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Przed startem 3. Rajdu Szlakiem Kupców zawodnicy i ich kibice pozowali do wspólnej fotografii w Rynku Głównym

Rajd Szlakiem Kupców
REKREACJA. Najlepsi kierowcy wśród kupców uhonorowani pucharami
Dziesięć samochodów oklejonych rajdowymi banerami stanęło rankiem w piątek 20 września na krakowskiej lini AB
w Rynku Głównym. To uczestnicy 3. Rajdu Szlakiem Kupców.
Przed nimi 280 km.
Zanim rajd ruszył, wszyscy
zawodnicy i obserwatorzy, m.in.
Marcin Kandafer, dyrektor Wydziału Informacji, Turystyki
i Promocji Miasta Krakowa, Janusz Kowalski, zastępca prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, szef Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali podjęci poranną kawą
przez Leszka Lejkowskiego, zastępcę prezesa KKK.

Młodzież na trasie

Proszowice – I etap rajdu.
Uczestników przy wjeździe
do miasta powitał ogromy
baner, a na rynku prawie setka
dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.
Był też burmistrz miasta Jan
Makowski i zastępca dyrektora Biura Rady Miasta Joanna
Przeniosło. Dyrektorka szkoły
Marzena Żywot oraz nauczycielki opiekujące się młodzieżą
od szefa salonu KIA w Krakowie Marka Pateckiego otrzy-

mały wartościowe książki do
biblioteki, a uczniowie – książeczki z wierszami Jana Bełzy.
Prezes KKK Wiesław Jopek
oraz radczyni prawna KKK Sylwia Skupińska rozdali uczniom
mnóstwo słodyczy.

artysty góruje w niszy nad ołtarzem głównym. Postać Madonny z Dzieciątkiem w typie
„krakowskim”, przypomina
Gaździnę z Ludźmierza. Skronie Madonny i Dzieciątka zdobią ko- rony.

Madonna z Hebdowa

Ku czci św. Stanisława

Na kolejnym etapie – w Hebdowie – uczestników witali ks.
Eugeniusz Grzywacz i proboszcz ks. Józef Ostręga. Prezes KKK Wiesław Jopek przekazał księdzu proboszczowi medal 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Proboszcz
zrewanżował się okolicznościowym medalem 600-lecia. PochodzącyzprzełomuXVIIiXVIIIw.
kościół pw. NMP w Hebdowie
z przylegającym do niego kompleksem ponorbertańskim to
prawdziwa perła historyczna.
Obecnie gospodarzami parafii
są księża pijarzy, znani z opieki
nad szkolnictwem, którzy sprowadzili się tutaj w 1949 roku.
Największym skarbem
świątyni i zarazem celem pielgrzymów jest przepiękny wizerunek Maryi z Dzieciątkiem
z ok. 1400 r., wyrzeźbiony
w drewnie lipowym, wysoki
na 124 cm. Rzeźba nieznanego

Szczepanów, miejsce urodzin
św. Stanisława, to kolejny rajdowy przystanek. Wielka gościnność ks. prałata Władysława Pasiuta sprawia, że zawodnikom trudno stąd ruszyć dalej. Proboszcz oprowadza po
świątyni, pokazuje osobliwości, a na koniec wyposaża uczestników rajdu w pokaźny pakiet
materiałów promujących bazylikę. Prezes Wiesław Jopek wręczył ks. proboszczowi kongregacyjny medal, a Marek Patecki
książki do biblioteki.

Limanowa i Czerwony
Klasztor

Na trasie rajdu były jeszcze
do zaliczenia punkty w Limanowej i Czerwonym Klasztorze.
W Limanowej trzeba było odszukać punkt Małopolskiego
Systemu Informacji Turystycznej i obejrzeć wystawę rzeźb
wykonanych przez twórców

