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Fajans ćmieLoWski 
z DekoraCjĄ DrukoWanĄ

ze zBioróW muzeum naroDoWeGo W kieLCaCH

ojczyzna nasza obfituje we wszystko, 
trzeba by tylko więcej możnych ochotników, którzy 

– by w ślady J.W.M. Pana wstępując dokazali tego, 
żeby się obejść bez cudzoziemszczyzny�.

istniejąca do dziś, znana ze swych wysokiej jakości wyrobów porcelanowych, 
fabryka w ćmielowie rozpoczęła swoją działalność jako farfurnia. Wzorem XiX-
wiecznych fabryk europejskich, wytwórnia ćmielowska produkowała ceramikę 
użytkową przeznaczoną dla szerokich warstw społecznych; jej wyroby charakte-
ryzowały się solidnością wykonania i niskimi cenami, ale nie kunsztem artystycz-
nym, typowym dla produkcji XViii-wiecznej kierowanej do „elitarnych” odbior-
ców. toteż przez długi czas wyroby ćmielowskie pozostawały poza zakresem 
zainteresowań historyków sztuki, skupionych głównie na walorach artystycz-
nych ceramiki. Czynna bez przerwy od ponad dwustu lat wytwórnia w ćmielowie 
nie doczekała się dotąd monografii, uwzględniającej najnowsze wyniki badań.  
za ten stan rzeczy winić należy nie tylko brak zrozumienia dla wartości zabytko-
wej i artystycznej wyrobów ćmielowskich, ale i fakt, że dokumentacja fabryki 
przetrwała w niewielkim stopniu. Częste zmiany właścicieli wytwórni i jej zarzą-
dów rozproszyły archiwa po całej polsce, gdzie zaginęły podczas działań wojen-
nych bądź zachowały się jedynie w postaci szczątkowej. należy przypuszczać, że 
najstarsze akta manufaktury z czasów jacka małachowskiego przeszły tytułem 
schedy na jego córkę – Franciszkę z małachowskich karwicką2. natomiast archi-
wum karwickich częściowo spłonęło podczas i wojny światowej w mizoczy  
na Wołyniu, a pozostałość przechowywana w Bibliotece ordynacji krasińskich 

 1 z listu józefa ks. poniatowskiego do jacka małachowskiego z 14 lutego 1811 roku, 
w odpowiedzi na przesłanie serwisu fajansowego z manufaktury w ćmielowie; list 
ten cytowany wielokrotnie, m.in., w: e. kowecka, m. i j. Łosiowie, L. Winogradow, 
Polska porcelana, Wrocław – Warszawa – kraków – Gdańsk 1975, s. 69.

 2 j. Wiśniewski, Dekanat opatowski, radom 1907, s. 40-41.
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podzieliła ten sam los w ii wojnie światowej3. archiwum szczuczyńskie ks. Dru-
ckich-Lubeckich, zachowane fragmentarycznie w zbiorach Biblioteki ks. Czarto-
ryskich w krakowie, zawiera cenne, choć jedynie wyrywkowe materiały, 
dotyczące działalności wytwórni w latach 30. XiX wieku. nie zachowała się też 
dokumentacja dotycząca samego zakupu fabryki a następnie okresu, gdy była 
prowadzona przez rodzinę kazimierza i stanisława Cybulskich z Warszawy4. Wy-
twórnia ćmielowska nie stanowi tu wyjątku gdyż źródeł archiwalnych odnoszą-
cych się do polskich farfurni jest w ogóle niewiele, wyłączając jedynie manufaktu-
rę w Belwederze, której akta zachowały się w znacznym procencie. ostatnim 
zespołem archiwalnym są akta parafii w ćmielowie, a wśród nich metryki uro-
dzeń, ślubów i zgonów pracowników fabryki, które pozwalają ustalić, kto jakie 
stanowisko piastował w zakładzie, skąd bywali sprowadzani majstrowie, jakie 
więzy rodzinne łączyły załogę wytwórni ze sobą. jest to materiał rzucający tylko 
nieco światła na dzieje zakładu, nie wszyscy bowiem pracownicy, nawet wyznania 
rzymsko-katolickiego, mieli okazję przejść przez ewidencję parafialną, a zapewne 
przeważająca część pracowników, wśród których było wielu niemców, to prote-
stanci, którzy w ogóle jej nie podlegali5.

Dla historii „ćmielowa” cenne źródło informacji stanowią wszelkie wzmianki 
i ogłoszenia zamieszczane w ówczesnej prasie, jak również artykuły i pamiętniki 
o charakterze krajoznawczym czy historycznym. Czytelne jest w nich żywe zain-
teresowanie dla rozwijającego się przemysłu i rodzimej twórczości, tak typowe 
dla epoki pozytywizmu. autorzy tych opracowań, jak Franciszek maksymilian 
sobieszczański� czy józef mikołaj Wiślicki�, to naoczni świadkowie rozwijającej 
się w latach 50. XiX wieku fabryki. W tym miejscu należy wymienić obfitą w wia-
domości książkę juliana kołaczkowskiego�, choć ścisłość podawanych przez auto-
ra informacji wymaga często sprawdzenia, co zmusza czytelnika do dużej dozy 
ostrożności (np. autor wymienia dwie fabryki fajansu założone przez jacka mała-
chowskiego w Chmielowie i ćmielowie, a w rzeczywistości był to jeden i ten sam 
zakład. nazwa Chmielów była jeszcze w XiX wieku stosowana wymiennie z na-
zwą ćmielów)�. obszerną relację o fabryce w ćmielowie znajdujemy w książce 
księdza jana Wiśniewskiego10, autora całego cyklu monografii dekanatów, w tym 
opatowskiego. praca ta powstała w oparciu o dostępne wówczas, a dziś już cał-

 3 B. kołodziejowa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany Ćmielów, kraków 1986, s. 5.
 4 ibidem, s. 5.
 5 ks. jan Wiśniewski pisze nawet: Wielu mieszkańców tej okolicy porywują błędne 

i zgubne prądy, płynące z okolicznych fabryk, w których pracuje wielu obcokrajow-
ców i ateuszów, Dekanat opatowski, s. 42.

 � F.m. sobieszczański, Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radom-
skiej, Biblioteka Warszawska, t. iV, 1852.

 � j.m. Wiślicki, opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycz-
nym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, zwyczajowym i obyczajowym, Warsza-
wa 1853; idem, Zarys ziemi opatowskiej i sandomierskiej pod względem historycz-
nym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym i handlowym, Warszawa 1862.

 � j. kołaczkowski, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, kra-
ków 1888.

 � za e. kowecką, Wytwórnie i produkcja ceramiki szlachetnej w regionie sando-
miersko-kieleckim w XiX wieku, Wrocław – Warszawa – kraków 1968, s. 15.

 10 j. Wiśniewski, Monografie kościołów w dekanacie opatowskim, radom 1908.
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kiem fragmentaryczne, dokumenty archiwalne i zabytki. Fakty podane przez 
Wiśniewskiego przeszły następnie do wszystkich niemal opracowań i obecnie – 
wobec braku innych materiałów – nie ma możliwości ich zweryfikowania11.

Liczne ilustracje, przedstawiające przedmioty często już dziś nieistniejące, 
opisy naczyń i ich analizę stylistyczną oraz wykazy kolejnych znaków fabrycz-
nych znajdujemy w pracach kolekcjonerów i w katalogach wystaw poświęconych 
w całości bądź w części ceramice. Wśród najważniejszych tego typu publikacji 
wymienić należy Pamiętnik wystawy ceramiki i szkła polskiego12 zorganizowanej 
w 1913 roku w kamienicy Baryczków w Warszawie przez towarzystwo opieki 
nad zabytkami przeszłości oraz pracę Gustawa soubise-Bisier13 powstałą na 
marginesie tej wystawy. soubise-Bisier był antykwariuszem warszawskim, znaw-
cą i miłośnikiem porcelany, a zebrane przez niego materiały do historii ceramiki 
polskiej stanowiły długo wystarczająco bogatą bazę dla szeregu opracowań14. 
Wśród prac z 1. poł. XX wieku można wymienić artykuły stanisława Gebethne-
ra15 i izy Czajkowskiej16, którzy zajmowali się przede wszystkim analizą styli-
styczną dawnej ceramiki polskiej XViii i XiX wieku oraz jej odrębnością, bądź też 
związkami z obcymi wytwórniami.

znaczącą publikacją dla badaczy dawnej ceramiki jest książka Leona Chrości-
ckiego poświęcona sygnaturom fajansów z wytwórni europejskich, w tym także 
polskich17. oprócz zamieszczenia wizerunków znaków, autor poświęcił każdej wy-
twórni krótki rys historyczny wraz z charakterystyką wyrobów. W tym miejscu 
należy wymienić pracę marii starzewskiej i marii jeżewskiej poświęconą polskim 
wytwórniom fajansu, w której czytelnik odnajdzie także graficzny zestaw znako-
wania18. obie publikacje – przede wszystkim faktograficzne – wnoszą nieco infor-
macji na temat produkcji ceramicznej w regionie świętokrzyskim. niewątpliwie 
pionierski charakter posiada praca elżbiety koweckiej poświęcona historii wy-
twórni i produkcji ceramiki szlachetnej w regionie sandomiersko-kieleckim  
w XiX wieku19. autorka dotarła do niemal wszystkich dostępnych w tym czasie 
publikacji poświęconych polskiej ceramice szlachetnej i, co niezwykle istotne, 
przeprowadziła wnikliwą kwerendę archiwalną, także w archiwach rodów mag-
nackich oraz parafialnych. uzupełnieniem tego dość szczupłego materiału źród-

 11 np. nie można obecnie ustalić, na jakiej podstawie Wiśniewski określił rok rozpo-
częcia produkcji porcelany i kamionki; być może wówczas istniały jeszcze księgi 
rachunkowe zakładu.

 12 Pamiętnik wystawy ceramiki i szkła polskiego urządzonej w domu własnym  
w Warszawie przez Towarzystwo opieki nad Zabytkami Przeszłości w czerwcu, 
lipcu, sierpniu i wrześniu 1913 roku, Warszawa [b.d.].

 13 G. soubise-Bisier, o fabrykach ceramiki w Polsce, Warszawa 1913.
 14 np. Ceramika Polska, Katalog wystawy urządzonej staraniem Muzeum Rzemio-

sła i Sztuki Stosowanej w Warszawie 1927 r., Warszawa 1927.
 15 s. Gebethner, Wyroby ceramiki polskiej w drugiej połowie w. XViii i w XiX w., 

arkady, nr 4, 1935, s. 208-229.
 16 i. Czajkowska, Dawna ceramika zdobnicza w Polsce i wpływ na nią ceramiki an-

gielskiej, „rzeczy piękne”, nr 10-12, kraków 1930, s. 181-186.
 17 L. Chrościcki, Fajans. Znaki wytwórni europejskich, Warszawa 1989.
 18 m. starzewska, m. jeżewska, Polski fajans, Wrocław 1978.
 19 e. kowecka, Wytwórnie i produkcja ceramiki szlachetnej w regionie sandomier-

sko-kieleckim w XiX wieku, Wrocław – Warszawa – kraków 1968.

Fajans ćmielowski z dekoracją drukowaną ze zbiorów MNKi



112

łowego są m.in. artykuły zamieszczane przez ówczesną prasę. nieco informacji 
udało się uzyskać autorce poprzez nawiązanie kontaktu z potomkami kazimierza 
Cybulskiego – właściciela fabryki w ćmielowie oraz z dawnymi pracownikami tej 
wytwórni. praca elżbiety koweckiej jest jak dotąd jedynym syntetycznym uję-
ciem naukowym produkcji ceramiki szlachetnej w regionie świętokrzyskim, pisa-
nym z pozycji historyka kultury materialnej, nie zaś historyka sztuki. podjętą 
tematykę autorka kontynuuje w artykule poświęconym zmianom w produkcji 
ceramiki na kielecczyźnie w XiX wieku20.

W 1986 roku ukazała się książka autorstwa Bolesławy kołodziejowej i zbi-
gniewa m. stadnickiego aspirująca do miana monografii wytwórni ćmielowskiej21. 
publikacja ma formę albumu poprzedzonego tekstem zawierającym historię fa-
bryki, kalendarium, wykaz wystaw, na których pokazywano wyroby ćmielowskie 
i listę nazwisk kierowników, później dyrektorów wytwórni, kierowników działu 
zdobniczego i projektantów. na końcu pracy zamieszczono tablice znaków towa-
rowych na wyrobach z fajansu, porcelany i majoliki. Doceniając w pełni znaczenie 
tej publikacji, wspomnieć należy, że nie uniknięto w niej błędów, dotyczących 
zwłaszcza zabytków kieleckich (np. niewłaściwe datowanie, sygnatury i prowe-
niencja).

autorem szeregu prac dotyczących XiX-wiecznych fabryk fajansu wydawa-
nych systematycznie od 1990 roku jest jerzy moniewski. należą do nich publika-
cje poświęcone fabrykom fajansu w ćmielowie22, iłży23, jedlni24, Lubartowie25  
i radlinie26. Cenne są opublikowane przez niego artykuły i wzmianki z „Gazety 
radomskiej” dotyczące fabryk ceramiki27. Wymienione pozycje są efektem wni-
kliwych poszukiwań i kwerend archiwalnych autora. pojedyncze, rozproszone  
w różnych czasopismach artykuły dopełniają przeglądu literatury poświęconej 
wytwórni w ćmielowie28. 

