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NUMER FILIŻANKI NUMER CERTYFIKATU
CUP NUMBER CERTIFICATE NUMBER

CERTYFIKAT POTWIERDZA WYKONANIE PRODUKTU W FABRYCE W ĆMIELOWIE, AUTENTYCZNOŚĆ ORAZ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ RĘCZNEGO MALOWANIA I ZDOBIENIA METALAMI SZLACHETNYMI
CERTIFICATE CONFIRMS PRODUCT MANUFACTURE AT THE FACTORY IN ĆMIELÓW, AUTHENTICITY AND THE HIGHEST QUALITY OF HAND PAINTING AND DECORATION WITH NOBLE METAL

Porcelanowa filiżanka ze spodkiem pochodzi z limitowanej jubileuszowej kolekcji:
„230 lat marki Ćmielów w dziesięciu filiżankach”

Porcelain cup and saucer comes from the limited jubilee collection:
"230 years of Ćmielów in ten cups"

PREZES SPÓŁKI PIECZĘĆ PRODUCENTA

Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

230 SZT.
PRODUKT LIMITOWANY

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI
CERTIFICATE OF AUTHENTICITY





Pragnąc uczcić wyjątkowy jubileusz 230 lat ist-
nienia marki Ćmielów stworzyliśmy limitowaną 
kolekcję wysublimowanych filiżanek. W jubile-
uszowej serii znalazło się dziesięć niepowtarzal-
nych, bogato zdobionych, zestawów filiżanek ze 
spodkami. Wszystkie zestawy prezentują najzna-
komitszy kunszt i długoletnią tradycję tworzenia 
wyrobów porcelanowych. Każda z oryginalnych 
filiżanek została wyprodukowana w limitowanej 
liczbie 230 sztuk. Oznaczone są indywidualnym 
numerem serii gwarantującym autentyczność 
i niepowtarzalność. Niezwykła kolekcja nawią-
zuje do postaci mitologicznych bogiń, takich jak 
Atena, Hera, Nike czy Afrodyta, które kojarzą się 
z pięknem, siłą, nieprzemijającą tradycją i roz-
kwitem europejskiej kultury. Kreując naszą limi-
towaną kolekcję stworzyliśmy produkty o ponad-
czasowym stylu i szlachetnych formach, z rysem 
klasycznej elegancji, które zagoszczą w domach 
wielu koneserów porcelany.

Tym okolicznościowym przedsięwzięciem pra-
gniemy szczególnie uhonorować historię naszej 
marki – najstarszej fabryki porcelany w Pol-
sce, która od 230 lat wytwarza swoje produkty 
z najwyższą precyzją i dbałością o każdy detal. 
To dla nas wielki zaszczyt i powód do dumy, że 
od lat możemy wzbogacać Państwa codzienność 
o porcelanę, która niesie ze sobą piękne przeżycia 
i niezapomniane wspomnienia.

With the intention to celebrate the unusual 230th 
anniversary of the Ćmielów brand, we have created 
a limited collection of refined cups. In the jubilee 
series, there are ten unique, richly decorated Cup 
and saucer sets. All the sets represent the high-
est artistry and a long tradition of making por-
celain works. Each original cup has been created 
in a limited number of 230. They are marked 
with an individual series number guaranteeing 
its authenticity and uniqueness. This amazing 
collection refers to the figures of mythological 
goddesses such as Athena, Hera, Nike, or Aphro-
dite who are invariably associated with beauty, 
power, everlasting tradition and the full bloom of 
European culture. Designing our limited collec-
tion, we have created products of timeless style 
and noble forms with a note of classical elegance, 
which will appear on the tables of many porcelain 
connoisseurs.

With this occasional enterprise, we would espe-
cially like to honour the history of our brand – 
the oldest porcelain factory in Poland, which has 
been making its products with the utmost pre-
cision and attention to detail for 230 years. It is 
our great pride that for years we have been able 
to enrich your daily routine with porcelain which 
evokes beautiful moments and unforgettable 
memories.

230 lat



Historia Fabryki Porcelany Ćmielów History of the Porcelain Factory in Ćmielów
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Miejscowy garncarz Wojtas skupia wokół siebie grupę 
garncarzy i tworzy niewielką manufakturę produ-
kująca wyroby gliniane.

