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Negocjowanie
opłat za ogródki
MEDIACJE. Kongregacja w sprawie

Mały Rynek – poświęcenie ziół przez księdza infułata Dariusza Rasia, archiprezbitera bazyliki Mariackiej, w święto Wniebowzięcia NMP

Pierogowe święto
FESTIWAL PIEROGÓW. Z owocami, mięsem, warzywami, na słodko i na ostro,

ukraińskie i kresowe, gotowane i smażone – prawdziwa uczta dla podniebienia
W tym dniu obchodzone było
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (zwane
Świętem Matki Boskiej Zielnej),
dlatego – również w południe –
ks. infułat Dariusz Raś poświęcił wóz pełen ziół, przygotowany przez Krakowską Kongregację Kupiecką oraz zioła i bukiety zielne przyniesione przez
mieszkańców Krakowa.
Natomiast w bazylice Mariackiej metropolita krakowski ks.
kardynał Stanisław Dziwisz odprawił mszę świętą odpustową.
Przybył cały Kraków z przedstawicielami władz, stowarzyszeń, w tym licznie reprezentowani kupcy ze sztandarami
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz Sukiennic.
Księża i wierni modlili się
m.in. w intencji Ojczyzny, Kapituły Sztandaru Kupców Sukiennic oraz ks. infułata Bronisława

Fidelusa obchodzącego 50-lecie
święceń kapłańskich. Ksiądz
Fidelus, jako były archiprezbiter bazyliki Mariackiej, przez
całe lata współ- pracował z krakowskimi kupcami, uczestniczył w otwarciach Targów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych, poświęcał pokarmy oraz
wielkanocne palmy.
Oficjalne otwarcie festiwalu
odbyło się na estradzie festiwalowej o godz. 18. A potem scenę opanował Old Metropolitan
Band – jeden z najsłynniejszych
krakowskich zespołów jazzowych.
Najróżniejsze pierogi –
z owocami, mięsem, serem, warzywami, na słodko, słono,
ostro, kwaśno, z sosem, skwarkami, śmietaną, musem owocowym, chłopskie, ukraińskie,
kresowe, lwowskie, gotowane,
smażone i pieczone – można ku-
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Jeszcze do niedzieli będzie
trwał krakowski Festiwal Pierogów. Jego organizatorami
są Urząd Miasta Krakowa, Krakowska Kongregacja Kupiecka
i Instytut Dziedzictwa. Do rywalizacji o statuetki św. Jacka
i króla Kazimierza Wielkiego
stanęło 14 restauracji. Oferują
pierogi z różnym nadzieniem.
Stała jest tylko cena – 1,5 zł
za sztukę.
– W konkursie zamierzało
wziąć udział więcej restauracji, ale Mały Rynek nie pomieści więcej stoisk – mówi Leszek
Lejkowski, wiceprezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. –
Musieliśmy z żalem odrzucić
kilka świetnych restauracji. Decydował termin zgłoszenia.
Impreza zaczęła się w środę
rano konkursem „Cudowna
moc bukietów”, który zorganizował Instytut Dziedzictwa.

Podziękowanie dla Beaty Bąk z firmy Swedoponic, która przygotowała wóz ze świeżymi ziołami

pować od godz. 9 do 22, a w niedzielę – od 9 do 21.
Od czwartku do soboty odbywają się także warsztaty kulinarne dla dzieci , które prowadzi Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników.
W piątek odbył się Konkurs
Publiczności. Każdy uczestnik
konkursu zgłaszał jeden rodzaj
pierogów. Głosował każdy, kto
kupił pierogi i wypełnił kupon
konkursowy. Głosujący mógł
także wpisać na kuponie hasło,
które jego zdaniem najlepiej
promuje pierogi, na które oddał głos.
Czwarty dzień festiwalu – sobota – upłynie pod hasłem konkursu jury. Każdy uczestnik
konkursu będzie mógł zgłosić
do niego jeden rodzaj pierogów.
Jutro, w niedzielę, w ostatnim dniu festiwalu mieszkańcy Krakowa i turyści będą mogli wziąć udział w mszy św.
w Bazylice Mariackiej w intencji gastronomików i kupców
krakowskich o godz. 11, a o 12
– na estradzie w Małym Rynku
– zostaną wręczone nagrody
laureatom konkursów publiczności i jury.
Ciekawe, ile smakowitych
pierogów zjedzą krakowianie
i turyści w ciągu pięciu festiwalowych dni? W poprzednich
edycjach każda z restauracji
sprzedawała od 13 do 14 tysięcy
pierogów. Ale wtedy były tylko
trzy dni festiwalu.
Na Małym Rynku działa także do niedzieli punkt krwiodawstwa zorganizowany przez Fundację „Kibicujemy życiu”.
MARIANSATAŁA

