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S
Produkcja porcelany to ceniona i  od dwóch stuleci ważna 

gałąź wałbrzyskiego przemysłu. Choć to tradycja tak dłu-
ga, pozostaje w cieniu górnictwa, gdy mówimy o przeszłości 

i  zakładów motoryzacyjnych, gdy opisujemy teraźniejszość. Tym-
czasem niepozbawione wzlotów i  upadków losy porcelanowego 
zagłębia to historia burzliwa, dzieje budowania marki dla naszego 
miasta wielce zasłużonej i nadal perspektywicznej. 

Doceniliśmy tę branżę, otwierając w 2015 roku jedyne w Polsce 
Muzeum Porcelany. Jej znaczenie podkreśla 10 tysięcy eksponatów 
zaliczanych do najbogatszych kolekcji historycznej porcelany ślą-
skiej. Obecnie przyszła pora na wydawnictwo. 

Czytelnikom, miłośnikom Wałbrzycha i wałbrzyskiej porcelany 
życzę ciekawej lektury. 

Prezydent Wałbrzycha

dr Roman Szełemej
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GW okresie przedwojennym na Śląsku istniało około pięć-
dziesiąt zakładów produkujących wyroby ceramiczne. 
Największe z nich wytwarzające porcelanowe naczynia 

stołowe usytuowane były w Wałbrzychu i jego okolicach. Dzięki ha-
słu „Najwyższa jakość po przystępnych cenach” producenci porcela-
ny na Śląsku przyczynili się, na przestrzeni XIX i początku XX wieku, 
do upowszechniania porcelany jako dobra użytkowego w szerokich 
warstwach społeczeństwa. Równocześnie produkowano artykuły 
luksusowe o atrakcyjnych formach i bogatych dekoracjach. Dewiza 
ta przejęta została przez polskich wytwórców porcelany.

Powstałe w 2019 roku Stowarzyszenie Ceramików Polskich po-
stawiło sobie za jeden z  głównych celów, aby popularyzować hi-
storię przemysłu porcelanowego. Pragniemy przypominać jego 
osiągnięcia oraz znaczenie w  rozwoju społeczno-gospodarczym 
Wałbrzycha i  całego regionu. Dzięki dotacji ze środków finanso-
wych Gminy Wałbrzych oraz zaangażowania członków Stowarzy-
szenia przedstawiamy Państwu historię i  teraźniejszość wałbrzy-
skiej porcelany.

Prezes Stowarzyszenia Ceramików Polskich 

dr inż. Andrzej Gniazdowski
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WAŁBRZYSKA PORCELANA 
KONTYNUATOREM NAJLEPSZYCH 

TRADYCJI

Porcelana od wieków zachwyca, jej piękno fascynuje i budzi nieodpartą chęć posiada-
nia. Wszystko zaczęło się w Chinach, gdzie w VII wieku zaczęto wytwarzać ją na szerszą 
skalę. Była to sztuka wysoko ceniona do tego stopnia, że niejednokrotnie przewyższała 
cenę złota. Stąd nazywano ją „biały złotem”.

Europa poznała porcelanę dzięki słynnemu podróżnikowi Marco Polo, który przywiózł ją na 
stary kontynent. Tutaj również budziła zachwyt i była bardzo droga - bywały czasy, gdy cena 
serwisu porcelanowego stanowiła równowartość majątku ziemskiego czy kilku wsi. Czynio-
no więc usilne starania, by odkryć tajniki jej wytwarzania. Początkiem była produkcja fajansu, 
z którego wyroby starano się upodobnić do oryginalnej, chińskiej porcelany poprzez zastosowa-
nie podobnej formy i charakterystycznych kobaltowych dekoracji podszkliwnych na białym tle. 

Strzeżona przez Chińczyków receptura wytwarzania porcelany była równie upragnio-
na, co metoda transmutacji rtęci w złoto. Ehrenfried’owi von Tschirnhaus i  Johann’owi 
Böttger’owi, naukowcowi i alchemikowi z Saksonii nie udało się z rtęcią i złotem. Jednak 
na przełomie XVII i XVIII wieku osiągnęli wielki sukces – odkryli tajemnicę wytwarzania 
porcelany. Miśnieńską porcelanę również nazywano „białym złotem”, gdyż zastępowała 
złoto jako królewski podarunek. Produkcja w Miśni początkowo prowadzona była na małą 
skalę, dopiero pod koniec lat dwudziestych XVIII wieku stała się bardziej dostępna. Prze-
mysł porcelanowy rozwijał się również w Turyngii i Bawarii. Innym ośrodkiem europejskiej 
produkcji porcelany była Wielka Brytania, gdzie w 1748 roku Thomas Frye w swojej fabry-
ce Bow we wschodnim Londynie wytworzył pierwszą europejską porcelanę kostną, cienką 
i jednocześnie trwałą, dzięki zawartości 45 proc. spopielonych wołowych kości. 

Na Śląsku wytwórnie porcelany pojawiły się po wojnach napoleońskich. Nowe prawo 
wprowadzone w Prusach (do których należał wówczas Śląsk) zapewniało każdemu wolność 
wykonywania profesji. Przedsiębiorczość zaczęła się dynamicznie rozwijać. Zaowocowało to 
również rozwojem produkcji porcelany na tutejszym terenie. Śląsk wysunął się na czoło pro-
ducentów porcelany w Europie. Sprzyjała temu obfitość złóż surowców niezbędnych do pro-
dukcji i wypalenia porcelany oraz rozwój transportu. W XIX wieku śląskie manufaktury porce-
lany lokowały się w czołówce europejskiej pod względem wielkości produkcji i zatrudnienia. 

WAŁBRZYSKIE „BIAŁE ZŁOTO”

Przełom XVIII i XIX wieku, a szczególnie XIX wiek to dla Wałbrzycha okres szybkiego roz-
woju różnych gałęzi przemysłu. Jedną z najważniejszych stała się produkcja porcelany.

Pierwsza taka wytwórnia na Śląsku powstała w 1820 roku właśnie w Wałbrzychu. Wy-
budował ją kupiec Ernst August Rausch, korzystając z dotacji rządowej. Drugą postawił 
w 1829 roku fabrykant Johann Traugott Hayn. W obu kolejno pracował jako malarz por-
celany Carl Krister, późniejszy potentat na rynku porcelany. 
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W roku 1845 w miejscowości Altwasser (dzisiejsza wałbrzyska dzielnica Stary Zdrój) 
powstała manufaktura porcelany Carla Tielscha. Rozwijała się szybko i należała do naj-
nowocześniejszych w tamtym okresie. 

Kolejne fabryki stanęły w miejscowości Nieder Salzbrunn (obecnie wałbrzyska dziel-
nica Szczawienko). Działały one od drugiej połowy XIX wieku do 30. lat XX wieku. Jedną 
była fabryka Hermanna Ohme, przemysłowca z Lipska, druga należała do Franza Prause. 

Wspomniani producenci wytwarzali dwa rodzaje wyrobów porcelanowych - o  naj-
wyższej jakości wykonania i bogatych zdobieniach oraz mniej wykwintne, tańsze, z my-
ślą o niezamożnych klientach. Dzięki ich dążeniu do wprowadzania nowinek w produkcji, 
branża porcelanowa zyskała szereg przełomowych technologii związanych z  wypałem 
masy porcelanowej i dekoracją wyrobów. 

Nowoczesność w myśleniu ówczesnych właścicieli widoczna była także w ich zaanga-
żowaniu w sprawy socjalne. Z ich inicjatywy budowano osiedla mieszkaniowe, lokalizowa-
ne w pobliżu fabryk. Carl Tielsch, jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku, wprowadził 
fundusze emerytalne dla pracowników, wdów i osób niepełnosprawnych. Jego fundacja 
wspomagała robotników, fundacja Kristera, wspierała ubogich mieszkańców. Właściciele 
fabryk porcelany byli także sponsorami uroczystości i donatorami trwałych przedsięwzięć.

Bogate tradycje dawnych wytwórni porcelany kontynuowały po II wojnie światowej 
wałbrzyskie fabryki tej branży. Dawna firma Carla Kristera z powodzeniem rozwijała się 
jako fabryka „Krzysztof” i funkcjonuje do dziś. Manufaktura Carla Tielsch’a to znana po-
wojenna fabryka porcelany „Wałbrzych”, która przestała istnieć w 2011 roku. Kontynuacją 
dawnych tradycji były również Wałbrzyskie Zakłady Graficzne „Kalkomania”, które działa-
ły od 1945 do 2015 roku i odnosiły sukcesy krajowe oraz zagraniczne. Do 1945 roku był to 
„Zakład Sztuki Ceramicznej Emil Wunderlich & Comp”, największa fabryka produkująca 
kalkomanię dla przemysłu ceramicznego, która powstała w 1896 roku. 

Połączenie znakomitych tradycji oraz współczesności legło u podstaw decyzji o budo-
wie zupełnie nowej Fabryki Porcelany „Książ”, która miała być największą i najnowocze-
śniejszą fabryką porcelany w  Polsce i  Europie. Niesprzyjające realia położyły kres tym 
ambitnym planom. „Książ’ działał tylko w latach 1985 – 2013, jednak pozostawił po sobie 
kolejny, element, budujący znaczącą rolę przemysłu ceramicznego w mieście. To, że Wał-
brzych był liczącym się w Polsce zagłębiem „białego złota” świadczy fakt, że tu zlokali-
zowano w 1972 roku kombinat Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej „Cerpol”, którego 
dyrektorem przez cały okres funkcjonowania pozostawał Józef Turlejski. „Cerpol” skupiał 
wszystkie fabryki ceramiki stołowej w Polsce i działał do lipca 1981 roku. Jedną z jednostek 
organizacyjnych „Cerpolu” był Zakład Badawczo – Rozwojowy, który funkcjonował w ZPS 
„Krzysztof” i pracował również na rzecz wszystkich polskich zakładów tej branży. Około 
stupięćdziesięcioosobowym Zakładem kierował Kazimierz Kantor, znany projektant i au-
tor wielu nowych rozwiązań technologicznych stosowanych w przemyśle ceramicznym. 

Niezapomnianej urody, kształtów i barw wyroby porcelanowe z wałbrzyskich fabryk, 
także innych wytwórni śląskich oraz manufaktur europejskich można oglądać w Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu. Te piękne formy porcelanowe żyją również w zbiorach kolekcjo-
nerów, których jest niemało w Wałbrzychu oraz jego sąsiedztwie.
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Fabryka Porcelany „Krzysztof”ok. 1927 roku wg Hanschmanna i Riemera, Lipsk, ok. 1927 roku

Fabryka Porcelany C. Tielsch w Wałbrzychu wg karty z katalogu z 1853 roku

Manufaktura C. Kristera, 1857 rok

Zdjęcia: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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BOGATA TRADYCJA 

Dawna manufaktura porcelany Carla Kristera – powojenna fabryka „Krzysztof” 
to jedyna wytwórnia porcelany w  Wałbrzychu, która przetrwała wszelkie zawirowa-
nia historii przed oraz po II wojnie światowej i  produkuje nieprzerwanie od 1831 roku.  
W 2020 roku obchodzi swoje 189. urodziny. 

