


Szanowni Państwo,
mam zaszczyt zaprosić Państwa do świata wyjątkowego 
piękna najstarszej w Polsce porcelany. Od niemal ćwierćwiecza 
ćmielowska porcelana, nadążając za kanonami stylów, zachwyca 
koneserów na całym świecie. Doceniając rangę dziedzictwa, 
celebrujemy tradycję i historyczne wartości, przy jednoczesnym 
osadzeniu w teraźniejszości. Czerpiąc z tego bogactwa, 
kontynuujemy kunsztowny proces ręcznego tworzenia porcelany 
w niemal niezmienionym kształcie. 
Linię „Koneser”, którą Państwu przedstawiam, reprezentuje 
unikatowa, ręcznie odlewana i misternie malowana porcelana. 
Wyrazem przywiązania do ponad dwuwiekowej tradycji jest 
dbałość o wykonanie każdego detalu, ręczne zdobienie najwyższej 
próby złotem i platyną oraz wykorzystanie najszlachetniejszego 
gatunku porcelany. Każdy z prezentowanych przedmiotów 
posiada oryginalny Certyfikat Autentyczności, gwarantujący 
unikalność wzoru.
Piękno ćmielowskiej porcelany sprawia, że staje się ona 
wyrafinowanym prezentem dla ceniących ponadczasowe 
wartości koneserów. Rangę przedmiotów podnoszą osobiste 
sygnatury, rodowe herby i monogramy. Porcelana z Ćmielowa 
znajduje się na stołach monarchów, ambasadorów, przedstawicieli 
międzynarodowej arystokracji i w placówkach dyplomatycznych 
na całym świecie. Naszą porcelanę docenili m.in.: Jego 
Królewska Wysokość Filip Król Belgów, Papież Benedykt XVI 
czy Para Prezydencka Bronisław i Anna Komorowscy, czyniąc  
z niej oficjalną zastawę w Belwederze.
Poszczególne kolekcje, które prezentujemy w katalogu, zostały 

stworzone przez cenionych projektantów, m.in. Józefa 
Wysockiego, Wincentego Potackiego czy Bogdana Wendorfa, 
których nazwiska tworzą dziś historię polskiego wzornictwa. 
Porcelana przez ponad dwa wieki była odzwierciedleniem 
bogactwa artystycznego, różnorodności stylów i przemian 
kulturowych. Kolekcje i pojedyncze przedmioty z linii 
„Koneser” to fragment naszego kulturowego dziedzictwa.  
W Państwa ręce oddaję to, co z dumą nazywamy 
najcenniejszą polską porcelaną.

Inga Kamińska
Prezes Zarządu Polskich Fabryk Porcelany 

„Ćmielów” i „Chodzież” S.A.





1790  Miejscowy garncarz Wojtas skupia wokół siebie grupę garncarzy  
 i tworzy niewielką manufakturę produkującą wyroby gliniane.
1804  Fabryka zostaje zarejestrowana i zaczyna produkować fajans.
1821  Po śmierci Jacka Małachowskiego spadkobiercą fabryki zostaje 
  jego córka Franciszka Dunin-Karwicka. Kieruje nią doświadczony 
 fachowiec Fryderyk Watke i fabryka zdobywa ugruntowaną  
 pozycję na rynku krajowym i europejskim.
1827  Fabrykę dzierżawią bracia Jeremiasz i Beniamin Weiberg, którzy 
 wchodzą w układ handlowy z kupcem Franciszkiem Ordonem,  
 ćmielowski fajans trafia do coraz większej liczby odbiorców.
1839  Kolejni właściciele, rodzina Weissów, zaczyna produkcję porcelany.
1849  Właścicielami fabryki zostają książęta Józef i Aleksander  
 z Druckich-Lubeckich. Zdobienie porcelany techniką druku  
 w różnych kolorach staje się powszechne.
1863-  Kolejny właściciel fabryki, kupiec Kazimierz Cybulski  
1880 sprowadza z Francji wybitnego ceramika Stanisława Thiele, 
 który kieruje produkcją wyrobów majolikowych.
1868  Pożar niszczy fabrykę, która jednak zostaje szybko odbudowana.
1887  Fabryka wraca w ręce rodziny Druckich-Lubeckich, a specjaliści  
 z Limoges dbają o technologie produkcji i najwyższą jakość  
 wyrobów. Obok dekoracji ręcznie malowanych powszechnie  
 stosuje się kalkomanię. Liczne sukcesy „Ćmielowa” na wystawach  
 pozytywnie odbijają się na ilości zamówień i rozwoju fabryki.
1920  Książę Drucki-Lubecki sprzedaje fabrykę Polskiemu Bankowi  
 Przemysłowemu we Lwowie, fabryka zyskuje nową nazwę  
 „Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie S.A.”
1924 Spółka kupuje fabrykę porcelany w Chodzieży.
1945  Fabryka zostaje upaństwowiona i kontynuuje swą działalność  
 do lat 90.
1997  Prywatyzacja fabryki i przyjęcie nazwy Zakłady Porcelany  
 Ćmielów sp. z o.o. Kontynuując niezwykłe tradycje i czerpiąc  
 z wielopokoleniowych doświadczeń, ZPĆ  stają się nowoczesnym 
 zakładem specjalizującym się w produkcji wysokogatunkowych,  
 cienkościennych wyrobów porcelanowych, produkując fasony 
 o najwyższej jakości w dekoracjach wszkliwnych i naszkliwnych.
2013  Zakłady Porcelany Ćmielów łączą się z Porcelaną Chodzież S.A.  
 Powstają Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.
 Powstaje Ćmielów Design Studio.
2015 Rok jubileuszu 225 lat marki Ćmielów.

