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Celem niniejszej publikacji jest pokazanie 
osobliwych postaci świata twórczości ludo-
wej obszarów Stowarzyszeń: Kraina św. 
Anny i Brzeska Wieś Historyczna, których 
wyobraźnia, wrażliwość i pasje przera-
dzają się w prace znamienne dla regionu 
opolskiego. Osoby te swoje szczególne 
umiejętności pielęgnują w obrębie śro-
dowiska i chętnie się nimi dzielą. 

Projekt Opolski ETNOdizajn to ini-
cjatywa, która promuje i populary-
zuje materialne i duchowe aspekty 
dziedzictwa wsi. Dawne umiejętności 
i stosowane w przeszłości wzory są 
obecnie przetwarzane i przystosowy-
wane do zmieniającej się rzeczywi-
stości. Tradycyjne motywy tworzone 
w dobie ery medialnej przechodzą 
swoistą transformację. Ekspresja 
i inwencja twórcza skłoniła przed-
stawicieli młodego pokolenia pro-
jektantów do korzystania z nowych 
form, materiałów i narzędzi. Projekt 
podnosi kwestię wysiłku twórczego 
realizowanego w nowej rzeczywistości 
kulturowej.

W imieniu partnerów  
projektu współpracy 

Ewa Maria Piłat 

Wstęp

Urszula Mazur, Łucja Woźnica, Grażyna Czekała
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Stowarzyszenia Kraina św. Anny i Brzeska Wieś Histo-
ryczna w swym bogactwie kulturowym posiadają potężne 
siedlisko ludowych artystów sztuk wszelakich. Zręczność 
palców idzie w parze z wielkim poszanowaniem trady-
cji, talentem, wyobraźnią i estetyczną wrażliwością.

Dawniej twórczość artystyczna ludzi na wsi była nie 
tyle miłym zajęciem na długie zimowe wieczory, 
co przede wszystkim wyrażała życie duchowe, 
ludową pobożność, poczucie piękna. Pochodziła 
z przekazu od innych artystów, nierzadko była 
kontynuacją rodzinnych tradycji. 

W brzeskich okolicach spotykamy wielu 
twórców ludowych, zajmujących się wyko-
nywaniem kwiatów z papieru, dzięki któ-
rym powstają urzekające swym urokiem 
kolorowe, kwiatowe kompozycje. W okresie 
Wielkanocy na stołach gości znana na tych 
terenach – pisanka.

Zaś po drugiej stronie Odry – w Annogórskich 
okolicach – tradycją jest wyplatanie wikliny, 
haftowanie, szydełkowanie, malowanie na 
porcelanie, tworzenie koron żniwnych, które 
dziś stanowią wizytówkę Opolszczyzny. Każde 
z rzemiosł jest tu kultywowane po dziś dzień, 

choć niektóre umiejętności giną razem z ostatnim 
przedstawicielem zanikającego fachu.

Dawniej dzieła twórców ludowych dostępne były jedy-
nie w domach i kościołach. Dziś są na nowo odkrywane. 

Szukajmy ich i nie pozwólmy odejść w zapomnienie!

Twórcy ludowi i ich dzieła

Gabriela Puzik wraz z grupą  
dzieci w śląskich strojach
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Haft – Szydełkowanie

Przypuszcza się, że ten spo-
sób dziergania był już znany 
w czasach Chrystusa. 
Koronka była używana 
do zdobienia ubiorów, 
bielizny stołowej i oso-
bistej oraz odzieży 
kościelnej i innych 
akcesoriów ołtarzo-
wych. Początkowo 
robieniem na szy-
dełku zajmowały 
się osoby z tzw. 
bogatych domów, 
ale coraz więk-
sze zaintereso-
wanie tą dzie-
dziną sprawiło, 
iż niższe klasy 
również zaczęły 
zajmować się 
tym rękodziełem. 
W późniejszym cza-
sie wzrost techniki 
przemysłowej spra-
wił, że koronki stały 
się ogólnodostępne 

i szydełkowanie stało się 
przestarzałą techniką. 

Wyroby Urszuli Mazur
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Gabriela Puzik – zaangażowana w życie spo-
łeczne i kulturalne wieloletnia Sołtyska 
Kadłuba w gminie Strzelce Opolskie. Dzięki 
dużej aktywności jej „mała Ojczyzna” – Kadłub 
– otrzymała tytuł Najpiękniejszej Wsi 
Województwa Opolskiego za rok 2008. 
Od dzieciństwa interesowała się heklowa-
niem (szydełkowaniem), a z biegiem czasu 
zaczęła też przygotowywać kwiaty z kre-
piny i ozdoby z papieru (origami). Tra-
dycję szydełkowania, technikę i wzory 
przekazuje wszystkim zainteresowanym 
chętnym, w ramach warsztatów stworzo-
nego przez siebie Muzeum bez murów, 
czerpiąc z tego dużą radość i satysfakcję.

Gabriela Drzymała – inicjatorka zało-
żonej grupy dla mieszkanek Jemielnicy 
Babki z klasą i pomysłem, której 
celem jest prezentowanie zróżnicowa-
nych umiejętności kobiet oraz możliwość 
wzajemnego wymieniania się wiedzą. 
Szydełkowanie to nie jedyna profesja, 
jaką się zajmuje. Pani Gabriela w chwi-
lach wolnych graweruje na szkle. Pierwsze 

prezenty, w postaci ręcznie robionych ozdób, 
otrzymywane od babci i mamy zaszczepiły 

w niej chęć nauki tego rękodzieła. Nie bie-
rze udziału w konkursach, jednakże czynnie 

uczestniczy w wystawach lokalnych, gdzie jest 
propagatorką tradycji szydełkowania.

Gabriela Puzik,  
Gabriela Drzymała  

wraz z dziećmi  
w strojach śląskich

Gabriela  
Drzymała -  
szydełkowanie
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Łucja Woźnica

Urszula Mazur

Urszula Mazur – mieszkanka Gogolina, 
która zajmuje się kilkoma rodzajami ręko-
dzielnictwa takimi jak: szydełkowanie, 
robótki na drutach, haftowanie szydeł-
kowe, kroszonkarstwo i tworzenie dekora-
cji okolicznościowych z wykorzystaniem 
cekinów i korali. Jednakże, to przede 
wszystkim szydełkowaniem i robótkami 
na drutach zajmuje się już od dziecka. 
Tradycja ta została jej przekazana 
przez babcię. Przez cały rok, w każdej 
wolnej chwili, najczęściej wieczorami 
pani Urszula oddaje się swej szydeł-
kowej pasji.

Łucja Woźnica – mieszkanka Gogo-
lina i jedna z nielicznych twórczyń 
ludowych, która nie ma tradycji szy-
dełkowania w genach. W czasach 
szkolnych interesowała się szydełko-
waniem, technikami i wzorami, naby-
wała dostępne książki i pisma bran-
żowe tej profesji i na ich podstawie 
uczyła się i doskonaliła swoje umiejęt-
ności. W dalszym ciągu rozwija swoją 
pasję, szukając nowych pomysłów 
i zastosowań swoich wyrobów. Najczę-
ściej szydełkuje serwetki, obrusy na ławę, 
ale i maskotki, kapelusze, ozdoby do okna 
i mniejsze ozdoby typu: motylki.
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Korony żniwne

Do najważniejszych atrybutów uroczy-
stości dożynkowych na Opolszczyźnie 
należą wieńce, nazywane koronami 
żniwnymi. Wkładane do korony 
plony są formą podziękowania, 
dodatki miały znaczenie sym-
boliczne i zaklinały urodzaj 
na następny rok. Kształt 
koron, w zależności od 
lokalnej tradycji, przybiera 
rozmaitą formę, najczę-
ściej na kształt korony 
węgierskiej, splecionej 
z czterech związanych 
w górze pałąków lub 
słomianych warkoczy.
Konstrukcja koron 
składa się z kręgu sta-
nowiącego podstawę 
oraz przymocowanych 
do niego dwu lub więcej 
krzyżujących się półokrą-
głych pałąków. Szkielet 
korony wykonywany jest 
z drutu, do którego przymo-
cowane za pomocą drucików 
lub sznurków są kłosy zbóż, 

przede wszystkim: pszenicy, 
owsa, jęczmienia i żyta1.

1  Sztuka ludowa na Opolszczyźnie od analiz do  
dizajnu. Raport z realizacji projektu, Opracowanie 
Zamek Cieszyn, Cieszyn, Czerwiec 2014r.

Przygotowanie korony – Żywocice Przygotowanie korony wraz z krzyżem 
na szczyt korony żniwnej
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Kórnica
Beata Machoń, Grażyna Bis, 
Krystyna Sznajder, Urszula 
Smuda, Irena Janocha, Aniela 
Klink, Rita Gonsior, Roz-
wita Wolny, Urszula Tunkel, 
Jadwiga Nowak, Małgo-
rzata Burczyk, Maria Wal-
czyk, Teresa Felka, Maria 
Marx, Gertruda Tomala, 
Marta Styra, Helena 
Tomala, Anna Globisz, 
Monika Hadamek. 

