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Król czekolady i jego fabryka

O
d ponad 120 lat najbardziej rozpoznawalną krowoderską 
marką spożywczą jest Wawel. Firma należy do liderów swo
jej branży w kraju, a tworzone przez nią wyroby czekoladowe 

cieszą się olbrzymią popularnością. Spiritus movens tego słodkiego 
przedsięwzięcia był Adam Piasecki.

Urodzony się w grudniu 1873 ro ku w Bieganowie (zabór rosyjski; 
obecnie woj. świętokrzyskie) Adam wychowywał się w majątku rodzi
ny Morstinów, którego zarządcą był wówczas jego ojciec – agronom 
Antoni Piasecki. Niestety zmarł, kiedy chłopiec miał jedynie 12 lat. 
Stryj, który zaopiekował się rodziną, oddał przyszłego przedsiębiorcę 
na praktyki czeladnicze do cukierni Mullerowicza w Kielcach. 

Adam przez dwa lata ubijał w kotle jaja i śmietanę, ugniatał ciasta 
i ucierał na tarce dziesiątki kilogramów migdałów, orzechów i ziaren 
kakao. Dyscyplina panująca w zakładzie sprawiała, że małoletni pra
cownik nie dosypiał, zmuszony był wstawać o piątej rano, a później 
czuwać, aż lokal opuści ostatni gość. Po śmierci Mullerowicza Adam 
postanowił poszukać zatrudnienia w najlepszych warszawskich cukier
niach. Wiadomym było wszak, że stolica Polski końca XIX stulecia 
dawała w tej materii spore możliwości. Piasecki przez sześć lat termi
nował tam w  różnych lokalach, podpatrując znakomitych warszaw
skich cukierników i ucząc się od nich fachu. 

2  listopada 1893  ro ku był dla niego dniem przełomowym. Rano 
zdał egzamin czeladniczy, a po południu wsiadł do pociągu jadącego 
do Krakowa. Tam zatrudnił się jako cukiernik w  wytwórni cukrów 
i herbatników przy ulicy Brackiej. Kraków był z pewnością znacznie 
skromniejszy, jeśli chodzi o branże cukierniczą. Pod koniec XIX wie
ku miał tylko cztery manufaktury czekolady, sześć fabryk cukierków, 
osiemdziesiąt kawiarni i kilkanaście cukierni, nie mógł zatem konku
rować ze stolicą. Przynależność do innego zaboru oznaczała też inną 
niż w „kongresówce” charakterystykę jakościową. Krakowianie mieli 
własny gust – rozsmakowywano się tu w przywożonej z Wiednia ciem
nej i gorzkiej czekoladzie, tzw. angielskiej. 
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Wyroby marcepanowe, 1932 r.

Po pięciu latach badania lokalne
go rynku – w 1898 ro ku – Piasecki 
zdecydował się odkupić podupadłą 
cukiernię Stanisława Gędzierskiego 
przy ulicy Długiej. Zatrudnił do niej 
pięć osób. Uosobienie pracowitości, 
jakim był nowy właściciel, stało się 
dla tego miejsca gwarantem przy
szłego sukcesu. Najistotniejsze dla 
Piaseckiego było zdobycie możliwie 
najlepszych surowców oraz bez
względna dyscyplina pracy. Szef co
dziennie sam otwierał cukiernię 
o siódmej rano i  również osobiście 
zamykał ją o pierwszej w nocy. Kon

sekwentne działanie przyniosło zamierzony efekt i już trzy lata później zgromadził wy
starczające środki, by zakupić maszyny do produkcji twardej czekolady. Niespełna 30let
ni Adam z cukiernika stał się fabrykantem. Swoje pierwsze produkty nazwał Zdrowie 
i Krakowianka. 

Rosnąca popularność wyrobów powstających w cukierni Piaseckiego i pasja przedsię
biorcy, którego dziś śmiało moglibyśmy nazwać pracoholikiem, przynosiła jego marce 
coraz większą popularność. Piasecki prak
tycznie nie odpoczywał. Zamiast tego doglądał 
produkcji 13 rodzajów czekolady nadziewanej, 
11 twardej, 3  mlecznej, 18 gatunków karmel
ków oraz innych produktów, w  tym: pralinek, 
marcepanek, biszkoptów, tortów i ciast, a także 
figurek i „papierosów” z czekolady. 

Stosował żelazną zasadę, że jaka praca, taka 
płaca. Nigdy nie spóźniał się z tygodniową wy
płatą dla pracowników, która miała miejsce za
wsze w  sobotę, punktualnie o  siedemnastej. 
Zabronił palenia tytoniu, surowo piętnował 
spóźnialstwo. Nie wolno było też plotkować ani 
przyjmować odwiedzin. Najmniejsza nawet kra
dzież skutkowała natychmiastowym zwolnie
niem z pracy. Gotowe słodkości…
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Kiedy cała Europa przygotowywała się do Wielkiej Wojny, Adam Piasecki został 
okrzyknięty „królem czekolady”. Już wtedy współpracował ze szwajcarskimi cukiernika
mi, uważanymi za najlepszych na Starym Kontynencie. To wszystko generowało szybki 
rozwój fabryki. Załoga liczyła już 22 pracowników, a z linii produkcyjnej schodziło każ
dego dnia 1,5 tys. kilogramów słodkich wyrobów w eleganckich opakowaniach firmo
wych. Od 1914 ro ku oficjalnie działała już Krakowska Fabryka Cukrów i Czekolady przy 
ulicy Wrocławskiej 7. Wojna nieco przyhamowała progres zakładu, ale już w niepodle
głej Polsce praca ruszyła pełną parą.

