Święto Kupca Kraków 10 grudnia 2017 roku – podsumowanie

Jak co roku Przemyska Kongregacja Kupiecka jako członek zbiorowy Krakowskiej Kongregacji
Kupieckiej
w ponad 20 osobowym składzie uczestniczyła w obchodach Święta Kupca w Krakowie.
Odbyło się także pasowanie na Kupca, z ramienia PKK: Renata Telega.
Dyplomy KKK otrzymali: Maciej Dębicki i Zenon Sura.
Brązową Kogę KKK otrzymał Ryszard Bukowski.
Medal 600 Lecia KKK otrzymał Wojciech Pieprzny.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Ryszard Miłoszewski.

Doroczne obchody Święta Kupca mają w Krakowie niezwykle bogatą tradycję, tak samo jak
organizująca je Krakowska Kongregacja Kupiecka. Podobnie jak w wiekach minionych, także i w
tym roku - 10 grudnia, czyli w pierwszą niedzielę po święcie Niepokalanego Poczęcia, rozpoczęły
się one od uczestnictwa kupców w mszy świętej. Uczestniczyły w niej delegacje zaprzyjaźnionych
organizacji gospodarczych, ale także ich poczty sztandarowe, w tym oddziałów KKK, a także szkół,
których Kongregacja jest patronką.
Adwent to nie czas kolęd
W tym roku nabożeństwo odprawił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Mówił o
wyjątkowym bogactwie kolęd, tkwiących w niej głębokiej prawdzie teologicznej. Kolędy w Polsce
są świadectwem wielkiej wrażliwości i głębokiego przeżywania tajemnicy wcielenia. Dla św. Jana
Pawła II, polskiego papieża, o czym przypomniał powołując się na kard. Stanisława Dziwisza,
śpiewanie kolęd było jedną, wielką modlitwą. - Jakże ważnym jest, aby ten czas adwentowy nie był
dla nas pokonywaniem rozmaitych trudności związanych z przygotowaniami do Świąt, ale żeby Bóg
znalazł w nim prostą drogę do naszych serc - podkreślał. - W różnych marketach rozbrzmiewają już
dzisiaj słowa kolęd. One w tym okresie brzmią jednak jakoś obco i daleko. To nie jest jeszcze ten
czas na świętowanie obecności Boga.
Po mszy uczestnicy Święta Kupca sformowali się w barwny orszak i przemaszerowali wokół Rynku
Głównego w kierunku estrady Targów Bożenarodzeniowych, z której Wiesław Jopek, prezes
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wygłosił swe doroczne orędzie. Przypomniał i podtrzymał w
nim postulat środowisk gospodarczych, reprezentujących sektor małych i średnich firm, powołania
ustawą samorządu gospodarczego w Polsce, który zapewniałby właściwą reprezentację w
państwie interesów polskich, rodzimych przedsiębiorstw. - Oczekujemy również wolnych niedziel
w handlu wielkopowierzchniowym - podkreślał Wiesław Jopek. - Małe polskie firmy kupieckie nie
są w stanie konkurować z wielkimi sieciami, które zmonopolizowały handel w Polsce.
Tradycją związaną z obchodami Święta Kupca w Krakowie jest tzw. śniadanie kupieckie,
poprzedzone spotkaniem w sali obrad Rady Miasta Krakowa, podczas którego przedstawiciele
władz miasta oraz regionu dokonują podsumowań związanych z działalnością lokalnego handlu.