Krakowscyradni–uchwałą,która została podjęta w ub. roku –
podnieśli stawki opłat do 2 zł
dziennie za metr kwadratowy
za zajęcie pasa drogowego na
ogródki przy lokalach gastronomicznych.
Decyzja ta wywołała szerokie wzburzenie. – Ktoś powie,
że 2 złote to nie jest wielka kwota, ale pomnożona przez liczbę
dni w miesiącu rośnie do ponad
60 złotych za metr kwadratowy,
a za tyle można dzisiaj wynająć lokal użytkowy lub jakąś inną nieruchomość –mówiLeszek
Lejkowski, zastępca prezesa
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, szef Stowarzyszenia
Gastronomików z Rynku Głównego. – W przypadku ogródków
nie ma mowy o jakichś stałych,
niezmiennych przychodach. Ich
funkcjonowanie jest uzależnione między innymi od pory dnia
oraz pogody. Dlatego uznaliśmy, że decyzja Rady Miasta
Krakowa jest krzywdząca, tym
bardziej że mamy dekoniunkturę, niewielki ruch turystyczny i uzyskanie w takich warunkach korzystnych obrotów jest
bardzo trudne.
Krakowska Kongregacja Kupieckapodjęłainicjatywęuczestniczenia w mediacjach pomiędzy gastronomikami a władzami miasta. Efektem były spotkania w siedzibie KKK przy ul.
GarbarskiejzprezydentemKrakowa Jackiem Majchrowskim
oraz ponad 100 właścicielami
krakowskich restauracji. – Pan
prezydent uznał nasze argumenty, choć rozmowy wcale nie
były łatwe, gdyż również miasto odczuwa skutki dekoniunktury – dodaje Leszek Lejkowski.
– Podczas rozmów udało nam
się wypertraktowaćniższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na ogródki. Jednocześnie

prezydent Krakowa obiecał
nam, że w tej sprawie przygotuje projekt stosownej uchwały
i wniesie ją pod obrady Rady
Miasta Krakowa. Chciałbym
podkreślić, że jest to inicjatywa,
która dotyczy wszystkich gastronomików, czyli nie tylko zrzeszonych w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Z podobną inicjatywą KKK
wystąpiła w sprawie planowanych podwyżek opłat targowych. – Na ten temat prowadzimy rozmowy z Cecylią Wołoch,
dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat UMK – stwierdzają Wiesław Nalepa, zastępca prezesa
KKK i Adam Udziela, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
KKK. – Chcielibyśmy, aby nowe stawki były uzgodnione ze
środowiskiem kupieckim. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele wszystkich placów targowych, giełdy samochodowej
na Rybitwach i Korporacji Gospodarczej EFEKT.
Zdaniem Romana Gawrysiaka, sekretarza Rady KKK,
środowiska gospodarcze powinny również podjąć inicjatywę w sprawie zmiany systemu
rozliczania podatku VAT, który przyczynia się dzisiaj do narastania problemów finansowych w większości firm. – Zamiast obciążać uczciwych
przedsiębiorców państwo bardziej powinno zainteresować
się nieterminowo płacącymi
kontrahentami – podkreśla. –
Idealnym rozwiązaniem byłoby uproszczenie możliwości odliczenia podatku VAT tylko
od zapłaconych faktur. Dyskusja na ten temat z pewnością
nie będzie łatwa, wydaje nam
się jednak, że i tu mamy bardzo konkretne argumenty zasługujące na uwagę.
(JM)
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naliczania kupcom stawek opłat

Spotkanie w Kongregacji Kupieckiej w sprawie stawek opłat
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Za sprawą św. Jacka
POMYSŁ NA PIEROGI. Jakość zależy od wykonania
Pierogi przebojem zawojowały
Polskę. I to kiedy... Prosta potrawaorodowodziewschodnioazjatyckim trafiła na nasze stoły
prawdopodobnie już w XIII wieku. Historycy kulinariów przypisują spopularyzowanie jej biskupowi Jackowi Odrowążowi,
który miał się zachwycić pierogamipodczaspobytuwKijowie.
Dotradycjinawiązująorganizatorzy krakowskiego Festiwalu Pierogów, przyznając statuetkę św. Jacka za najlepszy wyrób pierogarski w plebiscycie
publiczności.