Historia



1790  Local potter united a group of colleagues to create a simple  
 manufacture which produced faience and pots from clay
1804  This pottery settlement was bought by the owner of Ćmielów  
 town – Jacek Malachowski who set up Faience Factory
1821  After his death  the sole heir of the factory became his daughter 
 Franciszka Dunin-Karwicka. At that time the factory was  
 managed by an experienced professional Adolf Fryderyk Watke.  
 The factory strengthened its position on domestic  
 and European markets
1827  The factory was leased by two brothers Jeremiasz and Benjamin  
 Weiberg who concluded a trade contract with a merchant  
 called Ordon
1839  The new owner Weiss family started to produce porcelain
1849  Two brothers - Dukes Jozef and Aleksander Drucki- Lubecki  
 became the new owners of the factory. At that time it became  
 popular to decorate dishes with different colour  
 printing techniques
1863-  An outstanding ceramic Stanislaw Thiele, who was brought to 
1880  Ćmielów from France, directed the production of majolic goods
1868  Fire destroyed the whole factory. It was, however, rebuilt very fast
1887  The factory returned to Drucki-Lubecki family and maintained  
 the way of production as well as the Limoges French style and  
 technology. Both hand-made decorations and decalcomania  
 were applied at that time. Great successes on exhibitions caused  
 that “Ćmielów” received many new orders which highly  
 contributed to the development of the factory
1920  Duke Drucki-Lubecki sold the factory to the Industrial Bank in  
 Lwów and it was renamed to “The Factory of Porcelain and  
 Ceramic Goods in Ćmielów”
1924 Company bought Porcelain Factory “Chodzież”
1945  Join stock company was put under state control and continued  
 its production till the 90’s
1997  The factory was privatized and renamed to Ćmielów Porcelain  
 Factory.  Nowadays ZPĆ is a modern factory, producing high-class  
 porcelain articles. The factory has a wide offer of highest quality  
 porcelain goods in on-glaze and in-glaze decorations
2013  Ćmielów Porcelain Factory merges with Chodzież Porcelain S.A. 
 Polish Porcelain Factories Ćmielów and Chodzież come into being
 Ćmielów Design Studio come into being

History



Kula

Projekt powstał na przełomie 1932/1933 roku i pochodzi z paryskiej 
pracowni wzorniczej Bogdana Wendorfa. Jest kwintesencją stylu art deco, 
który nobilituje przedmioty użytkowe do rangi dzieł sztuki. Kolekcja łączy  
w sobie awangardę formy z kunsztem wykonania przedmiotów pochodzących 
z ćmielowskiej manufaktury. O jej wyjątkowości świadczy także specjalny 
sposób tworzenia każdego elementu – poszczególne części są odlewane 
z osobnych form, a następnie misternie ręcznie łączone w całość. Ucho  
i stopa złocone są wysokokaratowym złotem. Kula to symbol narodowego 
dziedzictwa i najlepszych tradycji polskiego wzornictwa.