Manufakturę wyrobów glinianych kupuje właściciel 
miasta Ćmielów - Jacek Małachowski, po czym otwie- 
ra w niej fabrykę fajansu.

Rusza stała produkcja wyrobów fajansowych. Pierw- 
szym znanym dyrektorem zakładu zostaje Adolf 
Fryderyk Vatke. Funkcję pełnił od 1808 r. do 1838 r. 
Dwór zbudowany dla dyrektora był użytkowany do 
lat 90 XX w.

Po śmierci J. Małachowskiego spadkobierczynią fa-
bryki zostaje jego córka Franciszka Dunin–Karwicka. 
Zakład zdobywa ugruntowaną pozycje na rynku 
krajowym i europejskim. 

Fabrykę dzierżawią bracia Jeremiasz i Beniamin 
Weiberg, którzy wchodzą w układ handlowy z kup-
cem Franciszkiem Ordonem. Ćmielowski fajans 
trafia do coraz większej liczby odbiorców poprzez 
koncesjonowane sklepy w różnych miastach np. 
w Warszawie i Grodnie.

Kolejni właściciele, bracia Franciszek a następnie 
Gabriel Weiss, rozpoczynają produkcję porcelany.

Właścicielami fabryki zostają książęta Józef i Alek-
sander z Druckich–Lubeckich. W tym czasie upo-
wszechnia się zdobienie porcelany techniką druku 
w różnych kolorach.

Kolejny właściciel fabryki, kupiec Kazimierz Cybul- 
ski, sprowadza w 1880 r. z Francji wybitnego ce-
ramika Stanisława Thiele, który kieruje produkcją 
wyrobów majolikowych. Od przełomu lat 50/60 
w Warszawie na ul. Senatorskiej 20 działa sklep fa-
bryczny, następnie przeniesiony do pałacu Blanka.

Pożar niszczy fabrykę, która jednak zostaje szybko 
odbudowana.

Fabryka wraca w ręce rodziny Druckich–Lubeckich, 
zaś specjaliści z Limoges dbają o technologię pro-
dukcji i najwyższą jakość wyrobów. Obok dekoracji 
ręcznie malowanych powszechnie stosuje się kal-
komanie. Liczne sukcesy „Ćmielowa” na wystawach 
pozytywnie odbijają się na ilości zamówień i rozwo-
ju fabryki. Wytwórnia przyjmuję nazwę “Fabryka 
porcelany, naczyń kamiennych, pieców kaflowych 
i cegły ogniotrwałej Książąt Druckich–Lubeckich”.
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Książe Drucki–Lubecki sprzedaje fabrykę Polskiemu 
Bankowi Przemysłowemu we Lwowie, a zakład zy-
skuje nowa nazwę „Fabryka Porcelany i Wyrobów 
Ceramicznych w Ćmielowie S.A.”  

Spółka kupuje Zakład Porcelany w Chodzieży.

„Ćmielów” otrzymuje Złoty Medal na Wystawie Ar-
tystycznej w Rzymie oraz Grand Prix  i Złoty Medal 
na Wystawie Postępu w Paryżu. 

Fabryka zatrudnia utalentowanych projektantów 
Wincentego Potackiego i Józefa Szewczyka.

Fabryka zostaje upaństwowiona i kontynuuje swą 
działalność do lat 90-ych.

Wygaszenie pieca tunelowego zbudowanego w 1909 r. 
Modernizacja zakładu i przejście na opał piecy ga-
zem. 

Fabryka otrzymuje nazwę Zakłady Porcelany 
“Ćmielów”. Jest to wynik przyłączenia do fabryki 
zakładu “Świt Ćmielów”.

Prywatyzacja zakładu. “Zakłady Porcelany Ćmielów 
sp. z o.o.” kontynuują niezwykłe tradycje i czerpią 
z wielopokoleniowych doświadczeń. “Ćmielów”, sta-
je się nowoczesnym zakładem specjalizującym się 
w produkcji wysokogatunkowych, cienkościennych 
wyrobów porcelanowych o najwyższej jakości w de-
koracjach wszkliwnych i naszkliwnych.

Zakłady Porcelany Ćmielów łączą się Porcelaną 
Chodzież S.A. Powstają Polskie Fabryki Porce-
lany Ćmielów i Chodzież S.A. Powstaje Ćmielów 
Design Studio.