 
 
 
 

 20 e. kowecka, zmiany w produkcji ceramiki na kielecczyźnie w XiX wieku. (upa-
dek rzemiosła garncarskiego, tworzenie wytwórni przemysłowych), w: Z dziejów 
rzemiosła na Kielecczyźnie. materiały z sesji 11-12 grudnia 1969 pod red. e. ko-
weckiej, kielce 1973, s. 75-82.

 21 B. kołodziejowa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany ćmielów, kraków 1986.
 22 j. moniewski, Fabryka fajansu w Ćmielowie za dyrekcji Adolfa Fryderyka Vatkego 

1808-1837, radom 1992; Legenda o garncarzu Wojtosie, radom 1994; Ćmielów  
i okoliczne miasta w opisach z 1820 roku, radom 2007.

 23 j. moniewski, Fabryka fajansu w iłży 1823-1885, radom 1992.
 24 j. moniewski, Fabryka fajansu w Jedlni1849-1873, radom 1992.
 25 j. moniewski, Fabryka fajansu w Lubartowie 1839-1850, radom 1991.
 26 j. moniewski, Kolonia nr 9 w Radlinie, a w niej fabryka fajansu, radom 1991.
 27 Fabryki ceramiki szlachetnej i półszlachetnej w artykułach i wzmiankach „Gazety 

Radomskiej” 1884-1917, oprac. j. moniewski, radom 1995.
 28 z.m. stadnicki, 175 lat ćmielowskiej porcelany, Wiadomości instytutu Wzor-

nictwa przemysłowego, 1965 nr 11/12; a. Leja, Farfurki i figurki, a wszystko  
z Ćmielowa, art & Business, 2007, nr 6, s. 10-12.
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...ZWieDZiŁeM TeŻ TUTeJSZą FABRYKę FAJANSU 
i PoRCeLANY, NA WZGóRZU W KiLKU RoZRZUCoNYCh 
DoMKACh MieSZCZąCą Się. ZAŁoŻYŁ Ją W RoKU 1804 

JACeK MAŁAChoWSKi...29

Wytwórnia ćmielowska rozpoczęła działalność od produkcji fajansu. Choć tra-
dycja historyczna przypisuje niejakiemu Wojtosowi, garncarzowi lub właścicielo-
wi folwarku zorganizowanie fabryki w 1790 roku, to hipoteza ta nie znajduje 
wiarygodnych potwierdzeń. mimo to datę tę, powtarzaną w kilku, zwłaszcza 
przedwojennych publikacjach30, przyjęła za swój początek fabryka w ćmielowie, 
dla której XViii-wieczny rodowód miał być zapewne formą nobilitacji31.

W 1797 roku eks-kanclerz wielki koronny, właściciel dóbr ćmielowa, Bodze-
chowa i przyległości, Hyacynt (jacek) hr. małachowski kupił teren wójtostwa 
ćmielowskiego od jana i anny ze strzemboszów – małżeństwa zbrożków32. We-
dług danych z akt komisji Województwa sandomierskiego produkcję w ćmielow-
skiej fajansarni rozpoczęto w 1804 roku, a w 1809 roku, po przejściu tej części 
kraju spod zaboru austriackiego do księstwa Warszawskiego, wytwórnia zaczęła 
przejawiać żywszą działalność33. W 1811 roku małachowski rozesłał w podarku 
kilka serwisów fajansowych ministrom księstwa Warszawskiego34, co może świad-
czyć o dość wysokim poziomie produkcji. po śmierci jacka małachowskiego w 1821 
roku fajansarnia drogą sukcesji przeszła w ręce jego córki Franciszki karwickiej, 
która niedługo prowadziła zakład na własny rachunek. W 1827 roku produkcję 
wydzierżawiła na trzy lata dwóm kupcom z opatowa: jeremiaszowi i Beniamino-
wi Weinbergerom, którzy zajmowali się sprzedażą naczyń w okolicy i w Warsza-
wie, gdzie mieli stałą umowę z kupcem Franciszkiem ordonem35. karwiccy osta-
tecznie postanowili pozbyć się dóbr położonych w guberni radomskiej i przenieść 
się na Wołyń do majątku mizocz36. obszerne dobra ćmielowskie i bałtowskie kupi-
li Wojciech pusłowski i teresa scypionowa del Campo, siostra-teściowa ksawere-
go ks. Druckiego-Lubeckiego37. jak przypuszcza elżbieta kowecka38, skoligacony 

 29 F.m. sobieszczański, Wycieczka archeologiczna..., s. 80.
 30 np. s. małachowski-Łępicki, Fabryki porcelany i fajansu na Wołyniu, rocznik 

Wołyński, t. 3, 1934, s. 365-412, 373; s. Gebethner, Wyroby ceramiki polskiej...,  
s. 209; i. Czajkowska, Dawna ceramika zdobnicza..., s. 181.

 31 B. kostuch, Polska porcelana, kraków 2003, s. 60.
 32 za e. kowecką, Wytwórnie i produkcja..., s. 44.
 33 ibidem, s. 45.
 34 j. Wiśniewski, Dekanat opatowski, s. 43. serwisy otrzymali m.in. stanisław po-

tocki prezes rady stanu księstwa Warszawskiego, Feliks Łubieński minister 
sprawiedliwości, jan paweł Łuszczewski minister spraw wewnętrznych, jan Wę-
gleński minister skarbu, marcin Badeni, stanisław Breza, aleksander potocki 
minister policji i józef ks. poniatowski minister wojny, którego list z podzięko-
waniem dla hrabiego małachowskiego przytaczają, np. j. Wiśniewski, Dekanat 
opatowski, s. 44, m. stażewska i m. jeżewska, Polski fajans, s. 52 oraz B. koło-
dziejowa i z.m. stadnicki, Ćmielów, s. 12.

 35 za e. kowecką, Wytwórnie i produkcja..., s. 46.
 36 ibidem, s. 46.
 37 ibidem, s. 46-47, j. Wiśniewski, Dekanat opatowski, s. 41.
 38 ibidem, s. 47.
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z Druckimi-Lubeckimi poprzez małżeństwo z siostrą ksawerego i teresy, pusłow-
ski został następnie spłacony, albo też przejął inną część klucza ćmielowskiego.  
W każdym razie Druccy-Lubeccy zostali wkrótce jedynymi właścicielami fajansar-
ni, którą wraz z zarządem dóbr objęli nie później niż w 1830 roku39. kiedy 1846 
roku zmarł ksawery Drucki-Lubecki, wdowa po nim, maria, przekazała interesy 
ćmielowskie dotychczasowemu plenipotentowi Walerianowi ostromęckiemu40.  
W 1850 roku odstąpiła dobra w opatowskiem swoim synom józefowi i aleksan-
drowi. po ostatecznych działach między braćmi, w posiadanie fabryki wszedł alek-
sander Drucki-Lubecki41. W latach 60. XiX wieku kupiec warszawski, długoletni 
odbiorca wyrobów ćmielowskich i początkowo dzierżawca zakładu kazimierz Cy-
bulski odkupił do Lubeckiego cały zakład42. po pożarze w 1868 roku43, który znisz-
czył niemal cały zakład, Cybulski przystąpił natychmiast do jego odbudowy, a na-
stępnie zmieniając dotychczasowy profil produkcji zrezygnował niemal zupełnie  
z wyrobu fajansu; rozwinął natomiast produkcję porcelany i naczyń kamionko-
wych44. 

PoDZiWiAŁeM ZRęCZNoŚĆ PoLSKiCh i NieMieCKiCh 
RoBoTNiKóW, Z JAKą ŁATWoŚCią PRoSTeMi SPoSoBAMi 

RoZMAiTe KSZTAŁTY TALeRZoM, PóŁMiSKoM, 
WAZoNoM, A NAWeT MAŁYM GARNUSZKoM PRAWie 

W oKA MGNieNiU NADAJą45

pierwszym dyrektorem wytwórni ćmielowskiej był niemiec adolf Fryderyk 
Vatke46, który kierował zakładem od chwili zawarcia kontraktu z jackiem hr. 
małachowskim tj. od 11 maja 1808 roku do przejścia na emeryturę w 1837 roku47. 
już w 1821 roku fabryka ćmielowska zdobyła uznanie władz i społeczeństwa  
na wystawie płodów krajowego przemysłu i rzemiosła w Warszawie, uzyskując 
dla swych wyrobów trzy srebrne medale. Fryderyk Vatke chwalony był za dorów-
nanie biegłością swoich wyrobów importowanym fajansom angielskim i za  

 39 ibidem, s. 47.
 40 j. moniewski, Alojzy Szelmowski – kupiec warszawski i jego inicjatywy przemy-

słowe w Barczącej i Ćmielowie, radom 1992, s. 27.
 41 ibidem, s. 50.
 42 m. starzewska, m. jeżewska, Polski fajans, s. 53; e. kowecka, Wytwórnie i pro-

dukcja…, s. 52
 43 Fabryki ceramiki szlachetnej i półszlachetnej w artykułach i wzmiankach „Gazety 

Radomskiej” 1884-1917, oprac. j. moniewski, radom 1995, s. 5; datę pożaru 1868 
podają także B. kołodziejowa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany Ćmielów, s. 37 
oraz B. kostuch, Polska porcelana, s. 64.

 44 e. kowecka, Wytwórnie i produkcja…, s. 52.
 45 F.m. sobieszczański, Wycieczka archeologiczna…, s. 80.
 46 W literaturze rozpowszechnił się nieprawidłowy zapis nazwiska pierwszego dy-

rektora fabryki ćmielowskiej – Watke. on sam na zachowanych dokumentach 
podpisywał się Vatke. można przypuszczać, że pierwotna forma tego niemieckie-
go nazwiska brzmiała – Vathke, za j. moniewskim, Fabryka fajansu w Ćmielo-
wie…, s. 21-22.

 47 j. moniewski, Fabryka fajansu w Ćmielowie…, s. 1 i 21.
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...dobroć ich kształtów48. naczynia z ćmielowa pojawiały się w Warszawie na ko-
lejnych wystawach płodów krajowego przemysłu49, a w 1824 roku otrzymały na-
wet dwa srebrne medale50, natomiast w roku 1828 złoty i srebrny51. po dwudzie-
stu latach działalności fabryka fajansu miała już stałych odbiorców. W tym czasie 
zakład ćmielowski nie miał kłopotów z surowcem – główne jego kopalnie leżały  
w obrębie ćmielowa i lasach należących do wsi Wólka Bałtowska. tereny te 
wchodziły w skład dóbr kolejnych właścicieli wytwórni, co oszczędzało wielu za-
targów, a także wykluczało jakiekolwiek roszczenia sąsiednich fajansarni. Była to 
jednocześnie jedyna w regionie wytwórnia, w początkach swej działalności, pod 
wieloma względami zbliżona do manufaktur magnackich z końca XViii wieku.

Charakterystyka wyrobów ćmielowskich z pierwszego okresu działalności ze 
względu na niewielką ilość zachowanych zabytków nie może być pełna. W tym 
czasie w fajansarni nie stosowano jeszcze dekoracji drukowanej, wyrabiano nato-
miast z miejscowej białej gliny – która po wypaleniu i pokryciu bezbarwnym 
szkliwem ołowiowym nabierała barwy lekko żółtawej – fajans delikatny, cienkoś-
cienny – na wzór fajansu angielskiego. kształty naczyń oraz ich dekoracja pla-
styczna reprezentują powszechnie przyjęty styl o dekoracjach á l’antique, wzoro-
wany na fajansach i kamionkach fabryki Wedgwooda. W ćmielowie stosowano 
głównie dekorację plastyczną, wyciskaną z formy i nakładaną przed szkliwieniem 
na powierzchnię naczyń, które pozostawiano w naturalnej kremowej barwie lub 
rzadziej, pokrywano niebieską malaturą w partii tła52. zachowane do dziś naczy-
nia to cache-pôt, puszki, owalne wazy i koszyki na owoce, dekorowane przedsta-
wieniami antycznych bóstw. Charakterystyczny element serwisów obiadowych 
stanowiły owalne wazy do zupy z wysokimi uszami o palmetowych zakończe-
niach, z pokrywami o dekoracyjnych uchwytach; wszystkie wyposażone w rucho-
me podstawy.

ponieważ ręczne zdobienie ceramiki było zajęciem czasochłonnym i wymaga-
jącym zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, jeszcze w XViii wieku za-
częto szukać metod mechanicznego przenoszenia ornamentu na naczynia. po raz 
pierwszy zastosowano druk ceramiczny w anglii. nad nową metodą pracowano 
równocześnie w kilku ośrodkach, a do autorstwa wynalazku kandyduje niezależ-
nie dwóch rytowników john Brooks i robert Hancock oraz drukarz john sadle. 
pierwszy eksperymentował na emalii w Birmingham, drugi na porcelanie w Lon-
dynie i Worcester, a ostatni na kaflach i fajansie w Liverpoolu. po raz pierwszy 
technikę tę zastosowano naszkliwnie w latach 50. XViii wieku, kilka lat później 
użyto jej również podszkliwnie, wzbogacając jednocześnie gamę kolorów. nowa  

 48 ibidem, s. 8; o wystawie na widok publiczny dzieł industyi krajowey w Warszawie 
w Miesiącu Wrześniu r.b., izys polska, t. V: 1821, s. 449-467, s. 466.