Istnieją różne techniki wyko-
nywania koron w Kórnicy, 
ponieważ są trzy rodzaje 
koron: kłosowa, kłosowo-
ziarnkowa oraz ziarnkowa. 
Koronę w całości tworzy 
pani Grażyna Bis z pomocą 
pań ze Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich w Kór-
nicy. Pomysły na koronę 
twórczyni czerpie z głowy, ale 
muszą znajdować się w niej 
krzyż, cztery rodzaje zboża, 
wstążki, owoce i warzywa, gdyż 
jest to wpisane w kórnicką trady-
cję, która przechodzi z pokolenia 
na pokolenie od dawnych już lat.

Od lewej: Krystyna Sznajder, Helena Tomala, Irena Janocha,  
  Urszula Smuda, Beata Machoń, Rozwita Wolny
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Krośnica
Gertruda Piątkowska, 
Urszula Sklorz – od 
ponad dwudziestu lat 
zajmują się przygoto-
wywaniem koron żniw-
nych, wraz z paniami 
z koła Gospodyń 
Wiejskich. Korony 
na początku służyły 
do udekorowania 
Kościoła w okresie 
dożynek. W później-
szym czasie panie 
zaczęły przygotowy-
wać korony na róż-
nego rodzaju kon-
kursy, w których 
zdobywały pierwsze 
miejsca. Korony nie 
są na sprzedaż, mają 
reprezentować gminę 
i stanowić tradycyjny 
element dożynek.

 Urszula Sklorz

Gertruda Piątkowska

Przygotowanie korony żniwnej w Żywocicach
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Żywocice
Edeltrauda Namysło, Maria 
Wieczorek, Joanna Mulorz, 
Anna Michalik, Anna 
Krok, Barbara Wiater, 
Maria Chmura, Małgo-
rzata Richter, Gertruda 
Więcek, Gertruda Biel, 
Maria Scheifer, Maria 
Szywalska, Maria Mag-
dalena Chmura, Erna 
Kuchta, Róża Bomba, 
Anna Siegier to współ-
twórczynie koron żniw-
nych w Żywocicach. Od 
wielu już lat zajmują się 
przygotowywaniem koron 
na dożynki gminne i die-
cezjalne, oraz na gminne 
i wojewódzkie konkursy. 
Technika wytwarzania 
koron z biegiem lat ule-
gała zmianie. Aktualnie 
panie tworzą korony tech-
niką ziarnkową (nawleka-
nia ziaren), ale wymaga ona 
poświęcenia dużej ilości czasu 
oraz dużego zaangażowania. 
Przy tworzeniu takiej korony 
pracuje nawet 16 kobiet.

Twórczynie koron żniwnych z Żywocic

Barbara  
Wiater

Edeltrauda  
Namysło
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Co było pierwsze kroszonka czy pisanka? 
Etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej 
– Bogdan Jasiński – w odcinku 4. 
cyklu Opolski ETNOdizajn, 
poświęconym pisankom i kro-
szonkom, odpowiada, że to 
właśnie pisanki były znane 
w historii wcześniej. Pisa-
nie woskiem było najbar-
dziej znaną i stosowaną 
techniką zdobienia jaj 
wielkanocnych w Euro-
pie. Do tego celu, oprócz 
jaja i farb do jego bar-
wienia potrzebny jest 
wosk, którym pisze 
się po jaju. Wosk jest 
wytapiany z pszcze-
lego plastra, następnie 
zlewany na specjalny 
spodek i ponownie pod-
grzewany. Jajka, na któ-
rych pisze się woskiem, 
muszą być ciepłe, aby 
lepiej „przyjmowały” wosk. 
Własnoręcznie robione 
pisaki w środowisku nazy-

wane są „kiskami”2. 

2  Opolski ETNOdizajn, odcinek 4. Pisanki i kroszonki. 

Pisankarstwo

Pisanki  Łucji MazurkiewiczKroszonki Barbary Milian-Antochów 



11

Łucja Mazurkiewicz – zamieszkała w Brze-
zinie. Pisanki nauczyła się pisać od swojej 
mamy (mama pochodzi ze Wschodu, z miej-
scowości Sitarówka). Zawsze przed Wielka-
nocą pisała z mamą jajka. Pierwsze próby 
pisania pisanek miała za sobą w wieku 
około ośmiu lat, a pisanki zdobiła wów-
czas motywami dziecięcymi – kwiatkami, 
drzewkami, traktorami czy bocianami. 
Aktualnie stara się zachować wzornic-
two swojej mamy. Do dziś kultywuje 
tę rodzinną tradycję, a pisząc pisanki 
zawsze wraca do czasów dzieciństwa. 
Pani Łucja zajmuje się również wyra-
bianiem ozdób z papieru. Bardzo lubi 
prace plastyczne, chętnie się szkoli 
i poznaje nowe metody. 

Genowefa Stefanik – mieszkanka 
Czeskiej Wsi. Będąc dzieckiem stale 
podpatrywała mamę malującą obrazy, 
robiła wycinanki papierowe np. firanki 
z papieru, tkała płótna czy pisała 
pisanki. Pani Genowefa pisze zatem 
pisanki od dziecka, głównie w okresie 
świątecznym, po czym obdarowuje nimi 
rodzinę, znajomych, sąsiadów. „Zaraziła” 
swoją pasją najmłodszą wnuczkę, która 
przejmuje umiejętności po babci, startuje 
w szkolnych konkursach i zajmuje w nich 
wysokie noty.

Łucja  
Mazurkiewicz

Genowefa 
Stefanik
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Irena Adasik – zamieszkująca Gierszowice, kilkadziesiąt 
lat temu uczyła się pisać pisanki przy swojej mamie. Obie 
pisały zapałką umaczaną w prawdziwym wosku pszcze-
lim. Ich jajka barwione były w sposób najbardziej natu-
ralny – burakami na kolor różowy i odcienie czerwieni, 
żytem na kolor seledynowy i odcienie zieleni, i wreszcie 
łuskami cebuli na odcienie brązu. Technikę zdobienia 
pisanek i wzornictwo pani Irena zachowała po mamie 
i kultywuje do dziś. Moczy czubki jajka w wosku 
i dopisuje różnorodne wzory, najczęściej kwiatowe. 
Umiejętnościami pani Irena dzieli się z najbliższymi 
zawsze przed Świętami Wielkanocnymi. Styl wyko-
nania pisanek do dziś pozostał niezmienny, jednak 
sposób barwienia jaj ewaluował, aktualnie barwi 
je w bibule. Pani Irena zajmuje się również wypie-
kami kulinarnymi i tworzeniem ozdób z papieru.

Teresa Wojnarowska – rodowita mieszkanka 
Czeskiej Wsi, nauczyła się pisania pisanek woskiem 
od swojej mamy około 10 roku życia. Pisanie spra-
wia jej bardzo dużo radości, pasję swą realizuje sys-
tematycznie do dziś, pisanki pisze szpileczką i obda-
rowuje nimi swoich bliskich i znajomych. Jej pisanki 
są wielokolorowe, przeważają motywy kwiatowe czy 
własne. Pani Teresa bardzo chętnie przekazuje swoją 

wiedzę i umiejętności zainteresowanym. Wyszkoliła 
już sporą grupę swoich koleżanek, także tych reprezen-

tujących młodsze pokolenie. 

Irena Adasik



13

Barbara Wojnarowska – pierwsze próby 
pisania pisanek podjęła około piątego roku 
życia razem z ciocią i babcią. Pisały szpi-
leczką na patyczku, barwiły barwnikami 
domowego wyrobu (np. wkładami z pisa-
ków, ołówkiem chemicznym), potem 
barwnikami spożywczymi. Na pisance 
pojawia się wszystko, co przyjdzie jej 
do głowy, najczęściej jednak motywy 
kwiatowe. Do dziś robi pisanki w więk-
szych ilościach i rozdaje po znajomych 
i rodzinie. Za czasów szkolnych star-
towała w konkursach na pisankę 
wielkanocną i wygrywała. 

Bernardyna Guzik – rodowita 
mieszkanka Czeskiej Wsi, od mło-
dości pisze pisanki woskiem, pierw-
sze swoje próby podjęła z koleżanką 
(Teresą Wojnarowską). Co roku, 
przed świętem Wielkiej Nocy, kulty-
wuje tę piękną tradycję. Po założeniu 
rodziny umiejętności przekazała dzie-
ciom, które często wygrywały lokalne 
konkursy. Największą jednak pasją 
pani Bernardyny są druty i szydełko, 
temu poświęca każdą wolna chwilę. 

Barbara WojnarowskaBernardyna Guzik
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Monika Guzik – mieszkanka Cze-
skiej Wsi – pisze pisanki od czasów, 
gdy miała osiem lat. Nauczyła się od 
mamy i do dziś razem z mamą przed 
świętami wypisują pisanki, któ-
rymi później obdarowują rodzinę 
i przyjaciół. Zaczynała pisać szpi-
leczką, teraz korzysta również 
z igły. Bierze udział w gminnych 
konkursach o tematyce wielka-
nocnej – osiąga wysokie noty. 