z Mszany Dolnej. W słowackim
Czerwonym Klasztorze spotkanie z flisakami, którzy szczycą
się tym, że niedawno na ich łodziach pływali prezydenci Polski i Słowacji.
Wreszcie meta w Białce Tatrzańskiej i najprzyjemniejszy
moment. Przy muzyce góralskiej kapeli zwycięzcy 3. Otwartego Rajdu Samochodowego
Szlakiem Kupców na trasie Kraków – Białka Tatrzańska zostali uhonorowani specjalnymi pucharami. Ufundowali je minister pracy i opieki społecznej
Władysław Kosiniak Kamysz,
prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski oraz prezes KKK
Wiesław Jopek. Puchar od ministra trafił w ręce Grzegorza
Kosowskiego, puchar prezydenta zgarnęli Maria i Eugeniusz Pilchowie, a prezesa
KKK – trzyosobowa załoga
w składzie Marek Krawczyk,
Bożena Sztolcman-Koral
i Małgorzata Korzeniak.
Wszyscy uczestnicy rajdu
otrzymali upominki od prezesa KKK Wiesława Jopka. Podziękował on także za organizację imprezy komandorowi
rajdu Jackowi Fortunie.
MARIANSATAŁA

FOT. WOJCIECH MATUSIK

Jesienne pikniki organizowane
wspólnie przez Krakowską Kongregację Kupiecką oraz Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości wpisały się już w miejską
tradycję. Bez chwili wahania zdecydowałem się objąć patronatem
to środowiskowe wydarzenie,
zresztą nie po raz pierwszy, bo
w ubiegłych latach również patronowałem tym imprezom. Nie tylko dlatego, że jako historyk doceniam znaczenie kupiectwa i rzemiosła dla królewskiego Krakowa,
ale przede wszystkim dlatego, że
chcę w ten sposób wyrazić szacunek dla wspaniałych ludzi, którzy
stanowią o sile tych organizacji.
W 2010 roku obchodziliśmy uroczyście 600-lecie istnienia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Jej dorobek to jeden z najbardziej
charakterystycznych i cennych
elementów dziedzictwa kulturowego Krakowa. Należy być
wdzięcznym pokoleniom krakowskich kupców, którzy w każdych
czasach i każdych okolicznościach potrafili dochować wierności swoim tradycjom. To samo dotyczy krakowskich rzemieślników.
To oni przez lata budowali potęgę
miasta. I dziś w czasach nieła-

Prezydent Jacek Majchrowski

twych zarówno kupcy jak i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy stoją na straży wszystkich zdobyczy
demokracji. Dążą do rozkwitu
miasta, stanowią najbardziej
twórczy element w wielkiej krakowskiejspołeczności.Wszystkim
uczestnikom integracyjnego pikniku życzę udanej imprezy i bardzo się cieszę, że przy okazji zabawy i relaksu nie zapominają o swoich starszych kolegach, emerytach i rencistach.
Jacek Majchrowski
prezydent Krakowa

Kolejny piknik
integracyjny
Dziś wieczorem w hali klubu
sportowego Wawel odbędzie
się towarzyskie spotkanie kół
gospodarczych Krakowa.
Jesienne pikniki integracyjne to już tradycja krakowskiego
środowiska gospodarczego. Jak
zwykle urządzają tę imprezę
cztery organizacje – Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
oraz Stowarzyszenie Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
„Krak-Business”. Piknik patronatem honorowym objęli mini-

ster pracy i opieki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz
oraz prezydent Krakowa prof.
Jacek Majchrowski.
– Pikniki są okazją do bezpośrednich spotkań i rozmów
członków wszystkich czterech
organizacji – mówi Wiesław
Jopek, prezes Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej.
Okazuje się, że tych kontaktów ciągle jest za mało. Podczas takich nieformalnych
spotkań można podyskutować
nie tylko o problemach nurtujących środowisko.
(MAS)

FOT. ADAM WOJNAR

FOT. MARIAN SATAŁA

PROF. MAJCHROWSKI – ŻYCZĘ UDANEJ IMPREZY

W ub. roku swoją książkę promował cukiernik Stefan Przebindowski
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LIMANOWA. 11 tys. zł na leczenie dzieci w Truskawcu

