu” nasz region jest również atrakcyjny. Mam nadzieję, że Państwa 
pobyt w Krakowie będzie doskonałą okazją, by zasmakować piękna Małopolski  
i odkryć jej walory. Bo  Małopolska to nie tylko Kraków z jego ponad sześćsetletnim 
uniwersytetem, największym w Europie rynkiem w centrum miasta. Małopolska to też 
wspaniała natura. Mamy prawie wszystko – Tatry – jedyne w Polsce góry typu 
alpejskiego, lasy z grzybami i jagodami, jeziora, piękne szlaki turystyczne  
i kajoakowe. Na światowej liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO mamy tyle 
wpisów co niejeden kraj średniej wielkości. Niepowtarzalnym zbiorem drewnianych 
kościołów rozsianych po całym regionie, podkrakowską zabytkową kopalnią soli, 
Muzeum w Auschwitz Birkenau. Zachęcam do spróbowania regionalnej kuchni, 
zapraszam w imieniu gościnnych mieszkańców Małopolski do jej zwiedzenia. Wierzę, 
że jeśli dla niektórych z Państwa jest to pierwsza wizyta w Małopolsce, to  
z pewnością  nie ostatnia. 
 
 
Janusz Sepioł,  
Marszałek Województwa Małopolskiego 


