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Czy często jada Pan lody?
Prawie codziennie. Szczególnie chętnie 

sięgam ostatnio po bogate w  witaminy 
sorbety z owoców.

Jaka jest recepta na dobre lody?
Dobór odpowiednich składników 

i  ich właściwej ilości. Nasza dewiza to: 
Jakość, jakość, jakość!!! Produkujemy 
nasze lody wyłącznie z naturalnych skład-
ników. W  przypadku lodów mlecznych 
stosujemy śmietanę kremówkę, kiedyś 
wybijaliśmy jajka w zakładzie, a obecnie 
używamy żółtek w proszku od  sprawdzo-
nego dostawcy, który posiada własną kurzą 
fermę. Stosujemy również inne naturalne 
dodatki w postaci ręcznie przygotowywa-
nych bakalii czy wsadów owocowych. 

Jeśli chodzi o sorbety z owoców, to nasze 
sorbety są produkowane na bazie świeżych, 
ręcznie wyselekcjonowanych i  przygo-
towanych w fabryce owoców. Zawartość 
owoców w masie produktu może docho-
dzić nawet do 90 proc., jak w przypadku 
sorbetów z arbuzów. 

Jak daleko sięgają tradycje Państwa 
firmy?

Tradycje sięgają XIX wieku. Lody robił 
już mój dziadek, a potem mój ojciec. Teraz 
robię je ja, jako trzecie pokolenie, a powoli 
przygotowują się do tego dwa kolejne 
pokolenia. 

Moi rodzice pochodzili z Kresów, po 
repatriacji znaleźli się we Wrocławiu, 
a potem w Warszawie, gdzie jako kilku-
nastoletni chłopak rozpocząłem praktykę 
w Hotelu Bristol. Jestem z zawodu dyplo-
mowanym cukiernikiem. Kiedyś, aby 
otrzymać dyplom mistrza cukiernictwa, 
trzeba było zdać egzamin w Izbie Rzemieśl-
niczej, i  ja uzyskałem go w  1964 roku. 
Mam wielu wychowanków, którzy uczyli 
się u mnie zawodu. Przez całe swoje życie 
jestem rzemieślnikiem, przedsiębiorcą, dla 
którego na przemian zapalały się czerwone 
i zielone światła. Swoją działalność gospo-
darczą prowadzę od 1962 roku. Za dwa 
lata będę obchodził pięćdziesięciolecie jako 

pracodawca. Zawsze pracowałem w cukier-
nictwie, obok kilku innych projektów 
biznesowych całe życie prowadziłem swój 
własny biznes w tej właśnie branży. 

Od dziecka wyrastałem przy lodach. 
Pamiętam doskonale mojego ojca, który je 
produkował, w czasach gdy nie było jeszcze 
agregatów chłodniczych, a  czynnikiem 
chłodniczym był lód, który zimą wydoby-
wało się ze stawów lub rzek, a dodatkowo 
obsypywało się go szarą bydlęcą solą. Stąd 
z lodami jestem związany, odkąd sięgam 
pamięcią. 

Czasy socjalizmu wspominam jako 
rynek producenta, bo podstawowym 
problemem było wówczas zdobycie 
surowca. O zbyt nie należało się martwić, 
gdyż rynek był wówczas tak ubogi, że 
wszystko można było sprzedać.                    

Firma Grycan lody od pokoleń jest 
bardzo młodą firmą i liczy pięć lat. 

Technologie w  porównaniu z  tymi, 
które stosowali mój ojciec i dziadek, uległy 
dużej zmianie, stały się bardziej przemy-
słowe. W moim zakładzie ciągle wygląda 
dość szokująco to, że w jednym pomiesz-
czeniu panie obierają na przykład kiwi 
i cytryny albo wyciskają sok z owoców, a na 
hali produkcyjnej obok stoją nowoczesne 

urządzenia produkcyjne w  pełni stero-
wane przez programy komputerowe. W ten 
sposób łączymy tradycję z najnowszymi 
zdobyczami techniki.

Jakimi nowymi smakami zaskoczy nas 
w tym roku firma Grycan?

Weszliśmy na rynek detaliczny z czte-
rema smakami sorbetów z  owoców: 
z cytryn, z mango, z malin oraz z truskawek, 
a w następnych miesiącach rozszerzymy 
ten asortyment o kolejne smaki sorbetów, 
między innymi pojawi się wiśnia, czarna 
porzeczka.     

W przypadku lodów mlecznych nasze 
ostatnie nowości na rynku detalicznym to 
lody chałwowe, miętowe z czekoladą, likier 
pomarańczowy i lody pistacjowe. 

W naszych lodziarniach proponujemy 
konsumentom bardzo szeroki wybór ponad 
60 smaków lodów, w tym około 20 smaków 
sorbetów z owoców. 

