
e-mail: ceramicy@onet.eu 

https://www.facebook.com/walbrzychmiastemporcelany

Polish Ceramists Association Wałbrzyski 
porcelanowy świat

Wałbrzych
- the world of porcelain



Fot.: ze zbioru Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych
Photos:  from  the collection  of BWA Gallery in Wałbrzych

Fot.: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Photos: from the collection of Museum of Porcelain in Wałbrzych

Wystawa „Oś czasu – Maria Bor – Myśliborska”  /  Exhibition “Timeline - Maria Bor - Myśliborska”

„Bawoły” – Domicella Bożekowska, kamionka ceramiczna, 1979
“Bu� alo” - Domicella Bożekowska, ceramic stoneware, 1979

„Żyrafa” / “Gira� e”– ZPS „Krzysztof”, 1958„Meksykanka” – ZPS „Krzysztof”, 1958

Serwis – ZPS „Krzysztof”, 1957
Service - ZPS „Krzysztof”, 1957

„Sudanka” – ZPS „Krzysztof”, 1958

Zajęcia z garncarstwa  /  Pottery courseWypalanie ceramiki metodą raku 
Firing the ceramics using the raku method

Zajęcia z kalkomanii  /  Decal course

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu / Museum of Porcelain in Wałbrzych WGS BWA / BWA Gallery in Wałbrzych



Wałbrzyski 
porcelanowy świat

Wałbrzych 
- the world of porcelain

Wałbrzych 2022



Polish Ceramists Association, operating 
since 2019, constantly implements pro-
jects aimed at popularizing the history 
of porcelain factories in Wałbrzych and 
commemorating their great achievements 
and the outstanding professionals work-
ing in them.

Currently we have prepared for you the 
second publication about the porcelain fac-
tories in Wałbrzych, entitled „Wałbrzych 
- the world of porcelain”. This time, the 
factories are mentioned by direct manu-
facturers of colorful products, delightful 
with their shape and by people fascinated 
with their beauty so much that they collect 
them in their collections. The publication, 
published in Polish and English, accompa-
nies ‘Wałbrzych Marketplace of Ceramics 
and Porcelain. Beauty of shapes and col-
ours’ - the first one in Wałbrzych.

I wish you a pleasant reading.

President of Polish 
Ceramists Association

D.E. Andrzej Gniazdowski

Działające od 2019 roku Stowarzyszenie 
Ceramików Polskich przez cały czas re-
alizuje projekty mające na celu populary-
zowanie historii wałbrzyskich fabryk por-
celany oraz upamiętnianie ich wielkiego 
dorobku i znakomitych fachowców w nich 
pracujących. 

Teraz przygotowaliśmy dla Państwu ko-
lejną, drugą już publikację o wałbrzyskich 
fabrykach porcelany pt. „Wałbrzyski por-
celanowy świat”. Tym razem o fabrykach 
mówią bezpośredni wytwórcy barwnych, 
zachwycających kształtem wyrobów oraz 
osoby zafascynowane ich urodą tak bardzo, 
że gromadzą je w swych kolekcjach. Publi-
kacja, wydana w języku polskim i angiel-
skim, towarzyszy zorganizowanej przez 
nasze Stowarzyszenie „Wałbrzyskiej Gieł-
dzie Ceramiki i Porcelany. Uroda kształ-
tów i barw”, pierwszej w Wałbrzychu.

Życzę Państwu miłej lektury.

Prezes Stowarzyszenia 
Ceramików Polskich

dr inż. Andrzej Gniazdowski
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Jacek Drejer
Dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Kraina kruchego piękna
Najstarsze z nich liczą sobie trzy wieki – powstały w Miśni, krótko po tym, jak duet 

uczonych Johann Friedrich Böttger i Ehrenfried Walter von Tschirnahus zdołał odkryć 
strzeżony pilnie od tysiąca lat przepis Chińczyków na produkcję porcelany, a jej wielki mi-
łośnik, August Mocny, nakazał zbudować w tym saksońskim mieście pierwszą na Starym 
Kontynencie manufakturę białego złota.

Najnowsze – pochodzące z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku – to figurki, patery, 
dzbanki i serwisy kawowe, których wyrafinowane kształty i fantazyjne, kolorowe dekoracje 
jakby żywcem przeniesiono z obrazów Picassa. A pomiędzy tymi dwiema cezurami cza-
sowymi – ekspozycja ponad trzech tysięcy porcelanowych cacuszek, którymi wałbrzyskie 
Muzeum Porcelany zachwyca swoich gości.

Nie brak tu – oprócz wspomnianej już porcelany miśnieńskiej – wyrobów z najzna-
mienitszych europejskich wytwórni, których nazwy powodują szybsze bicie serca u każdego 
miłośnika porcelany. Podparyskie Sevres, założone przez króla Ludwika XV, podobno na 
życzenie markizy de Pompadour, stworzona przez Fryderyka Wielkiego królewska ma-
nufaktura z Berlina, angielskie Wedgwood czy też włoska Doccia mają tu swoich godnych 
reprezentantów. Jednakże zacna ta kolekcja stanowi w gruncie rzeczy historyczne tło dla 
tego, na czym Muzeum skupia się przede wszystkim, a więc dla porcelany pochodzącej ze 
śląskich fabryk, w tym rzecz jasna z wytwórni przed -, jak i powojennego Wałbrzycha, który 
przecież jako porcelanowe zagłębie słynie już od blisko dwóch wieków.

A właściwie dlaczego? Tego również można dowiedzieć się zwiedzając Muzeum, ponie-
waż wizyta tutaj, to nie tylko okazja do podziwiania kolejnych sal wystawowych, w których 
całe to kruche piękno wyeksponowano, ale także możliwość zdobycia całkiem solidnej porcji 
wiedzy o tym, czym porcelana jest, jak powstaje, jak się ją dekoruje i wreszcie – skąd wzięła 
się w Wałbrzychu. Wszystkie te informacje, przeplatane ciekawostkami na temat ogląda-
nych właśnie eksponatów, sączą się w nienachalny sposób do uszu zwiedzających za sprawą 
audioprzewodnika, który towarzyszy każdemu podczas niespełna godzinnej przechadzki po 
Muzeum. Przechadzki, dodajmy, pełnej odkryć i niespodzianek, bo bardzo szybko okazuje 
się, że to, co wiemy o porcelanie i z czym ją kojarzymy, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. 
Bo oto dowiadujemy się, że z porcelany wykonywano znacznie więcej przedmiotów codzien-
nego użytku, niż bylibyśmy w stanie przypuszczać, myśląc jedynie o porcelanowych filiżan-
kach czy serwisach obiadowych. A rzeźby wyglądające na pierwszy rzut oka, jak wyciosane 
w kamieniu, również odlano z porcelany. Oraz że dawni mistrzowie osiągali w swojej pracy 
poziom perfekcji, którego do dziś nie potrafimy doścignąć.

Warto wybrać się w tę podróż w czasie, tym bardziej, że muzeum za swoją siedzibę 
ma dawną mieszczańską rezydencję, zbudowaną w klasycystycznym stylu w 1801 r. Kiedyś 
zamieszkiwała ją rodzina Albertich – wałbrzyskich kupców i przemysłowców, ale także me-
cenasów sztuki i animatorów życia kulturalnego w mieście. Od blisko stu lat jednak miejsce 
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to służy właśnie gromadzeniu i pokazywaniu publiczności muzealnych zbiorów. Dzięki temu 
podziwiać możemy porcelanowe wyroby niejako w ich naturalnym otoczeniu, bo większość 
z nich pojawia się na stołach, stoliczkach, sekreterach, w witrynkach i serwantkach, wśród 
– również pochodzących ze zbiorów muzeum – pejzaży, portretów, mebli, instrumentów 
muzycznych i przedmiotów codziennego użytku. Tym łatwiej więc przychodzi muzealnym 
gościom oderwać się na chwilę od współczesności i wyobrazić sobie życie u schyłku XIX 
wieku, pośród skrzypiących parkietów, ciepłego światła świec i pięknych przedmiotów, które 
ręce sprawnych rzemieślników tworzyły z myślą o tym, że służyć będą kolejnym pokoleniom. 

