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Grzegorz Mielnicki

Podczas tegorocznego krakow-
skiego Święta Rzemiosła Grze-
gorz Mielnicki został uhonoro-
wany tytułem Rzemieślnika 
Roku 2013. Oprócz zaszczyt-
nego tytułu otrzymał piękną 
statuetkę oraz okolicznościo-
wy dyplom. 

Jakim rzemieślnikiem trze-
ba być, aby uzyskać uznanie 
środowiska? 

Najłatwiej odpowiedzieć – 
dobrym. Ale przecież wielu 
z nas jest doskonałymi fachow-
cami, świetnymi kolegami. 
A nie triumfują w plebiscytach. 
Trzeba naprawdę wykazać się 
wielką życzliwością i pracą 
społeczną. Grzegorz Mielnicki 
śmiało może mówić, że zapału 
do działania mu nie brakuje. 
Od dwudziestu lat działa w Iz-
bie Rzemiosła i Przedsiębior-
czości, drugą kadencję jest 
członkiem Zarządu Małopol-
skiej Izby Rzemiosła i Przed-
siębiorczości, a od roku zastęp-
cą prezesa. Ponadto działa 
w Zarządzie Cechu od kilku ka-

dencji. Jest też członkiem Kra-
jowej Rzemieślniczej Izby Op-
tycznej. Optycy to mocna gru-
pa rzemieślnicza w Krakowie. 
Optyk to rzemieślnik, nie le-
karz, ale przecież działa na sty-
ku zawodu medycznego dobie-
rając pomoc optyczną jaką są 
np. okulary. 

Grzegorz Mielnicki w 1996 
roku zdał egzamin mistrzow-
ski. W tym roku mija 25-lecie 
działania jego firmy, która no-
si nazwę MiB Optic i ma w tej 
chwili sześć salonów w Krako-
wie, główna siedziba znajduje 
się przy ul. Krowoderskiej 58. 

– Zawód optyka to ciągła 
nauka i specjalizacja,ale też 
wielka satysfakcja z faktu po-
magania ludziom – przekonu-
je Grzegorz Mielnicki. – Teraz 
nadszedł czas, aby wykorzy-
stać doświadczenie i umiejęt-
ności w pracy na rzecz wszyst-
kich mieszkańców Krakowa. 
Dlatego zdecydowałem się 
na udział w wyborach do Ra-
dy Miasta.

Powszechny samorząd gospodarczy lekiem na zło?

13 października w krakowskim 
hotelu Best Wester Premier 
przy ul. Opolskiej 14a odbędzie 
się I Kongres Małopolskich Or-
ganizacji Gospodarczych. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Ma-
łopolskie Porozumienie Orga-
nizacji Gospodarczych, organ 
stosunkowo młody, bo działają-
cy od kwietnia 2013 roku, ale 
bardzo prężny i zrzeszający 
praktycznie wszystkie organi-
zacje o charakterze gospodar-
czym. Wśród założycieli znaj-
duje się także Krakowska Kon-
gregacja Kupiecka. 

– Nie mogło nas zabraknąć 
w gronie instytucji, którym za-
leży na rozwoju gospodarczym 
i dobrobycie Małopolski – mówi 
Wiesław Jopek, prezes KKK. – 
Z ochotą włączyliśmy się do or-
ganizacji kongresu. Zaprosili-
śmy do udziału prof. Jerzego 

Hausnera, który wygłosi wykład 
o „Innowacyjnej gospodarce”. 
Krakowski radny Janusz 
Chwajoł będzie mówił o potrze-

bie wprowadzenia powszechnej 
przynależności do samorządu 
gospodarczego, a prezes MIRiP 
Janusz Kowalski o problemach 

szkolnictwa zawodowego. 
Przedstawiciele instytucji zrze-
szonych w MPOG przybliżą 
problemy z jakimi spotykają się 
w działalności gospodarczej. Du-
żo uwagi poświęcimy szkolni-
ctwu zawodowemu. Interesują-
cy jest bowiem fakt, że państwa, 
które mają konkurencyjne go-
spodarki i niskie bezrobocie, ma-
ją wysokiej klasy edukację za-
wodową. W krajach z dużymi 
problemami gospodarczymi jak 
Hiszpania, Grecja czy Włochy 
obserwujemy podobną sytuację 
jak w Polsce. Mamy do czynie-
nia z wysokim poziomem wy-
kształcenia akademickiego, 
przy jednoczesnym braku fa-
chowców i wysokim bezrobo-
ciem wśród młodych. Dlatego 
z takim uporem podczas corocz-
nego grudniowego święta kupca 
przeprowadzamy obrzęd paso-

wania na kupca. To potwierdze-
nie kwalifikacji do obsługi klien-
ta i rzetelnego pełnienia funkcji 
kupca. W handlu i gastronomii 
jest ogromnie dużo przypadko-
wych pracowników. Nasi przod-
kowie powiedzieliby wprost – 
partaczy. Większość z tytułami 
magistrów. Staramy się tym zja-
wiskom przeciwdziałać. 

