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„Janek Wedel zwariował, w czasie takiego kryzysu, kiedy każdy rozumny człowiek ogranicza
wydatki, on kupuje maszyny i buduje nową fabrykę. Oczywiście, że może się to wszystko
skończyć tylko plajtą” (Kozłowski, 2004, s. 28) – tak mieli mówić warszawscy przedsiębiorcy
na przełomie lat 20. i 30., obserwując działania młodego, energicznego i świetnie
wykształconego producenta czekolady, który niedługo wcześniej przejął rodzinny biznes. Czy
znajdziemy dziś w Polsce kogoś, kto nie zna słodyczy E. Wedel? Prawdopodobnie nie… Jak
widzimy, odważna decyzja Jana Wedla sprzed ponad 80 lat ewidentnie nie poskutkowała
bankructwem – nie tylko produkty Wedla, ale i historia rodziny, która zbudowała ten biznes,
są powszechnie znane polskim konsumentom.
To fascynujące, że jedna z marek uznawanych powszechnie za „najbardziej polskie” została
stworzona przez… niemieckiego cukiernika w Królestwie Kongresowym w połowie XIX wieku.
Rodzina Wedlów, podobnie jak inne niemieckie rody przybyłe w tym czasie do Warszawy –
Fukierzy, Habebuschowie, Weiglowie czy Ulrichowie – spolonizowała się i współtworzyła
środowisko przedsiębiorców w dynamicznie zmieniającym się świecie. Niewiele firm
w Polsce może poszczycić się ponad 150-letnią historią. Dzieje fabryki czekolady jak
w soczewce obrazują przemiany przemysłu w kontekście zmian historycznych. Przyjrzyjmy
się zatem jej rozwojowi aż do czasu II wojny światowej.
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Karol Wedel i początki firmy
Warszawska firma cukiernicza E.Wedel została założona w połowie XIX wieku przez
przybyłego z Niemiec Karola Wedla, który rozwijał swój interes przez 30 lat, a następnie
przekazał go synowi Emilowi (jego podpis zachował się w postaci charakterystycznego logo
firmy). Emil przeniósł rozrastający się sklep i fabryczkę na ulicę Szpitalną. Trzecim
kierownikiem firmy był Jan Wedel, syn Emila, wykształcony za granicą doktor chemii.
Znawca historii firmy, Mieczysław Kozłowski (2004: 11), zwraca uwagę na
zwiększający się popyt na wyroby cukiernicze na terenach polskich: czekolada pojawiła się
w środkowej Europie na przełomie XVIII i XIX wieku. Karol Wedel (1813–1902), sprowadzony
do Warszawy z Berlina przez innego cukiernika, Karola Grohnerta, był jednym z wielu
wyszkolonych w tym zakresie specjalistów z Zachodniej Europy, którzy osiedlali się w
Królestwie Kongresowym. Wraz z jego nazwiskiem wymienia się m.in. nazwiska: Samedeni,
Lardelle, Blikle, Fuchs. Wedel miał uniezależnić się od swojego przełożonego (a potem
wspólnika) w 1851 roku – rok ten podaje się jako datę założenia firmy. Cukiernia Karola
Wedla (wówczas pod nazwą „C. Wedel” lub „C.E. Wedel”) mieściła się na rogu ul. Miodowej
i Kapitulnej. Początkowo używana żelazna maszyna do wyrobu czekolady została już po kilku
latach zastąpiona przez zakupioną w Paryżu maszynę parowo-walcową. Karol Wedel
w latach 70. XIX wieku jako pierwszy w Warszawie miał używać pieca ogrzewanego parą,
który służył do producji wyrobów biszkoptowych. Początkowo pracował z żoną i dwoma
czeladnikami, lecz wkrótce, by sprostać zapotrzebowaniu na swoje wyroby, zaczął
sprowadzać dodatkowych cukierników z Berlina i Wiednia.
W cukierni serwowana była czekolada do picia, prowadzono sprzedaż karmelków,
ciast, figurek cukrowych i czekolady twardej w tabliczkach czy do gotowania. Oferta
produktów wzbogacana była wciąż o modne nowości. Warto zwrócić uwagę, że produkty
cukiernicze reklamowano wówczas jako wyroby zdrowotne (Kozłowski, 2004, s. 10–15).
Varsavianista i reportażysta Olgierd Budrewicz, autor popularno-naukowego opracowania
Opowieść pachnąca czekoladą cytuje ogłoszenie reklamowe Wedla, które ukazało się
w 1851roku:
„Nowo założona pod firmą C. Wedel Cukiernia (…) ma zaszczyt zaprosić na drezdeński
Słodowy syrop, nader skuteczny na kaszel i katar, buteleczka po zł 1 gr 15 i po 3 zł
bardzo za granicą poszukiwany oraz Karmelki piersiowe – funt po zł 3. Właściciel
zakładu, z uwagi na liczne bardzo cierpienia jakie wilgoć obecnej pory powoduje
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poleca karmelki wyżej wspomniane Szanownej Publiczności” (Kurier Warszawski, nr
311, w: Budrewicz, 2004, s. 130).
Informacje o szczegółach wczesnej działalności firmy można zresztą odtwarzać
głównie na podstawie reklam prasowych. Mniej znany jest fakt, że firma Wedel zajmowała
się równocześnie obrotem nieruchomościami: Wedel wybudował i sprzedał kamienicę w
centrum miasta, a zarobki pozwoliły mu na przeniesienie się do większego lokalu – w 1869
roku cukiernia przeniosła się na ulicę Szpitalną.
Emil Wedel
Syn Karola, Emil, został właścicielem rodzinnego biznesu niedługo później – w dniu
swojego ślubu w 1872 roku. W nowym lokalu przy ul. Szpitalnej było zdecydowanie więcej
przestrzeni, stąd produkcja mogła się rozwijać. Wraz z modernizacją w fabryczce pojawiła się
prasa hydrauliczna do kakao, wynaleziona pod koniec lat 20. przez holenderskiego chemika,
wraz z innymi maszynami sprowadzanymi z Paryża czy Drezna, m.in. dwoma silnikami
parowymi. O ile ojciec Emila fachu uczył się w Londynie, Paryżu i Berlinie, o tyle Emil nabywał
umiętności od swojego ojca oraz innych zatrudnionych mistrzów cukierniczych, lecz także
terminował w Paryżu. Należy zauważyć, że Emil spolonizował się – ożenił się z Polką, Eugenią
z Bohmów, a ich troje dzieci wychowywało się w języku polskim. Wedlów wymienia się jako
jeden z ważnych rodów warszawskich niemieckiego pochodzenia, którego przedstawiciele
stali się „Polakami z wyboru” – obok m.in. rodziny Klawe i Spiessów (farmaceutów),
Fukierów (prowadzących skład win na Starym Mieście), Haberbuschów, Schielów (wspólnie
założyli browar Haberbusch i Schiele), Weiglów (prowadzili garbarnię) czy Ulrichów
(prowadzących przedsiębiorstwo ogrodnicze na terenach dzisiejszego warszawskiego
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przedsiębiorstw cukierniczych za granicą. Przedsiębiorstwo rodziny Cadbury rozpoczęło
działalność w roku 1824 w Birmingham. Pod koniec lat 70. wybudowali nowoczesną fabrykę
produkcji czekolady w Bournville pod miastem. Phillippe Suchard (twórca czekolady Milka) w
1880 otworzył fabrykę w Szwajcarii, stając się największym producentem w kraju. Wkrótce
fabryki Sucharda powstały też w innych miastach, niewielki oddział istniał też od połowy lat
1