To również okazja do pasowania nowych kupców i uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla
rozwoju środowiska kupieckiego. - Kraków stał zawsze wysoko dzięki kupiectwu, rzemiosłu. A
potem, co zawsze podkreślam, nauce i kulturze - mówił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Jesteście państwo grupą ludzi, która w naszym mieście spełnia wyjątkową rolę. To nie jest tylko
kwestia wykonywania własnego zawodu; to przede wszystkim fakt, że jesteście nerwem Krakowa.
Wplatacie swoją aktywność w działalność charytatywną. Państwo jesteście także tymi, którzy
dbają o atmosferę naszego miasta, wystarczy przejść się na rynek, aby zobaczyć Targi
Bożenarodzeniowe czy organizowane wiosną Targi Wielkanocne. Krakowska Kongregacja
Kupiecka, do której należą małe i średnie firmy, jest tą organizacją, którą trzeba hołubić.
Oficjalną część Świata Kupca zakończyła prelekcja Leszka Sibili, kustosza Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, pt. „Kleparz - port lądowy ziemi krakowskiej. 25 lat Spółki Kupieckiej Stary
Kleparz”.
Tegoroczne święto kupieckie przypada w 25-lecie powołania do życia Spółki Kupieckiej Stary
Kleparz. Stary Kleparz to najstarsze działające nieprzerwanie targowisko Krakowa, założone w
połowie XIV wieku. Niegdyś stanowił Rynek osobnego miasta - Kleparza - przylegającego do
Krakowa od północy. Obecnie klienci znajdą tu tradycyjne polskie jedzenie, świeże warzywa i
owoce, kwiaty, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, jak również specjały z różnych stron
świata. Stary Kleparz swoją niepowtarzalna atmosferę wpisał się na zawsze w tradycję i folklor
Krakowa. Miejsce przyciąga swoją unikatową atmosferą i cieszącym oko wyborem produktów.
Stałe stoiska mają tu nie tylko kupcy krakowscy, są też Włosi, Węgrzy. Wielkim uznaniem cieszy się
miejsce, gdzie można kupić dziczyznę, oraz grzyby. Społeczność kupiecka Starego Kleparza
angażuje się we wszystkie społeczne akcje podejmowane przez Zarząd Spółki. Opiekuje się
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych i Słabowidzących w
Krakowie przy ul. Tynieckiej, organizuję spotkania wigilijne i wielkanocne dla samotnych i
bezdomnych, jest zawsze do dyspozycji Teatru Słowackiego, który organizuje dla mieszkańców
Krakowa imprezę z okazji Dnia Teatru. Kupcy ze Starego Kleparza, podobnie jak wszyscy inni z
miejskich placów targowych mają podpisane umowy z miastem o dzierżawie miejsca do 2032 roku.
Pragną modernizować swój plac. Z niepokojem jednak oczekują na zmiany w organizacji ruchu w
tej części miasta, bojąc się, że odstraszą one ludzi od zakupów na straganach.
O znaczeniu Starego Kleparza dla miasta i kupiectwa mówił prezes Wiesław Jopek w swoim
dorocznym orędziu wygłoszonym z estrady na Rynku Głównym.
W magistracie odbyła się oficjalna część święta kupieckiego. Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:
Złotym Krzyżem Zasługi:
Krzysztof Janarek, RYSZARD MIŁOSZEWSKI i Marian Satała.
Srebrnym Krzyżem Zasługi: Bogdan Baranek, Bogumiła Godlewska, Lucyna Gowin, Jerzy Kaźnica,
Dariusz Michalak, Marek Patecki, Zofia Przetocka, Tadeusz Witecki, Violetta Ziąber. Brązowym
Krzyżem Zasługi: Zbigniew Burdak, Ewa Krzywdzińska.
Prezydent Krakowa przyznał odznaki Honoris Gratia następującym osobom: Lidia Gala, Teresa
Krupa, Barbara Polak, Czesław Truty, Andrzej Zakrzewski, Spółka Kupiecka Stary Kleparz - w
imieniu Spółki odznakę odebrał wiceprezes Roman Godlewski.
- Na próżno żyje ten, kto nikomu nie przynosi pożytku - zacytował prowadzący uroczystość Leszek
Lejkowski. W uznaniu dla tej sztuki pięknej, co w sercu się rodzi i w ogromny świat potrzeb
wzlatuje, postanowiliśmy dla członków naszej prastarej Kongregacji i jej protektorów przyznać
odznaczenia organizacji Kogi, medale 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckie oraz dyplomy i
podziękowania.

Najwyższe odznaczenie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej złotą statuetkę średniowiecznej KOGI
otrzymał: Zbigniew Baran. Srebrna Kogę: Marek Bednarczyk, Krystyna Pędzisz, Spółka Kupiecka
Stary Kleparz - w imieniu spółki Kogę odebrała wiceprezes Zarządu Spółki Beata Dziadoń-Pitala,
Edmund Sproski, Ryszard Trzciński. Brązową Kogę otrzymali: Krzysztof Bieda, Jan Bujakowski,
RYSZARD BUKOWSKI, Małgorzata Cichoń, Tomasz Dudek, Barbara Gunia, Marek Krawczyk,
Elżbieta Kuźnik, Grzegorz Mielnicki, Maria Pilch, Wojciech Trzciński, Zenon Zalewski
Medale 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej odebrali: Andrzej Król, WOJCIECH PIEPRZNY,
Michał Henzel, Mieczysław Kubacki
W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz Krakowskiej Kongregacji Kupieckie dyplomy
otrzymali: ZENON SURA, MACIEJ DĘBICKI.
Zwyczajem stało się już, że co roku, w dniu Kupieckiego Święta przeprowadzana jest ceremonia
pasowania na kupca.
- Czy wśród pomienionych znajduje się godny tego aby w imieniu pozostałych ślubować się
odważył?- zapytał Leszek Lejkowski.
Tekst ślubowania odczytała Beata Pabian - Mikuła, do której dołączyli następnie Leszek Hojdus,
Monika Bartosz, Urszula Kania, Anna Klasa, Nina Maleta, Grażyna Michura, Piotr Pabisiak, RENATA
TELEGA, RAFAŁ WLAZŁO.
Prezes Wiesław Jopek uderzając łokciem (specjalna jednostka miary) kandydata w ramię
wypowiedział formułę: Strzeż dobrego imienia kupca krakowskiego. Każdy z pasowanych
odpowiedział: Na chwałę Ojców naszych ku pożytkowi dzieci naszych.
Leszek Lejkowski uroczyście oznajmił: My kupcy Stołeczno - Królewskiego Miasta Naszego
Krakowa, dla przyczyny święta kupieckiego, na ratusz tutejszy zszedłszy się, po odebraniu
ślubowania na prawo kupieckie, dla stanu naszego i miasta pożytku, przed wiekami ustanowione,
do szeregów Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Was przyjmujemy i imiona wasze pomiędzy nasze
wpisujemy.
Następnie wszyscy udali się na śniadanie kupieckie.
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