Kula Złota 

Kat. 9124





Złota Polska 

Kat. G341



Zielona Irlandia 

Kat. G260



Plaski

Projekt kolekcji wywodzi się z pracowni wzorniczej Bogdana Wendorfa 
i został wprowadzony do produkcji w latach 1932–1934. Kolekcja jest 
odzwierciedleniem najszlachetniejszych geometrycznych form stylu art deco, 
które były inspiracją dla projektantów porcelany i przyczyniły się do powstania 
modernizmu w polskim wzornictwie okresu międzywojennego. Prostota linii 
z ręcznie malowanymi wysokokaratowym złotem wykończeniami stanowi  
o wyjątkowości tej kolekcji. Płaski jest istotnym elementem dorobku 
polskiego wzornictwa.

Złoty Płaski 

Kat. 9699





Oranżeria 

Kat. G267



Marbre 

Kat. G297



Empire
Kolekcja została zaprojektowana na zamówienie Prezydenta Ignacego 
Mościckiego do jego siedziby na Zamku Królewskim (przełom 1933/1934 r.). 
W 2012 r. na życzenie Pary Prezydenckiej Bronisława i Anny Komorowskich 
stała się oficjalną zastawą stołową w Belwederze. Jest  obecna na dworze 
Jego Królewskiej Wysokości Filipa Króla Belgów, w Kancelarii Prezydenta,  
w Watykanie oraz w placówkach dyplomatycznych i dworach arystokratycznych 
na całym świecie. Smukła forma naczyń przywodzi na myśl klasyczne rzeźby 
i antyczne wazy, stając się wzorniczym majstersztykiem. Serwis jest ręcznie 
zdobiony złotem najwyższej próby.

Królewskie Złoto 

Kat. E773





Belweder 

Kat. G362



Antonina 

Kat. E913



Rococo
Projekt narodził się w XIX w. pod nazwą Rococo Sevres. Płynne, 
organiczne linie oraz reliefowe dekoracje tworzą ikoniczny charakter 
wzoru. Kolekcjonerska seria Rococo Rocaille to ukłon w stronę źródeł 
bogatego zdobienia stylu rokoko. Imbryk, cukiernica i mlecznik w swej 
klasycznej formie zostały misternie wymalowane cienką złotą kreską 
podkreślającą muszlową ornamentykę. Uzupełnieniem kolekcji jest sześć 
filiżanek z charakterystycznym motywem złotej siateczki, z której każda, 
niczym odrębne dzieło sztuki, naznaczona jest inną barwą. Kompletując 
kolekcję, można wybrać filiżanki w jednym kolorze lub stworzyć własną, 
niepowtarzalną kompozycję.

Anna 

Kat. 7830





Rococo Rocaille 

Kat. G348



Indygo 

Kat. G352

Pudrowy Róż 

Kat. G353

Róża 

Kat. G349

Alabaster 

Kat. G348

Turkus 

Kat. G351

Chaber 

Kat. G350



Goplana

Świetliste Jezioro 

Kat. G360

Goplana to kolekcja autorstwa wybitnego projektanta Wincentego 
Potackiego z 1960 roku. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych 
ćmielowskich serwisów kawowych z lat 60. XX wieku. Do dziś uznawana 
jest za ikonę stylu z wysmukłymi, cylindrycznymi korpusami dzbanków 
i filiżanek. Goplana została odtworzona z oryginalnych form. Każdy 
element wykonywany jest ręcznie z najwyższej jakości masy porcelanowej. 
Kontynuacją wzoru historycznego jest Goplana z szarą dekoracją oraz dwie 
ekskluzywne dekoracje malowane złotem.





Blask Nocy 

Kat. G361



Szarość Poranka 

Kat. G261



Kolekcja dziesięciu unikatowych filiżanek zaprojektowanych z okazji 
jubileuszu 220 lat marki Ćmielów. To historyczne wzory stworzone  
w limitowanej edycji, powstające w ćmielowskiej manufakturze. W kolekcji 
jubileuszowej czas zastyga w pojedynczym przedmiocie, a cała seria jest 
odzwierciedleniem zmian zachodzących w sztuce użytkowej na przestrzeni 
ponad dwóch wieków tradycji. Każda z filiżanek posiada certyfikat i numer 
seryjny, umieszczona jest  w eleganckim, drewnianym opakowaniu.