Powstaje Polska Grupa Porcelanowa, która łączy 
struktury handlowe i marketingowe dwóch spółek: 
Polskich Fabryk Porcelany “Ćmielów” i “Chodzież” 
S.A. i Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A.

230 lat istnienia fabryki porcelany w Ćmielowie.
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Local potter united a group of colleagues to cre-
ate a simple manufacture which produced faience 
and pots from clay.

This pottery settlement was bought by the owner 
of Ćmielów town – Jacek Malachowski who set up 
Faience Factory.

Constant production of faience products begins. 
The first known director of the factory was Ad-
olf Fryderyk Vatke. He served from 1808 to 1838. 
The manor house built for the director was used 
until the 1990s.

After Małachowski death the sole heir of the factory 
became his daughter Franciszka Dunin–Karwicka. 
The factory strengthened its position on domestic 
and European markets. 

The factory was leased by two brothers Jeremiasz 
and Benjamin Weiberg who concluded a trade 
contract with a merchant called Franciszek Ordon. 
Faience from Ćmielów goes to an increasing num-
ber of recipients through licensed stores in various 
cities, e.g. in Warsaw and Grodno.

The new owner Weiss brothers Franciszek and Gab- 
riel started porcelain production.

Two brothers - Dukes Józef 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.

The next owner of the factory, merchant Kazimierz 
Cybulski, imported in 1880 from France, the emi-
nent ceramist Stanisław Thiele, who manages the 
production of majolica products. Since the turn of 
the 1950s and 1960s, a factory store has been oper- 
ating in Warsaw at 20th Senatorska Street, then 
moved to the Palace Blanka.

Fire destroyed the whole factory. It was, however, 
rebuilt very fast.

The factory returned to Drucki–Lubecki fami-
ly, while specialists from Limoges care about the 
production technology and the highest quality of 
products. Both hand-made decorations and calco-
mania were applied at that time. Great successes on 
exhibitions caused that “Ćmielów” received many 
new orders which highly contributed to the devel-
opment of the factory. The factory takes the name 
“Porcelain, stone vessels, tiled stoves and refrac-
tory bricks factory of the Drucki–Lubecki Princes”.
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Duke Drucki–Lubecki sold the factory to the Indus-
trial Bank in Lwów and it was renamed to “The Fac-
tory of Porcelain and Ceramic Goods in Ćmielów”.

The Porcelain Company in Chodzież was bought 
and joined with “Ćmielów”.

“Ćmielów” receives the Gold Medal at the Artistic 
Exhibition in Rome and the Grand Prix and Gold 
Medal at the Progress Exhibition in Paris.

The factory employs talented designers Wincenty 
Potacki and Józef Szewczyk.

Join stock company was put under state control 
and continued its production till the 90’s.

Extinction of the tunnel kiln built in 1909. Modern- 
ization of the factory and transition to gas furnace 
fuel. 

The factory receives the name “Ćmielów” Porce-
lain Factory. This is the result of joining the “Świt 
Ćmielów” factory.

Privatization of the factory. Renamed to Ćmielów 
Porcelain Factory Private Limited Company con-
tinuing the extraordinary traditions and drawing 
on the multi-generational experiences. “Ćmielów” 
become a modern factory, producing high-class 
porcelain articles, specializing in the production 
of high-quality, thin-walled porcelain products 
in glaze and on glaze decorated.

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

The Polish Porcelain Group was created from the 
merger of trade and marketing structures of Lu-
biana S.A. and Polish Porcelain Factories Ćmielów 
& Chodzież S.A.

230 years of existence of the porcelain factory 
in Ćmielów.



The Kula design is a quintessence of French chic 
and Art Deco style. The collection was created 
at the breakthrough of 1932 and 1933 in a Parisian 
design workshop of Bogdan Wendorf. This one of 
the most recognizable Ćmielów products could 
not be left out from the jubilee series. Kula Hera 
enraptures with the richness of golden embel-
lishments and an elegant, purple detail. It is for 
a reason that the cup was named after the queen 
of Olympus. 

