


Szanowni Państwo,

Ćmielowska porcelana świętuje 225 lat tradycji 
ręcznego wykonywania i dekorowania najlepszej 
polskiej porcelany. Dla Państwa tworzymy te wyjątkowe  
przedmioty, dbając o detal i kładąc nacisk na sztukę i jakość 
wykonania. Są dziedziny, w których innowacja przegrywa  
w konkurencji z tradycyjną pracą ludzkich rąk. Porcelana 
jest tego najlepszym przykładem. Jej tworzenie to 
unikalne połączenie idei projektanta z działaniem zespołu technologów, 
rzemieślników, wreszcie artystów malarzy dekorujących obiekty. Każdy przedmiot 
- filiżanka, imbryk czy talerz to efekt pracy co najmniej ośmiu osób współgrających 
ze sobą niczym w idealnie dostrojonej orkiestrze. 
Tak, ta krucha materia uwielbia dotyk…
Prezentuję Państwu najlepszą ćmielowską porcelanę, którą tworzymy 
wykorzystując bezcenną wiedzę ponad dwuwiekowej tradycji  łącząc ją z nowymi 
wzorami. Z jednej strony to historyczne, starannie odtwarzane z oryginalnych 
wzorów kolekcje, które obecne są na stołach monarchów i dyplomatów na 
całym świecie m.in: na dworze Jego Królewskiej Wysokości Filipa Króla 
Belgów, w Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, w Watykanie.  
Z drugiej strony klasyczne serwisy ćmielowskiej porcelany od pokoleń towarzyszą 
najważniejszym, uroczystym momentom w życiu tysięcy Polaków. To nie tylko 
najwyższej próby wzornictwo użytkowe wykonanych ręcznie przedmiotów 
zdobionych złotem i platyną, ale przede wszystkim radość wspólnego spotkania 
przy stole zaaranżowanym z wykorzystaniem eleganckiej porcelany. Możliwość 
współtworzenia z Państwem tych wyjątkowych chwil, budowanie nastroju, by 
wyrazić najprzyjemniejsze emocje jest dla nas najcenniejsza. 
Szanowni Państwo, ćmielowska porcelana to fragment naszego kulturowego 
i historycznego dziedzictwa – wnikliwy obserwator i zwierciadło zmian 
zachodzących w stylu życia, a także w estetyce i sposobie celebrowania stołu. 
Zapraszam więc na spotkanie z nieprzemijającym pięknem porcelany będącej 
odzwierciedleniem najlepszych projektów polskiego wzornictwa.

Inga Kamińska
Prezes Zarządu Polskich Fabryk Porcelany 

„Ćmielów” i „Chodzież” S.A.





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 Jacka Małachowskiego spadkobiercą fabryki  
 zostaje jego córka - Franciszka Dunin-Karwicka. Pierwszym 
 kierownikiem produkcji zostaje Fryderyk Watke, który  
 wprowadza fabrykę w okres rozkwitu. 
1827  Fabrykę dzierżawią bracia Jeremiasz i Beniamin Weiberg, 
 którzy wchodzą w układ handlowy z kupcem Franciszkiem 
 Ordonem.
1839  Kolejni właściciele, rodzina Weissów, zaczyna produkcję porcelany.
1849  Właścicielami fabryki zostają książęta Józef i Aleksander  
 z Druckich-Lubeckich. Do produkcji zostaje wprowadzone  
 zdobienie porcelany techniką druku w różnych kolorach.
1863  Nowy właściciel fabryki, kupiec Kazimierz Cybulski 
 sprowadza z Francji wybitnego ceramika Stanisława Thiele, 
 który kieruje produkcją wyrobów majolikowych.
1868  Pożar niszczy fabrykę. Udaje się ją jednak szybko odbudować.
1887  Fabryka powraca w ręce rodziny Druckich-Lubeckich,  
 a specjaliści z Limoges unowocześniają produkcję. Powszechnie  
 zaczyna stosować się kalkomanię.
1920  Książę Drucki-Lubecki sprzedaje fabrykę Polskiemu 
 Bankowi Przemysłowemu we Lwowie, fabryka zyskuje nową  
 nazwę „Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych  
 w Ćmielowie S.A.”
1926 Spółka kupuje fabrykę porcelany w Chodzieży.
1945  Fabryka zostaje upaństwowiona i kontynuuje swą działalność  
 do lat 90.
1997  Prywatyzacja fabryki, zmiana nazwy na Zakłady Porcelany  
 „Ćmielów” sp. z o.o., które stają się nowoczesnym zakładem  
 specjalizującym się w produkcji wysokogatunkowych, 
 cienkościennych wyrobów porcelanowych. 
2013  Zakłady Porcelany „Ćmielów” sp. z o.o. łączą się z Porcelaną  
 Chodzież S.A. Powstają PolskieFabryki Porcelany „Ćmielów”  
 i „Chodzież” S.A. Powstaje Ćmielów Design Studio – trzecia  
 marka oraz innowacyjne studio projektowe.
2015 Rok jubileuszu 225 lat marki Ćmielów.