Aldona Babenko – zamiesz-
kała w Obórkach, pierwsze 
pisanki zaczęła pisać w cza-
sach panieńskich, podpatru-
jąc swoją koleżankę. Systema-
tycznie pisze pisanki od roku 
1979. Pani Aldona preferuje 
styl tradycyjny. Jej pisanki 
są jednokolorowe. Dziś barwi 
je w barwnikach spożywczych, 
kiedyś natomiast do tego celu 
używała pisaków. Swoje umie-
jętności przekazuje młodszemu 

pokoleniu (wnuczka siostry bie-
rze udział w konkursach szkol-

nych, gminnych). Pani Aldona bar-
dzo lubi różne prace ręczne, wyplata 

wieńce dożynkowe, robi na drutach. 

Monika Guzik
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Ewelina Oliwa – zamieszkała 
w Pogorzeli, reprezentantka młod-
szego pokolenia. Pisanie pisanek 
zaczynała u boku swojej pochodzą-
cej z Wołynia babci około 10 lat 
temu. Tradycyjnie pisze woskiem 
pszczelim i narzędziem własnej 
roboty. Jej pisanki są jednoko-
lorowe, barwione cebulą. Aktu-
alnie, co roku przed świętami 
samodzielnie pisze kilkadzie-
siąt pisanek. Jej pasją jest  
również rysowanie ołówkiem 
i węglem. 

Piotr Wolak – mieszka-
niec Brzegu, pierwsze swoje 
pisanki wykonał około 50 
lat temu. Jest to tradycja 
po mamie, która przejęła ją 
po swoich rodzicach. Pisze 
woskiem i szpileczką, metodą 
batikową, barwi w cebuli 
i barwnikach do tkanin. Ma 
zamiar przekazać tę tradycję 
wnukom z nadzieją, że będą ją 
kontynuować. 

Piotr Wolak
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Jednym z najbardziej charakterystycz-
nych wyrobów regionalnych Opolsz-
czyzny są kroszonki – kunsztownie, 
ręcznie zdobione jajka wielkanocne. 
Najstarsze dekorowane jajka 
i ich pozostałości odnalezione 
na opolskim Ostrówku pocho-
dzą z X wieku. Przez wiele 
wieków pisanki były zdo-
bione woskiem (przy uży-
ciu drewnianego patyczka) 
w różnorodne geome-
tryczne wzory. W póź-
niejszym czasie tech-
nikę tę zastąpiono nową 
metodą, jaką było i jest 
do dziś drapanie przy 
użyciu ostrego narzędzia. 
Do zdobienia wykorzy-
stywano najczęściej jaja 
kurze i gęsie, od końca 
lat 90-tych XX wieku rów-
nież strusie. Początkowo 
jajka były barwione na kolor 
czerwonobrązowy, głównie 
przy użyciu wywaru z łupin 

cebuli lub innymi naturalnymi 
metodami3. 

3 Sztuka ludowa na Opolszczyźnie od analiz  
do dizajnu. Raport z realizacji projektu,  

  Opracowanie Zamek Cieszyn, Cieszyn, Czerwiec 2014r.

Kroszonkarstwo

Kroszonki Anety Hurek
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Barbara Herok – zamiesz-
kała w Malni. Twórczością 
ludową zajmuje się już od 
wczesnego dzieciństwa. 
W domu rodzinnym 
panowała sprzyjająca 
atmosfera dla rozwoju 
jej zainteresowań i to 
właśnie tam nauczyła 
się techniki skroba-
nia i tradycyjnych 
sposobów barwienia 
jaj wielkanocnych. 
Kroszonkarstwo jest 
tradycją rodzinną, 
która została prze-
kazana przez bab-
cię, a którą pani 
Barbara przekazała 
swoim dzieciom. 
Marzeniem i celem 
pani Barbary jest 
wdrażanie naszej 
przepięknej sztuki 
i kultury ludowej 
w życie codzienne, aby 
świat był piękniejszy, 
a ludzie szczęśliwsi. 

Barbara Herok i jej kroszonki
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Maria Żmija-Glombik – mieszkanka Walec 
i propagatorka kroszonkarstwa, zajmująca 
się również twórczością rękodzielniczą, 
taką jak: haftowanie, ozdoby z papieru, 
szydełkowanie czy robótki na drutach. 
Pani Maria kultywuje tradycyjną polską 
kuchnię znajdującą źródło w babcinych 
zeszytach kulinarnych. Swoją wiedzę 
przekazuje młodszym pokoleniom na 
warsztatach organizowanych przez 
różne instytucje. Dzięki jej stara-
niom Kroszonka Opolska została 
wpisana 30 sierpnia 2007r. na listę 
produktów tradycyjnych wojewódz-
twa opolskiego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Norbert Kusidło – okrzyknięty 
w 2013 i w 2014r. Najlepszym 
Kroszonkarzem Gminy Strzelce 
Opolskie – mieszkaniec Rozmierki. 
Pan Norbert to doskonały przykład, 
że twórczością ludową z sukcesami 
mogą zajmować się nie tylko kobiety. 
Tradycja rodzinna, jaka została prze-
kazana panu Norbertowi przez ojca 

i wujka, jest obecna w jego życiu do dziś. 
Wzory umieszczane na pisankach ewolu-

ują wraz z upływem czasu, ale zawsze są 
to motywy roślinne i geometryczne – tra-

dycyjne opolskie wzory.

Maria Żmija-Glombik

Norbert Kusidło
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Aneta Hurek – jedna z młodszych propaga-
torek twórczości kroszonkarskiej, zamiesz-
kująca Krośnicę. Zdobyła wiele nagród 
i wyróżnień na konkursach kroszonkar-
skich, początkowo w kategorii dzieci 
i młodzież. W roku 2014 zdobyła także 
upragnioną nagrodę, jaką jest I miej-
sce w konkursie Kroszonka Opol-
ska organizowanym w Muzeum Wsi 
Opolskiej w Bierkowicach. Jajko na 
konkurs jest przygotowywane z dużą 
starannością, sam proces skrobania 
zajmuje pani Anecie nawet tydzień. 
Kroszonkarstwo to tradycja rodzinna, 
cała posiadana wiedza pochodzi od 
babci i mamy.

Eryka Kaczmarczyk – mieszkanka 
Kadłuba, która od wielu lat zajmuje 
się kroszonkarstwem. Wzory, które 
wydrapuje na kroszonkach są jej 
pomysłu, ale zawsze pamięta o zacho-
waniu tradycyjnych motywów, drob-
nych wzorów opolskich. Swoje prace 
wystawia w Sali Tradycji w Kadłubie. 
Bierze czynny udział w warsztatach, 
przekazując swoją wiedzę i doświadcze-
nie związane z przygotowywaniem kro-
szonek najmłodszym członkom społeczno-
ści. Kroszonkarstwo to jej hobby, tradycja 
rodzinna, nie praca zarobkowa.

Aneta HurekEryka Kaczmarczyk
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Edeltrauda Krupop – kroszon-
karka, hafciarka, współtwór-
czyni koron żniwnych i ozdób 
ze słomy – twórczyni z Kamie-
nia Śląskiego. Do pierwszego 
konkursu kroszonkarskiego 
przystąpiła w 1979r., wzięła 
udział w wielu konkursach 
w całej Polsce. Kultywuje 
tradycję wywodzącą się 
z jej domu rodzinnego. 
W każdą Niedzielę Pal-
mową rodzina oraz jej 
najbliżsi spotykali się 
i zdobili wspólnie jaja 
wielkanocne. Dziadek 
pani Edeltraudy malo-
wał jaja woskiem, nato-
miast ona woli technikę 
rytowniczą.

Barbara Joszko – twór-
czyni kroszonek z Bory-
czy. Zajmuje się również 
zdobieniem porcelany. 
Ponadto, potrafi w krótkim 

czasie przygotować fikuśne 
ozdoby z owoców i warzyw, 

np. pingwina z bakłażana, 
świnkę z cytryny.

Edeltrauda Krupop
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Teresa Skóra – mieszkanka Rozmierki. 
Kroszonkarstwo to tradycja rodzinna, 
ale również pasja pani Teresy. Wszyst-
kiego nauczyła się sama, czasem 
podpatrywała, jak robią to pozostali 
członkowie jej rodziny. Pani Teresa 
podtrzymuje tradycję, jaką jest 
barwienie jaj w naturalny spo-
sób, czyli gotowanie w wywarze 
z łupin cebuli. Będąc panną brała 
udział w wystawach kroszonkar-
skich w Bierkowicach czy Gogo-
linie, po wyjściu za mąż prze-
stała prezentować swoje prace 
na konkursach. 