Wielkość i  trwałość firmy Carla Kristera wyrosła na dwóch niewielkich manufaktu-
rach fajansu działających w Wałbrzychu – kupca Ernsta Augusta Rausch’a wybudowanej 
w 1820 roku oraz Johanna Traugotta Hayn’a, uruchomionej w 1829 roku. Wśród zatrud-
nionych pracowników zarówno w jednej jak i drugiej firmie był malarz ceramiki Carl Kri-
ster. W 1831 roku wydzierżawił on wytwórnię Hayn’a, w czym z pewnością pomógł mu 
odpowiedni ożenek i niewielki spadek. 

Już w  1836 roku Carl Krister, dekorator porcelany z  Turyngii, pracujący wcześniej 
w  wielu europejskich fabrykach porcelany, połączył obie manufaktury, tworząc jedno 
przedsiębiorstwo - Krister Porzellan Manufaktur, w przyszłości jedną z największych ma-
nufaktur produkujących porcelanę w Środkowej Europie.

Rozpoczął produkcję od cybuchów do fajek, filiżanek, dzbanków, mleczników i cukier-
nic. Z upływem czasu produkcja koncentrowała się coraz bardziej na zastawach stoło-
wych i wyrobach luksusowych. Początkowo cała produkcja fabryki była transportowana 
konno do Lipska na tamtejsze targi, na których Krister sprzedawał większość swoich to-
warów. W drodze powrotnej wozy przywoziły glinkę porcelanową z Saksonii lub piasek 
i kalcyt z podnóża Karkonoszy. 

W 1840 roku Krister rozpoczął modernizację swojego zakładu. Zaczął od zmiany opa-
lania pieców z węgla drzewnego na kamienny. Od 1853 roku w fabryce pracowały dwie 
wysokociśnieniowe maszyny parowe, napędzające urządzenia fabryczne. 

Od początku Krister produkował porcelanę dobrej jakości w przystępnej cenie, co było 
zaletą jego firmy. Dla zamożnej klienteli w ofercie znalazły się luksusowe kopie wyrobów 
z  europejskich manufaktur np. berlińskiej. Najdroższe były wyroby dekorowane pejza-
żem miast, zamków, pałaców i wybranych krajobrazów. Carl Krister zastosował jeszcze 
jeden trik, który zbliżał go do sukcesu berlińskiej wytwórni – jego sygnatura KPM była 
identyczna jak ta z Königlishe Porzellan Manufaktur (Królewska Manufaktura Porcelany) 
w Berlinie. Dzięki temu manewrowi oraz brakowi wówczas ochrony znaków towarowych 
ludzie często mylili obie marki na korzyść Kristera. Swój sukces finansowy firma Kriste-
ra osiągnęła nie tylko poprzez zabiegi marketingowe, lecz także dzięki wysokiej jakości 
swoich produktów, do których wytwarzania stosowano wiele innowacji technologicznych. 

Wysoka jakość wyrobów fabryki Kristera zyskiwała duże uznanie. Została wyróżnio-
na medalami na wystawach przemysłowych we Wrocławiu w 1852 i  1857 roku, a  także 
na wystawach światowych w Paryżu w 1857 roku, a w 1867 roku zdobyła srebrny medal.  
To przełożyło się na sukces handlowy, czego przykładem może być zakupienie przez słyn-
ną francuską manufakturę w Sèvres niektórych wystawianych wyrobów. 

W 1856 roku Krister Porzellan Manufaktur świętowała jubileusz 25-lecia. Miała po-
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wody do dumy – działało w niej 21 pieców do wypału, pracowało około 1200 pracowni-
ków, a niedługo potem już o 300 więcej, łącznie zaś we wszystkich należących do Kristera 
zakładach zatrudnionych było 3000 osób. Krister był również właścicielem innych firm 
- tartaku produkującego deski na skrzynie do transportu gotowych wyrobów, kopalni ka-
olinu w miejscowości Seilitz, niedaleko Miśni, zakładów dostarczających glinę w okoli-
cach Żarowa, cegielni, w której produkowano cegły szamotowe (z wykorzystaniem części 
odpadów z fabryki). W 1863 roku kupił kopalnię węgla kamiennego w Rusinowej (obecnie 
dzielnica Wałbrzycha), zmieniając jej nazwę z „Kopalnia Cezar” na „Szyb Teresa”, od imie-
nia swojej żony. Miał także udziały w innych kopalniach węgla. Wyroby fabryki sprzeda-
wano głównie na rynku niemieckim, ale też w: Danii, Szwecji, Norwegii, Anglii, Holandii, 
Austrii, Rosji i Ameryce. 

Po śmierci Carla Kristera w 1869 roku, Robert Haenschke, August Dimter, Franz Dimter 
oraz wdowa Theresa Krister przejęli, jako udziałowcy, fabrykę. Trzy lata później zmarła 
także żona założyciela fabryki. Firma została przekształcona w otwartą spółkę handlową. 
W tym czasie doszło też do konfliktu pomiędzy spadkobiercami fortuny Kristerów. W efek-
cie, po sprzedaży majątku i spłaceniu pozostałych spadkobierców, jedynymi właścicielami 
fabryki porcelany zostali August Dimter i  Robert Haenschke. Ciekawostką jest fakt, że 
najprawdopodobniej suma, jaką wówczas otrzymała jedna ze spadkobierczyń, Anna Dim-
ter, pozwoliła jej mężowi - Hermannowi Ohme - na założenie własnej fabryki porcelany.

5 listopada 1881 roku firma świętowała 50-lecie istnienia w  znakomitej kondycji, 
a huczne obchody objęły całe miasto. W 1888 roku stanowisko kierownika technicznego 
objął Georg Faist, który wprowadził w fabryce szereg nowych rozwiązań, m.in. podłącze-
nie jako pierwszej firmy w mieście do linii telefonicznej. 

Przełom XIX i XX wieku to czas zmian personalnych w fabryce i chwilowego kryzysu – 
spadła liczba zatrudnionych, a ze spółki wycofała się całkowicie rodzina Dimter. Zarząd 
w firmie przejął syn Roberta Haenschke – Albert, który po śmierci ojca w 1904 roku nadal 
dzierżył ster firmy. Przedsiębiorstwo pozostawało w rękach rodziny Haenschke do końca 
I  wojny światowej. Oferta wyrobów w  dalszym ciągu robiła olbrzymie wrażenie bogac-
twem form i nowoczesnymi ówcześnie dekoracjami. O zbyt na produkowane wyroby dbały 
salony firmowe w Berlinie, Hamburgu, Amsterdamie, Londynie oraz przedstawicielstwa 
w: Paryżu, Brukseli, Bukareszcie, Salonikach, Konstantynopolu, Bejrucie, Kairze, Aleksan-
drii, Trypolisie, Tunisie i Kapsztadzie. Manufaktura była już członkiem Konwencji Śląskich 
Ceramików i Niemieckiego Związku Fabryk Porcelany. 

W  1920 roku przedsiębiorstwo przekształcono w  spółkę akcyjną pod nazwą Krister  
Porzellan Industrie A.G. Rok później firma Kristera połączyła się z  bawarską spółką  
Philippe Rosenthal & Co. A.G. w  Selb. W  1925 roku przyjęto ostatecznie nazwę Kristen 
Porzellan-Manufaktur A.G. 

Początek lat dwudziestych przyniósł fabryce Kristera nowe zadanie – produkcję tzw. 
pieniędzy zastępczych w formie porcelanowych monet. Wytwarzano je z zielono zabar-
wionej porcelany, opatrując własną sygnaturą. Były to monety o nominałach: 20 i 50 fe-
nigów oraz jednej marki (dwie ostatnie w dwóch wersjach). Moneta o nominale 20 fenigów 
przedstawiała jedynie herb miasta, na pozostałych widniały sceny z życia górników sym-
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bolizujące rolę Wałbrzycha jako ośrodka przemysłu wydobywczego. 
Fabryka Kristera w dobrej kondycji funkcjonowała do początków lat 30. XX wieku, kiedy 

to ogólnoświatowy kryzys gospodarczy dotknął i ją, wpływając na ograniczenie produkcji 
i zmniejszenie zatrudnienia niemal o połowę. Niemniej przedsiębiorstwo miało dość usta-
bilizowaną sytuację, a nawet zdobywało laury. 

Najpierw uznanie zyskał serwis do kawy Rubens z 1925 roku. Następna była Princess 
– serwis z 1934 roku. Jak się później okazało największą karierę zrobił serwis Friederike 
z 1934 roku, który powstał na podstawie projektu stworzonego przez modelarza Richarda 
Tatschnera. Prace nad nią były czasochłonne i żmudne. Zanim została zaprezentowana 
szerszemu gronu, powstało wiele poprzedzających ją prototypów. Wzór Friederike nawią-
zuje formą do stylistyki XVII-wiecznego włoskiego baroku – charakterystycznym jego ele-
mentem jest tłoczony na brzuścach naczyń i obrzeżach talerzy motyw liścia. Cały obiado-
wo-kawowy serwis składał się z 25 elementów rozmaitej wielkości i przeznaczenia. Było to 
ostatnie tak wielkie porcelanowe przedsięwzięcie doglądane przez samego Philipp’a Ro-
senthal’a, które idealnie zwieńczyło jego dominację nad koncernem Rosenthal & Co. A.G. 

W tamtych niełatwych czasach przypadał jubileusz 100 lat istnienia fabryki. Z tej okazji 
na jesiennych targach lipskich w  1930 roku pokazano dużą kolekcję dawnych fasonów 
w nowym wydaniu pod wspólną nazwą Alt-Krister (Dawny Krister), w tym spory wybór 
porcelany kolekcjonerskiej. Pamiątką jubileuszowego roku była specjalna sygnatura: 
„100 Jahre KPM 1831 – 1931”. Mimo 100-letniej tradycji, fabryka przodowała w innowacyj-
nych rozwiązaniach - w 1937 roku po raz pierwszy w procesie produkcji zastosowano w niej 
piec tunelowy opalany gazem. 

Potencjał fabryki pozwalał na pozyskiwanie w drugiej połowie lat trzydziestych dużych 
zamówień na potrzeby armii. W czasie II wojny światowej produkcja obejmowała przede 
wszystkim porcelanę użytkową dla hoteli, kantyn oraz gospodarstw domowych. Korzy-
stając z faktu, że Wałbrzych nie był objęty działaniami wojennymi, sporą część produkcji 
eksportowano tam, gdzie było to jeszcze możliwe, aby pozyskać w ten sposób dewizy.

