
Porcelana korecka 

1. Audiowstęp 

Krótkometrażowy fi lm pod tytułem „Porcelana korecka”  to produkcja 

Muzeum Okręgowego w Tarnowie z 20 21 roku. Film prezentuje wyroby 

z  porcelany wytworzone w najsta rszej manufakturze porcelany w Polsce –  

Korcu na Wołyniu .   

O serwisie opowiada Manuela Stadnicka –  Hoffman, kustosz wystawy.  

Jest to wysoka brunetka, z lekko kręconymi włosami, które opadają na  jej  

ramiona. Ubrana w białą bluzkę i  granatowy żakiet .  Widoczna do piersi .   

Film nakręcony został w jednej z sal muzealnyc h, zwanej Salą Rady lub Salą 

Marmurową.  

Jest to duża, jasna sala, w której prezentowane są przedmioty z porcelany 

oraz XVIII-wieczne komody i  obrazy.  

Porcelana umieszczona jest w gablocie przyściennej.  

Pani Manuela Stadnicka –  Hoffman widoczna jest w pierwszych i  ostatnich 

sekundach fi lmu. W pozostałej części f i lmu prezentowane są przedmioty 

z korzeckiej  manufaktury,  o których opowiada pani kustosz .  

2. Manuela Hoffman - Stadnicka 

Witam serdecznie Państwa z Sali  Rady tarnowskiego ratusza. Nazywam się Manuela 

Stadnicka -  Hoffman. Pracuję w Muzeum Okręgowym w Tarnowie jako kustosz.  

Chciałam zaprezentować Państwu  porcelanę z manufaktury w Korcu.  

 



3. Rys historyczny 

Produkcja porcelany w Polsce rozpoczęła się dość późno,  u schyłku XVII I  wieku. 

Miały na to wpływ trudne losy polityczne kraju oraz wcześniejsze wkroczenie na 

rynek polsk i  wspaniałej  porcelany zachodnioeuropejskie j.   

P ierwsza polska manufaktura ceramiczna została  założona w 1783 roku dzięki  

staraniom księcia Józefa Klemensa Cz artoryskiego. Wytwórnia znajdowała się 

w  Korcu, na wschodnich obszarach dawnej Rzeczpospolite j.   

Głównymi przedmiotami produkcji  były naczynia stołowe ,  które miały zastąpić 

wyroby sprowadzane dotychczas z manufaktur zachodnioeuropejskich.  Początkowo 

inspiracje modelarskie  czerpano ze znanych wytwórni ,  próbując stworzyć swój 

własny styl .   

Znakiem fabrycznym był  napis „Korzec”  w różnych kolorach w języku polsk im lub 

rosyjskim oraz symbol iczne przedstawienie oka opatrzności .   

Skompletowany zbiór porcelany koreckiej  w znacznej mierze stanowi depozyt 

rodziny Książąt Sanguszków i  pochodzi  z pałacu w Gumniskach. Pałac 

zamieszkiwany był  przez trzy pokolenia rodu ,  m.in. Eustachego Erazma Sanguszkę 

i   jego żonę Klementynę z Czarto ryskich Sanguszkową, córkę założyciela 

manufaktury korzeckiej.  

4. Filiżanki 

Spośród wszystkich produkowanych przedmiotów najbardziej  zróżnicowanymi 

formami odznaczały się f i l iżanki .  Z pierwszego okresu działalności  fabryki wyróżnić 

należy f i l iżankę z motywem ptaków siedzących na gałązce, datowaną na lata 1790 -

1796. Zachowały się niel iczne przykłady naczyń kor zeckich zdobionych w ten 

sposób. Na cyl indrycznej f i l iżance z prostokątnym uch em widoczne są dwa ptaszki  

umieszczone w owalnej rezerwie wydzielonej  złotą opaską z barwnego żółtego tła.  

Wielobarwne ptaki namalow ane są w sposób naturalistyczny .   

Kolejną grupę tworzą f i l iżanki zdobione portretami znanych postaci,  które 

w  manufakturze koreckiej  wykonywane były  na specjalne zamówienie.  

Reprezentuje ją f i l iżanka z popiers iem mężczyzny ,  uważanego za Hieronima 

Sanguszkę. W tym przypadku obiekt mógł być również podarunkiem ,  zważywszy na 



koneksje rodzinne łączące oba rody. Eksponat posiada cy l indryczny kształt  

i   prostokątne ucho. Na białe j  powierzchni brzuśca, na osi  ucha znajduje się 

dekoracja,  którą tworzy medalion, a w nim sylwetkowe popiersie mężczyzny. Głowa 

namalowana jest barwą czarną,  a tors wykonany sepią.  

