Szanowni Państwo,
Mianem konesera określamy zazwyczaj wytrawnego znawcę i miłośnika
rzeczy pięknych, wytwornych, najlepszych w swoim gatunku. Nazwa Kolekcji
Ćmielów Koneser nie jest przypadkowa – kryje ona w sobie dziedzictwo
ponad dwóch wieków pracy wybitnych artystów zamknięte w porcelanowych
dziełach sztuki. Ponadczasowa estetyka, artyzm i szlachetność najstarszych
w Polsce porcelanowych wyrobów zadowoli nie tylko doświadczonych
kolekcjonerów, ale każdego, kto poszukuje piękna szczegółu, podziwia kunszt
ręcznego wykonania i ceni tradycję polskiego wzornictwa.
Kolekcja Ćmielów Koneser to zbiór wyjątkowych fasonów odtworzonych ze
starannością i pietyzmem na podstawie historycznych wzorów. Dziś produkty
te są nie tylko przykładami eleganckich, pełnych finezji przedmiotów
użytkowych, ale także swoistym hołdem dla wybitnych twórców związanych
z ćmielowską fabryką porcelany. Wśród nich znalazły się tak znamienite
nazwiska, jak Józef Wysocki, Wincenty Potacki czy Bogdan Wendorf.
Każde z tradycyjnie odlewanych i misternie zdobionych porcelanowych dzieł
sztuki posiada Certyfikat Autentyczności. Dokument zawierający unikatowy
numer wyrobu, gwarantuje oryginalność wzoru i zaświadcza o ręcznej pracy
wykonanej przy użyciu najwyższej jakości produktów: wysokokaratowego
złota i wysokogatunkowej platyny.
Wierzymy, że porcelanowa tradycja, kultywowana w ćmielowskiej fabryce
od ponad dwóch wieków, jest rodzajem dziedzictwa, które mamy obowiązek
pielęgnować i rozsławiać na całym świecie. Porcelanowa zastawa z kolekcji
Ćmielów Koneser upiększa stoły monarchów, ambasadorów i placówek
dyplomatycznych na całym świecie. Nasze wyroby docenili m.in.: Jego
Królewska Wysokość Filip Król Belgów, Papież Benedykt XVI. Para
Prezydencka Bronisław i Anna Komorowscy uczynili z niej oficjalną zastawę
w Belwederze. Ćmielowska porcelana znalazła się także wśród prezentów dla
amerykańskiej pary prezydenckiej Donalda i Melanii Trump podczas ich
pierwszej wizyty w Polsce.
Kolekcja Ćmielów Koneser to pomost łączący przeszłość z teraźniejszością owoc talentu dawnych projektantów, ale także artystów ceramików, którzy
dziś, dzięki pracy swych rąk, nadają porcelanowym wyrobom duszę i unikatowy charakter. Z nieskrywaną dumą przedstawiamy Państwu historię jednej
z najstarszych w Europie fabryk porcelany cienkościennej utrwaloną w małych
dziełach sztuki.

Dear Sir or Madam,
The making of unique things requires time. The legacy of two centuries of
distinguished artists’ work embraced in porcelain masterpieces presented in
this catalogue is a tribute to any creator connected with the Ćmielów porcelain factory.
The Ćmielów Koneser collection represents timeless aesthetics, artistry as
well as grandeur of the oldest porcelain products in Poland which have been
made since 1790. The presented collection has been prepared with enormous
carefulness with special regard to people of refined taste who are searching
for products which are not only useful but also sophisticated and elegant.
The Ćmielów porcelain produced for centuries is famous not only in Poland.
The values connected with history and emotions which our White Gold
carries is a real inheritance left for us to care for and make famous worldwide.
The porcelain presented in the Koneser catalogue is characterised by an
exceptionally time-consuming process of making which takes advantage of
the old method of hand-casting and hand-embellishments and therefore it
creates an unforgettable and inimitable chic.
The confirmation of the originality of the Ćmielów products is the Certificate of Authenticity. The document includes a unique number of a product,
guarantees the originality of design and certifies the hand-made work done
with the usage of high quality products of high-carat gold and high-class
platinum.
The Ćmielów porcelain can be found on the tables of monarchs, ambassadors
diplomatic institutions all over the world. Our porcelain was appreciated
among other by: His Majesty King Phillipe of Belgium, Pope Benedict XVI
or the presidential couple Bronisław and Anna Komorowski who made it
the official tableware in the Belveder Presidential Residence. The Ćmielów
Koneser porcelain was one of the gifts for the American presidential couple
Donald and Melania Trump during their first visit to Poland. The first lady
Melania Trump was gifted with one of our most beautiful sets.
The sets presented in the catalogue were created by esteemed artists whose
names build up the history of contemporary Polish design. The collection
involves designs created among others by Józef Wysocki, Wincenty Potacki
or Bogdan Wendorf. The archived chronicles of one of the oldest porcelain
factories in Europe are books full of beauty and variety of styles abounding in
small works of art. I gladly present the selected pearls of our cultural heritage.