PROSZOWICE. Zachęcają do społecznej aktywności

Oto garść
najważniejszychimprez
z bieżącej
działalności
Oddziału Terenowego
KKK w LiRyszard Kulma manowej,
na czele którego stoi Ryszard Kulma.
SZKOLENIE. W sali narad
Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się szkolenie
w którym wzięło udział ok. 50
os. Tematem były zmiany w podatkach VAT obowiązujące
w roku 2013. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Urzędu
Skarbowego w Limanowej.
Drugim tematem była informacja dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy na temat możliwości dofinansowania przedsiębiorcom szkoleń, staży, prac
interwencyjnych w 2013r.
KOLĘDA. W restauracji Siwy Brzeg w Limanowej na początku roku odbyło się biesiadne kolędowanie organizowane
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Związek Limanowian. W spotkaniu wzięło udział ok. 110 os.
Wspólne kolędowanie wraz
z kapelą góralską rodziny Królów trwało bardzo długo

Oddział Terenowy KKK
w
Proszowicach kierowany przez
prezesa Jana
Bujakowskiego rozpoczął
J.Bujakowski
rok od udziału w 21. Finale WOŚP. Do puszek zebrano
ponaddwatysiącezłotych,azloterii Słodka Chwila – ponad tysiąc pięćset.
DZIEŃ MATKI. Z okazji tego święta kupcy zorganizowali
Majówkę z Kongregacją, przy
czynnym udziale młodzieży
zZespołuSzkółim.BartoszaGłowackiegowProszowicach,atakże Zespołu Szkół im. Emila
Godlewskiego z Piotrkowic Małych i Zespołu „Prokoncepcja”.
SZKOLENIE. Druhowie strażacy z PSP w Proszowicach
szkolili uczestników w udzielaniu pomocy przedmedycznej
na profesjonalnych fantomach,
a pracownice SPZOZ badały poziom cukru i mierzyły ciśnienie
krwi. Bigos, fasolkę i żurek serwowaliEwaCzekajskaiAndrzej
Dąbrowski.
DZIEŃ DZIECKA. Z okazji
święta najmłodszych kupcy
przekazali do Centrum Kultu-

Konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka przyciągnęły tłumy widzów

FOT. ARCHIWUM ODDZIAŁU PROSZOWICE

gregacji Kupieckiej nastoku Łysej Góry. Po raz drugi odbył się
teżrowerowyprzełaj.Kupieckie
grillowanie zorganizowane
wspólniezeZwiązkiemLimanowian miało na celu zbiórkę funduszy na leczenie dzieci w Klinice Kozałki w Truskawcu
naUkrainie.Zebranokwotęokoło jedenastu tysięcy złotych.
Ogromnym powodzeniem cieszyły się imprezy organizowane dla najmłodszych, szczególnie z okazji Dnia Dziecka.
(MAS)

FOT. ARCHIWUM

– na spotkaniu gościliśmy delegacje z Truskawca na Ukrainie.
PORADY. Jednym z ciekawszych było spotkanie zorganizowane przez AVIVĘ. Uczestniczyło w nim przeszło 40 osób.
Doskonale przygotowany prawnik AVIVY przedstawił zebranym, wszelkie zagadnienia
związane z prowadzenie działalności gospodarczej.
ZAWODY, GRILLOWANIE
i DAR SERCA. W zimie odbyły
sięVIIZawodyNarciarskieoPuchar Prezesa Krakowskiej Kon-

FOT. ARCHIWUM

Razem z mieszkańcami

FOT. ARCHIWUM

Bawią się i pomagają

Podczas imprez bardzo często występuje młodzież

ry i Wypoczynku w Proszowicach paczki ze słodyczami
i owocami oraz zabawki. Podobne paczki kupcy przekazali do Fundacji Domu Pomocy
Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
na organizowane spotkanie integracyjne „Dzień Spełnionych
Marzeń”
ŚWIĘTA i ROCZNICE.
Członkowie oddziału KKK m.in.
świętowali uchwalenie Konstytucji 3-go Maja, dożynki gmin-

ne oraz 74. rocznicę bitwy
pod Proszowicami.
SPOTKANIE. W spotkaniu
z władzami samorządowymi,
dotyczącym strategii rozwoju
Gminy wziął udział prezes oddziału Jan Bujakowski.
PLANY. W planie jest zorganizowanie turnieju siatkarskiego młodzików o puchar prezesa oddziału. Zostanie także zorganizowany Mikołaj w proszowickim szpitalu.
(MAS)

