
Szkolenie 3. Edukator wśród kwiatów

- tradycyjne wzornictwo w nowoczesnych realizacjach





KROSZONKAKROSZONKA

KROSZONKA
Nazwa tego misternie zdobionego metodą rytowniczą jaja wywodzi

się najprawdopodobniej od słowa „krasa”, co oznacza czerwień lub urodę.

Kolor czerwony  lub czerwonobrązowy można było łatwo uzyskać 

z orchy,  lub gotując w wywarze z łupin cebuli bądź wykorzystując

do tego celu robaczki potocznie nazywane czerwcami. 



Najstarsze zdobione jaja pochodzą  

z drugiej połowy X wieku.

Zdobione woskiem pisanki zostały 

odkryte podczas wykopalisk 

archeologicznych 

na opolskim Ostrówku.

Na powierzchni skorupki nie 

widnieją wzory kwiatowe - jedynie 

GEOMETRYCZNE.



Geometryczne wzornictwo utrzymywało się jeszcze niemal do końca XIX 

wieku. Najczęściej wydrapywano  rodzaju rozety, gwiazdy, romby  trójkąty 

lub słońca. Takie motywy nawiązywały do pogańskiej symboliki solarnej.

Rzadziej na skorupce pojawiały się motywy zoomorficzne - kurze łapki, 

kury,  koguty, baranki lub ptaki nawiązujące do symboliki religijnej.

Wzory geometryczne wymagały od twórcy podziału skorupy według linii 

pionowych i poziomych.



Już w latach 20. XX wieku, na 

barwionej skorupce, zaczęły pojawiać 

się  motywy roślinne. Najczęściej 

odwzorowywano duże kwiaty

z haftów  z geometrycznym 

ornamentem stylizowanym na tzw. 

„koronkę”.

W latach 50-60 XX wieku popularne 

stały się naturalistyczne wzory 

roślinne. Chętnie odwzorowywano 

róże, niezapominajki, konwalie bądź 

goździki. Ornamenty wykańczano 

liśćmi. 



Symbolika kolorów:
Kroszonka zielona - uczniowie/młodzi chłopcy,

Kroszonka czarna - starsi, szanowani mężczyźni,

Kroszonka fioletowa - stary kawaler,

Kroszonka czerwona - kochanemu mężczyźnie,

Kroszonka niebieska - mężczyźnie, który często zmieniał partnerki,

Kroszonka żółta - odrzucenie zalot.



Kompozycje:

 dwustronnie symetryczne,

 dookolne,

 o układzie pionowym,

 o układzie poziomym,

 zgeometryzowane,

 znikąd-donikąd



OPOLSKA PORCELANA

OPOLSKA PORCELANA

Historia zdobionej porcelany w motywy kwiatowe sięga roku 1963.

Ewolucja wzornictwa przebiegała dosyć burzliwie,

a wszystko kolejny raz zaczęło się od… kroszonek.



Pomysłodawcami przeniesienia wzornictwa z kruchej 

skorupki jaja na nieco trwalszy materiał - porcelanę - byli:

etnograf Czesław Kurek, prezes Cepelii Jan Matysek,

Halina Jakubowska oraz  Franciszek Adamiec.



Do tego oryginalnego przedsięwzięcia zaproszono  podwójną laureatkę 

konkursu kroszonkarskiego, Stefanię Okos (później Topola).

Pierwsze próby zdobienia porcelany powstały na tułowickim porcelicie. 

Wypracowanie techniki zdobienia ceramiki wymagało odrobiny sprytu i logiki.  

Twórczyni otrzymała z fabryki porcelit natryskiwany na mokro szkliwem.

Następnie zaostrzonym patyczkiem , wydrapując ornament pozbywała się 

farby zostawiając białą powierzchnię.



Technika 

natryskiwania farby na 

powierzchnię 

ceramiki, oprócz tego 

że była niezwykle 

żmudna i uciążliwa

w transporcie, okazała 

się też bardzo 

szkodliwa dla zdrowia 

osób zajmujących się

tworzeniem tych dzieł 

sztuki.



Względy zdrowotne wymusiły na inicjatorach zdobienia porcelany

innego sposobu nakładania farb. 

W tedy zrodził się pomysł jednobarwnego motywu na białej ceramice.

Wzory monochromatyczne z połowy lat siedemdziesiątych  również z czasem

ewoluowały na rzecz porcelany, którą znamy obecnie.

Oprócz techniki zdobienia ustanowiono również kanon kolorystyczny.

Kolorem podstawowym stał się niebieski i jego odcienie, całość uzupełniała

czerwień, pomarańcz i zieleń. Do wykończenia motywu stosowano biel

oraz kolor żółty, a w skrajnych przypadkach brąz.



STRÓJ LUDOWY

Na początku XX w.

codzienny strój ludowy

składał się z:

 Koszuli,

 Reform,

 Kaftana (jakla/jupa),

 Fartucha,

 Chusty,

 Spódnicy.





Uzupełniając taki strój, kobiety zakładały

fartuchy szyte z atłasu,  jedwabiu. 

Dolna część fartucha była najczęściej

zdobiona haftem.

Hafty jednobarwne w 

postaci stylizowanych 

wici,  kwiatów i gałązek.
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DOBRE PRAKTYKI

Dziękuję za uwagę.