W czasie wędrówki po muzealnych salach znajdziemy jednak także odwołania do bliż-
szych nam czasów – nieco z zaskoczenia napotkamy bowiem niewielką galerię polskiego 
malarstwa współczesnego, a w niej, pośród kilkudziesięciu obrazów, dzieła takich mistrzów, 
jak Zdzisław Beksiński, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski czy Franciszek Starowieyski. 
Kolekcja ta, to również dla Muzeum powód do dumy, a miejsce, w którym możemy ją podzi-
wiać również nie zostało wybrane przypadkowo – tu kończy się bowiem symbolicznie okres 
przedwojennego Waldenburga, a zaczyna czas Wałbrzycha w PRL, który dalej reprezentuje 
wspomniana już ceramika okresu New Look ze swoimi „picassowskimi” kształtami, dekora-
cjami i kolorami, wpisującymi się w trendy epoki. 

Produkcja trwa do dziś 
W 1831 roku Carl Krister uruchomił w Wałbrzychu (wówczas Waldenburgu) fabrykę Kri-
ster Porzellan Manufaktur, która z czasem stała się jednym z największych wytwórców por-
celany w tej części kontynentu. Nigdy nie przerwała produkcji. 5 maja 1945 roku zakończyła 
się historia fabryki Carla Kristera, a już 11 maja rozpoczęła polskiej fabryki porcelany, do 
maja 1949 roku działającej pod nazwą „Krister”. W późniejszych latach w jej nazwie zawsze 
był już „Krzysztof ”. Od 2010 roku jest to Porcelana „Krzysztof ” Sp. z o.o. ze znakiem firmo-
wym „Kristoff ”. To jedyna fabryka porcelany w Wałbrzychu, która produkuje nieprzerwanie 
od ponad 190 lat. 
 

Jan Bosek
Pracownik szeregowy i technolog w FP „Wałbrzych” w latach 1952 – 1972; praca w Zjedno-
czonych Zakładach Ceramiki Stołowej „Cerpol” w Wałbrzychu w latach 1972 – 1975; za-
stępca dyrektora w FP „Krzysztof ” w latach 1975 – 1999, prezes zarządu FP „Krzysztof ” 
S.A. od 1999 do 2009 roku.

Całe moje życie zawodowe - aż 58 lat - przepracowałem w wałbrzyskich fabrykach por-
celany i krótko w Zjednoczeniu „Cerpol”, które zrzeszało przecież fabryki porcelany w kraju. 
Zaczynałem od wożenia worków z gipsem i odlewania form gipsowych. w „Wałbrzychu”, 
z czasem zostałem tam technologiem. Zacząłem interesować się i działać na rzecz uspraw-
nienia produkcji i podnoszenia jakości wyrobów. Poprzez zastosowanie mocznika do masy 
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ceramicznej do formowania metodą rolowania znacznie poprawiłem jej plastyczność, ogra-
niczając braki w procesie formowania i suszenia. Po wielu próbach zmieniłem recepturę kleju 
do doklejania uszek i nóżek do korpusów filiżanek, likwidując czynność usuwania nadmiaru 
kleju, tzw. kostkowanie. I tu się pochwalę – za oba rozwiązania uzyskałem patenty i na tych 
dwóch nie poprzestałem. 

W „Krzysztofie” pracowałem 35 lat, w tym ćwierć wieku jako zastępca dyrektora, najczę-
ściej ds. produkcji. Gdy tam przyszedłem fabryka wyglądała inaczej niż w późniejszych latach. 
Dobre podstawy rozwoju dał nam Zakład Badawczo – Rozwojowy, który „Cerpol” umieścił  
w „Krzysztofie”, wiodącej fabryce. Zakład Badawczo – Rozwojowy pracował dla wszystkich 
14 przedsiębiorstw zrzeszonych w „Cerpolu”. Był dobrze wyposażony, zatrudniał wielu róż-
nych specjalistów. Jednak usamodzielnienie się fabryk porcelany na początku lat 90. spowodo-
wało, że Zakład skurczył się, zatrudniał 10 osób i pracował już tylko dla „Krzysztofa”. 

Naszymi priorytetami były produkcja wyrobów o najwyższej jakości, konkurencyjność 
wobec europejskich fabryk porcelany oraz rozwijanie eksportu na cały świat. Osiągaliśmy te 
cele. Realizowaliśmy też zamówienia niemieckich fabryk Rosenthala i Hutschenreuthera. 
Wymagało to jednak dużych zmian w zakresie produkcji. Jako pierwsi w Polsce wprowa-
dziliśmy prasowanie izostatyczne i szybkie wypalanie wyrobów ze szkliwem - zamiast do-
tychczasowych 30 - 40 godzin wypału, wystarczyło 7 godzin. Wymieniliśmy również piece, 
nieefektywne elektryczne do wypalania dekoracji na gazowe, uniwersalne do wypalania de-
koracji naszkliwnych i wszkliwnych. Sprowadzaliśmy inny granulat, który podnosił jakość 
tworzywa, a więc białość i przeświecalność porcelany. Sprowadziliśmy maszyny do odlewa-
nia ciśnieniowego. Efektem była redukcja zatrudnienia z 1360 pracowników w 1975 roku 
do 600 w latach 90. i - co ważne – przy zachowaniu takiej samej wielkość produkcji 3 600 
ton rocznie. 

Z perspektywy lat dostrzegam wyraźnie, jakich rewolucyjnych zmian w produkcji por-
celany byłem uczestnikiem. Myślę tu choćby o zmianie toczków mechanicznych na rollery 
przy formowaniu porcelany, zastąpieniu rolowania prasowaniem izostatycznym czy wprowa-
dzenie szybkiego wypału. Wspominam również zmiany w postawach pracowników. Z palą-
cych papierosy przy maszynach, popijających wódkę z różnych okazji i dokarmiających tabu-
ny kotów w halach fabrycznych, po latach stali się akcjonariuszami naszej fabryki. W wyniku 
rozpoczętego w 1990 roku procesu prywatyzacji fabryka stała się spółką akcyjną - Fabryką 
Porcelany „Krzysztof ” S.A. Radziliśmy sobie dobrze, dużo eksportowaliśmy, naszą porcela-
nę o różnych wzorach chętnie kupowano. Niestety, nie wytrzymaliśmy konkurencji tanich 
wyrobów chińskich, a przede wszystkim problemów związanych z niestabilnym kursem zło-
tego, co wobec eksportu wartości ok. pół miliona euro było dla nas „gwoździem do trumny”. 
W 2009 roku „Krzysztof ” został postawiony w  stan upadłości. Wtedy tez zakończyła się 
w nim moja praca.

Żal mi, że to tak się skończyło. A marzyłem, że zostawię wręcz laurkową fabrykę z wy-
sokiej jakości wyrobami w  różnorodnym asortymencie, samowystarczalną, z  możliwością 
samodzielnego inwestowania….
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Kontynuacja dobrych tradycji
W 1845 roku w Altwasser (obecnie dzielnica Stary Zdrój) stanęła fabryka porcelany 

„Carl Tielsch & CO”. Z czasem zyskała duże znaczenie. Funkcjonowała z powodzeniem do 
8 maja 1945 roku. Produkcja w polskiej już fabryce ruszyła w 1946 roku i w początkowych 
latach w jej nazwie pozostawało nazwisko Tielscha. Potem nazewnictwo zmieniało się, ale 
zawsze był tam „Wałbrzych”. Od 1991 roku była to Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A. 
Problemy finansowe spowodowała jej zamknięcie w 2012 roku, w 2017 roku rozpoczęła się 
rozbiórka FP „Wałbrzych”. Po fabryce działającej nieprzerwanie przez blisko 170 lat nic 
prawie nie pozostało. 

Zbigniew Strzelewicz 
Od 1962 roku pracownik szeregowy i kierownik kilku wydziałów oraz zastępca dyrektora  
ds. technicznych w latach 1982 - 1993 w FP „Wałbrzych”.

Jak wiem, były kłopoty z przejęciem fabryki po II wojnie światowej. Armia Czerwona, 
która zajęła dawny Waldenburg potraktowała wyposażenie „Wałbrzycha” jako zdobycz wo-
jenną i trzeba było roku, by fabryka znalazła się w polskich rękach. Miałem nawet pieczątkę 
rosyjskiej dyrekcji fabryki. Wspominam o tym, bo choć pracowałem w niej w późniejszych 
latach, to od początku interesowała mnie jej historia od czasów Tielscha i przez cały czas 
gromadziłem różne dawne dokumenty, fotografie oraz inne pamiątki. 

Ale wracając do mojej pracy w „Wałbrzychu”. Zaczynałem od najniższego szczebla 
– pomocnika palacza. Zdobywając coraz wyższe wykształcenie oraz doświadczenie, awanso-
wałem na kierownika różnych wydziałów i potem na stanowisko dyrektora ds. technicznych. 