Kupieckie kręgle w Brzesku

PRZEMYŚL. Samodzielny oddział terenowy związany z KKK

Brzeski oddział Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej został
reaktywowany przez kupców
1999 roku. Początkowo liczył
około 40 członków, teraz jest ich
tylko 10. Mimo skromnej liczby,
członkowie oddziału aktywnie
uczestniczą w życiu miasta.
Brzeski oddział organizuje imprezy integracyjne kupców,
a jedną z najbardziej znanych
jest turniej kręglarski organizowany od 2000 r. Jest to typowo
rodzinna impreza, w której
uczestniczą całe rodziny – najmłodszy uczestnik miał 2 lata.
(MAS)

się uroczystość poświecenia
i przekazania Sztandaru PKK.
Rokrocznie organizujemy bale
karnawałowe, charytatywne
turnieje piłkarskich piątek,
a w lipcu wielki piknik kupiecki. Sztandarową imprezą jest
konkurs Mój Ulubiony Sklep.
Za działalność kupiecką
w styczniu 2011 roku zostali
odznaczeni medalem 600 lecia Krakowskiej Kongregacji
Kupieckiej. – Wszystko, co robimy, służy dobru stanu kupieckiego i samorządu – zapewnia prezes Ryszard Miłoszewski.
(MAS)

Pierwszy od lewej Bogdan Baranek, prezes oddziału w Brzesku

W Myślenicach zapisują historię
Sześć opasłych tomów
Kronik oddziału KKK
to prawie tysiąc zdjęć,
wycinków
prasowych,
E. Trzciński
wpisów gości, tekstów
ilustrujących działalność kupców na przestrzeni dziesięciu
lat. Kronikarką oddziału jest
niezmiennie Marta Klakla, która z zapałem archiwizuje małe i duże wydarzenia.
Prezesem oddziału jest Eugeniusz Trzciński.

Jubileuszowy medal 10-lecia Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej

(MAS)

FOT. ARCHIWUM ODDZIAŁU W MYŚLENICACH

FOT.ARCHIWUM

Kongregacji Kupieckiej jest corocznie 10 lipca.
W marcu 2008 r. Krakowska
Kongregacja Kupiecka odział
terenowy w Przemyślu przekształciła się w Przemyską Kongregację Kupiecką – członka
zbiorowego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Prezesem
jest Ryszard Miłoszewski.
– Bierzemy udział w szeregu akcjach charytatywnych
na rzecz duszpasterstwa głuchoniemych, wspomagamy domy dziecka, działamy na rzecz
pomocy ludziom w potrzebie –
informuje Ryszard Miłoszewski.
– 7 sierpnia 2010 roku odbyła

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

Kongregacja Kupiecka
– stowarzyszenie skupiające
i działające
na rzecz kupców przemyR. Miłoszewski
skich, rozpoczęło 11. rok
swego istnienia w powojennym
Przemyślu. Od 1934 roku przemyscy kupcy należeli do Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej
tworząc jej Oddział.
Druga wojna światowa
przerwała działalność na długie lata. W lipcu 2002 roku, po 63
latach, powołany został Oddział
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu.
Reaktywowana Kongregacja stanowi świadectwo wierności dla dorobku swych poprzedników i zarazem czci dla
pięknej tradycji kupieckiej. Kongregacja troszczy się o dobre
miano kupiectwa polskiego,
o dobrą dla niego atmosferę,
o to, by kupiec znów był naprawdę kupcem, by istniały zarówno zdrowo pojęta konkurencja
jak i rzetelność w handlu. Świętem całej Kongregacji Kupieckiej oraz przedwojennej Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej
od 1673 r. jest 8 grudnia – dzień
Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny. Natomiast
uroczystym dniem Przemyskiej

FOT. ARCHIWUM ODDZIAŁU KKK W BRZESKU

Wierni kupieckim tradycjom

Archiwalne zdjęcie jednej z witryn wystawowych w Myślenicach
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Obowiązkowa przynależność? U metropolity

FOT.MARIAN SATAŁA

muszą zawierać nazwę towaru i stawkę podatku VAT

Uczestnicy Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej podczas czwartkowego zebrania

