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Od Kristera do Kristoffa





Wystawa Od Kristera do Kristoffa. Historia śląskiej porcelany prezentuje obiekty z najważniejszych 

regionalnych wytwórni, zarówno dawnych (Szczawienko, Stary Zdrój, Strzegom – Stanowice, Tułowice,  

KPM Wałbrzych, Suliszów – Zofiówka, Jaworzyna Śląska), jak i obecnych (Porcelana Kristoff). Celem 

towarzyszącym ekspozycji jest poszerzenie wiedzy na temat śląskiej porcelany od wieku XIX po czasy 

współczesne, zwrócenie uwagi na rozwój form i dekoracji oraz przypomnienie ceramicznych tradycji tego regionu. 

Obiekty pochodzą zarówno z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT, jak również Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 

 Muzeum w Wałbrzychu, Muzeum Śląska Opolskiego, Kolekcji ForForm, 

fabryki Porcelany Kristoff oraz ze zbiorów prywatnych.

Ożywienie gospodarcze Niemiec I połowy XIX wieku znacząco 

wpłynęło na rozwój wszystkich księstw, stało się również bodźcem do 

rozkwitu śląskiego przemysłu. W wyniku wzmożonego zapotrzebo-

wania na eleganckie produkty stołowo-dekoracyjne, dawne wytwórnie 

fajansu zaczęto powoli przekształcać w fabryki porcelany. Nie bez znaczenia była również bliskość złóż 

skalenia i kwarcu – surowców niezbędnych do wytwarzania  wysokiej jakości ceramiki. Produkcja wyrobów na 

większą skalę, poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych oraz uszlachetnianie stosowanych materiałów, 

doprowadziło do przeobrażenia i unowocześnienia dotychczas działających przedsiębiorstw. Pomimo masowej 

produkcji, nie zapominano o walorach artystycznych przedmiotów. Doskonałym tego przykładem były naczynia 

stołowo-dekoracyjne wytwarzane w wałbrzyskich fabrykach Carla Kristera i Carla Tielscha.

Wałbrzych – Stary Zdrój (Waldenberg – Altwasser) programowo zajął się produkcją towarów  

luksusowych. Dlatego też formy tradycyjnych serwisów nawiązywały do najważniejszych stylów  

historycznych. W rezultacie wytwarzane tam przedmioty  cechowało niezwykłe wysmakowanie estetyczne  

i różnorodność stosowanych dekoracji, zaspokajająca nawet najbardziej wyrafinowane gusta.   



Potwierdzeniem ugruntowanej pozycji obu wytwórni – zarówno KPM Wałbrzych (KPM Waldenburg),  

jak i Wałbrzych-Stary Zdrój (Waldenburg-Altwasser) były, obok finansowego powodzenia, również  

artystyczne sukcesy na Światowych Wystawach Sztuki w Londynie (1851), Paryżu (1857), Wiedniu (1873) 

i Melbourne (1880). 

Kunszt śląskich wyrobów porcelanowych doceniono również poza granicami prowincji co zaowocowało  

wzmożoną ilością eksportowanych produktów. Manufakturą, która przodowała w tej dziedzinie była  fabryka 

Schlegelmilchów w Tułowicach (Tillowitz). Głównymi odbiorcami tułowickich obiektów były Stany Zjednoczone  

i Kanada, a także Ameryka Południowa, Francja, 

Holandia i kraje Orientu. Na początku  

XX wieku firma miała już swoje przedstawicielstwa  

w Amsterdamie, Londynie, Paryżu i Wiedniu, 

natomiast w Nowym Jorku posiadała własną 

wzorcownię. Na popularność tułowickich produktów  

wpłynął również fakt zróżnicowanego sposobu 

dekorowania wyrobów. Część półfabrykatów 

malowano farbą odporną na wysokie temperatury  

wypału, która w trwały sposób łączyła się  

z glazurą, dzięki czemu szkliwo było wytrzymałe 

i jednolite. Stosowano także ręczne malatury  

o oryginalnych dekorach. Dzięki sprowadzonym do Tułowic specjalistom z Chin, śląscy malarze zyskali 

umiejętność zdobienia porcelany za pomocą złotych folii. W okresie dwudziestolecia międzywojennego 

większość śląskich manufaktur została przejęta przez koncern Rosenthala i od tego czasu dystrybucja odbywała 



się pod auspicjami tej uznanej na świecie marki.

 Jednym z kontynuatorów śląskich tradycji wytwarzania porcelany w czasach powojennych  

jest fabryka Kristoff w Wałbrzychu. Jedną z idei firmy jest łączenie tradycji z nowoczesnością, czego przykładem 

może być przekształcenie historycznego serwisu Fryderyka (1936 r.) w model Alaska, dekorowany przez 

współczesnych designerów m.in. Marka Mielnickiego, Piotra Stolarskiego oraz Kaję Kusztrę.