Fason Kula jest kwintesencją francuskiego szyku 
i stylu Art Deco. Kolekcja powstała na przełomie 
lat 1932/33 w paryskiej pracowni wzorniczej 
Bogdana Wendorfa. Tego jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych ćmielowskich wyrobów por-
celanowych, nie mogło zabraknąć w linii filiżanek 
jubileuszowych. Kula Hera zachwyca bogactwem 
złotych zdobień i eleganckim purpurowym de-
talem. Nie bez powodu filiżankę tę nazwano imi-
eniem królowej Olimpu.

Hera
KULA 1

230 lat



Filiżanka Harmonia reprezentuje klasyczne, an-
tyczne proporcje. Jest dziełem doskonałej symetrii. 
Geometryczną filiżankę dopełnia spodek, budzą-
cy skojarzenie ze skrzydłami. W istocie - filiżanka 
Harmonia Iris została zainspirowana boginią tęczy, 
posłanką bogów. Szlachetne połączenie kobaltu 
i wysokokaratowego złota to duet idealny. 

The Harmonia cup represents classical, antique pro- 
portions. It is the work of perfect symmetry. The 
geometric cup is supplemented with a saucer evok-
ing associations of wings. In fact, the Harmonia Iris 
cup was inspired by the goddess of rainbow, the 
messenger of gods. The noble combination of co-
balt and high-carat gold makes an ideal duet. 

Iris 
HARMONIA2
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Kolekcja Luna to zgrabna forma i okrągłe, deli-
katne ucho sprawiające, że pomimo swej filigra-
nowości Luna robi duże wrażenie na gościach. 
Klasyczny wzór swoją lekkością przypomina nić 
mitologicznej Ariadny, która pomogła wydostać się 
Tezeuszowi z labiryntu. Wysublimowany kształt, 
szlachetna i elegancka dekoracja pozwolą odna-
leźć drogę do szczęśliwych chwil.  

The Luna collection is defined by a graceful form 
and a round, delicate handle which impresses our 
guests despite its minuteness. The classical design 
and its lightness reminds us of the mythological 
Ariadne’s thread which helped Theseus escape 
a labyrinth. Its sublime shape, and the noble and 
elegant decoration will help us find the way to the 
happiest moments of our lives.  

ARIADNA
LUNA 3
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Filiżanka Poznań to przykład porcelany o bardzo 
delikatnej i wręcz biżuteryjnej ornamentyce. Swo-
im kształtem nawiązuje do tradycyjnych zestawów 
kawowych. Poznań Selena złączył swą nazwę z jed-
ną z najbardziej tajemniczych antycznych bogiń. 
Selenę przemierzającą nocne niebo na srebrnym 
rydwanie uznawano za patronkę księżyca. Jego 
blask odnajdziemy w jubileuszowej filiżance.

The Poznań cup is an example of porcelain with 
a very delicate and a jewellery-like ornaments. Its 
shape refers to the traditional cup sets. Poznań 
Selene took its name from one of the most mys-
terious ancient goddesses. Selene wandering over 
the night sky in a silver chariot was considered 
a patron of the moon. Its light and glow can be 
found in the jubilee cup.  

Selena
POZNAŃ4
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Wzór Ida został zaprojektowany przez Wincentego 
Potackiego w 1961 roku. Pomimo upływu lat seria 
niezmiennie zachwyca, a kolejne dekoracje pozwa-
lają na nowo odkryć jej urok. Jubileuszowa filiżanka 
zyskała nazwę Talia, co oznacza „rozkoszna”. An-
tyczna muza komedii symbolizuje pełne poświęce-
nie sztuce, które tak łatwo odnaleźć w projektach 
artysty Potackiego. 

The Ida design was created by Wincent Potacki 
in 1961. Despite its years, the series enraptures 
invariably and its alternating decorations allow 
us to discover its charm anew.  The jubilee cup 
was named Talia which means “Adorable”. The 
ancient muse of comedy symbolizes full devotion 
to art, which could be easily found in the artistic 
designs of Potacki. 

Talia
IDA 5
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Empire zawsze był uznawany za jeden z najbar-
dziej arystokratycznych serwisów ćmielowskiej 
porcelany. Możemy go znaleźć m.in. w Pałacu 
Prezydenckim. Filiżanka Empire Rea to ukłon 
w stronę elitarnej tradycji. Delikatne matowe 
ornamenty nie dominują formy, w której główną 
rolę gra misternie rzeźbione ucho. Dzięki temu 
projekt jest bardziej kobiecy i współgra ze swoją 
antyczną opiekunką - boginią płodności Reą.

