
Anna Kania: Marka rzemieślniczego 
pieczywa „Wypieki Rajewskich” od 
początku związana jest z Wałbrzy-
chem, choć Pana dziadek, jej zało-
życiel i pierwszy piekarz w rodzinie, 
pochodził z Wielkopolski, słynącej 
z przedsiębiorczości i gospodarno-
ści. Jak wielkopolski wątek wpłynął 
na historię piekarni? 
Dariusz Rajewski: Mój dziadek Jan Ra-
jewski pochodził z Obornik Wielkopolskich. 
Rzeczywiście był człowiekiem przedsiębior-
czym, ze smykałką do piekarstwa. Przez 
dwa lata uczył się rzemiosła w wielu pol-
skich piekarniach. Po II wojnie światowej 
osiedlił się w Wałbrzychu, gdzie 16 maja 
1945 r. otworzył zakład. Była to druga 
prywatna piekarnia w tym mieście. Nie-
wielki, rodzinny biznes o zasięgu osiedlo-
wym szybko wpisał się w krajobraz dziel-
nicy, pozostając w pamięci mieszkańców 
do dnia dzisiejszego, choć nie ma już śla-
du po budynku, w którym wszystko się 
zaczęło. W naszych sklepach firmowych 
wciąż spotykam osoby, które świetnie pa-
miętają i bardzo ciepło wspominają moje-
go dziadka i babcię, u których codziennie 
kupowały pieczywo.
Dzisiaj myślę, że samodyscyplina zapisana 
w genach i porządek organizacyjny Wielko-
polan miały decydujące znaczenie w kon-

sekwentnym dążeniu do lepszego jutra, 
co przyczyniło się to do tego, że mimo 
74 lat funkcjonowania wciąż jesteśmy jed-
ną z większych piekarni-cukierni w naszym 
regionie. W tym czasie trzykrotnie zmie-
niliśmy siedzibę firmy, od 2005 r. nasza 
piekarnia mieści się we współczesnym bu-
dynku o powierzchni ok. 1500 m2, który 
jest wyposażony w urządzenia ułatwiające 
codzienną pracę piekarza czy cukiernika.

Od czasu powstania małego zakładu, 
a potem liczącego się w regionie pra-
codawcy, firmy, która bazuje na sieci 
20 sklepów własnych, upłynęło kilka 
pokoleń. Jakie były decydujące mo-
menty w historii piekarni?

Chyba jak w każdej rodzinnej firmie z długą 
tradycją także nas nie ominęły różne zawi-
rowania. Pierwszy taki moment nastąpił, 
kiedy mój dziadek zakończył przygodę w tej 
branży, a kontynuatorami podtrzymywa-
nia tradycji rodzinnych zostali moi rodzice 
Zenon i Bożena Rajewscy. Mówimy o roku 
1978. Był to czas reglamentacji mąki, cu-
kru, drożdży, czyli podstawowych surow-
ców do produkcji piekarskiej, co niezwykle 
utrudniało prowadzenie działalności. Nie 
można było zaspokoić zapotrzebowania na 
nasze wyroby, przez co asortyment był bar-
dzo ubogi – obejmował tylko 6-7 produk-
tów. Chwilę później moi rodzice zderzyli się 
z początkami gospodarki wolnorynkowej, 
reformą Balcerowicza, a tym samym z zu-

„Wypieki RajeWskich” w Wałbrzychu to przykład rodzinnej, 
lokalnej piekarni, dobrze prosperującej od 74 lat. Senioralny wiek nie oznacza 

jednak skostnienia. Wręcz przeciwnie – firma wciąż rozwija się konsekwentnie 
i stopniowo. Dla właściciela dolnośląskiej piekarni-cukierni  

DariuSza rajeWSkiego zasada działania jest prosta: umiesz liczyć, 
licz na siebie. Na fach w ręku, rodzinę i dzieci, sieć sklepów własnych oraz 

umiejętnie skalkulowane inwestycje w zakład produkcyjny.

fo
t.