Zgromadzone na wystawie eksponaty ukazują zróżnicowanie stylistyczne i formalne porcelany 

powstającej na Śląsku, przywracając pamięć o bogatych tradycjach ceramicznych regionu. Ekspozycja  

Od Kristera do Kristoffa. Historia śląskiej porcelany, dzięki umiejscowieniu w budynku Sky Tower, jest otwarta  

dla szerokiej publiczności. Wybór lokalizacji stanowi ponadto nawiązanie do długiej historii domów  

handlowych Wrocławia, w których sztuka spotykała się z codziennością. 

Galeria ARTYKWARIAT



KPM WAŁBRZYCH 
(KPM WALDENBURG)



Na początku XIX wieku istniały w Wałbrzychu dwie manufaktury produkujące porcelanę:  

fabryka Rauscha i Hayna. W 1836 roku zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo zarządzane przez Carla  

Kristera, dekoratora porcelany z Turyngii. 

Od tej pory fabryka, prawdopodobnie dla pozyskania większej liczby klientów, jako  

sygnatury zaczęła używać znaku imitującego Królewską Manufakturę Porcelany w Berlinie. Właściciel śląskiej  

wytwórni zdecydował się również na przejęcie tamtejszego monogramu, a wszelkie oskarżenia o plagiat 

tłumaczył odwołując się do pełnej nazwy swojego przedsiębiorstwa: Krister Porzellan-Manufaktur. Berlińska  

wytwórnia próbowała dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ostatecznie w 1844 roku zmieniła 

sygnaturę na wizerunek orła z insygniami władzy umieszczonymi ponad inicjałami. W odpowiedzi, Krister 

zastosował podobny symbol.

KPM Wałbrzych osiągnął sukces finansowy nie tylko poprzez zabiegi marketingowe polegające na 

imitowaniu znaku słynnej fabryki, lecz także dzięki wysokiej jakości swoich produktów. Manufaktura słynęła 

z wykorzystywania wielu innowacji technologicznych. Produkowano zarówno porcelanę przeznaczoną dla 

masowego odbiorcy, jak również luksusowe naczynia o klasycznych formach wzorowanych na produktach 

berlińskich. Dużą popularnością cieszyły się obiekty dekorowane widokami niemieckich miast. Nabywcami 

wałbrzyskich produktów były m.in. liczne uzdrowiska i hotele. Powszechne uznanie przyniosły wytwórni medale 

zdobywane podczas międzynarodowych wystaw: wrocławskiej (1852, 1857), paryskiej ( 1857, 1867) oraz 

wiedeńskiej (1873). Pod koniec XIX wieku, już po śmierci właściciela, manufaktura stała się członkiem Konwencji 

Śląskich Ceramików, a następnie w 1900 roku przystąpiła do Niemieckiego Związku Fabryk Porcelany, dzięki 

czemu uzyskała dostęp do innowacji technologicznych oraz nowych wzorów dekoracji.

Od 1905 roku firmą zarządzała rodzina Haenschke, która z czasem przekształciła przedsiębiorstwo 



w spółkę akcyjną, a w 1921 roku dokonała fuzji KPM Waldenburg z koncernem Rosenthala. Połączenie 

obu firm sprawiło, że wałbrzyskie naczynia docierały do największych metropolii m.in. Brukseli, Kopenhagi, 

Sztokholmu, Berlina, Hamburga, Amsterdamu, Mediolanu, Londynu i Nowego Yorku. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego, pod wpływem nowych prądów estetycznych, 

KPM Wałbrzych rozpoczął współpracę z artystami tworzącymi w duchu modernizmu m.in. Erichem Krause.  

Odzwierciedleniem tych tendencji była nowa linia naczyń porcelanowych Neuart charakteryzująca się prostą 

formą oraz geometryczną dekoracją.

Fabryka działała nieprzerwanie do maja 1945 roku. Kilka miesięcy później została przejęta 

przez władze polskie i funkcjonowała pod nazwą Państwowa Fabryka Porcelany Krister. Wznowienie 

produkcji nastąpiło dzięki przedwojennym pracownikom. Podobnie jak to miało miejsce w innych zakładach 

porcelany na Śląsku, towary sygnowano dawnymi znakami uzupełnionymi o napis: made in Poland. Co więcej  

bazowano na dawnych wzorach, upraszczając jedynie dekorację i formę przedmiotu tak, aby zminimalizować 

koszty produkcji. W 1953 roku, zgodnie z polityką historyczną ówczesnych władz, zmieniono nazwę firmy 

na Zakłady Porcelany Stołowej Wałbrzych dodając znak towarowy Wawel, co miało potwierdzać związek 

tzw. ziem odzyskanych z Polską. 