Przejęta po Tielschu fabryka była, jak na tamte czasy, jedną z  najbardziej nowocze-
snych. Jednak już w późniejszych latach wymagała modernizacji – nowych maszyn, urządzeń 
i obiektów. Boom inwestycyjny przypadał na lata 70. Nastąpiła u nas generalna zmiana – 
z  pracy ręcznej przeszliśmy na produkcję automatyczną. Myślę tu o  tokarni czy wyrobie 
talerzy. Byliśmy dumni, że sami wykonaliśmy linię do produkcji filiżanek, która pozwalała 
produkować 4 500 sztuk na jedną zmianę, najwięcej w kraju. Sukcesem było też zlikwido-
wanie deformacji filiżanek – z bonzy przeszliśmy na ich parowanie. Sprowadziliśmy linię 
odlewniczą do odlewania imbryków, cukiernic, dzbanków. Zakład produkował masę porce-
lanową i jako ciekawostkę technologiczną powiem, że masa w stanie płynnym była tak roz-
drobniona, że musiała przejść przez sita wibracyjne – 10 000 oczek na cm kw. – i przez elek-
tromagnesy, które wyłapywały drobiny żelaza, jako głównego wroga porcelany. Kupiliśmy 
2 piece muflowe do wypału dekoracji i postawiliśmy nowy piec tunelowy o długości 70 m 
do wypału porcelany. Wybudowaliśmy budynek malarni. W tych latach w fabryce było naj-
większe zatrudnienie – 1500 osób. Potem średnio zatrudnialiśmy 1200 – 1300 pracowników. 

W naszym Ośrodku Wzornictwa powstawały ciekawe formy i dekoracje, dzięki czemu 
nasze wyroby cieszyły się powodzeniem. Fabryka zaczynała od przejętego fasonu „Maria Te-
resa”, który niezmiennie chętnie kupowano i pod niego nawet ustawiliśmy urządzenia pro-
dukcyjne. Był to bogaty w elementy zestaw „Wanda” - nasz pierwszy własny fason. Bardzo 
udanym fasonem powstałym w fabryce była „Cora”, produkowana do końca funkcjonowania 
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zakładu. Był to ogromny zestaw, na który składały się: garnitury do kawy i herbaty, serwis 
obiadowy, wazony, świeczniki i inne porcelanowe dodatki. Przez 5 lat mieliśmy specjalną 
produkcję – fason „Clasic” – talerz i filiżanka do kawy ze spodkiem na zamówienie z USA. 
Niezwykle popularny był, opracowany przez nas, fason „Bini” bardziej znany pod nazwą 
„Harmony”. Fabryka miała sporo innych jeszcze własnych, ciekawych fasonów. Wspomnę o: 
„Tomku”, „Adamie”, „Bristolu”, „Fortunie” czy z okresu picassowskiego – „Ewie”.

W tamtych latach fabryka dbała nie tylko o wielkość produkcji, jej jakość i atrakcyjność. 
Myślała też o pracownikach. Stąd budowa stołówki, ośrodka wypoczynkowego w Brennie 
czy prężnie działający TKKF z 4 sekcjami. Myśleliśmy też o przyszłych ceramikach. Ucznio-
wie szczawieńskiego „Ceramika” mieli u nas zajęcia praktycznej nauki zawodu, do nas co 
roku przyjeżdżali na plenery studenci Akademii Sztuk Pięknych.

Po 30 latach, w 1993 roku, zakończyłem pracę w fabryce „Wałbrzych”. Z nowymi wła-
ścicielami jakoś nam było nie po drodze. 

Krótka historia FP ‚‚ Książ”
Fabryka Porcelany „Książ” w założeniu miała być największą i najbardziej nowocze-

sną fabryką porcelany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Rzeczywistość okazała się inna. 
W 2004 roku FP „Książ” Sp. z o.o. postawiono w stan likwidacji. W roku 2013 hale i zabu-
dowania fabryczne wyburzono. Tak zakończyła się niespełna 30. historia tej fabryki.

Andrzej Piątkowski 
Główny Technolog w FP „Książ” w latach 1981 – 1987

Zostałem zatrudniony w zespole rozruchowym, którego zadaniem było przygotowanie 
technologiczne i organizacyjne do uruchomienia produkcji. Faktycznie produkcja rozpoczę-
ła się w 1983 r., jeszcze w trakcie budowy fabryki.

FP „Książ” zdecydowanie różniła się od innych fabryk porcelany. W przeciwieństwie do 
wielopiętrowych obiektów „Krzysztofa” i „Wałbrzycha”, zlokalizowanych w centrum miasta, 
FP „Książ” budowano w szczerym polu, w dzielnicy Wałbrzycha - Szczawienku, za torami 
linii kolejowej Wałbrzych - Wrocław. Lokalizacja ta wymagała budowy wiaduktu nad linią 
kolejową oraz przedłużenia ulicy Uczniowskiej.

Została zbudowana olbrzymia hala produkcyjna o  wysokości 6 m, pokryta dachem 
o powierzchni 6 ha. Zakład zaprojektowany był na produkcję 10 tys. ton (30 mln. szt.) wy-
robów rocznie, przy zatrudnieniu 1500 pracowników.

Przy projektowaniu zastosowano szereg złych założeń - zasilanie ciepłem technolo-
gicznym z ciepłowni miejskiej oddalonej o 3 km (wysokie koszty i awaryjność), budowę ol-
brzymiego oddziału produkcji mas na potrzeby innych fabryk, do jakiej to współpracy nigdy 
nie doszło czy transport pneumatyczny surowców z wagonów do silosów, który nie działał 
lub usytuowanie Działu Zdobniczego w tej ogromnej hali. 
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Zastosowane też były bardzo dobre rozwiązania - hala jednopoziomowa i szerokie dro-
gi transportowe, wózki widłowe, nowoczesne zaplecze socjalne, oczyszczalnia ścieków prze-
mysłowych czy wyposażenie technologiczne w urządzenia produkcyjne – linie produkcyjne 
do formowania i odlewania wyrobów. 

Tutaj wszystko było wielkie – nad budynkiem górowały wysokie na 30 m silosy na ka-
oliny (11 sztuk), młyny do mielenia mas o pojemności 16 ton surowca (tradycyjne 1 - 3 ton), 
8 pieców tunelowych o długości 80 m każdy, w hali pieców - 36 torowisk dł. 80 m, na torach 
1100 wózków piecowych.

Skok technologiczny w końcu XX w. (prasowanie izostatyczne, odlewanie ciśnieniowe, 
piec szybkiego wypału) wymagał zakupu nowych urządzeń, na co brakowało środków. „Książ 
znalazł się poza konkurencją. 

Podsumowując można stwierdzić, że inwestycja nie była trafiona, ale dzięki budowie wia-
duktu i „otwarciu” dostępu do tego terenu przyczyniła się do lokalizacji WSSE w Wałbrzychu, 
a Urząd Skarbowy za długi „Książa” pozyskał swoją obecną siedzibę.

Sukcesy fabryki Hermanna Ohme
Na obecnym Szczawienku w latach 1882 – 1930 działała fabryka porcelany Hermanna 

Ohme. Pozostała po niej część budynków z charakterystycznej czerwonej cegły przy  
ul. Wrocławskiej.

Irena i Roman Gatys
Kolekcjonerzy porcelany m.in. Ohme, autorzy kilkunastu wydawnictw w tym: o porcelanie 
śląskiej, żarskiej (Sorau), górnośląskiej i o wałbrzyskiej fabryce „Krzysztof ”.

Hermann Ohme urodził się w 1841 roku w Weissenfels (Saale). 28 czerwca 1875 roku 
ożenił się z siostrzenicą Carla Kristera, założyciela pierwszej manufaktury porcelany w Wał-
brzychu. Dzięki żonie, która była współspadkobierczynią Kristera, poznał tajniki produkcji 
porcelany. Pieniądze żony pozwoliły mu w 1881 roku rozpocząć budowę fabryki porcelany na 
dzisiejszym Szczawienku (dawne Niedersalzbrunn). Rok później fabryka zaczęła produkcję. 