Dwa tematy zdominowały
ostatnią Radę Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, która odbyła się w czwartek 26 września. Pierwszy to problem związany z nowymi regulacjami
prawnymi, dotyczącymi paragonów fiskalnych, a drugi to
apel Sejmiku Województwa Ma-

łopolskiego o rozpoczęcie prac
nad projektem ustawy o samorządzie gospodarczym.
Lucyna Gowin, reprezentująca Kongregację w Małopolskim Porozumieniu Organizacji Gospodarczych, zrelacjonowała wyniki kilku ostatnich
spotkań z urzędnikami skarbo-

wymi. Dotyczyły one paragonów fiskalnych. Burza rozpętała się po tym, jak urzędnicy
oświadczyli, że odpoczątku października nasilą się kontrole
firm, a uwaga kontrolerów skierowana będzie na prawidłowe
wypełnianie paragonów fiskalnych. Musi być na kwicie wypi-

sana nazwa towaru i stawka podatku VAT. Tu dochodzi czasem
doparadoksów,bonp.chlebkrojony powinien być klasyfikowany w dwóch stawkach. Piotr
Gorajzwróciłteżuwagęnato,że
kupcy handlujący alkoholem
płacą podwójnie podatki.
Prezes Wiesław Jopek
przedstawił projekt apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego o rozpoczęcie prac
nad ustawą o samorządzie gospodarczym. Przewodniczący
Sejmiku Kazimierz Barczyk
proponuje uchwalenie ustawy
o powszechnym samorządzie
gospodarczym, czyli o obowiązkowej przynależności podmiotów gospodarczych do samorządów zawodowych.
– Nie odbyła się w naszym
środowisku żadna dyskusja
na ten temat – mówi Roman
Gawrysiak, sekretarz Rady. –
Nie możemy więc podejmować
decyzji. Proponujemy zająć się
poważnie sprawą i przedsatwić
ją szerokim kręgom kupiectwa,
np. w ramach Forum Przedsiębiorcy, które ukazuje się w każdy czwartek na łamach Dziennika Polskiego.
MARIAN SATAŁA

KRAKÓW. Przed świętem Kupca

FOT. MARIAN SATAŁA

KONTROWERSJE. Decyzja urzędników jednoznaczna – paragony fiskalne

Delegacja kierownictwa KKK u ks. kardynała Stanisława Dziwisza

Zastępcy prezesa Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej: Wiesław Nalepa, Tomasz Dudek
i Jerzy Kotala zostali przyjęci
przez metropolitę krakowskiego księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Prezesi wręczyli
ks. kardynałowi zaproszenie
na Święto Kupca 2013, które odbędzie się 8 grudnia.
Dzień Kupca to mało znane
święto. Jego tradycja sięga początków XX wieku, kiedy to
w Święto Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Marii Panny, 8
grudnia 1937 roku, podczas pielgrzymki polskich kupców
na Jasną Górę ogłoszono, że będzie to Dzień Kupca Polskiego.
Po II wojnie światowej, w latach
socjalizmu, pojęcie kupiec było
raczej w zaniku. Sytuacja zmieniła się całkowicie po 1989 roku
i kupcy wrócili do tradycji Święta Kupca. Uroczyste msze
z udziałem kupców odbywają
się w kościele św. Barbary.
(MAS)

Nie zapominajmy o naszych seniorach
Dziś po raz kolejny odbędzie
się koleżeńsko-towarzyskie
spotkanie, zwane piknikiem integracyjnym, w hali klubu sportowego Wawel. Rozpocznie go
mecz piłkarski rozegrany przez
reprezentację kleryków krakowskich i środowiska rzemieślniczo-kupieckiego.
– Jest czas na pracę, ale także czas na zabawę i rozrywkę
– twierdzi Janusz Kowalski,
prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. –
Nasza organizacja skupia cechy rzemiosła i spółdzielnie rzemieślnicze. Są to 32 jednostki,
działające w wielu obszarach.
Najwięcej jest zakładów fryzjerskich – prawie 900. Są też
szewcy, złotnicy, firmy samochodowe. Obecnie największym
problemem jest pozyskanie
klientów, których najwięcej odbierają hipermarkety. One niszczą rodzimą przedsiębiorczość.
Argumenty, że tworzą miejsca
pracy, są złudne, bo więcej
miejsc ubywa z powodu likwidacji małych, często rodzinnych firm – przekonuje Janusz
Kowalski. Przytacza dane:
w 2012 r. zbankrutowało 6 tysięcy małych i średnich firm,
a przybyło tylko 2,5 tysiąca.
Zaznacza, że wielkim błędem polskich władz była likwidująca szkolnictwo zawodowe

