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października 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło 
się kolejne spotkanie Kraków Network, na które przybyło wielu 
zarówno stałych, jak i nowych gości. Przedstawicieli jednostek 
miejskich, instytucji kultury i firm prywatnych przywitał rzecznik 

prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego Michał Zalewski. Tym razem spotkanie 
przebiegło pod hasłem „No Waste MICE”. 

Na początku głos zabrała dyrektor Krakowskiego Biura 
Festiwalowego Izabela Helbin, opowiadając o rozwiązaniach 
ustawowych mających zmniejszyć ilość zużywanego przez sieci 
handlowe plastiku. – To inicjatywy, które mocno popieramy. W naszej 
działalności często spotykamy się ze złymi praktykami, ale myślę, 
że należy skupić się przede wszystkim na zmianie własnego sposobu 
myślenia – mówiła.

ODPOWIEDZIALNIE I EKOLOGICZNIE

Następnie uczestnicy Kraków Network wysłuchali prezentacji „Odpowiedzialnie 
i ekologicznie: kluczowe i nowe wartości przemysłu spotkań i czasu wolnego” 
Mateusza Zmyślonego – Dyrektora Kreatywnego Grupy ESKADRA i pomysłodawcę 
Open Eyes Economy Summit. – Każdą zmianę należy zacząć od siebie, ponieważ mitem 
jest, że te wielkie okręty, którymi są instytucje czy korporacje, mogą je odgórnie 
wprowadzać w skuteczny sposób. Praca u podstaw jest najskuteczniejszym narzędziem 
przyspieszającym zmiany w skali makro. 

Jaki wpływ ma przemysł spotkań na środowisko? Hasła „zero waste” czy „wiem, co jem” 
to trendy, które zawitały w przemyśle spotkań już jakiś czas temu, jednak wciąż jest 
wiele do zrobienia. Uczestnicy konferencji i kongresów coraz częściej chcą wiedzieć, czy 
podawane jedzenie jest produkowane ekologicznie i zgodnie z etyką. Czy jest możliwa 
etyczna produkcja żywności? Mateusz Zmyślony postanowił poszukać odpowiedzi na 

to pytanie w sposób empiryczny, zakładając miejskie gospodarstwo rolne – pierwsze 
tego typu w Polsce, oddalone zaledwie 4 kilometry od Rynku Głównego. Inspiracją do 
jego powstania były Krakowskie Ogrody Społeczne oraz pewna kopenhaska restauracja. 
Uczestnicy październikowego Kraków Network mieli okazję poznać historię założenia 
MGR, jego działalność i niespodziewane efekty, jakie ze sobą przyniosła.

– Aby dowiedzieć się absolutnie wszystkiego na temat żywności, która powinna być 
serwowana podczas konferencji czy kongresów, postanowiliśmy sami ją wyprodukować. 
Stworzyliśmy cały program badawczy. Zainteresował on kilkanaście dużych instytucji, 
które nas teraz wspierają – podkreślił Mateusz Zmyślony.

Badania wyprodukowanej w miejskim gospodarstwie rolnym żywności mają na celu 
pokazanie, jaki wpływ ma na nią otoczenie miasta, smog, itp. W niedalekiej przyszłości 
w miejskim przedsiębiorstwie rolnym powstanie szklarnia antysmogowa z filtrami 
i oczyszczaczami powietrza, a także… koziarnia. 

– To wszystko jest na wsi naturalne, jednak w mieście, w sąsiedztwie bloków z wielkiej płyty, 
nasza inicjatywa nabrała zupełnie innego wymiaru, stając się wręcz czymś spektakularnym.

Hodowla warzyw przebiegała metodą prób i błędów – pomysłodawca i pracownicy 
ESKADRY, przy siedzibie której znajduje się pole uprawne, musieli uczyć się wszystkiego 
od samego początku. Sercem projektu stała się „ProKURAtura”, czyli… kurnik miejski. 

– Robimy wszystko, by stworzyć możliwie idealne warunki do życia dla naszych kur – 
żadna z nich nie trafi na talerz. Chcemy odwrócić bieguny hodowli przemysłowej zwierząt. 
Na szczęście coraz więcej się o tym mówi i pisze, dlatego myślę, że w najbliższej dekadzie 
czeka nas ogromna rewolucja etyczna w hodowli – mówił Mateusz Zmyślony podczas 
prezentacji. 

Zaskakującym efektem ubocznym była zmiana zachowania samych pracowników 



ESKADRY – zamiast na przysłowiowego papierosa, zaczęli oni wychodzić do… kur, 
a codzienny kontakt z tymi ptakami okazał się mieć na nich wręcz terapeutyczny wpływ. 