Dyrektorem technicznym został Ernst Maria Bauer, urodzony w 1853 roku na Starym 
Zdroju (dawniej Altwasser), syn Ernsta Bauera, dyrektora technicznego fabryki porcelany 
Tielscha na Starym Zdroju,. Dyrektor Bauer był doskonale przygotowany przez ojca i po 
skończeniu studiów inżynierskich w Królewskiej Akademii Zawodowej w Berlinie, odbywał 
praktyki w fabrykach porcelany w Turyngii i Bawarii. Potem pracował w jednej z fabryk 
porcelany w carskiej Rosji oraz w Turyngii. Ohme zatrudnił Bauera w 1882 roku, a w 1894 
roku został on współwłaścicielem fabryki Hermanna Ohme. 

W początkowym okresie produkcji zatrudnienie w fabryce wynosiło 250 osób, a w 1891 
roku już 326 pracowników. Pracowali tam wysokiej klasy modelarze i specjaliści, którzy gwa-
rantowali wysoką jakość produkcji. Ohme wystawiał swoją porcelanę na targach w  Lipsku 
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i innych ważnych wystawach. W 1891 roku za swoje wyroby otrzymał w Londynie dyplom 
honorowy I klasy. W 1904 roku w Saint Louis, w USA oraz we Wrocławiu otrzymał złote me-
dale. Powstały w 1900 roku w Berlinie Niemiecki Związek Fabryk Porcelany, którego współza-
łożycielem był dyrektor Bauer, zakwalifikował Fabrykę Ohmego do fabryk, które produkowały 
najwyższej jakości porcelanę w Niemczech. Taki zaszczyt spotkał tylko 11 fabryk i manufaktur. 

W 1879 roku w Wałbrzychu przyszedł na świat jego pierworodny syn, Alfred Hermann 
Ohme, który będzie używać oficjalnie drugiego imienia jako pierwszego i będzie tytułowany 
Hermann junior. W wieku 30 lat, w 1909 roku, Hermann junior został przyjęty do zarządu 
firmy Ohme. 11 grudnia 1911 roku ożenił się z Katariną Werner z Brzegu.

 W 1888 roku, jako pierwsza, fabryka Ohme zastosowała do zdobienia swoich wyro-
bów druk kolorowy. W 1894 roku dyrektor Bauer opatentował piec tunelowy do wypalania 
porcelany gazem. Dla fabryki pracowali znani projektanci, a wśród nich: Hugo Scheinert, 
Hermann Gradl, Erich Kleinhempel, Paul Hampel. Fabryka posiadała przedstawicielstwa 
między innymi: w Londynie, Paryżu, Barcelonie, Oslo, Amsterdamie czy Rio de Janeiro.

Przed wybuchem I wojny światowej fabryką zarządzało trzech współwłaścicieli:  
Hermann senior, Hermann junior i dyrektor Bauer. 

Właściciele fabryki byli filantropami. Wybudowali dom sierot dla dziewczyn, które po 
osiągnięciu wieku produkcyjnego znajdowały w fabryce pracę jako malarki porcelany. Fabryka 
posiadała również 32 domy dla pracowników fabryki. 

28 października 1921 roku, w wieku 80 lat zmarł Hermann Ohme senior. Dyrektor 
Bauer postanowił odejść z zajmowanego stanowiska, odsprzedając swoje udziały. Jedynym 
właścicielem został Hermann Ohme junior. 

W 1925 roku fabryka przekształciła się w spółkę komandytową. W 1929 roku zatrud-
niała 200 pracowników. Ponad 50 % produkcji porcelany fabryka eksportowała do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie robiła prawdziwą furorę wśród klientów. Jednak kryzys światowy 
z 1929 roku, który rozpoczął się w Nowym Jorku był końcem fabryki porcelany Ohme. Brak 
zamówień z USA ograniczył produkcję porcelany, by rok później, w 1930 roku, doprowadzić 
do bankructwa fabryki. 

2022 rok to 140 rocznica powstania fabryki Hermanna Ohme. Z tej to okazji Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu zorganizowało ciekawą wystawę, prezentującą dorobek tej dawnej, 
szeroko znanej fabryki. W muzealnej galerii zgromadzono eksponaty pochodzące z kolek-
cji Muzeum Porcelany, a także z prywatnych zbiorów Magdaleny i Jarosława Gratzke oraz 
Ireny i Romana Gatys. 

Fabryka Franza Prause
Julius i Ernst Prause na wałbrzyskim Szczawienku – dawnej Nieder Salzbrunn - wy-

budowali w 1891 roku fabrykę porcelany. Nazwali ją Porzellanfabrik Franz Prause, na cześć 
ojca. Bracia postawili na niewyszukane w formie wyroby porcelanowe w korzystnych cenach. 
Z czasem fabryka rozwinęła się, wytwarzała różnego rodzaju białą i dekorowaną porcelanę. 
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Irena i Roman Gatys
Kolekcjonerzy porcelany, autorzy kilkunastu wydawnictw m.in. o porcelanie śląskiej, żar-
skiej (Sorau), Górnego Śląska, także o wałbrzyskiej fabryce „Krzysztof ”.

Czas powstania fabryki przysparza problemów, ponieważ niektóre źródła podają rok 
1849. Data ta była jednak związana z założeniem przez Franza Prause lub jego żonę składu 
i malarni porcelany na Starym Zdroju, a nie fabryki porcelany. 

Fabryka Prause od początku produkowała porcelanę użytkową dla hoteli, restauracji  
i gospodarstw domowych o prostych formach i w przystępnych cenach. Wyspecjalizowała się 
w wyrobach reklamowych takich jak popielniczki, patery, pojemniki kuchenne. Na porcelano-
wych wyrobach Prausego spotykamy reklamy zakładów z Wałbrzycha, jak np. sklepu i malarni 
porcelany Alfreda Muennicha czy prezentujące różne reklamy wszelakich marek papierosów. 
Produkcję ukierunkowała na przedmioty wyposażenia kuchni, pojemniki i butelki porcelano-
we na przyprawy, przybory do pisania, podkładki dla kalendarzy, spluwaczki oraz galanterię 
łazienkową. Do ciekawych produktów należą płyty nagrobne oraz tabliczki na drzwi. 

Pomimo że w porównaniu z wytwórnią Hermanna Ohme zakład należący do rodziny 
Prause był mniejszy i słabiej wyposażony technicznie, to jego oferta była bardzo szeroka,  
a wyroby cieszyły się dużym zainteresowaniem u nabywców krajowych i zagranicznych.  
Ponad 50 % produkcji Prausego była eksportowana do Europy i Ameryki Północnej..

Do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku fabryka rozwijała się bardzo dobrze. Jed-
nak utrata rynków zbytu, spadek zainteresowania wyrobami porcelanowymi i powołania do 
wojska pracowników fabryki, spowodowały kłopoty finansowe. W 1924 roku w fabryka za-
trudniała 300 osób, posiadała 5 pieców do wypalania porcelany. Wystawiała swoje wyroby na 
corocznych Targach Lipskich. 

73 letni Julius Prause, współwłaściciel fabryki i współzałożyciel Wschodnioniemieckiego 
Związku Fabryk Porcelany z siedzibą na Starym Zdroju, umarł w 1923 roku. W 1924 roku 
umarł jego brat Ernst. Nowymi właścicielami zostali Georg i Johanes Paruse. Upadek firmy 
rodziny Prause przyniósł kryzys światowy zapoczątkowany w 1929 roku. Załamanie się rynku 
zbytu w Niemczech, w Europie i USA spowodował brak zamówień na wyroby produkowane 
przez fabrykę. Ostatecznie zakończyła produkcję porcelany w 1933 roku. 

‚‚ Kalkomania” dla fabryk porcelany
Wałbrzyskie Zakłady Graficzne „Kalkomania” były cenionym i największym produ-

centem kalkomanii dla przemysłu ceramicznego. W Polsce działały od 1945 do 2014 roku. 
Pozostał po nich imponujący budynek z czerwonej cegły o ciekawej architekturze. Firma 
powstała w 1896 roku i do zakończenia II wojny światowej funkcjonowała pod nazwą  
„E. Wunderlich & Comp. A.G.”. 
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Jan Rożniakowski
Pracownik szeregowy, zastępca dyrektora i prezes „Kalkomanii”.

W Wałbrzyskich Zakładach Graficznych „Kalkomania” zostałem zatrudniony w lipcu 
1988 roku i pracowałem w nich nieprzerwanie, aż do końca ich istnienia.

