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Porcelana z tradycją...



Od ponad 223 lat pielęgnujemy najlepsze tradycje wyrobu prawdziwej porcelany.  
W oparciu o nasz dorobek przygotowaliśmy dla Państwa katalog z kolekcją na sezon 
2013-2014, w którym prezentujemy historyczną jakość w innowacyjnej odsłonie. 
Oferta Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. to połączenie bogatej 
historii i niepowtarzalnego designu dwóch najstarszych fabryk porcelany. Obecny 
kształt firmy jest wynikiem naturalnej konsolidacji wewnątrz grupy kapitałowej, 
do której doszło 3 czerwca 2013 roku. Historia zatoczyła koło i podobnie, jak przed  
II Wojną Światową, dwie marki współtworzą pod jednym szyldem, zachowując przy 
tym swój niepowtarzalny charakter i odrębność. Scaliliśmy porcelanowy dorobek, 
aby dać Państwu możliwość tworzenia rozbudowanych kolekcji, dopasowanych  
do indywidualnych potrzeb.   

Oferta Polskich Fabryk Porcelany to nowa jakość na rynku, poparta bogatą tradycją 
i historią. Klasyczny i tradycyjny „Ćmielów”, elegancka i funkcjonalna „Chodzież” oraz 
zupełnie nowy „Ćmielów Design Studio”, wytyczają linię współczesnej porcelany.      

Marka „Ćmielów” słynie z historycznych kolekcji, które do dziś trafiają na stoły głów 
państw i monarchów na całym świecie. Wyroby sygnowane tym znakiem powstają 
w oparciu o najlepsze tradycje szlachetnej porcelany polskiej. Tworzymy unikatowe 
przedmioty, dbając przy ich wykonaniu o najmniejszy detal i kładąc nacisk na kunszt 
ręcznego wykonania i zdobienia. Kolekcje „Ćmielowa” to powrót do źródeł poprzez 
odtwarzanie najstarszych, jedynych w swoim rodzaju, kolekcjonerskich fasonów  
w nowym ekskluzywnym wydaniu. Prezentowana oferta obejmuje kilkanaście 
fasonów, podzielonych według serii wzorniczych. Znamienitą linię Classic tworzą 
kultowe dla wielu pokoleń Polaków serwisy: Rococo, Bolero, Lwów, Pułaski, Feston 
oraz Vega – wprowadzona ponownie do oferty, po odtworzeniu fasonu pochodzącego  
z 60-tych lat ubiegłego wieku. Natomiast linia Koneser to prawdziwy rarytas  
dla miłośników piękna – reprezentują ją ręcznie wykonane i wyjątkowo zdobione, 
historyczne fasony: Empire, Kula i Płaski. Znane serwisy wykonali, tworzący w okresie 
międzywojennym, sławni artyści jak Józef Wysocki, Wincenty Potacki czy Bogdan 
Wendorf. Linie Classic i Koneser są potwierdzeniem nieprzemijających wartości 
naszych wyrobów, odbiciem ponadczasowego kunsztu i okazałości. Te piękne 
przedmioty użytkowe podkreślą rangę uroczystych i wyjątkowych chwil celebrowanych  
przy rodzinnym stole

 Tym z Państwa, którzy szukają nowych, odważnych projektów i wzorów, 
dedykujemy linię Modern, kolekcję Evy Minge oraz naszą nowopowstałą markę – 
„Ćmielów Design Studio”. Tę nową pracownię wzorniczą stworzyliśmy, aby połączyć 
kilkusetletnią tradycję „Ćmielowa” i „Chodzieży” z nowoczesnym i twórczym podejściem  
do porcelany. Dyrektorem artystycznym pracowni jest Marek Cecuła, uznany 
artysta ceramik i projektant, autor wielokrotnie nagradzanych prac. Pod jego okiem 
powstają nowatorskie prace, wyróżniające się pod względem designu i wnoszące 
nową jakość do dziedziny polskiego wzornictwa. „Ćmielów Design Studio” wychodzi 
naprzeciw potrzebom nowego odbiorcy, który szuka rozwiązań na codzienne 
posiłki - funkcjonalnych form i niebanalnego wzornictwa. Pierwszy zaprojektowany 
dla „Ćmielów Design Studio” serwis to wpisująca się w ideę mix and match seria  
New Atelier. Poszczególne elementy zestawu oraz kolory dekoracji można dowolnie 
ze sobą zestawiać i łączyć, tworząc własne, spersonalizowane zestawy. W przyszłości 
takich innowacyjnych prac powstanie w „Ćmielów Design Studio” dużo więcej. 