Inauguracja Festiwalu Pierogów. Uczestników i gości wita Leszek Lejkowski, zastępca prezesa KKK

Smaki kresowe
na talerzu
Impreza od początku cieszy się
ogromną popularnością. –
Właścicielom krakowskich restauracji śmieją się do niej
oczy – stwierdza szef kuchni
restauracji „Polskie Smaki”
Wacław Rusinek. – Uczestniczymy w festiwalu każdego roku ze sporym szczęściem, gdyż
już dwukrotnie udało nam się
zdobyć statuetkę św. Jacka.
Podczas pierwszego festiwalu
otrzymaliśmy ją za pierogi
z bardzo prostym farszem, który poza szpinakiem zawierał
też trzy rodzaje smakowitych
serów: feta, cordon blue oraz
mozzarela.

Aż każdemu
ślinka cieknie...
Restauracja „Królestwo Pierożka” uhonorowana została nagrodą im. Kazimierza Wielkiego za „pierogi z lasu”, do których przygotowano farsz wykonany z borowików, białej fasoli

oraz koperku. Restauratorzy
niechętnie dzielą się recepturami nagradzanych pierogów,
traktując je trochę jako zawodową tajemnicę.
Jakość pierogów, podkreślają, zależy w dużym stopniu
od ich wykonania. Ciasto wyrabiane z mąki, soli, jajek oraz ciepłej wody powinno odrywać się
od ręki, być miękkie i elastyczne. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie wałkowanie na grubość 1-2 mm i podsypywanie
ciasta mąką. Klejenie zaczynamy od czubka w kierunku jednego, a potem drugiego brzegu
pieroga. Powinniśmy uważać,
aby w trakcie tej czynności nie
zahaczać o farsz, gdyż pierogi
niestarannie sklejone rozpadną się w trakcie gotowania.
Trzykrotnym laureatem plebiscytu publiczności w latach
2008-2010 była restauracja „Any
Time”. – Gwarancją sukcesu
jest produkcja pierogów w warunkach niemal domowych –
mówi jej właścicielka Marzena
Konopka. – Dużo lepiej smakują, gdy są przygotowywane
na bieżąco, a nie na zapas i zamrażane. Obecnie oferujemy
u nas pięć ich rodzajów. Dużym
powodzeniem cieszą się pierogi
z łososiem i ze szpinakiem.
(JM)

PRZEMYŚL

Zioła święci ks. Dariusz Raś

Wdniach15-21lipcabr.przemyscy
kupcyobchodziliX-lecieswojej
działalnościpodsztandaremPrzemyskiejKongregacjiKupieckiej.
Chociażhistoriakupiectwa
wPrzemyślusięgaśredniowiecza,
todopierowroku2002powstał
wPrzemyśluOddziałTerenowy
KrakowskiejKongregacjiKupieckiej,przekształconywroku2008
wPrzemyskąKongregacjęKupiecką.UroczystamszaświętaodprawionaprzezksiędzaprałataMieczysławaRusina,15lipcabr.,
wprzemyskiejkatedrzezainaugurowałajubileusz.21lipca
nanadsańskichterenachwokół
hotelu„Gromada”odbyłsiępiknik.
Honorowypatronatnadcałością

FOT. ARCHIWUM

Wszystkie rodzaje pierogów restauracje oferują po 1,5 zł za sztukę

„Polskie smaki” kuszą miłośników dobrej kuchni tradycyjnymi polskimi pierogami.
Latem najwięcej zwolenników
mają te, które zawierają owoce: maliny, truskawki i borówki. Niezmiennie smakosze zamawiają również pierogi
z mięsem, kapustą i grzybami.
Z konkurencją dzielnie radzi sobie „Królestwo Pierożka”, które w ubiegłym roku
otrzymało przechodnią statuetkę Kazimierza Wielkiego.
Restauracja ma w swoim menu 19 rodzajów pierogów, trudno byłoby zatem wymienić je
wszystkie. Tajemnice smaku
wynikają przede wszystkim
z zastosowanego farszu, nad
którego przygotowaniem pracuje p. Łukasz Boligłowa. –
Przygotowujemy między innymi pierogi ruskie z białym serem, ukraińskie z serem topionym i szynką, kresowe z kaszą
gryczaną i serem białym – podkreśla.