 K
a

ro
l 

Ko
ro

lc
zu

K,
 S

u
pe

rf
o

to
g

ra
f.

pl

Patent silnej

 � rozmawiała: Anna Kania

Rodzina, Rzemiosło i inwestycje w Rozwój

piekarni

roDziNNa Sztama oD czterech 
Pokoleń. korzenie wałbrzyskiej piekarni-cukierni 
Wypieki rajewskich sięgają 1945 r. 
Schedę po dziadku i ojcu przejął Dariusz rajewski 
i rozwija wspólnie z żoną anną (po lewej) 
oraz córkami Natalią i aleksandrą

rajewscy konsekwentnie rozwijają sieć sklepów 
własnych na terenie Wałbrzycha 
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pełnie nowym modelem biznesowym, jaki 
zaczął się rodzić także na moich oczach. 
Nastał czas, że to piekarnia zaczęła szu-
kać klienta, a nie odwrotnie, jak było do 
tej pory.
W 1990 r. dołączyłem do moich rodziców, 
wspierając ich na wielu polach prowadzo-
nej działalności. Nieograniczony dostęp do 
surowców był zupełnie nowym zjawiskiem, 
pozwolił na poszerzanie oferty asortymen-
towej i jednocześnie stopniowe zwiększanie 
zatrudnienia, a w konsekwencji stworzył 
zapotrzebowanie na większą powierzchnię 
zakładu produkcyjnego. Sytuacja ta wymu-
siła inwestycje w zakresie sukcesywnego 
usprawniania produkcji. Kilkuletni epizod 
nierównych relacji biznesowych z dużymi 
sieciami handlowymi przyczynił się do ob-
rania nowego sposobu dystrybucji naszych 
wyrobów – postawiliśmy na budowanie 
własnej sieci firmowych sklepów, proces, 
który trwa do dzisiaj. 

Jakie piekarskie prawdy, niezłomne 
zasady wpoili Panu dziadek i ojciec? 
Piekarnia mojego dziadka zajmuje w mojej 
głowie niemało miejsca. Jako dziecko spę-
dzałem w niej sporo czasu. Dziadek zabie-
rał mnie do piekarni, kiedy tylko wykazy-
wałem zainteresowanie i chęć przebywania 
w niej. Dzisiaj, jak wspominam kontakty 
mojego dziadka i babci ze swoimi klien-
tami czy sąsiadami, twierdzę, że świetnie 
budowali pozytywne relacje z ludźmi jako 
„ich piekarze”. Zawsze mieli dla nich czas, 
a ich piekarnia stała otworem. Uważam, 
że również dzisiaj taka relacja bardzo moc-
no wiąże klienta z piekarnią czy cukiernią, 
którą chętnie określi jako „moja piekarnia” 
czy w „mojej piekarni”. Staram się być za-
wsze do dyspozycji naszych klientów, bar-
dzo chętnie z nimi rozmawiam. Myślę, że 
to doświadczenie miało wpływ na wybór 
drogi o lokalnym zasięgu, który póki co 
sprawdza się. Z kolei mój ojciec wpoił mi 
bezwzględne przestrzeganie reżimu tech-
nologicznego, szacunek do zawodu pieka-
rza czy cukiernika oraz osób wykonujących 
te niewdzięczne i ciężkie profesje. Konse-
kwencją tego jest to, że 70% załogi pracuje 
z nami więcej niż 15 lat, co dzisiaj nie jest 
chyba codziennością, i tym się chwalimy.

Brak fachowców, jakość surowców, 
zapotrzebowanie na innowacyjne 
pieczywo, zmiana stylu konsumpcji, 
sposobu komunikacji i docierania do 

nowych pokoleń konsumentów… Jak 
obecne czasy wpłynęły na funkcjo-
nowanie Państwa piekarni? Jak fir-
ma radzi sobie ze zmianą? Czy musiał 
Pan przewartościować swoje myśle-
nie o biznesie i prowadzeniu piekar-
ni? I jak w te zmiany zaangażowane 
są Pana córki?
Jak we wszystkich branżach, tak i w pie-
karni czy cukierni zderzamy się z nowymi 
wymaganiami rynku. Zmieniająca się w za-
straszającym tempie technologia mody-
fikuje także nasze podejście do nowych 
wyzwań. Produkty innowacyjne powoli wy-
pierają te, którymi zainteresowanie spada. 
Pomimo nieuniknionych zmian, staramy się 
podchodzić do nich racjonalnie, mając na 
uwadze, że nie każda chwilowa moda sta-
nie się zwyczajem. Są takie rozwiązania, 
produkty czy zachowania konsumentów, 
które trwają dosłownie chwilę. Wybór, na 
czym skupimy swoją uwagę, jest trudny 
i zawsze niesie za sobą mniejsze lub więk-
sze ryzyko.