Przez pierwsze dwie powojenne dekady powstawało w Wałbrzychu wiele obiektów zaliczanych 

dziś do kanonu polskiego wzornictwa. Wśród nich należy wymienić figurki Hanny Orthwein, Mieczysława 

Naruszewicza, serwisy projektu Edmund Ruszczyńskiego, wazony Danuty Duszniak, czy dekorowane  

w abstrakcyjne tzw. pikassowskie wzory talerze Teresy Waligórskiej. Na szczególną uwagę zasługują wybitne 

realizacje drobnej plastyki figuralnej autorstwa Lubomira Tomaszewskiego. Projektanci zafascynowani 

modernistyczną zasadą wykorzystania właściwości materiału, który pozwalał na swobodne kształtowanie 

form, tworzyli obiekty organiczne z pogranicza rzeźby i wzornictwa. Kolejne dekady przyniosły odwrót od 



awangardowych dążeń poprzedniej epoki. Większość produkcji tego okresu utrzymana jest w historyzującej 

stylistyce opartej na przedwojennych wzorach. 

Okres transformacji ustrojowej, podobnie jak dla innych przedsiębiorstw w Polsce, także  

i tu przyniósł kryzys ekonomiczny. Mimo przekształcenia w spółkę akcyjną firma, funkcjonująca pod zmienioną 

nazwą Fabryka Porcelany KRZYSZTOF, została postawiona w stan upadłości.

W 2010 roku zakład został sprywatyzowany i przemianowany na Porcelana KRZYSZTOF /

KRISTOFF Sp. z o.o. Jedną z idei firmy jest łączenie tradycji z nowoczesnością, czego przykładem może być 

przekształcenie historycznego serwisu Fryderyka (1936 r.) w model Alaska, dekorowany przez współczesnych 

designerów m.in. Marka Mielnickiego, Piotra Stolarskiego oraz Kaję Kusztrę.



Serwis do kawy
KPM Wałbrzych / KPM Waldenburg
ok. 1860 – 1890

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT 



Filiżanka i spodek
KPM Wałbrzych / KPM Waldenburg

przed 1900 r.

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT 

Bomboniery
KPM Wałbrzych / KPM Waldenburg

Model Fryderyka
1936  – 1945 

własność Muzeum w Wałbrzychu



Talerz
Zakłady Porcelany Stołowej Wałbrzych
model Julita  
proj. Edmund Ruszczyński
1957 r.

z kolekcji ForForm

Waza
Zakłady Porcelany Stołowej Wałbrzych

model Julita  
proj. Edmund Ruszczyński

1957 r.

z kolekcji ForForm

Filiżanka i spodek
KPM Wałbrzych / KPM Waldenburg

seria Neuart
proj. Erich Krause

1927 r. 

z kolekcji Jana Dmochowskiego



Wazon
Zakłady Porcelany Stołowej Wałbrzych

lata 60. XX w. 

z kolekcji ForForm



Filiżanka ze spodkiem
Zakłady Porcelany Stołowej Krzysztof

model Fryderyka
ok. 1980 r.

własność Muzeum w Wałbrzychu

Filiżanka ze spodkiem
Zakłady Porcelany Stołowej Krzysztof
model Fryderyka
ok. 1980 r.

własność Muzeum w Wałbrzychu



Filiżanka i spodek
Fabryka Porcelany Kristoff
model Alaska, dekor Circus
proj. Marek Mielnicki
2013 r.

z kolekcji Fabryki Porelany Kristoff

Filiżanka i spodek
Fabryka Porcelany Kristoff
model Alaska, dekor Blue Dots
proj. Piotr Stolarski
2013 r.

z kolekcji Fabryki Porelany Kristoff



WAŁBRZYCH – STARY ZDRÓJ 
(WALDENBURG – ALTWASSER) 



W 1845 roku Carl Tielsch założył w Starym Zdroju manufakturę porcelany. Młody przedsiębiorca, 

rozpoczynający działalność w przemyśle porcelanowym, dzięki długofalowej strategii biznesowej zapewnił 

fabryce szybki rozwój. Na sukces firmy złożyła się nie tylko jej doskonała lokalizacja w pobliżu złóż glinek 

kaolinowych, lecz także nowopowstała linia kolejowa umożliwiająca  szybszy transport produktów. 

Przedsiębiorstwo Tielscha zorientowane było przede wszystkim na produkcję porcelany  

luksusowej. Formy większości serwisów nawiązywały do najważniejszych stylów historycznych. W rezultacie  

wytwarzane przedmioty cechowało niezwykłe wysmakowanie estetyczne i różnorodność stosowanych dekoracji, 

zaspokajająca nawet najbardziej wyrafinowane gusta klientów. Większość z nich posiadała niepowtarzalne 

dekory, malowane ręcznie pod nadzorem projektantów. 

Potwierdzeniem ugruntowanej pozycji fabryki były, obok finansowego powodzenia, również  

artystyczne sukcesy na Wystawach światowych w Londynie (1851), Paryżu (1857), Wiedniu (1873)  

i Melbourne (1880). Już kilka lat po powstaniu przedsiębiorstwo Carla Tielscha zostało wyróżnione na Wystawie 

w Londynie za produkcję wysokiej jakości porcelany z jednoczesnym zachowaniem walorów artystycznych. 