Wyróżnieni medalami Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
uroczystychobchodówX-lecia
PKKobjęli:prezydentPrzemyśla
RobertChomaistarostapowiatu
przemyskiegoJanPączek.Prezes
KrakowskiejKongregacjiKupieckiejWiesławJopekzwiceprezesemWiesławemNalepąmedalami600-leciaKrakowskiejKongre-

gacjiKupieckiejodznaczyli:ks.
prałataStanisławaKrzywińskiego,StanisławaCzajkę,MarkaSasa,MarkaKawińskiegoiDariusza
Sokoła.PonadtoprezesPKKRyszardMiłoszewskizostałuhonorowanySrebrnąKogąKrakowskiej
KongregacjiKupieckiej. (MAS)

do współpracy znakomitego batalistę Wojciecha Kossaka. Autorom pomysłu zależało głównie
na upamiętnieniu tradycji narodowych w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i zwycięskiej
bitwy, stoczonej 4 kwietnia 1794
roku, pod Racławicami.
W 1946 roku malowidło wraz
z częścią zbiorów Ossolineum
trafiło do Wrocławia. Ponowne
udostępnienie Panoramy nastąpiło dopiero 14 czerwca 1985 r.
Ogromna atrakcja starego Lwowa stała się natychmiast także
główną atrakcją Wrocławia.
Bazylika w Wambierzycach wybudowana została w latach 1715-1723. W roku 1936 papież Pius XI
nadał kościołowi tytuł bazyliki
mniejszej.

Bazylika stoi na wzgórzu, gdzie
w XII wieku w niszy wysokiego
drzewa umieszczono figurkę Matki Boskiej. W roku 1936 papież
Pius XI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. 17 sierpnia 1980
roku kardynał Stefan Wyszyński
dokonał koronacji figurki Matki
Bożej, nadając jej tytuł
Wambierzyckiej Królowej Rodzin.
Wielkie wrażenie robi też na zwiedzających Książ, jeden z największych zamków w kraju. Obiekt jest
perłą Szlaku Zamków Piastowskich. W 2009 r. zamek zwiedziła
rekordowa liczba 300 tysięcy
osób! Zamek odwiedzany jest
również przez miłośników zagadek II wojny światowej i osoby zafascynowane „Tajemnicą Twierdzy Szyfrów”. (MAS)

PROSZOWICE
Pierogi z truskawkami i z serem cieszą się dużym powodzeniem

FOT.: JANUSZ MICHALCZAK (4), MARIAN SATAŁA (3)

Atrakcyjne stoisko z czosnkiem

Panie w strojach regionalnych z bukietami ziół

Po pierogi ustawiały się długie kolejki...

Oddział Terenowy Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej
w Proszowicach był współorganizatorem wycieczki na Dolny
Śląsk. W lipcu grupa
proszowickich kupców zwiedziła
Wrocław, Świdnicę, zamek Książ
koło Wałbrzycha i bazylikę
w Wambierzycach.
Największe wrażenie zrobiła
na wszystkich Panorama
Racławicka we Wrocławiu.
Wielkie malowidło (15x114m),
dzięki zespoleniu szczególnych
zabiegów malarskich i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), przenosi widza w inną rzeczywistość i inny czas.Pomysłodawcą Panoramy był lwowski
malarz Jan Styka, który zaprosił
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Znak jakości

Kupcy z Sukiennic
świętowali jubileusz

ROZMOWA. Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski

RYNEK. Hejnał dla kupców i wieniec dla wieszcza

Najstarszy dom handlowy
w Polsce, czyli krakowskie Sukiennice, obchodził 2 sierpnia
swoje święto. Z tej okazji, Krakowska Kongregacja Kupiecka,
Sekcja Kupców Sukiennic, Kapituła Sztandaru Kupców Sukiennic przygotowały dla
mieszkańców miasta i turystów
wiele atrakcji, m.in. występy
kapeli ludowych, polskie tańce
i konkursy plastyczne. Wydarzeniu patronował prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski.
Osoby, które uczestniczyły
w uroczystościach, mogły m.in.
wysłuchać hejnału dedykowanego Sukiennicom oraz opowieści o suknie, czyli skąd wzięła się nazwa Sukiennice, obejrzeć dekorację postaci Adama
Mickiewicza wieńcem laurowym. W programie znalazły się
również warsztaty plastyczne,
podczas których zorganizowano konkursy: na najpiękniejszego glinianego gołębia, malar-