Por. http://www.polacyzwyboru.pl (14.07.2016).
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20. XX wieku w Krakowie. W 1878 roku Rudolph Lindt wynalazł i zaczął stosować urządzenie,
które nazwał die Conche (muszla). Stało się ono standardowym elementem produkcji
czekolady. Inny z twórców wielkich przedsiębiorstw cukierniczych, Johann Jacobs, otworzył
w 1895 roku w Bremie swój pierwszy sklep (Budrewicz, 2004, s. 128–9). Wedel produkował
czekoladę, pierniki, biszkopty i pierniki – surowce do tej produkcji sprowadzano z Londynu,
Paryża, Marsylii i Bordeaux (Wróblewski, 1997, s. 2). Z dostępnych źródeł trudno jednak
wywnioskować, skąd pochodziło ziarno kakaowe używane w produkcji. Budrewicz (2004, s.
46) podaje, że źródła były zdywersyfikowane. Około 1900 roku firma zaczyna także
eksportować swoje wyroby, a wkrótce potem – otrzymywać pierwsze wyróżnienia na
międzynarodowych konkursach. Wartość produkcji rocznej wynosiła w tym okresie ok. 200
tysięcy rubli. Emil Wedel znalazł się w gronie przedsiębiorców, którzy wystąpili do władz
miasta o zgodę na utworzenie Zgromadzenia Cukierników i mimo że nastąpiło pewne
spowolnienie wywołane konfliktem środowiskowym (część cukierników opowiadała się za
tym, żeby do organizacji należeć mogli tylko Polacy), Zgromadzenie rozpoczęło swoją
działalność w 1908 roku (Kozłowski, 2004, s. 20).
Rosnąca popularność wyrobów Wedla, która wiązała się ze wzrostem firmy,
doprowadziła do pierwszych prób ich podrabiania – to z tym faktem według źródeł wiązana
jest praktyka opatrywania każdej tabliczki czekolady własnoręcznym podpisem przez
właściciela. Ten charakterystyczny, elegancki i zamaszysty podpis Emila Wedla stał się
podstawą znaku firmowego, utrzymywanego do dzisiaj (z niewielkimi zmianami). W 1908
roku firma została przekształcona w spółkę komandytową „Emil Wedel i Syn” – oprócz Emila
i jego syna jej członkami były też jego dwie córki, co wówczas było ewenementem
(Wróblewski, 1997, s. 2). W tym okresie przedsiębiorstwo zatrudniało ok. 50 osób. Emil miał
uparcie powtarzać, że nie zależy mu na powiększaniu firmy. Jako powód podawał to, że
chciał poznać osobiście wszystkich swoich pracowników, a ponadto widzieć ze swojego
balkonu zarówno cały warsztat, jak i swój ogród. Jego podejście określane jest jako
konserwatywne i patriarchalne. Mówi się wręcz o regresie firmy w ostatnich latach życia
Emila Wedla, który widział firmę jako warsztat rzemieślniczy, a nie nowoczesne, rosnące
przedsiębiorstwo. Po śmierci Emila niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
prowadzenie firmy przejęła wdowa Eugenia. W trudnym okresie prowadziła firmę mądrze.
Jej syn Jan objął stery w 1923 roku (Kozłowski, 2004, s. 20).
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Jan Wedel
Wśród pracowników Wedla współcześnie wciąż dobrze znane są historie związane
z trzecim właścicielem biznesu, Janem Wedlem (1874–1960), choć niemal nikt spośród nich
nie może pamiętać go osobiście. Emil Wedel zastosował wobec swojego najstarszego syna
podobne zasady uczenia zawodu, jakim podlegał on sam. Jan miał rozpocząć pracę w
fabryczce od terminowania na najniższych szczeblach, tak by poznać każdy szczegół
produkcji i prowadzenia firmy. Należy odnotować, że Jan Wedel uzyskał wcześniej stopień
doktora chemii na politechnice w Szwajcarii oraz ukończył studia na wydziale mechanicznym
w Charlottenburgu w Niemczech. Wwoją pierwszą pensję, otrzymaną w kwietniu 1912 roku,
przekazał na „ulepszenie dozoru wychowawczego” w zakładach opiekuńczych prowadzonych
przez warszawski zbór ewangelicki (Budrewicz, 2004, s. 23). W tym kontekście należy
odnotować, że rodzina Wedlów spolonizowała się, lecz pozostawała przy w wierze
protestanckiej.
Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości umarł Emil Wedel – od tamtej pory
Jan poszukiwał sposobów na rozwinięcie firmy, zwłaszcza w obliczu narastania rodzimej
konkurencji: przedsiębiorstwa Franciszka Fuchsa na warszawskim Powiślu, fabryki
Piaseckiego w Krakowie (która później stanowiła trzon przedsiębiorstwa Wawel), zakładów
Hoeflinga i Brandstetera we Lwowie, czy poznańskiej Goplany. Sposobem na przyciąganie
konsumentów było ciągłe uatrakcyjnianie oferty – wprowadzanie coraz to nowych
produktów oraz zachęcanie estetycznymi opakowaniami. Ze względu na powodzenie firmy
Jan Wedel mógł zatrudniać do projektowania opakowań czołowych grafików, m.in. Zofię
Stryjeńską. Kolejny właściciel firmy rodzinnej zainteresowany był nie tylko nowinkami
technicznymi w produkcji czekolady, lecz także nowym pomysłami dotyczącymi organizacji –
odbył podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie poznał naukowe zarządzanie.
W kilkudziesięcioosobowej załodze fabryki, którą odziedziczył Jan Wedel, nie
pracowała podobno żadna kobieta (Kozłowski, 2004, s. 26). Zmieniło się to dopiero w
połowie lat 20. W latach 30. kobiety będą stanowiły już ok 70% załogi (Budrewicz, 2004, s.
60). W coraz bardziej zatłoczonym budynku na Szpitalnej na niskim parterze produkowano
czekolady twarde, nadziewane i deserowe. Parter podzielony był na trzy pomieszczenia:
dział cukrów („cukiersztubę”), karmelarnię i piekarnię. W 1927 roku Wedel zatrudniał już
ok. 200 osób. W roku 1939 natomiast w firmie zatrudnionych było około 1350 osób. Ten
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ogromny wzrost wiąże się ze sztandarową inwestycją: budową nowoczesnej fabryki na
warszawskiej Pradze.
Według Kozłowskiego (2004, s. 27–28) źródłem tej odważnej decyzji były nie tylko
dobre wyniki firmy, lecz także monity władz miasta spowodowane licznymi skargami
okolicznych