Rococo
Projekt kolekcji narodził się w XIX w. pod nazwą Rococco Sevres. 
Płynne, organiczne linie oraz ornamentowe dekoracje o asymetrycznym 
kształcie przypominającym muszle to ikona stylu. Rococco jest najlepszym 
dowodem na ponadczasowość klasycznych wzorów polskiej porcelany. 
Kolekcją, która w wyrafinowany sposób ozdabia stoły zaaranżowane 
w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym.
Dostępne w klasycznych zestawach dla 12 osób, jak również w zestawach 
herbacianych i kawowych dla 6 osób. Kolekcję można komponować także 
z pojedynczych elementów.
Możliwość mycia w zmywarce przy użyciu łagodnych środków.







3604
Złota Linia 

0040
Purpura 

3605
Platynowa Linia



Bolero
Zaprojektowane w okresie międzywojennym przez Ćmielowską  
Pracownię Wzorniczą, Bolero jest kwintesencją nieprzemijającego piękna 
tradycyjnej porcelany. Płynność linii, inspiracje naturą i delikatne zdobienia 
nawiązują do rokokowej estetyki. Kolekcja sprawdzi się podczas uroczystego, 
rodzinnego obiadu, jak i niezobowiązującego spotkania przy kawie. 
Dostępne w klasycznych zestawach dla 12 osób, jak również w zestawach 
herbacianych i kawowych dla 6 osób.
Możliwość mycia w zmywarce przy użyciu łagodnych środków.



E551
Princess



E361
Vera

E337
Pas Złota

3604
Złota Linia

G296
Józefina 

E363
Vienna Złota

3605
Platynowa Linia 



0001
Klara



Berni
Kolekcja charakteryzuje się mocną, rzeźbiarską formą z reliefowymi 
podstawami naczyń i  wykończeniami ręcznie malowanymi złotem. 
Motywem charakterystycznym dekoracji są ornamentowe meandry 
i roślinne wianuszki nawiązujące do klasycznych wzorów. W ten sposób 
powstał serwis odpowiedni dla ważnych i wyjątkowych uroczystości. 
Serwis Berni obecny jest od lat w polskich placówkach dyplomatycznych 
i konsularnych.
Kolekcja dostępna w klasycznych zestawach dla 6 i 12 osób.

 



B019
Berni



Feston
W bogatej tradycji ćmielowskiej porcelany to jeden z doskonałych 
projektów Wincentego Potackiego czerpiący inspiracje z okresu 
międzywojennego. Jego znakiem rozpoznawczym są łagodne, falujące linie 
naczyń oraz dekoracje mistrzowsko łączące złoto z kobaltem i purpurą. 
Funkcjonalność, prostota kształtu i wygoda użytkowania czynią z kolekcji 
Feston zestaw uniwersalny. 
Dostępny w klasycznych zestawach obiadowych i kawowych dla 12 osób.
Kolekcję można również komponować z pojedynczych elementów.
Kolekcję w dekoracji 3604 można myć w zmywarce  przy użyciu łagodnych 
środków.