 49 Spis płodów krajowego przemysłu wystawionych na widok publiczny w salach 
głównego ratusza w Warszawie w miesiącu październiku 1825 r., Warszawa 1825,  
s. 23; Spis płodów krajowego przemysłu wystawionych na widok publiczny w salach 
głównego ratusza w Warszawie w miesiącu maju 1828 r., Warszawa 1828, s. 21.

 50 Raport Deputacji wyznaczonej w Warszawie do oceniania wyrobów przemysłu te-
goroczney wystawy, „Dziennik Wileński”, t. Vii: 1828, s. 361-380, s. 379; B. koło-
dziejowa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany Ćmielów, s. 12.

 51 j. moniewski, Fabryka fajansu w Ćmielowie…, s. 11.
 52 porównaj: m. starzewska, m. jeżewska, Polski fajans, ryc. 49-50, s. b.p.; B. koło-

dziejowa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany Ćmielów, il. 34-40, b.p.
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w pełni przemysłowa metoda dekoracji szybko rozpowszechniła się w całej anglii 
i na kontynencie53. pod koniec XViii stulecia podobną techniką zdobiono wyroby 
kamionkowe na Węgrzech i w prószkowie na Śląsku. na początku XiX wieku 
zaczęto drukować naczynia we Francji, a później i w innych krajach europej-
skich54.

Była to metoda wzorowana na technice stosowanej w warsztatach graficz-
nych, gdzie do druku używano płytek stalowych lub miedzianych z rytym albo 
wytrawianym kwasem rysunkiem. przed nałożeniem farby płytkę podgrzewano 
podobnie jak farbę, którą następnie wcierano w wygrawerowane rowki. na tak 
przygotowaną płytę nakładano namydloną, cienką bibułkę i przeciągano wał-
kiem, po czym bibułkę suszono. następnie nakładano ją zadrukowaną stroną na 
naczynie i pociągano namydlonym pędzlem lub wilgotną gąbką, a na końcu zanu-
rzano naczynie w chłodnej wodzie. Bibułka odklejała się, a na wyrobie zostawał 
rysunek. naczynia z nadrukiem wypalano w temperaturze ok. 700oC. Druk sto-
sowano najczęściej dla otrzymania dekoracji jednobarwnej; jeśli rysunek miał być 
wielobarwny, dla każdego koloru trzeba było zastosować oddzielną płytkę55. ta 
metoda dekorowania musiała zyskać popularność także w polsce, skoro w 1834 
roku nawet czasopismo „pamiętnik rolniczo-technologiczny” podało: ...sposób 
przenoszenia kopersztychów na fajans56.

Wyroby ćmielowskie zaczęto drukować w czasach gdy dyrektorem fabryki był 
Gabriel Weiss57, który objął kierownictwo wytwórni w 1837 roku58 i sprawował je 
nieprzerwanie do roku 186359. to właśnie Weiss przekształcił starą fajansową 
manufakturę w wielodziałową, dobrze zorganizowaną fabrykę. niestety, do koń-
ca swej działalności nie uzyskał poparcia właścicieli dla planów przebudowy wy-
twórni, która zachowała niefunkcjonalny układ pięciu zasadniczych budynków 
oddalonych od siebie, w których mieściły się poszczególne oddziały produkcyjne60. 
Wierny idei budowy wzorcowej fabryki ceramicznej Weiss opuścił ostatecznie  
w 1863 swój dotychczasowy długoletni warsztat pracy i przeniósł się do Denkowa, 

 53 W. kowalski, Fajans europejski w: Fajans europejski XiX i XX wieku ze zbiorów 
Wojciecha Kowalskiego i Muzeum Narodowego w Kielcach. Katalog wystawy, 
kielce 1997, b.p.

 54 e. kowecka Wytwórnie i produkcja..., s. 131.
 55 ibidem, s. 130-131.
 56 za. m. starzewską, m. jeżewską, Polski fajans, s. 56.
 57 F.m. sobieszczański tak pisał o Gabrielu Weisie: Trzeba przyznać, iż kierujący 

zakładem malutki i filigranowy Niemiec jest to człowiek bardzo przywiązany  
i o swoją sztukę dbały, chociaż od lat kilkunastu w kraju bawiąc ani słowa po pol-
sku nie rozumie. Pomimo to wzrost tej fabryki i szczególne staranie o podniesienie 
tej sztuki w Ćmielowie jemu tylko przypisać należy, w: Wycieczka archeologicz-
na…, s. 80.

 58 W aktach parafii ćmielów znajduje się wzmianka, że w 1837 roku zmarł Franci-
szek Weiss, dyrektor fabryki ćmielowskiej. na ogół w literaturze przyjmuje się, 
że nowym dyrektorem w latach 30. był Gabriel Weiss. jak podaje j. moniewski 
w swojej pracy Alojzy Szmelowski – kupiec warszawski…, b.p., Franciszek Weiss, 
pochodzący z Falkenau (sokolova w Czechach) zmarł 18 Xi 1837 r., a dyrekcję 
fabryki objął jego młodszy brat Gabriel.

 59 B. kołodziejowa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany Ćmielów, s. 14.
 60 ibidem, s. 15.
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a następnie do Baranówki, gdzie pracował przez kilka lat, po czym powrócił do 
królestwa i zmarł w rykach w 1885 roku61. Wraz z rodziną Weissów w latach 30. 
XiX wieku przybyła do ćmielowa grupa fachowców, wśród których było dwóch 
specjalistów płatnych z góry, najprawdopodobniej – pochodzący z Czech – jan 
Wencel i karol mach, zaangażowani specjalnie do prac nad urządzaniem fabryki 
porcelany62. oprócz robotników miejscowych i wymienionych już majstrów, w fa-
bryce pracowało wtedy kilku innych cudzoziemców, w tym Fryderyk Bether, Wil-
helm Berner, jerzy Fiszer, august Groner i karol szkorn (ten ostatni zatrudnio-
ny jeszcze przez Fryderyka Vatke)63. Fachowcy ci zrażeni zbyt skromnymi płacami 
w wytwórni zaczęli z niej odchodzić, zaczynając od jana Wencla, który wraz  
z Gustawem poszepczyńskim postanowił reaktywować fabrykę w Bodzentynie. 
po nim do jedlni odszedł mach, a następnie Berner przeniósł się do iłży64.  
od 1 stycznia 1846 roku fabryka ćmielowska podporządkowana była bezpośred-
nio zarządowi dóbr. zgodnie z dyrektywą wydaną jeszcze przez teresę scypiono-
wą dążyć należało do zwiększenia sprzedaży na miejscu w zakładzie i w koncesjo-
nowanych sklepach warszawskich, a także w sklepie w Grodnie, oraz wprowadzić 
nowe wzory naczyń i sposoby ich zdobienia przez zaangażowanie zagranicznych 
fachowców: modelarzy, malarzy i drukarzy. ostatnia z tych dyrektyw okazała się 
niezbyt trudna do wykonania, gdyż na przełomie 1846 i 1847 roku zaprzestała 
produkcji fabryka fajansu w Lubartowie65 i część zwolnionych z niej fachowców 
zagranicznych szukała zatrudnienia w ćmielowie. znaleźli je na pewno edward 
schild i jan steskal��. 

Datę wprowadzenia druków miedziorytniczych do zdobienia fajansu ostatecz-
nie precyzuje rachunek ...rozchodu na operację fabryki fajansu, zachowany w ar-
chiwum szczuczyńskim z lat 1849-1850. podane tam zostały kwoty, jakie wydano 
...na drukarnię, pensje fabrykantom, farby, blachy miedziane sztychowane z za-
granicy sprowadzane i na miejscu robione i odnowione oraz ...na różne szczegóły, 
jak ...blachy heblowane wraz z kosztami podróży do Białogonu��.

Franciszek m. sobieszczański w trakcie zwiedzania wytwórni ćmielowskiej  
w 1851 roku odnotował fakt wykonywania dekoracji na fajansach przez młode 
dziewczęta, w osobnej, przeznaczonej tylko do tego celu „izbie”��.

Liczba zachowanych ćmielowskich wyrobów fajansowych z dekoracją druko-
waną świadczy o tym, że ich produkcja musiała być znaczna. naczynia produko-
wane w ćmielowie w drugim okresie działalności wytwórni za dyrektury Gabrie-
la Weissa zdobiono wzorując się na fajansach angielskich o przyjętym wówczas 
dwubarwnym układzie. na kołnierzu talerza czy salaterki kładziono jasno lub 
ciemnoniebieski, zielony czy brązowy druk o motywach roślinno-kartuszowych 
wypełniający dokładnie całą zdobioną powierzchnię, natomiast w lustrze przed-
stawiano scenki – zwykle w kolorze czarnym – o rozmaitej tematyce. ich pierwo-

 61 e. kowecka, Wytwórnie i produkcja..., s. 140.
 62 j. moniewski, Alojzy Szelmowski – kupiec warszawski…, s. 11.
 63 ibidem, s. 13.
 64 ibidem, s. 25.
 65 j. moniewski, Fabryka fajansu w Lubartowie…, s. 6.
 �� j. moniewski, Alojzy Szelmowski – kupiec warszawski…, s. 28.
 �� za e. kowecką, Wytwórnie i produkcja..., s. 132; informacje te za kowecką podają 

także B. kołodziejowa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany Ćmielów, s. 17.
 �� F.m. sobieszczański, Wycieczka archeologiczna..., s. 80-81.
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wzorami były zapewne dzieła sztycharzy francuskich, nie zawsze jednak owe 
„blachy sprowadzane z zagranicy” transportowano aż z Francji. Dzieła artystów 
francuskich nadawały wówczas ton modzie w wielu krajach europejskich i często 
bywały kopiowane w różnych ośrodkach. płytki do druku ścierały się w miarę ich 
używania, dlatego zupełnie zużyte blachy zastępowano nowymi, które wykony-
wano w pobliskiej hucie białogońskiej, a ryto na miejscu w ćmielowie��.

W 1863 roku wytwórnię ćmielowską objął w dzierżawę kupiec warszawski, 
kazimierz Cybulski. Był on właścicielem dużego sklepu znanego pod szyldem 
Skład szkła, porcelany, fajansu i naczyń kamiennych, gdzie sprzedawał zarówno 
gotowe już wyroby, jak i sprowadzane z różnych fabryk europejskich białe, pozba-
wione dekoracji naczynia. magazyn ten mieścił się początkowo w pałacu bisku-
pów krakowskich przy rogu miodowej i senatorskiej, później od połowy lat 60.  
w pobliskim pałacu Blanka przy senatorskiej70.

Cybulski od lat 40. XiX wieku był stałym odbiorcą fabryki ćmielowskiej. 
Wkrótce po uruchomieniu sklepu w 1847 roku, prowadził już główny skład fajan-
su z fabryki ćmielowskiej71, a około 1863 roku założył na terenie swojej warszaw-
skiej posesji własną malarnię z piecem do wypalania zdobionych u siebie naczyń72. 
jeszcze w tym samym dziesięcioleciu Cybulski został właścicielem zakładu  
w ćmielowie. od początku sam administrował fabryką, która musiała przynosić 
mu znaczne dochody, skoro w 1868 roku po pożarze, który zniszczył prawie cały 
zakład, przystąpił natychmiast do jego odbudowy73. zmienił także dotychczasowy 
profil produkcji, rezygnując niemal całkowicie z wyrobu fajansu, którą to decyzję 
motywował dużą konkurencją innych, powstających licznie w 2. poł. XiX wieku 
fajansarni74. rozwinął natomiast produkcję porcelany, naczyń kamionkowych,  
a przez krótki okres w ćmielowie produkowano także majolikę. zakład ćmielow-
ski – jako jedyne w tej branży przedsiębiorstwo w królestwie polskim – wystawiał 
swoje wyroby na Wszechrosyjskiej przemysłowej Wystawie Cesarstwa w peters-
burgu w 1870 roku75. kazimierz Cybulski kierował fabryką z dużym powodze-
niem aż do śmierci w 1884 roku. musiał też wiązać z nią poważne plany, skoro 
jednego z synów – stanisława – postanowił wykształcić na specjalistę ceramika. 
W tym celu umieścił go w roku 1882 na praktyce w Limoges. jednak o zaangażo-
waniu się stanisława w sprawy fabryki można mówić dopiero w 1884 po śmierci 
ojca, kiedy to objął kierownictwo wytwórni��. W tym czasie w ćmielowie produko-
wano porcelanę, naczynia kamionkowe, cegłę ogniotrwałą i kafle��. W 1882 roku 

 �� e. kowecka, Wytwórnie i produkcja..., s. 132.
 70 W. przybyszewski, o warszawskich składach fajansu, porcelany i szkła, o malarni 

kazimierza Cybulskiego i o filiżance z niej pochodzącej w: Almanach Muzealny, 
Warszawa, muzeum Historyczne m. st. Warszawy 2001, s. 69-90, s. 76.