Oddaję w Państwa ręce niniejszy katalog i zapraszam do świata kruchej porcelany. 
Mam nadzieję, że na jego kartach odnajdą Państwo piękne przedmioty, dopasowane 
do indywidualnych potrzeb. A szeroki i różnorodny wachlarz oferty, pozwali wybierać 
wśród najlepszych przykładów polskiego wzornictwa, które narodziły się przed wiekami, 
jak i wyrobów o nowoczesnym designie. Niech stanie się on inspiracją do wprowadzenia 
do swojego domu atmosfery wyjątkowości, elegancji i dobrego smaku…

For over 223 years we have been fostering the tradition of making real porcelain. 
On the basis of our achievements, we have prepared for You a catalogue presenting the 
2013-2014 collection in which we demonstrate the historical quality in an innovative 
form. The offer of the Polish Porcelain Factories “Ćmielów” and “Chodzież” S.A.  
is a combination of a rich history and unique design of the two oldest porcelain 
factories. The present shape of the company is the result of a natural consolidation 
within the capital group which took place on 3rd June 2013. History repeated itself  
and, just like before World War II, the two brands operate under one signboard  
at the same time maintaining their unique character and distinction. We have merged 
the porcelain achievements in order to give You the opportunity to create expanded 
collections, suitable for individual needs. 

The offer of the Polish Porcelain Factories is a new quality on the market, supported 
by rich tradition and history. The classical and traditional “Ćmielów”, elegant  
and functional “Chodzież”, and the completely new “Ćmielów Design Studio”, create 
the line of contemporary porcelain.       

The “Ćmielów” brand is famous for its historical collections which have been present 
on presidents’ and monarchs’ tables all over the world until today. The products signed 
with this name are created on the basis of the best traditions of noble Polish porcelain. 
We create unique goods, taking care of the smallest details and putting emphasis on  
the artistry of hand-making and hand-ornamenting processes.  The “Ćmielów” collection 
 is a return to the sources by recreating the oldest and the most unique, collector’s designs 
in a new, exclusive form. The presented offer includes several designs divided into 
pattern series. The exquisite Classic line is made of tea-sets which became cult products 
for many generations of Poles: Rococo, Bolero, Lwów, Pułaski, Feston, and Vega – 
reintroduced after the 1960’s design had been recreated. The Koneser line is a real rarity 
for beauty lovers – it is represented by hand-made and uniquely embellished, historical 
designs: Empire, Kula, and Płaski. The famous tea-sets were made by renowned artists 
creating during the interwar period such as Józef Wysocki, Wincenty Potacki or Bogdan 
Wendorf. The Koneser and Classic lines confirm the never-ending value of our products 
and reflect the timeless artistry and splendor. Those beautiful objects will emphasize 
the importance of ceremonial and exceptional moments at a family table. 

For those of You who look for new, daring designs and patterns we dedicate  
the Modern line, Eva Minge collection, and our newly created brand – “Ćmielów Design 
Studio”. We have created this new design workshop in order to combine the hundreds-
year-old tradition of “Ćmielów” and “Chodzież” with a modern and creative attitude 
towards porcelain. The artistic director of the workshop is Marek Cecuła, a renowned 
ceramics artist and a designer, the author of many awarded works. Many innovative 
and distinguished porcelain works are created under his supervision. “Ćmielów Design 
Studio” aims at meeting the demands of a new customer who looks for solutions  
for everyday meals – functional forms and original patterns. The first tea-set designed 
for “Ćmielów Design Studio” is the New Atelier series which follows the idea of mix  
and match. Individual elements of the set and the colours of decorations can be matched 
and connected freely so that personalized sets can be made. In the future, much more 
works of this kind will be created in “Ćmielów Design Studio”.  