Teresa Sobota – kroszonkarka 
z Olszowej. Swoją przygodę 
z kroszonkarstwem rozpoczęła 
już w szkole podstawowej i kul-
tywuje do dziś. Do swojej pasji 
zachęciła trójkę swoich dzieci, 
które odnoszą sukcesy w kroszon-
karstwie. Bierze udział w wysta-
wach, warsztatach, Targach 
Panieńskich, jarmarkach i kon-
kursach odbywających się nie tylko 
na terenie województwa opolskiego. 
Pierwszy dyplom otrzymała w 1980r. 
za aktywną działalność w Twórczości 
Ludowej w Gogolinie.

Teresa Skóra

Teresa Sobota
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Edyta Stolc – zamieszkująca Roz-
mierz. Z pokolenia na pokolenie 
tradycja skrobania jajek – jaj – jest 
przekazywana w rodzinie pani 
Edyty. Swoją wiedzą dzieli się 
podczas warsztatów, na które 
jest zapraszana przez szkoły 
i przedszkola, ale przekazała 
ją również swoim dzieciom. 
Pracuje na pełnych jajach 
kurzych, a także na wydmusz-
kach z jaj gęsich i strusich. 
Zgodnie z tradycją pod koniec 
Bożego Narodzenia zaczyna 
wzmożone prace związane ze 
skrobaniem kroszonek.

Marzena Gruszka – twór-
czyni z Kadłuba, która od 
szkoły podstawowej intere-
sowała się technikami przy-
gotowywania kroszonek. Tra-
dycja rodzinna jest przez nią 
kultywowana do dzisiaj. Swoje 
kroszonki prezentuje na wysta-
wach, jarmarkach, targach 

i konkursach, są one również 
sprzedawane okolicznym miesz-

kańcom, jako tradycyjny element 
Świąt Wielkanocnych.

Edyta Stolc

Kadłubskie kroszonkarki
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Łucja Mandalka – mieszkanka Malni, 
uczestniczka Gminnych Konkursów 
Kroszonkarskich w Gogolinie oraz 
Wojewódzkich Konkursów Kroszon-
karskich w Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach. Tradycja rodzinna, 
która została jej przekazana przez 
dwie siostry ojca znajduje odzwiercie-
dlenie na umieszczanych przez nią 
na kroszonkach tradycyjnych moty-
wach opolskich, gdzie dominują 
wzory roślinne, przyrodnicze. Na 
specjalne zamówienia umieszcza 
również elementy zwierzęce. Każdą 
wolną chwilę poświęca na skroba-
nie jaj wielkanocnych. 

Anna Mrosek – mieszkanka Żywo-
cic, która do poziomu swoich umie-
jętności doszła sama, kroszonkar-
stwo nie było w jej rodzinie tradycją. 
Pomysły umieszczane na kroszon-
kach są jej autorstwa, ale dominują 
motywy roślinne i geometryczne. 
Pani Anna zajmuje się drapaniem jaj 
tylko w okresie Świąt Wielkanocnych 
i sporadycznie w pozostałym okresie, 
gdy otrzyma specjalne zamówienie. 
Brała udział w konkursach kroszonkar-
skich w Bierkowicach w kategorii dzieci 
i młodzież.

Anna MrosekŁucja Mandalka
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Zyta Junghardt – kolejna mieszkanka 
Malni, która od wielu już lat zajmuje się 
drapaniem kroszonek, na których umiesz-
cza kwiaty i różnego rodzaju szlaczki. Do 
barwienia jaj używa tuszy kreślarskich, 
nadających kroszonkom intensywną 
barwę. Wiedzę i doświadczenie przeka-
zała swoim dzieciom, które odnoszą suk-
cesy na konkursach kroszonkarskich. 
Pracuje na pełnych jajach, jak również 
na wydmuszkach, które pomaga jej 
przygotować mąż. Laureatka Gmin-
nych Konkursów Kroszonkarskich.

Irena Simon – zamieszkująca Odro-
wąż, na swoim pierwszym w życiu 
konkursie kroszonkarskim w Opolu 
w 1992r. otrzymała wyróżnienie, 
w kolejnych latach zdobywała nagrody 
za pierwsze miejsca. Te wydarzenia 
są dla niej najcenniejsze i dały jej bar-
dzo dużo satysfakcji. Od 1996r. należy 
do Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych. Stosuje technikę rytowniczą, 
a do tego celu używa nożyka do tapet. 

W czasach dzieciństwa próbowała dra-
pać nożyczkami lub „pożyczoną” od doro-

słych brzytwą. Kroszonkarstwo to pasja 
pani Ireny, bardzo to lubi, drapanie ją 

uspokaja, może w tym czasie pomyśleć i się 
zrelaksować.

Irena SimonZyta Junghardt



25

Mariola Blania – zamieszkująca Obrowiec, 
w rodzinie pani Marioli kroszonkarstwo 
to tradycja rodzinna. Sposoby i technikę 
przygotowywania jaj wielkanocnych prze-
kazała również swojemu synowi. Miesz-
kanka Obrowca ma w swoim dorobku 
wiele nagród i wyróżnień na Gminnych 
i Wojewódzkich Konkursach Kro-
szonkarskich. W roku 2014 zajęła 
I miejsce w Konkursie Ozdobne Jajo 
w Tułowicach. Kroszonki są przez nią 
przygotowywane nie tylko na kon-
kursy, ale również na Jarmarki Wiel-
kanocne czy dla znajomych i przyja-
ciół, jak również zagranicznych gości.

Patryk Blania – mieszkaniec 
Obrowca, któremu wiedzę o kroszon-
karstwie przekazała mama Mariola. 
Skrobie nie tylko na jajach kurzych, 
gęsich, kaczych czy indyczych, ale 
również na wydmuszkach z jaj prze-
piórczych. Kroszonki wykonuje trady-
cyjną techniką rytowniczą, wykorzy-
stuje głównie motywy kwiatowe. Jako 
jedyny na Opolszczyźnie stosuje wzor-
nictwo z nikąd do nikąd, czyli niema-
jące początku ani końca. Na kroszonkach 
umieszcza dedykacje w różnych językach, 
a na specjalne zamówienie także motywy 
zwierzęce.

Mariola BlaniaPatryk Blania
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Wioletta Obrzud – kolejna mieszkanka 
Obrowca, która kontynuuje rodzinną 
tradycję skrobania jaj, blisko spokrew-
niona z rodziną Blaniów oraz ze znaną 
w Obrowcu kroszonkarką Elżbietą Pazur. 
Uczestniczka i laureatka Wojewódz-
kich Konkursów Plastyki Obrzędo-
wej w Muzeum Wsi Opolskiej w Bier-
kowicach, Gminnych Konkursach 
Kroszonkarskich w Gogolinie, Kon-
kursach Kroszonkarskich w Zdzie-
szowicach i Strzelcach Opolskich. 
Jaja barwi w farbach do tkanin, 
a wzory umieszczone na kroszonkach 
są głównie motywami roślinnymi.

Kazimierz Milian – pochodzi 
z Łukowic Brzeskich, aktualnie 
mieszka w Brzegu. Pierwsze pisanki 
podpatrzył u swojej mamy, która 
zarówno drapała jajka żyletką, jak 
i pisała po nich pszczelim woskiem 
(zapałką). Samodzielne zaczął skrobać 
około jedenastego roku życia i robi to do 
dziś. Kroszonki pana Kazimierza obfi-
tują w motywy kwiatowe, ale również 

sakralne. Swoją pasją zaraził młodszą 
siostrę. Inne jego pasje, którym poświęca 

czas to malarstwo olejne, pisanie wierszy 
czy kolekcjonowanie i renowacja starych 

mebli. 

Wioletta Obrzud

Kazimierz Milian
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Barbara Milian-Antochów – 
mieszka w Łukowicach Brze-
skich. Rękodziełem zajmuje 
się od dziecka. Pierwsze próby 
skrobania jajek powzięła 
podpatrując starszego brata 
Kazimierza. Systematycz-
nie przed Wielkanocą roz-
poczyna drapanie daw-
nej cebulowej kroszonki. 
Jej prace są różnorodne, 
zawierają regularne 
wzory i kwiatki, jed-
nak przeważa tematyka 
sakralna. Wystawia 
swoje prace na lokalnych 
konkursach. Inne pasje 
pani Barbary to rysunek 
ołówkowy, wyszywanie, 
wypieki oraz śpiewanie.

