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W∏aÊciciele ciechociƒskiej piekarni „POLKORN”  -
Anna i Jaros∏aw Zieliƒscy z wykszta∏cenia sà teatrologami.
Studiowali teatrologi´ na Uniwersytecie ¸ódzkim, a
nast´pnie  w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Teatralnej w
Warszawie i swoje kariery zawodowe rozpocz´li zgodnie
ze zdobytym wykszta∏ceniem. Jeszcze kilkanaÊcie lat
temu pani Anna pracowa∏a w Teatrze Ateneum w War-
szawie, zaÊ pan Jaros∏aw w Teatrze Telewizji. Dodatkowo
przygotowywali krótkie filmowe reklamówki i programy
dokumentalne i to raczej z tym wiàzali swoje plany na
rozwój zawodowy. W roku 1990 ze wzgl´dów rodzin-
nych przyjechali do Ciechocinka, miasta rodzinnego
Anny Zieliƒskiej. Aby zarabiaç na ˝ycie przej´li wtedy
starà spo∏emowskà piekarni´ mieszczàcà si´ przy ulicy
Widok. Ich wczeÊniejsze doÊwiadczenia z piekarniami
ogranicza∏y si´ do czasów studenckich, kiedy to po
sesjach na uczelni dorywczo zarabiali na letnie wakacje.
Wypiek chleba w Ciechocinku mia∏ byç tylko krótkim
epizodem w ich ˝yciu. Dzi´ki niemu mieli zarobiç na
kosztowny sprz´t telewizyjny i poÊwi´ciç si´ produkcji
filmowych dokumentów. ̊ ycie jednak bywa przewrotne
i ju˝ kilka lat póêniej okaza∏o si´, ˝e to w∏aÊnie piekar-
nictwu poÊwi´cà si´ bez reszty.

W roku 1990 wymyÊlili, ˝e b´dà wypiekaç bagietki,
w Polsce znane raczej tylko z filmów i opowiadaƒ o Pa-
ry˝u. To by∏ strza∏ w dziesiàtk´. Zapotrzebowanie na
„metrowe bu∏ki” by∏o du˝e, trudno by∏o nadà˝yç z pro-
dukcjà, interes si´ rozwija∏. Szybko jednak pojawili si´
naÊladowcy, którzy równie˝ postanowili zarobiç na ta-
kim samym pomyÊle. Wtedy to w∏aÊciciele POLKORNU
zmienili profil produkcji. Przywrócili stare, tradycyjne
receptury, postawili na wypieki oparte na bazie natural-
nego kwasu chlebowego oraz ciemnych màk pszennych
i ̋ ytnich. Ich pieczywo by∏o smaczne, dzi´ki naturalnym
sk∏adnikom zachowywa∏o Êwie˝oÊç nawet przez kilka
dni. Docenili to klienci, a przecie˝ w dobie gospodarki
rynkowej to oni decydujà o sukcesie przedsi´wzi´cia.
O ciechociƒskim chlebie wiejskim z piekarni POLKORN
by∏o g∏oÊno w okolicy. W 1999 roku w plebiscycie na-
szego miesi´cznika zosta∏ on nawet wybrany „Ciecho-
ciƒskim Produktem Roku”.

Najwa˝niejsze jednak by∏o to, ̋ e w∏aÊciciele piekarni
ca∏y czas si´ rozwijali i to pod wieloma wzgl´dami. Pod-
patrywanie tego, co robià inni - nie tylko w kraju, ale
i poza jego granicami, ciàg∏e doszkalanie si´, kiedy tylko
nadarza si´ okazja- czy to na kursach, szkoleniach ofe-
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rowanych przez dostawców, targach i wystawach pie-
karniczych, sta∏ym kontakcie z najwi´kszymi autorytetami
zawodu i Êledzeniu fachowej prasy i wydawnictw. W
Êlad za inwestycjami w siebie sz∏y te˝ inwestycje w za-
k∏ad pracy. Wyremontowane pomieszczenia, wybudo-
wane kolejne budynki i przede wszystkim ciàg∏e zakupy
nowoczesnego sprz´tu u∏atwiajàcego ci´˝kà prac´ pie-
karzy. Dzisiejszy POLKORN w niczym ju˝ nie przypomina
spo∏emowskiej piekarni sprzed lat. W jego ramach fun-
kcjonujà cztery niezale˝ne piekarnie. Pierwsza z nich
to chlebowa, wytwarzajàca podstawowy produkt, czyli
tradycyjne i foremkowe chleby o ró˝nych smakach.
Kolejna wytwarza drobne pieczywo pszenne, czyli tra-
dycyjne bu∏ki i bu∏eczki. Nast´pna to ciastkarnia wypie-
kajàca bardzo szeroki i zró˝nicowany asortyment ciast,
ciastek i ciasteczek. Jest te˝ pracownia piekarska pra-
cujàca na potrzeby firmowego sklepu. W POLKORNIE
na dob´ zu˝ywa si´ prawie 6 ton màki, z której powstaje
prawie 400 ró˝nych wyrobów. Codziennie o Êwicie z
produktami z Ciechocinka wyje˝d˝a 15 dostawczych
samochodów,  które dostarczajà towar kilkuset odbior-
com w promieniu oko∏o 100 kilometrów. Przed rokiem
- 26 maja przy piekarni otwarto uroczyÊcie Pracowni´
Rzemios∏a Piekarskiego, pierwszy tego typu zak∏ad w
regionie. NowoczeÊnie wyposa˝ony sklep z pieczywem
przyciàga klientów nie tylko z Ciechocinka. Przyje˝d˝ajà
si´ tu zaopatrywaç goÊcie z Torunia, W∏oc∏awka i oko-
licznych miejscowoÊci, cz´sty jest równie˝ widok kura-
cjuszy, którzy przed powrotem do domów zabierajà po
kilkanaÊcie ciechociƒskich wyrobów. W Pracowni nie
tylko kupuje si´ pieczywo. Mo˝na na bie˝àco obserwo-
waç prac´ piekarzy od formowania ciasta a˝ do degus-
tacji, mo˝na tak˝e przysiàÊç na chwil´ i wypiç do wy-