W 1856 roku Carl Tielsch został członkiem kolegium Izby Handlowej, zrzeszającej najbardziej 

znaczących przedsiębiorców, dzięki czemu zyskał dostęp do nowych technologii w produkcji porcelany. 

Nowoczesność w myśleniu Tielscha o firmie widoczna była także w jego zaangażowaniu w sprawy socjalne, 

m.in. jako jeden z pierwszych przedsiębiorców na Dolnym Śląsku wprowadził fundusze emerytalne dla  

pracowników, wdów oraz osób niepełnosprawnych.

Następcą założyciela fabryki został jego syn, Egmont Tielsch, który, podobnie jak ojciec, przykładał 

dużą wagę do unowocześniania metod pracy i rozszerzania rynków zbytu. Duża część powstających  

w manufakturze naczyń przeznaczona była na eksport do Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.  



Rozszerzono także ofertę o produkty porcelanowe dla potrzeb hoteli.

W 1906 roku, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe artykuły, utworzono dodatkowy 

zakład wyposażony w tunelowe piece do wypału, dzięki czemu obniżono koszty produkcji. Pierwsza dekada  

XX wieku to okres największej świetności przedsiębiorstwa Tielschów. Rentowność firmy oraz rozbudowany 

system opieki społecznej dla pracowników stanowiły wzorowy przykład dla innych niemieckich manufaktur, 

wpływając korzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa. 

W okresie I wojny światowej, w wyniku ograniczeń nałożonych na przemysł, nastąpił spadek  

produkcji w całym sektorze porcelanowym. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa drastycznie się zmieniła. 

Dlatego też przekształcono je w spółkę akcyjną (Porzellanfabrik C. Tielsch & Co. Aktiongesellschaft). 

Udziałowcami zostali: Egmont Tielsch, dotychczasowy dyrektor fabryki, Georg Feist, dom bankowy braci 

Arnold w Dreźnie oraz Hugo Auvera – dyrektor spółki C.M. Hutschenreuter.

W 1932 roku firma została wchłonięta przez koncern C.M. Hutshenreuter i stała się jego oddziałem 

(Porzellanfabrik C.tielsch & Co., Abteilung Der Porzellanfabrik C.m. Hutshenreuter Akt-ges.). 

Po II wojnie światowej manufakturę całkowicie znacjonalizowano. W 1953 roku otrzymała ona 

nazwę Zakłady Porcelany Stołowej “WAŁBRZYCH” i przez kolejne 40 lat kontynuowała produkcję, często 

wzorując się na wcześniejszych „tielschowskich” fasonach. 



Paterka
Wałbrzych – Stary Zdrój / Waldenburg – Altwasser
1894 – 1910

własność Muzeum w Wałbrzychu



Filiżanka i spodek
Wałbrzych – Stary Zdrój / Waldenburg – Altwasser
ok. 1850 – 1860

własność Muzeum w Wałbrzychu

Filiżanka i spodek
Wałbrzych – Stary Zdrój / Waldenburg – Altwasser

1875 – 1900

własność Muzeum w Wałbrzychu



Filiżanka i spodek
Wałbrzych – Stary Zdrój / Waldenburg – Altwasser
1920 – 1933

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT 

Filiżanka i spodek
Wałbrzych – Stary Zdrój / Waldenburg – Altwasser

1870 – 1900

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT 



Filiżanka i spodek
Wałbrzych – Stary Zdrój / Waldenburg – Altwasser
1870 – 1900

własność Muzeum w Wałbrzychu

Filiżanka i spodek
Wałbrzych – Stary Zdrój / Waldenburg – Altwasser

ok. 1910 – 1920

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT



TUŁOWICE  
(TILLOWITZ) 



Manufaktura w Tułowicach została założona w 1852 roku przez hrabiego Ernesta Frankenberga, 

na miejscu dawnej fabryki fajansu. Trudności związane ze skomplikowanymi procesami produkcji porce-

lany oraz początkowy brak zysków, doprowadziły do wydzierżawienia fabryki Heinrichowi Teichelmanowi  

i Carlowi Heckmannowi. Pierwsze sukcesy na światowej Wystawie w Wiedniu (1872) oraz eksport wyrobów 

do Ameryki Południowej i Krajów Orientu, nie przyniosły spodziewanych dochodów. Dopiero w 1894 roku, 

po przekazaniu fabryki rodzinie Schlegelmilchów, właścicielom zakładu w Suhl, w ciągu kilku lat manufaktura 

przekształciła się w nowoczesne przedsiębiorstwo, a od 1904 roku funkcjonowała jako filia niemieckiego 

przedsiębiorstwa.