Ciągle szukamy inspiracji dla nowych 
smaków. Między innymi podróżując 
po świecie, gdzie spotkać można coraz 
dziwniejsze wynalazki. Kiedy kucharze 
w luksusowych restauracjach chcą czymś 
zabłysnąć, wymyślają cuda. Widywałem 
i  próbowałem takich rzeczy w  różnych 
egzotycznych rejonach świata. Na przykład 
w Chinach w sklepowych zamrażarkach 
leżą bardzo tam popularne lody na patyku 
o smaku groszkowym. Próbowaliśmy tego 
wynalazku w  większym towarzystwie 
i zgodnie stwierdziliśmy, że nam, Euro-
pejczykom, to nie smakuje. Próbowałem 
również lodów o smaku śledzi… Zamrozić 
i zmiksować można praktycznie wszystko, 
ale to musi się jeszcze nadawać do jedzenia. 

W  Polsce byłem prekursorem wielu 
„egzotycznych” smaków, takich jak lody 
imbirowe, piernikowe – wprowadziłem je 
pierwszy na rynek, wkrótce inni zaczęli to 
naśladować…

Cz y z awód cukier nika powoli 
wymiera?

Cukiernicy z prawdziwego zdarzenia to 
w naszym kraju ostatni Mohikanie – jest 

to stara generacja. Trzeba zwrócić uwagę 
na fakt, że kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu, nie było na rynku żadnych gotowych 
substytutów. Dzisiaj przemysł spożywczy 
jest tak rozwinięty, że dostaje się w wiadrze 
gotowy krem i wszystkie możliwe składniki 
w proszku w workach oraz recepturę, że 
trzeba użyć 5 kilogramów proszku rozmie-
szanych w 10 litrach wody i z tego można 
zrobić ciasto. I to jest przyczyna, dla której 
cukiernictwo z  prawdziwego zdarzenia 
zanika, choć muszę się pochwalić, że moja 
firma, wyrabiając ciasta i torty dla swoich 
klientów, pracuje tradycyjnymi metodami, 
takimi jak się pracowało kilkadziesiąt lat 
temu. Na rynku nie ma obecnie dobrych 
fachowców z tej branży. My mamy swoich 
pracowników, którzy są naszymi wycho-
wankami, a  często przyszli, nie mając 
żadnego wykształcenia zawodowego w tym 
zakresie. 

Kiedy jeszcze w  czasach komuny 
odwiedziłem Stany Zjednoczone i miałem 
możliwość zaglądania na zaplecze cukierni 
w  Los Angeles, wypytywałem pracow-
ników, co znajduje się w  stojących tam 
wiadrach. Tu masa makowa, a  tu krem, 
i  wszystko już gotowe, przetworzone. 
Wtedy nie mieściło mi się to w głowie, 
a  dziś w  Polsce do takiego właśnie 
momentu już doszliśmy. Dlatego dzisiejszy 
cukiernik często nie ma pojęcia, jak należy 
przygotować chociażby mak…    

Dlaczego zdecydował się Pan sprzedać 
taką znaną i  popularną markę, jaką 
jest Zielona Budka, i  wszedł na rynek 
z nowym produktem pod nową nazwą?

Po kilku latach bardzo dynamicz-
nego rozwoju firmy potrzebowałem dużo 
większej fabryki. Z  uwagi na ograni-
czone możliwości i  trudności urzędowe 
w rozbudowie pierwotnej lokalizacji zdecy-
dowałem się wybudować nowy duży zakład 
w Mielcu, na drugim końcu Polski. A że 
mam taką naturę, że wszystkiego muszę 
doglądać samodzielnie, po pewnym czasie 
poczułem się mocno zmęczony. Dlatego 
powiedziałem: „dosyć, wystarczy”. 

Nastąpiła trzyletnia przerwa, podczas 
której odpoczywałem na emeryturze, ale 
presja rodziny i  znajomych nie pozwo-
liła mi jej dalej kontynuować. Ciągle 
słyszałem: „Zrób znowu dobre lody!”, i tak 
pojawiła się marka Grycan. Ponieważ nie 
miałem już prawa używać marki Zielona 
Budka, wiedząc, że chcę stworzyć produkt, 

nieskromnie mówiąc, bardzo dobry, i że 
potrafię to zrobić, postanowiłem zacząć 
firmować go swoim nazwiskiem. 

Moja firma posiada obecnie największą 
sieć lodziarni w  Polsce. Mamy już 85 
lodziarni na terenie całego kraju. Większość 
z nich znajduje się w centrach handlowych 
i odwiedza je mnóstwo klientów. Myślę, 
że te lodziarnie same w sobie są najlepszą 
reklamą i wizytówką naszych produktów, 
bo wychodzimy z  takiego założenia, że 
gdy ktoś raz tych produktów spróbuje, to 
chętnie do nich powróci. Obecnie zatrud-
niamy blisko 1000 osób. 