5 maja 1945 roku był ostatnim dniem pracy w fabryce Carla Kristera. Już w polskim 
Wałbrzychu produkcję wznowiono kilka dni później – 11 maja. W tamtym roku 200-osobo-
wa załoga przejęła 381 kompletnych i gotowych do pracy urządzeń. Polscy ceramicy wzno-
wili produkcję, mając do pomocy dawnych niemieckich pracowników. Pod koniec lat czter-
dziestych i na początku pięćdziesiątych nie wprowadzano żadnych znaczących zmian we 
wzornictwie i procesie produkcji, którą od 1946 roku sukcesywnie zwiększano. W tamtym 
czasie zainwestowano w rozbudowę fabryki – powstały dwa nowe budynki, odbudowano 
zniszczone, uzupełniono wyposażenie, usprawniony został transport wewnątrzzakładowy. 

Produkcja początkowo opierała się na starych wzorach, upraszczano jedynie dekora-
cje. Kontynuowano produkcję fasonów Princesss i Friederike. Warto podkreślić, że fason 
Fryderyka (polska nazwa) okazał się bestsellerem. Od chwili powstania jest produkowany 
bez przerwy, znajduje się w ciągłej sprzedaży i cieszy się do dziś popularnością. Oczywi-
ście, w międzyczasie na rynku ukazywały się kolejne serie tego fasonu, niewiele jednak 
różniące się od pierwotnej propozycji. I  tak na przykład w  1953 roku wprowadzono do 
produkcji fason Fryderyka Coup, projektu Edmunda Ruszczyńskiego, przy czym zmiana 
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dotyczyła małego retuszu, a w ostatnich latach Marek Mielnicki zaprojektował serwis na-
wiązujący do Fryderyki, ale ze współczesnym zdobieniem. 

Przez pierwsze dwie powojenne dekady powstało w „Krzysztofie” wiele form, zalicza-
nych dziś do kanonu polskiego wzornictwa. Wśród nich są figurki Hanny Orthwein, Mie-
czysława Naruszewicza, serwisy projektu Edmunda Ruszczyńskiego, wazony z serii Rock 
and Roll Danuty Duszniak czy dekorowane w picassowskie wzory talerze Teresy Waligór-
skiej. Na szczególną uwagę zasługują wybitne realizacje drobnej plastyki figuralnej au-
torstwa Lubomira Tomaszewskiego. Projektanci zafascynowani modernistyczną zasadą 
wykorzystania właściwości materiału, który pozwalał na swobodne kształtowanie form, 
tworzyli obiekty z pogranicza rzeźby i wzornictwa.

W „Krzysztofie”, już w roku 1956 założono Ośrodek Wzornictwa, kierowany przez Jana 
Kwintę, absolwenta krakowskiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Pierwszym powstałym 
w nim po wojnie zestawem był serwis Julita z 1957 roku. Zaprojektowali go Edmund Linda 
i Edmund Ruszczyński. Dekorację stworzyła Teresa Waligórska, autorka m.in. dekoracyj-
nych pater: Światła na Redzie i  Sad. W  tamtych latach powstała też seria figurek, za-
projektowanych przez warszawskich artystów: Lubomira Tomaszewskiego, Mieczysława 
Naruszewicza, Hannę Orthwein. 

W latach sześćdziesiątych Ośrodkiem kierowała Amanda Różańska, która zaprojekto-
wała serwis Amanda, wprowadzony do produkcji i nagrodzony w 1978 roku na Krajowych 
Targach w Poznaniu. W Ośrodku pracowało wielu utalentowanych absolwentów wrocław-
skiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Wśród nich byli m.in.: Zbigniewa 
Śliwowska – Wawarzyniak, autorka znanych wzorów wazonów Calypso i  Kropla, także 
wałbrzyski artysta rzeźbiarz Stanisław Olszamowski, projektant nowych figurek - Białego 
niedźwiedzia i Panny plażowej. W latach 1957 – 2001 pracował tu również inny wałbrzy-
szanin, artysta ceramik Stanisław Możdżeń, do dziś aktywny twórczo. Był projektantem, 
mistrzem i kierownikiem Oddziału Modelarni. Jest znany szczególnie z projektów serwi-
sów obiadowych i garniturów do kawy – Daphne, Opty i Fany. 

W 1973 roku fabryka, podobnie jak pozostałe zakłady ceramiki stołowej w Polsce, we-
szła w skład kombinatu Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej „Cerpol” w Wałbrzychu, 
z którego w 1981 roku została wydzielona jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe.

Okres transformacji ustrojowej przyniósł zmiany również w  fabryce „Krzysztof”.  
Od 1990 do 1994 roku trwał proces prywatyzacji zakładu. Od 1 stycznia 1996 roku mienie 
przedsiębiorstwa zostało przekazane w leasing spółce pracowniczej pod nazwą Fabryka 
Porcelany „Krzysztof” S.A. 

Fabryka specjalizowała się w  produkcji wysokogatunkowej porcelany wytwarzanej 
w oparciu o nowoczesne technologie. W jej ofercie znajdowało się siedem chętnie kupo-
wanych fasonów: Fryderyka, Olimpia, Alaska, Opty, Fany, Daphne oraz Ida, wprowadzona 
do produkcji w 2001 roku. Za swe wyroby firma otrzymała wiele wyróżnień: w 1997 roku za 
fason Opty na Targach Poznańskich; w 2000 roku w konkursie Szklana kropla za kolekcję 
wazonów; w roku 1999 i 2000 w konkursie Polskie jest dobre; w 1999 roku Wybitny Polski 
Eksporter – Polish Outstanding Exporter; w  2000 roku Muflon - nagroda za najlepszy 
wyrób - fason Opty.
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Mimo sukcesów „Krzysztof” z czasem został postawiony w stan upadłości. Fabryka nie 
wytrzymała konkurencji tanich chińskich wyrobów, zaszkodził jej też niestabilny kurs zło-
tego. W 2009 roku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ogłosił upadłość „Krzysztofa”. Szczęśliwie 
na początku 2010 roku znalazł się kupiec - konsorcjum Nordis Chłodnie Polskie, do dziś 
właściciel fabryki. 

W ostatnich latach porcelana z wałbrzyskiego „Krzysztofa” eksportowana była do kra-
jów europejskich, arabskich, do Rosji, Ameryki Północnej i  Azji. W  jej kolekcji znalazły 
się fasony o nowoczesnej linii, tworzone we współpracy ze znanymi projektantami, któ-
re wyróżniano prestiżowymi nagrodami. Były też specjalne zamówienia, choćby zastawa 
przygotowana na ślub szwedzkiej księżniczki Victorii, we współpracy ze szwedzką marką 
Fyrklövern. Na fasonie Eureka powstała wyjątkowa dekoracja Victoria, która potem trafiła 
do sprzedaży. 

Od zakończenia II wojny światowej ta wałbrzyska fabryka nosiła różne nazwy: od 
1945 roku - Państwowa Fabryka Porcelany „Krister”; od 1 maja 1949 roku – Państwo-
wa Fabryka Porcelany „Krzysztof”; od 1951 do 1996 roku – Zakłady Porcelany Stołowej 
„Krzysztof” z wyjątkiem lat 1957 – 1958 kiedy to fabryka przejściowo nazywała się Za-
kłady Porcelany Stołowej „Wawel; od 1996 roku – Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A.; od 
początku 2010 roku – Porcelana „Krzysztof” Sp. z o.o. W 1952 roku znakiem firmowym 
wyrobów stał się „Wawel Made in Poland” pod stylizowaną literą W. Od 2010 roku zna-
kiem firmowym jest „Kristoff”.

W  publikacji wykorzystano również wspomnienia Jana Boska, który całe życie zawodowe związał 
z wałbrzyskimi fabrykami porcelany, jest kopalnią wiedzy o  ich funkcjonowaniu oraz procesach pro-
dukcyjnych „białego złota”. W latach 1952 – 1972 roku pracował w Zakładach Porcelany Stołowej „Wał-
brzych”. Od 1972 do 1975 roku był zatrudniony w Zjednoczonych Zakładach Ceramiki Stołowej „Cerpol” 
w Wałbrzychu. Od maja 1975 roku przez trzydzieści pięć lat nie opuszczał fabryki „Krzysztof”, w której 
przez lata pozostawał na stanowisku zastępcy dyrektora głównie ds. produkcji. W latach 1999 – 2009 był 
prezesem Zarządu Fabryki Porcelany „Krzysztof” S.A.

 



15

WAŁBRZYSKIE BIAŁE ZŁOTO.  KRUCHA TRWAŁOŚĆ

TRWAŁE MIEJSCE 
WŚRÓD NAJLEPSZYCH 

Carl Tielsch był drugim wielkim graczem na śląskim rynku porcelany. Założył fabrykę 
w 1845 roku w miejscowości Altwasser (dzisiaj Stary Zdrój, część Wałbrzycha). Nazwał 
ją „Carl Tielsch & Co”. Inwestycję wsparł finansowo jego przyjaciel, bankier Gideon von 
Wallenberg, który został cichym wspólnikiem nowej firmy. 

Działka, na której powstała fabryka została wybrana nieprzypadkowo. Tielsch wie-
dział, że obok manufaktury zostanie poprowadzona linia kolejowa, która rzeczywiście po-
wstała, podobnie jak dworzec kolejowy. Było to doskonałym rozwiązaniem logistycznym 
dla nowej fabryki. 

Jej początki były skromne. Zaczynała z trzema piecami do wypału i 60 pracownika-
mi oraz postawieniem na masową produkcję i sprzedaż niedrogiej porcelany użytkowej.  
Dyrektorem technicznym został Ernst Bauer (ojciec dyrektora fabryki Ohme). U podsta-
wy późniejszego, znaczącego sukcesu fabryki leżały: kupno kopalni kaolinu w okolicach  
Miśni oraz własne zasoby finansowe właściciela.

Niebawem firma Tielscha postawiła przede wszystkim na produkcję porcelany luksusowej. 
Formy większości serwisów nawiązywały do najważniejszych stylów historycznych. Wytwa-
rzane przedmioty cechowało niezwykłe wysmakowanie estetyczne i różnorodność dekoracji. 

Tielsch dbał o promocję. Jego fabryka, jako jedna z nielicznych niemieckich fabryk, 
prezentowała się na wystawie światowej w  Londynie w  roku 1851, gdzie zdobyła uzna-
nie jury, potwierdzone wyróżnieniem, za wysoką jakość wykonania, ciekawe dekoracje 
i korzystne ceny m.in. serwisów stołowych i kawowych. W następnym roku na Wystawie 
Śląskich Wyrobów Przemysłowych we Wrocławiu młodego fabrykanta i jego wyroby uho-
norowano srebrnym medalem. Bogate wzornictwo, z kunsztownymi artystycznie dekora-
cjami trafiało w gusta najbardziej nawet wymagających nabywców, którzy i w ten sposób 
chcieli podkreślić swój status społeczny. W  tym czasie porcelana Tielscha wzorowana 
była na wyrobach manufaktury porcelany F.A. Schumanna w Moabicie pod Berlinem.

W  latach sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XIX wieku fabryka bardzo dobrze się 
rozwijała, osiągając wielkość 20 mln sztuk porcelany rocznej produkcji wartej setki tysięcy 
talarów. Głównym odbiorcą pozostawał rynek niemiecki, ale też eksportowano ją do m.in. 
Holandii, Danii, Norwegii i Szwecji. 

