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We wtorek, 28 stycznia Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w
Polsce J.E. Pan Jonathan Knott złożył wizytę oficjalną Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu. W
spotkaniu udział wziął również Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa w Krakowie Kazimierz
Karasiński.

Okazją do wizyty szefa brytyjskiej misji dyplomatycznej w naszym mieście były uroczystości
związane z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz.
Pierwsze oficjalne spotkanie z Prezydentem Majchrowskim miało charakter kurtuazyjny. Wizyta
była również okazją do omówienia perspektyw dalszego rozwijania krakowsko-brytyjskich
relacji, szczególnie w kontekście rychłego brexitu. Pan Ambasador Jonathan Knott podkreślał, że
po wystąpieniu jego kraju ze struktur Unii Europejskiej Wielka Brytania planuje nie tylko
utrzymać na równie wysokim poziomie, ale wręcz zwiększyć swoje zaangażowanie we
współpracę z Polską.
W związku z faktem, iż w 2023 r. Kraków będzie gospodarzem Igrzysk Europejskich Jego
Ekscelencja zaproponował Prezydentowi Majchrowskiemu brytyjskie wsparcie doradcze
odnośnie organizacji tego typu wydarzeń sportowych, ponieważ Wielka Brytania posiada
ogromne doświadczenie w tym zakresie. Drugą dziedziną współpracy, która tym razem
zakładałaby obustronną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, byłaby ochrona środowiska
ze szczególnym uwzględnieniem walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz zagrożeniami zmian
klimatycznych.
Rozmawiano także o doskonałych kontaktach Krakowa i Edynburga. Współpraca nawiązana w
1995 r. jest wyjątkowo intensywna szczególnie w ostatnich latach. Stolica Szkocji wspierała,
uwieńczone sukcesem w 2013 r., starania Krakowa o tytuł Miasta Literatury UNESCO. Jesienią
2017 r. podczas Festiwalu Szkockiej Kraty odbyło oficjalne przekazanie naszemu miastu
krakowskiego tartanu przez Lorda Provosta Edynburga. Stolica Małopolski zrewanżowała się
szkockiemu partnerowi podczas prezentacji #KrakówExperience w Edynburgu przekazując
recepturę obwarzanka edynburskiego – nazwanego CRACOVIAN.
Pan Ambasador Jonathan Knott wspominał z sentymentem, jak podczas wizyty roboczej w
Krakowie w 2018 r. miał okazję osobiście poprowadzić (przez fragment torów w zajezdni
Podgórze) ozdobiony krakowskim tartanem tramwaj. W nawiązaniu do tego wydarzenia i na
pamiątkę spotkania Prezydent Krakowa podarował Jego Ekscelencji symbol przyjaźni Krakowa i
Edynburga, unikatową poszetkę wykonaną z kuponu krakowskiego tartanu otrzymanego od
Lorda Provosta w 2017 r.
Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa
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