 71 „kurier Warszawski” 1847, nr 123, s. 597.
 72 e. kowecka, Wytwórnie i produkcja…, s. 51.
 73 ibidem, s. 52.
 74 W latach 30. i 50. XiX stulecia w regionie świętokrzyskim bardzo licznie powstawały 

wytwórnie ceramiki szlachetnej; rozwijały działalność już istniejące, np. w Groma-
dzicach, Denkowie, iłży, jedlni, Brzostowej, Bodzechowie, Bodzentynie, staszowie.

 75 na wystawie zostały zaprezentowane tylko naczynia kamionkowe codziennego 
użytku, za e. kowecką, Wytwórnie i produkcja…, s. 171.

 �� W. przybyszewski, o warszawskich składach…, s. 79-80.
 �� e. kowecka, Wytwórnie i produkcja…, s. 54.
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wytwórnia ćmielowska całkowicie zrezygnowała z produkcji naczyń fajanso-
wych��.

WiDZiAŁeM oDDZieLNą iZBę, W KTóReJ MŁoDe DZieWCZęTA 
NA RAZ WYPALoNYCh NACZYNiACh KoLoRoWe WZoRY 

DRUKUJą. WSZYSTKo To Z NieWYPoWieDZiANą SZYBKoŚCią 
Się TU oDBYWA PRZY ŚMieChACh i BARDZo WeSoŁYM 

hUMoRZe TeJ SWAWoLNeJ GAWieDZi79

okres, w którym w fabryce ćmielowskiej produkowano naczynia fajansowe  
z dekoracją drukowaną był stosunkowo krótki w dwustuletniej działalności wy-
twórni. nie mniej przez ponad trzydzieści lat ich produkcja musiała być znaczna, 
o czym świadczą dość licznie zachowane zabytki. Gabriel Weiss po objęciu kierow-
nictwa w ćmielowie zaakceptował do dalszej produkcji niektóre ze starych faso-
nów naczyń. o ich długim „życiu” może świadczyć przykład owalnej wazy z cha-
rakterystycznymi uchwytami zakończonymi liśćmi palmy (kat. 39, il. 47). ten 
rodzaj naczynia produkowano w ćmielowie już w pierwszym okresie działalności 
wytwórni, a znane przykłady datowane są na lata 1830-184080. Waza ze zbiorów 
muzeum narodowego w kielcach w całości pokryta jest niebieską, drukowaną 
dekoracją tapetową, której wprowadzenie Bolesława kołodziejowa i zbigniew m. 
stadnicki datują na czasy Cybulskiego81. identyczny typ dekoracji reprezentuje 
mocno wydłużony, owalny półmisek na jesiotra (kat. 36, il. 44) oraz dwa płytkie 
talerze (kat. 37, il. 45 i kat. 38, il. 46).

z produkcji jako przestarzałe wyeliminowano przedmioty o charakterze deko-
racyjnym z nakładkami á l`antique. W latach 1840-1860 w wyrobach ćmielow-
skich akcentuje się silniej styl Ludwika Filipa. Dzbanki, filiżanki, solniczki i pa-
tery przybierają formy bardziej zawiłe, esowate w guście tzw. drugiego rokoka, 
ale zjawisko to dotyczy głównie porcelany. poza kilkoma zabytkami większość 
naczyń fajansowych ze zbiorów muzeum narodowego w kielcach to półmiski, 
talerze i talerzyki, miseczki o prostych formach, niekiedy wzbogaconych falistą 
linią krawędzi, czasem na rzucie ośmiobocznym z prosto ściętymi brzegami koł-
nierza. Bardziej dekoracyjną formą odznacza się sosjerka (kat. 6, il. 6) na połączo-
nej z korpusem podstawce, z kołnierzem o falistym profilu zarysowanym 10 łuka-
mi. korpus na zewnątrz podzielony jest puklowaniami, podkreślającymi wykrój 
brzegu, z mocno wzniesioną i rozszerzoną partią wylewu oraz wysokim – umiesz-
czonym po przeciwnej stronie uchwytem w kształcie ptasiej głowy osadzonej na 
wygiętej, rozszerzonej ku dołowi szyi o plastycznie podkreślonym upierzeniu. 

 �� ibidem, s. 173, autorka nie podaje, na jakiej podstawie ustaliła tę datę, jako gra-
niczną dla produkcji fajansu w wytwórni ćmielowskiej. Wiadomo jedynie, że na 
wystawie przemysłowo-rolniczej, którą urządzono w Warszawie w 1885 roku 
ćmielów nie wystawiał już naczyń fajansowych. także a.V. seliwanow, Farfor 
i fajans rossijskoj imperii: opisanie fabrik i zavodov s izobraženijami fabričnych 
klejm, moskwa 2002, wyd. i, Władimir 1903, podaje, że fajans w ćmielowie pro-
dukowano od początku istnienia fabryki do 1882 roku, s. 200.

 �� F.m. sobieszczański, Wycieczka archeologiczna..., s. 80-81.
 80 porównaj m. starzewska, m. jeżewska, Polski fajans, ryc. 51, b.p.
 81 B. kołodziejowa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany Ćmielów, s. 21; por. il. 62-63.
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taka forma sosjerki nie jest pomysłem ćmielowskim. naczynia o zbliżonym 
kształcie powstawały w wielu europejskich manufakturach porcelany, m.in.  
w miśni i Berlinie82. W porównaniu z sosjerką z ćmielowa ich forma jest uprosz-
czona, a cała dekoracja plastyczna skoncentrowana w partii uchwytu w kształcie 
ptasiej głowy o mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczonym upierzeniu.

kolejnym przykładem, nieco bardziej wyrafinowanej formy, jest cylindryczny 
dzbanek z pokrywą (kat. 3, il. 3) o zwężonym ku górze korpusie ujętym w pla-
styczne obręcze i uchu w formie łamanej gałązki. Dekoracyjnie opracowana jest 
wpuszczana pokrywa z plastycznymi, promieniście ułożonymi liśćmi i spłaszczo-
nym uchwytem. Dwa pozostałe wyroby korpusowe ze zbiorów kieleckich to dzba-
nek o owoidalno-kulistym brzuścu przechodzącym w cylindryczną szyję o pogru-
bionej krawędzi, z szerokim taśmowym uchem ozdobionym plastyczną nakładką 
w górnej części (kat. 4, il. 4) oraz niewielki dzbanuszek o wydłużonym, owoidal-
nym korpusie, lekko rozszerzonym u góry z długim, wygiętym taśmowo uchem  
i płaską pokrywką z kulistym uchwytem (kat. 5, il. 5).

Do najlepszych wyrobów zakładu należały koszyki o ażurowych kołnierzach 
formowanych z delikatnych wałeczków wykonywane przez nieznaną z imienia 
schildową, prawdopodobnie żonę „modelmajstra” edwarda schilda83. naczyniom 
tym nadawano kształt okrągły bądź owalny, gładkie dno dekorując drukowaną 
scenką (kat. 1, il. 1 i kat. 2, il. 2).

najliczniej zachowały się talerze, których kołnierze bywały formowane wielo-
bocznie lub delikatnie puklowane, o łukowym obrysie. oprócz nich wyrabiano  
w ćmielowie półmiski, miseczki i salaterki, te ostatnie często na rzucie ośmiobocz-
nym. Wszystkie z dekoracyjnymi nadrukami. W czasach Weissa wykorzystywano 
wzory zagraniczne; jak już wspomniano, głównie francuskie ale zapewne także an-
gielskie i niemieckie; o ich pochodzeniu mogą świadczyć zachowane na nich napisy, 
jak C’est elle!...(kat. 10, il. 11, 12 ), czy Die Ankunft der Tunesya Arme (kat. 31,  
il. 35). W pewnym stopniu wiązało się to z modą na cudzoziemszczyznę, ale także  
z faktem wykorzystywania dość powszechnych i łatwo dostępnych wzorów bez dą-
żenia do zastępowania ich oryginalnymi polskimi. Dopiero kazimierz Cybulski, 
mając na względzie wzrost patriotycznych nastrojów społeczeństwa w okresie po-
wstania styczniowego coraz szerzej wprowadzał w zdobnictwie motywy rodzime84. 
stąd na naczyniach zaczęły się pojawiać przedstawienia historycznych budowli pol-
skich, czego przykładem jest zachowana w zbiorach kieleckich ośmioboczna sala-
terka z widokiem pałacu w Łobzowie wg rysunku zygmunta Vogla (kat. 40, il. 48, 
49). popularnością cieszyły się także wiejskie scenki rodzajowe. Do repertuaru 
przedstawień umieszczanych zazwyczaj na dnie talerzy, miseczek i salaterek, nale-
żą pejzaże z architekturą i sztafażem, przy czym raz jest to architektura w typie 
bawarskim, innym razem włoskim, czy nawet dalekowschodnim; pojawiają się tu 
widoki górskie i nadmorskie, scenki rodzajowe, rustykalne i myśliwskie, często po-
traktowane z dużą dozą humoru (kat. 4, il. 4 czy kat. 30, il. 34). 

przez cały okres produkcji fajansu drukowanego stosowano trzy zasadnicze 
odmiany dekoracji ornamentalnej: 

 82 W zbiorach muzeum narodowego w kielcach znajduje się sosjerka o podobnej 
formie z królewskiej manufaktury porcelany w Berlinie.

 83 e. kowecka, Wytwórnie i produkcja..., s. 140.
 84 ibidem, s. 171.
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– szeroki szlak z drobnym perełkowaniem oraz gęstą romboidalną siateczką 
ograniczoną przy krawędzi ząbkowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem zło-
żonym z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych oraz 
akantu, poniżej którego umieszczano rozbudowane kompozycje z różnorodnych 
kwiatów i liści wyrastających z wijących się gałązek (np. kat. 9, il. 10).

– dekorację z rozbudowanych stylizowanych motywów chrząstkowych two-
rzących zygzakowaty lambrekin, z polami zygzaka od strony dna wypełnionymi 
drobną romboidalną siateczką ograniczoną u dołu perełkowaniem; od strony kra-
wędzi umieszczano drobne kwiatuszki i motywy soczewkowate; przy krawędzi 
ząbkowanie (np. kat. 19, il. 22).

– dekorację z podwieszonych lambrekinów wypełnionych ornamentem siecio-
wym, których półkoliste brzegi opisane są motywem przypominającym koronko-
wą falbankę (kat. 35, il. 42).

nieco inny rodzaj dekoracji zastosowano na kołnierzu podstawki sosjerki 
(kat. 6, il. 6), gdzie przy krawędzi umieszczono łańcuch z rombów, niżej punk-
towanie i szeroki fryz z wydłużonych pól zamkniętych u góry i u dołu zębami  
z perełkowaniem, wypełnionych na przemian ulistnionymi gałązkami i skośną 
kratką.