Fabryka ugruntowała swoją pozycję zarówno pod względem finansowym, jak i wy-
sokiej jakości wyrobów porcelanowych, słynących z walorów artystycznych. Porcelana 
Tielscha odnosiła kolejne sukcesy na światowych wystawach – w Paryżu (1857), Wiedniu 
(1873) i Melbourne (1880). Sam właściciel został wyróżniony członkostwem w kolegium 
Izby Handlowej, zrzeszającej najbardziej znaczących przedsiębiorców, co wiązało się z no-
wymi możliwościami. 

Finansowa sytuacja firmy pozwoliła Tielsch’owi nabyć w 1880 roku fabrykę szkła lu-
strzanego w odległej o niespełna dwa kilometry miejscowości Sandberg, należącej wów-
czas do miejscowości uzdrowiskowej Bad Salzbrunn (czyli późniejszego Szczawna-Zdroju, 
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dziś jest to Piaskowa Góra, część Wałbrzycha). W kolejnych latach stała się ona najwięk-
szą hutą szkła we wschodnich Niemczech. Dzięki tej inwestycji Tielsch wybudował, po-
dziwiany powszechnie, szklany pawilon na Śląskiej Wystawie Rzemiosła i Przemysłu we 
Wrocławiu w 1881 roku, w którym prezentował swoje wyroby porcelanowe.

Od 1 października 1897 roku stanowisko dyrektora technicznego w fabryce Tielscha 
objął Georg Faist, który siedem lat później otrzymał niebagatelne zadanie – rozbudo-
wy fabryki, co było konieczne wobec tak dużej skali produkcji. Nowe budynki fabrycz-
ne wznoszono zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi i sanitarnymi. Wśród 
nowatorskich rozwiązań znalazły się nowe hale fabryczne, wykonane w całości ze zbro-
jonego betonu oraz system odsysania kurzu i pyłu powstającego przy produkcji. W ten 
sposób w początkach XX wieku w Altwasser funkcjonowała fabryka, która pod względem 
nowoczesności, gospodarności, bezpieczeństwa i warunków pracy była wzorem dla in-
nych w ówczesnych czasach. W „Wiener Weltausstellung-Zeitung” od 1873 roku pisano 
o porcelanowej manufakturze C. Tielscha, że jest to „zakład, który pomimo stosunkowo 
krótkiego, w porównaniu do znanych firm, czasu swojego istnienia zalicza się do najbar-
dziej szanowanych i największych na terenie Niemiec.”

Carl Tielsch zmarł w 1882 roku. Zarząd w fabryce objął jego syn Egmont, który konty-
nuował dzieło ojca. Podobnie jak on przykładał dużą wagę do rozszerzania rynków zbytu 
(kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone) oraz unowocześniania produkcji. On, jako 
jeden z pierwszych, zastosował do wypalania wyrobów piece tunelowe, początkowo opa-
lane węglem, potem gazem kopalnianym. Zasługi Egmonta Tielscha dla rozwoju prze-
mysłu i jego zaangażowanie w prace społeczne były tak znaczące, że uhonorowano go 
Medalem Orła Czerwonego IV Klasy i tytułem Kawalera oraz Radcy Handlowego. 

Pierwsza dekada XX wieku to okres największej świetności przedsiębiorstwa Tielschów. 
Rentowność firmy oraz rozbudowany system opieki społecznej dla pracowników stano-
wiły wzorcowy przykład dla innych niemieckich manufaktur, wpływając korzystnie na 
wizerunek przedsiębiorstwa, którego katalog wyrobów w 1914 roku zawierał 1637 pozycji.

W 1917 roku Egmont Tielsch przekształcił firmę w spółkę akcyjną. Jej udziałowcami zosta-
ły znane osoby ze świata przemysłu porcelanowego i finansjery. Spółka dobrze prosperowała 
aż do światowej zapaści gospodarczej rozpoczętej w 1929 roku, która spowodowała drastyczne 
zmniejszenie popytu na wyroby porcelanowe, co odbiło się negatywnie na kondycji firmy. 

W 1930 roku zmarł Egmont Tielsch. Miejsce ojca zajął jego syn, Herbert von Tielsch. 
Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku wymusiła w 1932 roku połączenie Porzellan-
fabrik C. Tielsch & Co. AG. z koncernem C.M. Hutschenreuther AG. w Hohenbergu (Ba-
waria). Pozwolio to fabryce dalej dobrze prosperować. Nie ucierpiała ani podczas I wojny, 
ani II wojny światowej.

8 maja 1945 roku Wałbrzych (dawny Waldenburg) został zajęty przez Armię Czerwoną. 
Jej żołnierze zdemontowali maszyny i urządzenia fabryczne, przygotowując je, jako mienie 
poniemieckie, do wywiezienia do Rosji. Ostatecznie wyposażenie fabryki zostało przejęte 
przez władze polskie. Rok później w fabryce ruszyła produkcja, w czym pomogli fachowcy 
z zakładów ceramicznych w Boguchwale. Pracowała tu też w pierwszych latach część po-
zostałych pracowników niemieckich. 
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Produkcja opierała się początkowo na przedwojennych wzorach takich jak Lanckorona 
i Maria Teresa oraz różnych typach i wzorach wazonów, dzięki czemu firma utrzymywała 
pozycje lidera przez kolejne 40 lat. W latach sześćdziesiątych XX wieku fabryka przodo-
wała w opracowywaniu i wdrażaniu własnych nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza tech-
nologiach związanych ze zdobnictwem oraz modelarstwem ceramiki. Do wyrobów firmy 
należały tak znane wzory jak: Cora, Luna, Wenus, Tytan (obok wcześniej wspomnianych). 

W roku 1952 powstał w fabryce pierwszy w Polsce Ośrodek Wzornictwa. Przyniósł on 
fabryce wiele sukcesów. Absolwenci uczelni artystycznych – Antoni Buszek (ASP Kraków) 
i Ludmiła Pokornianka (PWSSP Poznań) prowadzili w nim szkolenia w dziedzinie technik 
zdobniczych. Wspomniana artystka pracowała w Ośrodku przez kilkanaście lat, projektu-
jąc nowe wzory dekoracji, od kalkomanii po inkrustacje i szkliwa kolorowe. Stanisław Sko-
miała był autorem popularnych wzorów jak Fortuna z dekoracją kwiatową zaprojektowa-
ną przez Zofię Czerw. Jego projekt zestawu Cora nagrodzony został na Krajowych Targach 
w Poznaniu za formę i za dekorację projektu E. Szumowskiej oraz Zofii Czerw, artystki i dziś 
cenionej w środowisku wałbrzyskim. Ona też zaprojektowała zdobienia (delikatne kwiaty) 
do fasonu Karin, autorstwa modelarza Stanisława Gałązki.

W  ciągu tych lat wałbrzyska fabryka zmieniała nazwę. W  1946 roku brzmiała ona 
– Państwowa Fabryka Porcelany „Tielsch” w  Wałbrzychu, od 1949 roku – Państwowa  
Fabryka Porcelany „Wałbrzych”, a  od 1951 roku – Zakłady Porcelany Stołowej „Wał-
brzych”. I taka nazwa obowiązywała do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

W 1991 roku fabryka została sprywatyzowana. Stała się spółką akcyjną, w której 70 proc. 
udziałów miała spółka „S and K Holding Ltd”. Wówczas przyjęto nazwę: Fabryka Porcelany 
„Wałbrzych” S.A. Pod rządami nowego właściciele sytuacja finansowa fabryki stawała się 
coraz gorsza. Dochodziło do strajków załogi. Fabryka stanęła na krawędzi bankructwa. 

W 2007 roku fabrykę kupiła firma „Jaro” S.A. z  Jaroszowa. Zakład zaczął wychodzić 
z długów i zdobywać nowe rynki zbytu, przede wszystkim poza granicami Polski. Niestety, 
na początku 2011 r. fabryka wpadła w tarapaty finansowe, z których już się nie podniosła. 
Powodem była tzw. „arabska wiosna”, wydarzenia w krajach północnej Afryki i Bliskiego 
Wschodu, do których trafiała znaczna część produkcji „Wałbrzycha”. 

Zarządzanie zakładem przejął syndyk, któremu udało się w październiku 2011 r. sprze-
dać go firmie Finader S.A. z  Warszawy, zajmującej się usługami z  zakresu bankowości 
inwestycyjnej. Nabywca, mimo szerokich planów rozwoju przedsiębiorstwa, nie wznowił 
produkcji. W 2012 roku fabryka została zamknięta.

W 2017 roku rozpoczęto rozbiórkę tego znanego wcześniej zakładu. Obecnie jedyną po-
zostałością po zabudowaniach fabrycznych jest obiekt (już mocno zdewastowany) o dużych 
walorach zabytkowych. Po jednej z najstarszych na tym terenie fabryk porcelany pozostał 
jeszcze jeden ślad – znakomitej jakości modele, oryginały oraz formy robocze do produkcji 
wyrobów, a wśród tych form takie fasony, jak: Mars, Bini, Fryderyka, Maria Teresa. Zakupiły 
je władze Wałbrzycha i przekazały Centrum Ceramiki Unikatowej w CNiS Stara Kopalnia. 

Gdyby Fabryka Porcelany „Wałbrzych” dotrwała do dziś, w 2020 roku, świętowałaby 
jubileusz 175 lat funkcjonowania. 
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ZNANA PORCELANA 
HERMANNA OHME 

W 1882 roku Hermann Ohme założył fabrykę porcelany w Nieder Salzbrunn (dzisiejsza 
wałbrzyska dzielnica Szczawienko). Z czasem stała się ona jedną z wiodących manufaktur 
na tym terenie. Głównym technologiem został projektant ceramiki – Ernst Maria Bauer 
(syn dyrektora technicznego fabryki porcelany Carla Tielscha), związany wcześniej z naj-
lepszymi fabrykami porcelany w Europie. Zajął się on również wyposażeniem i urucho-
mieniem fabryki. 1 stycznia 1894 roku Hermann Ohme uczynił E. M. Bauera współwłaści-
cielem fabryki, w ramach jawnej spółki handlowej.

Pierwotnie biura firmy mieściły się w Wałbrzychu, dopiero w 1893 roku zostały prze-
niesione w pobliże fabryki. Ta początkowo dysponowała dwoma piecami opalanymi wę-
glem kamiennym. W roku 1906 przy fabryce powstała gazownia i gaz zaczęto stosować 
do wypalania porcelany. To korzystne rozwiązanie zapewniła Anna Ohme, która zosta-
ła właścicielką zakładów gazowniczych po śmierci pierwszego męża, Augusta Richtera.  
Fabryka porcelany szybko rozrastała się. W  1891 roku zatrudniała 326 pracowników, 
w tym 126 kobiet, w 1917 roku dysponowała już 17 piecami. W pierwszych latach działal-
ności fabryki jednym z ważniejszych współpracowników był modeler (specjalista projek-
tujący modele różnych wyrobów) Hugo Völker.

