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Od ponad 223 lat pielęgnujemy najlepsze tradycje wyrobu prawdziwej porcelany. 
W oparciu o nasz dorobek przygotowaliśmy katalog 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 to wynik 
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 historycznym dorobkiem. Klasyczny i tradycyjny „Ćmielów”, elegancka i funkcjonalna 
„Chodzież” oraz zupełnie nowy „Ćmielów Design Studio”, wytyczają linię współczesnej 
porcelany.      

Marka „Chodzież” od 1852 roku dba o piękną oprawę Państwa stołów. Bogata tradycja 
pozwoliła na stworzenie wyjątkowej i szerokiej oferty porcelany. W katalogu odnajdą 
Państwo naczynia podzielone według serii wzorniczych. Są to zarówno wzory cieszące 
się ciągłym uznaniem już od kilkudziesięciu lat, jak i nasze nowe kreacji stołu. „Chodzież” 
łączy w sobie cechy klasyki i awangardy, przejawiającej się w futurystycznych kształtach 
wybranych produktów. Znajdą tu Państwo  porcelanowe filiżanki, talerze czy półmiski 
z fantazyjnymi reliefami w bogatych dekoracjach, które uświetnią uroczyste spotkania 
przy stole, ale także proste kształty z dekoracjami odpornymi na mycie w zmywarkach, 
do codziennego użytku. Klasyczne piękno chodzieskiej porcelany o nieprzemijającym 
uroku reprezentują serwisy, takie jak: Iwona, Astra, Berni, Kamelia, Laura, Rita, Venus. 
Natomiast nowoczesne podejście do projektowania prezentuje kolekcja Modern,  
w skład której wchodzą takie fasony jak: Koliber, Kropla, Future, Kalla, Noa. 
Futurystyczne kształty wybranych serwisów pomogą wykreować niekonwencjonalne 
aranżacje stołu. Poszczególne naczynia mogą też stanowić ozdobę samą w sobie, która 
podkreśli charakter wnętrza.

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 “Chodzież” brand has been taking care of the beautiful look of your tables since 
1852. Its rich tradition made it possible to create a wide porcelain offer. In the present 
catalogue You can find tea-sets divided into pattern series. These are both sets famous 
for decades as well as those new ones. “Chodzież” combines the features of classics 
and avant-garde visible in the futuristic shapes of chosen products.  You can find here 
porcelain cups, plates or bowls with sophisticated reliefs in rich decorations which will 
add splendor to the ceremonial meetings at a table. It also offers simple everyday use 
shapes with decorations resistant to washing in dishwashers. The classical beauty  
of Chodzież porcelain is represented by such everlasting tea-sets as:  Iwona, Astra, Berni, 
Kamelia, Laura, Rita, Venus. The modern approach towards designing is represented 
by the Modern collection which includes such designs as: Koliber, Kropla, Future, Kalla, 
Noa. The futuristic shapes of chosen tea-sets will help You create unconventional 
arrangements of Your table. Individual dishes can be also treated as decorations which 
emphasize the ambience of your interior.  

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



Classic line

Klasyczne piękno chodzieskiej porcelany o nieprzemijającym uroku. 
 Są to wzory cieszące się ciągłym uznaniem

Iwona
Classic line
Fason Iwona - projekt  autorstwa  
studia  projektowego ówczesnej fabryk

Powstał w latach 70-ych ubiegłego 
wieku. Klasyczne, reliefowe kształty, 
podkreślone kwiatowymi zdobieniami 
wzbogacone złotem cieszą  
od pokoleń.

Klasyczne piękno chodzieskiej porcelany  
o nieprzemijającym uroku. 

 

4 5



Iwona

B619 K101* B444*

B011 B026* B013

B014 B007

B826*

B836C000*

Asortyment

6 7

 * nadaje się do zmywarek i mikrofalówek / microwave and dishwasher safe

Classic line



Jeżeli kochasz, czas znajdziesz,  
nie mając ani jednej chwili. 

Classic line
Kamelia

Fason Kamelia - projekt autorstwa Józefa Pranke.