W wyniku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej w roku 2014 firma zakończyła swoją 
działalność. Moja ścieżka zawodowa to właściwie droga od referenta do prezesa, ale naj-
dłużej działałem na stanowisku dyrektora ds. handlu i marketingu i ten czas był dla mnie 
najciekawszy, a zarazem najcenniejszy. Z racji swoich obowiązków miałem możliwość kon-
taktu i wspólnego tworzenia dekoracji kalkomanii z zespołami wszystkich fabryk porcelany 
w Polsce. Powstały wówczas tysiące nowych wzorów, niepowtarzalnych, ponadczasowych 
i bardzo popularnych do dziś. Wspólna praca i tworzenie przenosiły się bardzo często na 
towarzyskie, wręcz przyjacielskie kontakty z przedstawicielami bądź co bądź klientów firmy, 
w której pracowałem. 

Piotr Micek
Artysta ceramik, dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA

Centrum Ceramiki Unikatowej – miejsce niezapomnianych spotkań
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA jest instytucją kultury Gminy Wałbrzych funkcjonu-

jącą jako samodzielna jednostka od 1976 roku. Celem działalności Galerii jest promowanie 
sztuki współczesnej przez prezentację ciekawych i oryginalnych postaw twórczych artystów 
z kraju i z zagranicy. Profesjonalna realizacja wystaw znajduje uznanie w oczach fachowców, 
sponsorów oraz mediów, ale przede wszystkim spotyka się z ogromnym zainteresowaniem 
publiczności polskiej i zagranicznej.

Galeria posiada także unikatową i bogatą kolekcję współczesnego szkła artystycznego, 
którą gromadziła na przestrzeni kilkudziesięciu lat poprzez organizowanie plenerów szklar-
skich w okolicznych hutach szkła oraz liczącą się kolekcję grafiki, rysunku i malarstwa naj-
wybitniejszych twórców polskich. Od stycznia 2022 roku Wałbrzyska Galeria Stuki BWA 
posiada dwie nowe przestrzenie na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu - Galerię Sztuki 
Współczesnej oraz galerię i pracownię Centrum Ceramiki Unikatowej.

Wałbrzych był miejscem słynącym nie tylko z malowniczego położenia i górnictwa. 
Był również największym w Polsce zagłębiem produkującym wyroby porcelanowe, znane 
na całym świecie. Początki produkcji porcelany w Wałbrzychu datuje się na 1820 rok. Swoje 
siedziby miały tu trzy olbrzymie fabryki produkujące porcelanę stołową: „Krzysztof ”, „Wał-
brzych” i „Książ” (wcześniejszy Krzysztof II). Do dnia dzisiejszego przetrwał tylko jeden 
zakład – „Krzysztof ”.

Ukłonem w stronę jednej z najważniejszych gałęzi przemysłu regionu wałbrzyskiego, 
było utworzenie miejsca, gdzie można w przystępny sposób zaznajomić się z rzemiosłem 
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ceramicznym. W 2015 r. powołano Centrum Ceramiki Unikatowej przeznaczone do arty-
stycznych działań, które składa się z dwóch przestrzeni. 

Pierwsza przestrzeń poświęcona jest zgłębianiu tajników technologicznych ceramiki. 
Dostosowana do twórczej pracy dla artystów oraz osób rozpoczynających swoją przygodę 
z ceramiką. Pracownia wyposażona jest w niezbędne urządzenia do poznania całego procesu, 
w której odbywają się warsztaty dla grup zorganizowanych, poprzez pracownię garncarską 
wyposażoną w toczki, modelarnie, gdzie powstają od podstaw formy gipsowe do produkcji 
ceramiki, wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, po piecownię, w której kończy się 
proces zarówno twórczy, jak i  technologiczny tworzenia ceramiki. Wyjątkowa przestrzeń 
stworzona do twórczych działań dopełniona jest pracownikami, artystami o różnej specjali-
zacji, dzięki takiemu doborowi pracowników pracownia poszerza zakres swojego działania, 
jakim się zajmuje, wykraczając poza ceramikę. Przykładami są przeprowadzane warsztaty 
z  linorytu i malowania na szkle. Pracownia to także przestrzeń do przeprowadzania ple-
nerów ceramicznych, inspirowanych Międzynarodowymi Sympozjami „Porcelana Inaczej”, 
które były najważniejszym tego typu działaniem w Europie w latach 1977 - 2013. 

Ideą organizacji plenerów ceramicznych jest wykorzystanie potencjału Centrum Cera-
miki Unikatowej, przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu. 

Drugą przestrzenią Centrum Ceramiki Unikatowej, sąsiadującą z  pracownią, jest 
galeria. Dawniejsza kotłownia nr 4, serce Kopalni, dzięki któremu maszyny parowe były 
wprawiane w ruch, teraz dostała nowe życie, Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej o po-
wierzchni 400 m2 tworzy niezwykłą, industrialną i największą galerię WGS BWA, jedną 
z najlepszych przestrzeni wystawienniczych w Polsce. Galerię, która przez ostatnie lata była 
modernizowana, przystosowywana do prezentacji prac najważniejszych polskich artystów 
działających w obszarze ceramiki i szkła unikatowego oraz malarstwa, grafiki i rzeźby.
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Fabryka Porcelany Hermann Ohme
Hermann Ohme’s Porcelain Factory

Fot. 3, 4, 5: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Photos 3, 4, 5: from the collection of Museum of Porcelain in Wałbrzych

Ozdobny talerz
Decorative plate

Serwis, lata 20. XX w.
Service, 1920s.

Serwis, fason Floretta, początek XX w.
Service, Floretta design, early 20th century.5

4 2

3

1

Serwis, fason Silesia, początek XX w.
Service, Silesia design, beginning of the 20th century.

Fot. 1, 2: Irena i Roman Gatys
Photo 1,2: Irena and Roman Gatys
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Fabryka Porcelany Carla Kristera

Carl Krister’s Prcelain Factory

Fot.: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Photos: from the collection of Museum of Porcelain in Wałbrzych

Fot.: ze zbioru Jadwigi Korneckiej-Cebuli
Photos: from Jadwiga Kornecka-Cebula’s collection 

Filiżanka z herbem Wałbrzycha, 1926
A cup with the coat of arms of Wałbrzych, 1926

Naczynia, fason Country
Tableware, Country design

Serwis, 2 poł. XIX w.
Service, 2nd half of the 19th century

Filiżanka z widokiem Szczawna-Zdroju, 2 poł. XIX w. 
A cup with a view of Szczawno-Zdrój, 2nd half of the 19th century

Fabryka Porcelany 
”
Książ”
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Zestaw śniadaniowy, fason Margarita
Breakfast set, Margarita design

Talerze w różnych kolorach, fason Fuitful
Plates of various colors, Fuitful design

The Książ Porcelain Factory

Fabryka Porcelany Carl Tielsch

Carl Tielsch’s Porcelain Factory

Serwis, 1870 – 1890
Service, 1870 - 1890

Serwis, 1890 – 1914
Service, 1890 - 1914

Talerz, 1870 – 1900
Plate, 1870-1900

Fot.: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Photos: from the collection of Museum of Porcelain in Wałbrzych
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Fabryka Franza Prause
Franz Prause’s Factory

Fot. 2: Irena i Roman Gatys
Photo 2: Irena and Roman Gatys

Fot. 3, 4: ze zbioru Jadwigi Korneckiej-Cebuli 
Photos: from Jadwiga Kornecka-Celuba’s collection

Fot. 1: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Photo 1: from the collection of Museum of Porcelain in Wałbrzych

Serwis dla dzieci, lata 20. XX w. 
Service for children, 1920s.

Naczynia kuchenne
Kitchen utensils

Komplet toaletowy
Bathroom set

Podkładki pod kalendarz ścienny, lata 20. XX w.
Wall calendar pads, 1920s.2

4

3

1
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Jacek Drejer
Director of Museum of Porcelain in Wałbrzych

A land of fragile beauty
The oldest of them are three centuries old - they were created in Meissen, shortly after 

the scholar duo Johann Friedrich Böttger and Ehrenfried Walter von Tschirnahus man-
aged to discover the Chinese recipe for porcelain, which had been carefully guarded for  
a thousand years, and its great lover, Augustus the Strong, ordered to build in this Saxon city,  
the first white gold factory in the Old Continent.

The latest - from the 1960s - are figurines, platters, jugs and coffee sets, whose sophis-
ticated shapes and fanciful, colorful decorations seem to have been transferred alive from 
Picasso’s paintings. Between these two time limits - an exhibition of over three thousand 
porcelain trinkets with which the Wałbrzych Porcelain Museum delights its visitors.