Łucja Mazurkiewicz i Barbara Milian-Antochów
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Dla zachowania tradycji wyrobu opolskich kroszonek Muzeum 
Śląska Opolskiego organizowało cyklicznie corocznie (począw-
szy od roku 1957) Konkurs Kroszonkarski. W 1963r. jury 
konkursu wyszło z pomysłem przeniesienia wzornictwa 
z kroszonek na trwalszy materiał. Wybór padł na porce-
lit, który pod koniec lat 60-tych zamieniono na porce-
lanę. Pomysł początkowo spotkał się ze sprzeciwem 
centrali Cepelii w Warszawie, która uznała drapa-
nie porcelitu za zbyt nowoczesną technologię. Na 
zmianę decyzji wpłynęło wstawiennictwo etnografa, 
prof. Romana Reinfussa. W 1968r. oficjalnie otwo-
rzono dział zdobnictwa porcelany wzorami ada-
ptowanymi z kroszonek. Pierwsze techniki zdo-
bienia porcelitu polegały na natryskiwaniu jego 
powierzchni farbami o ciemnej tonacji, po czym 
wydrapywano miejscowo farbę za pomocą spe-
cjalnie zakończonych końcówek – drewnianych 
obsadek do stalówek, w celu uzyskania pożąda-
nego szlaczka. Następnie za pomocą stalówki osa-
dzonej w obsadce nanoszono farbę w wydrapane 
miejsca, tworząc z całości wielobarwną mozaikę. 
Gotowy wyrób wypalano w piecu ceramicznym. 
W zdobieniu porcelany początkowo również stoso-
wano technikę rytowniczą. Z czasem opracowano 
nową technologię, która stała się kanonem opolskiej 
malowanej porcelany. Na białe tło zaczęto nakładać 
kolorowy ornament. Do namalowania konturów uży-

wano czarnej farby naszkliwnej, a kolory nakładano 
zużytymi stalówkami o szerszej końcówce4. 

4 Sztuka ludowa na Opolszczyźnie od analiz do dizajnu. Raport z realizacji  
projektu,   Opracowanie Zamek Cieszyn, Cieszyn, Czerwiec 2014r.

Malowanie porcelany

Wyroby Agnieszki Okos Teresa Orlik
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Agnieszka Okos – mieszkanka Tarnowa Opolskiego zainspirowana przez 
babcię, która zajmowała się twórczością ludową. To właśnie ją i swoje 
ciotki podglądała podczas pracy i to właśnie one zaszczepiły w niej chęć 
kultywowania rodzinnej tradycji. Maluje na porcelanie opolskie wzory, 
najczęściej są to spodki i filiżanki, ale swoją twórczość zaczyna prze-
nosić również na inne przedmioty dekoracyjne, tj.: zawieszki do okna 
i drzwi, łopatki do patelni czy warzechy. Prowadzi bloga, na którym 
pokazuje własną twórczość i komentuje wydarzenia. W 2013r. otrzy-
mała wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Malowania Por-
celany w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Grażyna Czekała – zamieszkała w Gogolinie, w 1993r. otrzy-
mała tytuł Mistrza Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, 
nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie. 
Corocznie brała udział w konkursach kroszonkarskich oraz malo-
wania porcelany, zdobywając najwyższe podia. Obecnie pani Gra-
żyna nie bierze udziału w konkursach jako uczestnik, lecz jako 
członek jury. Wzory umieszczane na porcelanie to tradycyjne opol-
skie motywy ludowe zaczerpnięte z tych zdobiących kroszonki. 
Niczego nie zmienia, nie szuka nowości, zachowując w ten sposób 
tradycyjne wzornictwo.

Teresa Orlik – mieszkanka Tarnowa Opolskiego, najmłodsza 
z czterech sióstr, z których każda zajmowała się malowaniem i ryso-
waniem. W latach 70-tych zaczęła pracę w opolskiej Cepelii i wtedy 
zaczęła się jej praca z malowaniem opolskiej porcelany, a później 
z kroszonkarstwem. Chociaż na początku swojej przygody z kroszon-
karstwem była zrażona częstym pękaniem jaj, nie poddała się i swoje 
umiejętności zaczęła prezentować na konkursach w Muzeum Wsi Opol-
skiej w Bierkowicach, zdobywając różne nagrody.

Grażyna Czekała

Agnieszka Okos
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Wzrost produkcji kolorowego papieru na przełomie XIX i XX 
w. przyczynił się do rozwoju nowej gałęzi rzemiosła ludowego 
– tworzenia papierowych ozdób. Barwne kwiaty z bibuły 
wypełniały wnętrza mieszkań i w formie bukietów czy 
wieńców ozdabiały parapety okien, stoły oraz przed-
mioty kultu religijnego. Wzmożonymi okresami two-
rzenia ozdób były święta: Boże Narodzenie, święta 
maryjne. Choinkę przyozdabiano kolorowymi łań-
cuchami z bibuły, papierowymi aniołkami, Miko-
łajami. Papierowe kwiaty umieszczano w oknach 
izb, świętym kącie, jako dekoracje ołtarzyków 
domowych. Pokryte warstwą wosku chronią-
cego przed wilgocią stanowiły ozdobę wieńców 
pogrzebowych. Dla samych twórców papierowe 
ozdoby stanowiły odzwierciedlenie ich talentu, 
wrażliwości i inwencji. Współcześnie na Opolsz-
czyźnie dekoracje papierowe cieszą się równie 
wielką popularnością, przejawiającą się obecno-
ścią licznych warsztatów czy wystaw poświęco-
nych tej sztuce. Jednak tworzenie papierowych 
ozdób nie należy do typowych opolskich form 
sztuki ludowej. Pojawiło się tu dopiero w wieku 
XX, przenikając z sąsiednich województw: łódz-
kiego i śląskiego. Młodsze pokolenie twórców ludo-
wych chętnie korzysta z nowych technik wykonaw-
czych takich jak quilling, będący tworzeniem ozdób 

z wąskich pasków papieru skręcanych spiralnie, 
a następnie formowanych do uzyskania pożądanego 

kształtu i przyklejanych na zdobioną powierzchnię5.

5 Sztuka ludowa na Opolszczyźnie od analiz do dizajnu. Raport z realizacji  
projektu,   Opracowanie Zamek Cieszyn, Cieszyn, Czerwiec 2014r.

Ozdoby z papieru

Ołtarzyk ustrojony kwiatami 
z papieru
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Wanda Szwajcowska – z domu Bilińska, zamieszkała 
w Przeczy. Posiada wykształcenie plastyczne, jest mistrzem 
rzemiosł artystycznych. Od młodości interesowała się 
sztuką ludową, jednak dopiero po przejściu na emery-
turę zajęła się rękodziełem artystycznym, m.in. tworze-
niem kwiatów z bibuły, kroszonkarstwem, malowaniem 
wzorów opolskich na porcelanie, malarstwem olejnym 
i akwarelowym. Swoje inspiracje czerpie z obserwa-
cji przyrody, jak również realizuje własne pomysły. 
Bierze udział w wystawach i plenerach. Zamiłowanie 
do sztuki ludowej przekazuje chętnym na warszta-
tach. Pani Wanda jest wszechstronnie uzdolniona, 
zajmuje się także renowacją starych mebli, odbior-
ników radiowych.

Ewa Kułak – z domu Gierłach, mieszkanka Prze-
czy. Zajmuje się wytwarzaniem kwiatów z bibuły, 
malarstwem, wytwarzaniem koron żniwnych i kro-
szonkarstwem. Pierwsze kwiaty z bibuły wykonała 
w dzieciństwie, podpatrując swoją mamę. Przez 
okres kilkudziesięciu lat zmienił się cel zastoso-
wania kwiatów oraz ich sposób wykonania, jednak 
pasja tworzenia pozostaje bez zmian ta sama. Wyko-
nując swoje robótki ręczne pani Ewa wraca do czasów 
dzieciństwa. Tworzy przepiękne i różnorodne bukiety, 
a pomysły czerpie z natury. Jej korony dożynkowe zdo-
bywały wysokie noty w konkursach, m.in. 1 miejsce 
w gminie. Bierze udział w plenerach malarskich, kon-
kursach kroszonkarskich. Swoje umiejętności pani Ewa 
przekazuje kolejnym pokoleniom np. za pośrednictwem 
warsztatów dla szkół i stowarzyszeń. 

Ewa  
Kułak

Wanda  
Szwajcowska
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Ewa Muszańska – zamieszkała w Lipkach. 
Praktycznie wyrosła wśród różnorodnego 
rękodzieła, zdolności i pasję odziedziczyła po 
mamie, która pochodzi z województwa tar-
nopolskiego. Od dziecka razem z mamą 
tworzyły bukiety kwiatów i w zależności 
od potrzeby – np. z okazji zbliżających się 
świąt – upiększały kwiatami swoje domo-
stwa czy w okresie Święta Zmarłych zdo-
biły groby bliskich. Swoje pierwsze kwiaty 
(a były to stokrotki) wykonała w wieku 
około sześciu lat, wycinając elementy 
z nakrochmalonego płótna. Przez kolejne 
dziesiątki lat zmieniał się materiał i ewa-
luowały metody wykonywania kwiatów, 
jednak radość z tworzenia pozostała nie-
zmienna. Zdaniem pani Ewy rękodzieło 
jest świetnym sposobem na wypełnienie 
wolnego czasu, zwłaszcza w jesienno-
zimowe wieczory. Jest również możli-
wością zintegrowania społeczności wiej-
skiej. Każdy wyrób jest niepowtarzalny 
i posiada swoją duszę, gdyż jak twierdzi 
pani Ewa, rękodzieło jest ogrodem duszy 
twórcy. Pasjonuje się także innymi robót-
kami ręcznymi, takimi jak: szydełkowanie, 

robienie na drutach, haftowanie. Lubi pracę 
w ogrodzie. Jest współzałożycielką lokalnego 

stowarzyszenia Lipowej Osady oraz człon-
kiem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Sto-

warzyszenia Brzeska Wieś Historyczna.