The Empire has always been considered as one of 
the most aristocratic sets of Ćmielów porcelain. 
We can find it in, among others, the Presidential 
Palace. The Empire Rea cup is a nod to the elite tra-
dition. The delicate, mat ornaments do not domi-
nate the form where the main part is played by the 
elaborately carved handle. Thanks to that, the de-
sign is more womanly and harmonizes with its an-
cient inspiration – the goddess of fertility Rea. 

REA 
EMPIRE6
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Serwis Płaski to marzenie każdego konesera. 
Klasyczna forma okresu Art Deco pochodzi z pra-
cowni Bogdana Wendorfa. Jej jubileuszową wersję 
dedykowaliśmy bogini mądrości i sztuki poprzez 
umieszczenie na filiżance ozdobnej kamei z wy-
obrażeniem Ateny. Szlachetny wzór oraz niespo-
tykane połącznie płaskorzeźby z formą użytko-
wą, czynią z niej obiekt pożądania kolekcjonerów.

The Płaski set is a dream of every connoisseur. 
Its classical Art Deco form comes from the work-
shop of Bogdan Wendorf. Its jubilee version has 
been dedicated to the goddess of wisdom and art 
by placing on the cup a decorative cameo with the 
image of Athens. The noble design and a unique 
combination of a bas-relief with a usable form 
make it an object of desire for collectors.  

ATENA
PŁASKI 7
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Margaret to fason zaprojektowany w 1976 roku przez 
Wincentego Potackiego. Reprezentuje wartości 
ćmielowskiej porcelany takie jak - elegancja, precy-
zja oraz tradycyjne wzornictwo. Królewski szmaragd 
dopełnia spektakularną całość filiżanki Nike, która 
swoje imię zawdzięcza bogini zwycięstwa.

Margaret is a design created in 1976 by Wincent 
Potacki. It represents such values of the Ćmielów 
porcelain as elegance, precision and traditional 
design. The royal emerald crowns the spectacu-
lar whole of the Nike cup, which owes its name 
to the goddess of victory.  

Nike
MARGARET8
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Goplana to kolejny sztandarowy projekt autorstwa 
Wincentego Potackiego historią sięgający minione-
go stulecia. Kolekcję znajdziemy w wielu polskich 
domach, a niektóre zestawy były przekazywane 
z rąk do rąk nawet przez dziesięciolecia. Jubileuszo-
wa filiżanka Goplana Hestia podkreśla tradycję 
i wielopokoleniowy wymiar porcelany. Bogini 
i opiekunka ogniska domowego Hestia doskonale 
wpisuje się w definicję 230-letniej tradycji.

Goplana is another flagship design by Wincent 
Potacki whose history dates back to the previous 
century. The collection can be found in many Polish 
houses and some sets have been handed down 
from generation to generation for decades. The ju-
bilee Goplana Hestia cup underlines the tradition 
and multigenerational dimension of porcelain. 
The goddess of the hearth and home perfectly fits 
in the definition of a 230 year-long tradition.

HESTIA
GOPLANA 9
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Rococo to fason dobrze znany miłośnikom porce-
lany. Projekt Rococo Sevres pochodzi z XIX wieku 
i jest działem ówczesnych projektantów ćmie-
lowskich. Filiżanka Rococo Afrodyta wskazuje na 
kunszt ludzkiego rzemiosła tak ważny w ideologii 
marki. Każdy relief został ręcznie pomalowany 
wysokokaratowym złotem. Mitologiczna Afrody-
ta, bogini miłości i piękna stała się patronką tej 
zniewalającej urokiem filiżanki Rococo. 

Rococo is the design well-known to the porce-
lain lovers. The Rococo Sevres design comes from 
the 19th century and is a work of Ćmielów design-
ers from that time. The Rococo Aphrodite cup 
proves the artistry of human craft, so important 
for the ideology of our brand. Each relief has been 
hand-painted with high-carat gold. The mythologi-
cal Aphrodite – the goddess of love and beauty – has 
become the patron of this captivating Rococo cup. 

Afrodyta
ROCOCO10
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porcelana.com.pl 