Do młodszego pokolenia musimy docierać 
z ofertą za pośrednictwem portali społecz-
nościowych i w tym zakresie mnie i moją 
żonę Annę (odpowiedzialną za część cu-
kierniczą w naszej firmie) wspierają nasze 
dwie córki: Natalia i Aleksandra. To już 
czwarte pokolenie zaangażowane w naszą 
piekarnię. Obie córki działają w różnych 
obszarach firmy, w naszych sklepach – za 
ladą, w części administracyjnej czy pro-
dukcyjnej, tym samym zainicjowany został 
proces sukcesji polegający na zgłębianiu 
wiedzy związanej z naszą działalnością, 
aby mogły w przyszłości godnie nas za-
stąpić. Natomiast topniejące zasoby wy-
kwalifikowanych piekarzy i cukierników, 
jednoczesny brak zainteresowania mło-
dzieży nauką tych zawodów powodują, 
że optymalizacja procesów produkcji jest 
nieunikniona.

Nowoczesny zakład produkcyjny to 
oczko w Pana głowie, o czym świad-
czy pierwsze zdanie opisu piekarni 

na firmowej stronie internetowej. Na 
czym polega ta nowoczesność?
Jestem przekonany, że dobrze prosperują-
ca piekarnia musi posiadać w swoim parku 
maszynowym urządzenia, które są w sta-
nie zastąpić pracę ręczną. Dlatego w na-
szej piekarni są urządzenia wspomagające 
procesy dzielenia, dozowania czy formo-
wania ciast. Przy ich wyborze najważniej-
szym argumentem było zastąpienie pracy 
rąk bez utraty jakości produktu. Każdy, kto 
wdrażał tego rodzaju maszyny, doświadczył 
na własnej skórze, że to my, ludzie, musi-
my dostosować się do wymagań nowego 
urządzenia. Maszyna nigdy nie dostosuje 
się do nas. Dzisiaj trudno mi wyobrazić 
sobie sprawne i efektywne funkcjonowa-
nie piekarni bez RECEPTORA, czyli wagi 
połączonej z komputerem, która pilnuje 
reżimu odważania surowców i powtarzal-
ności składu ciast. Jest to jeden z podsta-
wowych elementów gwarantujących udaną 
współpracę z maszynami usprawniającymi 
produkcję piekarsko-cukierniczą.

Kiedy i dlaczego zdecydował się Pan 
na zakup RECEPTORA? Co Pana prze-
konało do tego innowacyjnego roz-
wiązania? Jakie problemy w produkcji 
udało się wyeliminować dzięki sys-
temowi RECEPTOR i co jest w nim 
najcenniejszego z punktu widzenia 
właściciela piekarni?
Po prezentacji tego rozwiązania w naszej 
firmie i burzliwej dyskusji na temat zasad-
ności wdrożenia nowego systemu w pro-
dukcji jednogłośnie podjęta została decy-
zja o jego zakupie. W naszym przypadku 
system ten jest ogromnym wsparciem 
przede wszystkim dla ciastowych, którzy 
przy dużej liczbie asortymentu w piekarni 
poświęcają minimum czasu na przygoto-
wanie składu receptury. Po wprowadzeniu 
ilości zadanych produktów na dany dzień 
do produkcji mogą natychmiast przystą-
pić do odważania surowców. RECEPTOR ze 
100-procentową precyzją określa poszcze-
gólne składy, jednocześnie stoi na straży 
dokładnego odważania składników receptu-

ry. Oprócz tego, że ułatwia życie ciasto-
wym, to przynosi także wymierne ko-
rzyści finansowe właścicielowi piekarni. 
Prawidłowo wdrożony system pozwala 
na bardzo szybkie przygotowanie np. 
nowego, niedoświadczonego pracow-
nika do pełnienia roli ciastowego, który 
będzie utrzymywał wdrożone standar-
dy w danej piekarni. Wszyscy, którzy 
zderzyli się z produkcją piekarską, na 
pewno słyszeli o takich jednostkach 
miary, jak: koszyk (mąki), garść (cu-
kru), łopatka (soli), wiadro (wody), wy-
myślonych przez piekarzy. RECEPTOR 
wymusza pracę w dwóch jednostkach 
miary, to jest w gramach i kilogramach, 
co doskonale porządkuje gospodarkę 
surowcową.
Podsumowując zalety RECEPTORA, dla 
mnie istotne jest to, że przygotowanie 
receptury sprowadza się do wpisania 
zadanych ilości produktów, skład re-
ceptury zawsze jest powtarzalny, a tym 
samym jakość produktu. Podczas pro-
dukcji nie ma możliwości pominięcia 
któregoś z surowców, np. niedodania 
soli, co minimalizuje straty. Wycena 
wyłącznie wartości surowców, które nie 