Apart from the aforementioned Meissen porcelain, there are plenty of products from 
the most eminent European manufacturers, whose names make every porcelain lover’s heart 
beat faster. Sevres near Paris, founded by King Louis XV, supposedly at the request of the 
Marquise de Pompadour, the royal factory from Berlin created by Frederick the Great, the 
English Wedgwood or the Italian Doccia have their worthy representatives here. However, 
this noble collection is in fact a historical background for what the Museum focuses primar-
ily on, i.e. porcelain from Silesian factories, including, of course, from pre-war and post-war 
Wałbrzych, which is famous for being a porcelain basin for nearly two centuries.

Why exactly? You can also find out when visiting the Museum, because a visit here is 
not only an opportunity to admire the next exhibition rooms in which all this fragile beauty 
is exposed, but also the opportunity to gain a fairly solid portion of knowledge about what 
porcelain is andhow it is made. He decorates it and finally - it came from in Wałbrzych. 
All this information, interwoven with interesting facts about the exhibits just viewed, seeps 
into the ears of visitors in an unobtrusive way thanks to the audioguide that accompanies 
everyone during the less than an hour walk around the Museum. Walks, let’s add, are full of 
discoveries and surprises, because it quickly turns out that what we know about porcelain 
and what we associate it with, is just the tip of the iceberg. Because here we find out that 
porcelain was made of much more everyday items than we would have imagined if we only 
thought of porcelain cups or dinner sets. At first glance, sculptures that look likecarved in 
stone are also made of porcelain. The old masters achieved a level of perfection in their work 
that we are still unable to meet today.

It is worth going on this journey in time, the more that the museum has a former 
bourgeois residence, built in the Classicist style in 1801, once it was inhabited by the 
Alberti family - merchants and industrialists from Wałbrzych, but also patrons of art and 
animators of cultural life in city. For almost a hundred years, however, this place has been 
used to collect and show the museum’s collections to the public. Thanks to this, we can 
admire porcelain products in their natural surroundings, because most of them appear on 
tables, small tables, secretaries, in glass cases and cabinets, among - also from the museum’s 
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collections - landscapes, portraits, furniture, musical instruments and everyday objects. 
Therefore, the easier it is for museum visitors to break away from the present day for a mo-
ment and imagine life at the end of the 19th century, among creaky parquet floors, warm 
candlelight and beautiful objects created by the hands of skilled craftsmen with the idea 
that they will serve future generations.

During wandering through the museum halls, we will also find references to more 
recent times - a bit surprisingly, we will come across a small gallery of contemporary Pol-
ish painting, and in it, among several dozen paintings, works by such masters as Zdzisław 
Beksiński, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski or Franciszek Starowieyski. This collection 
is also a source of pride for the Museum and the place where we can admire it was not 
chosen by chance - here symbolically ends the period of pre-war Waldenburg, and the time 
of Wałbrzych in the PRL begins, which is further represented by the aforementioned New 
Look ceramics with its „Picasso” shapes, decorations and colours in line with the trends  
of the era.

Production continues today
In 1831 Carl Krister launched the Krister Porzellan Manufaktur factory in Wałbrzych 

(in those days Waldenburg), which over time became one of the largest porcelain manufac-
turers in this part of the continent. It never stopped production. On May 5, 1945, the history 
of Carl Krister’s factory ended, and on May 11 a Polish porcelain factory was launched - un-
til May 1949 operating under the name of “Krister”. In later years, itsname always included 
“Krzysztof ”. Since 2010 it has been Porcelana “Krzysztof ” Sp. z o.o. with the trademark 
“Kristoff ”. It is the only porcelain factory in Wałbrzych that has been producing continu-
ously for over 190 years.

Jan Bosek
A regular worker and technologist at FP “Wałbrzych” in the years 1952 - 1972; worked 
at the United Works of Table Ceramics “Cerpol” in Wałbrzych in the years 1972-1975; 
deputy director of FP “Krzysztof ” in the years 1975 - 1999, president of the board of FP 
“Krzysztof ” S.A. from 1999 to 2009.

All my professional life - 58 years - I worked in the Wałbrzych porcelain factories and 
briefly in the “Cerpol” Union, which, after all, brought together porcelain factories in the 
country. I started with carrying plaster bags and casting plaster molds in “Wałbrzych”. Af-
ter some time I became a technologist there. I started to be interested in and act to improve 
production and the quality of products. Even with a ceramic mass that is not very plastic, 
which resulted in a loss of 30%. My success - the use of urea plasticized the ceramic mass 
for rolling molding. After many attempts, I also proposed a different way of gluing parts to 
porcelain products, e.g. handles to cups, without tearing or dicing. I am so proud of that -  
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I obtained patents for both solutions and I did not stop on it.
I worked for “Krzysztof ” for 35 years, including a quarter of a century as a deputy direc-

tor, most often in charge of production. When I got there, the factory looked different than 
in later years. The Research and Development Center, which “Cerpol” placed in “Krzysztof ”, 
as the leading one for all porcelain factories in Poland, gave us a good basis for development. 
It was well equipped, employed many different specialists. However, when the porcelain 
factories became independent in the early 1990s, the Center shrunk, employed 10 people 
and worked only for “Krzysztof ”.

Our priorities were the production of the highest quality products, competitiveness 
against European porcelain factories and even more broadly, as well as export all over the 
world. We achieved these goals. We also realized orders from the German factories of 
Rosenthal and Hutschenreuther with their logo. However, this required major changes in 
terms of production. We were the first in Poland to use the quick firing method - instead of 
the previous 30 - 40 hours of firing - 7 hours were enough. We also replaced the ineffective 
electric furnaces for burning decorations with gas, universal ones for firing overglaze and 
inglaze decorations. We imported other granules, which increased the quality of the mate-
rial, i.e. the whiteness and translucency of the porcelain. We imported die casting machines.  
The result was a reduction in employment from 1,360 employees in 1975 to 600 in the 1990s 
and - importantly - while maintaining the same production volume of 3,600 tons per year.

In retrospect, I can clearly see what revolutionary changes in porcelain production I was 
a participant in. I think here, for example, about changing the roller to a mechanical torque 
in porcelain forming, replacing rolling with pressing or introducing quick firing. I also re-
member about changes in the attitudes of employees. From smoking cigarettes at machines, 
drinking vodka on various occasions and feeding flocks of cats in factory halls, after many 
years - they became shareholders of our factory. As a result of the privatization process start-
ed in 1990, the factory became a joint stock company - Fabryka Porcelany “Krzysztof ” S.A. 
We made good, we exported a lot. Our porcelain with various patterns was eagerly bought. 
Unfortunately, we did not withstand the competition of cheap Chinese products, and above 
all the problems related to the unstable zloty exchange rate, which in view of exports worth 
around half a million euro was a “nail in the coffin” for us. In 2009 “Krzysztof ” was declared 
bankrupt. Then my work ended there too.

I regret it ended like that. I dreamed that I would leave an almost laurel factory with 
high-quality products in a diverse assortment, self-sufficient and with the possibility of in-
dependent investment….

Continuation of good traditions
In 1845 a porcelain factory “Carl Tielsch & CO” was built in Altwasser (now the dis-

trict of Stary Zdrój). Over time, it gained great importance. It functioned successfully un-
til May 8, 1945. Production in the Polish factory started in 1946 and in the early years 
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the name Tielsch remained in its name. Later the nomenclature changed, but there was  
always ‘Wałbrzych’ there. From 1991 it was the Porcelain Factory “Wałbrzych” S.A. Financial 
problems resulted in its closure in 2012. In 2017 began the demolition of FP “Wałbrzych”. 
Almost nothing wasleft of the factory which has been operating continuously for almost 
170 years.

Zbigniew Strzelewicz
From 1962 a regular worker and head of several departments and deputy technical director 
in the years 1982 - 1993 at FP “Wałbrzych”.

As I know, there were problems with taking over the factory after World War II.  
The Red Army, which occupied the former Waldenburg, treated the equipment of 
“Wałbrzych” as a war gain and it took a year for the factory to be in Polish hands. I even had 
the stamp of the Russian factory management. I mention it because I worked in it in later 
years, I was interested in its history from the time of Tielsch from the beginning and all the 
time I was collecting various old documents, photographs and other souvenirs.

Let’s go back to my work in ”Wałbrzych”. I started with the lowest rung - the stoker 
assistant. Gaining higher and higher education and experience - I was promoted to the head 
of various departments and then to the position of technical director.