Hereby I present the catalogue and invite You to the world of fragile porcelain. I hope 
it will allow You to find beautiful objects suited for individual needs. I also hope that 
the wide range of our offer will give You a chance to choose among the best examples  
of Polish pattern-designing which was born ages ago as well as from products of 
modern design. Let it be the inspiration for introducing the atmosphere of uniqueness, 
elegance, and good taste to your house… 

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,

Prezes Zarządu / President of the Board
Inga Kamińska
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Classic line
Bolero
Classic line
Bolero - projekt ćmielowskiej 
pracowni wzorniczej

Powstałe w okresie międzywojennym 
Bolero to przykład wyrafinowanej 
doskonałości a jednocześnie 
ciekawe połączenie oryginalnej 
idei.  Swe odniesienie znajduje 
w świecie natury a płynne linie 
uzupełniają walory użytkowe 
tego serwisu. Odtworzony po 
wieloletniej przerwie jest kolejnym 
potwierdzeniem nieprzemijających 
wartości porcelany klasycznej. 

Podobnie jak w życiu, 
 niektóre wartości pozostają niezmienne.

4 5



Asortyment

Bolero

E809 
Kleo

E451 
Pasja

E362 
Vienna 
Platynowa

E820 
Marianna

E551 
Princess

0001* 
Klara

3604
Linia  
Złota

E363
Vienna 
Złota

 * do użytku w zmywarkach i mikrofalówkach / microwave and dishwasher safe

E810 
Oliwia

E361 
Vera

6 7
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Classic line
Rococo - projekt ćmielowskiej 
pracowni wzorniczej

Narodził się w XIX w. jako Rococo 
Sevres i przez dekady ewoluował 
do obecnej formy. To przykład 
historycznej aktualności zawartej 
w pięknym kształcie. Sekret wiecznej 
młodości Rococo tkwi w płynności 
linii oraz subtelnej zmysłowości 
rokokowych naczyń, które 
sprawiają, że niezależnie od pory 
roku, przybrany nimi stół wygląda 
świeżo i lekko.  

Rococo

Piękno jest jednocześnie kształtem czegoś i czegoś zasłoną, 
 drogą i zbłądzeniem z tej drogi. 

8 9



Asortyment

Rococo
0001*  
Maria

E818 
Helena

3604 
Linia 
Złota

0040 
Purpura 

 * do użytku w zmywarkach i mikrofalówkach / microwave and dishwasher safe

7840 
Elżbieta

7830 
Anna

10 11
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Classic line
Lwów
Classic line
Lwów- projekt ćmielowskiej 
pracowni wzorniczej

Powstały z inspiracji dawnym, 
popularnym w latach 30-tych 
serwisem o tej samej nazwie. Forma 
oparta na kwadracie zwieńczona 
wdzięcznym uchwytem w kształcie 
pąka róży, zachwyci swym urokiem 
niejednego wymagającego klienta. 
To przykład powrotu do najlepszych 
tradycji ćmielowskiej porcelany.

Sztuka nie jest tylko naśladowaniem naturalnej rzeczywistości, 
 lecz stanowi metafizyczny jej suplement, postawiony obok niej dla jej przezwyciężenia.
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Lwów

Asortyment

E400 
Nel

0001* 
BELLA 

9718 
Linia 
Platynowa

 * do użytku w zmywarkach i mikrofalówkach / microwave and dishwasher safe

E374 
Leonia 
Platynowa 

Classic line
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Asortyment

Pułaski

8841 
Hera 
Kobalt 

8840 
Hera 
Purpura 

3604 
Linia  
Złota

8790 
Prezydencka 

8050 
Grecka 
Droga 

Sztuka to harmonia, harmonia zaś  
to analogia kontrastów i analogia podobieństw.

Fason Pułaski - autor projektu R. Szlachetka

Wygodny i funkcjonalny zestaw użytkowy o kubizującym  
kształcie i syntetycznej formie, spełni oczekiwania  

wymagających klientów poszukujących przedmiotów  
codziennego użytku o współczesnym wzornictwie.

 

16 17
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Asortyment

Feston

1365 
Purpurowy 

3604 
Linia złota

1364 
Kobaltowy 

Spokój i radość są światłem, są słońcem, 
 które oświeca życie, i pod którym rozwija się wszystko. 

Fason Feston - autor projektu W. Potacki

Projekt z lat 70- ych inspirowany fasonem przedwojennym  
z sukcesem łączy szlachetną prostotę kształtu, wygodę w użytkowaniu oraz wysokie  

walory estetyczne. To kolejny przykład powrotu do najlepszych tradycji ćmielowskiej porcelany  
i potwierdzenie nieprzemijającej funkcjonalności i wartości porcelany klasycznej.  

Reprezentacyjny w codziennym użytku jak podczas uroczystych i wyjątkowych okazji.