twarzanych tu ciastek kaw´. Chocia˝ wypoczynku w∏aÊ-
nie tu przy kawie nie polecamy, bo w sklepie przez ca∏y
czas panuje wielki ruch, a w okresach przed typowo
polskimi „d∏ugimi weekendami” mo˝na sobie przypo-
mnieç jak wyglàda∏y kolejki kilkakrotnie zakr´cajàce w
sklepie i koƒczàce si´ na chodniku przed wejÊciem.

Na sukces POLKORNU pracujà nie tylko w∏aÊciciele,
ale i liczna grupa zatrudnionych tu pracowników. Aktu-
alnie jest ich prawie pi´çdziesi´ciu, a fach piekarski
pozna∏o tutaj ju˝ ponad 100 osób. Sà oni ch´tnie za-
trudniani przez okoliczne piekarnie, a niektórzy za∏o˝y-
li ju˝ nawet w∏asne zak∏ady rzemieÊlnicze. W trakcie
rozmów przy przygotowywaniu prezentacji POLKORNU
Jaros∏aw Zieliƒski stwierdzi∏, ˝e stara si´ przywróciç w
swojej piekarni godnoÊç zawodowà piekarza. Twierdzi,
˝e aby osiàgnàç mistrzostwo w tym fachu trzeba si´
uczyç wcale nie mniej ni˝ na przyk∏ad w nowoczesnych
technologiach komputerowych. W zak∏adzie pod okiem
mistrzów piekarstwa praktycznà wiedz´ zdobywajà
uczniowie z Zespo∏u Szkó∏ nr 2 z Aleksandrowa Kujaws-
kiego. Piekarnia ch´tnie przyjmuje tak˝e wycieczki
szkolne z innych miejscowoÊci, których uczestnicy
czasami mogà nawet pod okiem fachowców samodziel-
nie wypiec piekarskie smako∏yki. DoÊwiadczyli tego
niedawno uczniowie z niemieckiej szko∏y z Salzhem-
mendorf, którzy byli goÊçmi ciechociƒskich gimnazja-
listów. Wyje˝d˝ali oni do domów z w∏asnor´cznie wy-
pieczonym w POLKORNIE pieczywem.

Paƒstwo Zieliƒscy znani sà w Ciechocinku nie tylko
ze znakomitego pieczywa. Od poczàtku swojej
dzia∏alnoÊci czynnie uczestniczà w ˝yciu spo∏ecznym
kurortu. Wspomagajà akcje charytatywne, wspierajà
imprezy organizowane przez szko∏y, instytucje kulturalne
i fundacje. Wspierajà m∏odych pi∏karzy z ciechociƒskiego
„ZDROJU” i siatkarki z MUKS Ciechocinek, corocznie
czynnie w∏àczajà si´ w akcj´ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Sà przy tym bardzo
kreatywni, ca∏y czas tryskajà nowymi pomys∏ami.
Przyk∏adem mo˝e byç „Chleb unijny” i typowe pieczywo
z innych krajów europejskich, które pojawi∏o si´ w
Ciechocinku wraz z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej.
W swojej Pracowni organizujà pokazy, w czasie których
mo˝na podziwiaç mistrzów piekarstwa z kraju i
zagranicy. Pierwszym goÊciem, który prezentowa∏ licznie
zgromadzonej publicznoÊci sposoby formowania cha∏ek,
plecionek i innych wyrobów by∏ uczestnik mistrzostw
Êwiata w piekarnictwie, znakomity szkoleniowiec Józef
Zió∏kowski z W∏oc∏awka. W planach majà zorganizowanie
grupy fachowców i utworzenie Ciechociƒskich
Warsztatów Rzemios∏a Piekarskiego, gdzie b´dà
organizowane szkolenia i pokazy, chcà organizowaç
Ciechociƒskie Spotkania Piekarzy z Polski i zagranicy
(udzia∏ zapowiedzieli ju˝ mistrzowie z Austrii, W∏och,
Niemiec, Bia∏orusi, Ukrainy i S∏owacji), myÊlà tak˝e o
Âwi´cie Chleba.

Mimo, ˝e w ciàgu kilkunastu ostatnich lat piekarnia
z niedu˝ego zak∏adu rozros∏a si´ do rozmiarów ma∏ej
fabryczki, w∏aÊciciele podkreÊlajà, ̋ e ca∏y czas zachowujà
jej rzemieÊlniczy charakter. Dzi´ki temu szybciej mogà
wprowadzaç nowinki, reagujà od r´ki na sugestie klien-
tów, sà elastyczni i pewni tego, ˝e smak ich pieczywa
b´dzie zawsze rozpoznawany przez klientów. I to jest
dla nich najwa˝niejsze.            

 J.W. Lebiedziewicz
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