W ciągu ostatnich czterdziestu lat człowiek, rozwijając rolnictwo przemysłowe, 
zapomniał o etycznej stronie produkcji żywności. – W ramach Open Eyes Economy 
Summit widzimy, jak kolejne wielkie sieci handlowe deklarują coraz to bardziej 
zaawansowane działania proekologiczne rozłożone na wiele lat. Pamiętajmy jednak, 
że na co dzień to my jesteśmy konsumentami i to my decydujemy, jakiego pochodzenia 
kupujemy jajka, mięso – i czy w ogóle.

Na zakończenie Mateusz Zmyślony podkreślił, że nie trzeba od razu zakładać 
gospodarstwa rolnego, by zmienić branżę MICE, przemysł spotkań – zmiany wystarczy 
rozpocząć od siebie. Choćby zaprzestać używania plastikowych słomek.

EKOLOGICZNE CASE STUDY

W drugiej części Kraków Network przedstawiciele trzech obiektów, których operatorzy 
podpisali w czerwcu tego roku Deklarację Woli Współpracy – Centrum Kongresowego 
ICE Kraków, TAURON Areny Kraków i EXPO Kraków – zaprezentowali przykłady 
proekologicznych działań, które podejmują zarówno organizatorzy eventów, jak i same 
obiekty.

Jako pierwsza głos zabrała Paula Fanderowska – Zastępca dyrektor Krakowskiego Biura 
Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków. Czy zjawisko „zero waste” lub 
„slow life” to tymczasowa moda? Niekoniecznie. Osoby takie jak Bea Johnson inspirują 
od dłuższego czasu i zachęcają do prowadzenia zrównoważonego trybu życia, w zgodzie 
z naturą. – Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że u podstaw tych wszystkich 
koncepcji stoi słuszna sprawa – rozpoczęła Paula Fanderowska.

Jako idealny przykład wcielenia w życie hasła „zero waste” podała konferencję Google 
Developer Days, która miała miejsce 5-6 września 2018 w Centrum Kongresowym ICE 
Kraków. Uczestnicy pili z papierowych kubków i jedli bambusowymi sztućcami na 
papierowych talerzach. Niewykorzystane przekąski, a nawet dekoracje, gadżety czy 
kwiaty uczestnicy konferencji mogli zabrać ze sobą do domu. Innym proekologicznym 
działaniem organizatorów konferencji i kongresów jest coraz częstsze zachęcanie 
uczestników do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów miejskich.

Samo Centrum Kongresowe ICE Kraków nie było projektowane jako budynek 
ekologiczny, ale jego operator podejmuje kolejne działania proekologiczne, m.in. 
podłączenie się do systemu ciepła sieciowego MPEC, instalowanie automatycznych 
włączników, stosowanie żarówek energooszczędnych, perlatorów w łazienkach, 
segregowanie śmieci oraz stworzenie nieopodal obiektu Alei Kongresowej wysadzanej 
platanami klonolistnymi. 

– Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się Państwa zachęcić, by przedstawione 
przeze mnie przykłady wykorzystać we własnych instytucjach, firmach czy podczas 
organizowanych wydarzeń – zakończyła swą prezentację Paula Fanderowska.

ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWÓJ

Jako drugi prelegent wystąpił Paweł Nikliński, wiceprezes Targów w Krakowie – 
operatora Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. 

– Szanowni Państwo, w działalności takiej jak nasza, przede wszystkim istotny jest 
zrównoważony rozwój. Jeśli nie będziemy balansować między ekologią a realiami, może 
okazać się, że nasze działania w skali makro niewiele dają – podkreślił na wstępie.

Według prelegenta w kontekście EXPO Kraków zrównoważony rozwój to użytkowanie 
budynku z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.



Cały budynek EXPO Kraków ma 14000 m2 i proporcjonalnie niewielką kubaturę  
(150 000 m3), co z punktu widzenia ekologicznego: wentylacji, zużycia energii itp.  
jest niewyobrażalną oszczędnością. Jednak to nie kwestie techniczne są najistotniejsze 
w zrównoważonym rozwoju – to przede wszystkim stworzenie odpowiedniego komfortu 

pracy zarówno pracownikom Targów w Krakowie, jak i wystawcom. 
Przejawem tej troski jest wdrożenie odpowiedniego systemu 
zarządzania – Property Management System (PMS), który jest 
nieustannie udoskonalany. Kolejną, wydawać by się mogło, 
banalną rzeczą, było zadbanie w fazie projektu o to, by w obiekcie 
EXPO Kraków wszędzie był dostęp do światła dziennego, m.in. 
dzięki świetlikom. Operator budynku rozważa zamontowanie 

w niedalekiej przyszłości paneli fotowoltaicznych. 

Kolejnym krokiem proekologicznym było stworzenie zbiorników retencyjnych, które 
zapobiegają wylewaniu się w czasie deszczu potoku Łęgówka. Targi Expo w Krakowie 
dbają również o segregację śmieci, jednak Paweł Nikliński nie ukrywał, że jeśli chodzi 
o ten aspekt, to głównym problemem są wystawcy, którzy często wolą dopłacić większe 
sumy za brak segregacji. Kolejnym proekologicznym pomysłem, który Targi w Krakowie 
chcą wcielić w życie, jest stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni rekreacyjno- 
-wypoczynkowej dla uczestników organizowanych w obiekcie wydarzeń.

