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Spotkanie z historią – Maria Teresa 
 
Porcelana to ponadczasowy produkt, który nieprzerwanie towarzyszy codziennym 
posiłkom w wielu polskich domach. Pierwsza ceramika w Chodzieży pojawiła się ponad 
150 lat temu. Pomimo upływu lat marka odpowiada na potrzeby kolejnych pokoleń, dzięki 
czemu historia kołem się toczy. Tym razem przedstawiamy Państwu niezwykły i ocalony od 
zapomnienia fason Maria Teresa, który na dobre zagościł w chodzieskiej fabryce porcelany.  
 
Przez długie lata na stołach naszych dziadków, porcelana pojawiała się tylko podczas 
wyjątkowych uroczystości. Wiązało się to z faktem, iż kojarzona była z luksusem i prestiżem. 
Posiłki na tak wykwintnej zastawie smakowały lepiej, a dodatkowo, w wyjątkowy sposób, 
celebrowane były przez całą rodzinę. Czasy jednak nieco się zmieniły. Obecne trendy 
wskazują, że rękodzielnicza sztuka użytkowa jest obecna również w życiu codziennym. 
Dzisiaj, zarówno Polacy, jak i osoby na całym świecie zaczęli doceniać, to, z czego jedzą – nie 
tylko od święta, ale także, na co dzień. Zmieniło się także nasze podejście estetyczne, które 
wciąż zyskuje na znaczeniu.  
 

  
 
Maria Teresa to kolekcja z historią, od lat goszcząca na polskich stolach. Niezawodny i 
klasyczny fason z Chodzieży wrócił do łask. Z jednej strony dumnie reprezentuje 
ponadczasową elegancję, nie pomijając przy tym potrzeb współczesnych klientów. Delikatna 



 
 

filiżanka na nóżce i reliefowe talerze doskonale wpiszą się w każdy klimat aranżacyjnych 
pomysłów na stół – zarówno tych tradycyjnych, dostojnych, jak i całkiem nowoczesnych. 
Fason Maria Teresa możemy komponować z pojedynczych elementów, a także kupić w 
klasycznych zestawach obiadowych i do kawy dla 12 osób. Produkty aktualnie dostępne są w 
trzech wariacjach: klasyczny biały, linia złota oraz linia platynowa.  
 
Dossier produktu: 
 

 

Chodzież  
 
Cukiernica 400 
Cena – 14,39 zł.  

 

Chodzież 
 
Półmisek owalny 22  
Cena – 13,65 zł. 
Półmisek owalny 28 
Cena – 18,80 zł. 
Półmisek owalny 33 
Cena – 21,42 zł.  

 

Chodzież 
 
Czajnik 110 
Cena – 36,75 zł. 
 
 

 

Chodzież 
 
Filiżanka niska 220   
Cena – 8,35 zł. 

 

Chodzież 
 
Filiżanka wysoka 250 
Cena – 8,56 zł.  

 

Chodzież 
 
Spodek 15,7 
Cena – 4,31 zł.  



 
 

 

 
 
Dossier marki 
 

Polska Grupa Porcelanowa łączy potencjał trzech wiodących fabryk porcelany w Polsce. Ideą jej powstania, w 

lipcu 2018 roku, było zwiększenie dostępności wysokiej jakości produktów z wielopokoleniową tradycją. W 

ramach Grupy funkcjonują cztery odrębne marki: Ćmielów, Lubiana, Chodzież oraz Ćmielów Design Studio, 

które różnicuje rodzaj oferty, a łączy chęć realizacji potrzeb klientów, dla których fabryki szczycące się 

długoletnią tradycją produkują najwyższej jakości zastawę stołową. Jako grupa łącząca tradycję ze 

współczesnością, PGP chce wyróżniać się nie tylko doskonałym wzornictwem i jakością, ale także sprawnością 

organizacji i nowoczesnymi systemami współpracy z dynamicznie zmieniającym się rynkiem. 

 

Chodzież to ukochana marka polskich rodzin, od lat towarzysząca podczas celebrowania rodzinnych 

uroczystości. Kolekcje z roku na rok zmieniają się, aby odpowiadać na aktualne potrzeby kolejnych pokoleń. 

Elegancka i funkcjonalna porcelana z „Chodzieży” to kilkanaście fasonów zaprojektowanych przez twórców 

zakładowego Ośrodka Wzornictwa, którego korzenie sięgają początków działalności firmy.  

 

 

Chodzież 
 
Salaterka kwadratowa 27 
Cena – 26,99 zł.  

 

Chodzież 
 
Imbryk 1600 
Cena – 36,75 zł.  

 

Chodzież 
 
Waza 3000 
Cena – 69,60 zł. 

 

Chodzież 
 
Talerz płytki 17 
Cena – 5,67 zł. 
Talerz płytki 19 
Cena – 5,88 zł.  
Talerz płytki 25  
Cena – 7,89 zł.  

 

Chodzież 
 
Talerz głęboki 22,5 
Cena – 7,67 zł. 
 



 
 

 
Kontakt dla mediów: 
Paula Bielska  
Triple PR, ul. Jaktorowska 5,  
01-202 Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paulina.bielska@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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