 Stworzony z myślą o romantycznych, nastrojowych wnętrzach.
Delikatna, wysmukła forma zdobiona subtelnym, klasycznym reliefem, 

 wzbogacona dekoracją kwiatową i ręcznie malowana złotem.

B014

B611

C000*

B443

Asortyment

8 9

 * nadaje się do zmywarek i mikrofalówek / microwave and dishwasher safe



Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje.  
Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać. 

B014 platyna

B014 złotoC000*

Classic line
Laura

Fason Laura - projekt chodzieskiej pracowni wzorniczej

Geometryzujące formy nawiązujące do klasycyzmu. 
Wzbogacone reliefem kwiatowym tworzą harmonijną kompozycję kształtów.  

Ręcznie malowane złotem linie dodają serwisowi dostojeństwa i elegancji.

Asortyment

10 11

 * nadaje się do zmywarek i mikrofalówek / microwave and dishwasher safe



B152

G077

Astra
C000*

C145

K601*

G067B014

B107 B601

B151 B872

Asortyment

12 13

 * nadaje się do zmywarek i mikrofalówek / microwave and dishwasher safe

Classic line

Piękno zbawi świat. 



K232G*

Nie szczędź czasu na to, aby być szczęśliwym.

B014G B152G

Gloria
Classic line

B014R K184R*

Fason Gloria - projekt chodzieskiej pracowni wzorniczej. 

Zestaw o wysublimowanym florystycznym kształcie  
nawiązującym do pąków i płatków kwiatów, idealnie pasuje  

na przyjęcie w ogrodzie jak również do niebanalnych wnętrz vintage.

C000R*

C000G*

Asortyment

14 15

 * nadaje się do zmywarek i mikrofalówek / microwave and dishwasher safe



K156*

Venus
Classic line

Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca.  
Rzeczy piękne są trudne. 

K210* K215*

K155* K158* K209*

K244*

K220*

Fason Venus - projekt chodzieskiej pracowni wzorniczej

Geometryzujące formy o kielichowym, delikatnym kształcie, 
 uzupełnione czytelnymi dekoracjami roślinnymi doskonale 

wzbogacą rytm dnia codziennego.

C000*

Asortyment

16 17

 * nadaje się do zmywarek i mikrofalówek / microwave and dishwasher safe



Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy, 
ale w rozkoszowaniu się nimi.

Classic line
K245A*

K271A*B572N

K115A* K209A*

G069A*

G068N*

G071A*G070A*

Rita
C000A*

Asortyment

18 19

 * nadaje się do zmywarek i mikrofalówek / microwave and dishwasher safe



Świadomość piękna rodzi naturalną  
potrzebę obcowania z nim na co dzień. 

B014

B019

Berni
Classic line

Asortyment

B017

Fason Berni - projekt autorstwa U. Heymann i M. Dudkowiak

Serwis o mocnej rzeźbiarskiej formie, złagodzonej ręcznie
naniesioną złotą dekoracją. Stworzy wyjątkowy i dostojny charakter

każdej szczególnej uroczystości. Fason na stałe zagościł w Ambasadach RP,
od lat godnie reprezentując w świecie polską porcelanę.

C000*
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C000*

Wspomnienie dni radosnych milszym nieraz bywa
I prawdziwszym, niż szczęście na ziemi. 

Kropla
Modern line

K872*

K905*K945*

Fason Kropla - projekt autorstwa M. Wolińska

Łagodna linia serwisu inspirowana kształtem kropli 
wody przeznaczona dla odbiorcy ceniącego 

niekonwencjonalną aranżację stołu.

Asortyment

22 23
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Nigdy nie ma się drugiej okazji,  
żeby zrobić pierwsze wrażenie. 

Koliber
Modern line

C000* K665*

B698

Fason Koliber - projekt autorstwa M. Wolińska

Dynamiczna forma o smukłych, niesymetrycznych kształtach, 
uzupełniona niekonwencjonalnymi trójkątnymi talerzami  

idealnie nadająca się do nietuzinkowej zastawy stołu.