ski portret Sukiennic oraz najpiękniejszy wianek, a także
prezentacje cechów, występy
artystyczne i rozmowy z gośćmi specjalnymi.
Święto Sukiennic obchodzone jest na pamiątkę wielkiego
remontu w roku 1875. Przebudowane według projektu Tomasza Prylińskiego, zyskały
kształt, który pozostał do dziś.
– W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia oddania prywatnym firmom w użytkowanie
kramów w hali na parterze
w Sukiennicach, co było przecież zamierzeniem fundatorów
sprzed wieków – mówi Elżbieta
Kuźnik, jedna z organizatorek
święta. – Chcemy by impreza
zjednoczyła wszystkich użytkowników Sukiennic – kupców,
muzealników, restauratorów.
Specjalnie powitani zostali
przedstawiciele cechów piekarzy, rzeźników i szewców, którzy to w 1257 roku, jako pierwsi,

otwarli swoje stoiska na miejscu
dzisiejszych Sukiennic. Zaprezentowali się krakowscy bracia
kurkowi, których organizacja liczy również ponad 750 lat.
Sukiennice są jednym z najbardziej charakterystycznych
i najlepiej rozpoznawalnych
miejsc na zabytkowej mapie
Krakowa.Współcześnie w Sukiennicach znajdują się dwa
rzędy kramów – głównie z biżuterią, pamiątkami i rękodziełami. Na piętrze Sukiennic (w
dawnym szmatruzie, miejscu
handlu drobnych kupców) znajduje się Galeria Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku.
Stanowi ona oddział Muzeum
Narodowego. Na parterze Sukiennic działa słynna kawiarnia Noworolski. Pod zewnętrzną częścią Sukiennic jako ciekawostkę obejrzeć można zachowane zabytkowe i sprawne
oświetlenie gazowe.
MARIAN SATAŁA

Bal Kół Gospodarczych
Trwają przygotowania do kolejnego karnawałowego balu
Kół Gospodarczych Krakowa,
który tradycyjnie już organizowany będzie przez cztery instytucje: Krakowską Kongregację Kupiecką, Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie oraz
Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krak-Business.
– Najważniejszym celem jest
integracja wszystkich przedstawicieli kół gospodarczych
Krakowa – mówi Adam Udziela, jeden z organizatorów balu.
– Ważna jest też chęć niesienia
pomocy potrzebującym. W tym
roku zebrane środki przekazaliśmy na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Profesor Janusz Skalski, szef Kliniki Kardiochirurgii, chciałby stworzyć

FOT.MARIAN SATAŁA

ROZRYWKA. Przedsiębiorcy bawią się, ale też pomagają

Symboliczny upominek – bumerang dla prof. Janusza Skalskiego

w szpitalu nowoczesną salę hybrydową. Ma ona kosztować
około osiem milionów złotych.
Dołożymy więc do jej budowy
naszą cegiełkę. Wielki Bal
Przedsiębiorców odbędzie się
26 stycznia 2013 roku w hotelu
Best Western Premier w Krako-

wie. Zaproszenia będą dostępne w sekretariatach organizatorów już od 1 października.
Podobne cele – integrujący
przedsiębiorców oraz charytatywny – będzie miał również jesienny piknik.
MARIAN SATAŁA

Prof. Jacek Majchrowski

westorów do lokowania kapitału właśnie w Krakowie.
– Wchodzimy w okres znacznie
gospodarczo trudniejszy. Jednak nawet gospodarując
mniejszymi kwotami można
sprawić, że do Krakowa zawitają inwestorzy i turyści. Na jakie działania zamierza Pan postawić w nabliższym czasie?
– Kraków z jego potencjałem
naukowym, ludzkim, a także
klimatem probiznesowym – pomimo kryzysu – skutecznie
przyciąga inwestorów. Liczymy się w tej dziedzinie i nadal
będziemy się rozwijać. Przyciąganiu nowych firm do Kra-

i chętnie lokował u nas swój kapitał. Rozwój gospodarczy Krakowa zależy też w dużej mierze od rodzimych przedsiębiorców, między innymi od kupców,
rzemieślników, od przedsiębiorców działających w gastronomii lub usługach i innych
dziedzinach. Dlatego miasto
stara się wspierać zarówno
większe, jak i małe oraz średnie firmy.
Fakt, że Kraków otrzymał
godło „Teraz Polska” to zasługa także krakowskich przedsiębiorców oraz zrzeszających
ich organizacji, takich jak Krakowska Kongregacja Kupiecka.
Aby nasza praca dalej przynosiła efekty, kluczowa będzie
współpraca z takimi organizacjami. Stawiamy na rozwój
i promocję turystyki biznesowej i religijnej. Udało nam się
zresztą pozyskać fundusze
zewnętrzne na trzy projekty
w tym zakresie.
Turystyka biznesowa to dla
Krakowa jeden z priorytetów,
ponieważ jest jedną z najbardziej dochodowych gałęzi w tej
branży. Aby wspierać jej rozwój, realizujemy szereg działań, które nie generują dodatkowych kosztów, na przykład uczestnictwo i wsparcie