Naczynia wytwarzane w Tułowicach sygnowane były tymi samymi znakami, jakich używano  

w macierzystej fabryce. W obu zakładach bardzo dużą wagę przywiązywano do technik produkcji oraz 

ciągłego uszlachetniania surowców. Miało to swoje odzwierciedlenie w znakomitej jakości produktów oraz 

różnorodności stosowanych form. Popularność tułowickiej porcelany wpłynęła na nowe inwestycje firmy. Powstała 

kolonia mieszkań pracowniczych, zasiedlona przez dekoratorów z Chin, których zadaniem było przekazanie 

zasad zdobienia porcelany za pomocą złotych folii. 

Kunszt śląskich wyrobów doceniono również poza granicami prowincji, co przełożyło się na wzmożony 

eksport produktów. Głównymi odbiorcami tułowickiej porcelany były Stany Zjednoczone oraz Kanada. 

Firma miała nawet swoją wzorcownię na 5th Avenue w Nowym Jorku. Naczynia z fabryki Schlegelmilchów 

sprzedawano również w Ameryce Południowej, Francji, Holandii i krajach Orientu. Firma utrzymywała swoje 

przedstawicielstwa w wielu miastach, takich jak: Amsterdam, Londyn, Paryż czy Wiedeń.

Po zakończeniu I wojny światowej fabryka przeżywała trudności finansowe. Dopiero po 1925 

roku udało się przezwyciężyć kryzys, a firma powróciła do masowych rynków zbytu. Odpowiadając 

na zapotrzebowanie angielskich klientów wykonywano porcelanę w specyficznym odcieniu czerwieni  



tzw. Oranienrot (czerwień orańska). Drugą barwą charakterystyczną dla Tułowic był odcień błękitu,  

popularny w południowo-wschodniej Europie. W 1928 roku Arnold Schlegelmilch wprowadził na rynek 

porcelanę kremową w kolorze Elfenbein (kości słoniowej), która szybko zyskała na popularności. W tułowickiej 

fabryce stosowano zarówno formy nawiązujące do historycznych stylów, jak również eksperymentowano  

z bardziej nowoczesnymi kształtami. Ponadto manufaktura słynęła z drobnej plastyki figuralnej. 

Światowy kryzys gospodarczy na początku lat 30. XX w. nie oszczędził również przemysłu porce-

lanowego. Małe śląskie manufaktury musiały zawiesić produkcję. Duże, takie jak Krister i Tielsch w Wałbrzychu, 

przeobraziły się w spółki akcyjne i dysponując dużym kapitałem, mogły przetrwać kryzys. Tułowice były jednak 

typową firmą rodzinną, dlatego zostały dotknięte recesją. W 1934 roku, w odstępie zaledwie kilku tygodni, 

zmarli obydwaj właściciele Arnold i Erhard. Kierownictwo nad fabryką przejął Lothar Schlegelmilch. 

Wybuch II wojny światowej nie wywarł znaczącego wpływu na firmę, lecz wraz ze zbliżaniem 

się wojsk radzieckich w 1945 roku zaprzestano produkcji. Rok później zakład został znacjonalizowany 

przez państwo polskie. Zmiana właściciela nie oznaczała jednak zerwania z tradycją tego miejsca. Nadal 

zatrudniano Ślązaków pracujących wcześniej dla Schlegelmilchów, a za wzory służyły dawne niemieckie 

fasony, czego przykładem może być produkowany do 1971 roku serwis Ludwika. Co więcej, do sygnowania 

wyrobów używano dawnego znaku firmy, uzupełnionego o napis Poland. Zmiany objęły przede wszystkim 

proces produkcyjny. Wytwarzano odtąd przedmioty masowego użytku z jednego materiału – porcelitu,  

a ich formy utrzymano w klasycznej stylistyce. 

Wpływ nowych trendów estetycznych, inspirowanych modernizmem, przypada na drugą połowę lat 

50. XX wieku i wiąże się z nowo założonym Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Powstawały w nim projekty 

drobnej plastyki figuralnej, których wykonanie zlecano poszczególnym zakładom przemysłowym. Jednym  

z nich była tułowicka fabryka produkująca od 1958 roku porcelitowe figurki. W 1964 roku całość produkcji 



została przeniesiona do posiadającego najlepsze zaplecze technologiczne zakładu w Ćmielowie. 

Projektanci tworzący dla Tułowic to m.in. Mieczysław Naruszewicz, uznany rzeźbiarz,  

absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz małżeństwo Kowalskich, wybitni artyści, absolwenci 

wrocławskiej PWSSP, zatrudnieni w Tułowicach od 1959 roku. Byli oni odpowiedzialni za wszystkie nowe fasony  

projektowane na przestrzeni trzydziestu kolejnych lat.

Lata po 1989 roku były naznaczone trudnościami finansowymi, które skutkowały kolejnymi 

przeobrażeniami i zmianami właścicieli. W 1995 roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną Fabryka 

Porcelitu Tułowice S.A. i po sześciu latach działalności ogłosiła upadłość. Zaś w 2004 r. została przejęta przez 

istniejącą do dziś spółkę Ceramika Tułowice. 