mieszkańców,
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uciążliwe

sąsiedztwo

fabryczki

w Śródmieściu. Oś ulicy Grochowskiej była wówczas główną arterią powstającej dzielnicy
przemysłowej. Wraz z Wedlem, siedzibę na Pradze znalazły m.in. Fabryka Aparatów
Optycznych i Precyzyjnych Kolberga (późniejsze Polskie Zakłady Optyczne), Towarzystwo
Budowy Motorów „Perkun” czy Wytwórnia Sprzętu Spawalniczego „Perun”. Ówczesna prasa
miała krytykować Jana Wedla jako nieracjonalnego – konkurenci w czasie depresji
ekonomicznej raczej starali się za wszelką cenę ograniczać wydatki, podczas gdy on budował
nową siedzibę znacznych rozmiarów oraz sprowadzał do niej nowe maszyny.
Jana Wedla kojarzy się przede wszystkim z budową nowej fabryki, rozwinięciem
systemu pracowniczych świadczeń socjalnych i filantropią. Mniej znane są fakty związane ze
2

strajkami pracowniczymi w latach 1929 oraz 1930 . Właściciel firmy miał oferować podwyżki
pracownikom z chwilą wywalczenia przez związek zawodowy wyższych stawek w innym
zakładzie produkcji cukierniczej w Warszawe, na co mógł sobie pozwolić mimo
rozpoczynającego
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relacji

jednego

z pracowników wydalenie robotnika w roku 1929 miało być działaniem celowym
przedsiębiorcy, mającym sprowokować konflikt i zerwanie wcześniejszej umowy zbiorowej
zawartej ze związkiem zawodowym. W roku 1929 załoga zakończyła spór z sukcesem
(wydalony pracownik otrzymał odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie), lecz już w
1930 roku organizacja związkowa została rozbita (Waszul, 1969). Splot okoliczności
związanych z kryzysem w nieprzewidziany sposób wręcz zadziałał na korzyść firmy – w roku
1928 poważny strajk i bojkot towarów miał miejsce także u najpoważniejszego konkurenta
Wedla w Warszawie – w fabryce Fuchsa na Powiślu. W efekcie Wedel opanował nowe rynki.
Wydarzenia te miały miejsce przed nastaniem nabardziej dojmującej recesji, stanowiącej
reperkusje Wielkiego Kryzysu w Polsce. O ile bowiem w 1929 roku stopa bezrobocia (poza
Por. artykuły w dzienniku „Robotnik”, szczególnie: Firma „Wedel” przeciwko organizacji robotniczej,
nr 244, 21.08.1930; Robotnicy Wedla od dzisiaj strajkują, nr 245, 22.08.1930; Strajk w fabryce
„Wedla”. Delegatom nie wolno przechodzić ulicą Szpitalną, nr 257, 2.09.1930.