Podobnie myśli i mówi Ja-
nusz Kowalski, prezes Małopol-
skiej Izby Rzemiosła i Przedsię-

biorczości w Krakowie. – W rze-
miośle od zawsze było szkolenie 
mistrz-uczeń. Kraje zachodnie 
przyjeżdżały obserwować na-
sze szkolnictwo zawodowe. Dziś 
jest na odwrót. To my jeździmy 
na Zachód uczyć się tego, co 
niegdyś stanowiło o naszej po-
tędze. Warsztaty rzemieślnicze 
przeważnie opierają się na prze-
kazywaniu wiadomości. Niejed-
nokrotnie są to tajemnice zawo-
dowe, pielegnowane z dziada 
pradziada. O wielkości mistrza 
stanowi fakt, że potrafi nauczyć 
zawodu tak, by uczeń stawał się 
lepszy od niego. Ustanowienie 
powszechnego samorządu go-
spodarczego pozwoli na repre-
zentowanie interesów polskich 
przedsiębiorców przez jeden or-
gan. Dlatego z wszystkich sił 
musimy starać sie o jak najszyb-
sze jego ustanowienie.

Kontrowersje. Do głównych barier rozwoju rzemiosła należy brak powszechnej przynależności do organizacji gospodarczych

Prezes KKK Wiesław Jopek dokonuje aktu pasowania na kupców 
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Chcemy powrotu 
do normalności, która 
obowiązuje w innych 
krajach, czyli powrotu 
do powszechnego 
samorządu 
gospodarczego

Ewa Krzywdzińska

To jedna z najbardziej aktyw-
nych kobiet w Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej. Wszę-
dzie jej pełno, włącza się w or-
ganizację wielu imprez. Jest 
prezesem i właścicielką Gieł-
dy Samochodowo-Handlowej 
w Krakowie. Przekonuje, że 
jest entuzjastką wolnego ryn-
ku wspierającą rozwój przed-
siębiorczości w Polsce. 

– Zdecydowałam się kandy-
dować do Rady Miasta Krako-
wa z uwagi na własne doświad-
czenie życiowe. W stanie wojen-
nym wyjechałam z mężem 
do USA. Po dwudziestu latach 
postanowiliśmy wrócić i spró-
bować sił w biznesie. Osiągnęli-
śmy sukces zakładając giełdę 
Samochodowo-Handlową – in-
formuje Ewa Krzywdzińska. – 
Dziś daję pracę ponad 1500 oso-
bom, mieszkańcom Krakowa. 
Aktywnie wspieram rozwój ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 
Za utworzenie wielu miejsc pra-
cy zostałam nagrodzona w tym 
roku Piórem Biznesu. 

Jako kandydatka do Rady 
Miasta Krakowa ma gotową li-
stę problemów, które chciałaby 
rozwiązać. Jako mieszkanka 
Prądnika Białego narzeka 
na uciążliwości związane z bra-
kiem północnej obwodnicy 
miasta oraz brakiem odpo-
wiedniej liczby miejsc parkin-
gowych. 

– Całym sercem jestem za li-
kwidacją pieców węglowych 
w mieście, by obniżyć emisję 
dwutlenku węgla – zapewnia 
Ewa Krzywdzińska i dodaje:  – 
Chociaż zawodowo jestem 
związana z motoryzacją, to 
jednak drogie mojemu sercu 
są dobre rozwiązania komuni-
kacji publicznej. Jestem zwo-
lenniczką jak najszybszego 
wybudowania nowych linii 
tramwajowych i kto wie czy 
nie metra. Myślę, że doświad-
czenie życiowe i energię mo-
głabym dobrze wykorzystać 
pełniąc funkcję radnej. Tym 
bardziej, że lubię pracować 
z ludźmi i dla ludzi.
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O mizernej reprezentacji śro-
dowiska kupiecko-rzemieślni-
czego w Radzie Miasta Krako-
wa mówi się nie od dziś. Dlate-
go Krakowska Kongregacja 
Kupiecka oraz Małopolska Iz-
ba Rzemiosła i Przedsiębior-
czości postanowiły wystawić 
swoich kandydatów do tego 
najważniejszego w mieście or-
ganu samorządowego. 