Zakład produkował wszelkiego rodzaju naczynia porcelanowe - na użytek domo-
wy, dla hoteli i  uzdrowisk. Firma zaczynała działalność, oferując początkowo serwisy 
kawowe, herbaciane, śniadaniowe, stołowe. Produkowała także porcelanę sanitarną 
w niemieckich, angielskich i  francuskich wzorach, wazony na kwiaty, akcesoria dla pa-
laczy, świeczniki. Często wzornictwo nawiązywało do popularnych stylów historycznych.  
Fabryka zaspokajała różnorodne gusty klientów, tworząc zarówno proste, jak i wyszukane 
wzory o zróżnicowanych malaturach i nadrukach. O zainteresowanie klientów i promocję 
wyrobów dbały wzorcowe magazyny oraz przedstawiciele fabryki w Berlinie, Hamburgu 
i Londynie. Pod koniec XIX wieku wyroby fabryki Ohme trafiały nie tylko do innych części 
Niemiec, ale też do Anglii, Francji i Hiszpanii.

Początek XX wieku to intensywny rozwój firmy. Członkostwo w Niemieckim Związku 
Fabryk Porcelany umożliwiło łatwiejszy dostęp do nowoczesnego wzornictwa i  innowa-
cyjnych technologii. Porcelana firmy Ohme zdobyła międzynarodowe uznanie ze wzglę-
du na swoją delikatność, wysoki stopień przeświecalności i atrakcyjność dekoracji. Zna-
kiem rozpoznawczym wyrobów fabryki Ohme stały się ich niezwykłe walory artystyczne.  
Zapewniali je znani artyści – projektanci: Paul Hampel, Hugo Scheinert, Erich Erler  
Samaden, Erich Kleinhempel, Reinhold Amanda Vetter, Hermann Gradl.

Wszystkie te poczynania przynosiły fabryce i jej właścicielowi znaczące wyrazy uzna-
nia. Pierwszym było przyznanie dyplomu honorowego I klasy w Londynie już w 1891 roku. 
Potwierdzeniem sukcesów był rok 1904 i złoty medal na wystawie we Wrocławiu oraz zło-
ty medal na światowej wystawie w St. Louis, gdzie zwrócono uwagę szczególne na dekora-
cje naszkliwne i interesujące wzory. W 1907 roku fabryka Ohme znalazła się w najwyższej 
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klasie producentów porcelany, obok Rosenthala i obu przedsiębiorstw Hutschenreuthe-
rów. Było to efektem klasyfikacji fabryk według jakości wyrobów i ich cen, wprowadzonej 
przez Związek Niemieckich Fabryk Naczyń Porcelanowych. W ślad za międzynarodowym 
uznaniem, fabryka Ohme otrzymywała prestiżowe zlecenia, na przykład zaopatrzenia 
w porcelanę dworu królewskiego w Berlinie. 

Fabryka Ohme produkowała dwa główne rodzaje porcelany - przezroczystą glazurę 
oraz Old Ivory, czyli pokrywaną dodatkowym szkliwem, nadającym formom porcelano-
wym charakterystyczny matowy wygląd. Obie linie porcelany Ohme’go miały zastoso-
wanie w  pełnych zestawach obiadowych i  wielu akcesoriach podobnych do tych, które 
produkowano w tym okresie w fabryce Haviland w Limoges we Francji. Porcelanę z prze-
zroczystej glazury mogły też kupić inne firmy, w  ofercie Ohme’go było co najmniej 50 
rodzajów półfabrykatów. Niektóre kupowały komercyjne firmy dekoratorskie, takie jak 
Pickard and Stouffer oraz hotele, także w Stanach Zjednoczonych. 

Od 1909 roku w spółce następowały zmiany własnościowe. Wszedł do niej, jako kolej-
ny udziałowiec, syn Hermanna Ohme – Hermann Alfred. W 1913 roku firma była w rę-
kach ojca i syna Ohme oraz E.M. Bauera. Po śmierci założyciela fabryki Hermanna Ohme 
w 1921 roku, stery spółki przejął jego syn. Dotychczasową spółkę handlową przekształ-
cono w 1925 roku w spółkę komandytową, której szefem był, jak dotychczas, Hermann 
Alfred Ohme. 

I wojna światowa spowodowała potężną inflację. Jak wiele gmin i przedsiębiorstw w Niem-
czech, także fabryka porcelany Ohme emitowała pieniądze zastępcze. Największe nominały 
- 10 i 50 miliardów marek - pochodzą z listopada 1923 roku, szczytowego okresu inflacji.

Mimo trudnych czasów fabryka kontynuowała produkcję, przede wszystkim zastawy 
stołowej, serwisów do kawy i herbaty, filiżanek do mokki, pater na owoce oraz filiżanek 
kolekcjonerskich. Wśród nich były wyroby z popularnej i nietaniej porcelany kobaltowej. 
Od 1923 roku fabryka Ohme, podobnie jak inne znane fabryki niemieckie, produkowała 
wyjątkowe talerze bożonarodzeniowe – motyw dekoracyjny każdego z nich stanowiły ro-
dzime widoki, karkonoskie. Zaprojektował je znany niemiecki malarz, rysownik i ilustra-
tor, Hermann Gradl. 

W roku 1927 zadecydowano, że głównym kierunkiem eksportowym fabryki będą Sta-
ny Zjednoczone. Okazało się to fatalną w skutkach decyzją. Zapaść tamtego rynku pod-
czas Wielkiego Kryzysu, przy inwestycjach rozwojowych i wzroście zatrudnienia, dopro-
wadziło firmę do bankructwa. 9 października 1929 roku, Fabryka Porcelany Hermann 
Ohme została sprzedana na aukcji. Kupił ją Carl Hamich, biznesman z  Wałbrzycha. 
Dom mieszkalny rodziny Ohme zakupił Feliks Reichert również z Wałbrzycha. Fasony 
Ohme przejęła fabryka porcelany August Schweig G.m.b.H. w Weißwasser (Biała Woda, 
Górne Łużyce) i sprzedawała je w uwspółcześnionych dekoracjach. Dużo wyprodukowa-
nej białej porcelany wysyłano wówczas do różnych malarni porcelany w Europie aż do 
roku 1930. Ten rok uważa się za ostateczny koniec działalności fabryki Hermann Ohme 
w ówczesnym Nieder Salzbrunn.

Na wałbrzyskim Szczawienku zachowała się do dziś część obiektów należących do ro-
dziny dawnych właścicieli fabryki Ohme. Budynki z charakterystycznej ciemnoczerwonej 
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cegły zobaczyć można przemieszczając się ulicą Wrocławską. W dawnym budynku ma-
larni mieszczą się obecnie sklepy i magazyny, w ówczesnym hotelu dla kobiet zatrudnio-
nych przy dekorowaniu porcelany funkcjonuje dziś hotel, a w domu rodzinnym dawnych 
właścicieli przez kilkadziesiąt lat mieścił się dom dziecka. Zachowały się również budynek 
administracji i kilka domów pracowników fabryki.

FRANZ PRAUSE 
I JEGO FIRMA PORCELANY

W 1849 roku Franz Prause założył w Altwasser (obecnie wałbrzyska dzielnica Stary Zdrój), 
w sąsiedztwie zakładu Carla Tielscha, sklep z porcelaną, szkłem i wyrobami z gliny. Po jego 
śmierci firmę prowadziła wdowa po nim, Juliana Prause. 1 stycznia 1891 roku powstała firma 
handlowa, która obok kontynuacji dotychczasowej, rozpoczęła nową działalność. 

W tym samym roku, 1891, jego dwaj synowie Julius i Ernst wybudowali na dzisiejszym 
Szczawienku fabrykę porcelany, którą nazwali od nazwiska ojca - Prause. W pobliżu znaj-
dowała się już fabryka Ohme, ale w przeciwieństwie do jej wyrobów, bracia postawili na 
tańsze i proste w formie kolekcje, bardziej przystępne cenowo. 

W początkowym okresie w nowej fabryce funkcjonowały cztery piece do wypału por-
celany, własna malarnia i drukarnia, a zatrudnienie sięgało 141 pracowników, w tym 46 
kobiet. Do 1914 roku zakład powiększył się o kolejny piec i zwiększył zatrudnienie do około 
300 pracowników. W owym czasie oferta fabryki była bardzo szeroka. Wytwarzała artyku-
ły gospodarstwa domowego, hotelarskie, restauracyjne i reklamowe, puszki na przypra-
wy, płyty nagrobne, rondle i dodatki kuchenne, przybory do pisania, spluwaczki, tabliczki 
na drzwi. W szerokiej gamie wyrobów ceramicznych, w tym porcelanowych, znalazły się 
- popielniczki i pudełka do cygar, mydelniczki, doniczki, podstawki pod szklanki do piwa, 
kosze na chleb, ale również serwisy do podawania jajek, ryb, owoców oraz serwisy stołowe, 
herbaciane i kawowe, kubki do mokki, czekolady i syropu, podstawki do jajek. Nie brako-
wało zestawów talerzy, naczyń do sałatek, podstawek i dzbanków na wodę. Specjalnością 
firmy miał być „serwis kawowy, ozdobne filiżanki oraz artykuły dla Ameryki Północnej”.

Fabryka Prause miała swoje magazyny i przedstawicieli w Hamburgu, Berlinie i Am-
sterdamie. Była też członkiem Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Porcelany.  
Jej wyroby trafiały na niemiecki rynek krajowy, około 50 proc. produkcji eksportowano do 
Ameryki Północnej, Anglii, Holandii oraz ówczesnych Indii holenderskich i brytyjskich.

W walce konkurencyjnej między niemieckimi fabrykami porcelany, firma Prause próbo-
wała na jakiś czas obniżyć koszty produkcji. Jednym ze sposobów było opłacanie oświetlenia 
lampami naftowymi przez samych pracowników, co doprowadziło do sporu między pracow-
nikami, a kierownictwem firmy i interwencji kierownictwa Związku Pracowników Porcelany.

I wojna światowa znacznie osłabiła kondycję fabryki. Zapewne z  tego m.in. powodu 
dotychczasowa rodzinna firma została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowie-
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dzialnością, z mocą obowiązującą od 28 listopada 1921 roku. Kierownictwo przejęli do-
tychczasowi właściciele Julius i  Ernst Prause, nie zaniedbując przygotowań do zmiany 
pokoleniowej w zarządzaniu firmą. Wkrótce potem, w 1923 roku, zmarł najpierw Julius, 
a po roku - Ernst Prause. Nowymi dyrektorami zarządzającymi zostali Georg i Johannes 
Prause. Kapitał zakładowy spółki, po uwzględnieniu inflacji, w 1925 roku wynosił 180 000 
reichsmarek. Około 1927 roku fabryka zatrudniała 350 pracowników. Malarnię i drukar-
nię wyposażono w  tym czasie w  nowoczesne aerografy, które pozwalały na precyzyjne 
malowanie powierzchni płaskich i przedmiotów o skomplikowanych kształtach. Roczna 
produkcja w tym okresie była warta od 600 000 do 700 000 marek.