2
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rolnictwem) wynosiła 3% czynnych zawodowo, o tyle w 1933 roku odsetek ten wynosił już
43,5% (Jezierski i Leszczyńska, 2003, s. 267). Mimo kryzysu Wedel miał nie obniżać cen
kosztem jakości wyrobów i w efekcie miały one pozostawać droższe niż wyroby konkurencji
(Wróblewski, 1997, s. 6).
Jak pisze Tadeusz Świątek (2000), budowa prowadzona była z rozmachem i w jej
wyniku powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłu cukierniczego w kraju.
Środki na rozbudowę pochodzić miały z oszczędności właściciela oraz prawodopodobnie
z obrotu nieruchomościami. W 1932 roku firmę przekształcono w rodzinną spółkę akcyjną,
co pociągało za sobą rozdzielenie kapitału osobistego od funduszy przedsiębiorstwa.
Wskutek tego przekształcenia Jan Wedel został jedynym zarządcą spółki. Akcjonariuszami
firmy „E. Wedel – Spółka Akcyjna” byli założyciele spółki – czyli rodzeństwo Wedlów: oprócz
najstarszego Jana (któremu przypadło prawie 9 tys. akcji), Eleonora z Wedlów Whitehead
(dyrektor ds. eksportu, nieco ponad 2 tys. akcji) i Zofia z Wedlów Skibińska-Żochowska
(wizytator sklepów, niemal 2 tys. akcji). Według Kozłowskiego (2004, s. 32) w spółce był
3

także Felicjan Pintowski (dyrektor handlowy) .
Przeniesienie do nowych zabudowań fabrycznych w pełni w 1935 roku -- w których
produkcja Wedla mieści się do dnia dzisiejszego – oznaczało zastąpienie wielu czynności
wykonywanych
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czekoladek

deserowych, figurek czekoladowych i z cukru, nugatów, kremówek czy tzw. palermo
(miękkich pomadek) oraz przygotowywanie korpusów do mieszanki czekoladowej, a także
wielu wyrobów piekarskich, zwłaszcza takich, które wymagały precyzyjnego dekorowania,
nadal odbywały się ręcznie (Kozłowski, 2004, s. 34). Stopniowe przenosiny do nowego
budynku, wypełnianego systematycznie sprowadzonymi maszynami, stanowiły wielki skok
technologiczny – nie tylko w zakresie produkcji, ale i organizacji pracy. Opisywał to na
bieżąco tygodnik „Świat”:

„Wielki jest gmach fabryki Wedla na Pradze. Olbrzymie szyby okien. Całe ściany ze
szkła w ramach szarych murów. W wielkich salach pełnych światła i świeżego
powietrza, płynącego z elektrycznych wentylatorów – maszyny, mieszadła, konchy,
transportery, jakieś dziwne piece, młyny, transmisje. Między maszynami snują się biało
ubrani ludzie – mężczyźni i kobiety. Pomagają maszynom, czy też maszyny pomagają
3

Por. także Rejestr Handlowy B, nr 10427, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy.
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im. Wszystko wśród tych białych okaflowanych ścian, na terakotowych posadzkach,
odbywa się niemal w ciszy, automatycznie. Sześćset osób personelu fabrycznego
w białych turbanikach na głowach snuje się tutaj wśród rytmicznie dyszących maszyn,
z których każda precyzyjnie wykonuje swoją pracę, poczynając od łuskania, mielenia,
przecierania surowca, potem mieszania go z innymi składnikami, prasowania, cięcia,
pakowania i sortowania. Długi to proces od ziarnka kakaowego do tabliczki czekolady
lub napełnionej likworem czekoladki. Wiedziałem te wszystkie stadia czekoladowocukierkowe. Cóż to za miła, smaczna i czysta produkcja! Ręce ludzkie są tutaj tylko
w małej mierze pomocnikami maszyn, opakowań i urządzeń” („Świat”, nr wyd.
nieznany, 1931, za: Kozłowski, 2004, s. 35).
Higiena produkcji – obok kwestii bezpośrednio związanych z pracą – staje się w
kwestią polityczną w opisanym już strajku i bojkocie produktów w roku 1930. Dziennik
„Robotnik” donosi, „jak wygląda »czystość« przy fabrykacji biszkoptów” (nr 333,
29.10.1930):
Według posiadanych przez nas zeznań robotników, w tak zw. zagniataczkach
służących do wyrabiania ciasta, oliwiarki nie są należycie zabezpieczone. To też smar
kapiący z panewek trafia do ciasta. Czystością ani strawnością taki smar nie odznacza
się. Tu dodać należy, że ze względów oszczędnościowych do rozczynu dolewa się
częstokroć masło przestarzałe o mocno nieprzyjemnym zapachu – niezdatne do
żadnego użytku, które raczej powinno być wyrzucone albo zniszczone. O ile w ciągu
dnia ciasto nie zostało całkowicie zużyte, to wynosi się je do chłodni, gdzie znowu staje
się żerowiskiem robactwa (pająki, francuzy). Naleciałości te trudno wyciągnąć
z lepkiego ciasta, zresztą niema na to czasu, to też tak zanieczyszczone ciasto wędruje
do dalszej przeróbki. Względy »oszczędnościowe« powodują też, iż odpadki i okruchy
zamiatane z tak zw. »bajt«, łącznie ze szczeciną wypadającą ze szczotek – wędrują z
powrotem do zagniataczek.
W jednym z kolejnych numerów tej relacji wtóruje list konsumenta, który twierdził,
że w nabywanych słodyczach znalazł śrubkę oraz kawałek węgla („Robotnik” nr 343,
8.11.1930). Są to jednak, jak dotąd, jedyne napotkane źródła, w których krytykuje się jakość
produkcji w przedwojennej fabryce. Wielokrotnie natomiast natrafić można na historie
o tym, jaką pasją (lub wręcz obsesją) Jana Wedla miało być przestrzeganie i higieny, i jakości
4