Ewa  
Muszańska
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Daniela Pociecha – mieszkanka Lipek, swoje 
pierwsze kwiaty z bibuły wykonała w dzieciń-
stwie z mamą i siostrami, a powstałe bukiety 
przystrajały później groby bliskich. Kwia-
tuszki były wykonywane z bibuły, moczone 
w parafinie i zdobione np. tłuczonymi bań-
kami, następnie układane na jodle wokół 
nagrobka. Pani Daniela powróciła do 
aktywnego rękodzieła po wielu latach 
po powstaniu lokalnego stowarzyszenia 
Lipowa Osada, gdzie panie wspólnie 
tworzą do dziś przepiękne, różnorodne 
rękodzieło – są to m.in. kwiaty z krepiny, 
bibuły, sznurka papierowego, jak i wiele 
innych arcydzieł. 

Agnieszka Spławińska – mieszkanka 
Lipek, współzałożycielka i przewodni-
cząca stowarzyszenia Lipowa Osada 
oraz członek Zarządu Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenia Brzeska Wieś 
Historyczna. W Lipowej Osadzie od kilku 
lat pani Agnieszka z innymi paniami wyko-
nuje wspaniałe kompozycje kwiatów z kre-
piny, którymi ustrojona zostaje Palma i Jajo 
Wielkanocne, upiększające w okresie świą-
tecznym kościół w Lipkach. W dzieciństwie 
pani Agnieszka pisała woskiem pszczelim 
pisanki, aktualnie inne pasje pani Agnieszki 
to projektowanie i wytwarzanie biżuterii ze sre-
bra i kamieni naturalnych oraz cukiernictwo.

Daniela Pociecha

Agnieszka Spławińska
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Rzeźbiarstwo jest jedną z naj-
starszych dziedzin sztuki ludo-
wej, która rozwijała się wśród 
niższych warstw społecz-
nych. Rzeźby w dawnej 
kulturze miały charak-
ter sakralny, kultowy 
i użytkowy, jako 
znaki orientacyjne 
dla podróżnych. 
Wyróżniamy rzeźby 
ludowe i figuralne 
rzeźby religijne – 
Chrystusa, Matki 
Boskiej, Postacie 
Świętych, któ-
rych podstawo-
wym materia-
łem było i jest 
drewno. Rodzaj 
wykorzystanego 
drewna zależy 
od typu rzeźby, 
np.: do wyrzeźbie-
nia małych figurek 
używa się drewna 

z lipy czy olchy. W obec-
nych czasach, rzeźbiarze 

tworzą na potrzeby tury-
stów i kolekcjonerów, han-

dlarzy pamiątek.

Rzeźbiarstwo

Rzeźby Wacława Ferdynusa
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Wacław Ferdynus – rzeźbiarz oraz malarz 
obrazów i ikon zamieszkujący Kadłub. Wyróż-
niony na wielu wystawach i konkursach na 
terenie gminy Strzelce Opolskie. Przewod-
nie motywy jego dzieł to głównie motywy 
naturalne i ludowe, są to także figury 
świętych. Pan Wacław malował i robił 
obrazy ze słomy od czasów szkoły pod-
stawowej, dopiero w późniejszym czasie 
zainteresował się rzeźbiarstwem. 

Arthur Schulwitz – rzeźbiarz 
ze Zdzieszowic, który głównie wyko-
nuje postacie ludzkie, w tym najczę-
ściej świętych. Motywy zwierzęce 
oraz kwiaty przenosi na płaskorzeźby. 
Kiedy po szkole zaczął pracę zawo-
dową, już interesował się rzeźbiar-
stwem. Nie praktykował u żadnego 
rzeźbiarza ani nie uczestniczył w żad-
nych kursach, do wszystkich swoich 
umiejętności doszedł sam. Napisał 
autobiografię Drewno i cierpienie, 
w której opisuje swoje dotychczasowe 
życie. Laureat Konkursu w Łubianach 
Ze Śląskiem na ty, gdzie za tekst 
Łod ślusołrza do rzeźbiołrza otrzy-
mał pierwszą nagrodę. Na harmonijce 
wygrywa piękne, jednotonowe melodie, 
tym piękniejsze, że płynące z serca, nikt go 
ich nigdy nie uczył…

Wacław Ferdynus Artur Schulwitz
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Wikliniarstwo to technika wytwarza-
nia wyrobów z wikliny. Ich asorty-
ment może być bardzo szeroki: 
kosze oraz skrzynie transportowe, 
kosze do przechowywania poży-
wienia, odzieży i żywego dro-
biu, wiesze służące do łowie-
nia ryb, ule, meble, płoty, 
wycieraczki do butów, 
kapelusze i kapcie. Tech-
nika ta wymaga fizycz-
nej sprawności, niestety 
jest coraz rzadziej stoso-
wana i coraz mniej osób 
posiada umiejętności 
plecionkarskie. Warto 
wspomnieć, że na 
Opolszczyźnie istniał 
zwyczaj zabawy z tzw. 
kurzokiem odnotowa-
nym we wsi Cisek pod 
Kędzierzynem-Koźlem. 
Polegała ona na wejściu 
do olbrzymiego kosza, słu-
żącego do przetrzymywa-
nia kur, kawalera na wyda-
niu i starej panny i turlaniu 

ich po podłodze6.

6 Sztuka ludowa na Opolszczyźnie od analiz  
do dizajnu. Raport z realizacji projektu,  

  Opracowanie Zamek Cieszyn, Cieszyn, Czerwiec 2014r.

Wikliniarstwo

Alfons Gerlich
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Alfons Gerlich – twórca 
ludowy z Kadłuba, który 
wyplatania przedmio-
tów z wikliny nauczył 
się sam. Rękodzie-
łem tym zajął się 
w momencie prze-
chodzenia na eme-
ryturę. Swoje 
wyroby przedsta-
wia w Izbie Tra-
dycji w Kadłubie, 
a swoją wiedzę 
przekazuje na 
różnych warsz-
tatach. Mistrz 
wikl iniarstwa 
potrafi wyczaro-
wać takie przed-
mioty niezbędne 
w gospodarstwie 
domowym jak: 
koszyki, wazony, 
grabie, kosy czy 
miotły.

Wyplatanie wikliny
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Szukanie innowacyjnych możliwości wyko-
rzystania sztuki ludowej to bardzo atrak-
cyjnie brzmiące zadanie. Jednocześnie 
ambitne i niełatwe, bo w nie do końca 
zdefiniowanym zakresie, w którym 
może czaić się pokusa znalezienia 
szybkich i łatwych rozwiązań.

Stowarzyszenie Kraina św. 
Anny i Stowarzyszenie Brze-
ska Wieś zleciły przeprowadze-
nie badań i analiz służących 
stworzeniu, rozpowszechnie-
niu i wykorzystaniu kodów 
kulturowych, które są ściśle 
związane z naszym wojewódz-
twem – Zamkowi Cieszyn 
– centrum dizajnu, które 
wspiera rozwój firm i regio-
nów poprzez wykorzystanie 
siły dobrego projektowania.

Do udziału w zadaniu koordy-
nowanym przez Zamek Cieszyn 
zaproszono studentów Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach 
i w Krakowie oraz projektantów 
związanych z regionem Opolszczy-

zny – stamtąd pochodzących, miesz-
kających tam czy studiujących. Róż-

norodne pochodzenie uczestników, a co 
za tym idzie rozumienie i spojrzenie na 

Opolszczyznę, umożliwiło różne podejście 

„Opolski ETNOdizajn”

Plansza do gry grupy opolskiej.  
Projekt Lidia Pieczonka
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PrzejmujeszSołectwodo tematyki oraz większą rozmaitość kon-
cepcji. Studenci pracowali pod nadzo-
rem doświadczonych projektantek: dr 
Justyny Kucharczyk z ASP w Kato-
wicach, prof. Marii Dziedzic oraz 
Anny Szwaji z ASP w Krakowie 
oraz Anny Zabdyrskiej z Uni-
wersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie.

Rekonesans etnograficzny 
regionu, analiza dostęp nej 
literatury, badanie zaso-
bów lokalnych muzeów 
i izb regio nalnych, a także 
warsztaty, na które zapro-
szono twórców ludowych 
oraz lokalnych przedsię-
biorców pozwoliły zespo-
łowi projektantów na zapo-
znanie się ze specyfiką 
Opolszczyzny. Później,  indy-
widualnie lub w zespołach, 
w konsultacji z prowadzą-
cymi projektanci poszukiwali 
nowych produktów, rozwiązań 
graficznych i usług, które mamy 

nadzieję wzbogacą ofertę regionu 
i przedstawią opolską sztukę ludową 

w innowa cyjnym ujęciu.