Obok białej i dekorowanej różnego rodzaju porcelany, fabryka miała już swoją specjal-
ność, pokazywaną m.in. na targach lipskich - zestawy do ciast z napisami, dekorowane 
motywami kwiatowymi, srebrem i złotem i utrzymane w kolorze indygo (Indisch Blau). 
Pomimo regresu spowodowanego pierwszą wojną światową, pod koniec lat dwudziestych 
eksport osiągnął wysoki poziom, sięgając 35 proc. sprzedaży. Główni odbiorcy to: Ame-
ryka Północna i Południowa, Holandia, Szwecja, Hiszpania, Włochy, Szwajcaria i Indie.

Kryzys światowy, zapoczątkowany w 1929 roku, przyniósł upadek firmie rodziny Prause 
w ówczesnym Nieder Salzbrunn. Produkcja zakończyła się w roku 1933. 

Po 1945 roku na bazie zabudowań manufaktury Prause powstały Dolnośląskie Zakła-
dy Naprawcze Przemysłu Węglowego, które w kolejnych latach uległy przekształceniom 
i zmieniały nazwę. Dziś jest to fabryka felg aluminiowych Ronal Polska Sp. z o.o. 

NAJMŁODSZA 
W RODZINIE PORCELANY 

Od połowy XIX wieku porcelana jest tradycyjnym produktem wałbrzyskim. Dawniejsi 
niemieccy przemysłowcy wyrobili sobie na świecie silną markę, dzięki czemu wyroby 
wałbrzyskiej porcelany były rozpoznawalne także po II wojnie światowej. Po 1945 roku 
dwie z  dawnych fabryk kontynuowały w  Wałbrzychu produkcję. Bogate tradycje oraz 
znaczny wzrost popytu na wyroby porcelany stołowej legły u podstaw nowego projektu 
– budowy jeszcze jednej dużej fabryki, produkującej głównie na eksport, przede wszyst-
kim na rynek amerykański.

W latach siedemdziesiątych rozpoczęła się w Wałbrzychu budowa nowej fabryki pod 
nazwą „Zakłady Porcelany Stołowej w budowie Krzysztof II” na terenie między wałbrzyski-
mi dzielnicami Szczawienkiem i Lubiechowem. Kamień węgielny pod nowo powstającą fa-
brykę wmurowano w 1976 roku. Inwestycja ta cieszyła się zainteresowaniem najwyższych 
władz państwa. Budowa została ujęta w  Centralnym Planie Rocznym jako „inwestycja 
szczególnie ważna dla gospodarki narodowej”, jednak po kilku latach została skreślona 
z listy priorytetów. Nie stanęło to jednak na przeszkodzie kontynuacji prac budowlanych. 
Realizacja inwestycji była jednak najeżona trudnościami, z których najbardziej dotkliwe 
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związane były z brakiem mocy przerobowych firm budowlanych i  instalacyjnych (wów-
czas panowało centralne planowanie i zarządzanie).

W styczniu 1982 roku nastąpiła zmiana nazwy na „Zakłady Porcelany Stołowej w Bu-
dowie w Wałbrzychu”. Wówczas jej dyrektorem został Józef Turlejski.

Trzy lata później, w  1985 roku, zakład uruchomiono i  ostatecznie przyjął on nazwę: 
Fabryka Porcelany „Książ” Przedsiębiorstwo Państwowe. W  założeniach miała to być 
największa i najnowocześniejsza fabryka produkująca porcelanę nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie. Pierwotny plan zakładał produkcję fasonu Fryderyka na eksport do USA i Ka-
nady. Jednak ze względu na zamknięcie się tamtejszych rynków, projekt ten nigdy nie 
wszedł w życie. 

„Książ” rozpoczął produkcję, gdy jeszcze kończono niektóre prace budowlane. Jed-
nym z pierwszych fasonów produkowanych w fabryce, z przeznaczeniem na rynki duński 
i polski, był fason Bolko, który powstał w oparciu o wzór Nora z „Karoliny” w Jaworzynie 
Śląskiej. W 1986 roku pojawił się pierwszy fason opracowany przez projektantów „Książa” 
we współpracy z  jugosłowiańską firmą Zaječar. Była to Aida (funkcjonująca potem pod 
nazwą Allegro), która stała się bazowym fasonem, charakterystycznym dla tej fabryki. 
Warto podkreślić, że w owym czasie była to jedyna fabryka w Polsce, w której produko-
wano porcelanę, wykorzystując w  90 proc. polskie surowce. Produkcja w  „Książu” była 
w pełni zautomatyzowana. Jedno tylko urządzenie do produkcji talerzy, z sześciu istnieją-
cych, dostarczało 8 000 sztuk uformowanych wyrobów podczas jednej zmiany. Pod koniec 
lat 80. wielkość produkcji zbliżyła się do 10 000 ton porcelany rocznie, czyli założonej 
maksymalnej wielkości. 

Napływ tanich produktów porcelanowych z Chin i Wietnamu spowodował załamanie 
się produkcji wałbrzyskiej fabryki. „Książ”. Niszczyły ją wysokie obciążenia finansowe na 
rzecz państwa, spłata kredytów, duży wzrost stóp procentowych w  roku 1990, skokowy 
wzrost cen surowców i mediów energetycznych. To wszystko, przy załamaniu się produkcji 
i sprzedaży, spowodowało regres finansów przedsiębiorstwa. Próbowano wdrożyć system 
naprawczy, jednak nie przyniósł on pożądanych rezultatów. 

Fabrykę postawiono w stan likwidacji. W 1991 roku odkupiło ją od Skarbu Państwa 
konsorcjum złożone z pięciu podmiotów – czterech polskich i jednego brytyjskiego i od 
tamtej pory funkcjonowała pod nazwą: Fabryka Porcelany „Książ” Sp. z o.o. Nowi wła-
ściciele rozpoczęli produkcję w 1992 roku, rok później w ofercie znalazły się porcelana 
sanitarna i wyroby z porcelitu. Mimo podejmowanych różnych działań fabryka nadal 
przynosiła straty. Wspomniane konsorcjum zarządzało „Książem” do 1998 roku. Potem 
udziały w spółce odkupiły Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” Sp. z o.o. w Jawo-
rzynie Śląskiej. W „Książu” rozpoczął się okres restrukturyzacji, opracowano program 
działalności Spółki do roku 2001. Podjęte działania nie poprawiły sytuacji fabryki. 
W  latach 1999 – 2000 większościowy pakiet udziałów FP „Książ” Sp. z  o.o. przejęła 
firma Pricket Holding w Amsterdamie. W roku 2003 Spółka wprowadziła do realizacji 
programy restrukturyzacyjny i naprawczy, których podstawowym elementem było do-
kapitalizowanie spółki. Wycofanie się z takich deklaracji głównego udziałowca zakoń-
czyło program naprawczy. 
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Historia „Książa” była wyjątkowo krótka. W  lipcu 2004 roku, postanowieniem Sądu  
Rejonowego w Wałbrzychu, FP „Książ” Sp. z o.o. została postawiona w stan upadłości. Jed-
nak pod zarządem syndyka i za zgodą wierzycieli nadal trwała tam produkcja porcelany, 
vitroporcelany (tzw. kamionki) oraz new bone china (porcelany o odcieniu kremowym). 
Starania na rzecz poprawy sytuacji fabryki nie przyniosły efektu. W 2013 roku hale i zabu-
dowania fabryczne zostały wyburzone. 

W publikacji wykorzystano również wspomnienia Józefa Sakowicza, który od 1983 roku był kierow-
nikiem rozruchu fabryki, w latach 1984 – 1989 zastępcą dyrektora, od 1989 do 1990 roku dyrektorem FP 
„Książ”, pierwszym z konkursu, wybranym przez Radę Pracowniczą. Bardzo dobrze wspomina on współ-
pracę z tamtego okresu z: dyrektorem ds. inwestycji Andrzejem Rodziewiczem, energetykiem Markiem 
Żurkiem, technologiem Andrzejem Piątkowskim, szefem produkcji Wacławem Antczakiem. 
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ARTYSTYCZNA
WSPÓŁCZESNOŚĆ
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L
Liczba fabryk działających w Wałbrzychu przed laty i wysoka jakość ich wyrobów 

sprawiły, że miasto znane było jako wałbrzyskie zagłębie porcelany. Obecnie funk-
cjonuje tu tylko jedna fabryka tej branży – Porcelana „Krzysztof”. Jednak bogate 

tradycje wałbrzyskich wytwórni porcelany działających przed oraz po II wojnie światowej 
nie zniknęły. Mistrzostwo form i zdobień wszystkich wałbrzyskich fabryk podziwiać można 
w wałbrzyskim Muzeum Porcelany, które jest również współinicjatorem i współrealizato-
rem Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina. Tradycje ceramiczne wzbo-
gaca działalność Centrum Ceramiki Unikatowej w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu. Na dorobek artystyczny w tej sferze składają się również prace, które po-
wstały podczas Międzynarodowych Sympozjów „Porcelana Inaczej”.

Właśnie współczesny obraz wałbrzyskiej ceramiki i jej najbardziej wymagającej części 
– porcelany oraz projekty służące ich popularyzacji ukazują niżej zamieszczone wywiady.

„Porcelana Inaczej”, 2011
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TRWAŁOŚĆ „PORCELANY INACZEJ”

ANNA MALICKA - ZAMORSKA, artystka ceramik, opowiada o Międzynarodo-
wych Plenererach, potem Międzynarodowych Sympozjach „Porcelana Inaczej”, 
których była współinicjatorką i współorganizatorką. 

Jaka idea przyświecała temu wieloletniemu i bogatemu w artystyczny dorobek 
projektowi?

Wszystko zaczęło się we Wrocławiu, kiedy to artystka Barbara Kowalczyk utworzyła 
przy Sekcji Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków Grupę Twórczą 
NIE TYLKO MY. Było nas kilkoro artystów pragnących stworzyć sobie i innym artystom 
warunki do pracy w ceramice. Grupę tworzyli: Barbara Kowalczyk, Władysław Garnik, 
Ewa Granowska, Maria Lachur, Anna Malicka - Zamorska, Zdzisław Szyszka, Stanisław 
Szyba, Ewa Walczak i Barbara Krzywicka. Natychmiast w roku 1977 przystąpiliśmy do 
organizowania pleneru. Przyjęła nas Fabryka Porcelany „Wałbrzych”. Ideą była wspólna 
praca. Lata 70. to czas, kiedy nie było łatwo o pracownię, niemożliwe były posiadanie 
własnego pieca, zakup glin, szkliw czy chemikalii. Dziś trudno to sobie nawet wyobrazić, 
ale tak było. 