produkcji . Jak w swoich relacjach podkreśla wieloletni pracownik średniego szczebla,
Bolesław Waszul, Jan Wedel miał w zwyczaju osobiście doglądać produkcji codziennie

4 Według wielu relacji Jan Wedel był też osobą bardzo oszczędną, a jednocześnie porywczą – miał
np. przeszukiwać kosze na śmieci w poszukiwaniu wyrzuconych czystych kartek czy nakazywać
oszczędzanie każdego sznurka do ponownego użycia oraz karać lub nagradzać pracowników
finansowo za bałaganiarstwo lub sprzątanie.
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(dopiero po 1935 roku nie był w stanie kontynuować tego rodzaju kontroli i zamienił
codzienny obchód na długie spotkania z kierownikami działów). Oprócz tego

„ osobiście sprawdzał jakość dostarczonego ziarna kakaowego, owoców, małym
scyzorykiem próbował czekolady i różne masy do czekoladek i cukierków. Kierownicy
i majstrowie musieli wysłuchać krytycznych uwag (…), jeśli coś nie odpowiadało
wyrobionemu smakowi właściciela.” (Waszul, 1969, s. 4).
Dbałość o higienę przejawiała się także w budowie łaźni na terenie fabryki oraz
kąpieliska nad jeziorem Kamionkowskim. W tym momencie warto opisać infrastrukturę
socjalną przedsiębiorstwa: w fabryce zatrudniano lekarza i dentystę. Inspekcja pracy w 1934
roku zaleciła budowę żłobka (zwróćmy uwagę, że w tych latach większość załogi stanowiły
kobiety) i żłobek ten cechować się miał wyjątkową czystością na tle miasta. Później powstało
5

także przedszkole. Na terenie fabryki działały stołówka, świetlica, kino Drops i klub
sportowy Rywal. Wedel miał dom wczasowy w Świdrze i ogródki działkowe, a także
mieszkania pracownicze. Wybuch II wojny światowej zatrzymał plany rozbudowy zarówno
6

fabryki, jak i osiedla mieszkań pracowniczych (Barbasiewicz, 2013, s. 219–237).
Rozrastająca się firma miała w tym okresie system biurowy obejmujący trzy główne
działy: sprzedaży hurtowej (z własnymi składami, utrzymujący kontakty z siecią akwizytorów
i odbiorców kupujących produkty na rachunek własny), dział sprzedaży detalicznej
i administracji sklepów fabrycznych oraz dział księgowości (Kozłowski, 2004, s. 35).
Pracownicy biurowi mieli być opłacani istotnie lepiej niż w przypadku konkurencji. Pensja
pracownika umysłowego wynosiła w połowie lat 30. tygodniowo ok. 50–55 tys. zł, zaś zysk
Jana Wedla – miesięcznie 70 tys. zł. Relacja Bolesława Waszula pokazuje oprócz tego, że
tygodniówka robotnika w latach 1931–1934 wynosiła ok. 20 tys. złotych. Wedel miał
stosować automatyczne podwyżki, po pół roku i po pięciu latach pracy. Późniejsze zmiany
7

w uposażeniu były przedmiotem indywidualnych decyzji właściciela .

