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Piekarnia-cukiernia Precel w Polanicy Zdrój to stały element
tamtejszego krajobrazu. Powstała w latach 70. ubiegłego
wieku jako piekarnia Gminnej Spółdzielni Polanica. Właściciel
firmy - Michał Grudysz swoją naukę w zawodzie rozpoczął
jako 15-letni chłopak. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowej
kariery: od praktykanta, poprzez kierownika i dzierżawcę. Swój
sukces zawdzięcza ciężkiej pracy, wizji, wierności tradycji oraz
trafnym wyborom, dzięki którym kolejne pokolenie polaniczan i
kuracjuszy traktują piekarnię-cukiernię Precel jako „swój” punkt
na piekarniczej mapie południa.

Michał Grudysz przeszedł
w polanickiej piekarni wszystkie
szczeble zawodowej kariery: od
praktykanta, przez kierownika
i dzierżawcę, aż po właściciela.

Aneta Banaszak: Swoją przygodę z piekarnią rozpoczął Pan w 1987 r. ...
Michał Grudysz: Tak, prawie całe moje zawodowe życie związane
jest z tą piekarnią. Była to moja pierwsza praca, która stała się też
pasją i sposobem na życie. Kiedy zaczynałem, piekarnia zatrudniała kilkanaście osób i bardzo dobrze radziła sobie na lokalnym
rynku. Taka sytuacja utrzymywała się aż do lat dwutysięcznych,
kiedy to brak inwestycji zarówno w ludzi, jak i w park maszynowy,
zaczął negatywnie odbijać się na kondycji firmy. W takim właśnie
okresie zostałem dzierżawcą piekarni, dzięki czemu mogłem
rozpocząć realizację własnej wizji rozwoju, która wcześniej nie
spotykała się z pozytywnym odbiorem ze strony szefostwa. Moim
pierwszym posunięciem biznesowym była modernizacja i unowocześnienie maszyn oraz remont pieców węglowych, które postanowiłem zatrzymać. Działania te wpłynęły na kondycję piekarni, ale
dodatkowo udało nam się podnieść jakość pieczywa i pozyskać tym
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samym nowych klientów. Zatrudniłem kolejnych pracowników
i wreszcie przystąpiłem do zakładania sklepów firmowych. W 2005
roku uruchomiłem pierwszy sklep w Polanicy, niecały rok później
kolejne w Dusznikach i Kłodzku. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Obecnie piekarnia-cukiernia ma osiem sklepów firmowych
i zatrudnia ponad 40 osób.
A.B.: Przez cały ten czas zawsze przestrzegał Pan jednej zasady….
M.G.: Piekarnia przechodziła różne, lepsze lub gorsze etapy rozwoju. Razem ze mną rozwijała się też moja konkurencja, zmieniała się
sytuacja gospodarcza. Bez względu na te elementy zawsze jednak
dbaliśmy o wysoką jakość naszego pieczywa. Staraliśmy się konkurować różnorodnością asortymentu, ale nigdy ceną. Zwłaszcza
kosztem jakości. Uruchomienie deserowni (wkrótce planowane jest
jej oficjalne otwarcie – przyp. red.) spowodowało, że staliśmy się
jeszcze bardziej atrakcyjni dla naszych klientów. Poprawiły się też
warunki i przestrzeń pracy naszych pracowników. Ponadto wdrożyliśmy 24-godzinny system pracy.
A.B.: Co jest najważniejszym wyróżnikiem Waszej piekarni?
M.G.: Myślę, że po pierwsze, jest to duże zróżnicowanie asortymentu, uwzględnianie przy jego planowaniu gustów klientów
i rynkowych trendów, a także wierność tradycji przy zachowaniu
ciągłej kontroli jakości. Nie robimy tak zwanej masowej produkcji.
Niektóre nasze chleby są bardzo czasochłonne i wymagają udziału
pracy ręcznej. Poza tym pieczywo w naszej piekarni wypiekane jest
zgodnie z tradycyjnymi recepturami i w tradycyjny sposób, w starych piecach węglowych.
A.B.: Wielu klientów zwraca uwagę, że Wasze wyroby mają bardzo
charakterystyczny smak.
M.G.: W dużej mierze zawdzięczamy to zachowaniu starej technologii wypieku oraz przestrzeganiu receptur na etapie przygotowywania ciasta. Pieczywo wypiekane w piecu węglowym ma charak-
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w dzieży, długi jest też czas wypieku.
Dzięki temu jednak uzyskujemy bochenki
o wyjątkowym miękiszu, odpowiednio
wilgotnym i porowatym oraz z idealnie
chrupiącą skórką. Co ciekawe, często na
życzenie klientów, mocno przypiekamy
ten chleb, który po wyjęciu z pieca ma
bardzo twardą i prawie czarną skórkę.
Zaletą Pasterskiego jest też to, że długo

