
Szanowni Państwo,

Z prawdziwą satysfakcją oddajemy w Państwa ręce kolejne 
wydanie książki kucharskiej, która powstała na bazie przepisów 
zgromadzonych podczas IV Małopolskiego Konkursu Kulinarnego: Stół 
pięknie nakryty – Małopolskie ryby na wiosennym stole, organizowanego 
przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Zespół Szkół 
Gastronomicznych nr 2 w Krakowie. Tym razem znajdziecie Państwo 
w książce propozycje dań przygotowanych z małopolskich ryb. Konkurs 
każdego roku cieszy się coraz większą popularnością. To znak, że 
dzięki m.in. działaniom MARR S.A., wspierającym promocję kuchni 
regionalnej i tradycyjnej, bogate dziedzictwo kulinarne Małopolski 
zostanie zachowane dla następnych pokoleń.

Pstrągi, karpie, okonie czy szczupaki, pieczone, smażone, 
gotowane lub grilowane, podawane na zimno lub gorąco, w zalewie, 
galarecie lub z warzywami. Małopolska tradycja od wieków związana 
była z hodowlą ryb, które odpowiednio przygotowane trafiały głównie 
na stoły królów, książąt i bogatych mieszczan. Dziś wracają jako 
niezastąpione w jadłospisie, bogate w najzdrowsze składniki, a przy 
tym jakże smaczne. 

Zapraszamy więc Państwa na niezwykłą ucztę dla ducha 
i podniebienia. Znajdziecie tu nie tylko najlepsze przepisy oraz inspiracje 
jak kolorowo, smacznie i oryginalnie przygotować stół, od święta i na co 
dzień, ale także przydatne informacje i ciekawostki. 
 

Smacznego!
 

Kraków, czerwiec 2008 r.

Ladies and Gentlemen

We are delighted to present you with the following edition of our 
cookery book, which is a compilation of recipes collected during the 4th 
Małopolska Cooking Competition: A Table Beautifully Laid – Małopolska 
Fish on a Spring Table, which was organized by the Małopolska Agency 
for Regional Development S.A. and the Gastronomical Technical School 
no 2 in Krakow. Here, you will find suggestions for meals prepared with 
Małopolska fish. The competition is becoming more and more popular 
each year. This is a sign that thanks to MARR S.A. amongst others, which 
supports the promotion of regional and traditional cuisine, Małopolska’s 
rich culinary heritage will be saved for future generations.

Trout, carp, perch and pike. Baked, fried, boiled or grilled. Served hot 
or cold, in sauce, aspic or with vegetables. The Małopolska tradition 
has been connected with fish breeding for centuries. The fish, once 
properly prepared, were served on the tables of kings, princes and rich 
townspeople. Today they return as essentials on the menu, rich in the 
healthiest ingredients and extremely tasty.

We would like to invite you to an exceptional feast of the palate and soul. 
Not only will you find the best recipes and inspiration for a colourfully, 
tastefully and originally decorated table, for festive seasons or ordinary 
days, but also useful information and tidbits.

Enjoy your meal!

Krakow, June 2008



ITACA
(Improving Tourism Actions in Cadses Area)

to projekt, który ma na celu wspomaganie zrównoważonego rozwoju 
ekonomicznego obszarów należących do sieci NATURA 2000. Projekt 
promuje zachowanie właściwej równowagi między ochroną przyrody, a jej 
gospodarczym wykorzystaniem poprzez wspieranie alternatywnych form 
turystyki głównie ekoturystyki rowerowej i wodnej.

ITACA
(Improving Tourism Actions in Cadses Area)

is a project aimed at supporting balanced economic development of areas 
belonging to the NATURA 2000 network. The project promotes maintaining 
a balance between wildlife conservation and its economic use by supporting 
alternative forms of tourism, mainly eco-tourism in the form of cycling and water 
sports.



ITACA jest projektem realizowanym w latach 2006-2008, w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES, współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele projektu realizują 
partnerzy z Czech (Region Karlove Vary), Węgier (Harsanyi Janos College), 
Włoch (Region Ferrara) oraz Polski (Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA - Departament Zarządzania Projektami i Programami).