W dawnej sali widowiskowej siedzibę znalazł późniejszy Teatr Powszechny.
Opinie biegłych dotyczące oceny majątku firmy E. Wedel S.A., 1932, Archiwum Państwowe m.st.
Warszawy, zespół 98/I, sygn. 2; Kosztorys na nadbudowę budynku biurowego dla S.A. E. Wedel 193941. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół 98/I, sygn. 4
7 Waszul (1969). Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zbiór rękopisów, sygn. 440, s. 7. Należy
jednak zastrzec, że z uwagi na znaczne zniszczenia dokumentów firmy pod koniec II wojny światowej,
trudno znaleźć inne źródła, które pozwoliłyby sprawdzić podane sumy.
5
6
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W latach 30. Wedel miał około 30 sklepów firmowych w wielu miejscach w Polsce,
a także sklep w Paryżu. Jan Wedel planował ekspansję do USA – w 1939 roku firma miała
swoje stoisko na międzynarodowych targach w Nowym Jorku. Wielokrotnie powtarzana jest
historia o jednej z bardziej spektakularnych form reklamy – samolocie RWD-13, który zakupił
Wedel (Budrewicz, 2004, s. 44). Promując swoją sprzedaż, firma Wedel balansowała między
narracją o tradycji i nowoczesnością. Liczne opowieści o modernizacji miały swoją
przeciwwagę w postaci nostalgicznych opowiadań zebranych w tomie pt. „Staroświecki
sklep” pod redakcją Juliana Tuwima w 1938 roku.
Epilog
W czasie II wojny światowej fabryka uległa znacznym zniszczeniom – zarówno
w następstwie nalotów w 1939 roku, jak i w Powstaniu warszawskim. Nie oznacza to jednak,
że fabryka nie działała: przez większość czasu produkcja trwała, choć oczywiście nie
w pełnym wymiarze. Jan Wedel, uznawany przez okupanta za Niemca, zmuszony był
produkować na potrzeby wojska III Rzeszy, ale i ludności cywilnej. Można powiedzieć, że
firma przygotowana była na wybuch wojny o tyle, że miała pełne przepastne magazyny,
które nie uległy zniszczeniu – według relacji niektórych pracowników z tamtych czasów oraz
znawców historii firmy, części zasobów nie ujawniono w obowiązkowym spisie surowców
prowadzonym przez okupanta. Pracownicy, którzy stawili się w zakładzie od października
1939 otrzymywali deputat żywnościowy. Wielką trudność stanowiło pozyskanie szkła, by
naprawić liczne zrujnowane okna. Załoga musiała przygotować produkcję – nie działała
wówczas elektrownia miejska ani wodociągi. Generatory wedlowskie przez pewien czas
zaopatrywały w prąd Pragę (Kozłowski, 2004, s. 60).
W licznych relacjach do dnia dzisiejszego współcześni pracownicy powtarzają historie
o tym, jak Jan Wedel zapewniał pracę wielu członkom rodzin swoich pracowników,
przechowywał sieroty czy doprowadzał do wypuszczania (czasami dając łapówki) swoich
pracowników z aresztu, wykorzystując swoją narodowość. Jan Wedel odmówił podpisania
się na liście volksdeutschów. Z tego powodu wielokrotnie nachodziło go gestapo. Utracił
jednocześnie znaczną część osobistego majątku, tj. willę w Konstancinie i okazałą kamienicę
na ul. Puławskiej. Postawa Wedla w czasie wojny była kolejnym powodem szerokich
wyrazów uznania, oprócz wcześniejszych związanych z fachowością, doskonałością rzemiosła
i organizacji pracy. W czasie okupacji na terenie fabryki istniały komórki AK, RPPS i PPR,
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prowadzono też tajne komplety. W latach 1942–44 fabryka utrzymała wysoki stan załogi –
8

niemal 900 osób .
Po powstaniu warszawskim Jan Wedel wraz z siostrą Eleonorą znalazł się w obozie
przejściowym w Pruszkowie (druga z sióstr, Zofia, zmarła w jednym z bombardowań). Przed
zajęciem Pragi przez wojska radzieckie Niemcy starali się zniszczyć to, czego nie zdołali
wywieźć (a wywieziono wielkie ilości surowców do produkcji, a także turbiny parowe, silniki
elektryczne i wiele narzędzi), wysadzili w powietrze kotłownię, a wskutek wybuchu zaczął się
trzydniowy pożar. Relacje pracowników wskazują, że zniszczenia byłyby jeszcze większe,
gdyby nie interwencja grupki pracowników, która działała na rzecz ocalenia majątku fabryki.
W październiku 1944 część pracowników zaczyna odgruzowywanie fabryki
i częściowo uruchamia produkcję. Jednocześnie majątek fabryki zostaje objęty nadzorem
przez Resort Gospodarki Narodowej i Finansowej PKWN. Jan Wedel pojawia się w ocalałych
dokumentach w maju 1945 – jego nazwisko widnieje wówczas na pierwszej pozycji listy płac,
ale nie jest już kierownikiem zakładu. Fabryka odbudowywana jest z państwowych pożyczek,
do końca 1947 zostaje niemal całkowicie naprawiona. W maju 1949 zakład zostaje formalnie
znacjonalizowany, jego nazwa w 1951 zmienia się na Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22
Lipca. Na opakowaniach produktów pojawia się dopisek małą czcionką: „d. [dawny]
E. Wedel”. Wraz z nacjonalizacją Jan Wedel zostaje usunięty z firmy, co wiązało się też
z utratą mieszkania przy fabryce. Przez jakiś czas Wedel mieszkał z żoną Michaliną
(długoletnią partnerką, wzięli ślub po wojnie) w willi, którą dla niej wybudował
w Konstancinie, ale ta została zajęta przez wojskowego w randze generała. Wedlowie
mieszkali w podzielonym po wojnie mieszkaniu nad sklepem firmowym na ul. Szpitalnej.
Podobno po tym, jak został wyrzucony z fabryki, Jan Wedel przesiadywał na ławce nad
jeziorkiem Kamionkowskim, patrząc na swój zakład, ale do budynku nigdy więcej nie
powrócił. Wedel podupadał na zdrowiu. Zmarł w roku 1960 i został pochowany na
cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Na pogrzeb przyszło bardzo wielu pracowników. Nie
miał dzieci, ale od końca lat 80. angielska gałąź rodziny podejmowała starania odzyskania
majątku, co zakończyło się ostatecznie wypłatą odszkodowania za korzystanie ze znaku
marki od koncernu PepsiCo, właściciela wedlowskiej fabryki w latach 90.
Spis pracowników zatrudnionych w fabryce E. Wedel w Warszawie w latach 1942-44. Archiwum
m.st. Warszawy, zespół nr 98/I, sygn. 159.