 
Kiedy zarobił Pan swój pier wszy 

milion i jakie to było odczucie…?
O  (śmiech), jak to było dawno, na 

samym początku mojej zawodowej 
kariery… Ale to nie jest tak, że jak się 
ma milion, to układa się go na kupkę 
i mu się z  satysfakcją przygląda. Ja cały 
czas inwestowałem, kupowałem maszyny, 
modernizowałem zakład. 

Jak kształtuje się sytuacja przemysłu 
lodziarskiego poza sezonem?

Producenci lodów impulsowych, czyli 
na przykład lodów na patyku, notują zimą 
ogromne spadki sprzedaży. Nie da się 
ukryć, że lody latem sprzedają się o niebo 
lepiej. 

W  naszych lodziarniach w  centrach 
handlowych zimą mamy sporą i  ciągle 
rosnącą grupę klientów. W naszej ofercie 
proponujemy szeroki asortyment deserów 
wyprodukowanych na bazie lodów oraz 
kawę, ciasta i świeże soki.

Od kilku lat można również zaob-
serwować zwiększającą się tendencję do 
zakupu lodów familijnych zimą. Odkąd 
zmieniły się sposoby przyjmowania gości, 
a Polacy przestali częstować odwiedza-
jących flaczkami i kiełbasą, i w naszych 
gospodarstwach domowych pojawiły się 
lodówkozamrażarki, przechowywanie 
pojemników z  lodami w  zamrażalniku 
to dobry sposób na podanie szybkiego, 
niekłopotliwego poczęstunku w  czasie 
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nieprzewidzianej wizyty. W  Rosji jest 
ogólnie przyjęte jedzenie lodów na ulicy 
nawet przy 20-stopniowym mrozie. 
A krajem europejskim, w którym na głowę 
mieszkańca przypada najwięcej litrów 
lodów, jest Szwecja, czyli kraj, w którym 
jest niewątpliwie zimno. W wielu innych 
krajach medycyna zaleca jedzenie lodów 
w czasie anginy. U nas jednak uparcie trzy-
mamy się starych przyzwyczajeń.

Z  jakimi trudnościami najbardziej 
boryka się polski przedsiębiorca?

Największe trudności, jakie najbardziej 
doskwierają rodzimemu przedsiębiorcy, to 
ogrom biurokracji, nadmiernie rozbudo-
wane przepisy i wymagania, na przykład 
budowlane. To ogromnie utrudnia rozwój 
naszym firmom i na pewno nie napędza 
gospodarki.

Czy myśli Pan o wyjściu poza polski 
rynek?

Tak, nie ukrywam, że dostajemy wiele 
zapytań i propozycji, które bierzemy pod 
uwagę. W pierwszej kolejności chcę jednak 
wykorzystać duże szanse rozwoju, jakie 
ciągle widzę tu, w kraju. 

Pana recepta na sukces…
Ja po prostu robię dobrze i solidnie to, 

co umiem najlepiej, i nie wyobrażam sobie, 
żebym mógł to robić inaczej.

Jakie pasje i zainteresowania ma Pan 
poza cukiernictwem?

Lubię sport i  podróże. W  wolnych 
chwilach chętnie oglądam mecze piłki 
nożnej i sport motorowy. Jeśli to możliwe, 
łączę obie pasje – w tym roku byłem na 
przykład w Madrycie na meczu ligowym 
Real–Barcelona.

Czy trudno jest obecnie wprowadzić 
w Polsce nowy produkt spożywczy?

Przyznaję, że przy obecnej konkurencji 
jest ciężko, ale branża spożywcza to moim 
zdaniem jedna z bardziej uczciwych branż, 
bo każdy człowiek, niezależnie od tego, 
czy biedny, czy bogaty, ma podniebienie 
i bardzo szybko po skosztowaniu produktu 
jest w stanie ocenić jego smak i wartość 
i zdecydować, czy go kupić ponownie.

Kto należy do Pana odbiorców 
i wielbicieli?

Do grona naszych klientów należą 
największe sieci sklepów detalicznych, 
a równocześnie z każdym rokiem rośnie 
liczba sklepów posiadających w  ofercie 
lody Grycan, obsługiwanych przez naszych 
partnerów dystrybucyjnych na rynku 

tradycyjnym. Dostarczamy nasze lody do 
największych hoteli, takich jak Hilton, 
Westin, Madison, InterContinental, 
Sheraton. Mam również przyjemność 
dostarczać lody do Hotelu Bristol, tego 
samego, w którym przed laty uczyłem się 
zawodu cukiernika. Zamawia u nas lody 
Kancelaria Prezydenta i Episkopat. 