The factory, taken over after Tielsch, was one of the most modern at that time. How-
ever, in later years it required modernization - new machines, devices and facilities. The in-
vestment boom was in the 1970s. There was a general change in our company - we switched 
from manual work to automatic production. I mean about turning mill or the way of making 
plates. We were proud to have made a cup production line ourselves, which allowed us to 
produce 4 500 units per shift, the most in the country. It was also a success to eliminate the 
deformation of the cups - from the bonnet we switched to steaming them. We imported  
a casting line for casting teapots, sugar bowls and jugs. The plant produced porcelain mass 
and, as a technological curiosity I would like to say that the mass in the liquid state was 
so fragmented that it had to pass through vibrating sieves - 10,000 mesh per square cm - 
and through electromagnets, which caught iron particles as the main enemy of porcelain.  
We bought 2 muffle furnaces for firing decorations and built a new tunnel kiln for porcelain 
- 70 m long. We built a paint shop. During these years, the factory had the highest employ-
ment - 1,500 people. Then we employed an average of 1,200 - 1,300 employees.

In our Design Center, interesting forms and decorations were created, thanks to which 
our products were popular. The factory started with the acquired “Maria Teresa” design, 
which was invariably eagerly bought and we even set up production equipment for it. It was 
a set rich in elements. “Wanda” is our first own design. A very successful model created in the 
factory was “Cora”, produced until the end of the plant’s operation. It was a huge set, consist-
ing of: coffee and tea sets, dinner service, vases, candlesticks and other porcelain accessories. 
For 5 years we had a special production - ”Clasic” design - a plate and a coffee cup and saucer 
made to order from the USA. The “Bini” cut, better known as “Harmony”, developed by us, 
was extremely popular. The factory had many other interesting designs of its own. I will 
mention: “Tomek”, “Adam”, “Bristol”, “Fortuna” or from the Picasso period - “Ewa”.
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In those years, the factory cared not only about the production volume, its quality and 
attractiveness. Also thought about the employees. Hence the construction of a canteen,  
a holiday center in Brenna or a thriving TKKF with 4 sections. We also thought about future 
ceramists. Students of the “Ceramik” in Szczawno-Zdrój had practical vocational training 
classes here and every year we were visited by students of the Academy of Fine Arts.

After 30 years, in 1993, I finished my work at the “Wałbrzych” factory. Somehow  
I couldn’t communicate with the new owners.

A short history of FP “Książ”
The Książ Porcelain Factory was supposed to be the largest and the most modern por-

celain factory not only in Poland, but also in Europe. However, the reality was different.  
In 2004, FP “Książ” Sp. z o.o. was put into liquidation. In 2013, the halls and factory build-
ings were demolished. The 30th history of the factory ended.

Andrzej Piątkowski
Chief Technologist at FP “Książ” in the years 1981 – 1987

I was hired in the commissioning team whose task was to prepare the technological and 
organizational preparation for launching production. Production actually started in 1983, 
while the factory was still under construction.

FP “Książ” was definitely different from other porcelain factories. Contrary to the mul-
ti-storey buildings of “Krzysztof ” and “Wałbrzych”, located in the city center. FP “Książ” was 
built in the middle of nowhere - in the Wałbrzych - Szczawienko district, behind the tracks 
of the Wałbrzych - Wrocław railway line. This location required the construction of a viaduct 
above the railway line and the extension of Uczniowska Street.

A huge 6 m high production hall was built, covered with a 6 ha roof. The plant was 
designed to produce 10 thousand. tonnes (30 mil) of products per year. This time they em-
ployed 1500 people.

During the designing step a number of wrong assumptions were used - technological 
heat supply from a municipal heating plant 3 km away (high costs and failure rate), construc-
tion of a huge mass production department for the needs of other factories, which cooper-
ation never took place or pneumatic transport of raw materials from wagons to silos, which 
did not work or the location of the Decorating Department in this huge hall.

Very good solutions were also used - a one-level hall and wide transport roads, forklifts, 
modern social facilities, industrial wastewater treatment plant or technological equipment 
with production equipment - production lines for molding and casting products.

Everything was huge here - the building was dominated by 30 m high silos for kaolins 
(11 pieces), mills for grinding masses with a capacity of 16 tons of raw material (traditional 
1 - 3 tons), 8 tunnel kilns, 80 m each, in the furnace hall - 36 tracks, 80 m long, on the tracks 
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of 1100 kiln carriages.
The technological leap in the late twentieth century (isostatic pressing, pressure casting, 

quick-firing furnace) required the purchase of new equipment, for which there was a short-
age of funds. “Książ” was beyond the competition.

Summing up, it can be said that the investment was not successful, but thanks  
to the construction of the viaduct and the “opening” of access to this area - it contributed to 
the location of the WSSE in Wałbrzych and the Tax Office acquired its current seat for the 
debts of “Książ”.

The successes of the Hermann Ohme factory
Hermann Ohme’s porcelain factory operated in the nowadays Szczawienko in the years 

1882-1930. Some of the buildings made of characteristic red brick at Wrocławska Street.

Irena and Roman Gatys
Porcelain collectors, incl. Ohme, authors of several publications, including: Silesian, Żary 
(Sorau), Upper Silesian porcelain and the “Krzysztof ” factory in Wałbrzych.

Hermann Ohme was born in Weissenfels (Saale) in 1841. On June 28, 1875, he married 
the niece of Carl Krister, the founder of the first porcelain factory in Wałbrzych. Thanks to 
his wife, who was Krister’s co-heir, he learned the secrets of porcelain production. His wife’s 
money allowed him to start building a porcelain factory in today’s Szczawienko (former 
Niedersalzbrunn) in 1881. A year later the factory started production.

The technical director was Ernst Maria Bauer, born in 1853 in Stary Zdrój (formerly 
Altwasser), son of Ernst Bauer, technical director of the Tielsch porcelain factory in Stary 
Zdrój. Director Bauer was perfectly prepared by his father and after completing his engi-
neering studies at the Royal Vocational Academy in Berlin, he completed an apprenticeship 
in porcelain factories in Thuringia and Bavaria. Then he worked in one of the porcelain fac-
tories in Tsarist Russia and in Thuringia. Ohme hired Bauer in 1882 and in 1894 he became 
co-owner of Hermann Ohme’s factory.

In the initial period of production, employment in the factory was 250 people and in 
1891 - 326 employees. There were high-class modelers and specialists who guaranteed high 
quality of production. Ohme exhibited his porcelain at the Leipzig Fair and other important 
exhibitions. In 1891 he received an honorary diploma of the 1st class in London for his 
products. In 1904 in Saint Louis, USA and in Wrocław he was awarded gold medals. Estab-
lished in 1900 in Berlin, the German Union of Porcelain Factories, co-founded by director 
Bauer, qualified the Ohme Factory to the factories that produced the highest quality por-
celain in Germany. Only 11 factories and manufactories were marked with such an honor.

In 1879 in Wałbrzych was born his firstborn son - Alfred Hermann, who will officially 
use his middle name first and will be entitled Hermann junior. At the age of 30, in 1909 
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- Hermann Jr. was admitted to the Ohme board of directors. On December 11, in 1911 -  
he married Katarina Werner from Brzeg.

In 1888, the Ohme factory was the first to use color printing to decorate its products. 
In 1894, director Bauer patented a tunnel kiln for gas firing porcelain. Famous designers 
worked for the factory, among them: Hugo Scheinert, Hermann Gradl, Erich Kleinhempel, 
and Paul Hampel. The factory had offices, among others, in: London, Paris, Barcelona, Oslo, 
Amsterdam and Rio de Janeiro.

Before the outbreak of World War I, the factory was managed by three co-owners: 
Hermann senior, Hermann junior and director Bauer.

The factory owners were philanthropists. They built an orphanage for girls who after 
reaching their working age found jobs in the factory as porcelain painters. The factory also 
had 32 houses for factory workers.

On October 28, in 1921, Hermann Ohme Sr. died at the age of 80. Director Bauer de-
cided to leave his position by selling his shares. Hermann Ohme junior became the sole owner.

In 1925, the factory was transformed into a limited partnership. In 1929 it employed 
200 workers. The factory exported over 50% of the porcelain production to the United 
States, where it was a real sensation among customers. However, the 1929 world crisis that 
began in New York was the end of the Ohme Porcelain Factory. The lack of orders from the 
USA limited the production of porcelain, and a year later, in 1930, it led to the bankruptcy 
of the factory.