reforma oświaty, przeprowadzona przez ministra Mirosława Handkego. Z powodu braku fachowców zanikają warsztaty – w ciągu kilku lat z istniejącego miliona pozostało
około 300 tysięcy.
O tych problemach toczy się
wielka dyskusja w sferach gospodarczych, zwłaszcza wśród
małych i średnich przedsiębiorców. Powołane do życia
w kwietniu tego roku Małopolskie Porozumienie Organizacju
Gospodarczych z siedzibą
w Skawinie już zrzesza 13 organizacji z województwa małopolskiego, w tym m.in. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Krakowską
Kongregację Kupiecką.
Porozumienie powinno się
skupić na kilku najpilniejszych
sprawach. M.in. zająć negatywne stanowisko wobec obowiązku stosowania kas fiskalnych.
Często na imprezach, gdzie są
stoiska, np. z wyrobami regionalnymi, inspektorzy skarbowi stosują prowokację: nabywca szybko zabiera zakupiony
towar, a sprzedawca nie zdąży
wydać paragonu z kasy. Wtedy
wkraczają i nakładają mandaty. Taką metodę wielu nazwa
szykanowaniem, prowadzącym
do znikania małych warsztatów i sklepów.

FOT. MARIAN SATAŁA

INTEGRACJA. Kupcy i rzemieślnicy zamierzają większą uwagę poświęcić tym, którzy odeszli już z zawodu

Zarząd cechu złotników podczas składania kwiatów na płycie T. Kościuszki w czasie święta rzemiosla

– Dzisiejszy piknik integracyjny to już dziewiąte cykliczne spotkanie środowisk. Łączymy przyjemność spotkania
się, rozrywki sportowej jak
również szczytny cel społeczny – mówi Janusz Kowalski. –
W latach 2013/2014 cały dochód ze wszystkich imprez
rzemieślniczo-kupieckich przeznaczamy na pomoc dla weteranów rzemiosła i pracowników rzemiosła, ponieważ w naszych szeregach znajduje się
bardzo dużo ludzi w podeszłym wieku, którzy całe życie

przepracowali uczciwie w rzemiośle, usługach i kupiectwie,
zawsze troszcząc się o innych.
Natomiast w obecnych trudnych czasach, czasach przełomu i zmian polityczno-społecznych zostali pozostawieni sami sobie. Wcześniejszy system
podatkowo-ubezpieczeniowy
pozbawił ich możliwości wypracowywania wysokich emerytur i rent, dlatego teraz niejednokrotnie nie mają środków
na skromne nawet utrzymanie i bardzo drogie lekarstwa.
Dlatego obowiązkiem naszym

jest pamiętać o tych, u których
kiedyś zdobywaliśmy wiedzę
fachową, umiejętność zawodu
a niejednokrotnie doznawaliśmy zwykłej ludzkiej życzliwości.
Spotkanie to odbędzie się
na boisku Wawelu w pomieszczeniach klubowych. Zaplanowana została również licytacja
przedmiotów oferowanych
przez władze miasta, województwa, regionu, a także indywidualnych darczyńców.
– Serdecznie zapraszamy,
aby ten jeden z pierwszych je-

siennych weekendów spędzić
w gronie przyjaciół zdrowo
i wesoło – zachęca Janusz Kowalski.
Piknik to nie ostatnia rzemieślnicza inicjatywa w tym roku. W ostatnim tygodniu października w Krakowie odbędzie
się kiermasz rzemiosła, w tym
również artystycznego.
–Chcemypokazaćmieszkańcom Krakowa oraz turystom, że
wnaszymregioniejestspororzemieślników reprezentujących
rzadkie już zawody – mówi prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. – Mam
na myśli takich fachowców jak
snycerze wykonujący elementy
budowlane do odrestaurowywanych zabytków, kowale, którzy na oczach przechodniów
tworzą cuda z kawałka rozgrzanego doczerwoności metalu, czy
garncarze uczący dzieci jak ulepić dzbanek.
Krakowscy rzemieślnicy
myślami już są w przyszłym roku, kiedy to odbywać się będą
jubileuszowe uroczystości 80lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Większość z imprez zaplanowano
na majowe święto rzemiosła.
Szczegółowy program zostanie
wkrótce opracowany i rozesłany do cechów i spółdzielni.
(MARIAN SATAŁA)
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Konieczny kompromis

