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Rynek Główny 

 8 grudnia 2019, w niedzie-
lę, tradycyjne Święto Kupca 
rozpoczęło się w Krakowie 
od mszy świętej w kościele św. 
Barbary.  

Odprawił ją metropolita kra-
kowski ks. abp Marek 
Jędraszewski. Superior ojciec 
Jacek Maciaszek SJ witając 
wszystkich, nadmienił, że Kra-
kowska Kongregacja Kupiecka 
powstała na początku XV wieku 

i zajmowała się przede wszyst-
kim dbaniem o interesy kupie-
ckie. Od początku istnienia była 
także organizacją czynnie zaan-
gażowaną w życie religijne, 
a także w sprawy narodowe. Jej 
patronką jest Niepokalanie Po-
częta Maryja.  

Arcybiskup Marek 
Jędraszewski w kazaniu mówił 
o tym, że „Maryja ma być na-
szym wzorem”.  

Po mszy świętej kupcy 
przeszli pod estradę Targów Bo-
żonarodzeniowych. Prezes 

Wiesław Jopek wygłosił orędzie 
kupieckie: ,,Sławetni Kupcy 
Królewskiego Krakowa! Staro-
dawnym zwyczajem, w dniu 
święta kupieckiego, po nabo-
żeństwie w kościele św. Bar-
bary, pochód kupiecki maszeru-
jąc w odświętnym pochodzie 
okrąża Rynek Główny stołecz-
nego, królewskiego Krakowa.  

Z wyżyn estrady zbudowa-
nej na potrzeby Targów Bożo-
narodzeniowych wzorem swo-
ich poprzedników zwracam się 
z orędziem kupieckim do Was 

tutaj zebranych oraz mieszkań-
ców i turystów. 

Niewiele jest w Polsce związ-
ków i stowarzyszeń o tak boga-
tym rodowodzie jak Krakowska 
Kongregacja Kupiecka. Powo-
łana do życia za panowania 
króla Władysława Jagiełły miała 
podstawowe zadane: reprezen-
tować interesy kupiectwa i dbać 
o jego rozwój.  

Kongregacja trwała przez 
wieki i trwa nadal wyznaczając 
nowe zadania współczesnemu 
kupiectwu. A te zadania są co-
raz trudniejsze. Eksperci prog-
nozują spowolnienie w polskiej 
gospodarce, jednocześnie 
twierdzą, że tylko dzięki kon-
sumpcji to spowolnienie nie bę-
dzie tak dotkliwe. Co ma Kra-
kowska Kongregacja Kupiecka 
i zrzeszone w niej podmioty go-
spodarcze to tej polityki?  

To mali i średni przedsię-
biorcy są największymi płatni-
kami do budżetu. Ponad 70 
proc. PKB wypracowują właś-
nie mali i średni przedsiębiorcy, 
a ponad 60 proc. aktywnych za-
wodowo Polaków również za-
trudniają mali i średni przedsię-
biorcy”. Takie są fakty, taka jest 
rzeczywistość. A tę rzeczywi-
stość tworzą m. in. członkowie 
Krakowskiej Kongregacji Kupie-
ckiej”. (MAS)

Orędzie do Kupców i Krakowian

Podczas dorocznego święta Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Krakowie prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
Wiesław Jopek miał okazję porozmawiać m.in. z mistrzami 
olimpijskimi Wojciechem Fortuną i Andrzejem Supronem
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Uczestnicy tegorocznego  Święta Kupca przed estradą Targów Bożonarodzeniowych
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DZIENNIK KRAKOWSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ

Z ŻYCIA KRAKOWSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ

Jacek Fortuna przekazuje prezesowi Wiesławowi Jopkowi 
Brylantową Odzakę Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług 
w Warszawie, którą w jego imienu odebrał w niedzielę 8 grudnia 
podczas jubiuleuszu 100-lecia Zrzeszenia Handlu i Usług 

28 listopada król kurkowy Adam Rajpold, podczas spotkania 
andrzejkowego, uhonorował medalami królewskimi  Wiesława 
Jopka - prezesa KKK i jego zastępcę Jacka Fortunę, Mariana 
Satałę, a także Andrzeja Ledkiewicza - seniora KKK

