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Początki działalności w  branży to 
lata 20. XX wieku, kiedy to Henryk Ci-
chowski rozpoczął karierę zawodową 
jako czeladnik w  Przasnyszu. Później 
już jako dyplomowany piekarz prowa-
dził wraz z  żoną Tosią własny zakład 
rzemieślniczy. Rodzeństwo Cichow-
skich i  Federowiczów – współcześni 
właściciele Piekarni Grzybki pomy-
słowo i  z  dumą prezentują historię 
swojej rodzinnej firmy, drukowaną na 
papierze do pakowania ciast i  na pa-
pierowych torbach na chleb, które na 
pierwszy rzut oka przypominają gaze-
ty sprzed lat. 

Zgodnie z  krążącą w  Warszawie 
anegdotą jedna z ekspedientek Piekarni 
Grzybki (przy ul. Malowniczej) zosta-
ła zrugana przez wymagającą klientkę, 
słowami: co mi tu Pani ciasto w  gaze-
tę zawija?!Ta właśnie „gazeta” donosi, 

Tradycja zobowiązuje 
- to motto Piekarni Grzybki

n Dwurzędowa instalacja pieców Revent z 2016 r. Piekarnia Grzybki – Warszawa.

n Krzysztof Cichowski w jednym ze sklepów Piekarni Grzybki z torbą na chleb przypominającą gazetę sprzed lat z nagłów-
kiem „Tradycja zobowiązuje”.

Zobowiązany ponad 90-letnią tradycją w piekarstwie Krzysztof Cichowski 
opowiada historię swojej rodzinnej firmy: Piekarni Grzybki w Warszawie.
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że nazwa „Grzybki” została nadana piekarni Cichow-
skich już w  latach 80. przez okolicznych mieszkańców, 
ze względu na wyjątkową i  charakterystyczną archi-
tekturę budynku, w  którym mieściła się piekarnia. Da-
lej gazeta pisze o  powstaniu kolejnego zakładu w  War-
szawie przy ul. Korkowej 68. Obiekt zostaje zgłoszony 
przez Stowarzyszenie Architektów Polskich do Kon-
kursu na „Ulubieńca Warszawy”. W  2016 roku otwarto 
nowoczesny zakład produkcyjny przy ul. Malowniczej 33. 
Przy tymże zakładzie powstał sklep z kawiarnią i restau-
racją. Sklep i  Bistro Grzybki stało się modnym i  często 
odwiedzanym miejscem zakupów i spotkań lunchowych 
zarówno okolicznych mieszkańców, jak i  pracowników 
licznych korporacji, mających swoje siedziby w  pobli-
skim Mordorze.

Krzysztof Cichowski, wraz ze swoim zespołem, przy 
wyposażaniu nowoczesnego zakładu dokonał selek-
cji maszyn i pieców, która może przez najbliższe kilka 
lat rzutować na wybory wielu piekarzy i  cukierników 
z  branży. Wielu przedsiębiorców z  całej Polski, którzy 
inwestują lub zamierzają inwestować w  budowę no-
wych zakładów chciałoby odwiedzić Piekarnię Grzybki 
w Warszawie.

Przy głębszej analizie okazuje się, że mniej lub bar-
dziej świadomie piekarnia należąca do rodzeństwa 
Cichowskich często wybierała jako swoich partnerów 
firmy rodzinne lub takie, które zaczynały swoją dzia-
łalność jako rodzinne, a  obecnie są liderami w  swo-
jej klasie, np.:  Revent w  piecach obrotowych, Benier 
w liniach do chleba, Heuft w piecach termoolejowych, 
czy też firma Nurkowski z Poznania, która dostarczy-
ła i  zamontowała piece Reventa i  linię Beniera, bu-
dując do niej automatyczny lej dozujący ciasto oraz 
transportery poziome. Kryterium wyboru była jakość 
maszyn i pieców, która przekłada się na wysoką i sta-
bilną jakość pieczywa. Jak podkreśla sam Krzysztof 
Cichowski, wysoka jakość pieczywa Piekarni Grzybki 
jest najlepszym świadectwem wybranych przez niego 
urządzeń. 
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