FOT. MATERIAŁY PRASOWE UMK

Święto Sukiennic otworzył Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

– Godło „Teraz Polska” jest kolejnym laurem dla Krakowa.
Honoruje szczególne miejsce
naszego miasta na mapie kraju. Organizatorzy, choć w tym
przypadku nasuwa się wiele
uzasadnień, nagradzają nim
gminy wyróżniające się między innymi polityką inwestycyjną, dostępnością do infrastruktury technicznej i skuteczną promocją. Dostrzeżono
tym samym również dorobek
Krakowa z ostatnich lat...
– Otrzymanie godła rzeczywiście jest dowodem uznania dla
naszych inwestycji publicznych, jakości infrastruktury
czy komunikacji. To znak jakości i świadectwo nowoczesności miasta oraz słuszności
podejmowanych przez nas
działań w zakresie utrwalania
wizerunku Krakowa jako miejsca przyjaznego inwestorom,
światowego lidera usług oraz
europejskiego centrum naukowo-akademickiego.
Nagroda cieszy tym bardziej, że niezwykle rzadko zdarza się, by kandydaci uzyskali
ją już za pierwszym podejściem
do udziału w konkursie, a tak
stało się właśnie w przypadku
Krakowa. Oczywiście to dla nas
też poważne zobowiązanie do
kontynuowania wysiłków, aby
pozycja naszego miasta na mapie kraju i Europy wzrastała.
Dowodem uznania są też liczne nagrody oraz rankingi,
w których Kraków zajmuje czołowe miejsca jak na przykład
badanie Millward Brown SMG/
KRC zlecone przez Deloitte,
w którym krakowska komunikacja miejska została przez pasażerów uznana za najlepszą
komunikację w Polsce.
Urząd Miasta uzyskał ponadto certyfikaty ISO, dzięki
którym jesteśmy w gronie nowoczesnych organizacji, stosujących wysokie standardy zarządzania.
– Czy Urząd ma jakiś konkretny
plan wykorzystania przyznanego godła „Teraz Polska”?
– Godło jako znak jakości będzie pojawiać się obok logotypu naszego miasta, między innymi w rozmaitych wydawnictwach, folderach. Wiąże się to
z realnymi korzyściami.
Poprzez wzmocnienie rozpoznawalności marki Krakowa marką gospodarczą „Teraz
Polska” będziemy na pewno
skuteczniej przekonywać in-
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o godle „Teraz Polska” i planach rozwoju miasta

Fragment wizualizacji przyszłego Centrum Kongresowego

kowa na pewno sprzyjać będzie
działające w magistracie Centrum Obsługi Inwestora. Ta nowoczesna, utworzona przeze
mnie jednostka oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorcom zainteresowanym ulokowaniem biznesu w Krakowie. Chcemy, by inwestor –
deweloper czy firma outsourcingowa – miał poczucie wsparcia ze strony władz miasta

programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Chcemy skupić się na działaniach promujących Kraków jako atrakcyjne miejsce dla międzynarodowego przemysłu spotkań.
Oczywiście potrzebne są inwestycje takie jak Centrum Kongresowe czy Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach.
Rozmawiał:
JANUSZ MICHALCZAK

KRAKOWSCY KUPCY BYLI ZAŁOŻYCIELAMI FUNDACJI POLSKIEGO GODŁA
KrakowskaKongregacjaKupieckanależydogronainstytucjioraz
osób,któreprzyczyniłysiędopowołaniadożyciaFundacjiPolskiegoGodłaPromocyjnego„Teraz
Polska”.DokumentoustanowieniuFundacjipodpisałwimieniu
KKK25czerwca1996rokuówczesnyprezesRadyKongregacji
iposełJANOKOŃSKI.–Uzna-

liśmy,jakoorganizacjareprezentującaodwieluwiekówprzedsiębiorców,iżistniejepilnapotrzeba
powołaniainstytucji,którebędzie
promowałafirmyoszczególnych
zasługachdlagospodarki
iprodukującychwyroby
najwyższejjakości–podkreśla
JANOKOŃSKI,obecniepełnomocnikprezydentaKrakowads.