Teraz tylko Janusz Chwajoł, 
właściciel zakładu kamieniar-
skiego, radny z ramienia Plat-
formy Obywatelskiej jest re-
prezentantem rzemiosła i ku-
piectwa w Radzie Miasta. 

– Współpraca z Januszem 
Chwajołem układa się znako-
micie – zapewnia Wiesław 
Jopek, prezes Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej. – Jest 
otwarty na nasze sugestie, sta-
ra się pomagać we wszystkich 
problemach. To właśnie dzięki 
niemu udało się wywalczyć 
uchwałę o zamrożeniu stawek 
dzierżwnych na wszystkich 
krakowskich targowiskach 
do roku 2020. On był najwięk-

szym orędownikiem uchwały 
o branżach chronionych, która 
skutkuje między innymi mniej-
szymi stawkami czynszowymi 
dla zakładów rzemieślniczych 
świadczących rzadkie, wręcz 
zanikające usługi: szewc, 
szklarz, zegarmistrz. 

Prezes Wiesław Jopek jest 
przekonany, że zarówno wy-
wodzący się ze środowiska rze-
mieślniczego Grzegorz Miel -
nicki jak i Ewa Krzywdzińska, 
reprezentująca kupiectwo, 
znakomicie sprawdzą się w ro-
li radnych. Znają doskonale 
środowisko, wiedzą o jego po-
trzebach. 

Również Janusz Kowalski, 
prezes Małopolskiej Izby Rze-
miosła i Przedsiębiorczości 
w Krakowie zabiegał będzie 
o to, by Grzegorz Mielnicki 
i Ewa Krzywdzińska uzyskali 
jak największe poparcie wśród 
wyborców: – Rzemiosło to po-
ważna branża przynosząca 47 
proc. PKB i zaspakająca 76 
proc. zapotrzebowania na usłu-
gi – mówi. – Nie jesteśmy w za-
dowalający sposób reprezento-
wani w organach ustawodaw-
czych. Być może dlatego, że nie 
ma powszechnego samorządu 
gospodarczego, który mógłby 
upomnieć się o przysługujące 
nam prawa. Dlatego z taką de-
terminacją walczymy o przy-
wrócenie tego samorządu. 
(MAS) 

Wybory 
Na 43 radnych w Radzie Miasta 
Krakowa tylko jeden jest repre-
zentantem środowiska rze-
mieślniczego i kupieckiego. To 
musi się zmienić. Obok przed-
stawiamy sylwetki naszych 
kandydatów do Rady Miasta. 

Musimy zadbać 
o swoich ludzi 
w Radzie Miasta
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gorz Mielnicki został uhonoro-
wany tytułem Rzemieślnika 
Roku 2013. Oprócz zaszczyt-
nego tytułu otrzymał piękną 
statuetkę oraz okolicznościo-
wy dyplom. 

Jakim rzemieślnikiem trze-
ba być, aby uzyskać uznanie 
środowiska? 

Najłatwiej odpowiedzieć – 
dobrym. Ale przecież wielu 
z nas jest doskonałymi fachow-
cami, świetnymi kolegami. 
A nie triumfują w plebiscytach. 
Trzeba naprawdę wykazać się 
wielką życzliwością i pracą 
społeczną. Grzegorz Mielnicki 
śmiało może mówić, że zapału 
do działania mu nie brakuje. 
Od dwudziestu lat działa w Iz-
bie Rzemiosła i Przedsiębior-
czości, drugą kadencję jest 
członkiem Zarządu Małopol-
skiej Izby Rzemiosła i Przed-
siębiorczości, a od roku zastęp-
cą prezesa. Ponadto działa 
w Zarządzie Cechu od kilku ka-

dencji. Jest też członkiem Kra-
jowej Rzemieślniczej Izby Op-
tycznej. Optycy to mocna gru-
pa rzemieślnicza w Krakowie. 
Optyk to rzemieślnik, nie le-
karz, ale przecież działa na sty-
ku zawodu medycznego dobie-
rając pomoc optyczną jaką są 
np. okulary. 

