


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 wraca 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.”

1924 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, które stają się nowoczesnym zakładem  
 specjalizującym się w produkcji wysokogatunkowych, 
 cienkościennych wyrobów porcelanowych. 

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

2015 Rok jubileuszu 225 lat marki Ćmielów.



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.
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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.
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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.
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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. 
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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 celebrowani codziennych, rodzinnych spotkań przy stole. Zawsze 
podkreśla radość ze wspólnie spędzonych chwil
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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.
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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.
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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. 
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e-mail:sprzedaz@porcelana.com.pl

www.porcelana.com.pl

Marki Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

GRUPA WISTIL 