Wśród różnych rodzajów ceramiki wytwarzanej w polsce, fajanse zasługują 
na szczególną uwagę. Wyroby te, podlegające wprawdzie wpływom obcym jed-
nak przefiltrowanym przez nasz gust estetyczny, wyraźniej obrazują rozwój pol-
skiej ceramiki artystycznej niż kosmopolityczna porcelana, i niż wyroby garn-
carskie mające charakter ludowy. Większość farfurni skupiała się w trzech 
regionach: sandomiersko-kieleckim, wołyńskim i opolskim. najwięcej wytwórni 
powstało w regionie sandomiersko-kieleckim, dzięki inicjatywom rządu króle-
stwa polskiego zmierzającym do stworzenia w zagłębiu staropolskim dużego 
ośrodka przemysłu ceramicznego. konkurencję dla ćmielowa mogła stanowić 
jedynie wytwórnia w iłży, założona w 1823 roku przez Lewina seliga sunderlan-
da i prowadzona przez trzy pokolenia sunderlandów ze zmiennym powodzeniem 
aż do 1885 roku, kiedy to na skutek bankructwa wspólników została zatrzyma-
na. ostateczny upadek zakładu miał miejsce w 1903 roku85. Fabryka iłżecka 
zgodnie z zapisem zawartym w umowie miała się wzorować na wyrobach angiel-
skich, wiele jednak wyrobów zdobiono ręcznie malowanymi, drukowanymi lub 
stemplowanymi dekoracjami nawiązującymi do wzorów ludowych. W zbiorach 
muzeum narodowego w kielcach jest przechowywany talerzyk z iłży zdobiony 
metodą druku podszkliwnego. podobnie jak w przypadku fajansów ćmielowskich 
kołnierz dekorowany jest niebieskim pasem ornamentalnym złożonym z wąskie-
go szlaczka z ząbkowaniem przy brzegu oraz liści (m.in. winorośli) i kwiatów 
dzikiej róży z drobnymi owocami i kwiatuszkami innego typu, natomiast w lu-
strze znajduje się czarna scena przedstawiająca jeźdźców na wielbłądach, pod 
którą widnieje napis w języku niemieckim Flucht einer Anobische Familie. serie 
naczyń fajansowych, zdobionych scenami z podboju algieru przez Francję z nie-
mieckimi napisami wykonywano w ćmielowie, jednak taka forma talerza nie 
była tu znana, natomiast stosowano ją w innych wytwórniach kielecko-sando-
mierskich, np. w jedlni. także ornamentyka kołnierza oraz odcień zastosowane-
go błękitu odróżniają iłżecki talerz od wyrobów z ćmielowa. naczyń z iłży za-

 85 z. Hunter, iłża fabryką fajansu słynna, Warszawa 1993, s. 8.
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chowało się zdecydowanie mniej niż ćmielowskich stąd też trudna jest ich 
ocena.

zachowane w zbiorach kieleckich zabytki charakteryzują się ciekawą formą, 
jednak opinia ta dotyczy głównie wyrobów z dekoracją reliefową. W „pamiętniku 
rolniczo-technologicznym” z 1833 roku czytamy: ...glinka iłżycka, oprócz innych 
ciał, zawiera wapno (niedokwas caltium) i niedokwas żelaza, tento ostatni jest 
przyczyną, że fajans z iłży nie ma tej białości jaką widzimy na wyrobach z fabryki 
ćmielowskiej, ale za to wyroby fabryki iłżeckiej są trwalsze��. tę pochlebną opinię 
potwierdza fakt, że ze zbytem produkowanych naczyń nie było trudności��. Wyda-
je się jednak, że wytwórnia nie radziła sobie z utrzymaniem stałego poziomu pro-
dukcji i ostatecznie w latach 50. XiX wieku na rynek zaczęła wypuszczać fajanse 
niskiej jakości, które tak pod względem technologicznym, jak i dekoracyjnym 
zbliżały się do wyrobów garncarskich.

Wytwórnie w ćmielowie i iłży były jedynymi w regionie, które zastosowały 
druk w dekoracji naczyń fajansowych. Gdyby większą roztoczono opiekę nad fa-
bryką w iłży, być może miałaby ona szanse stać się drugim obok ćmielowa poważ-
nym ośrodkiem ceramicznym. indolentna polityka władz rządowych, zwłaszcza 
lokalnych, była w wielu wypadkach przyczyną niepowodzeń wytwórni ceramiki 
szlachetnej, szczególnie tych, które liczyły na protekcję państwa. Fakt, że władze 
popierały inicjatywę prywatnych przedsiębiorców, nie uwzględniając zasobów su-
rowca dostatecznych dla najwyżej dwóch czy trzech większych zakładów, musiał  
w konsekwencji doprowadzić do upadku większość z nich. Wytwórnia ćmielowska, 
która przez cały XiX wiek pozostawała w rękach prywatnych i nie była zmuszona 
korzystać z pomocy państwa, pozostała zakładem wiodącym zarówno pod wzglę-
dem poziomu wyrobów i ich zdobnictwa, jak i pod względem wprowadzania no-
wości technicznych i przygotowania fachowego pracowników.

Dekorację drukowaną na naczyniach fajansowych stosowano w kole pod ka-
liszem. Fabrykę fajansu założył tu w 1842 roku poznański kupiec józef Freuden-
reich. zakład dziedziczony kolejno przez augusta Freudenreicha, a następnie 
przez jego synów stefana i Czesława produkował naczynia w dobrym gatunku, 
które na polskim rynku skutecznie konkurowały z wyrobami angielskimi��. Do 
najstarszych należą talerze z dekoracją drukowaną, czasem z motywem architek-
tury pośrodku i medalionami na kołnierzu dekorowanym bujnym ornamentem 
kwiatowym. podobnie jak w ćmielowie w dekoracjach pojawiają się idylliczne 
sceny rodzajowe�� oraz widoki miejscowości polskich. na podstawie datowanych 
zabytków można wnioskować, że druk na fajansach wprowadzono tu mniej wię-
cej w tym samym czasie co w ćmielowie, czyli ok. połowy XiX stulecia. metodę tę 
obie wytwórnie zastosowały niezależnie od siebie, a pewne podobieństwa są jedy-
nie efektem nawiązywania do powszechnie panującej mody na fajanse angielskie. 
W 2. poł. XiX wieku technikę druku zaczęto stosować w innych polskich fajansar-
niach, m.in. we Włocławku, który w latach 1873-1884 był dużym ośrodkiem prze-
mysłu fajansowego oraz w Lubyczy królewskiej.

 �� Krótki opis fabryki fajansu w iłży założonej roku 1824 przez P. Liwen Sunderland, 
pamiętnik rolniczo-technologiczny, t. iV: 1833, s. 134-139, s. 135.

 �� e. kowecka, Wytwórnie i produkcja..., s. 62.
 �� L. Chrościcki, Fajans. Znaki wytwórni..., s. 39-40.
 �� porównaj m. starzewska, m. jeżewska, Polski fajans, ryc. 82, b.p.
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podsumowując informacje zawarte w opracowaniach oraz materiałach źródło-
wych przywołanych w artykule, należy przyjąć, że naczynia fajansowe z dekora-
cją drukowaną były produkowane w wytwórni ćmielowskiej od 1849 do 1882 
roku. trudno jest obecnie ustalić kolejność znaków fabrycznych ćmielowa, bar-
dzo zresztą licznych i różnorodnych. prawdopodobnie najwcześniej stosowano 
tylko wycisk z nazwą miejscowości, mniejszy lub większy czy też tylko jej części 
„ćmie”. W zbiorach muzeum narodowego w kielcach przechowywanych jest 12 
naczyń sygnowanych jedynie wyciskiem. są to zarówno talerzyki z okresu Weissa 
datowane na ok. 1850 rok, jak i patera z widokiem zamku w Łobzowie, zapewne 
z czasu, kiedy wytwórnią kierował kazimierz Cybulski. niżej zamieszczono typy 
sygnatur stosowanych przez Fabrykę Fajansu, porcelany i naczyń kamionko-
wych w ćmielowie w latach 1849-1882, występujące na naczyniach ze zbiorów 
muzeum narodowego w kielcach90. 

Wycisk w masie CmieLoW (różnej wielkości od 2 do 4,5 mm)
znaki drukowane, naszkliwne:

–  typ 1 – znak niebieski: w półkolistym polu utworzonym przez dwie, skrzyżo-
wane u dołu gałązki napis CmieLoW;

–   typ 2 – znak niebieski: na zwiniętej banderoli ukazanej na tle bukietu kwia-
tów napis CmieLóW;

–   typ 3 – znak niebieski: na banderoli w otoczeniu kompozycji z motywów ceo-
wo-chrząstkowych napis CmieLóW;

–   typ 4 – znak niebieski lub czarny: ptak o rozpostartych skrzydłach z bande-
rolą na wysokości piersi, na której napis CmieLóW;

–   typ 5 – znak niebieski: na zwiniętej banderoli na tle skrzyżowanych kotwicy 
i kaduceusza oraz czapki merkurego ze skrzydełkami – napis CmieLoW.

 90 Fajans ćmielowski z dekoracją drukowaną ze zbiorów mnki prezentowano nie-
jednokrotnie na wystawach czasowych, patrz: Fajans europejski XiX i XX wieku 
ze zbiorów Wojciecha Kowalskiego i Muzeum Narodowego w Kielcach. katalog 
wystawy, wstęp i wykaz eksponatów a. kwaśnik-Gliwińska, tekst wprowadzają-
cy W. kowalski, kielce 1997, kat. 122-136, b.p.; Donatorzy Muzeum Narodowego  
w Kielcach. katalog wystawy pod red. j. mielcarskiej-kaczmarczyk, kielce 2008, 
kat. i/796-i/801, s. 141; Z ceramiką przez wieki, praca zbiorowa pod red. m. Żar-
nowskiej-maciągowskiej i e. zapały, kielce 2010, kat. iii/1-iii/9, s. 50. Wybra-
ne zabytki można oglądać w Galerii Malarstwa Polskiego i europejskiej Sztuki 
Zdobniczej mnki.
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kataloG

Kat. �, il. � Koszyczek ze sceną rodzajową w parku
ok. 1850
sygnatura: wycisk CmieLoW, 1 oraz czarny drukowany 
znak – typ 4
wys. 7,1 cm, 35 x 22,4 cm
mnki/r/3140

koszyczek biały, owalny, z ażurowym kołnierzem 
formowanym z cienkich plastycznych wałeczków nakła-
danych na siebie ukośnie; kołnierz szeroki, ujęty górą 
plastycznym, podwójnym wałkiem. na dnie czarna scena 
fi guralna: dwie kobiety i mężczyzna obok fontanny na tle 
parku ze świątynią typu monopteros, rzeką i mostkiem. 
po bokach ukwiecone gałązki oraz pęki owoców.

uwagi: analogiczną formę reprezentuje koszyczek 
z muzeum narodowego w krakowie; porównaj m. sta-
rzewska, m. jeżewska, Polski fajans, ryc. 52, b.p.

Kat. 2, il. 2 Koszyczek ze sceną myśliwską
ok. 1850
sygnatura: wycisk mały Cmie, 3 oraz drukowany znak 
– typ 2 i litera a
wys. 6 cm, 21,1 x 9,6 cm 
mnki/r/3141

koszyk biały, okrągły, ażurowy, formowany z cienkich 
plastycznych wałeczków nakładanych na siebie ukośnie. 
kołnierz szeroki, rozchylony, ujęty górą plastycznym 
podwójnym wałkiem. podstawa otoczona plastycznym 
ornamentem sznurowym. Dno zdobione czarno-szarą, 
drukowaną scenką myśliwską: mężczyzna w kapeluszu, 
ze strzelbą i torbą przewieszoną przez ramię stoi oparty 
o drzewo pod ulistnioną gałęzią; u jego stóp leży duży 
pies.

uwagi: analogiczną formę reprezentuje koszyczek 
z muzeum zamkowego w malborku; porównaj u. ja-
strzembska, Fajans polski XViii-XiX w. katalog zbio-
rów muzeum zamkowego w malborku, malbork 1985, 
kat. 26, b.p.

Kat. 3, il. 3 Dzbanek ze scenami w typie tyrolskim
ok. 1850
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 18,6 cm, 11,3 x 8,5 cm
mnki/r/3142

Dzbanek cylindryczny z pokrywą. korpus zwężo-
ny ku górze ze zdwojonymi plastycznymi obręczami 
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na 3/4 wysokości; dziobek plastycznie formowany; ucho 
ze spłaszczonego wałka w formie łamanej gałązki. po-
krywka wpuszczana, wypukła z plastycznymi, promieni-
stymi liśćmi i spłaszczonym uchwytem. Dekoracja czar-
na. na korpusie dwie identyczne sceny w typie tyrolskim: 
trzy postacie nad rzeką z mostkiem, obok drzewa w gór-
skim krajobrazie; po prawej stronie budynek z balkonem 
na piętrze i spadzistym dachem krytym dachówką. nad 
i pod scenami, na uchu, pokrywce oraz jej uchwycie fryzy 
z naturalistycznie ujętych liści i kwiatów.

Kat. 4, il. 4 Dzbanek ze scenami rodzajowymi
ok. 1850
sygnatura: wycisk CmieLoW, o oraz znak drukowany – typ 3
wys. 24,7 cm; śred.: 10,3 i 9,8 cm 
mnki/r/1203

Dzbanek o owoidalno-kulistym brzuścu przechodzą-
cym w cylindryczną szyję o pogrubionej krawędzi; na 
węższej stopce w formie półwałka. ucho szerokie, taśmo-
we, wygięte, z nakładką w górnej części. na szyi szero-
ki szlak ornamentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta 
romboidalna siateczka ograniczona przy brzegu wylewu 
ząbkowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem złożo-
nym z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajowych 
i grzebieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane kom-
pozycje z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających 
ze zwiniętych gałązek. na korpusie trzy równomiernie 
rozłożone sceny fi guralne w kolorze czarnym z podpisa-
mi: 1. na tle skalistego pejzażu z zamkiem i drzewami, 
po prawej stronie para kochanków, z lewej – dwie kobiety 
w długich sukniach. 2. scena przedstawiająca katastrofę 
powozu zaprzężonego w konia, z którego wypada męż-
czyzna na łąkę porośniętą zaroślami. 3. na tle pejzażu 
i nieba unoszący się dwukołowy wózek zaprzęgnięty 
w konia. z wózka wypada woźnica trzymający lejce, a pa-
sażer trzyma się wózka. W górnej części korpusu, poniżej 
nasady szyi wieniec kwiatowy. 

napisy pod scenami:
1. [L]es Curieuses
2. nieczytelny
3. ou DiaBLe /..../
uwagi: identyczna scenka rodzajowa z takim sa-

mym podpisem: Les Curieuses na talerzu ze zbiorów 
muzeum zamkowego w malborku; kolejna z katastro-
fą powozu na talerzu ze zbiorów tego samego muzeum, 
podpisana CHeVaL neaF; porównaj u. jastrzembska, 
Fajans polski..., kat. 28 oraz kat. 29 b.p.
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Kat. 5, il. 5 Dzbanek ze scenami rodzajowymi
ok. 1850
sygnatura: wycisk CmieLoW, 4 oraz ręcznie malowany 
znak – typ 1
wys. 17,2 cm; 6 x 5,7 cm
mnki/r/3143

Dzbanuszek wydłużony, owoidalny, lekko u góry roz-
szerzony; ucho długie, wygięte taśmowo; pokrywka pła-
ska z kulistym uchwytem. pod krawędzią górną na uchu 
i obrzeżu pokrywki kobaltowy fryz z kwiatów i owoców. 
na korpusie dwie czarne sceny 1. dwie dziewczynki z ko-
szykiem, bawiące się na trawie 2. scena wiejska: kobie-
ta dojąca krowę, obok mężczyzna stojący pod drzewem. 
W tle zabudowania.

uwagi: identyczna scenka z bawiącymi się dziew-
czynkami na talerzu ze zbiorów muzeum narodowego 
w krakowie; porównaj B. kołodziejowa, z.m. stadnicki, 
Zakłady porcelany Ćmielów, il. 46, b.p. 

