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Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia  
składają krakowskim kupcom  

oraz Czytelnikom  
„Dziennika Polskiego”  

 
 
 

Prezes, Rada, Prezydium 
oraz członkowie Krakowskiej  

Kongregacji Kupieckiej 

Święto Kupca  

8 grudnia 2019 roku, w nie-
dzielę, odbyło się tradycyjne 
Święto Kupca zorganizowane 
przez Krakowską Kongregację 
Kupiecką.  

Po mszy świętej w kościele św. 
Barbary, odprawionej przez 
metropolitę krakowskiego ks. 
abp. Marka Jędraszewskiego, 
orszak kupiecki poprzedzany 
przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą ze Skomielnej Czarnej 
i Bogdanów ki, przeszedł wokół 
Rynku Głównego.  

Owocna współpraca 
Prezes Wiesław Jopek z estrady 
Targów Bożonarodzeniowych 
wygłosił orędzie kupieckie. Ofi-
cjalna część uroczystości odbyła 
się w sali obrad Urzędu Miasta 
Krakowa. Wśród gości honoro-
wych znaleźli się prezydent Kra-
kowa Jacek Majchrowski, oraz 
posłowie na Sejm RP Agnieszka 
Ścigaj i Fryderyk Kapinos. Prezy-
dent Krakoiwa w swoim prze-

mówieniu przypomniał, że 
w najstarszych księgach radzie-
ckich miasta Krakowa czas pow-
stania Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej określono na 1410 
rok. Znany historyk prof. Jan 
Ptaśnik datuje początki organi-
zacji na czas lokacji Krakowa 
na prawie magdeburskim, a wiec 
na rok 1257.  

KKK  jest najstarszą organiza-
cją samorządu gospodarczego 
w Krakowie i Polsce. To ponad 
600 lat działania i to nie tylko 
w sferze gospodarczej, ale rów-
nież promocyjnej dla swojego 
miast. - Chciałbym podziękować 
za te działania ale również 
za wszystkie propozycje jakie 
kierujecie Państwo do miasta - 
mówił prezydent. - Zapewniam, 
że wszystkie są bardzo pomocne 
w naszym codziennym działa-
niu. Nie do przecenienia jest wa-
sza działalność na rzecz promocji 
miasta. Targi Bożego narodzenia 
stacja CNN uznała na jedne z 17 
najpiękniejszych w świecie. To 
powoduje, że argumenty tych, 
którzy uważają, że te imprezy 

powinny zostać przeniesione 
w inne miejsce są pozbawione 
sensu. Targi Bożonarodzeniowe 
i Targi Wielkanocne pozostaną 
na Rynku Głównym. 

Poseł Agnieszka Ścigaj ży-
czyła kupcom, by wreszcie ziś-
ciło się ich marzenie o powstaniu 
powszechnego i obowiązko-
wego samorządu gospodar-
czego. Prowadzący uroczystość 
Jan Wiesław Nalepa powiedział: 
- Zwyczajem stało się już, że co 
roku, w dniu Kupieckiego Święta 
dokonujemy ceremonii pasowa-
nia na kupca przedstawicieli 
nowoprzyjętych członków Kra-
kowskiej Kongregacji Kupieckiej. 
Nadszedł ten szczególny i uro-
czysty moment. Czy wśród 
pomienionych znajduje się 
godny tego aby w imieniu pozo-
stałych ślubować się odważył? - 
zapytał Jan Wiesław Nalepa. 

Jeden z kandydatów Piotr 
Wiśniewski wystąpił i odczytał 
akt ślubowania. Przed zgroma-
dzonymi stanęli: Piotr Wiśniew-
ski, Dominik Jelonkiewicz, 
Krzysztof Klimczak, Andrzej 

Koc, Karol Kubik, Sławomir Ku-
bik, Tomasz Kubik, Jolanta Ku-
cał, Wojciech Molo, Iwona Mu-
siał, Szymon Niepsuj, Edyta Sła-
wińska, Piotr Zys. 

Imiona po wsze czasy wpisane 
Prezes Wiesław Jopek w asyście 
zastępcy prezesa Jerzego Kotali 
pasował kupców. Uderzając łok-
ciem kandydata w ramię mówił: 
„Strzeż dobrego imienia kupca 
krakowskiego”, a pasowany od-
powiadał: „Na chwałę Ojców na-
szych ku pożytkowi dzieci na-
szych”. Po ceremonii prowa-
dzący odczytał akt przyjęcia 
do KKK. „My kupcy Stołeczno - 
Królewskiego Miasta Naszego 
Krakowa, dla przyczyny święta 
kupieckiego, na ratusz tutejszy 
zszedłwszy się, po odebraniu 
ślubowania na prawo kupieckie, 
dla stanu naszego i miasta po-
żytku, przed wiekami ustano-
wione, do szeregów Krakow-
skiej Kongregacji Kupieckiej Was 
przyjmujemy i imiona wasze 
pomiędzy nasze wpisujemy. 
Marian Satała

Na chwałę Ojców naszych,   
ku pożytkowi dzieci naszych 

Tegoroczni pasowani na kupców w sali obrad Rady Miasta Krakowa na wspólnym zdjęciu z honorowymi gośćmi  Święta Kupca

Konkurs wiedzy o Krakowie 
i Kongregacji Kupieckiej
Historia i współczesność 

W Szkole Podstawowej nr 117 
imienia Krakowskiej Kongrega-
cji Kupieckiej, w piątek 13 grud-
nia, obchodzony był Dzień Pa-
trona Szkoły. Najważniejszym 
elementem święta było roze-
granie konkursu historycznego 
na temat znajomości historii 
miasta i dziejów Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej.  

Do jury konkursowego zapro-
szono Agnieszkę Linder - nau-
czycielkę historii w Szkole Pod-
stawowej nr 117 im. Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej, Artura 
Paska - dyrektora szkoły, Annę 
Dziką - przedstawicielkę Rady 
Rodziców i Wiesława Jopka - 
prezesa Krakowskiej Kongrega-
cji Kupieckiej. Konkurs przygo-

towała i prowadziła Anna 
Mordarska-Matoga.  

Do rywalizacji przystąpiły 3 
osobowe reprezentacje klas od 4-
6.  Po blisko godzinnych zmaga-
niach wyłoniono zwycięców, 
pierwsze miejsce zajęła repre-
zentacja klasy 5A uzyskując 16 
pkt. Natomiast o drugie miejsce 
trzeba było urządzić dogrywkę. 
W rezultacie  drugie miejsce za-
jęła klasa 6A, a trzecie klasa 4A. 
Zwycięskie zespoły otrzymały 
nagrody, a wszyscy uczestnicy 
dyplomy i upominki. 

Nagrodzono również dzieci 
z klas 1-3, które uczestniczyły 
w konkursie plastycznym. Na-
grodzone prace uczniowskie 
można było oglądać na wysta-
wie urządzonej w sali gimna-
stycznej.  
(MAS)

Laureaci konkursu historycznego rozegranego z okazji święta 
patrona SP  nr 117 i. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

FO
T.

 M
AR

IA
N

 S
AT

AŁ
Ą 

(2
)