Całkowity koszt projektu to 724 500 EUR.
W ramach projektu w Małopolsce, MARR SA realizuje szereg działań 

wspierających rozwój ekoturystyki na obszarze tzw. Doliny Karpia w powiecie 
oświęcimskim i wadowickim. Opracowano Koncepcję trasy rowerowej Zator 
– Graboszyce oraz Koncepcję spływu kajakowego na rzece Skawie na odcinku 
Tęczak - Piastowski. Wytyczono szlak rowerowy, łączący Zator i Dobczyce, 
opracowując Koncepcję ścieżki rowerowej Zator - Dobczyce. Przeprowadzono 
Analizę ruchu turystycznego i jego uwarunkowań w Dolinie Karpia oraz 
opracowano Strategię marketingową Doliny Karpia. Powstała również nowa 
strona internetowa Doliny Karpia, poświęcona w znacznej mierze ekoturystyce. 
Przygotowano niniejszą książkę kucharską, zawierającą przepisy na dania 
z ryb, w tym również z wykorzystaniem produktu tradycyjnego Doliny 
Karpia, jakim jest karp zatorski. W ramach projektu opracowano Przewodnik 
ekoturystyczny. Dolina Karpia. Warto nadmienić, że działania te wpisują się 
w kompleksowe wsparcie Doliny Karpia przez MARR S.A.; w 2006r. w ramach 
projektu INCORD (INTERREG III C) opracowano Studium zagospodarowania 
terenu wokół zbiorników powyrobiskowych Piastowski i Tęczak w gminie Zator. 
Dzięki licznym działaniom wspierającym rozwój Doliny Karpia nie tylko ze 
strony Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale i innych organizacji, 
miejsce to już niebawem będzie się dynamicznie rozwijać, ściągając rzesze 
turystów, zachowując jednocześnie bogate dziedzictwo przyrodnicze.

ITACA is a project carried out in the years 2006-2008 as part of the 
INTERREG III B CADSES initiative, partly funded by the European Regional 
Development Fund. The aims of the project are carried out by partners from the 
Czech Republic (Karlove Vary region), Hungary (Harsanyi Janos College), Italy 
(Ferrara region) and Poland (Małopolska Agency for Regional Development 
S.A. - MARR S.A.  – Project and Programs Management Department). The 
total cost of the project is 724.500 euro. As part of the project, MARR S.A. 
implements a series of activities that support the development of eco-tourism 
in the regions of Dolina Karpia in the poviats: oswiecimski and wadowicki. The 
concepts of a Zator – Graboszyce bike trail and Tęczak – Piastowski kayak 
route on the Skawa river  have been drawn up. A bike trail connecting Zator 
and Dobczyce has been marked up when drawing up the Zator – Dobczyce 
bike path concept. An analysis of tourist activity and its influencing factors in 
Dolina Karpia has been carried out and  a marketing strategy for Dolina Karpia 
has been devised. A new website for Dolina Karpia has also been created, 
with its main focus on eco-tourism and the present cookery book. The book 
contains fish recipes, including the traditional product from Dolina Karpia, the 
Zator Carp. As part of the program, an eco-tourism guide has been developed 
titled Dolina Karpia. It is worth mentioning that these activities are incorporated 
into the complex support provided to Dolina Karpia by MARR S.A. In 2006, as 
part of the INCORD (INTERREG III C), a study of the development of the terrain 
around the Piastowski and Tęczak excavation pit water reservoirs in the Zator 
district was drawn up. Thanks to the numerous efforts aimed at developing 
Dolina Karpia, not only by the Małopolska Agency for Regional Development but 
also by other organizations, the place will surely start developing dynamically, 
attracting crowds of tourists whilst preserving a rich, natural environment. 



Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została powołana 

w 1993 roku, a jej ostateczny kształt został określony osiem lat później, kiedy to 
Agencja otrzymała status Regionalnej Instytucji Finansującej odpowiedzialnej 
za promocję, koordynację i dystrybucję środków budżetowych i środków Unii 
Europejskiej przeznaczonych na wsparcie sektora MSP w województwie. 
Wtedy też MARR S.A. rozszerzyła zakres usług dla inwestorów. W tym samym 
czasie stworzone zostały nowe narzędzia rozwoju gospodarczego - w Agencji 
powstał pierwszy w Małopolsce fundusz poręczeń kredytowych oraz fundusz 
pożyczkowy dla przedsiębiorców - Małopolski Fundusz Pożyczkowy.

Dziś  MARR S.A.  wspiera  samorząd  lokalny m.in.  w  promocji ofert
nieruchomości i projektów inwestycyjnych z Małopolski. Współrealizuje 
przedsięwzięcia służące promocji potencjału gospodarczego gmin i powiatów, 
zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem międzynarodowych projektów 
promujących produkty lokalne i turystykę oraz rozwiązania dla problemów 
rynku pracy i edukacji, w tym kształcenia ustawicznego. Agencja prowadzi 
również szkolenia, seminaria informacyjne dla samorządu, instytucji lokalnych 
oraz przedsiębiorców, a także świadczy usługi doradcze związane z rozwojem 
regionalnym i pozyskiwaniem środków unijnych. Obecnie MARR S.A. jest w 
trakcie prac przygotowujących tereny pod zagospodarowanie dla przyszłych 
inwestorów w Kolonii Przemysłowej nad Drwiną, natomiast od połowy lat 
dziewięćdziesiątych systematycznie zagospodarowuje obszar blisko 30 
hektarów Strefy Inwestycyjnej Kraków-Południe. Agencja planuje również 
aktywnie włączyć się w tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej 
w Małopolsce.