Kat. 6, il. 6 Sosjerka w kształcie łódki
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW, 2 oraz drukowany znak – typ 2 
i niebieska drukowana litera D
wys. 14,5 cm
mnki/r/2891

sosjerka łódkowa na połączonej z korpusem podstaw-
ce na rzucie owalu o wgłębionym dnie przechodzącym łu-
kiem we wręb. kołnierz o falistym profi lu zarysowanym 
10 łukami. na kołnierzu przechodzący na wręb szeroki 
niebieski szlak ornamentalny: przy krawędzi łańcuch 
z rombów, niżej punktowanie i szeroki fryz z wydłużo-
nych pól zamkniętych u góry i u dołu zębami z perełko-
waniem, wypełniają je na przemian ulistnione gałązki 
i skośna kratka. na dnie osadzona jest przesunięta ze 
środka, profi lowana, szersza u dołu stopa, na której 
umieszczono łódkowaty korpus naczynia. korpus na ze-
wnątrz podzielony wałeczkowatymi puklowaniami, pod-
kreślającymi zarazem wykrój brzegu, z mocno wzniesioną 
i rozszerzoną partią wylewu oraz wysokim – umieszczo-
nym po przeciwnej stronie uchwytem w kształcie ptasiej 
głowy osadzonej na wygiętej, rozszerzonej ku dołowi szyi 
o plastycznie podkreślonym upierzeniu. poniżej wylewu 
czarna scena: na tle rozpadlin i skał oraz rosnących w głę-
bi niskich krzewów ruiny zamku na wzgórzu (fragmenty 
dwóch ścian, wieża, część obwarowań). Wzdłuż dłuższych 
boków poniżej krawędzi i nasady uchwytu, na głowie pta-
ka oraz na wewnętrznej krawędzi wylewu – wydłużone 
niebieskie kompozycje kwiatowe z centralną polną różą, 
powojem i drobnymi kwiatkami w otoczeniu listków.
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uwagi: sosjerka o analogicznej formie w zbiorach 
muzeum zamkowego w malborku; porównaj u. ja-
strzembska, Fajans polski…, kat. 33, b.p. podobną for-
mę ma sosjerka z wytwórni w kole ze zbiorów muzeum 
narodowego w krakowie, datowana na lata 1840-1850; 
porównaj m. starzewska, m. jeżewska, Polski fajans, 
ryc. 83, b.p.

Kat. 7, il. 7 Talerzyk z przedstawieniem nosiwody
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,6 cm, śred.: 9,1 cm 
mnki/r/2894

talerzyk głęboki o wyodrębnionym kolistym dnie, ni-
skim łukowym wrębie i skierowanym ku górze kołnierzu 
o falistym obrysie; na nim przechodzący na wręb szero-
ki czarny szlak ornamentalny: drobne perełkowanie oraz 
gęsta romboidalna siateczka ograniczona przy krawędzi 
ząbkowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem złożonym 
z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajowych i grze-
bieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane kompozycje 
z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających z wijących 
się gałązek. W lustrze czarna scena: na pierwszym pla-
nie mężczyzna w kaftanie, krótkich bufi astych spodniach 
dźwigający wiadra zawieszone na drewnianym nosidle. 
po lewej stronie czworoboczna studnia, do której spływa 
woda z pobliskiej skały. W głębi po prawej stronie zarysy 
budowli o wysokim stromym dachu i dwóch wieżach, nad 
którymi fruwają ptaki. W tle szczyty górskie i chmury. 

Kat. 8, il. 8, 9 Półmisek ze sceną rodzajową 
w parku

1850-1860
sygnatura: znak drukowany – typ 3
wys. 3,9 cm; śred.: 33,9 cm
mnki/r/1204

półmisek na rzucie koła, lekko wgłębiony, o skośnie 
ku górze skierowanym kołnierzu, na którym szeroki nie-
bieski szlak ornamentalny: rozbudowane stylizowane 
motywy chrząstkowe tworzące zygzakowaty lambrekin, 
pola zygzaka od strony dna wypełnia drobna romboidal-
na siateczka ograniczona u dołu elementami w kształcie 
wydłużonych rombów; przy krawędzi kołnierza ząbki 
i perełkowanie. W lustrze czarna scena: dwie damy 
i mężczyzna w parku; z prawej strony fontanna, a za nią 
na cokole dekoracyjny wazon; mniejszy wazon z lewej 

Fajans ćmielowski z dekoracją drukowaną ze zbiorów MNKi



128

strony. W głębi drzewa i antykizująca kolista budowla 
z kolumnadą. 

Kat. 9, il. �0 Talerz płytki ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW, oraz znak drukowany – typ 3
wys. 3 cm; śred.: 24,1 i 15,2 cm
mnki/r/1205

talerz płytki o wyodrębnionym kolistym dnie, ni-
skim łukowym wrębie i skierowanym ku górze kołnie-
rzu, na którym szeroki szlak ornamentalny: drobne 
perełkowanie oraz gęsta romboidalna siateczka ograni-
czona przy krawędzi ząbkowaniem, a od dołu mięsistym 
ornamentem złożonym z motywów ceowych, chrząst-
kowych, rokajowych i grzebieniowych oraz akantu. ni-
żej rozbudowane kompozycje z różnorodnych kwiatów 
i liści wyrastających z wijących się gałązek. W lustrze 
czarna scena: na pierwszym planie stojąca nad rzeką 
kobieta w kapeluszu, z prawej strony grupa wysokich 
drzew i krzewów; na rzece łódka z dwiema kobietami; 
w głębi łukowy most kamienny łączący dwa brzegi rze-
ki, a z lewej architektura miejska, w tle skaliste wzgórza 
z zarysami drzew.

uwagi: analogiczna scena na półmisku kat. 21.

Kat. �0, il. ��, �2 Talerzyk płytki ze sceną w parku
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW, 1 oraz znak drukowany – typ 3
wys. 2,4 cm; śred.: 20,4 i 10,3 cm
mnki/r/1206

talerzyk płytki deserowy o wyodrębnionym kolistym 
dnie, niskim łukowym wrębie i skierowanym ku górze 
kołnierzu o falistym obrysie; na nim przechodzący na 
wręb szeroki szlak ornamentalny: drobne perełkowanie 
oraz gęsta romboidalna siateczka ograniczona przy kra-
wędzi ząbkowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem 
złożonym z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajo-
wych i grzebieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane 
kompozycje z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających 
z wijących się gałązek. W lustrze czarna scena: mężczy-
zna widoczny z profi lu w krótkim (renesansowym) stroju, 
oparty na lewym łokciu o balustradę z trzema tralkami, 
prawa ręka oparta na biodrze. obok balustrady z pra-
wej strony w czworobocznej drewnianej donicy – agawa. 
W głębi, słabo czytelne zarysy architektury.
pod sceną napis w języku francuskim C’est elle!

Magdalena Śniegulska-Gomuła
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Kat. ��, il. �3 Talerzyk płytki ze sceną myśliwską
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,6 cm; śred.: 19,3 i 10,1 cm 
mnki/r/1207

talerzyk o wgłębionym kolistym dnie, niskim łuko-
wym wrębie płynnie przechodzącym w skierowany na 
zewnątrz ku górze kołnierz o 12-bocznie zarysowanym 
brzegu. na kołnierzu szeroki, przechodzący na wręb 
szlak ornamentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta 
romboidalna siateczka ograniczona przy krawędzi ząb-
kowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem złożonym 
z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajowych i grze-
bieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane kompozycje 
z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających z wijących 
się gałązek. W lustrze czarna scena rodzajowa: mężczyzna 
z fuzją, stojący obok drzewa, nieco pochylony ku przodowi 
w krótkim stroju do kolan, w charakterystycznej czapce, 
obok dwa psy. W głębi zarysy budowli o wysokim dachu. 

Kat. �2, il. �4 Talerzyk ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,5 cm; śred.: 19,3 i 10,3 cm
mnki/r/1208

talerzyk głęboki o niskim łukowym wrębie płyn-
nie przechodzącym w skierowany ku górze kołnierz 
z 12 promienistymi puklami o łukowo obrysowanym brze-
gu. na kołnierzu szeroki, przechodzący na wręb szlak 
ornamentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta rombo-
idalna siatka ograniczona przy krawędzi ząbkowaniem, 
a od dołu mięsistym ornamentem złożonym z motywów 
ceowych, chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych 
oraz akantu. niżej rozbudowane kompozycje z różnorod-
nych kwiatów i liści wyrastających z wijących się gałązek. 
W lustrze czarna scena rodzajowa: na tle małego domku 
ustawionego szczytowo i otoczonego wysokimi drzewami 
oraz parkanem siedzi kobieta w długiej sukni i w kapelu-
szu na głowie, doi kozę.

Kat. �3, il. �5 Talerzyk ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,7 cm; śred.: 19,5 i 10,2 cm
mnki/r/1209

Forma i dekoracja analogiczne jak na talerzyku kat. 12

Fajans ćmielowski z dekoracją drukowaną ze zbiorów MNKi



130

Kat. �4, il. �6 Talerzyk ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,7 cm; śred.: 19 cm
mnki/r/3145

Forma i dekoracja analogiczne jak na talerzykach 
kat. 12, kat. 13.

Kat. �5, il. �7, �8 Talerzyk płytki ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk ćmieLoW oraz drukowany znak – typ 3
wys. 1,8 cm, śred.: 18,5 cm
mnki/r/3461

talerzyk deserowy na rzucie koła. na kołnierzu sze-
roki, przechodzący na wręb szlak ornamentalny: drobne 
perełkowanie oraz gęsta romboidalna siatka ograniczo-
na przy krawędzi ząbkowaniem, a od dołu mięsistym 
ornamentem złożonym z motywów ceowych, chrząst-
kowych, rokajowych i grzebieniowych oraz akantu. ni-
żej rozbudowane kompozycje z różnorodnych kwiatów 
i liści wyrastających z wijących się gałązek. W lustrze 
czarna scenka rodzajowa jak na talerzykach kat. 12 
– kat. 14.

Kat. �6, il. �9 Talerz płytki ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3 cm; śred.: 23,8 cm
mnki/r/1210

talerz płytki o wgłębionym kolistym dnie, niskim 
łukowym wrębie płynnie przechodzącym w skierowany 
ku górze kołnierz, na którym szeroki, przechodzący na 
wręb szlak ornamentalny: drobne perełkowanie oraz 
gęsta romboidalna siateczka ograniczona przy krawędzi 
ząbkowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem złożo-
nym z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajowych 
i grzebieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane kom-
pozycje z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających 
z wijących się gałązek. W lustrze czarna scena rodzajo-
wa: na tle małego domku otoczonego płotem i rosnących 
w głębi drzew siedzi na klocku pasterz podparty laską. 
obok z lewej dwie krowy: leżąca i stojąca. W tle zarysy 
budynku z wieżą.

Magdalena Śniegulska-Gomuła
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Kat. �7, il. 20 Talerzyk głęboki ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,2 cm; śred.: 17,6 cm
mnki/r/3146

talerzyk głęboki o 12-bocznym kołnierzu, na którym 
szeroki szlak ornamentalny: drobne perełkowanie oraz 
gęsta romboidalna siateczka ograniczona przy krawędzi 
ząbkowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem złożo-
nym z motywów ceowych, rokajowych i akantu. niżej 
rozbudowane kompozycje z różnorodnych kwiatów i liści 
wyrastających z wijących się gałązek. na dnie czarna sce-
na analogiczna do tej na talerzu kat. 16.