Kula
Globe

Projekt

powstał na przełomie 1932/1933 roku i pochodzi z paryskiej
pracowni wzorniczej Bogdana Wendorfa. Jest kwintesencją stylu art deco.
O jej wyjątkowości świadczy 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.

The collection was designed in the third decade of the twentieth century and comes

from the Paris studio of Wendorf. It is the quintessence of art deco style. Its uniqueness
provides a special way to create each element - the individual parts are cast from
separate molds and then intricately manually combined together. A handle and
a holder are gilded with high carat gold.

Kula Złota / Gold Globe
Kat. 9124

Złota Polska / Gold Poland
Kat. G341

Zielona Irlandia / Green Ireland
Kat. G260

Płaski
Horizontal

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.

The design collection comes from the studio of design of Wendorf and was put into

production in the 30s of the twentieth century. The collection is a reflection of the noblest
of geometric forms of art deco style, which was the inspiration for the designers of porcelain
and contributed to the emergence of modernism in Polish design of the interwar period.

Złoty Płaski / Gold Horizontal
Kat. 9699

Oranżeria / Orangery
Kat. G267

Marbre
Kat. G297

Empire
Kolekcja

została zaprojektowana na zamówienie Prezydenta Ignacego
Mościckiego do jego siedziby na Zamku Królewskim (przełom 1933/1934 r.).
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.

The collection was ordered on the special request in the 30s and is still present on the

presidential and royal tables worldwide. The slim form of the dishes reminisces of classic
sculptures and antique vases, becoming the Polish masterpiece of design. The service is
hand-decorated with gold of the highest order.

Królewskie Złoto / Royal Gold
Kat. E773

Belweder / Belveder
Kat. G362

Antonina
Kat. E913

Rococo
Projekt narodził się w XIX w. pod nazwą Rococo Sevres. Kolekcjonerska seria

Rococo Rocaille to ukłon w stronę źródeł bogatego zdobienia stylu rokoko.
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.

The project of this collection was born in the 19th century under the name Rococo

Sevres. Rococo Rocaille is a nod to the sources of rich rococo decoration. The collection
consists of six cups with the characteristic motif of gold mesh, each of which, like a
separate work of art, is marked by a different color. Complementing the collection, you
can choose a cup in one color or create your own unique collection.

Anna
Kat. 7830

Rococo Purpura / Rococo Purple
Kat. 0040

Rococo Rocaille
Kat. G348

Alabaster

Turkus / Turquoise

Kat. G348

Kat. G351

Róża / Rose

Indigo

Kat. G349

Kat. G352

Chaber / Cornflower

Pudrowy Róż / Pastel Pink

Kat. G350

Kat. G353

Goplana
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.

This is the collection of 1960. It is one of the most emblematic of our coffee sets from

the 60s of the twentieth century. To this day it is considered to be the icon of style with
slender, cylindrical forms of jugs and cups.

Świetliste Jezioro / Luminous Lake
Kat. G360

Blask Nocy / The Glow Night
Kat. G361

Arktyczny Raj / The Arctic Paradise
Kat. G743

Szarość Poranka / The Grey of Morning
Kat. G261

Filiżanki kolekcjonerskie
The cups for collectors

Kolekcje tworzą ręcznie odlewane i zdobione płynną platyną i złotem filiżanki.

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.

The collection consists of hand-casted and decorated with smooth platinum and
gold cups. This cup is an icon of porcelain design - a mirror for trends and tasteful
gift. Each cup has got a collector’s certificate of quality confirming its origin, history
and manual creation.

Gwiezdny Pył / Stardust

Gwiezdny Pył / Stardust

Kat. G240

Kat. G242

Kula Kobaltowa / Cobalt Globe

Kula Pologne / Pologne Globe

Kat. G365

Kat. E912

Eliza

Maria Antonina

Kat. G342

Kat. G343

Kubki Ćmielowskie
Mugs

Kolekcja kubków to przykład jak ćmielowscy projektanci swoim projektami

zmienili codzienny przedmiot w atrybut dobrego smaku i wynieśli go do rangi
eleganckiego gadżetu. Każdy z nich, dzięki możliwości sygnowania inicjałami
właściciela, może stać się prestiżowym, osobistym prezentem.
Z uwagi na indywidualny proces tworzenia i jego znakowania, dostępny jest
wyłącznie na zamówienie.