rozwojuprzedsiębiorczości.–
Godło„TerazPolska”,któremu
patronujeprezydentRP,należy
dziśdonajbardziejprestiżowych
polskichwyróżnień,anagrodzone
nimfirmyiinstytucjenależą
doelitypolskichmarek.Bardzo
cieszymnieto,żedziękitej
inicjatywieKrakówmógł
otrzymaćcennewyróżnienie.
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Specjaliści od targów i kiermaszy
KRAKÓW. Zawsze pamiętają o potrzebujących. Na kiermaszach i targach przeznaczają dla nich miejsca do prezentacji
W tym roku, na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie i we współpracy
z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, firma
uczestniczy w projekcie „ZasmakujMałopolski”.Ustawim.in.
regionalne stoisko podczas krajowych dożynek w Spale.
21 czerwca 2012 r. została
podpisana umowa na organizację Targów Wielkanocnych
i Bożonarodzeniowych w Rynku Głównym, które na trwałe
wpisały się w pejzaż miasta
i cieszą się uznaniem mieszkań-

Na estradzie zaprezentował się zespół z Norwegii

ców, turystów, którzy specjalnie z tej okazji odwiedzają nasze miasto.
Wszystkim imprezom organizowanym przez Artim towarzyszą występy artystyczne.
Spółka w swych działaniach stara się wspierać autentyczne
amatorskie zespoły, pokazujące
folklor i obrzędy ludowe.
–Jak co roku w pierwszy weekend września organizujemy
Targi Sztuki Ludowej w Częstochowie, pod koniec września
z okazji obchodów 500-lecia urodzin Marcina Kromera odby-

wać się będzie Kromeriana –
Biecki Festiwal Kultury. Prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski jest w Komitecie
Honorowym Obchodów. Bo Kraków z Bieczem łączą bliskie więzy współpracy. Na zlecenie różnych podmiotów gospodarczych
i instytucji organizujemy pikniki dla pracowników. Współpracujemy z organizacjami
chartyatywnymi dając im nieodpłatnie na każdej imprezie
po kilka stanowisk promocyjnych – dodaje prezes Michalak.
MARIAN SATAŁA

Tłumy widzów przyciągnął na Mały Rynek występ Hiszpanów

FOT. MARIAN SATAŁA
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i prestiżowych imprez. Do takich należała obsługa handlowo-gastronomiczna wizyt Ojca
Świętego w Krakowie w latach
1997, 1999, 2002, 2006. Przygotowano wówczas ponad 300
punktów handlowo-gastronomicznych.
W 1995 r. Artim współorganizował bicie rekordu w układaniu wieży z klocków LEGO,
a w 1999 r. – opasanie Sukiennic łańcuchem klocków LEGO.
W roku 2000, w ramach Festiwalu Kraków 2000, zorganizował Jarmark średniowieczny.

sze najśmielsze oczekiwania.
Mobilizuje nas to do kontynuacji organizowania tego typu festiwali. Chcemy, aby w przyszłym roku festiwal był jeszcze lepszy, niż ten, który zorganizowaliśmy. Dlatego spróbujemy połączyć Festiwal Pieśni i Tańców
Regionalnych z Międzynarodowym Festiwalem Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak” ,
który organizuje Centrum Młodzieży im. H. Jordana.
Spółka może poszczycić się
organizacją naprawdę wielkich

FOT. MARIAN SATAŁA

Jedną z najbardziej znanych
krakowskich firm, która organizuje duże kiermasze i festyny, jest spółka Artim. Firma z 25letnią tradycją.
– W lipcu tego roku po raz
pierwszy organizowaliśmy Festiwal Pieśni i Tańców Regionalnych, na którym gościliśmy
zespoły z różnych regionów Małopolski, a także z Danii oraz Hiszpanii – informuje Dariusz Michalak, prezes Artimu. – Wspólna zabawa prezentujących się
zespołów z mieszkańcami Krakowa i turystami przerosła na-

Przedstawiciele zespołów regionalnych zachęcali do tańców

Promocja polskiej marki w wielu odsłonach
TERAZ POLSKA.
Jesienią rusza kolejna, 23. edycja cieszącego się niesłabnącą
popularnością wśród przedsiębiorców konkursu „Teraz Polska”. Jest to jedno z najbardziej
rozpoznawalnych działań Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.
W profesjonalnym i transparentnym procesie konkursowym wyłaniani są najlepsi
z najlepszych, którzy dzięki
swoim walorom jakościowym,
technologicznym i użytkowym,
wyróżniają się na rynku i mogą być wzorem dla innych.
Wśród laureatów znaleźć można zarówno duże firmy, liderów
swoich branż, jak i średnie
oraz małe przedsiębiorstwa.
Wspólnym mianownikiem jest
potrzeba kreowania własnej
marki, a ta jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania polityką firmy.