Kat. �8, il. 2� Talerz płytki z papugą
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,1 cm; śred.: 23 i 13,8 cm
mnki/r/1211

talerz płytki, kolisty, lekko wgłębiony o prostym wrę-
bie i skośnie ku górze skierowanym kołnierzu, na którym 
szeroki zróżnicowany walorowo szlak ornamentalny: 
rozbudowane stylizowane motywy chrząstkowe tworzą-
ce zygzakowaty lambrekin, pola zygzaka od strony dna 
wypełnia drobna romboidalna siatka ograniczona u dołu 
perełkowaniem. od strony krawędzi – drobne kwiatusz-
ki i motywy soczewkowate; przy krawędzi ząbkowanie. 
W lustrze papuga siedząca na drzewie, widoczny frag-
ment uciętego pnia i ulistnione gałązki. Dekoracja w ko-
lorze zielonym.

uwagi: analogiczne talerze z ptakami w zbiorach mu-
zeum narodowego w krakowie; porównaj: B. kołodziejo-
wa, z.m. stadnicki, Zakłady porcelany Ćmielów, kraków 
1986, ryc. 44.

Kat. �9, il. 22 Talerzyk płytki ze sceną w typu Willow
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW i 5
wys. 3 cm; śred.: 17,5 i 9,1 cm
mnki/r/1212

talerzyk deserowy mocno wgłębiony, o łukowym 
wrębie i skośnie ku górze skierowanym kołnierzu 
o dwunastobocznie zarysowanej krawędzi; na nim zielony, 
szeroki, przechodzący na wręb zróżnicowany walorowo 
szlak ornamentalny: rozbudowane stylizowane motywy 
chrząstkowe i kwiatowe tworzące zygzakowaty lambre-
kin (ośmiokrotnie powtórzony); pola zygzaka od strony 
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dna wypełnia drobna romboidalna siateczka ograniczo-
na u dołu perełkowaniem. od strony krawędzi – drobne 
kwiatuszki i motywy soczewkowate; przy krawędzi ząb-
kowanie. W lustrze dekoracja typu Willow: pejzaż wodny 
z dżonką, na wysepkach różnej wielkości budowle o cha-
rakterystycznych podwiniętych pagodowych daszkach; 
wokół stylizowana roślinność. 

uwagi: talerz ze sceną zapewne wg tego samego 
pierwowzoru grafi cznego z wytwórni fajansu w schram-
bergu założonej w 1820 roku; porównaj H. kronberger-
Frentzen, Altes Bildergeschirr. Bilderdruck auf Steingut 
aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen, 
tübingen 1964, il. 64, s. 74.

Kat. 20, il. 23 Talerzyk głęboki ze sceną typu Willow
1850-1860
 sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,6 cm, śred.: 19,3 cm
mnki/r/3144

talerzyk głęboki o 12-bocznym kołnierzu zdobionym 
na całej szerokości drukowanym niebieskim pasem or-
namentu, składającego się z rokokowych wolut, stylizo-
wanych kwiatów róży, goździków, liści akantu i innych 
drobnych kwiatków, przy krawędzi kołnierza szlaczek 
z ząbków i punktów. na dnie czarna scena w typie chiń-
skim analogiczna jak na talerzu kat. 18.

Kat. 2�, il. 24 Półmisek ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk D i trójkąt oraz znak drukowany – typ 2
wys. 3,3 cm; śred.: 35,4 i 24,5 cm
mnki/r/1213

półmisek duży owalny, lekko wgłębiony o prostym 
wrębie i skośnie ku górze skierowanym kołnierzu, na 
którym szeroki, niebieski, zróżnicowany walorowo 
szlak ornamentalny: rozbudowane stylizowane moty-
wy chrząstkowe tworzące zygzakowaty lambrekin, pola 
zygzaka od strony dna wypełnia drobna romboidalna 
siateczka ograniczona u dołu perełkowaniem. od strony 
krawędzi – drobne kwiatuszki i motywy soczewkowate; 
przy krawędzi ząbkowanie. W lustrze czarna scena ro-
dzajowa analogiczna jak na talerzu kat. 9.

Magdalena Śniegulska-Gomuła
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Kat. 22, il. 25 Talerz płytki ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk D oraz znak drukowany – typ 2
wys. 3 cm; śred.: 23,1 i 13,2 cm
mnki/r/1214

talerz płytki o wgłębionym kolistym dnie, niskim 
łukowym wrębie płynnie przechodzącym w skierowany 
na zewnątrz ku górze kołnierz, na nim szeroki, przecho-
dzący na wręb szlak ornamentalny: drobne perełkowanie 
oraz gęsta romboidalna siateczka ograniczona przy kra-
wędzi ząbkowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem 
złożonym z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajo-
wych i grzebieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane 
kompozycje z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających 
z wijących się gałązek. W lustrze dna czarna scena ro-
dzajowa: na pierwszym planie tańcząca para: dziewczyna 
z kastanietami w rękach, w krótkiej, przybranej kwiata-
mi sukience i mężczyzna w obcisłych krótkich spodniach, 
koszuli i kamizelce. W głębi z prawej strony siedzi męż-
czyzna, grający na mandolinie ubrany w pelerynę i kape-
lusz z szerokim rondem. W tle krzewy i zarysy skał. pod 
sceną napis z nazwą tańca: Le FanDanGo.

Kat. 23, il. 26 Półmisek ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW, 4 oraz znak drukowany – typ 4
wys. 4 cm; śred.: 31 cm
mnki/r/2892

półmisek okrągły o wgłębionym kolistym dnie, niskim 
skośnym wrębie przechodzącym w skierowany ku górze 
kołnierz, na którym szeroki, przechodzący na wręb szlak 
ornamentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta romboi-
dalna siateczka ograniczona przy krawędzi ząbkowaniem, 
a od dołu mięsistym ornamentem złożonym z motywów 
ceowych, chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych 
oraz akantu. niżej rozbudowane kompozycje z różnorod-
nych kwiatów i liści wyrastających z wijących się gałązek.

W lustrze scena rodzajowa analogiczna jak na talerzu 
kat. 22.

Kat. 24, il. 27 Talerz płytki ze sceną rodzajową 
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW oraz znak drukowany – typ 2
wys. 3,6 cm; śred.: 24,1 i 15,3 cm 
mnki/r/1215

talerz płytki o wgłębionym kolistym dnie, niskim 
łukowym wrębie przechodzącym w skierowany ku gó-
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rze kołnierz, na którym szeroki, przechodzący na wręb 
szlak ornamentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta 
romboidalna siateczka ograniczona przy krawędzi ząb-
kowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem złożonym 
z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajowych i grze-
bieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane kompozycje 
z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających z wijących 
się gałązek. W lustrze czarna scena rodzajowa: na pierw-
szym planie dwukołowy wózek zaprzęgnięty w woły 
z siedzącymi trzema postaciami, z lewej strony stojąca 
kobieta z psem, a w głębi dwa drzewa palmowe i krzew. 
po prawej grota skalna z drewnianym płotkiem, a nad 
nią na wzgórzu architektura miejska. W głębi jezioro 
(względnie rzeka) z pływającymi żaglówkami. W tle za-
rysy architektury, a na horyzoncie szczyty górskie.

Kat. 25, il. 28 Talerz płytki z widokiem miasta nad-
morskiego
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW oraz znak drukowany – typ 2
wys. 3,2 cm; śred.: 23,2 i 13,2 cm
mnki/r/1216

talerz płytki o wgłębionym kolistym dnie, niskim 
łukowym wrębie przechodzącym w skierowany ku gó-
rze kołnierz, na którym szeroki, przechodzący na wręb 
szlak ornamentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta 
romboidalna siateczka ograniczona przy krawędzi ząb-
kowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem złożonym 
z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajowych i grze-
bieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane kompozycje 
z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających z wijących 
się gałązek. W lustrze czarna scena: morze z żaglówkami; 
w głębi panorama miasta: wśród architektury miejskiej 
kopuły i wysokie wieże kościołów. 

Kat. 26, il. 29 Miska z widokiem miasta nadmorskiego
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW oraz znak drukowany – typ 2
wys. 5,6 cm; śred.: 23,3 i 14,6 cm
mnki/r/2893

miska kolista o mocno wgłębionym dnie płynnie 
przechodzącym w wysoki rozchylony u góry, pionowo 
puklowany przy samym brzegu kołnierz, o krawędzi 
zarysowanej falistą linią. na wewnętrznej i zewnętrz-
nej partii kołnierza szeroki szlak ornamentalny: drobne 
perełkowanie oraz gęsta romboidalna siateczka ograni-
czona przy krawędzi ząbkowaniem, a od dołu mięsistym 
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ornamentem złożonym z motywów ceowych, chrząstko-
wych, rokajowych i grzebieniowych oraz akantu. niżej 
rozbudowane kompozycje z różnorodnych kwiatów i liści 
wyrastających z wijących się gałązek. W lustrze czarna 
scena rodzajowa: na pierwszym planie zakotwiczona przy 
brzegu żaglówka i mężczyzna toczący ku niej beczkę. 
W głębi po wodzie pływają żaglowiec i dwie małe łódki. 
z lewej w tle na wyspie zabudowania z kościołem z ko-
pułą.

Kat. 27, il. 30 Miseczka ze sceną myśliwską
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW i 9 oraz znak drukowany 
– typ 5
wys. 5,6 cm; śred.: 13,5 i 7 cm
mnki/r/1217

miseczka kolista, mocno wgłębiona, osadzona na 
węższej pierścieniowej stopce. na wewnętrznej i we-
wnętrznej partii kołnierza szerokie, szlaki ornamental-
ne: drobne perełkowanie oraz gęsta romboidalna sia-
teczka ograniczona przy krawędzi ząbkowaniem, a od 
dołu mięsistym ornamentem złożonym z motywów ceo-
wych, chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych oraz 
akantu. niżej rozbudowane kompozycje z różnorodnych 
kwiatów i liści wyrastających z wijących się gałązek. 
na dnie czarna scena: widoczny z profi lu i pochylony ku 
przodowi mężczyzna z fuzją, obok niego dwa psy. z pra-
wej rozłożyste drzewo, w głębi zarysy domu o wysokim 
stromym dachu. 

Kat. 28, il. 3�, 32 Miseczka ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW, 6,14 oraz znak drukowany – typ 2
wys. 6,1 cm; śred.: 13,9 i 7 cm
mnki/r/1218 

miseczka kolista, mocno wgłębiona, osadzona na węż-
szej pierścieniowej stopce. na wewnętrznej i zewnętrznej 
partii kołnierza szerokie, szlaki ornamentalne: drobne 
perełkowanie oraz gęsta romboidalna siateczka ograni-
czona przy krawędzi ząbkowaniem, a od dołu mięsistym 
ornamentem złożonym z motywów ceowych, chrząstko-
wych, rokajowych i grzebieniowych oraz akantu. niżej 
rozbudowane kompozycje z różnorodnych kwiatów i liści 
wyrastających z wijących się gałązek. na dnie czarna sce-
na: dziewczyna widoczna z profi lu nabierająca dzbanem 
wodę ze źródła; wokół niej fragment ogrodu, a w oddali 
wśród drzew budowla nakryta cebulastą kopułą. 
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Kat. 29, il. 33 Patera ośmioboczna ze sceną w parku
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW, 3 oraz drukowany znak – typ 2
wys. 5,8 cm, 23,3 x 23 cm
mnki/r/3139

patera ośmioboczna na regularnym rzucie, wgłębio-
na, zdobiona drukiem podszkliwnym. kołnierz dekoro-
wany kobaltowym fryzem imitującym koronkę: taśma 
o nieregularnej linii nawiązującej do ornamentu rocaille 
i towarzyszące jej pola wypełniane drobną kratką, na osi 
każdego boku wrzecionowaty element dekoracyjny oraz 
drobne kwiatuszki i punkty; górna krawędź fryzu zazna-
czona ząbkami. W lustrze czarna scena parkowa: trzy 
osoby przy ogrodowej rzeźbie – kobieta z gitarą siedzi 
na ławce, obok druga kobieta siedząca na ziemi i stojący 
mężczyzna z psem; w tle zarysy budynków (pałacu).

uwagi: analogiczna scenka na paterze z muzeum 
narodowego w Warszawie; porównaj m. starzewska, 
m. jeżewska, Polski fajans, Wrocław – Warszawa – kra-
ków – Gdańsk 1978, il. V, b.p.

Kat. 30, il. 34 Talerz płytki ze sceną myśliwską
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW oraz drukowany znak – typ 2
wys. 2,4 cm; śred.: 20,5 cm
mnki/r/3147

talerz płytki o niskim łukowym wrębie płynnie 
przechodzącym w skierowany ku górze kołnierz z 12 
promienistymi puklami o łukowo obrysowanym brzegu. 
na kołnierzu szeroki, przechodzący na wręb szlak orna-
mentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta romboidalna 
siatka ograniczona przy krawędzi ząbkowaniem, a od 
dołu mięsistym ornamentem złożonym z motywów ceo-
wych, chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych oraz 
akantu. niżej rozbudowane kompozycje z różnorodnych 
kwiatów i liści wyrastających z wijących się gałązek. 
W lustrze czarno-szara scena myśliwska: mężczyzna 
ze strzelbą upadający na mostku, u jego stóp psy.

