Kraków podwójnie wyróżniony przez OWHC
2019-06-06
Kraków uzyskał miejsce w Radzie Dyrektorów OWHC, zdobywając zaufanie blisko 100 miast
świata, a Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski został wybrany na prezydenta Organizacji
Miast Światowego Dziedzictwa OWHC. – Dziękuję, że zaufaliście nam w Korei, wybierając na
gospodarza 15. Kongresu OWHC i zaufaliście nam ponownie, nie tylko powierzając nam
zaszczytną funkcję w Radzie Dyrektorów, ale też wybierając prezydenta Krakowa na
prezydenta OWHC. To podwójne wyróżnienie przyjmujemy z wielką radością i dumą –
podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

We wtorek kandydaturę Krakowa prezentowali zastępca prezydenta miasta Krakowa
ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk i pełnomocnik prezydenta Krakowa ds.
kultury Robert Piaskowski.
To potwierdzenie dokonań Krakowa przez międzynarodową społeczność miast
dziedzictwa. Wspólny sukces wielu środowisk kultury, przedsiębiorców, środowisk
konserwatorskich, instytucji i organizacji pozarządowych. Gości z całego świata
przekonała nie tylko gościnność i piękno miasta, ale także śmiała wizja wytyczona nie
tylko dla Krakowa, ale i dla OWHC.

Kraków jest jedynym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które uzyskało ten
przywilej. To ogromna odpowiedzialność i wielki zaszczyt. W Radzie Dyrektorów
zasiadają burmistrzowie miast: Brugia (Belgia), Cusco (Peru), Gyeongju (Korea
Południowa), Kraków (Polska), Filadelfia (USA), San Miguel de Allende (Meksyk),
Suzhou (Chiny) i Luksemburg (Luksemburg).
– Obiecuję, że tak, jak dotąd, będziemy z poczuciem godności i odpowiedzialności, ale
też z pozytywną energią i należytą pracowitością odkrywać i przybliżać mieszkańcom
potencjał dziedzictwa kulturowego. Będziemy to robić wspólnie z Państwem,
pamiętając, że dziedzictwo jest naszą wspólną sprawą, że na dobre i na złe jesteśmy
sprzymierzeńcami w zaszczytnym, choć arcytrudnym zadaniu ratowania i rozwoju
miast historycznych. Jest dla mnie zaszczytem wykonywanie tej pracy dla mojego
miasta i jego mieszkańców. Jest dla mnie przyjemnością praca wśród takich
przyjaciół! – podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Przypomnijmy, że od 2 do 5 czerwca w Krakowie odbywał się 15. Kongres OWHC.
Wzięło w nim udział ponad 400 delegatów z pięciu kontynentów. Następne spotkanie
OWHC odbędzie się w Quebecu.
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