zostały zmarnowane w wyniku dokładnego 
odważania, nie daje ostatecznego obrazu 
oszczędności. Te surowce wykorzystamy 
bowiem do wytworzenia kolejnych produk-
tów i dopiero ich wartość to oszczędność, 
jaką daje RECEPTOR w firmie. Oceniam, że 
w naszej piekarni zwrot inwestycji nastąpił 
po 6-7 miesiącach od całkowitego wdro-
żenia. Niewiele znam inwestycji w branży 
piekarskiej, które są w stanie zwrócić się 
w tak krótkim czasie.

No właśnie, komputery mają co-
raz szersze zastosowanie w branży 
– stąd tylko krok do sztucznej in-
teligencji (SI). Jak wg Pana będzie 
wyglądać piekarnia przyszłości? 
SI w piekarni to mrzonki czy ko-
nieczność? Na jakich etapach pracy 
piekarni takie wdrożenia byłyby dla 
Pana idealne?
To pytanie nie należy do najłatwiejszych! 
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na ryn-
ku zawodowym w naszej branży (szczegól-
nie jeśli chodzi o część piekarską) i brak 
zainteresowania młodzieży kształceniem 
zawodowym, myślę, że SI będzie kiedyś 
koniecznością. Choć na tę chwilę ciężko 
to sobie wyobrazić. 

Dla Dariusza rajewskiego podstawą działania rzemieślniczej piekarni 
są inwestycje w nowoczesne rozwiązania. rozwiązania, które nie 
tylko zastępują ręczną pracę piekarzy, ale są ich dużym wsparciem 
w żmudnych czynnościach, gdzie łatwo o pomyłkę. Właściciel 
wałbrzyskiej marki „Wypieki rajewskich” nie wyobraża sobie 
funkcjonowania zakładu bez recePtora

Sukcesja w rodzinnej piekarni rajewskich trwa w najlepsze 
i to w najlepszej możliwej formie! Natalia i aleksandra, córki 
Pana Dariusza, angażują się w pracę w różnych obszarach firmy. 
uśmiechnięte dziewczyny można spotkać na produkcji, w sklepie 
i w biurze
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Bardzo trudno stwierdzić, co byłoby ide-
alnym rozwiązaniem. Nawet dysponując 
zakładem, który jest w 100% zautoma-
tyzowany, chyba nie da się osiągnąć ta-
kiego stanu rzeczy – zawsze można coś 
poprawić, polepszyć. Jednakże gdyby 
trzeba było określić, w czym sztuczna 
inteligencja mogłaby pomóc, to byłaby 
to: prawidłowa ocena na różnych etapach 
produkcji zastępująca dzisiejszą ocenę 
ludzkimi zmysłami wzroku, dotyku, sma-
ku, czyli ocena organoleptyczna, np. czy 
ciasto ma odpowiednią konsystencję, czy 
uformowany kęs jest odpowiednio wyro-
śnięty? Pomimo wdrażania inteligentnych 
rozwiązań, które mają ułatwić produkcję 
(i to robią!), to na chwilę obecną ocena 
wykwalifikowanego piekarza wydaje się 
niezastąpiona. Jeśli zostaną stworzone 
mechanizmy SI, które będą to wszyst-
ko potrafiły, to moim zdaniem właśnie 
to może być (prawie) idealnym rozwią-
zaniem. 

Czy można pogodzić 
rzemiosło i trady-
cję z nowoczesnymi 
technologiami? Czy 
piekarnia, w której 
człowieka zastąpiono 
maszynami i kompute-
rami, nadal jest zakła-
dem rzemieślniczym?
W obecnych czasach, 
kiedy nowoczesne tech-
nologie i rozwiązania za-
czynają dominować na 
rynku, rzemiosło rów-
nież zmienia swoją po-
stać. Rzemiosło kojarzy 
się przede wszystkim 
z człowiekiem, który ma 
pewne kwalifikacje, wie-
dzę, ma „fach” w ręku, 
jest mistrzem w swojej 
dziedzinie. Ponadto nigdy 
nie działa na wielką skalę, 
to raczej kameralna dzia-
łalność. Zastępując ludzi 
maszynami i komputera-
mi, odchodzimy od aktu-
alnego wizerunku rzemio-
sła, które niesie za sobą 
wieloletnie tradycje, ale 
przede wszystkim wiąże 
się z pracą ludzkich rąk. 
Rzemiosło kojarzy mi się 
też z określoną ilością 

czasu, który należy poświęcić na szkolenie 
warsztatu, a przecież dzisiaj wszystko musi 
być zrobione już, natychmiast. Dla mnie 
rzemiosło to przede wszystkim człowiek, 
więc całkowite wyparcie czynnika ludzkiego 
pozbawi to pojęcie sensu. 