Jeśli chodzi o  wielbicieli, to przez 
nasze lodziarnie przewinęło się mnóstwo 
znanych osób. Na przykład świętej pamięci 
Danusia Rinn jadała u nas zawsze lody 
czekoladowe i waniliowe. Bywało i bywa 
w  naszych lodziarniach wielu aktorów 
i  polityków. Tadeusz Mazowiecki za 
czasów, kiedy był jeszcze premierem, 
przychodził do nas i  stawał w  kolejce, 
a wcześniej białym polonezem zajeżdżał 
tutaj nie kto inny, jak pan Urban, który 
chodził zawsze w zielonej kurteczce. Dwa 
lata temu natomiast odebrałem telefon od 
pracownic, które poinformowały mnie, że 
przyszedł pan prezydent Kwaśniewski. 
Wspólne zdjęcie wkrótce zostało opubli-
kowane w prasie. 

Co chciałby Pan jeszcze powiedzieć 
naszym czytelnikom?

Wszystkim czytelnikom „Manager`s 
Life” życzę tego samego, co sobie: pięknej 
pogody i nieustającej pogody ducha. 
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Konferencje w iście 
królewskich warunkach

Hotel Król Kazimierz dysponuje sześcioma salami 
konferencyjnymi o łącznej powierzchni 1000 m2, 
dzięki czemu można organizować: konferencje, 
seminaria biznesowe, przyjęcia ślubne 
i rocznicowe, obiady, kolacje, bankiety 
do 1000 osób. 

 4 sale o powierzchni 100m2 każda, 
 idealne na spotkania dla 80 osób. 

 Apartament konferencyjny - jeżeli poszukujecie Państwo sali, 
 której wystrój zapewni odpowiednią oprawę dla ważnych spotkań  
 w niewielkim gronie. Jest wyposażony w stół na 12 osób i można 
 go połączyć z apartamentami Esterki lub Króla Kazimierza. 

 Sala o powierzchni 70 m2 - położona tuż przy tarasie będzie  
 doskonałym miejscem na konferencję dla 40 osób 

We wszystkich salach możemy zapewnić wyjątkowy komfort i bogate 
wyposażenie: klimatyzację, rzutnik slajdów, ekran, fl ipchart, bezprze-
wodowy dostęp do Internetu, bezpośrednie linie telefoniczne. 
Oferujemy także: laptopy, projektor LCD, rzutnik pisma, TV, magneto-
wid, odtwarzacz DVD i kamerę, nagłośnienie i mikrofony, w tym także 
aparaturę do tłumaczeń symultanicznych i telekonferencji.

Niezależnie, czy zdecydujecie się Państwo zorganizować u nas niewiel-
kie rodzinne przyjęcie, spotkanie dla pracowników,  kontrahentów czy 
wielką konferencję zakończoną bankietem – miła obsługa i przyjazna 
atmosfera sprawią iż Państwa uroczystość na długo pozostanie w pamięci 
uczestników. 

Po dniu spędzonym na wyczerpującym szkoleniu, Hotel oferuje wszystkim 
uczestnikom rekreację i wypoczynek w Świątyni Relaksu.
SPA Kanebo International w Hotelu Król Kazimierz to w pełni profesjo-
nalna oferta zabiegów relaksująco - pielęgnacyjnych, oparta na najlepszych 
światowych wzorcach. 
Magiczne miejsce oraz szlachetne i bardzo zmysłowe komponenty zawarte 
w niezwykłych procedurach pozwalają odkryć świat wyjątkowych doznań. 
Nasza oferta doskonale wkomponowała się w ideę troskliwego i bardzo 
subtelnego dotyku.
Bazując na doświadczeniu organizacyjnym i zapleczu merytorycznym 
naszych trenerów, tworzymy programy zabiegowe, które przybierają formę 
niepowtarzalnych ceremonii i rytuałów. To właśnie klimat tych zabiegów 
daje nam możliwość tworzenia niezwykłej sztuki pielęgnacji ciała, która 
opiera się na trosce, profesjonalizmie i osiągnięciu zamierzonych efektów.            
Aby sprostać potrzebom rynku opracowaliśmy specjalistyczne programy 
pielęgnacyjne, na życzenie klientów tworzymy niepowtarzalne ceremonie 
z uwzględnieniem specyfi ki przybywających do nas grup szkoleniowych 
i konferencyjnych.

Hotel Król Kazimierz
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Puławska 86

tel. +48 81 880 99 99
Fax +48 81 880 98 98
Email rezerwacja@krolkazimierz.pl www.krolkazimierz.pl