8
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Załączniki 1. Historia firmy Wedlów od założenia do końca II wojny światowej
1845

1851

1855
1862
1865
1869
1872

1880
1894

1899
1907
1909
1912

1919
1923
1925
1928
1929
1930
1932

1934
1935
1938
1939

1941
1944

1945

Z Berlina do Warszawy przybywa cukiernik Karol Wedel z żoną Karoliną z Wisnowskich i synem Emilem (ur. 1841).
Cukiernik, który odbył wcześniejsze praktyki w Londynie, Paryżu i Berlinie, pracuje u Grohnerta. Z czasem zostaje jego
wspólnikiem.
Karol Wedel otwiera własną cukiernię przy ul. Miodowej w dawnym pałacu Chodkiewiczów. Firma nosi nazwę „C.E.
Wedel”. 5 listopada nowa cukiernia zostaje sprzedana Robertowi Wisnowskiemu, szwagrowi Wedla i właścicielowi
cukierni w warszawskiej Dolinie Szwajcarskiej. Następnego dnia podpisano umowę trzyletniej dzierżawy zakupionej
cukierni przez Karola Wedla. Celem było prawdopodobnie zabezpieczenie kapitału rodziny Wisnowskich. Po upływie
dzierżawy cukiernię ponownie kupuje Wedel. Rok po założeniu cukiernia sprzedaje 400–500 filiżanek czekolady
dziennie.
Zostaje zakupiona pierwsza maszyna parowo-walcowa do produkcji czekolady.
Od tego roku w prasie warszawskiej można znaleźć reklamy wyrobów Wedla.
Emil Wedel zaczyna uczestniczyć w prowadzeniu firmy. Wówczas jest już po odbyciu praktyk w Niemczech, Szwajcarii,
Anglii i Francji.
Karol Wedel kupuje kamienicę przy ul. Szpitalnej.
Emil Wedel zostaje właścicielem firmy w dniu swojego ślubu z Eugenią z Boehmów. Na podstawie dostępnych źródeł
można stwierdzić, że Eleonora, młodsza siostra Emila, która poślubiła pastora ewangelickiego Angersteina z Łodzi, nie
była współwłaścicielką przedsiębiorstwa.
Cukiernia i warsztat przy ul. Miodowej zostają sprzedane. Emil Wedel przenosi produkcję do kamienicy przy ul.
Szpitalnej, gdzie zarazem mieszka wraz z rodziną.
Uroczyste otwarcie sklepu i pijalni czekolady na parterze kamienicy na Szpitalnej. Drugi sklep i pijalnia znajduje się na
Krakowskim Przedmieściu 9, w kamienicy słynnego fotografa Karola Beyera. Firma „Pierwsza Parowa Fabryka
Czekolady E. Wedel i Syn” rozrasta się, z czym wiąże się praktyka opatrywania każdej partii produkcji własnoręcznym
podpisem szefa firmy, który stanie się jej słynnym logo.
Jan Wedel otrzymuje tytuł doktora chemii na Uniwersytecie we Fryburgu. Następnie przenosi się do Charlottenburga,
gdzie kończy studia na Wydziale Mechanicznym tamtejszej politechniki.
W Krakowie założona zostaje fabryka Piaseckiego, późniejszy Wawel.
Firma przekształca się w spółkę pod nazwą „Fabryka Cukrów i Czekolady E. Wedel i Syn, Spółka Akcyjna”. Liczy ok. 50
pracowników.
Jan Wedel otrzymuje pierwszą pensję w wysokości 2 tys. rubli i przekazuje ją na „ulepszenie dozoru wychowawczego”
w zakładach opiekuńczych prowadzonych przez zbór ewangelicki w Warszawie.
Na Powiślu zaczyna działać fabryka Franciszek Fuchs i Synowie, ważny konkurent Wedla.
Umiera Emil Wedel. Prowadzenie firmy przejmuje jego żona Eugenia.
W lipcu umiera Eugenia Wedlowa. Prowadzenie firmy przejmuje najstarszy potomek (i zarazem jedyny syn) Jan.
Przy produkcji w Wedlu zaczynają pracować kobiety.
W zakładzie wybucha krótkotrwały strajk. W firmie pracowało wówczas ok. 200 osób. Jan Wedel uznaje założenie
związku zawodowego i zrównuje pensje robotników z pensjami płaconymi w fabryce Fuchsa.
Jan Wedel rozpoczyna budowę nowoczesnej fabryki w nowej warszawskiej dzielnicy przemysłowej – na Pradze.
W firmie wybucha kolejny strajk. Według relacji dziennika „Robotnik”, Jan Wedel nie cierpiał związków zawodowych.
Firma przekształca się w spółkę akcyjną, a produkcja przenosi się do nowego budynku fabrycznego. Jan Wedel jest
właścicielem 2/3 udziałów i sprawuje jednoosobowy zarząd, zaś każda z sióstr otrzymuje 1/6 udziałów. Kapitał
zakładowy wynosi 6,5 mln złotych i składa się z 13 tys. akcji.
Na terenie fabryki powstaje żłobek dla dzieci pracowników.
Fabryka rozrasta się do tego stopnia, że Jan Wedel nie ma już możliwości osobiście odwiedzać wszystkie działy
produkcji każdego dnia. Coraz więcej czasu spędza w biurze, przeglądając wyniki finansowe.
Fabryka Wedla produkuje 4500 ton wyrobów, zatrudnia ok. 1350 pracowników stałych i sezonowych.
Wybucha II wojna światowa. Dnia 1 października, po zakończeniu ofensywy, wznowiona zostaje produkcja. W fabryce
rusza wypiek chleba i produkcja paczkowanego budyniu. Firma produkuje na potrzeby okupanta. Pracownicy
otrzymują miesięczne deputaty żywnościowe.
Fabryka Wedla zostaje włączona w poczet dostawców dla wojsk III Rzeszy.
Wybucha powstanie warszawskie. W mieszkaniu Wedlów znajdują się kwatery formacji Pomoc Żołnierzowi Batalionu
„Kiliński”. Już w pierwszych dniach powstania armia niemiecka dokonuje przejęcia wszystkich zapasów surowców i
demontażu maszyn. 8 września wysadza w powietrze znaczną część fabryki. Wkrótce potem na Pradze pojawia się
wojsko radzieckie. Pozostali na miejscu pracownicy zakładają komitet fabryczny, chroniący pozostały majątek fabryki i
porządkujący teren. Produkcja karmelków zostaje uruchomiona w listopadzie. W grudniu, w obecności tymczasowego
prezydenta miasta, gen. Spychalskiego, pracownicy odmurowują pozostałe zapasy, ukrywane przed Niemcami.
W połowie stycznia rozpoczyna się ofensywa radziecka i trwają ciężkie bombardowania Pragi, jednak fabryka pozostaje
niemal bez szwanku. W kwietniu ruszają prace budowlane. Od maja na liście pracowników pojawia się Jan Wedel,
który powrócił z obozu. Z końcem roku fabryka jest już odbudowana w 90%. Jan Wedel zostaje z niej usunięty.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowań Kozłowskiego (2004) i Budrewicza (2004), a także zbiorów w Archiwum
m.st. Warszawy.
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Załącznik 2 Fotografia fabryki E. Wedel przy ul. Zamoyskiego widziana z Parku Skaryszewskiego, lata
30., fot. nieznany.