Grzegorz Mielnicki w 1996 
roku zdał egzamin mistrzow-
ski. W tym roku mija 25-lecie 
działania jego firmy, która no-
si nazwę MiB Optic i ma w tej 
chwili sześć salonów w Krako-
wie, główna siedziba znajduje 
się przy ul. Krowoderskiej 58. 
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nauka i specjalizacja,ale też 
wielka satysfakcja z faktu po-
magania ludziom – przekonu-
je Grzegorz Mielnicki. – Teraz 
nadszedł czas, aby wykorzy-
stać doświadczenie i umiejęt-
ności w pracy na rzecz wszyst-
kich mieszkańców Krakowa. 
Dlatego zdecydowałem się 
na udział w wyborach do Ra-
dy Miasta.
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przy ul. Opolskiej 14a odbędzie 
się I Kongres Małopolskich Or-
ganizacji Gospodarczych. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Ma-
łopolskie Porozumienie Orga-
nizacji Gospodarczych, organ 
stosunkowo młody, bo działają-
cy od kwietnia 2013 roku, ale 
bardzo prężny i zrzeszający 
praktycznie wszystkie organi-
zacje o charakterze gospodar-
czym. Wśród założycieli znaj-
duje się także Krakowska Kon-
gregacja Kupiecka. 

– Nie mogło nas zabraknąć 
w gronie instytucji, którym za-
leży na rozwoju gospodarczym 
i dobrobycie Małopolski – mówi 
Wiesław Jopek, prezes KKK. – 
Z ochotą włączyliśmy się do or-
ganizacji kongresu. Zaprosili-
śmy do udziału prof. Jerzego 

Hausnera, który wygłosi wykład 
o „Innowacyjnej gospodarce”. 
Krakowski radny Janusz 
Chwajoł będzie mówił o potrze-

bie wprowadzenia powszechnej 
przynależności do samorządu 
gospodarczego, a prezes MIRiP 
Janusz Kowalski o problemach 

szkolnictwa zawodowego. 
Przedstawiciele instytucji zrze-
szonych w MPOG przybliżą 
problemy z jakimi spotykają się 
w działalności gospodarczej. Du-
żo uwagi poświęcimy szkolni-
ctwu zawodowemu. Interesują-
cy jest bowiem fakt, że państwa, 
które mają konkurencyjne go-
spodarki i niskie bezrobocie, ma-
ją wysokiej klasy edukację za-
wodową. W krajach z dużymi 
problemami gospodarczymi jak 
Hiszpania, Grecja czy Włochy 
obserwujemy podobną sytuację 
jak w Polsce. Mamy do czynie-
nia z wysokim poziomem wy-
kształcenia akademickiego, 
przy jednoczesnym braku fa-
chowców i wysokim bezrobo-
ciem wśród młodych. Dlatego 
z takim uporem podczas corocz-
nego grudniowego święta kupca 
przeprowadzamy obrzęd paso-

wania na kupca. To potwierdze-
nie kwalifikacji do obsługi klien-
ta i rzetelnego pełnienia funkcji 
kupca. W handlu i gastronomii 
jest ogromnie dużo przypadko-
wych pracowników. Nasi przod-
kowie powiedzieliby wprost – 
partaczy. Większość z tytułami 
magistrów. Staramy się tym zja-
wiskom przeciwdziałać. 

Podobnie myśli i mówi Ja-
nusz Kowalski, prezes Małopol-
skiej Izby Rzemiosła i Przedsię-

biorczości w Krakowie. – W rze-
miośle od zawsze było szkolenie 
mistrz-uczeń. Kraje zachodnie 
przyjeżdżały obserwować na-
sze szkolnictwo zawodowe. Dziś 
jest na odwrót. To my jeździmy 
na Zachód uczyć się tego, co 
niegdyś stanowiło o naszej po-
tędze. Warsztaty rzemieślnicze 
przeważnie opierają się na prze-
kazywaniu wiadomości. Niejed-
nokrotnie są to tajemnice zawo-
dowe, pielegnowane z dziada 
pradziada. O wielkości mistrza 
stanowi fakt, że potrafi nauczyć 
zawodu tak, by uczeń stawał się 
lepszy od niego. Ustanowienie 
powszechnego samorządu go-
spodarczego pozwoli na repre-
zentowanie interesów polskich 
przedsiębiorców przez jeden or-
gan. Dlatego z wszystkich sił 
musimy starać sie o jak najszyb-
sze jego ustanowienie.
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obowiązuje w innych 
krajach, czyli powrotu 
do powszechnego 
samorządu 
gospodarczego

Ewa Krzywdzińska

To jedna z najbardziej aktyw-
nych kobiet w Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej. Wszę-
dzie jej pełno, włącza się w or-
ganizację wielu imprez. Jest 
prezesem i właścicielką Gieł-
dy Samochodowo-Handlowej 
w Krakowie. Przekonuje, że 
jest entuzjastką wolnego ryn-
ku wspierającą rozwój przed-
siębiorczości w Polsce. 

