
Numer 612
22 września 2022

www.pauza.krakow.pl

4

Kraków. Historyczne miasto patrzące w przyszłość
Wspaniała historia, cenne zabytki, wysokiej klasy 

uczelnie, bogata oferta kulturalna, dobre restauracje  
i miła atmosfera to cenny kapitał dla rozwoju miasta.  
W Krakowie to działa. W roku 2021, jeszcze ciągle pan-
demicznym, miasto odwiedziło ponad 11 milionów osób, 
w tym prawie milion turystów zagranicznych. Magnes 
Krakowa silnie działa także w innej płaszczyźnie. Dwa-
dzieścia trzy krakowskie uczelnie zatrudniają 12 tysięcy 
pracowników naukowych i kształcą 130 tysięcy studentów, 
w tym 8 tysięcy obcokrajowców. Corocznie 34 tysiące 
młodych ludzi odbiera dyplomy absolwentów studiów 
wyższych. 

Posiadając powyższe zasoby i wskaźniki, Kraków 
traktuje je jako bazę do stworzenia miasta nowoczesnego, 
rozwijającego się zgodnie z wyzwaniami XXI wieku. Od 
lat funkcjonują struktury i pogramy zmierzające do prze-
kucia pozycji naukowej Krakowa na sprawnie działający me-
chanizm rozwoju miasta. Wystarczy wspomnieć Krakowski 
Ośrodek Naukowo-Akademicki (KONA), integrujący pod 
egidą Urzędu Miasta krakowskie uczelnie i inne instytucje 
naukowe, czy program Krakowskie Konferencje Naukowe, 
mający na celu dofinansowanie najważniejszych spotkań 
naukowych, z preferencją dla tych międzynarodowych.  
W roku 2021 roku odbyło się 60 wydarzeń, w których udział 
wzięło ponad 12 tys. uczestników z kraju i ze świata. 
Wydział do spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu 
Miasta dba o koordynację działań w trójkącie nauka – 
biznes – samorząd. Stworzenie tego rodzaju synergii 
przynosi wymierne rezultaty, a Kraków wyraźnie znaj-
duje się na ścieżce przekształcania się w silny ośrodek  
rozwoju o charakterze innowacyjnym. Z 50 tysiącami 
pracowników IT i 9 tysiącami studentów kierunków infor-
matycznych Kraków został uznany za najbardziej przy-
jazne biznesowi miasto w Polsce, a w ogólnoświatowym 

[sic!] rankingu Super Miast według Tholons Global Inno-
vation Index uplasował się na 20. pozycji. Chodzi zresztą 
nie tylko o szeroko rozumiany sektor informatyczny, ale 
i o liczne inicjatywy innowacyjne w różnych dziedzinach, 
jak udostępnianie wartościowych dzieł muzycznych, 
różne aspekty organizacji turystyki.

Miasto piękne, miasto przyjazne, miasto oferujące 
interesujące ścieżki kariery. Doceniają to liczni cudzo-
ziemcy osiedlający się w Krakowie. W roku 2020 było ich 
prawie 35 tysięcy, w większości ludzi młodych i dobrze 
wykształconych. Oczywiście, napływ uchodźców z Ukra-
iny w roku 2022 zupełnie zmienił te statystyki. Niemniej 
wiadomo, że wielu z nich właśnie w Krakowie czuje się 
dobrze. 

Nie zapomina się o potrzebach stałych mieszkań-
ców miasta. Pomimo ogromnych trudności w dziedzinie 
kształtowania gospodarki przestrzennej, mamy świetnie 
funkcjonującą komunikację publiczną. Woda z krakowskich 
wodociągów uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. 
Niezależnie od nierozwiązywalnego, zdawałoby się, kon-
fliktu między interesami kierowców i pieszych, stare cen-
trum miasta jest już w znacznym stopniu wolne od ruchu 
kołowego.

Czas na ostateczne odrzucenie wizerunku Krakowa 
jako miasta z nadzieją spoglądającego w przeszłość. 
Znaczenie nauki i innowacyjności dla lokalnego rozwoju 
jest głęboko utrwalone w krakowskiej opinii. Jakie inne 
miasto w Polsce przez cztery kadencje wybierało profe-
sora na swego prezydenta?

Polska Akademia Umiejętności jest instytucją jedno-
cześnie krakowską, ogólnopolską i międzynarodową. 
Służy nauce w jej najbardziej powszechnym znaczeniu, 
ale jednocześnie jest dumna z przyczyniania się do bu-
dowy potencjału miasta, z którym jest związana.
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