Kat. 3� il. 35 Talerzyk płytki ze sceną arabską
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW oraz drukowany znak – typ 4
wys. 2,5 cm; śred.: 20,5 cm
mnki/r/3148

talerz płytki o niskim łukowym wrębie płynnie 
przechodzącym w skierowany ku górze kołnierz z 12 
promienistymi puklami o łukowo obrysowanym brzegu. 
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na kołnierzu szeroki, przechodzący na wręb szlak orna-
mentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta romboidalna 
siatka ograniczona przy krawędzi ząbkowaniem, a od 
dołu mięsistym ornamentem złożonym z motywów ceo-
wych, chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych oraz 
akantu. niżej rozbudowane kompozycje z różnorodnych 
kwiatów i liści wyrastających z wijących się gałązek. 
W lustrze czarna scena: mężczyźni na koniach, ubrani 
w stroje arabskie, trzymający strzelby ukazani w górzy-
sto-pustynnym krajobrazie; poniżej napis Die Ankunft 
der Tunesya Arme.

Kat. 32, il. 36, 37 Talerzyk płytki ze sceną w parku
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW, 1 oraz drukowany znak – typ 3
wys. 1,8 cm; śred.: 17,9 cm
mnki/r/3149

talerz płytki o niskim łukowym wrębie płynnie 
przechodzącym w skierowany ku górze kołnierz z 12 
promienistymi puklami o łukowo obrysowanym brzegu. 
na kołnierzu szeroki, przechodzący na wręb szlak orna-
mentalny: drobne perełkowanie oraz gęsta romboidalna 
siatka ograniczona przy krawędzi ząbkowaniem, a od 
dołu mięsistym ornamentem złożonym z motywów ceo-
wych, chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych oraz 
akantu. niżej rozbudowane kompozycje z różnorodnych 
kwiatów i liści wyrastających z wijących się gałązek. 
W lustrze czarna scena: na tarasie z kamienną balustra-
dą po lewej stronie kobieta siedząca na ławce; przy niej 
piesek; po prawej mężczyzna z mandoliną; w tle park.

Kat. 33, il. 38, 39 Talerz płytki ze sceną rodzajową
1850-1860
sygnatura: wycisk ćmieLoW, 9 oraz drukowany znak – typ 3  
wys. 2,7 cm, śred.: 22,2 cm
mnki/r/3459

talerz płytki, kolisty, lekko wgłębiony o prostym 
wrębie i skośnie ku górze skierowanym kołnierzu, na 
którym szeroki zróżnicowany walorowo szlak ornamen-
talny: drobne perełkowanie oraz gęsta romboidalna siat-
ka ograniczona przy krawędzi ząbkowaniem, a od dołu 
mięsistym ornamentem złożonym z motywów ceowych, 
chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych oraz akan-
tu. niżej rozbudowane kompozycje z różnorodnych kwia-
tów i liści wyrastających z wijących się gałązek. W lustrze 
czarna wielofi guralna scenka rodzajowa z odpoczywają-
cymi żniwiarzami na tle chaty i pejzażu. W środku sto-
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jący mężczyzna z sierpem, po lewej klęczący mężczyzna 
wiąże snopek. z prawej przy ustawionych snopkach dwie 
siedzące kobiety bawią się z trzymanym na kolanach ma-
łym dzieckiem. W głębi murowany dom z ogrodzeniem 
na pierwszym planie, płynąca w głąb zakolami rzeka oraz 
kościółek z wieżą.

Kat. 34, il. 40, 4� Talerz płytki ze sceną w parku
1850-1860
sygnatura: wycisk CmieLoW
wys. 3,7 cm, śred.: 24 cm
mnki/r/3460

talerz płytki, kolisty, lekko wgłębiony o prostym 
wrębie i skośnie ku górze skierowanym kołnierzu, na 
którym szeroki zróżnicowany walorowo szlak ornamen-
talny: drobne perełkowanie oraz gęsta romboidalna siat-
ka ograniczona przy krawędzi ząbkowaniem, a od dołu 
mięsistym ornamentem złożonym z motywów ceowych, 
chrząstkowych, rokajowych i grzebieniowych oraz akan-
tu. niżej rozbudowane kompozycje z różnorodnych kwia-
tów i liści wyrastających z wijących się gałązek. W lu-
strze czarna scenka rodzajowa z kobietą grającą na lutni 
w towarzystwie dwóch mężczyzn: jeden z nich siedzi obok 
na ziemi, drugi stoi z długą kopią, w pobliżu niego pies. 
po bokach balustrady z wazami na wydzielonych coko-
łach, w głębi lekko przesłonięty drzewami pałac o klasy-
cystycznych formach. z prawej wśród drzew na wzgórku 
wieloboczna wieża, na dalszym planie jezioro lub zatoka 
morska, a na drugim brzegu wysokie góry. architektura 
i pejzaż z wysokimi topolami o włoskich cechach. 

Kat. 35, il. 42, 43 Talerz płytki z pejzażem z ruinami
1850-1860
sygnatura: wycisk ćmieLoW oraz drukowany znak – typ 1; 
ryty numer 10
wys. 3,4 cm, śred.: 24,5 cm
mnki/r/3462

talerz płytki, kolisty, lekko wgłębiony o prostym 
wrębie i skośnie ku górze skierowanym kołnierzu, na 
którym niebieski fryz z ośmiu podwieszonych lambre-
kinów z rombowej siateczki o falbankowo wykończo-
nych brzegach, między łukami podwieszone frędzle. 
W lustrze czarny pejzaż z ruinami średniowiecznego 
obronnego zamku na wysokim wzgórzu, do którego 
prowadzi droga z kamiennym mostkiem. na jego pra-
wym obmurowaniu siedzi kobieta w stroju podróżnym 
z lat 1815-1830. 
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Kat. 36, il. 44 Półmisek na jesiotra
ok. 1860
sygnatura: dwukrotnie wycisk CmieLoW, oraz drukowany 
znak – typ 2
wys. 4 cm, 78,5 x 26,8 cm
mnki/r/3137

półmisek na jesiotra mocno wydłużony, owalny, po-
kryty kobaltową, zróżnicowaną walorowo, gęstą arabes-
ką roślinną złożoną z giętych w różnych kierunkach ulist-
nionych gałązek i stylizowanych, fantazyjnych, drobnych 
kwiatów kilku rodzajów. 

Kat. 37, il. 45 Talerz płytki z niebieskim wzorem tape-
towym
ok. 1860
sygnatura: wycisk CmieLoW oraz drukowany znak – typ 2
wys. 3,5 cm, śred.: 24 cm
mnki/r/3457

talerz płytki. Lustro i kołnierz pokryte kobaltową, 
zróżnicowaną walorowo, gęstą arabeską roślinną złożoną 
z giętych w różnych kierunkach ulistnionych gałązek i sty-
lizowanych, fantazyjnych, drobnych kwiatów. 

Kat. 38, il. 46 Talerz płytki z niebieskim wzorem 
tapetowym
ok. 1860
sygnatura: wycisk CmieLoW oraz drukowany znak – typ 3
wys. 3,6 cm, śred.: 24 cm
mnki/r/3458

Forma i dekoracja analogiczne jak na talerzu kat. 37.

Kat. 39, il. 47 Waza z dekoracją tapetową
ok. 1860
sygnatura: wycisk ćmieLoW, 3 oraz drukowany znak – typ 2; 
wewnątrz stopy niebieska litera B
wys. 14,8 cm; 12,6 x 9 cm
mnki/mat/r/127

Waza dwuuszna bez pokrywy. stopa na rzucie owa-
lu, podkreślona na brzegu profi lem, przechodzi w węż-
szy, cylindryczny, krótki trzon. korpus o półowoidal-
nym kształcie, przechodzi uskokowo, łukiem wklęsłym 
w węższy kołnierz o wyraźnie zaznaczonym wrębie, za-
giętym do wewnątrz naczynia. ucho taśmowe, plastycz-
nie formowane, wychodzące łukiem z dolnej części kor-
pusu ponad krawędź górną wazy i łączące się z korpusem 
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w jego najszerszej partii na kształt wiązki liści palmo-
wych (drugie ucho dorobione współcześnie); grzbiet ucha 
ze wzdłużnym żłobkowaniem. powierzchnia wazy pokry-
ta kobaltową, zróżnicowaną walorowo, gęstą arabeską 
roślinną złożoną z giętych w różnych kierunkach ulist-
nionych gałązek i stylizowanych, fantazyjnych, drobnych 
kwiatów kilku rodzajów. 

Kat. 40, il. 48, 49 Salaterka ośmioboczna z ruinami 
pałacu w Łobzowie
1863-1882
sygnatura: wycisk Cmie
wys. 7 cm; śred.: 27,7 i 16,8 cm
mnki/r/2807

salaterka ośmioboczna o mocno wgłębionym dnie, 
osadzona na węższej wyodrębnionej ośmiobocznej stopce. 
od wewnątrz ośmiobok kołnierza wyznaczają promieni-
ste rowki. na wewnętrznej i zewnętrznej partii kołnierza 
szerokie, szlaki ornamentalne: drobne perełkowanie oraz 
gęsta romboidalna siateczka ograniczona przy krawędzi 
ząbkowaniem, a od dołu mięsistym ornamentem złożo-
nym z motywów ceowych, chrząstkowych, rokajowych 
i grzebieniowych oraz akantu. niżej rozbudowane kom-
pozycje z różnorodnych kwiatów i liści wyrastających 
z sinusoidalnie wijących się gałązek. na dnie czarny pej-
zaż ze sztafażem z widokiem ruin pałacu w Łobzowie: 
na pierwszym planie trzy kobiety w strojach ludowych 
– krakowskich, obok na wodzie łódź odpychana kijem od 
brzegu przez stojącego na niej mężczyznę. z lewej na tle 
wysokich drzew rozrzucone wśród krzewów elementy 
architektoniczne. W głębi za wodą na tle pagórkowatego 
pejzażu – fragment zrujnowanego jednopiętrowego pała-
cu: trzyosiowa ściana ujęta na jednym narożu w bonio-
wanie, drugi narożnik zburzony, wewnątrz zrujnowany 
dziedziniec z fragmentami arkadowań, z prawej budynek 
gospodarczy i mur otaczający park z wysokimi drzewami. 
pod sceną napis: paŁaC W ŁoBzoWie przy krako-
wie

uwagi: Według rysunku zygmunta Vogla (1764-1826) 
przedstawiającego widok zamku w Łobzowie od strony 
stawu. znana jest akwaforta wykonana przez jana Freya 
w 1806 roku wg rysunku z. Vogla. rysunek zaginął. 
W 1836 roku w krakowie został wydany album z wido-
kami miasta krakowa i jego okolic, opracowany przez 
jana nepomucena Głowackiego na podstawie rysunków 
zygmunta Vogla.
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Kat. 4�, il. 50 Półmisek ze sceną w parku
1863-1882
sygnatura: wycisk CmieLoW, oraz drukowany znak – typ 2
wys. 4 cm, 45,3 x 32,7 cm
mnki/r/3138

półmisek owalny, na kołnierzu błękitna dekoracja 
z podwieszonych lambrekinów wypełnionych ornamen-
tem sieciowym. na dnie czarna scena fi guralna, analo-
giczna jak na koszyczku kat. 1.
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CmieLóW FaienCe WitH printeD DeCoration in tHe CoLLeCtions 
oF tHe nationaL museum in kieLCe

still existing today, well-known for its high quality porcelain products, Cmielów factory 
was at its beginning a faience workshop. Following the example of the nineteenth-cen-
tury european factories, Cmielow plant produced utility pottery designed for the gene-
ral public, and its products were characterized by solid workmanship and low prices. in 
the two-hundred-year history of the plant, the period, in which faience vessels with prin-
ted decoration were produced, was relatively short and confined to the years 1849-1882.  
a bill preserved in the szczuczyn archives for the years 1849-1950 finally clarifies the date  
of introduction of chalcographic prints for decorating faience. Gabriel Weiss (1837-1863) 
was then the head of the factory. it was he who transformed the old pottery workshop into 
a multi-departmental, well-organized factory. Decorations of the vessels produced at that 
time were modeled on the British wares of bichrome pattern. the best preserved items are, 
respectively, plates, platters, bowls and saladiers, the latter frequently of octagonal plan. 
there are also jugs in many different shapes, and gravy-boats. all of them with decorative 
prints. at Weiss’s time, foreign patterns, mostly French but perhaps also english and Ger-
man, were used. among the ornamental motifs usually placed at the bottom of the vessels 
were landscapes with architecture and staffage, the architecture being in Bavarian, italian 
or even oriental styles. also mountain, coastal, genre, rustic or hunting scenes were popu-
lar.  the first one who introduced native motifs on a larger scale - with a view to increasing 
patriotic sentiments of the people in the period of the january uprising - was kazimierz 
Cybulski, the factory’s subsequent owner. Hence pictures of polish historic buildings on 
the wares, as in case of an octagonal salad-bowl in the kielce collection with a depiction 
of Lobzow palace, based on a zygmunt Vogel’s drawing. Cybulski changed the previous 
production profile, almost entirely giving up faience. instead, he developed production of 
porcelain and stoneware, and for a short period also majolica was produced in Cmielów.
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