Jak środowisko artystów ceramików zareagowało na tę propozycję?
Wspaniale! Do udziału w pierwszym plenerze zaprosiliśmy kilkoro artystów spoza 

Grupy. To była nasza idea - umożliwienie pracy nie tylko nam, ale również innym arty-
stom. Przez pierwsze 20 lat trwania Sympozjum prezydenci kolejnych plenerów zmieniali 
się, ale zawsze byli to członkowie Grupy NIE TYLKO MY. Do końca jej istnienia członkami 
Grupy było już 14 artystów. Dołączyli: Grażyna Deryng, Irena Lipska - Zworska, Grażyna 
Płocica, Antonina Pindyk, Zofia Wysocka - Dowgird, Czesław Chwiszczuk i Przemysław 
Lasak. Nieformalnym jej członkiem był Stanisław Możdżeń, moja prawa ręka w wałbrzy-
skiej FP „Krzysztof” oraz zdolny artysta ceramik. Decyzję o rozwiązaniu Grupy podjęli jej 
członkowie na zebraniu 15.XI. 2005 roku.

Jakie były dalsze poczynania?
Po 20 latach Grupa oddała Sympozjum w moje ręce i przez następnych 10 lat byłam 

samodzielnym prezydentem. W  2008 roku przekazałam prezydenturę artystce Monice 
Patuszyńskiej, która prowadziła Sympozjum jeszcze przez kolejne 5 lat. W sumie przez 
35 lat każdy wrzesień spędzaliśmy na wspaniałej pracy w fabrykach porcelany. Obok FP 
„Wałbrzych” otworzyły się potem dla nas również i inne fabryki: wałbrzyskie „Krzysztof” 
i  „Książ”, także „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej oraz Argillon, obecnie Lapp Isulators, 
w Jedlinie-Zdroju. Przybywało więc nam miejsc pracy. Te 35 lat to prawie połowa mojego 
życia. Bywały lata, że w Sympozjum udział brało 24 - 29 artystów.

Decyzję o rozwiązaniu Sympozjum podjęłyśmy z Moniką Patuszyńską 13 września 
2013 roku, o czym powiadomiłyśmy ZPAP, Dyrekcję Muzeum w Wałbrzychu, Dyrekcję 
Centrum Ceramiki Unikatowej Stara Kopalnia oraz Dyrektorów Fabryk Porcelany.
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Powodzenie tego rodzaju przedsięwzięciu zapewniają też partnerzy, dostrzegający po-
zytywy takiego działania. Czy były trudności z ich pozyskaniem?

Nie mieliśmy żadnych trudności. Wręcz przeciwnie – fabryki porcelany zapewniały 
nam dostęp do wszystkich fabrycznych materiałów i urządzeń. Mogliśmy tworzyć rów-
nież w nocy, bo fabryki pracowały wtedy na 3 zmiany. Zakwaterowanie i wyżywienie 
mieliśmy opłacone przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Z czasem Ministerstwo przestało 
dofinansowywać Sympozjum, a wsparcie finansowe otrzymywane z Wydziałów Kultury 
Wrocławia i Wałbrzycha były tak niewielkie, że artyści musieli sami pokrywać koszty 
pobytu. Często nie starczało również na wynagrodzenie za pracę prezydenta, czyli ko-
misarza Sympozjum. .Żeby wydrukować katalog musiałam organizować aukcje prac po 
wystawach we Wrocławiu. Tylko Fabryki nadal sponsorowały nasz pobyt i wszystkie ma-
teriały oraz wypały.

Rozwój nowego przedsięwzięcia, szczególnie tak wymagającego, potrzebuje z pew-
nością czasu. Kiedy „Porcelana Inaczej” nabrała oczekiwanego kształtu?

Przez dwa pierwsze lata, w 1977 i 1978 roku, uczestnikami byli tylko artyści wrocław-
scy i z Wałbrzycha. Prawdziwy kształt spotkań zaczął się od 1979 roku, kiedy zaczęli 
uczestniczyć w nim artyści z całej Polski. Tego roku również zorganizowaliśmy I Biennale 
Ceramiki Polskiej w Zamku Książ. W sumie zorganizowaliśmy trzy edycje Biennale Pol-
skiej Ceramiki. Współuczestniczyliśmy również przy tworzeniu Centrum Ceramiki Unika-
towej w Starej Kopalni. W 1986 roku nastąpiła zmiana – zaczęliśmy zapraszać artystów 
zagranicznych. Ale zmiana nazwy na: Międzynarodowe Sympozjum „Porcelana Inaczej” 
nastąpiła dopiero w 1993 roku, kiedy to nad Sympozjum przejęła patronat Międzynaro-
dowa Akademia Ceramiki z siedzibą w Genewie, której byłam członkiem. Wszyscy artyści 
proszeni byli o pokazanie swojego dorobku artystycznego w formie wykładu lub filmu 
oraz prezentację swojego kraju. Końcowe wystawy odbywały się zawsze w Wałbrzychu, 
potem były przenoszone do Wrocławia oraz do innych miast: Poznania, Białegostoku, 
Gdańska, jak również za granicę, do Holandii i Niemiec.

Ilu artystów uczestniczyło w tym projekcie i jakie kraje reprezentowali? 
Więcej niż 200 artystów z takich krajów jak: Australia, Czechy, Dania, Anglia, Estonia, 

Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Kazachstan,, Litwa, Łotwa,, 
Holandia, Norwegia, Rosja, Słowacja, Południowa Korea, Hiszpania, Szwecja, Szwajca-
ria, Taiwan, Ukraina, USA, Walia i naturalnie Polska.

Dla artystów zagranicznych praca w porcelanie - najpiękniejszym i najtrudniejszym 
materiale ceramicznym - była czymś niespotykanym i bardzo ważnym. Nieograniczony 
dostęp do płynnej i plastycznej białej porcelany, wypalanej w temperaturze 1380 stopni C 
to było coś niespotykanego i wspaniałego. 

Jakie wartości wynikające z realizacji Sympozjum „Porcelana Inaczej” uważa Pani za 
najważniejsze i jakie są jego trwałe efekty? 

Najważniejsza dla mnie była wymiana myśli twórczej z artystami z całego świata. 
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Polscy artyści mieli możliwość pracy z największymi artystami świata, a światowi artyści 
mogli poznać dokonania artystów polskich. A także poznać cudowną Ziemię Dolnoślą-
ską – jej kulturę i urok krajobrazu. Owocem Sympozjum „Porcelana Inaczej” są przyjaź-
nie, które trwają do dziś. Mam wsparcie przyjaciół na całym świecie i dokądkolwiek jadę 
wiem, że mogę na nich liczyć. Ja i moi polscy koledzy zapraszani byliśmy na podobne 
Sympozja na Węgrzech, w Słowacji, Australii, Czechach, Chinach, Francji, Holandii, Izra-
elu, USA. Wspaniałe jest też to, że kolekcje Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu wzbogaciły się o dzieła największych mistrzów ceramiki. 

A w rezultacie również to, że w muzeum „czarnego złota” – węgla w wałbrzyskiej Sta-
rej Kopalni udało się nam zorganizować miejsce dla ceramiki, dla porcelany - „białego 
złota”. Mówiąc nam, myślę przede wszystkim o ówczesnym dyrektorze Muzeum w Wał-
brzychu, Stanisławie Zydliku, ale także o Grażynie Deryng i o sobie. Rezultatem jest rów-
nież Biennale Mistrzów im. Bronisława Wolanina w Wałbrzychu. Powstało dzięki inicja-
tywie i pracy Pani Iwony Siewierskiej - znanej kolekcjonerki sztuki, szczególnie ceramiki 
i prezes Fundacji Unikat - oraz Panu Jackowi Drejerowi, dyrektorowi Muzeum Porcelany 
w Wałbrzychu, którzy zaprosili mnie do uczestnictwa w V edycji Biennale. Jestem bardzo 
dumna i szczęśliwa, że będę mogła w 2021 roku pokazać moim wałbrzyskim przyjacio-
łom swoje prace w miejscu i w mieście, które są mi bardzo drogie i bliskie. 

RÓŻNE OBLICZA
TRADYCJI CERAMICZNYCH 

JACEK DREJER, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu mówi o muzealnych 
zbiorach oraz działaniach na rzecz wzbogacania tradycji ceramicznych.  

Co oferuje swoim gościom jedyne takie Muzeum w Polsce? 
W zabytkowych wnętrzach pokazujemy bogatą kolekcję ceramiki, a przede wszystkim 

jej najszlachetniejszy rodzaj – porcelanę, której od 2015 roku Muzeum zawdzięcza nazwę. 
W poszczególnych działach eksponujemy około tysiąca obiektów porcelanowych z ponad 
całej dziesięciotysięcznej kolekcji. Wielkogabarytowe rzeźby znanych artystów zobaczyć 
można w muzealnym ogrodzie. 

Zacznijmy od zbiorów porcelany śląskiej.
Ta kolekcja należy do największych w Europie. Najstarsze eksponaty to wyroby 

dwóch wałbrzyskich fabryk porcelany z XIX wieku – Carla Kristera, dzisiejszej Porce-
lany „Krzysztof” oraz Carla Tilscha, do likwidacji w 2012 roku Fabryki Porcelany „Wał-
brzych”. Pokazujemy wyroby innych znanych wałbrzyskich fabryk porcelany z XIX wieku, 
zamkniętych w XX wieku, w latach 30. – Hermanna Ohme oraz Franza Prause. Mamy 
wyroby wałbrzyskiej FP „Książ” działającej w latach 1985 – 2013. Udostępniamy wyroby 
innych znanych fabryk porcelany, tych jeszcze działających i już należących do historii. 
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Jak duża jest kolekcja porcelany europejskiej?
To kilkaset obiektów historycznych, wytworzonych w najbardziej liczących się ma-

nufakturach Europy. Najstarsze sięgają 1720 roku i pochodzą z Miśni. Mamy również 
porcelanę z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Berlinie, z francuskiego Sèvres, także 
z Saint Petersburga, Wielkiej Brytanii, Wiednia i Czech.

Poznać także można polską ceramikę użytkową z lat powojennych.
Na tę interesującą kolekcję składają się różne obiekty dekoracyjne, na przykład ce-

ramiczne grafiki oraz garnitury do kawy i herbaty z lat 50., 60. i 70. Cieszą się one coraz 
większym zainteresowaniem. Zbiory mają wysoką wartość, obrazują znakomity dorobek 
polskiego wzornictwa przemysłowego, stworzonego przez najwybitniejszych polskich 
projektantów.

Wrażenie robi również kolekcja ceramiki artystycznej i unikatowej.
Zajmuje on ważne miejsce w naszych zbiorach. Powstała dzięki darom artystów i za-

kupom muzealnym. Jednak przede wszystkim tworzą ją dzieła przekazane przez arty-
stów uczestniczących w Międzynarodowych Plenerach, potem Międzynarodowych Sym-
pozjach „Porcelana Inaczej”, których Muzeum było współorganizatorem od 1977 roku 
przez ponad trzydzieści lat.