SPORT I EDUKACJA

Hubert Kapuściński z Biura Obsługi Imprez i Marketingu TAURON Areny Kraków 
przedstawił uczestnikom spotkania działania proekologiczne podejmowane przez 
operatora obiektu przy ul. Lema – największej hali sportowo-widowiskowej w Polsce.

– Naszą działalność proekologiczną możemy podzielić na dwa obszary: promocję sportu 

i zdrowego trybu życia oraz ochronę środowiska – mówił Hubert Kapuściński.

W małej hali TAURON Areny Kraków realizowane są różne projekty: Akademia Przedszkolaka 
– program Urzędu Miasta Krakowa (łącznie około sto grup), Szkoła Gortata (osiem 
grup tygodniowo), zajęcia karate i judo prowadzone przez Szkołę Karate Tradycyjnego 
z Niepołomic oraz turnieje sportowe organizowane przez różne stowarzyszenia.  
– Jeśli będziemy uczyć dzieci zdrowego trybu życia już od najmłodszych lat, to będzie to 
niewątpliwie z korzyścią dla kolejnych pokoleń – dodał prelegent. 

Ponadto z hali korzysta tygodniowo ponad 30 grup dorosłych, również seniorów, jak choćby 
podczas Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+, które odbyły się 24-25 września 2018 roku.

Do działań TAURON Areny Kraków w drugim obszarze należy m.in. zmniejszanie zużycia 
energii poprzez montowanie czujników zmierzchu, zastosowanie zegara astronomicznego, 
wymiana oświetlenia ledowego itp.

Operator obiektu angażuje się również w działalność edukacyjną: 8 października Agencja 
Rozwoju Miasta jako operator TAURON Areny Kraków zorganizowała Wielką Lekcję Ekologii, 
której celem było zaprezentowanie proekologicznych działań na rzecz mieszkańców 
Krakowa podejmowanych przez różne instytucje i spółki miejskie. Wydarzenie było 
skierowane przede wszystkim do szkół podstawowych i przedszkoli. Najmłodsi mieli okazję 
poznać najnowsze rozwiązania mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości życia 
w mieście: ekologiczne maszyny należące do MPO, niskoemisyjne 
autobusy MPK; dowiedzieć się, czym są farmy wertykalne i jak 
wykorzystać ponownie wiele przedmiotów, a także posłuchać prelekcji 
wykładowców z Politechniki Krakowskiej. 

Innym działaniem operatora TAURON Areny Kraków jest zaangażowanie 
się w powstanie Alei Podróżników przy ulicy Lema. – Nawet niewielkie 



z pozoru działania dla dobra środowiska to przecież więcej niż nic. Dotyczy to wszystkich 
aspektów życia, zarówno prywatnych, jak i zawodowych czy biznesowych – podkreślił na 
zakończenie prelegent.

Następnie Paula Fanderowska i Krzysztof Paradowski z Concept Music Art 
zaprezentowali nową inicjatywę w ramach Kraków Network – 
utworzenie grupy eventowej, której liderem został przedstawiciel 
CMA.

– Nowa grupa to duże wyzwanie. Jako część rynku MICE jesteśmy 
w pewnym sensie spoiwem łączącym różne sektory, niezależnie od 
tego, czy jesteśmy firmą eventową, produkcyjną, rentalową czy 

dostawcą AV – mówił Krzysztof Paradowski. – Już teraz mamy wielu reprezentantów firm 
eventowych czy agencji reklamowych uczestniczących w Kraków Network, stąd potrzeba 
utworzenia nowej grupy – dodała Paula Fanderowska.

Istnieje szczególna zależność, która sprawia, że w przemyśle spotkań firmy eventowe 
mogą być zarówno dostawcą, jak i klientem dla hoteli, restauracji czy venues. 

Jakie wyzwania stoją przed nową grupą? To przede wszystkim wypracowanie 
standardów i procedur, którymi powinna kierować się branża, dyskusja o trendach 
panujących w Polsce i na świecie, a także transfer dobrych praktyk.– Nie pozostaje mi 
nic innego, jak zachęcić Państwa do współpracy – powiedział lider nowo powstałej grupy.

W podsumowaniu spotkania uczestnicy Kraków Network dowiedzieli się, że ich praca 
wydaje kolejne owoce: dzięki wdrożeniu standardów wypracowanych przez grupy 
robocze miasto pozyskało duży kongres zaplanowany na 2019 rok. 

Na zakończenie rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego Michał Zalewski 
zaprosił wszystkich gości na spotkanie Kraków Network 19 grudnia 2018 roku. 
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