18 19
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Asortyment

Vega

G048* 
Viola

0001* 

E939  
Linia 
Platynowa

G054  
Linia  
Złota

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre  
– w tym cel rozumnego życia. 

 * do użytku w zmywarkach i mikrofalówkach / microwave and dishwasher safe

Fason Vega - autor projektu M. Woliński

Vega to powrót do estetyki przełomu lat 60. i 70. To florystyczna smukłość i harmonia kształtów  
zatrzymana i utrwalona w porcelanie. Linie dzbanków i filiżanek przywodzą na myśl  

łodygę kwiatów. Delikatne formy Vegi w klasycznym wydaniu, z ręcznie podkreślonymi  
platyną lub złotem reliefami inspirują do efektownych i eleganckich aranżacji stołu.

20 21
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Asortyment

Koneser line

Empire - projekt  przedwojennej modelarni  
B. Wysockiego i J. Steckiewicza 

Zaprojektowany na specjalne zamówienie do siedziby 
Prezydenta Ignacego Mościckiego na Zamku Królewskim, 
swą dostojnością uświetniał salony i polskie placówki 
dyplomatyczne. To najlepsze tradycje europejskiej 
ceramiki i szczególny fason o bogatej historii. 
Wykwintny kształt z nóżką i uchwytami stanowią 
doskonale wyważone antyczne proporcje, podkreślone 
złotymi bogatymi dekoracjami nadają stylowości nawet 
najbardziej wymagającym wnętrzom.

Empire

Wspomnienia są jedynym rajem, 
 z którego nie można nas wygnać.

 Królewskie Złoto E773 Antonina E913

Verona E694
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Koneser line

Kula - autor projektu B. Wendorf 

Serwis kawowy Kula jest przykładem stylistyki 
międzywojennych produktów ćmielowskiej manufaktury. 
Projekt pochodzi z paryskiej pracowni wzorniczej  
i jest wyrazem stylu art deco, nobilitującym przedmioty 
użytkowe do rangi dzieła sztuki. 
Wytworny, ponadczasowy serwis dla koneserów sztuki. 
Kula to symbol narodowego dziedzictwa, polskiego 
rzemiosła i wzornictwa. 

Kula
Koneser line

Płaski - autor projektu B. Wendorf 

Płaski to fason wywodzący się z paryskiej pracowni 
wzorniczej B.Wendorfa. Wprowadzony do produkcji 
w latach 1932-34 zestaw o prostej, kubistycznej formie 
doskonale obrazuje modernizm w polskiej ceramice 
międzywojennej. Służył wielu pokoleniom uświetniając 
wyjątkowe uroczystości. Płaski to kolejny przykład 
ponadczasowego wzornictwa wciąż stanowiący symbol 
dobrego stylu i naszego narodowego dziedzictwa. 

Płaski

Złota Kula 9124 Złoty Płaski 9699

Oczy są po to, by patrzeć, 
 dusza jest po to, by pragnąć. 
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Dla uświetnienia ponad 220 letniej bogatej tradycji 
ćmielowskiej porcelany, z myślą o koneserach  
i znawcach,  przygotowaliśmy wykwintną kolekcję 
dziesięciu filiżanek.
Kolekcja Jubileuszowa została oparta na historycznych 
wzorach porcelanowych fasonów tworzonych przez 
projektantów w Polsce i za granicą i powstających  
w ćmielowskiej manufakturze na przełomie dwóch 
wieków działalności. 

Kolekcja jubileuszowa

Narodził się z potrzeby stworzenia rzeczy pięknej  
i efektownej. Drogocenne, kunsztownie zdobione  
jubilerskie jaja, były kiedyś wyrafinowanym  
podarunkiem w carskiej rodzinie Romanowów.  
Dziś królewsko dekorowane jajo, zdobione  
iskrzącymi, certyfikowanymi cyrkoniami i malowane 
ręcznie jest propozycją dla konesera i miłośnika  
porcelanowych precjozów.  

„Klejnot Cmielowa”
‚

Koneser line Koneser line

Otello Europa Ambrozja

Apolonia Figaro Dafne

Adria Valentin Dianna Harmony „Klejnot Ćmielowa”

Wspomnienia są jak perły. 
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Lena
lata 60. XX w.
W. Potacki

Rybak
2012 r.
M. Stefański Taniec zbójnicki

1942 – 1944
H. Burtanówna

Smok
wzór z okresu  
20-lecia 
międzywojennego

Markiz i Markiza
lata 40. XX w.
F. Kalfas

Wiosna
1942 – 1944
F. Kalfas

U źródła
1942 – 1944

J. Szewczyk

Sudanka
1958 r.

