
Kiedy Wawel kojarzy Ci się z czekoladą 

Opis zbioru 

W 2022 roku działalność programowa Muzeum Emigracji w Gdyni będzie 

koncentrować się na zagadnieniu Stereotypów: ich powstawaniu  

i oddziaływaniu, metodach rozpowszechniania i strategiach  

ich wykorzystywania. Wybrane stereotypy będziemy również przełamywać  

w ramach działania Rzecz z Historią. 

Prezentowane pudełko kojarzy się od razu z produkowanymi od 1898 roku 

wyrobami cukierniczymi. Wówczas Adam Piasecki założył w Krakowie swoje 

przedsiębiorstw cukiernicze, które działa do dzisiaj jako Wawel Spółka Akcyjna. 

Nic bardziej mylnego! Widoczna banderola jednoznacznie wskazuje, że mamy 

do czynienia z paczką papierosów, które wbrew swojej nazwie wyprodukowano 

we Wrocławskiej Wytwórni Papierosów. 

Audiodeskrypcja 

Autor: Wrocławska Wytwórnia Papierosów 

Rok powstania: druga połowa dwudziestego wieku 

Technika: wyrób fabryczny, maszynopis 

Wymiary: 11,8 x 6,8 x 1,8 cm 

Ze zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni 

Prostokątne, tekturowe pudełko. Poziome krawędzie pudełka około dwa razy 

dłuższe niż krawędzie pionowe. Pudełko zwrócone dolną krawędzią w stronę 

osoby patrzącej. 

Przód pudełka kremowy z czerwonymi elementami. Przy krawędziach wąska 

czerwona ramka. Po jej wewnętrznej stronie gałązki z liśćmi. Rozchodzą się od 

środka dolnej krawędzi w obie strony. Kończą się na ¾ wysokości bocznych 

krawędzi. Na górze ozdobne litery TRL nachodzące na siebie, ozdobione od dołu 

wieńcem z liści kończącym się w połowie wysokości liter. Pośrodku wieńca 

kwiat i kokarda odchodząca od niego w dół. Pod wieńcem duży napis Wawel, 



umieszczony nieco poniżej środka kartonika. Pod napisem ozdobny kształt 

wyglądający jak wyrysowany piórem. Z lewej strony linia zaczynająca się 

pętelką i kontynuowana na kształt fali. Po prawej stronie linia będąca jej 

odbiciem lustrzanym. Linie nachodzą na siebie w środkowej części pudełka.  

Nad nimi znak nieskończoności, podobny do „przewróconej ósemki”.  

Tył jednolicie kremowy.  

Boki pudełka czerwone z kremowymi napisami.  

Na górnym boku po lewej stronie logo. Ozdobnie napisane litery WWP  

w owalnej ramce. Po prawej stronie napis: Wrocławska Wytwórnia Papierosów. 

Na prawym boku napis: 25 papierosów.  

Pośrodku dolnego boku prostokątna banderola z niebieskimi kształtami  

i czerwonym logo WWP w środku. Po prawej stronie banderoli napis: cena zł 

12,50.  

Lewy bok jednolicie czerwony. 

 