JARMARK ŚW. MICHAŁA W OBIEKTYWIE

ROZMOWA zAGNIESZKĄŁAKOMĄ,głównymplastykiem

Jarmark od pierwszych dni cieszy się ogromnym zainteresowaniem krakowian i turystów

–JakoceniaPanirealizację
uchwałyRadyMiastaKrakowa,
dotyczącejtzw.ParkuKulturowego,którejcelemjestmiędzy
innymiuporządkowaniereklam
wcentrummiasta?
– Stworzenie Parku Kulturowego było doskonałym pomysłem, uporządkowało bowiem
chaos estetyczny wścisłym centrummiasta.Oczywiściewchwili podejmowania uchwały trudno było przewidzieć wszystkie
kwestie problematyczne, które
mogły pojawić się wtrakcie realizacji uchwały. Wprowadzenie
Parku Kulturowego w centrum
dużego, tętniącego życiem miasta jest dużym sukcesem.
–Pozostajekwestiauregulowaniaimprezodbywającychsię
wRynkuGłównym.
– Ta sprawa jest bardzo istotna. Już wcześniej Zarządzenie
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miastaKrakowa

Prezydenta nr 20 z2004 roku regulowało liczbęimprez odbywających się w Rynku Głównym.
Wówczas jednak Mały Rynek
oraz plac Szczepański były parkingami. Uważamy, że w obecnej sytuacji imprezy planowane

wcześniejnapłycieRynkuGłównego, należy przesunąć na pozostałe place, w tym również
na Plac Wolnica.
–JakiewydarzeniamaPani
namyśli?
– WRynku Głównym powinny odbywać się wydarzenia prestiżowe, odużym znaczeniu dla
miasta. Decyzje w tej sprawie
będą podejmowane kolegialnie.
Cykliczne imprezy, które są pozytywnie oceniane przez mieszkańców iturystów, powinny zostać zachowane, a nawet jeszcze bardziej promowane.
W szczególności te, które prezentują polskich twórców i lokalne rzemiosło. Uważam, że
zwłaszcza część edukacyjna
tych imprez powinna być bardziej rozbudowana.
Rozmawiał
JANUSZ MICHALCZAK

A także magnetyczne drobiazgi z Krakowem...

FOT. JANUSZ MICHALCZAK

Piękne, ręcznie dziergane obrusy z Koniakowa

WEEKEND NA JARMARKU ŚW. MICHAŁA, MAŁY RYNEK
Jeszcze przez dwa dni krakowianie i turyści mają okazję oglądać
występy odbywające się w ramach Jarmarku św. Michała.
Poniżej szczegółowy program.
Sobota, 28 września
a 14-15 – zespół Kumotry z Tarnowa – „Żegnaj Lato gorące”
a 15-15.45 – zespół Dąbrowianki
z Jaworzna – „Żegnamy lato witamy polską jesień”
a 15.45-16.15 – anegdoty w wykonaniu Barbary Kossobuckiej
z Zalasu – „Idzie jesień”

a 16.15-17 – zespół Sami Swoi
z Przytkowic – „Jesienne spotkania z Folklorem”
a 17-18.30 – kapela Serenada
Niedziela, 29 września
a godz.12-12.30 – zespół Bęblanie z Bębła – „Lato minęło, jesień
nadchodzi”
a 12.30-13 – zespół Giebułtowianki z Giebułtowa – „Nasze lato
już odchodzi”
a 13-14 – kapela Serenada
a 14-15 – zespół Kumoterki i Kumotry z Tarnowa – „Pożegnanie
lata”

a 15-15.30 – zespół Tradycja
z Zielonek – „Pożegnamy cię lato”
a 15.30-16 grupa gawędziarzy
i śpiewaków z Grębenic – „Kabaretowe pożegnanie z latem”
a 16-16.45 zespół Modlnicanie
– „Wojciech kisi kapustę”
a 16.45-17.30 – zespół
Modlniczanki – „Wykopki
w Modlniczce”
a 17.30-18.15 kapela Serenada
Uwaga! Pomiędzy występami odbywać się będą konkursy z nagrodami dla publiczności.

