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Kraków – warto wiedzieć

Profesorowie u prezydenta

Studenci w miejskich instytucjach
25 marca br. w sali im. Józefa Dietla Urzędu Miasta
Krakowa odbyło się spotkanie Krakowskiej Rady Konsultacyjnej. Trzydziestu czterech członków Rady zaprosił do
siebie prezydent Jacek Majchrowski.
Rozpoczęło się od oceny obecnej sytuacji. Monika
Piątkowska, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
jednocześnie pełnomocnik prezydenta ds. Marki Kraków,
przekazała informację na temat pozyskiwania środków
finansowych z Unii Europejskiej przez krakowskie środowisko naukowe i naukowo-badawcze. Padały liczby
i nazwy instytucji. Z tego opisu wynika, że uczelnie nieźle
sobie radziły w pozyskiwaniu funduszy na realizację kolejnych inwestycji.
Kolejna informacja dyrektor Piątkowskiej dotyczyła udziału miasta w zabezpieczeniu warunków działania
krakowskiego ośrodka naukowego. Tym razem był to nie
tylko opis sytuacji (wynika z niego, że krakowski ośrodek naukowy to potęga), ale także konkretne propozycje
przybliżania poczynań ludzi nauki do spraw, którymi żyje
miasto (np. seminaria, a potem prace magisterskie dotyczące funkcjonowania miejskich instytucji).
Będzie Forum Naukowo-Gospodarcze
Temat współpracy środowisk naukowych i gospodarczych podjął prowadzący spotkanie prof. Andrzej Białas,
prezes Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący
Rady Konsultacyjnej. Zaproponował powołanie Forum
Naukowo-Gospodarczego, będącego miejscem spotkań
naukowców i przedsiębiorców, gdzie w bezpośrednich
rozmowach obie strony przedstawiać będą wzajemne
oczekiwania (i oczywiście, zastanawiać się, w jaki sposób je spełniać!). A o tym, co się dzieje w krakowskiej nauce, szerzej powinni być informowani mieszkańcy Krakowa np. na stronie www Krakowa (włącznie z imprezami,
odczytami, w których będą mogli uczestniczyć). Chodzi
o to, by przybliżyć miastu sprawy nauki, także w sensie
mentalnym. – Trzeba nie tylko materialnie pomagać nauce, ale także kreować atmosferę jej sprzyjającą – mówił
prof. Białas. A po co to wszystko? Po prostu, po to by nie
zostać w miejscu, nie stracić impetu, nie zadowolić się
wygodną opinią, że jesteśmy ważnym i wielkim ośrodkiem. Takie przekonanie nie sprzyja rozwojowi.

Prezydent Jacek Majchrowski poparł pomysł stworzenia Forum Naukowo-Gospodarczego, co więcej obiecał pomoc przy jego organizacji. Tak, jak zobowiązał się
już do przekazania dwóch budynków przy Małym Rynku
dla przyszłego Narodowego Centrum Nauki. Ogólnie
rzecz biorąc, pomoc Urzędu miasta może się wyrażać
w formie inwestycji (przykładem może być inwestycja
drogowa przy ul. 29 listopada, zrealizowana na prośbę
Uniwersytetu Rolniczego) oraz promocji.

fot. Marian Nowy

Pod koniec 2008 roku, prezydent Miasta Krakowa,
prof. Jacek Majchrowski powołał Krakowską Radę
Konsultacyjną.
– Powołałem Krakowską Radę Konsultacyjną, by
stworzyć swoistego rodzaju platformę dyskusyjną pomiędzy samorządem, a światem nauki. Rada ta ma pomagać
Krakowowi w osiągnięciu pozycji znanego i nowoczesnego ośrodka naukowego – mówił prof. Majchrowski w wywiadzie dla „PAUzy”. – Dzięki bogatemu doświadczeniu
krakowskich uczelni wyższych i instytutów naukowych
zachodzą w Krakowie intensywne procesy z zakresu
transferu wiedzy i nowoczesnych technologii. Dlatego
też dbając o stały rozwój Krakowa – w tym przyciąganie
nowych inwestycji – koniecznym wydaje się zwiększenie wspólnych działań przedstawicieli uczelni wyższych,
instytucji naukowo-badawczych oraz władz samorządowych. Aby działania te były skuteczne oraz prowadziły do
zamierzonego celu, współpracy tej należy nadać pewną
namacalną formę – jednym z jej przejawów jest właśnie
Krakowska Rada Konsultacyjna.

W czasie posiedzenia Krakowskiej Rady Konsultacyjnej: (od prawej) Katarzyna
Gądek – dyrektor Biura Marketingu Turystycznego, prof. Jacek Majchrowski –
prezydent Miasta Krakowa, prof. Andrzej Białas – prezes PAU, przewodniczący
Krakowskiej Rady Konsultacyjnej.

Jak się promować?
I właśnie promocji krakowskiej nauki i samego Krakowa dotyczyła druga część spotkania. Zaczęło się od
propozycji organizowania przez różne uczelnie, ale pod
jednym hasłem Krakowskich Konferencji Naukowych,
które tematyką i poziomem dobrze będą świadczyć
o ich autorach. Krakowskie Konferencje Naukowe mogą
się też odbywać w innych miastach, co będzie z kolei
promocją Krakowa i jego potencjału w różnych regionach
Polski. Pomysł ten poparła i pomoc obiecała obecna na
spotkaniu Katarzyna Gądek, dyrektor Biura Marketingu
Turystycznego UM Krakowa.
Propozycji sposobu promowania Krakowa i jego środowiska naukowego padło wiele (jak pomysł stworzenia
Muzeum Nauki i Techniki). Trzeba tylko mieć nadzieje,
że z czasem zostaną zrealizowane. Z czasem, bo spraw
jest wiele, a każda z nich wymaga namysłu.

***

O pracach Rady Konsultacyjnej będziemy informować Czytelników „PAUzy”. Ważne jest, iż w sprawach
ważnych dla krakowskiego środowiska naukowego jego
przedstawiciele mogą rozmawiać bezpośrednio z prezydentem miasta. Kilkadziesiąt już lat istnieje Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, na które bywają zapraszani przedstawiciele władz miasta. Teraz ten kontakt
z pierwszą osobą w Krakowie jest bezpośredni i konkretny.
Obie strony poznają swoje poglądy, racje i możliwości.
A stąd już krok do oczekiwanych efektów.
Marian Nowy

