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Ćmielów Design Studio podbija światowy rynek sztuki 
 

Studio projektowe, z Markiem Cecułą na czele, tworzy markę dedykowaną osobom poszukującym 

dobrego, współczesnego wzornictwa. Kolekcje wychodzące spod rąk designerów, prezentują nowe 

oblicze porcelany łączącej w sobie tradycyjny kunszt produkcji oraz nowoczesne podejście do 

estetyki. Polska marka może być naszym powodem do dumy, gdyż kradnie serca miłośników 

designu od Nowego Jorku, po… Hong Kong.  

 

Od Nowego Jorku… 

 

Nowy Jork słynie z zamiłowania do sztuki. To tam odbywają się największe aukcje, prestiżowe 

wystawy i otwierają się galerie na najwyższym poziomie. Jedno z miejsc odwiedzanych przez 

koneserów sztuki to MoMA Design Store. To właśnie tam zagościł kolejny produkt marki Ćmielów 

Design Studio. Nowojorczyków urzekły porcelanowe Solniczki KOSTKI. Dzięki pracy projektantów, z 

pozoru „zwykłe” produkty, jakimi są solniczka i pieprzniczka, przybrały kształt kostek do gry, stając się 

gratką dla miłośników niestandardowych rozwiązań i nowoczesnego designu. 

 



 
 

 

… po Hong Kong! 

 

KOSTKI to nie jedyny produkt, który gości w ofercie MoMA Design Store. Nowojorczycy już wcześniej 

docenili między innymi zestaw New Atelier. Porcelanowa kolekcja od niedawna wyruszyła w świat, by 

podbijać kolejne rynki. MoMA Design Store rozszerzył sprzedaż zestawu New Atelier do swojego 

oddziału w Hong Kongu. 

 

Zestaw New Atelier to pierwszy produkt sygnowany marką Ćmielów Design Studio. Kolekcja stanowi 

przykład współczesnego wzornictwa ceramicznego, wpisującego się w ideę mix and match - mieszaj i 

łącz. Poszczególne elementy zestawu sprzedawane są indywidualnie. Naczynia i kolory dekoracji 

można dowolnie łączyć, tworząc spersonalizowane zestawy. 

 
 
 
 

ĆMIELÓW DESIGN STUDIO 

 

Ćmielów Design Studio to marka dedykowana osobom poszukującym dobrego, współczesnego wzornictwa. 

Kolekcje wychodzące spod rąk designerów prezentują nowe oblicze porcelany łączącej w sobie tradycyjny 

kunszt produkcji oraz nowoczesne podejście do estetyki. Studio projektowe marki kierowane jest przez 

cenionego na całym świecie artystę ceramika Marka Cecułę. 

 



 
 

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. 
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