The collection of mugs is an example of how our designers, with their designs, have

changed everyday object into an attribute of good taste and have brought it to the rank
of chic gadget. Each of them, with the ability to endorse the initials of the owner, can
become a prestigious and personal gift. The process of production and marking the mugs
is individual, so it is only available on request.

Prestige Gold

Prestige

Kat. G354

Kat. G355

proj. / by
Mariusz Woliński

Finesse

Elegance

Kat. G356

Kat. G357

proj. / by
Edyta Cieloch

Charme

Chic

Kat. G358

Kat. G359

proj. / by
Edyta Cieloch

Figurki Ćmielowskie
Figurines

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.

Our porcelain sculptures, called ‚figurines’, are the icon of style, which for over two

centuries of functioning manufacture have had time to become objects reflecting the
changing canons of art history. Figurines, which are designed by the top designers, become
not only the interior decoration or an idea for a sophisticated gift, but also a collectors’
object of unprecedented historical value.

Markiza / Marquise
proj. / by F. Kalfas
lata 60. XX w. / 60s XXth century

Temida

Upadła / Fallen

proj. / by W. Potacki
lata 40. XX w. / 40s XXth century

proj. / by B. Marcinek
1929

Wiosna / Spring

U źródła / Source

proj. / by F. Kalfas
1942–1944

proj. / by J. Szewczyk
1942–1944

Trzy Gracje / Three Graces

Taniec zbójnicki / Dancing Bandit

proj. / by W. Potacki
lata 60. XX w. / 60s XXth century

proj. / by H. Burtanówna
1942–1944

Piłsudski

Zamyślona / The Pensive Woman

proj. / by A. Siemaszko
1931

proj. / by J. Szewczyk
1942–1944

Sudanka / Sudanese
proj. / by H. Jędrasiak
1958

Lena
proj. / by W. Potacki
lata 60. XX w. / 60s XXth century

Figurki Psów
Dogs Figurines

W latach 50. i 60. powstało wiele charakterystycznych projektów artystów

związanych z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, m.in. Lubomira
Tomaszewskiego czy Mieczysława Naruszewicza, w tym wyjątkowe porcelanowe
rzeźby w kształcie psów. Inspiracja smukłymi sylwetkami tych serdecznych i bliskich
człowiekowi zwierząt przerodziła się w porcelanową kolekcję figurek, tworzonych
z pełnym kunsztem ręcznego wykonania i z troską o każdy detal, które dzisiaj są
skarbem każdego kolekcjonera.

Our porcelain sculptures, called ‚figurines’, are the icon of style, which for over two

centuries of functioning manufacture have had time to become objects reflecting the
changing canons of art history. Figurines, which are designed by the top designers, become
not only the interior decoration or an idea for a sophisticated gift, but also a collectors’
object of unprecedented historical value.

Jamnik / Dachshund
proj. / by L. Tomaszewski
1965

Owczarek Collie / Collie sheepdog

Chart włoski / Italia greyhound

proj. / by M. Naruszewicz
1959

proj. / by L. Tomaszewski
1965

Pekińczyk / Pekingese

Foksterier / Fox terrier

proj. / by L. Tomaszewski
1965

proj. / by M. Naruszewicz
1965

Terier szkocki / Scottish terrier

Pudel / Poodle

proj. / by M. Naruszewicz
1961

proj. / by M. Naruszewicz
1964

Chow chow

Sealyham Terier

proj. / by M. Naruszewicz
1965

proj. / by M. Naruszewicz
1962

Wilk / Wolf
proj. / by M. Naruszewicz
1963

Chart afgański / Afgan hound
1965

Perły Kolekcjonera
Connoisseur’s Pearls

Perły Kolekcjonera to porcelanowe unikaty przeznaczone dla koneserów i znaw-

ców 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.

This porcelain unique pieces are designed for connoisseurs and experts of historical
patterns of porcelain. This unique objects are hand-made created with the utmost
solicitude for attention to detail. This collection is a testimony of past times, unusual
objects, not just ideas for a gift for a beloved or a person devoted to the historical design,
but also a complement for the whole porcelain collection.

Klejnot Ćmielowa / The Jewel of Cmielow
proj. / by Mariusz Woliński

Kat. E952

Kat. G295

Kat. G294

Wazon Liść / Vase Leaf
1900 r.

