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Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
małopolskich szkół ponadpodstawowych
Rodzice, Uczniowie, Maturzyści 2018

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na koncert pn. „Małopolska dla Maturzystów”
dedykowany wszystkim tegorocznym maturzystom z Województwa Małopolskiego,
który odbędzie się 23 czerwca 2018 r. w TAURON Arenie w Krakowie.
Przekroczenie progu dojrzałości to szczególny moment w życiu. Przed młodymi ludźmi,
którzy podejmują wtedy ważne decyzje dotyczące własnej przyszłości, otwierają się nowe
horyzonty i czekają nowe wyzwania – zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. Egzamin
maturalny staje się symbolicznym podkreśleniem wkroczenia przez niedawnych uczniów
w dorosłość, kiedy już samodzielnie wzmacniać będą własną tożsamość i wytyczać nowe cele,
które chcą osiągnąć.
Dlatego też Województwo Małopolskie, pragnąc uhonorować ten doniosły moment
w życiu młodych Małopolan, organizuje spotkanie wszystkich maturzystów z regionu, które
w atmosferze zabawy i beztroskiej radości będzie niepowtarzalną okazją do nadania
wspólnotowego wymiaru tak ważnemu wydarzeniu, jakim jest egzamin dojrzałości.
Mam zaszczyt zaprosić tegorocznych maturzystów z Państwa szkoły, Dyrekcję oraz
Grono Pedagogiczne wraz z osobami towarzyszącymi na koncert, który uświetnią gwiazdy
polskiej sceny muzycznej: Margaret, Kamil Bednarek oraz zespół Afromental. W przerwie
pomiędzy występami artystów planujemy także wspólne odtańczenie poloneza, a przewodnikiem
młodzieży w tańcu będzie Andrzej Starowicz, mistrz choreografii, znany m.in. z popularnego
programu telewizyjnego „You can dance”.
To szczególne spotkanie rozpocznie się w TAURON Arenie Kraków przy ul. Stanisława
Lema 7, w piątek 23 czerwca, o godzinie 16:30, a wspólne świętowanie zakończymy najpóźniej
o godzinie 22:00. Wstęp na koncert będzie bezpłatny.
Dodatkowe, bardziej szczegółowe, informacje dotyczące planowanego wydarzenia
otrzymacie Państwo w późniejszym terminie. Na wszelkie Państwa ewentualne pytania
odpowiedzą pracownicy Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod numerami telefonów: (12) 61 60 713,
(12) 61 60 727. Jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z zaproszenia i wziąć udział w koncercie,
proszę o odesłanie drogą elektroniczną w terminie do 15 maja 2018 r. załączonej deklaracji
uczestnictwa na adres: ek.sekretariat@umwm.pl.
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