Year 2022 is the 140th anniversary of the Hermann Ohme factory. On this occasion, 
the Museum of Porcelain in Wałbrzych organized an interesting exhibition presenting the 
achievements of this former, widely known factory. The museum gallery has exhibits from 
the collection of the Museum of Porcelain, as well as from the private collections of Magda-
lena and Jarosław Gratzke and Irena and Roman Gatys.

Franz Prause’s factory
Julius and Ernst Prause in Szczawienko in Wałbrzych - the former Nieder Salzbrunn 

- built a porcelain factory in 1891. They named it Porzellanfabrik Franz Prause after their 
father. The brothers opted for porcelain products of simple form at favorable prices. Over 
time, the factory developed and produced various types of white and decorated porcelain.

Irena and Roman Gatys
Porcelain collectors, authors of several publications, among others about the porcelain of 
Silesia, Żary (Sorau), Upper Silesia, also about the factory in Wałbrzych “Krzysztof ”.

Showing the time when the factory was established causes problems - some sources 
mention 1849. This date was, however, related to the establishment by Franz Prause or his 
wife of a porcelain warehouse and painting shop in Stary Zdrój, not a porcelain factory.
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From the beginning, the Prause factory has been producing utility porcelain for ho-
tels, restaurants and households with simple forms and at affordable prices. It specializes 
in advertising products such as ashtrays, platters, kitchen containers. On Prausa’s porcelain 
products, we can see advertisements for establishments from Wałbrzych - such as Alfred 
Muennich’s porcelain shop and paint shop or presenting various advertisements for all kinds 
of cigarette brands. The production was focused on kitchen equipment, porcelain containers 
and bottles for spices, writing utensils, calendar pads, spittoon bowls and bathroom accesso-
ries. Interesting products include tombstones and door plates.

Despite the fact that, compared to Hermann Ohme’s production plant, the plant belong-
ing to the Prause family was smaller and less technically equipped. Its offer was very wide and 
the products enjoyed great interest among domestic and foreign buyers. More than 50% of 
Prause’s production was exported to Europe and North America.

Until the outbreak of World War I in 1914, the factory was developing very well. How-
ever, the loss of sales markets, a decline in interest in porcelain products and the appointment 
of factory workers to the army caused financial problems. In 1924, the factory employed 300 
people and had 5 porcelain kilns. It exhibited its products at the annual Leipzig Fair.

Julius Prause (73 years) the factory co-owner and co-founder of the East German Por-
celain Factory in Stary Zdrój died in 1923. In 1924 his brother Ernst died. Georg and 
Johanes Paruse became the new owners. The collapse of the Prause family company brought 
about a global crisis that began in 1929. The collapse of the sales market in Germany, Eu-
rope and the USA resulted in the lack of orders for products manufactured by the factory.  
It finally ended porcelain production in 1933.

“Kalkomania” for porcelain factories
Wałbrzyskie Zakłady Graficzne “Kalkomania” was a respected and largest producer of 
decals for the ceramics industry. They operated in Poland from 1945 to 2014. They left 
behind an impressive red brick building with interesting architecture. The company 
was founded in 1896 and until the end of World War II it operated under the name of  
“E. Wunderlich & Comp. A.G. “.

Jan Rożniakowski
Regular worker, vicedirector and president of “Kalkomania”

I was employed in Wałbrzyskie Zakłady Graficzne “Kalkomania” in July 1988 and 
worked there continuously until the end of its existence.

As a result of the declaration of liquidation bankruptcy in 2014, the company ceased 
its operations. My professional path is actually the path a way from a clerk to the president, 
but I worked the longest mostly as the director of trade and marketing and this time was the 
most interesting and also the most valuable for me. Due to my duties, I had the opportunity 
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to contact and create decal decorations together with the teams of all porcelain factories 
in Poland. Thousands of new designs, unique, timeless and very popular to this day - were 
created then. Common work and creation very often moved to social, even friendly contacts 
with representatives of after all clients of the company in which I worked.

Piotr Micek
A ceramist, director of BWA Art Gallery in Wałbrzych

The Center of Unique Ceramics - a place of unforgettable meetings
The BWA Art Gallery in Wałbrzych is a cultural institution of the Wałbrzych Borough, 

existing as an independent unit since 1976. The aim of the Gallery’s activity is to promote 
contemporary art by presenting interesting and original creative attitudes of artists from 
Poland and abroad. The professional implementation of exhibitions is appreciated by pro-
fessionals, sponsors and the media, but above all, it meets with great interest by Polish and 
foreign audiences.

The gallery also has a unique and rich collection of contemporary art glass, which has 
accumulated over several decades by organizing open-air glass-making workshops in nearby 
glassworks. There is an important collection of graphics, drawings and paintings by the most 
outstanding Polish artists. From January 2022 BWA Art Gallery in Wałbrzych has two new 
spaces in the Former Mine in Wałbrzych - the Contemporary Art Gallery and the gallery 
and studio in The Center of Unique Ceramics.

Wałbrzych was a place famous not only because of its picturesque location and mining. 
It was also the largest factory in Poland producing porcelain products, which wereknown 
all over the world. The beginnings of porcelain production in Wałbrzych date back to 1820. 
There were three huge porcelain factories: “Krzysztof ”, “Wałbrzych” and “Książ” (formerly 
known as Krzysztof II). To this day only one has survived - “Krzysztof ”.

A nod to one of the most important industries in the Wałbrzych region was to create 
a place where you can learn about ceramic crafts in an accessible way. In 2015 the Center of 
Unique Ceramics was established, intended for artistic activities. It consists of two spaces.

The first space is devoted to exploring the technological secrets of ceramics. Adapted 
to creative work for artists and people starting their adventure with ceramics. The workshop 
is equipped with the necessary toolsto get to know the entire process in which workshops 
for organized groups are held. There is a pottery workshop equipped with toes, model work-
shops where plaster molds are created from scratch for the production of ceramics. They are 
used during educational classes to the kiln room where both the creative and technologi-
cal process of creating ceramics takes place. The unique space made for creative activities 
is appreciatedby employees, artists of various specializations, thanks to such a selection of 
workers. The studio extends the scope of its activities, going beyond ceramics. Examples are 
linocut and glass painting workshops. The studio is also a space for outdoor ceramic work-
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shops inspired by the International Ceramics Symposia “Porcelain Another Way”, which 
were the most important activity of this type in Europe in the years 1977 - 2013.

The idea behind the organization of open-air ceramics is to use the potential of the 
Center of Unique Ceramics in cooperation with The Eugeniusz Geppert Academy of Art 
and Design in Wrocław.

The second space of the Unique Ceramics Center, which is next to the studio,  
is a gallery.The former boiler house no. 4, the heart of the mine, responsible for putting steam 
engines into motion, now has a new life. The Center of Unique Ceramics Gallery with an 
area of 400 m2 creates an extraordinary, industrial and the largest gallery WGS BWA, one 
of the best exhibition spaces in Poland. The gallery, which has been modernized in recent 
years, adapted to the presentation of works by the most important Polish artists working in 
the field of ceramics and unique glass, as well as painting, graphics and sculpture.
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Photos:  from  the collection  of BWA Gallery in Wałbrzych

Fot.: ze zbioru Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Photos: from the collection of Museum of Porcelain in Wałbrzych

Wystawa „Oś czasu – Maria Bor – Myśliborska”  /  Exhibition “Timeline - Maria Bor - Myśliborska”

„Bawoły” – Domicella Bożekowska, kamionka ceramiczna, 1979
“Bu� alo” - Domicella Bożekowska, ceramic stoneware, 1979

„Żyrafa” / “Gira� e”– ZPS „Krzysztof”, 1958„Meksykanka” – ZPS „Krzysztof”, 1958

Serwis – ZPS „Krzysztof”, 1957
Service - ZPS „Krzysztof”, 1957

„Sudanka” – ZPS „Krzysztof”, 1958

Zajęcia z garncarstwa  /  Pottery courseWypalanie ceramiki metodą raku 
Firing the ceramics using the raku method

Zajęcia z kalkomanii  /  Decal course

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu / Museum of Porcelain in Wałbrzych WGS BWA / BWA Gallery in Wałbrzych



e-mail: ceramicy@onet.eu 

https://www.facebook.com/walbrzychmiastemporcelany

Polish Ceramists Association Wałbrzyski 
porcelanowy świat

Wałbrzych
- the world of porcelain