W imieniu Zamku Cieszyn 
Lubomira Trojan

Karty do gry planszowej
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PROJEKTY GRUPY KRAKOWSKIEJ:
Przygotowane przez studentki  
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
Wydział Form Przemysłowych 
Katedra Metodyki Projektowania
Opiekunki: prof. Maria Dziedzic,  
Anna Szwaja

1. Wzornik kodów kulturowych 
Opolszczyzny – aplikacja

Autorki: Katarzyna Gierat, Joanna Guzik, 
Anna Łukasik, Agata Pleciak, Alicja 
Prussakowska

Celem projektu jest propagowanie kodów kul-
turowych istniejących w regionie. Założeniem 
jest poszerzenie wiadomości na temat rzemio-
sła, zabytków czy kulinariów oraz umożliwienie 
kontaktu z lokalnymi wytwórcami. Aplikacja 
ma na celu skłonić przyjezdnych do aktywnego 
wypoczynku i odkrywania regionu.

Aplikacja, jako forma interaktywnego przewod-
nika, pozwala użytkownikowi zaplanować zwie-
dzanie według własnych upodobań.

Użytkownik ma możliwość pobrania aplikacji 
poprzez wejście na stronę lub zeskanowanie QR 

kodu.

Propozycje projektów wypracowane 
w trakcie trwania zadania  

„Sztuka ludowa na Opolszczyźnie  
– od analiz do dizajnu”
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2. Święci Opolscy

Autorki: Joanna Guzik, Katarzyna 
Gierat

Zestaw figurek (św. Anna Samo-
trzecia i św. Jacek, a w przyszło-
ści kolejni święci) posiadający 
charakter edukacyjny – nauka 
żywotów świętych, ikonogra-
fii, symboliki kolorów i atry-
butów, ale również próba 
uświadomienia użytkowni-
kowi, dlaczego te postacie są 
ważne dla Śląska oraz tego, 
jaką rolę pełnią osoby świę-
tych w religii katolickiej. 
Istotna jest także promocja 
regionu, zwłaszcza jego cha-
rakteru pielgrzymkowego. 

Figurka ma formę statycznej 
układanki, składającej się 
z kilku pomalowanych drew-
nianych elementów, które 
po złożeniu tworzą sylwetkę 
osoby świętej wraz z atrybu-
tami. Książeczka znajdująca 
się w zestawie z figurką zawiera 
informacje dotyczące osoby świę-
tej, wyjaśnienie ikonografii oraz 
modlitwę.



42 43

3.  ZAWIJKA – nowa forma chusty

Autorka: Joanna Guzik

Projekt jest propozycją chusty, 
która poprzez swoją wielofunkcyj-
ność pozwalałaby na ocieplenie 
różnych partii ciała.

Zawijka wykonana jest z ela-
stycznej dzianiny, dzięki pro-
stej formie i czarnemu, neutral-
nemu kolorowi przeznaczona 
jest dla kobiet w każdym wieku 
i o różnych upodobaniach este-
tycznych. Założona na szyję, 
staje się wygodnym szalikiem/
kominem, na plecy – boler-
kiem, rozciągliwy materiał 
pozwala na naciągnięcie jej na 
głowę jak kaptur.

Metka z haftem opolskim 
dodatkowo podkreśla rodowód 
zawijki i inspirację kulturą 
regionu Opolszczyzny.
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4. Zestaw stempli do tkanin

Autorka: Anna Łukasik

Projekt stempli do tkanin ma dwa 
główne cele. Pierwszym z nich jest 
cel edukacyjny, który przewiduje 
warsztaty dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przy Muzeum Wsi 
Opolskiej. Drugim jest cel 
promocyjny, który uwzględ-
nia sprzedaż całego zestawu 
lub pojedynczych klocków 
w muzeum, przez co auto-
matycznie wzbogaca ofertę 
pamiątek pojawiających się 
na tamtejszej półce sklepo-
wej. Projekt zestawu stempli 
do tkanin adresowany jest 
do uczestników warsztatów 
prowadzonych w muzeum, 
do turystów odwiedzających 
region oraz do lokalnych twór-
ców ludowych, dla których 
stanowiłby dodatkowy zestaw 
narzędzi pracy.

Zestaw stempli pozwala użyt-
kownikowi na budowanie z nich 
wzorów kojarzących się z tradycją 
Opolszczyzny, ale także pozwala 
na pewną dowolność i kreację. 
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5. Skrzynek – mebel inspirowany 
ludowymi skrzyniami wiannymi

Autorka: Agata Pleciak

Projekt odwołuje się do wartości, które 
tkwią w tej kulturze, a o których czę-
sto zapominamy. Są nimi: rodzina, 
dzieciństwo, pochodzenie, pamięć, 
tożsamość.

Głównym zadaniem projekto-
wym jest opracowanie prostego 
mebla, który posiada specjalnie 
wydzielone miejsce – wewnętrzną 
skrytkę, na przechowywanie oso-
bistych przedmiotów i pamiątek 
z przeszłości.

Projekt o nazwie Skrzynek ma 
prostą formę, tworzącą pojedyn-
czy moduł z możliwością dalszego 
rozbudowywania. Na meblu poja-
wiają się motywy dekoracyjne 
typowe dla skrzyń opolskich. 

Można go spersonalizować 
i umieścić imię właścicielki. Jego 
wewnętrzna struktura składa się 
z dwóch przestrzeni-komór. Charak-

ter tego mebla sprawia, że może on 
przez lata towarzyszyć swojej właści-

cielce, zmieniając się wraz z nią.



45

6. Lauba

Autorka: Alicja Prussakowska

Lauba to projekt domku z tkaniny, przezna-
czonego dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Głównym celem projektu lauby jest budo-
wanie tożsamości dzieci zamieszkujących 
region Opolszczyzny. Na domkach z tka-
niny nadrukowane są wzory istnieją-
cych niegdyś laub (ozdobnych ganków). 
Obcując z takim obiektem na co dzień, 
dziecko naturalnie „przenosi” istnie-
jące dawniej elementy architektury, 
do swojego codziennego życia, nie 
pozwalając im popaść w zapomnienie. 
Dołączona do zestawu książeczka opo-
wiada o genezie powstania laub, opi-
suje ich typy i detale. 

Zestaw składa się z pokrowca z tka-
niny z nadrukowanym wzorem, tek-
turek, które wkłada się do pokrowca, 
i które usztywniają konstrukcję oraz 
książeczki, która opowiada historię 
laub na Opolszczyźnie. Domek kupuje 
się w formie płaskiej paczki. Dziecko 
wraz z rodzicami składa domek poprzez 
wkładanie tekturek do odpowiednich kie-
szeni pokrowca. Jest to obiekt wolnosto-
jący, który w zależności od potrzeb i fantazji 
dziecka może „wędrować” po całym domu.
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PROJEKTY GRUPY OPOLSKIEJ przygotowane 
przez projektantów wywodzących się lub 
mieszkających w regionie
Opiekunka: Anna Zabdyrska

1. Tutejszy.pl – aplikacja i strona www na 
urządzenia mobilne

Autorzy: Agnieszka Woźniak i Damian Chomątowski

Aplikacja tutejszy.pl ma służyć promocji opolskich 
produktów i usług regionalnych, a także ich twórców. 
Użytkownik zwiedzający region może za pośrednic-
twem aplikacji dowiedzieć się, gdzie w pobliżu znaj-
dują się interesujące go produkty lub usługi. Możliwe 
jest to dzięki wykorzystaniu nawigacji w urządzeniach 
mobilnych.