Wazon
Tułowice / Tillowitz

ok. 1920 r. 

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT

Zestaw śniadaniowy
Tułowice / Tillowitz

model EPOS
ok. 1930 r.

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT 



Filiżanka i spodek
Tułowice / Tillowitz 

ok. 1920 – 1940

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT

Filiżanka i spodek
Tułowice / Tillowitz
model EPOS
ok. 1930 r. 

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT

Paterka
Tułowice / Tillowitz 

ok. 1930 r. 

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT



Patera Telewizor
Zakłady Porcelitu Stołowego Tułowice 
proj. Kazimierz Kowalski
1964 r.

własność Muzeum Śląska Opolskiego



Figurka Gil
Zakłady Porcelitu Stołowego Tułowice

proj. Hanna Orthwein
ok. 1958 r.

własność Muzeum Śląska Opolskiego 



Wazon
Zakłady Porcelitu Stołowego Tułowice 

proj. Kazimierz Kowalski
lata 60. XX w. 

własność Muzeum Śląska Opolskiego



SZCZAWIENKO 
(NIEDER - SALZBRUNN) 



W 1882 roku Hermann Ohme założył w Szczawienku fabrykę porcelany, która z czasem stała 

się jedną z wiodących manufaktur na tym terenie. Głównym technologiem został projektant ceramiki  

– Ernest Maria Bauer, związany wcześniej z manufakturami: Lorenza Huthenreuthera w Selb, braci Hohmann 

w Oberhausen, Sevres we Francji, Schiebe w Turyngii oraz KPM w Wałbrzychu. 

Zakład produkował wszelkiego rodzaju naczynia porcelanowe, zarówno do użytku domowego, 

jak i na potrzeby hoteli oraz uzdrowisk. Formy przedmiotów inspirowane były panującymi wówczas  

tendencjami estetycznymi, nawiązującymi do najpopularniejszych stylów historycznych. Domeną firmy była 

produkcja przedmiotów wykonywanych z cienkiej porcelany o dużym stopniu przeświecalności. Manufaktura 

zaspokajała różnorodne gusty klientów, tworząc zarówno proste, jak i bardziej okazałe wzory o zróżnicowanych  

malaturach i nadrukach. W 1888 roku Bauer zapoczątkował używanie kolorowych kalek do wypalania  

w niskich temperaturach, a od 1900 roku kalkomanię przystosowaną do ostrego wypału.

Jeszcze pod koniec XIX wieku, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie śląską porcelaną, 

rozpoczęto eksport do innych części Niemiec, a także do Anglii, Francji i Hiszpanii. Manufaktura Ohmego 

zdobywała również medale na wystawach poświęconych nauce i sztuce, a także regularnie uczestniczyła  

w targach lipskich. Oprócz fabryki w Szczawienku, firma posiadała przedstawicielstwa w Berlinie, Hamburgu 

i Londynie. 

Po 1900 roku nastąpił intensywny rozwój przedsiębiorstwa. Wówczas zakład przystąpił do  

Niemieckiego Związku Fabryk Porcelany, zyskując tym samym łatwiejszy dostęp do nowoczesnego wzornictwa 

i innowacyjnych technologii. 

Potwierdzeniem sukcesów był złoty medal zdobyty na wystawie we Wrocławiu (1904). 

Popularność firmy ugruntowała również niezależna klasyfikacja fabryk porcelanowych według ich 

jakości, gdzie dolnośląska manufaktura znalazła się w zaszczytnym gronie, obok Rosenthala i obu  



przedsiębiorstw Hutschenreutherów.

Znakiem rozpoznawczym porcelany produkowanej w Szczawienku była jej wysoka jakość 

artystyczna. Projekty naczyń pochodziły z pracowni uznanych artystów. W rezultacie powstające tam obiekty 

cechowała subtelna forma oraz wyszukane dekoracje. O sukcesie fabryki Ohmego świadczą także prestiżowe 

zlecenia, takie jak zaopatrywanie w porcelanę berlińskiego dworu królewskiego.

Najsłynniejsze serwisy z początku XX wieku, cieszące się powszechnym zainteresowaniem to  

modele: Alice, Margot, Rivoli, Louis XVI, Clairon, Louvre, York, Norma, Antoinette, Diana oraz nieco późniejsze 

- El tango.

W 1921 roku zmarł Hermann Ohme, a przedsiębiorstwo przeszło pod zarząd jego syna – także 

Hermana. Następnie zostało przekształcone w spółkę komandytową.

Lata 20. XX to dalszy rozwój fabryki, która w tym czasie posiadała znakomite zaplecze  

technologiczne oraz malarnię i farbiarnię. Jednak w 1930 roku, w wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospo-

darczego, Szczawienko, jak wiele przedsiębiorstw przemysłu porcelanowego w Europie ogłosiło upadłość.