Kontakt:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel.: 012/ 617 66 01, fax 012/ 617 66 66
www.marr.pl; e-mail: marr@marr.pl



The Małopolska Agency for Regional Development was founded in 

1993. It took on its final structure eight years later, when it acquired the status 
of a Regional Financing Institution responsible for the promotion, coordination 
and distribution of funds and monies from the European Union designated 
for the support of the MSP sector in the voivodship. At that time, MARR S.A 
expanded their services offered to investors. At the same time, new tools 
for economic development were devised. The agency was expanded by the 
first fund for loan guarantees in Małopolska as well as a loan fund for small 
businesses – The Małopolska Loan Fund.

Today, MARR S.A. supports the local government in, amongst others, 
the promotion of real-estate offers and investment projects in Małopolska.

It takes part in carrying out actions aimed at promoting the economic 
potential of  districts and second level local government districts. MARR 
S.A. draws up and implements international projects which promote local 
products and tourism as well as find solutions to problems with employment 
and education, including life-long learning. The agency also runs workshops, 
informative seminars for local governments, institutions and small businesses. 
It also provides consulting services connected with regional development and 
acquiring EU funds. Currently, MARR S.A is working on the preparation of 
terrains to be developed by future investors in the Industrial Colony on Drwina. 
Since the mid-nineties it has systematically been developing an area of near 
30 hectares – the Investment Zone Krakow-South. The agency also plans to 
actively take part in the creation and development of business activity zones 
in Małopolska.

Contact:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel.: + 48 12/ 617 66 01, fax + 48 12/ 617 66 66
www.marr.pl; e-mail: marr@marr.pl



Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Prof. Odona Bujwida 

w Krakowie ma znaczny udział w rozwoju szkolnictwa zawodowego. 
Początki szkoły sięgają 1910r, kiedy to powstała pierwsza tego typu 
szkoła na ziemiach polskich.

W nowocześnie wyposażonej szkole uczy się ponad 900 
uczniów. Szkołą posiada szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną 
zarówno w ramach programu Leonardo da Vinci i dwustronną wymianę 
młodzieży z Francją, Czechami, Słowacją i Węgrami.

Rokrocznie w szkole odbywa się wiele konkursów zarówno 
gastronomicznych, jak i przedmiotowych.

Szkoła organizuje Małopolski Konkurs ‘Stół pięknie nakryty’, 
a także eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Każdego roku mury szkoły opuszcza ok. 190 wykwalifikowanych 
kucharzy, 30 kelnerów oraz 40 managerów gastronomii.

Większość absolwentów bez problemu znajduje pracę 
w renomowanych restauracjach na całym świecie. Marka szkoły jest 
już dziś rozpoznawalna zarówno w kraju jak i za granicą.

Kontakt:
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. Odona Bujwida 
30-523 Kraków
ul. Zamoyskiego 6
tel.: 012/ 656 04 04
zsgnr2@poczta.onet.pl



Odon Bujwid’s Gastronomic Technical School no 2 in Kraków 
has a huge impact on the development of vocational education.

The school was founded in 1910 as the first instiution of its kind 
in Poland. 900 pupils attend this modern and well-equipped school.

It conducts a number of comprehensive exchange programmes, 
such as Leonardo da Vinci and student exchanges with France, Czech 
Republic, Slovakia and Hungary.

Annually, the school organizes numerous competitions, not 
only cooking ones, but also many others, e.g. the Malopolska-wide 
Competition “A Table beautifully laid” and regional eliminations of the 
Food and Nutrition Competition. 

Every year, 190 qualified cooks, 30 waiters and 40 managers of 
catering graduate from the school.

Most of our graduates do not have any problems with finding 
a job in top restaurants around the world. The School’s brand name is 
recognised both within Poland and overseas.



PATRONAT MEDIALNY

IV Małopolski Konkurs Kulinarny:
„Stół Pięknie Nakryty –

Małopolskie Ryby na Wiosennym Stole”, 1 marca 2008r.

4th Małopolska Cooking Competition:
“A Table Beautifully Laid –

Małopolska Fish on a Spring Table”, 1st March 2008

SPONSORZY:

Wojewoda Małopolski 
Marszałek Województwa Małopolskiego

Prezydent Miasta Krakowa
Małopolski Kurator Oświaty

Faruteks Sp. z o.o. B.Piątkowski
Qubus Hotel

FHU Marlin s.c. P.Bojm 
Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Polsrebro – B.Pawlak 
PPHU Thier

Cukiernia Kasia- J.Tota
Rada Rodziców ZSG nr 2 

SPONSORZY