3604
Linia Złota

1365
Purpurowy

1364
Kobaltowy 3605

Platynowa Linia



Wysublimowane kształty naczyń zwracają uwagę łagodnie zarysowanymi 
liniami i idealnie wyważonymi proporcjami. Kolekcja urzeka klasyczną 
elegancją zarówno w wersji bez zdobień, dekorowana klasyczną złotą 
kreską czy ornamentowym wzorem. Sprawdzi się podczas uroczystych, 
rodzinnych spotkań, a także doda przyjemności codziennym posiłkom.
Dostępna w klasycznych zestawach dla 12 osób, jak również w zestawach 
herbacianych i kawowych dla 6 osób. Kolekcję można komponować także 
z pojedynczych elementów.
Możliwość mycia w zmywarce przy użyciu łagodnych środków.

Astra



B601
Marzenie platynowe



G077
Harlequin

B152
Tiara 

G364
Fryderyka

K601
Marzenie 

B151
Koronka

G339
Ellada



G067
Złota Wstęga 

B014
Złota Linia

G340
Bizancjum



Zainspirowany kubistycznymi kształtami projekt R. Szlachetki łączy 
w sobie eleganckie wzornictwo z wygodą użytkowania. To uniwersalna 
kolekcja, która sprawdzi się nie tylko podczas specjalnych okazji, ale także 
w czasie celebrowania codziennych, rodzinnych spotkań przy stole. Zawsze 
podkreśla radość ze wspólnie spędzonych chwil.
Dostępny w klasycznych zestawach dla 12 osób, jak również w zestawach 
herbacianych i kawowych dla 6 osób.
Możliwość mycia w zmywarce przy użyciu łagodnych środków.

Pułaski



8841
Hera Kobalt

8840
Hera Purpurowa

8790
Prezydencka



Lwów
Kolekcja inspirowana jest zestawem o tej samej nazwie zaprojektowanym 
w latach 30. XX wieku. Charakterystyczne dla stylu Art Deco geometryczne 
formy naczyń zostały wykończone wyrafinowanym uchwytem w kształcie 
pąka róży. Wyszukane dekoracje łączące złoto z motywem kwadratu 
w jednym z wariantów kolekcji czy też minimalistyczne platynowe 
wykończenie, czynią ze Lwowa zestaw niezwykle elegancki i ponadczasowy. 
Dostępny w klasycznych zestawach dla 12 osób, jak również w zestawach 
herbacianych i kawowych dla 6 osób.
Możliwość mycia w zmywarce przy użyciu łagodnych środków.



E400
Nell

E374
Leonia 

0001
Bella



Yvonne
Kolekcja zaprojektowana przez duet projektowy R. Szlachetkę 
i M. Wolińskiego. Yvonne charakteryzuje praktyczność i uniwersalność 
w połączeniu z estetyczną formą. Miękkie, zaokrąglone linie naczyń 
współgrają z wieloma proponowanymi dekorami. Zestaw sprawdza się 
zarówno podczas uroczystych kolacji, jak i nieformalnych spotkań 
w gronie przyjaciół. To bestseller wśród kolekcji ćmielowskiej porcelany - 
Yvonne niezmiennie bije rekordy popularności.
Dostępna w klasycznych zestawach dla 12 osób, jak również w zestawach 
herbacianych i kawowych dla 6 osób.  
Możliwość mycia w zmywarce przy użyciu łagodnych środków.





E685
Julia

E615
Tezeo

E606
Kornelia

3604
Złota Linia

E520
Linea Platynowa

E373
Edgar



G238
Platynowa Wstęga



e-mail:sprzedaz@porcelana.com.pl
www.porcelana.com.pl

Sygnatury kolekcji marek Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

Logotyp WISTIL GRUPA

KOLORYSTYKA CMYK

C=100 M=100 Y=0 K=35

C=0 M=100 Y=100 K=0

C=0 M=0 Y=0 K=50

KOLORYSTYKA PANTONE

Logotyp WISTIL GRUPA opiera się o ręcznie kreślony znak „wistil” 
i jego rozwinięcie poprzez napis „grupa” oparty na foncie Geometric706MdEu 
�rmy Bitsream, który został pochylony i wprowadzono do niego ręczny 
kerning.

PANTONE 281C

PANTONE 485C

PANTONE COOL GRAY 9C
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