Miseczka z uchwytem
Szczawienko / Nieder – Salzbrunn

model Empire, dekor Brown & green roses 
1892 – 1912

własność Muzeum w Wałbrzychu

Salaterka
Szczawienko / Nieder – Salzbrunn
model Empire, dekor Brown & green roses 
1892 – 1912

własność Muzeum w Wałbrzychu



Filiżanka i spodek
Szczawienko / Nieder – Salzbrunn 

1900 – 1920 

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT

Filiżanka i spodek
Szczawienko / Nieder – Salzbrunn
1892 – 1902

własność Muzeum w Wałbrzychu



Filiżanka i spodek
Szczawienko / Nieder – Salzbrunn

1920 r.

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT



Filiżanka i spodek
Szczawienko / Nieder – Salzbrunn
1930 r.

z kolekcji prywatnej

Filiżanka i spodek
Szczawienko / Nieder – Salzbrunn

1900 – 1920 

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT



JAWORZYNA ŚLĄSKA 
(KÖNIGSZELT) 



W 1860 roku Traugott Silber założył w Jaworzynie Śląskiej fabrykę porcelany. Wysokiej jakości 

wyroby od samego początku cieszyły się dużym uznaniem, czego dowodem była stała obecność firmy na 

corocznych wystawach przemysłowych we Wrocławiu oraz na Wystawie światowej we Wiedniu (1870).  

W kolejnych latach fabryka została sprzedana przedsiębiorcom - Carlowi Heckmannowi i Augustowi  

Rappsilberowi, którzy przemianowali ją na Porzellanfabrik Heckmann & Rappsilber. 

Pod koniec XIX wieku największą popularnością cieszyły się serwisy Charlotte i Regina utrzymane 

w stylistyce nawiązującej do rokoko. Inne porcelanowe naczynia powstające w tym czasie zdobione były 

popularnymi wówczas wzorami: cebulowym (Zwiebelmuster) i suchych kwiatów (Strohblumen), nakładanymi 

za pomocą kalki. Obok zastaw stołowych wytwarzano również produkty terakotowe oraz szamotowe.

Po odejściu ze spółki Heckmanna i Rappsilbera firmę przejął koncern Strupp, wprowadzając ją 

tym samym na giełdę pod nazwą Porzellanfabrik Königszelt A.G. W 1905 roku większość udziałów przejęło 

przedsiębiorstwo Lorenza Hutschenreuthera. Odtąd fabryka wytwarzała najwyższej jakości porcelanę stołową 

pod auspicjami tej uznanej marki. 

Wraz z narastającym w pierwszych dekadach XX wieku zainteresowaniem sztuką pozaeuropejską, 

w dolnośląskiej fabryce pojawiły się dekoracje orientalne. Powstające w tej manierze naczynia cechowała, 

niespotykana dotąd kolorystyka oraz różnorodność dekoracji.

Jaworzyna utrzymała silną pozycję na europejskim rynku mimo trudności związanych  

z I wojną światową oraz zawirowań czasu wielkiego kryzysu, zachowując stały poziom produkcji do końca  

1945 roku.

Nowy etap w historii firmy rozpoczyna się wraz z przejęciem przedsiębiorstwa przez  

polskie władze w 1945 roku oraz z przemianowaniem na Państwową Fabrykę Porcelany Jaworzyna Śląska.  

Utrzymanie produkcji w stylistyce historyzującej było zgodne z wytycznymi obowiązującego do 1956 



roku realizmu socjalistycznego, czerpiącego z repertuaru dawnych form. Odejście od tej doktryny  

w II połowie lat 50., zaowocowało powstaniem wielu wybitnych realizacji utrzymanych w modernistycznej 

stylistyce tzw. organic design. 

Produkty z tego okresu sygnowano obowiązującą od 1954 roku do dziś nazwą Zakłady Porcelany 

Stołowej KAROLINA Sp. z o.o. 

W następnych dekadach powrócono do historyzującego wzornictwa, posługując się niemieckimi 

matrycami. Po transformacji ustrojowej w latach 90. XX wieku przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę 

prywatną, której udziałowcami stali się dawni pracownicy. Fabryka z powodzeniem funkcjonuje do dziś.



Cukiernica, dzbanek do kawy, mlecznik
Jaworzyna Śląska / Königszelt
model Charlotte
1935 – 1945

własność Muzeum w Wałbrzychu



Filiżanka i spodek
Jaworzyna Śląska / Königszelt
1920 – 1922 

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT



STRZEGOM — STANOWICE 
(STRIEGAU — STANOWITZ) 



Założona w 1873 roku w Strzegomiu fabryka porcelany Conrada Waltera, po serii przemian 

własnościowych, następujących w ostatnich dekadach XIX wieku, została przeniesiona do Stanowic. Początkowa 

produkcja obejmowała zarówno wyrób zastaw stołowych codziennego użytku, jak i porcelany luksusowej.  