22 listopada w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się 
uroczysta prezentacja monet ,,Hołd pruski, hołd ruski”. 
Uczestniczył w niej prezes KKK  Wiesław Jopek, prezes NBP 
i dyrektor oddziału  NBP w KrakowieKatarzyna Basioak-Gała
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W Magistracie 

Główne uroczystości Święta 
Kupca odbyły się w sali im. Sta-
nisława Wyspiańskiego kra-
kowskiego magistratu. Wśród 
gości  znaleźli się prezydent 
Krakowa Jacek Majchrowski, 
oraz posłowie na Sejm RP Ag-
nieszka Ścigaj i Fryderyk Kapi-
nos, burmistrz Brzeska Tomasz 
Latocha i Proszowic Tomasz Ci-
chy oraz starosta limanowski 
mieczysław Uryga. 

Prowadzący niedzielną uroczy-
stość Jan Wiesław Nalepa poin-
formował zebranych o tym, że 
upłynęła kadencja pełnomocni-
ków prezydium Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej Anny 
Łuszczek, Ewy Krzywdzińskiej, 
Zbigniewa Burdaka i Edmunda 
Sproskiego. Każdy z nich otrzy-
mał okolicznościowe podzięko-
wanie i dyplom.  

Następnie ogłoszono no-
wych pełnomocników w oso-
bach: Anny Łuszczek - pełno-
mocnik ds. kontaktów i współ-
pracy ze szkołami zawodowymi, 
Beaty Pabian-Mikuły - pełno-
mocnik ds. imprez kulturalnych 
i sportowych oraz kontaktów 
zewnętrznych. Grzegorza 
Kosowskiego - pełnomocnik ds. 
promocji i marketingu oraz 

współpracy z Oddziałami Tere-
nowymi KKK, Kazimierza 
Moszyńskiego - pełnomocnik - 
chorąży KKK. 

Najwyższe odznaczenie Kra-
kowskiej Kongregacji Kupieckiej 
srebrną statuetkę średniowiecz-
nej Kogi otrzymała: Anna Łusz-
czek – pełnomocnik prezydium 
Kongregacji ds. kontaktów 
i współpracy ze szkołami zawo-
dowymi, brązową statuetkę śred-
niowiecznej ogi otrzymali:El-
żbieta Bucka – wiceprezes O/Te-
renowego Proszowice, Maria Ka-

sina-Moszyńska – sekcja KKK 
Gastronomiczno-Turystyczna, 
Krzysztof Kowal – dyrektor Za-
rządu Infrastruktury Sportowej 
miasta Krakowa, Wiesław Kra-
wiec – wicekanclerz Krakowskiej 
Wyższej Szkoły Promocji Zdro-
wia, Kazimierz Moszyński – peł-
nomocnik – chorąży KKK, Anna 
Szpak, sekretarz Przemyskiej 
Kongregacji Kupieckiej 

Medale 600 lecia Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej otrzy-
mali: Aneta Bik, Maciej Dębicki, 
Jacek Grochowicz z Przemyśla, 

Artur Gołąb z Proszowic, Jerzy 
Janda – Krakowskie Centrum 
Handlowo Targowe, Anna Klasa 
– Kraków, Andrzej Koc – prze-
wodniczący Sekcji KKK Polskie 
Sklepy, Grzegorz Kosowski – peł-
nomocnik prezydium Kongrega-
cji ds. promocji, Elżbieta Łoboda 
– prezes Zarządu Krakowskie 
Centrum Handlowo-Targowe, 
Andrzej Przęczek – Oddział Tere-
nowy Myślenice, Stanisław Ja-
rosz – prezes Zarządu Taurus sp. 
z o.o., Marek Wilk z Proszowic. 
(MAS)

Kogi, medale, wyróżnienia...

Zasłużeni dla krakowskiego kupiectwa laureaci wyróżnieni w tym roku statuetkami Kogi KKK
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