Asortyment

24 25
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Radość jest potrzebą, 
 siłą i wartością życia.

Modern line

Asortyment

Duo
B014

K269*

C000*

K242*

Fason Duo - projekt chodzieskiej pracowni wzorniczej

Spokojny zestaw pełen naturalnego, sympatycznego  
uroku i praktycznej funkcjonalności. Doskonały  

towarzysz codziennych posiłków.
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Modern line

Asortyment Future

Future Asortyment Noa

Asortyment Kalla
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Historia
1852  sprzedaż spalonego zamku Grudzińskich w Chodzieży kupcom 
 Hermannowi Mullerowi i Ludwikowi Shnorrowi i założenie  
 fabryki fajansu na jego fundamentach

1877  nowy właściciel fabryki – kupiec Ehrenwerth

1879  upadłość, nowym właścicielem fabryki staje się wierzyciel –  
 Kasa Pożyczkowa w Chodzieży

1883  zakup fabryki przez Hermanna Heima

1896  budowa nowej fabryki porcelany szlachetnej w centrum miasta

1901  sprzedaż fabryki i nowemu właścicielowi Willowi Asperowi,  
 przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną  
 z ograniczoną odpowiedzialnością

1920  obydwa zakłady kupuje Bank Handlowo – Przemysłowy  
 z Poznania

1923  zakłady przejmuje Towarzystwo Akcyjne Keramos

1926  właścicielem staje się Spółka Akcyjna Fabryki Porcelany  
 w Ćmielowie

1942  produkcja fajansu zostaje zastąpiona porcelitem

1945  upaństwowienie

1949  zakłady zostają rozdzielone i rozpoczynają działalność jako  
 odrębne przedsiębiorstwa Chodzieskie Zakłady Porcelany  
 i Zakłady Porcelitu w Chodzieży

1962  rozpoczęcie przez Zakłady Porcelitu budowy nowej  
 fabryki przeznaczonej na produkcję porcelany

1964  ponowne połączenie zakładów w jedno przedsiębiorstwo  
 Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży

1991  z produkcji zostaje wyłączony zakład porcelitu

1992  firma zostaje przekształcona w Zakłady Porcelany i Porcelitu  
 „Chodzież” S.A.

2002  przedsiębiorstwo zostaje sprzedane prywatnemu właścicielowi

2011  fabryka zaczyna działalność pod nazwą Porcelana  
 Chodzież S.A.

2013  Zakłady Porcelany Ćmielów łączą się z Porcelaną Chodzież S.A.  
 Powstają Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. 

History
1852  the burned castle of the Grudziński family was sold  
 to Hermann Muller and Ludwik Shnorr; faience factory  
 was build on the castle’s fundaments

1877  a new owner of the factory – merchant Ehrenwerth

1879  bankruptcy, creditor – Loan Treasury in Chodzież becomes  
 the new owner of the factory

1883  Hermann Heim buys the factory

1896  a new porcelain factory is built in the city centre

1901  the factory is sold to the new owner Will Apser; the factory  
 is turned into a joint-stock company ltd.

1920  both factories are purchased by Bank Handlowo-Przemysłowy  
 from Poznań

1923  the factories are taken over by Stock Company Keramos

1926  the joint-stock company Porcelain Factory in Ćmielów  
 becomes the new owner

1942  faience production is replaced by stoneware

1945  nationalization of the factory

1949  the factory splits into two independent companies  
 Chodzież Porcelain Factory and Chodzież  
 Stoneware Factory 

1962  the Stoneware Factory starts building a new unit  
 for producing porcelain 

1964  Chodzież Porcelain Factory and Chodzież Stoneware Factory 
 are again joined to make one company

1991  the stoneware factory is excluded from production

1992  the company is turned into Porcelain and Stoneware Factory  
 „Chodzież” S.A. 

2002  the company is sold to a private owner

2011  the company starts operating under the name of Chodzież  
 Porcelain S.A.

2013  Ćmielów Porcelain Factory merges with Chodzież Porcelain S.A. 
 Polish Porcelain Factories Ćmielów and Chodzież S.A.  
 come into being
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