Zastanawiał się Pan, jak za 5-10 lat 
może wyglądać rynek pieczywa? Czy 
nadal ważne będzie rozwijanie wła-
snej sieci sklepów, jak obecnie, czy 
sieć sklepów zastąpią np. dostawy 
pieczywa do domu, sprzedaż przez 
internet? W czym widzi Pan szansę 
na rozwój własnej firmy?
Moim zdaniem w ciągu najbliższych 
5-10 lat nie będzie rewolucji w sposobie 
zakupu wyrobów piekarsko-cukierniczych. 
W związku z czym uważam, że budowanie 
własnej sieci sklepów firmowych jest jak 
najbardziej zasadne dla piekarń o zasięgu 
lokalnym. Na pewno konsumenci będą sta-
wiać coraz większe wymagania wobec pro-

ducentów żywności – w tym piekarzy i cu-
kierników. Prawdopodobnie najliczniejszą 
grupę klientów sklepów firmowych będą 
stanowić osoby z tak zwanego wyżu demo-
graficznego lat 70., które w większości nie 
wyobrażają sobie codziennego jadłospisu 
bez pieczywa, tym samym jest to grupa 
preferująca zakupy spożywcze, oceniająca 
je organoleptycznie. Oczywiście jak zawsze 
jest druga strona medalu – ludzie chcą 
i żyją coraz wygodniej, a przy tym cier-
pią na niedobór czasu, w związku z czym 
sprzedaż przez internet czy z dostawą do 
domu może mieć zastosowanie w przyszło-
ści, pod warunkiem że konsument będzie 
skłonny zapłacić odpowiednią cenę za takie 
usługi. Myślę, że upłynie więcej niż 10 lat, 
nim zakup pieczywa przez internet będzie 
formą dominującą.

Tymczasem za ćwierć wieku „Wypieki 
Rajewskich” będą obchodzić 100 lat! 
Jaką przyszłość chciałby Pan zapew-
nić firmie? I co byłoby potrzebne do 
jej realizacji?
Spokojna, stabilna przyszłość to chyba 
marzenie ściętej głowy. Muszę tu obo-
wiązkowo wspomnieć o całej naszej zało-
dze z Panem kierownikiem Robertem Tro-
sińskim na czele, która jest niewidoczna, 
a bardzo ważna, bez niej nie bylibyśmy 
tutaj, gdzie jesteśmy. Jeżeli uda nam się 
utrzymać w naszej firmie takich ludzi, 
z jakimi dzisiaj pracujemy, może być tyl-
ko łatwiej dotrwać do tego jubileuszu. 
Ćwierć wieku to ogrom czasu, obawa 
o niestabilną przyszłość, o deficyt za-
wodowych piekarzy i cukierników, o nie-
przewidywalne zachowania konsumentów 
– to wszystko powoduje, że w tak daleką 
przyszłość patrzy się z pewnym niepoko-
jem. Pomimo rozwoju zaawansowanych 
technologii, które są nie do zatrzyma-
nia i do których w mniejszym lub więk-
szym stopniu musimy się dostosować, 
reagując odpowiednio szybko na nowe 
wyzwania i wymagania rynku. Tylko taka 
postawa biznesowa może pozwolić nam 
przetrwać i świętować 100-lecie naszej 
rodzinnej firmy.

Życzę nie przetrwania, a dalszego 
rozwoju rodzinnej piekarni, w któ-
rej zawsze na pierwszym miejscu jest 
człowiek oraz inwestycje w udogod-
nienia dla jego pracy. Dziękuję za roz-
mowę. �

Żona Pana Dariusza – anna rajewska   
króluje w słodkiej części firmy, gdzie wspólnie 
z doświadczonymi cukiernikami od lat dba 
o jakość wypieków i ich estetykę. Na zdjęciu: 
Pani anna z grzegorzem Pietrzykiem, liderem 
zespołu cukierników
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