Strategia
Programu Godła
Korzenie Fundacji Polskiego
Godła Promocyjnego sięgają
połowy lat 90. XX wieku, czyli
początku okresu transformacji

W 22 edycjach konkursu uczestniczyło ponad pięć tysięcy firm. 500 z nich otrzymało Godło.
gospodarki i tworzenia się wolnego rynku w Polsce. Na tle tych
przemian zrodziła się idea powołania programu mającego
na celu promocję najlepszych
polskich produktów, a także ich
wspieranie w zakresie marketingu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Od tego momentu grupa specjalistów pracowała nad stworzeniem strategii Polskiego Programu Promocyjnego.

Autorem hasła jest
Wiktor Zborowski
Jednym z etapów pracy osób
odpowiedzialnych za program
było ogłoszenie otwartego konkursu na stworzenie elementów identyfikacyjnych programu. Autorem zwycięskiego znaku został prof. Henryk Chyliński, a hasła w brzmieniu
„Teraz Polska” – aktor Wiktor
Zborowski. Efektem wszystkich
działań było ogłoszenie, w roku 1992, pierwszej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Wzięło
w niej udział 500 firm, a do samej oceny trafiło ponad 1000
produktów. Trzy lata później

przeprowadzono reformę Programu, w wyniku której powstała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego – organizator
pierwszego niekomercyjnego
konkursu gospodarczego, który
został objęty honorowym patronatem prezydenta RP.
Obecnie w ramach Konkursu, godło „Teraz Polska” przyznawanejestwkategoriach:produkty, usługi, przedsięwzięcia
innowacyjne. Od 2006 roku Fundacja wybiera także najlepszą
pod względem gospodarności,
atakże atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców jed-

nostkę samorządową. Nowością
tegorocznej edycji było rozszerzenie formuły konkursu o nową kategorię – dla inwestycji zagranicznych. Miała ona na celu
uhonorowanie polskich firm,
które dokonały znaczących inwestycji poza granicami naszego kraju i w ten sposób wpłynęły na kreowanie pozytywnego
wizerunku Polski za granicą.
Dotychczas w 22 odsłonach
konkursu wzięło udział blisko
5000 przedsiębiorstw, nagrodzono ponad 500 firm, które dzięki
posługiwaniu się godłem odniosły sukces rynkowy lub wzmocniły swoją pozycję. A to wszystko dzięki sile rynkowej i promocyjnej godła, które wzmacnia
konkurencyjność a także umacnia markę i buduje wizerunek
laureata.

Działalność w imię
idei, nie dla zysku
Przez 20 lat trwania konkursu jego najsilniejszymi stronami wciąż pozostają: jawność
procedur oraz profesjonalizm
i bezstronność ekspertów. Ponadto, poddanie Polskiego Pro-

gramu Promocyjnego nadzorowi Rady Fundacji i kurateli
Kapituły Godła są gwarantem
jego pełnej realizacji.

Zainteresowanie
ze strony młodych
Od wielu lat znak „Teraz Polska” – oprócz pełnienia roli nagrody – stanowi także doskonałe narzędzie budujące prestiż firmy. To także wiarygodne świadectwo potwierdzające
nowoczesność oraz najwyższą
jakość odznaczonych nim produktów.
Jako organizacja non-profit Fundacja Polskiego Godła
Promocyjnego działa w imię
idei, a nie dla zysku. Stara się
jednak inwestować i rozwijać,
chociażby poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć dotyczących promocji Polski, których celem jest coraz
szersze kreowanie i promocja
marki Polska.
Nieprzerwanie od roku
2007 organizowane są konferencje z cyklu „Promocja Polski”, a od 2009 roku – konkurs
„Wybitny Polak”, którego ce-

lem jest zaprezentowanie dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces w kraju i poza jego granicami.

Konkurs najlepszych
prac magisterskich
Wiosną ruszyła szósta już edycja konkursu „Teraz Polska
Promocja”. Ma on wyłonić najlepsze prace magisterskie z zakresu marketingu narodowego oraz szeroko rozumianej
promocji naszego kraju. Coraz
większe zainteresowanie ze
strony młodych ludzi jak i zaangażowanie współorganizatorów plasuje konkurs w ścisłej
czołówce pośród konkursów
prac dyplomowych w kraju.
Podejmowane przez Fundację działania nie są „sztuką
dla sztuki”, lecz wnoszą pewną wartość dodaną w postaci
wniosków czy przemyśleń, będących ważnym punktem odniesienia dla przyszłych działań w zakresie promocji Polski i kreowania marki POLSKA.
(PO)
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