H. Jędrasiak

Piłsudski
1931 r.
A. Siemaszko

Temida
lata 40. XX w.
W. Potacki

Upadła
1929 r.

B. Marcinek

Trzy Gracje
lata 60. XX w.
W. Potacki

Markiza
lata 40. XX w.
F. Kalfas

Lajkonik

Zamyślona
1942 – 1944
J. Szewczyk

Rzeźby porcelanowe

Ćmielowska porcelana to nie tylko eleganckie serwisy. 
Kolejną odsłoną naszej oferty jest galanteria figuralna. 
Z archiwalnych, nie do końca zbadanych podwoi 
wiekowej fabryki powoli odtwarzamy i wzbogacamy 
kolekcję porcelanowych rzeźb. Wśród nich koneserzy 
znajdą słynne figurki, którymi szczycili się nasi 
przodkowie, a my z wielką dbałością staramy się  
je odtworzyć. 
Kolekcja to efekt pracy ludzi z pasją, wyroby te nadal  
są ręcznie wykonywane i zdobione, co czyni  
je niepowtarzalnymi i wyjątkowymi.

Souvenir
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Filiżanki z monogramemBombonierki porcelanowe

Bombonierka  
z dzwonkami

Bombonierka ażurowa 
z listkiem

Bombonierka ażurowa 
z dzwonkami

Bombonierka Kalipso

Kaseta porcelanowa

Bombonierka
Pompadour z Wenus

Bombonierka
ze wstążką

Lwów

Empire

Feston

Linia Souvenir niczym piękna fotografia to wspomnienie 
wyjątkowej, szczęśliwej chwili utrwalonej  
w kunsztownej formie. Linię tworzą zestawy  
filiżanek z monogramem, filiżanek specjalnych  
i urokliwe bombonierki. 
Archiwalne ćmielowskie formy w nowym wydaniu 
dedykowane są osobom pragnącym utrwalić chwilę  
i uczynić ją bardziej doniosłą.

Souvenir

Jubileusze to okazja, by powspominać wyjątkowe 
momenty a rocznice są ważne nie tylko dla samych 
jubilatów, ale także dla osób, które im towarzyszą. 
Jubileusz jest doskonałą okazją, by podziękować komuś 
za jego obecność i wspólne przeżycia.

Dzięki możliwości stworzenia zestawu z własną 
kompozycją dekoracji i inicjałów rodzi się 
niepowtarzalność tego upominku. Chcąc więc 
wyrazić swoją wdzięczność poprzez wyjątkowy 
podarunek wystarczy sięgnąć po upominkowe filiżanki 
z monogramem z ćmielowskiej porcelany, będące 
gwarancją niezapomnianego prezentu niezależnie  
od okazji.

Souvenir
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Dawaj ludziom to co masz najlepszego, 
 a zrozumiesz istotę miłości i człowieczeństwa.



Happa Emma 
E964

Płaski Baltazar
E949

Kula Pologne
E912

Płaski Konstancja 
E950

Nestor Romance
E960

Empire Rose
E958

Romeo
E959

Happa Safari 
G017

Happa Safari 
G018

Happa Emma

Happa Safari 
G013

Kolekcja filiżanek

Happa Stefania 
E965

happa Safari
G014
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Bajkowa Calineczka Dzieci są wysłannikami  
nieba na ziemiKolekcja kubków

G080*

G081*

G006*

E989*

G004*

G002*

E920*

E919*

E918*

E765*

G079*

G078*

9490* 9761*

E677*E711*

 E627*

 * do użytku w zmywarkach i mikrofalówkach / microwave and dishwasher safe



Yvonne
Yvonne - autor projektu R. Szlachetka i M. Woliński 

Pękate imbryki, sosjerki i wazy to element 
rozpoznawczy Yvonne. Ten kulisty, 
charakterystyczny dla fasonu kształt  
z powodzeniem zachęci wszystkich pragnących 
posiadać praktyczny, urokliwy w swej formie 
zestaw nie tylko na szczególne okazje. 