W latach 1810-1815 wprowadzono do zdobnictwa imitacje faktur naturalnych 

materiałów .  Przykładem  takim jest komplet złożony z cyl indrycznej f i l iżanki 

i   spodka z dekorac ją  naśladującą czerwony marmur. Drugi wzór prezentuje 

f i l iżanka ze spodkiem zdobiona imitacją szylkretu. Fi l iżanka posiada zaokrąglony 

brzusiec ,  złotą  dekoracje w formie fryzu  i  wywinie do góry ucho w kształc ie  

śl imacznicy .   

Od 1815 roku na porcelanie koreckiej  oprócz kompozycj i  rośl innych pojawiła się 

dekoracja w postaci  gałązki  poziomki.  Malowano ją w p ostaci  wici  okalającej  

naczynie lub w pojedynczych gałązek z trzema, dwoma i  jednym na ściankach. Taka 

właśnie dekoracja  znajduje s ię na cyl indrycznej f i l iżance z ok rągło wywiniętym 

uchem. 

5. Cukiernica 

Jednym z ciekawszych i  cenniejszych eksponatów jest pochodząca z 1815 roku 

cukiernica ,  zdobiona monogramami Klementyny Czartoryskiej  i  Eustachego 

Sanguszki .  Małżeństwo, które połączyło te dwa znamienite rody ,  mogło otrzymać 

ten przedmiot w postaci  okazjonalnego podarunku. Cukiernica w formie antycznej 

kadzielnicy –  kantharos osadzona jest na k iel ichowej stopie z okrągłą podstawą. 

Posiada półkulistą czaszę z dwoma zaokrąglonymi uchami,  wyciągniętymi  ponad 

krawędź wylewu. Na t le l i l iowego brzuśca po jednej  i  drugiej  stronie znajdują s ię 

dwie białe tarcze  z  monogramami w kolorze złotym.  Cukiernica wewnątrz  jest 

całkowicie złocona.  

6. Talerze 

Talerze w manufakturze koreckiej  były produkowane przez cały okres działa lności  

wytwórni.  Najpopularniejsze były ta lerze okrągłe –  serwisowe, różniące  s ię 

dekoracją  krawędzi kołnierza. Takim przykładem jest płytki  t alerz z lat  1810-1820. 

Posiada zdobienie w lustrze w postaci  bukietu złożonego  z  f ioletowo-żółtego 



tulipana. Na kołnierzu znajdują s ię trzy rzuciki  kwiatowe składające się 

z  różnokolorowych kwiatuszków.  

Kolejnym przykładem jest płytki  ta lerz z ażurowym otokiem i  geometryc znym 

zdobieniem, pochodzący  z  lat  20 XIX wieku.  Talerz,  przeznaczony być może na 

owoce, dekorowany jest motywem zygzakowatej,  łamanej wstęgi umieszczonej na 

żółtym tle.  

7. Sosjerka 

Ciekawą formą odznacza się sosjerka w kształcie łód ki,  datowana na lata 1815 -

1820. Posiada lekko wygiętą krawędź górną uniesioną przy wylewie ,  stanowiąc 

jednorodną całość z wyciągniętym uchwytem ku górze, zakończonym wolutą .  

Sosjerka zdobiona jest  w postaci  malowanej wici ,  plecionej z t raw z żółtymi 

kwiatami i  zielonymi kłosami .  

8. Podsumowanie 

Koreckie wyroby przez długi okres czasu były  niedoścignionym wzorem dla 

powstających fabryk porcelany ,  a działa lność manufaktury miała wielki  wpływ na 

dalszy rozwój polskiej  ceramiki.  O jej  dużej popularności  świadczy fakt bardzo 

częstego fałszowania produktów. Wiele falsyfikatów nie odpowiadało wzorom 

oryginałów z powodu nieznajomości autentycznych dekoracj i ,  co pomagało 

kamuflować oszustwo.  Najczęście j  stosowanym motywem zaczerpniętym 

z  tradycyjnych oryginalnych koreckich dekoracj i  był  bukiet kwiatów 

z  dominującym f ioletowo -żółtym tulipanem. Tak zdobiony jest serwis śniadaniowy, 

uchodzący za fa lsyf ikat .  Składa s ię z owalnej  tacy,  kompletu trzech f i l iża nek ze 

spodkami,  cukiernicy z  pokrywką, dzbanka kafetiery oraz mniejszego dzbanuszka  -  

mlecznika.  

9.Zakończenie 

Kolekcja porcelany koreckiej  jest  rodową spuścizną ks iążąt Sanguszków i  stanowi 

trzon tarnowskich zbiorów.  

 