Na początku lat 20. XX wie ku mistrz Piasecki, znany jako srogi, lecz sprawiedliwy 
szef, ujawnił zupełnie inne oblicze. Kompletnie niespodziewanie ugodzony bowiem zo
stał strzałą Amora. Sprawczynią tego niebywałego zdarzenia była młoda i bardzo ładna 
dziewczyna – pracująca przy taśmie produkcyjnej Danusia. Była ona znacznie młodsza 
od pana Adama, jednak po pewnym czasie odwzajemniła gorące uczucie, a wtedy miesz
czański Kraków aż zatrząsł się od ploteczek. Piasecki specjalnie dla ukochanej osobiście 
opracował wyjątkową recepturę czekoladki z nadzieniem grylażowym. Nazwał ją Danu
sia. Raczymy się nią w Krakowie już od ponad stu lat…

Powodzenie Piaseckiego w biznesie i życiu prywatnym u niektórych powodowało za
wiść. Zimą 1927 ro ku ktoś groził przedsiębiorcy śmiercią, jeśli nie zapłaci 5 tys. zł. List 
z żądaniem okupu podpisała 20letnia Helena M., a szantażystą okazał się jej zazdrosny 
chłopak, który nie mógł pogodzić się z tym, że jego dziewczyna pracuje w fabryce.

Adam Piasecki (z lewej) i Józef Jan Wedel 
podczas Międzynarodowego Zjazdu Fabrykantów 
Kakao i Czekolady, 1930 r. 
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Fabrykant jednak nie potraktował ca
łej tej sytuacji zbyt poważnie. Jego głowę 
zaprzątały zupełnie inne sprawy. Czeka
ły przecież nowe wyzwania, jak choćby 
otwarcie filii w Warszawie czy wyprodu
kowanie nowej czekolady (nazywała się 
Lotnicza, a część zysków z jej sprzedaży 
firma przeznaczyła na fundusz lotnictwa 

narodowego). Piasecki rozpoczął także akcję, w której wybrana miała zostać Miss Cze
kolady. Wielki finał przewidziany był na 15 grudnia 1939 ro ku…

Planów tych nie udało się zrealizować. Do miasta wkroczyli Niemcy i zajęli fabrykę 
przy Wrocławskiej. Piaseckiemu udało się początkowo pozostać na stanowisku dyrekto
ra i nawet przekonać okupantów do rozbudowy fabryki, w którą – w latach 1940–1941 – 
Niemcy zainwestowali około miliona złotych. Działania wojenne spowodowały jednak 
kryzys w branży spożywczej. Z uwagi na brak surowców zakład produkował tylko karmel
ki i suche pieczywo cukiernicze. Wreszcie przerwał produkcję, a budynki zajęło wojsko.

Piasecki przestał był potrzebny Niemcom. Gestapo aresztowało go tuż przed Bożym 
Narodzeniem 1944 ro ku. Oficjalnie oskarżono go o to, że przed świętami zbyt szczodrze 
obdarował swych pracowników deputatem w postaci słodyczy. Trafił za to do więzienia 
na Montelupich. Nocą z 15 na 16 stycznia 1945 roku, dwa dni przed wejściem do Krako
wa wojsk sowieckich, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w  GrossRosen, 
gdzie zmarł z wycieńczenia w kwietniu 1945 ro ku, nie doczekawszy wyzwolenia. 

Pozostał on jednak w pamięci krowodrzan – zapamiętano go jako starszego, korpu
lentnego, lekko przygarbionego mężczyznę w gustownym meloniku i płaszczu. Stukając 

Maszyny nawet dzisiaj robią wrażenie…
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Wejście do cukierni Adama Piaseckiego 
przy Rynku Głównym, 1932 r.

o  bruk laseczką, przemierzał Kraków, obserwując witryny dwóch swoich 
sklepów firmowych. Za nim sunęła czarna limuzyna z kierowcą…

Po II wojnie światowej jego zakład został znacjonalizowany, a w 1951 ro
ku połączono trzy krakowskie zakłady cukiernicze: Fabrykę Wyrobów Cze
koladowych J. Pischinger i Ska, Fabrykę Czekolady Suchard i Fabrykę „Wa
wel” w jedno przedsiębiorstwo: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Wawel”. 
Od lat 50. XX wie ku Wawel funkcjonował w trzech zakładach produkcyj
nych: przy ulicy Wrocławskiej 17 (Krowodrza), gdzie wytwarzano głównie 
czekoladki nadziewane, cukierki czekoladowe i  batony, a  także przy ulicy 
Masarskiej (Grzegórzki) i przy ulicy Kącik (Zabłocie).

W 1992 ro ku zmieniono nazwę firmy – od tego momentu były to Zakłady 
Przemysłu Cukierniczego „Wawel” SA. Następnie – w 2005 ro ku – przemia
nowano je na Wawel SA. Rok później, po ponad 100 latach funkcjonowania 

w obrębie murów Krakowa, zakład został przeniesiony do podkrakowskich Dobczyc. Na 
Krowodrzy otwarto za to sklep firmowy przy ulicy Łokietka 8D. Można tu nabyć m.in.: 
czekoladki Tiki Taki (z kremem orze
chowym i wiórkami kokosowymi), Ma
laga (z  kremowym nadzieniem i  ro
dzynkami) i Kasztanki (krem kakaowy 
z  dodatkiem wafelków) oraz legen
darną Mieszankę Krakowską (oblane 
ciemną czekoladą galaretki o różnych 
smakach).

Jednak krowodrzanie do dzisiaj 
wspominają z błogim uśmiechem cze
koladowy aromat unoszący się przez 
wiele lat nad ulicą Wrocławską…