ski nadzór, ale i zaufanie do pracowników.
Istotne jest też posiadanie wizji rozwoju
własnej firmy oraz świadomość konieczności inwestowania w specjalistów i park
maszynowy. Trzeba także umieć wsłuchiwać się w rynek oraz w potrzeby swoich
klientów. Najważniejsza jest jednak stała
kontrola jakości, która zaczyna się już na
etapie receptury. Jeżeli klient jest zadoFot. Omnibrand

terystyczny smak i bardziej uwydatniony
aromat. Poza tym, dzięki takiej technologii
udaje się uzyskać wyroby powtarzalne,
rozpoznawane i cenione przez naszych
klientów. Ciekawe jest też to, że każdy
zakład ma swój niepowtarzalny mikroklimat. Takie same chleby wypieczone
w piecach węglowych w dwóch różnych
zakładach zawsze będą różnić się smakiem. Nasze piece mają 45 lat, ale w dalszym ciągu są niezastąpione. Równo pieką
i parują. I na pewno tak długo jak to możliwe nie będziemy z nich rezygnować.
A.B.: Jakie typy chlebów cieszą się dziś
największym zainteresowaniem konsumentów?
M.G.: Jak wspominałem, nasz asortyment
piekarniczy jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej sprzedaje się oczywiście
pieczywa podstawowego. Popularne są
chleby baltonowskie, wiejskie, okrągłe
i posypane mąką. W ostatnim czasie dużą
popularnością cieszy się gatunkowe pieczywo ciemne oraz chleby o charakterze
prozdrowotnym lub z wysokiej jakości dodatkami, na przykład chleb ProBody czy
chleb z nasionami chia, który jest w naszej
ofercie od pojawienia się na rynku, czyli
od 2014 r. Pieczywem z oferty firmy KOMPLET Polska, który również znakomicie
się u nas sprzedaje jest chleb Słowiański.
Popyt na określone gatunki chleba bywa
zróżnicowany czasowo. Zdecydowanie
„topowym” produktem w okresie świąt
oraz w sezonie turystycznym jest chleb
Pasterski z KOMPLET Polska. Jest w naszej
stałej ofercie od 11 lat i w dalszym ciągu
najszybciej znika z półek. Ten chleb nie
ma sobie równych.

zachowuje świeżość, a przy odpowiednim
przechowywaniu również chrupkość. Jest
on też naszym „towarem eksportowym”,
gdyż turyści często wywożą go z Polanicy
również za granicę. Ma swoich fanów
między innymi w Stanach Zjednoczonych,
Holandii, Grecji czy Hiszpanii. Podobnie
jak nasze góry, kojarzy się z naturą i tradycją. Jak go więc nie lubić?

A.B.: Dlaczego akurat chleb Pasterski jest
tak popularny?
M.G.: Jest to pieczywo, które zarówno
w smaku, formie, jak i technologii wytwarzania jest typowym chlebem tradycyjnym. Cykl produkcyjny Pasterskiego
nie jest krótki: ciasto długo dojrzewa

A.B.: Udało się Panu stworzyć miejsce, które
jest dużą wartością i mocnym elementem
lokalnej społeczności, o czym świadczą
chociażby nagrody zdobywane przez
piekarnię. Jaki jest Pana przepis na sukces
w branży piekarskiej?
M.G.: Ważna jest ciężka praca, właściciel-

- Ważna jest ciężka praca, właścicielski nadzór,
ale i zaufanie do pracowników – mówi szef
piekarni-cukierni Precel.

wolony z jakości zakupionych produktów,
wówczas z pewnością do nas wróci. Jeśli
jest zadowolony tylko z ceny to raczej już
go nie zobaczymy. Dlatego nigdy nie kierowałem się popularną wśród niektórych
przedsiębiorców zasadą „CCC” – Cena
Czyni Cuda”. Tylko odpowiednia jakość
produktów gwarantuje nam lojalnych
klientów, a tym samym stałość naszego
biznesu.

Fot. Precel

Dziękuję za rozmowę

Pieczywo w piekarni Precel produkowane
jest w oparciu o tradycyjne receptury
i wypiekane w starych piecach węglowych.
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