Modern line

Czasami wystarczy drobiazg,  
aby nasze życie nabrało smaku.
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Asortyment

9542* 
Cyklamen

E740* 
Wera

E755* 
Bianka

E685 
Julia

E373 
Edgar

E615 
Tezeo

G066 
Perła

E520 
Linea

E935 
Petra

Yvonne
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Modern line

E606 
Kornelia

3604
Linia 
Złota
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Happa
Happa - autor projektu M. Woliński 

Pełna finezji i elegancji propozycja, której urok 
polega na asymetrii poszczególnych elementów.  
Delikatna forma wzbudza zainteresowanie 
odbiorców szczególnie ceniących sobie 
wyważoną subtelność współczesnych kształtów.

Modern line

40 41

Uszczęśliwianie innych  
jest marzeniem ludzi szczęśliwych.



Asortyment

Happa

E934
Papirus

9819*
Róża

9718
Linia Platynowa

0001* 
Clair

3603
Linia Złota

9894 
Gloria

Modern line
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Akcent
Akcent – autor projektu M. Woliński

Akcent to dbałość w precyzowaniu detali.  
Zestawienie oryginalnych naczyń i kwadratowych 
talerzy to wynik chęci odzwierciedlenia 
proporcjonalnej formy w duchu nowoczesności. 
Połączenie delikatnych dekoracji i praktycznego 
kształtu powstało z myślą o tych, którzy wybierają 
oryginalne rozwiązania i cenią funkcjonalność.

Modern line

Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy  
musimy marzyć tak dobrze, jak działać. 
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Asortyment

Akcent

E604* 
Peonia

E717* 
Milli

E635 
Arna

E634 
Hilton

0001* 
E745* 
Adrian

9978* 
Amida
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E930* 
Midori
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Modern line



Quebec
Quebec – autor projektu M. Woliński

Quebec to wynik  poszukiwań świeżego  
i niebanalnego zestawu o nowoczesnym kształcie 
naczyń współgrających z łagodną linią talerzy. 
Kolorowe dekoracje stworzono z myślą  
o ludziach, którzy wybierają oryginalne 
rozwiązania i nie boją się eksperymentować.

Modern line

Bo radość to słoneczny kolor życia...
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Quebec
Modern line

Asortyment

E823* 
Maja

E735* 
Surfor

E734* 
Ika

E928* 
Tola 

G063* 
Flo

E699* 
Mio

E945* 
Vivi

E944* 
Vivi

E946* 
Vivi

E947* 
Vivi

G035* 
Makiki

E764* 
Zegar

G073* 
Ibiza
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E722* 
Zegar

G072*
Astro
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Eva Minge Home  
by Ćmielów

Mariaż marek Ćmielów i Eva Minge Home  
to połączenie dwóch odrębnych estetyk  
i wrażliwości artystycznych, które wspólnie  
tworzą nową jakość.
Delikatna forma i subtelna elegancja zainteresują 
odbiorców ceniących wyważoną subtelność 
współczesnych kształtów. 

Modern line

Wiedzieć, że choć jeden człowiek mógł zaczerpnąć  
głębszego oddechu, bo żyliśmy. To znaczy odnieść sukces.

A832* 

A751 

A752
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Projekt: Marek Cecuła, Modus Design

Kolekcja NEW ATELIER to pierwszy produkt sygnowany najnowszą marką Ćmielów Design Studio.  
To przykład współczesnego wzornictwa ceramicznego, wpisującego się w idee mix-match  
czyli mieszaj i łącz. Poszczególne elementy zestawu sprzedawane są indywidualnie,  
a wszystkie formy i kolory dekoracji można dowolnie zestawiać tworząc spersonalizowane  
zestawy. NEW ATELIER może stać się zarówno serwisem obiadowym dla dużej rodziny,  
utrzymanym w jednolitej kolorystyce, jak i wielokolorowym zestawem śniadaniowym dla dwojga.  
NEW ATELIER to dowód na to, że porcelaną można się bawić!

Kolekcja jest dostępną w wersji białej niedekorowanej  
oraz z graficzną dekoracją: BLUE, RED, GREEN.

Mix and match - mieszaj i łącz!
Komponuj serwis według własnego uznania...

Ćmielów Design Studio line
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NEW ATELIER



Historia
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 J. 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 rozpoczyna 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 sprowadza  
1880 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.”

1945  fabryka zostaje upaństwowiona i kontynuuje swą działalność  
 do lat 90-ych

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 Porcelaną Chodzież S.A.  
 Powstają Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.

 Powstaje Ćmielów Design Studio

History
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”

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
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