– Zdecydowałam się kandy-
dować do Rady Miasta Krako-
wa z uwagi na własne doświad-
czenie życiowe. W stanie wojen-
nym wyjechałam z mężem 
do USA. Po dwudziestu latach 
postanowiliśmy wrócić i spró-
bować sił w biznesie. Osiągnęli-
śmy sukces zakładając giełdę 
Samochodowo-Handlową – in-
formuje Ewa Krzywdzińska. – 
Dziś daję pracę ponad 1500 oso-
bom, mieszkańcom Krakowa. 
Aktywnie wspieram rozwój ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 
Za utworzenie wielu miejsc pra-
cy zostałam nagrodzona w tym 
roku Piórem Biznesu. 

Jako kandydatka do Rady 
Miasta Krakowa ma gotową li-
stę problemów, które chciałaby 
rozwiązać. Jako mieszkanka 
Prądnika Białego narzeka 
na uciążliwości związane z bra-
kiem północnej obwodnicy 
miasta oraz brakiem odpo-
wiedniej liczby miejsc parkin-
gowych. 

– Całym sercem jestem za li-
kwidacją pieców węglowych 
w mieście, by obniżyć emisję 
dwutlenku węgla – zapewnia 
Ewa Krzywdzińska i dodaje:  – 
Chociaż zawodowo jestem 
związana z motoryzacją, to 
jednak drogie mojemu sercu 
są dobre rozwiązania komuni-
kacji publicznej. Jestem zwo-
lenniczką jak najszybszego 
wybudowania nowych linii 
tramwajowych i kto wie czy 
nie metra. Myślę, że doświad-
czenie życiowe i energię mo-
głabym dobrze wykorzystać 
pełniąc funkcję radnej. Tym 
bardziej, że lubię pracować 
z ludźmi i dla ludzi.
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O mizernej reprezentacji śro-
dowiska kupiecko-rzemieślni-
czego w Radzie Miasta Krako-
wa mówi się nie od dziś. Dlate-
go Krakowska Kongregacja 
Kupiecka oraz Małopolska Iz-
ba Rzemiosła i Przedsiębior-
czości postanowiły wystawić 
swoich kandydatów do tego 
najważniejszego w mieście or-
ganu samorządowego. 

Teraz tylko Janusz Chwajoł, 
właściciel zakładu kamieniar-
skiego, radny z ramienia Plat-
formy Obywatelskiej jest re-
prezentantem rzemiosła i ku-
piectwa w Radzie Miasta. 

– Współpraca z Januszem 
Chwajołem układa się znako-
micie – zapewnia Wiesław 
Jopek, prezes Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej. – Jest 
otwarty na nasze sugestie, sta-
ra się pomagać we wszystkich 
problemach. To właśnie dzięki 
niemu udało się wywalczyć 
uchwałę o zamrożeniu stawek 
dzierżwnych na wszystkich 
krakowskich targowiskach 
do roku 2020. On był najwięk-

szym orędownikiem uchwały 
o branżach chronionych, która 
skutkuje między innymi mniej-
szymi stawkami czynszowymi 
dla zakładów rzemieślniczych 
świadczących rzadkie, wręcz 
zanikające usługi: szewc, 
szklarz, zegarmistrz. 

Prezes Wiesław Jopek jest 
przekonany, że zarówno wy-
wodzący się ze środowiska rze-
mieślniczego Grzegorz Miel -
nicki jak i Ewa Krzywdzińska, 
reprezentująca kupiectwo, 
znakomicie sprawdzą się w ro-
li radnych. Znają doskonale 
środowisko, wiedzą o jego po-
trzebach. 

Również Janusz Kowalski, 
prezes Małopolskiej Izby Rze-
miosła i Przedsiębiorczości 
w Krakowie zabiegał będzie 
o to, by Grzegorz Mielnicki 
i Ewa Krzywdzińska uzyskali 
jak największe poparcie wśród 
wyborców: – Rzemiosło to po-
ważna branża przynosząca 47 
proc. PKB i zaspakająca 76 
proc. zapotrzebowania na usłu-
gi – mówi. – Nie jesteśmy w za-
dowalający sposób reprezento-
wani w organach ustawodaw-
czych. Być może dlatego, że nie 
ma powszechnego samorządu 
gospodarczego, który mógłby 
upomnieć się o przysługujące 
nam prawa. Dlatego z taką de-
terminacją walczymy o przy-
wrócenie tego samorządu. 
(MAS) 

Wybory 
Na 43 radnych w Radzie Miasta 
Krakowa tylko jeden jest repre-
zentantem środowiska rze-
mieślniczego i kupieckiego. To 
musi się zmienić. Obok przed-
stawiamy sylwetki naszych 
kandydatów do Rady Miasta. 

Musimy zadbać 
o swoich ludzi 
w Radzie Miasta