Naczynia wytwarzano nie tylko na potrzeby rynku lokalnego lecz także na eksport do  

Stanów Zjednoczonych. 

Właścicielowi fabryki zależało na tworzeniu doskonałej porcelany, dlatego też komponenty do 

produkcji białego złota sprowadzano z Norwegii (skaleń), Saksonii (kaolin) i okolic Krzeszowa (kwarc). Na 

popularność naczyń Conrada Waltera wpłynęła wysoka jakość produktów oraz różnorodność dekoracji. 

Stosowano głównie malatury w kolorze indyjskiego błękitu oraz kobaltu, a jednym z najpopularniejszych 

motywów zdobniczych był tzw. Strohmuster (wzór słomkowy).

Na przełomie XIX i XX wieku fabryka w Strzegomiu-Stanowicach zainspirowana popularnym  

w tym czasie stylem secesyjnym rozpoczęła produkcję serwisów o plastycznych, roślinnych dekoracjach. 

W 1905 roku, po odejściu ze spółki dotychczasowego dyrektora, nowymi zarządcami zostają 

kolejno - Johannes Wolf i Friedrich Wilhelm Flamm. Pod ich kierownictwem nastąpiła dalsza rozbudowa 

przedsiębiorstwa. Wybudowano malarnię porcelany oraz drukarnię służącą do produkcji kalkomanii. 

W latach 20. XX wieku, obok przedmiotów w stylistyce art déco, wytwarzano obiekty, nawiązujące 

do popularnych form w estetyce biedermeieru, empiru i rokoko. Stanowice specjalizowały się w produkcji 

zarówno serwisów i naczyń stołowo-dekoracyjnych, jak i drobnej plastyki figuralnej. 

W latach 30. XX wieku, w wyniku ogólnoświatowego kryzysu, dolnośląska fabryka  

ogłosiła upadłość.



Filiżanka i spodek
Strzegom – Stanowice / Striegau – Stanowitz

ok. 1920 – 1930 

z kolekcji Galerii ARTYKWARIAT

Dzbanek do kawy i mlecznik 
Strzegom – Stanowice / Striegau – Stanowitz
ok. 1912 – 1932

własność Muzeum w Wałbrzychu



SULISZÓW — ZOFIÓWKA 
(BAD CHARLOTTEN — SOPHIENAU) 



Od 1858 roku funkcjonowała w Zofiówce mała fabryka porcelany zarządzana przez spółkę Behrends, 

Schwartz & Co. Największy rozkwit manufaktury przypada na II połowę XIX wieku, kiedy przedsiębiorstwo 

przeszło pod kierownictwo Josepha Schachtela. Początkowa działalność firmy skupiała się na produkcji 

porcelany technicznej oraz drobnych obiektów użytkowych. W miarę rozbudowywania zakładu rozpoczęto 

wytwarzanie wysokojakościowej porcelany na większą skalę. Dzięki uruchomieniu malarni oraz zastosowaniu 

nowych dekorów docierano do większego grona odbiorców.

Na przełomie XIX i XX wieku firma miała już swoje przedstawicielstwa w Berlinie, Hamburgu,  

Sztokholmie i Kopenhadze, a jednym z największych zagranicznych rynków zbytu były Stany Zjednoczone. 

Od 1889 roku, po śmierci Josepha Schachtela, zakład dołączył do związku fabryk  

porcelany pod przywództwem Filipa Rosenthala, dzięki czemu uzyskał dostęp do innowacji technologicznych  

oraz nowych wzorów.

W Zofiówce, jak w większości śląskich przedsiębiorstw wytwarzających porcelanę, dominowała 

stylistyka historyzująca, jednak w okresie art noveau, podążając za najnowszymi trendami, zaczęto wytwarzać 

przedmioty w modnym secesyjnym stylu.

W 1916 roku z przyczyn ekonomicznych, manufaktura przekształciła się w spółkę akcyjną, która 

kilka lat później została włączona do koncernu Strupp. Związek z silnym finansowo partnerem, zapewnił 

firmie dostęp do nowych metod produkcji.

Pod koniec lat 20. XX wieku w dolnośląskiej fabryce powstała seria modernistycznych serwisów 

do mokki zainspirowana nowymi tendencjami we wzornictwie. Naczynia charakteryzowały się geometryczną 

formą oraz powściągliwą, uproszczoną dekoracją.

Po II wojnie światowej zakład kontynuował produkcję porcelany technicznej.



Dzbanek do kawy i mlecznik 
Suliszów — Zofiówka / Bad Charlotten — Sophienau
ok. 1890 – 1919

własność Muzeum w Wałbrzychu

Patera
Suliszów — Zofiówka / Bad Charlotten — Sophienau

ok. 1890 – 1919

własność Muzeum w Wałbrzychu
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