ROZMOWA z DARIUSZEM MICHALAKIEM, prezesem

zarządu ARTIM, organizatorem targów i jarmarków

–Jarmarkśw.Michałatopowrótdonajstarszychkrakowskichtradycji,czyliprzedsięwzięćorganizowanychjeszcze
wśredniowieczu.
– Naszym celem, jako organizatorów imprez o charakterze kulturalno-handlowym (ze
szczególnym
naciskiem
na znacznie tego pierwszego
słowa) jest właśnie przekazywanie tradycji.
–Czymwyróżniasięorganizowanywspółcześniejarmarkśw.
Michała?
– Już przed laty stwierdziliśmy, że w Krakowie organizowanych jest bardzo mało
kiermaszy, w trakcie których
tzw. amatorskie grupy obrzędowe (tancerze, pieśniarze i bajarze) prezentują lokalne tradycje. Odrabiamy tę zaległość także poprzez organizację jarmarku na św. Michała. W trakcie
trwaniategowydarzeniaorganizowaliśmy tradycyjne konkursy: rzucania piłką lub ziemniakiem do puszki, wrzucania
ziemniaków do ducki (drewnianego pojemnika), szukania jajka
w ducce, a także slalom z miotłami i przede wszystkim nawlekanie korali. Wszystkie atrakcje przygotowaliśmy we współpracy z Teatrem Regionalnym,
a także lokalnymi zespołami folklorystycznymi. Jarmark św.
Michała trwa w tym roku 10 dni,
kończąc się w dniu imienin tego patrona.
–OgromnąpopularnościąciesząsięodlatTargi Bożonarodzeniowe.

FOT. JANUSZ MICHALCZAK

Nowość: pierniki z detalami krakowskimi...
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Malowane płytki ceramiczne i lalki
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Jarmark i... korale

Jedna z wielu atrakcji jarmarku: nawlekanie czerwonych korali

– Korzystając z okazji
chciałbym zaprosić na nie krakowian oraz turystów licznie
odwiedzających nasze miasto.
Przypomnę może, iż organizatorem Targów Bożonarodzeniowych jest Krakowska Kongregacja Kupiecka. ARTIM
jest ich realizatorem. W tym
roku targi rozpoczynają się 29
listopada i kończą 26 grudnia.
W tym roku poszerzą się
one o Mały Rynek, gdzie zostaną przygotowane przez nas
liczne atrakcje dla dzieci. Tutaj
odbywać się będą między innymi różne zajęcia warsztatowe, przybliżające tajniki tradycyjnego rzemiosła. Dzieci
uczestniczące w warsztatach
kowalstwa będą mogły założyć
rękawice i odkuć kawałek metalu. Do organizacji takiej imprezy na Małym Rynku przygotowywaliśmy się od lat, ale
z różnych przyczyn nie mogła
być ona zrealizowana. Dodam

jeszcze, że chcemy podkreślić
tym również magiczny charakter naszego miasta. Nawiązywać do niego będzie aranżacjja
straganów ustawionych na Małym Rynku, które zostaną ozdobione postaciami z popularnych krakowskich legend.
Jedną z planowanych atrakcji będzie gra miejska dla dzieci. Wspomnę, że na Rynku
znajdą się urządzenia zabawowe, takie jak kolejka oraz karuzela usytuowane w scenerii lasu, wśród choinek. Jarmarki,
takie jak Targi Bożonarodzeniowe, Targi Wielkanocne,
Jarmark św. Michała czy też
spotkania kulinarne są naszym produktem autorskim.
Na naszych imprezach wzorują się inne firmy, zapraszając
tych samych wystawców. Nie
wiemy, czy się cieszyć z tego
powodu czy martwić.
Rozmawiał
JANUSZ MICHALCZAK
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