Filizanki 
Jubileuszowe

Harmonia

Kat. A617

Adria

Kat. A622





Ambrozja

Kat. A619

Figaro

Kat. A614

Diana

Kat. A621

Apolonia

Kat. A615



Valentin

Kat. A616

Europa

Kat. A623

Otello

Kat. A620

Dafne

Kat. A618



Filizanki 
Kolekcjonerskie

Kolekcje tworzą ręcznie odlewane i zdobione płynną platyną i złotem 
filiżanki. Każda z nich jest kunsztownie wykonanym dziełem sztuki użytkowej 
– „białym krukiem” dla najbardziej wymagających koneserów porcelany. 
To właśnie ćmielowska filiżanka jest ikoną porcelanowego wzornictwa 
– zwierciadłem dla tendencji i trendów, gustownym upominkiem. Każda  
z filiżanek opatrzona jest kolekcjonerskim certyfikatem jakości 
potwierdzającym ich pochodzenie, historię i ręczne tworzenie.

Gwiezdny Pył 

Kat. G242

Gwiezdny Pył 

Kat. G240



Kula Kobaltowa 

Kat. G365

Maria Antonina 

Kat. G343

Eliza 

Kat. G342

Kula Pologne 

Kat. E912



Kolekcja kubków to przykład jak ćmielowscy projektanci swoim projektami 
zmienili codzienny przedmiot w atrybut dobrego smaku i wynieśli go do rangi 
eleganckiego gadżetu. Wyjątkowości kubkom dodaje fakt tradycyjnego, ręcznego 
wykonania i zdobienia wysokaratowym złotem lub szlachetną platyną.  
Każdy z nich, dzięki możliwości sygnowania inicjałami właściciela, może stać 
się prestiżowym, osobistym prezentem.
Zgodnie z zamysłem projektantów Kubek Ćmielowski jest takim samym 
wyznacznikiem klasy i świetnego gustu jak eleganckie pióro czy zegarek. 
Z uwagi na indywidualny proces tworzenia i jego znakowania, dostępny jest 
wyłącznie na zamówienie. 

Kubki 
Cmielowskie
,

Prestige 

Kat. G355

Prestige Gold

Kat. G354

proj.: Mariusz Woliński 



Charme 

Kat. G358

Chic 

Kat. G359

Elegance 

Kat. G357

Finesse 

Kat. G356

proj.: Edyta Cieloch 

proj.: Edyta Cieloch 



Figurki 
Cmielowskie 

Ćmielowskie rzeźby porcelanowe, nazywane „figurkami”, to ikony stylu, 
które na przestrzeni ponad dwóch wieków funkcjonowania manufaktury 
zdążyły stać się przedmiotami odzwierciedlającymi zmieniające się kanony 
w historii sztuki. Projektowane przez najlepszych projektantów figurki stają 
się nie tylko dekoracją wnętrza czy pomysłem na wyrafinowany prezent, ale 
także kolekcjonerskim przedmiotem o nieocenionej wartości historycznej.  
W kolekcji pojawiają się sukcesywnie kolejne figury odtwarzane na podstawie 
oryginalnych wzorów.

,

Markiza

proj.: F. Kalfas 
lata 60. XX w.



Sudanka

proj.: H. Jędrasiak 
rok 1958

Lena

proj.: W. Potacki 
lata 60. XX w.



Temida

proj.: W. Potacki 
lata 40. XX w.

Upadła

proj.: B. Marcinek 
rok 1929

U źródła

proj.: J. Szewczyk 
lata 1942–1944

Wiosna

proj.: F. Kalfas 
lata 1942–1944



Trzy Gracje

proj.: W. Potacki 
lata 60. XX w.

Taniec zbójnicki

proj.: H. Burtanówna 
lata 1942–1944

Zamyślona

proj.: J. Szewczyk 
lata 1942–1944

Piłsudski

proj.: A. Siemaszko 
rok 1931



Perly  
Kolekcjonera

Perły Kolekcjonera to porcelanowe unikaty przeznaczone dla koneserów 
i znawców historycznych wzorów porcelany. To wyjątkowe obiekty, które 
są ręcznie tworzone z największą pieczołowitością i dbałością o detal. Perły 
Kolekcjonera stają się świadectwem minionych czasów, niezwykłymi 
przedmiotami, nie tylko pomysłami na prezent dla bliskiej osoby przywiązanej 
do historycznego wzornictwa, ale także uzupełnieniem całej, zbieranej latami, 
porcelanowej kolekcji. 

Wazon Liść

autor nieznany 
rok 1900



Kat. E952 Kat. G295 Kat. G294

Amfora Pan Tadeusz

autor nieznany

Klejnot Ćmielowa

proj.: Mariusz Woliński



www. porcelana.com.pl
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