Teraz Muzeum ma nową, wartościową propozycję - Biennale Mistrzów Ceramiki. 
Cieszę się, że Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina budzą coraz więk-

sze zainteresowanie i  w  środowisku artystów ceramików, i  publiczności. Nasz projekt 
sięga korzeniami do „Porcelany Inaczej”. Gdy jej zabrakło powstała pustka. Wspólnie 
z Fundacją „Unikat” postanowiliśmy ją zapełnić – rozpoczęliśmy organizować Biennale.

Jaka jest ich formuła?
Służą one prezentacji dorobku współczesnych, uznanych artystów ceramików. Wy-

stawy pokazują ich znany dorobek, ale również, dotąd mało lub w ogóle nieznane, prace, 
projekty, notatki, szkice. 

Pierwsze Biennale odbyło się w 2013 roku i była to wystawa uznanej artystki, Ewy 
Granowskiej. Potem podziwialiśmy dzieła prof. Ireny Lipskiej – Zworskiej. III Biennale to, 
po raz pierwszy, wspólna wystawa prac Bronisława Wolanina i Edwarda Roguszczaka. 
W 2019 roku swoje formy ceramiczne pokazał Władysław Garnik. V Biennale w 2021 roku 
to jubileuszowa wystawa artystki rzeźbiarki Anny Malickiej – Zamorskiej, zasłużonej dla 
„Porcelany Inaczej”. Nasze biennalowe wystawy pokazujemy również w Muzeum Cera-
miki w Bolesławcu. 

Pragnę podkreślić, że Biennale Mistrzów Ceramiki, działalność Stowarzyszenia Cera-
mików Polskich z siedzibą w Muzeum, także liczne warsztaty dla dorosłych i dzieci wzbo-
gacają oraz popularyzują tradycje ceramiczne, co jest jednym z najważniejszych celów 
Muzeum Porcelany. 
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NAJMŁODSZE DZIECKO 
WAŁBRZYSKIEJ CERAMIKI 

PIOTR MICEK, artysta ceramik, kierownik CCU zaprasza do Centrum Cerami-
ki Unikatowej, które działa od 2015 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu. 

Dla kogo jest to miejsce?
Centrum Ceramiki Unikatowej powstało jako ukłon w  stronę jednej z  ważniejszych 

historycznych gałęzi przemysłu regionu. Przestrzeń dla wszystkich, których „kręci” ce-
ramika. Dla artystów i dla ludzi bez żadnego przygotowania w  tym kierunku, ale po-
chłoniętych pasją poznania tajników tworzenia ceramiki. CCU to miejsce, gdzie można 
w przystępny i ciekawy sposób zaznajomić się z rzemiosłem ceramiki.

Co pasjonaci sztuki ceramicznej znajdą w Centrum?
Nasze Centrum to wyjątkowa przestrzeń wystawiennicza oraz pracownia przezna-

czona do artystycznych działań, łącznie 700 metrów kwadratowych. Galeria CCU to naj-
większa przestrzeń wystawiennicza w Wałbrzychu, w której odbywają się wystawy zna-
komitych artystów. Drugą częścią CCU jest pracownia wyposażona w niezbędny sprzęt do 
poznawania i tworzenia w glinie, pod okiem profesjonalistów. To miejsce twórczej działal-
ności warsztatowej, w której każdy może stworzyć własną unikatową ceramiczną formę.

Czy każdy może przyjść i oddawać się pracy w glinie?
Zapraszamy każdego. Najczęściej odwiedzają nas grupy zorganizowane, zaintere-

sowane naszą ofertą edukacyjną. Są także osoby indywidualne - stali bywalcy, którzy 
chcą poznawać określone aspekty pracy z  gliną i  wypałem w  piecach elektrycznych 
oraz w piecach plenerowych. Warsztaty w CCU są dopasowane do uczestnika, istnieje 
możliwość przejścia przez cały proces tworzenia ceramiki – od projektowania, ręcznego 
formowania gliny, pierwszego wypału biskwitowego, zdobienia szkliwem do końcowego 
efektu, jakim jest wypał na ostro. 

Wróćmy do artystów ceramików. Czy tylko oni wystawiają w CCU? 
Nie tylko, choć wystawiennictwo jest ważne w  naszej działalności, tym bardziej,  

że duża przestrzeń naszej galerii umożliwia realizację wystaw rzeźb wielkogabarytowych. 
Współpraca między innymi z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Ośrodkiem Kul-

tury i Sztuki we Wrocławiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku czy też Bolesławieckim 
Ośrodkiem Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pozwoliły na realizację wyjąt-
kowych przedsięwzięć związanych ze Sztukami Wizualnymi. Odbyły się u nas wystawy 
choćby Magdaleny Abakanowicz, monumentalny ZRĄB, wystawa poplenerowa LABORO 
czy Retrospektywa Tomasza Domańskiego. Jedną z pierwszych rezydencji artystycznych 
w  Starej Kopalni był projekt DOLOK Michała Puszczyńskiego, podczas której wykony-
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wał wielkogabarytową rzeźbę z masy szamotowej z udziałem publiczności. Wydarzenie 
miało charakter artystyczny. Takich wydarzeń planujemy więcej również z udziałem ar-
tystów tworzących w szkle, bo i  im nasza pracownia stwarza dobre warunki do pracy. 
Coraz więcej ceramików korzysta z naszej pracowni jako miejsca działań artystycznych, 
umożliwiającego im realizację swoich projektów. 

Myślę, że warto wspomnieć również o plenerach. 
Mieliśmy ich kilka, każdy zakończony wystawą poplenerową. Były trzy plenery  

Re-forma z udziałem studentów z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i w Warszawie 
oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ich atrakcją była możliwość artystycznego 
wykorzystania form roboczych i  masy pozostałych po zlikwidowanej wałbrzyskiej Fa-
bryce Porcelany „Wałbrzych”. Udane były również dwa plenery malarsko – ceramicz-
ne „Barwy i struktury”, organizowane we współpracy z Oddziałem ZPAP w Wałbrzychu. 
W każdym uczestniczyło po dwoje młodych artystów malarzy i ceramików z Wałbrzycha 
oraz innych miast z Polski. Powstały ciekawe dzieła, między innymi grające instrumenty 
ceramiczne. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do naszego Centrum, zapewniam, że się 
Państwo nie zawiedziecie. 
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Sympozjum „Porcelana Inaczej”

Artyści uczestniczący w Sympozjum, 1992 (po lewej) i 2007

Wystawa poplenerowa w Starej Kopalni w Wałbrzychu, 2005

Wystawa poplenerowa w Muzeum w Wałbrzychu, 1998
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Praca twórcza w FP „Wałbrzych”

I Biennale, 2013 - Ewa Granowska

II Biennale, 2015 - prof. Irena Lipska-Zworska

Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina

Zdjęcia: ze zbioru Anny Malickiej-Zamorskiej
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Dzban, C. Tielsch, Światowa Wystawa, Paryż, 1867      Zdjęcie: Alek Ziółkowski
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Scena myśliwska, grupa figuralna, Francja, Sèvres, 1905 „Rybak ciągnący sieć”, C. Tielsch 1934 – 1935

Christian Gottfried Jüchtzer, Sprzedaż Amorków, Niemcy,Miśnia, 1785 – 1786

Zdjęcia: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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Zdjęcia: Alek Ziółkowski

Patera z widokiem Starego i Nowego Zamku Książ, 
C. Krister, ok. 1860

Patera na owoce, C. Tielsch, 1850 – 1860

Kałamarz i patera z dwoma uchwytami, 
C. Krister, 1855 – 1899

Patera na wysokiej stopce, fason Friderik, C. Krister, 1934 Koszyk ażurowy z widokiem Zamku Książ, 
H. Ohme, 1882 – 1900

Patera, H. Ohme, 1882 – 1900
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Wyroby porcelanowe z widokami śląskich atrakcji turystycznych, Niemcy, KPM Berlin, 1. poł. XIX w.
Zdjęcie: ze zbioru Muzeum Porcelany

Carlo Ginori, wazon (majolika), 
Włochy, Doccia k. Florencji, 1. poł. XIX w.

Zdjęcie: ze zbioru Muzeum Porcelany

Dzbanek, mlecznik, F. Prause, 1892 – ok. 1900
Zdjęcie: Alek Ziółkowski
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Kartoflanka, półmisek, F. Prause, 1910 – 1933

Fragment serwisu do kawy, C. Tielsch, 1850 – 1860

Fragment serwisu obiadowego, waza, półmisek, 
fason Etoile, H. Ohme, 1885 – 1910

Salaterka, F. Prause, 1910 – 1933

Zdjęcia: Alek Ziółkowski

Monety zastępcze, C. Krister, 
projekt Karl Roth z Monachium, 1921
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Talerze deserowe, H. Ohme, 1900 – 1920      Zdjęcie: Alek Ziółkowski

Figurka kobiety, Czechy, Teplice, 1894 – 1918      Zdjęcie: ze zbioru Muzeum Porcelany
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Tealerz deserowy, filiżanka ze spodkiem z widokiem pijalni i hali spacerowej w Szczawnie-Zdroju, C. Krister, ok. 1850
Zdjęcie: Alek Ziółkowski

Serwis tête-à-tête, C. Tielsch, 1870 – 1890      Zdjęcie: Joanna Kostrzewska
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Scena myśliwska, grupa figuralna, Niemcy, Rudolstadt, 1908      Zdjęcie: ze zbioru Muzeum Porcelany
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Wazon, Königszelt (Jaworzyna Śląska), koniec XIX w.      Zdjęcie: ze zbioru Muzeum Porcelany



44

WAŁBRZYSKIE BIAŁE ZŁOTO.  KRUCHA TRWAŁOŚĆ

Czarka i spodek, Chiny, dekorowana ok. 1740 r. w warsztacie J. F. Metzscha w Bayreuth      Zdjęcie: ze zbioru Muzeum Porcelany

Wazon, C. Krister, 1855 – 1899      Zdjęcie: Alek Ziółkowski Zestaw śniadaniowy, fason Margarita, FP „Książ”, lata 80., 90.
Zdjęcie: ze zbioru Muzeum Porcelany

Czajnik do herbaty z porcelany miśnieńskiej, ok. 1724
Zdjęcie: ze zbioru Muzeum Porcelany



45

WAŁBRZYSKIE BIAŁE ZŁOTO.  KRUCHA TRWAŁOŚĆ

IV Biennale, 2019 - Władysław Garnik

Centrum Ceramiki Unikatowej

III Biennale, 2017 - Bronisław Wolanin i Edward Roguszczak

Plener ceramiczno - malarski „Wałbrzych Barwy i Struktury”      Zdjęcie: Joanna Kostrzewska

Zdjęcia: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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Plener ceramiczny „Re-Form(a)” - studenci Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy i Wrocławia

Tomasz Domański „Pomniki Czasu - Retrospektywa” Piotr Nowak - „THE ESSENCE OF THE CLASH / 
ESENCJA ZGERZYTU” 

Zdjęcia ze zbioru Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Rezydencja artystyczna i wystawa „DOLOK” Michał Puszczyński
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Salaterka, C. Tielsch, 1890 – 1914      Zdjęcie: Alek Ziółkowski
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