Źródło: http://www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/biogramy/jan-jozef-wedel.

Załącznik 3 Fabryka E. Wedel przy ul. Zamoyskiego na warszawskiej Pradze, 2013 rok

`
Źródło: Fot. Rafał Andrzejewski.
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Załącznik 4. Karol Wedel (1813-1902), założyciel cukierni, autor nieznany.

Źródło: http://warszawawpigulce.pl/wzruszajaca-historia-rodziny-wedel-cz-1/.

Załącznik 5. Emil Wedel (1841–1919), który przejął kierowanie firmą w roku 1872, autor nieznany.

Źródło: https://www.wedelpijalnie.pl/pl/o-nas/e-wedel.
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Załącznik 6. Jan Wedel (1874–1960), ostatni właściciel firmy rodzinnej, autor nieznany.

Źródło: http://www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/biogramy/jan-jozef-wedel.

Załącznik 7. Oryginalna pieczątka z logo firmy z lat 30., znajdująca się w Archiwum m.st.
Warszawy, zespół nr 98/I, sygn. 150.

Źródło: Fotografia, Karolina Mikołajewska-Zając, 2015.
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Załącznik 8. Wzory opakowań sprzed II wojny światowej (rok nieznany), znajdujące się
w Archiwum m.st. Warszawy, zespół nr 98/I, sygn. 151.

Źródło: Fotografia, Karolina Mikołajewska-Zając, 2015.
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Załącznik 9. Kalendarzyk na rok 1928 firmy E. Wedel

Źródło: http://www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/biogramy/jan-jozef-wedel.
Załącznik 10. Żłobek w fabryce Wedla wybudowany w latach 30.

Źródło: http://www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/biogramy/jan-jozef-wedel.
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Załącznik 11. Ilustracja Tadeusza Cieślewskiego przedstawiająca sklep Wedla na ul. Szpitalnej
w zbiorze opowiadań pt. Staroświecki sklep pod red. Juliana Tuwima (1938)

r. ,. U J

Źródło: zbiór Polona, Biblioteka Narodowa, sygn. G.12752/II.
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Załącznik 12. Podsumowanie opinii biegłych odnośnie do majątku firmy E. Wedel z 1932,
Archiwum m.st. Warszawy, zespół nr 98/I, sygn. 2.
Po stwierdzeniu prawidłowego prowadzenia ksiąg handlowych i ustaleniu zgodności zapisów
odnośnemi dokumentami, Komisja poddała sprawdzeniu nieruchomości, maszyny i urządzenia
fabryczne, sprawdzono stan magazynu surowców i materiałów, oraz wyrobów gotowych na dzień
15/VI.1932 r., przyczem okazało się, że wykazana w bilansie wartość nieruchomości, maszyn i
Urządzeń fabrycznych odpowiada rzeczywistej wartości użytkowej tychże w chwili obecnej.
Cała instalacja utrzymana jest w nadzwyczajnym porządku i należycie konserwowana.
Również remanenty surowców materiałów oraz gotowych wyrobów wycenione są prawidłowo i
zgodne ze spisami „natury” na dzień 15 czerwca 1932 r.
W tym stanie rzeczy Komisja rzeczoznawców stwierdza, że wkład rzeczowy, wnoszony do Spółki
akcyjnej pod nazwą „E. Wedel, Spółka Akcyjna” przez właścicieli przedsiębiorstwa spółkowego „Emil
Wedel i Syn” w Warszawie przy ul. Szpitalnej Nr. 8., wynoszący różnicę pomiędzy:
aktywami

Zł. 6.842,16

a pasywami

Zł. .222,18

stanowi wartość aportu

Zł. 6.619.98 Zł.
/podpis nieczytelny/
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