Tutejszy.pl ułatwia dotarcie osobie zainteresowanej 
regionalnym produktem lub usługą do osoby je oferu-
jącej i odwrotnie. Forma sprzedaży w domu rzemieśl-
nika, w pracowni czy warsztacie twórcy, daje możliwość 
innego kontaktu między konsumentem a sprzedawcą. 
Aplikacja jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie 
wśród młodych osób lokalnym produktem czy rękodzie-
łem, które zazwyczaj dostępne są tylko na okazjonalnych 
kiermaszach, jarmarkach. Tutejszy.pl stanowi alterna-

tywę dla tradycyjnej formy reklamy, promocji i sprzedaży. 
Dodatkową zaletą aplikacji jest zebranie danych kontak-

towych do wytwórców, co umożliwia ich wspólny kontakt 
i wymianę doświadczeń. 
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2. Graczki, Grajfka – gra 
planszowa promująca 
Krainę św. Anny 
i Brzeską Wieś 
Historyczną 

Autorka: Lidia Pieczonka

Projekt gry planszo-
wej oparty jest na idei 
nauki poprzez zabawę. 
Wiedza o regionie i jego 
walorach przekazy-
wana jest graczom 
dzięki wykorzystaniu 
na planszy historycz-
nej mapy Krainy św. 
Anny lub Brzeskiej 
Wsi Historycznej. 
Wyrysowane są na niej 
najważniejsze zabytki, 
trasy i obszary zabu-
dowane. Gracz, poprzez 
zbiórkę punktów 
i konieczność lokowania 
pionków na poszczegól-
nych polach dedykowa-
nych zabytkom regionu, 
poznaje je. 
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PODSTAWA wzoru wykonania dywanu na szydełku:

czytanie wzoru:

- oczko łańczuszka

- oczko Ścisłe

-  słupek Z Narzuconą Nitką

-  słupek 

-  podwójny słupek 

Paleta użytych koloróW:

3. Tepich – dywan robiony 
na szydełku, inspirowany 
opolskim wzornictwem 
ludowym

Autorka: Lidia Pieczonka

Inspiracją do powstania projektu 
dywanu były dywany kwiatowe 
układane na ulicach z okazji 
święta Bożego Ciała w Zimnej 
Wódce. Schemat szydełkowy 
dywanu oparty jest na kolo-
rach kwiatów używanych do 
dekoracji w Boże Ciało. Wzór 
został częściowo zaczerp-
nięty z tychże dywanów two-
rzonych w Zimnej Wódce, ale 
również z typowych wzorów 
opolskich. Nie zawiera on 
motywów sakralnych związa-
nych z tym świętem, a jedynie 
wzory z opolskiego rzemiosła 
po to, aby nadać mu uniwer-
salny charakter. Do stworze-
nia dywanu użyto materiałów 
pochodzących z recyklingu, 

głównie włóczek ze zużytych 
materiałów bawełnianych. 
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4. Pamiątka z Opolszczyzny – seria 
produktów

Autor: Marek Powiecka

• GOŁĘBNIK – pamiątka 
z Opolszczyzny

Gołębnik może mieć różnorakie 
zastosowania: jako ozdoba, element 
wystroju wnętrza, wieszak na biżute-
rię, a także jako zestaw edukacyjny do 
samodzielnego montażu na zajęciach 
z uczniami szkół podstawowych. 
Jako gotowy produkt może stano-
wić pamiątkę możliwą do kupienia 
w punktach informacji turystycznej 
lub w regionalnych muzeach.

Inspiracją do stworzenia gołębnika 
był fakt, iż region Opolszczyzny cha-
rakteryzuje się współcześnie dużym 
odsetkiem osób emigrujących na 
zachód Europy. Produkt symbolizuje 
więź z Ojczyzną, do której się tęskni 
i powraca – jak gołębie do swojego 
gołębnika.

Pod względem formy gołębnik nawią-
zuje do prawdziwych elementów małej 
architektury – wolnostojących gołęb-
ników, kiedyś licznie występujących na 
ziemi opolskiej.
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• HAFT OPOLSKI – pamiątka 
z Opolszczyzny

Zestaw haftu opolskiego ma 
cel edukacyjny, przeznaczony 
do wykonania przez uczniów 
szkół podstawowych, przybli-
ża wiedzę o regionie i kształ-
tuje umiejętności manualne. 
Może też stanowić pamiątkę 
regionalną. 

Produkt to zestaw kordon-
ków w barwach podstawo-
wych, wykorzystywanych 
w hafcie opolskim i igły. 
Opakowany jest w tektu-
rowe pudełko, które peł-
ni jeszcze dodatkową funk-
cję – jest nią możliwość 
złożenia tamborka, po wy-
konaniu haftu „przeobra-
żającego się” w ramkę eks-
pozycyjną, w którą można 
haft oprawić i zawiesić na 
ścianie. W zestawie znajdu-
je się także instrukcja obsługi 
oraz opis tradycji wykonywa-

nia haftów regionalnych wraz 
ze zdjęciami.
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• KORONA ŻNIWNA – pamiątka 
z Opolszczyzny

Projekt zestawu o celach eduka-
cyjnych, przeznaczony do samo-
dzielnego wykonania na zajęciach 
z zakresu etnografii i kultury regio-
nalnej z uczniami szkół podstawo-
wych. Dodatkowo stanowi formę 
pamiątki z regionu.

Produkt może funkcjonować 
w dwóch, różniących się deta-
lami wykonania, wersjach: jako 
ozdoba lub karmnik dla ptaków.

W opakowaniu znajduje się 
stelaż do samodzielnego mon-
tażu w kształcie korony żniw-
nej w pomniejszonej skali. Do 
zestawu dołączane jest ziarno 
wykorzystywane także przez 
regionalnych twórców podczas 
wykonywania tradycyjnych 
koron: kukurydza, zboża, fasola, 
gorczyca itp., a także instrukcja 
wykonania kleju biodegradowal-
nego (klej z mąki) do przyklejenia 
ziaren. W zestawach znajduje się 
opis tradycji wykonywania koron 
żniwnych wraz ze zdjęciami oraz 
instrukcja samodzielnego wykonania 
mini korony.
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• Nazwa: SIEJ TO FEST! – festiwal tradycji

Autorki: Maria Bitka, Jowita Lis, Marta Wolna, 
Agnieszka Żerdecka

Celem projektu festiwalu jest wykreowanie 
wydarzenia łączącego tradycję ze współczesnymi 
odniesieniami do: sztuki, muzyki i kulina-
riów; wzmacniającego pozytywne nastawienie 
odbiorców do kultury tradycyjnej. Celem jest 
także aktywizacja i integracja różnych środo-
wisk: twórców ludowych, artystów, muzyków, 
wytwórców ekologicznej żywności i odbiorców. 
Gośćmi festiwalu będą w dużej mierze młodzi 
mieszkańcy miast Opolszczyzny. 

Festiwal będzie zogniskowany wokół tematu 
przewodniego, wybieranego corocznie dla 
poszczególnych edycji festiwalu. Dwudniowe 
wydarzenie z bogatym harmonogramem zajęć 
artystycznych, kulinarnych, muzycznych, 
wizualnych (m.in. szycie patchworku, plener 
malarski, warsztaty, wykonanie muralu, jam 
session i inne).

Tematy wiodące planowane na kolejne pięć 
edycji festiwalu:

I edycja: czereśnia

II edycja: pszczoły/miód

III edycja: gwara/język

IV edycja: gołębnik

V edycja: wulkan
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PROJEKTY GRUPY KATOWICKIEJ:
Przygotowane przez studentki 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach
Opiekunka: dr Justyna 
Kucharczyk
Autorki: Katarzyna Legień,  
Sandra Piechaczek, 
Iga Słowik, Wioletta Szymczyk, 
Karolina Wilk

1. Logotyp „Opolskie”

Logo jest bardzo ważną częścią identyfi-
kującą markę, firmę, produkt czy każdy 
inny rodzaj aktywności gospodarczej lub 
społecznej.

Stworzone logo zostało zaprojektowane 
z myślą o lokalnych twórcach i odbiorcach. 
Inspiracją były ludowe stroje opolskie. 
W logo zostały wykorzystane uproszczone 
elementy z tradycyjnych, haftowanych 
wzorów opolskich. Logo jest czytelne i pro-
ste w formie, jest połączeniem nowoczesno-
ści z ludowością i tradycją.

Katarzyna Legień, Sandra Piechaczek, Iga Słowik, Wioletta Szymczyk, Karolina Wilk
3 rok, 2013/14, Pracownia Projektowania Systemów Informacji Wizualnej, prowadzący: dr Justyna Kucharczyk, mgr Anna Kamieniak

I Propozycja log oI Propozycja logo

Katarzyna Legień, Sandra Piechaczek, Iga Słowik, Wioletta Szymczyk, Karolina Wilk
3 rok, 2013/14, Pracownia Projektowania Systemów Informacji Wizualnej, prowadzący: dr Justyna Kucharczyk, mgr Anna Kamieniak

II Propozycja logo

•	
z elementów bazowych;

•	 inspir acja ludowym str ojem opol-
skim - wykorzystanie up roszczo-
nych elementów dekor acyjnych ;

•	

elementy bazowe

II Propozycja logo

Założenia projektowe:

•	 Logo modułowe zbudowane z ele-

mentów bazowych;

•	 inspiracja ludowym strojem 

opolskim - wykorzystanie upro-

szczonych elementów dekoracy-

jnych;

•	 zachowanie spójności wizualnej 

przy indywidualnym podejściu.

Katarzyna Legień, Sandra Piechaczek, Iga Słowik, Wioletta Szymczyk, Karolina Wilk
3 rok, 2013/14, Pracownia Projektowania Systemów Informacji Wizualnej, prowadzący: dr Justyna Kucharczyk, mgr Anna Kamieniak

VI Propozycja log oIV Propozycja logo

Katarzyna Legień, Sandra Piechaczek, Iga Słowik, Wioletta Szymczyk, Karolina Wilk
3 rok, 2013/14, Pracownia Projektowania Systemów Informacji Wizualnej, prowadzący: dr Justyna Kucharczyk, mgr Anna Kamieniak

III Propozycja log o

element 1 element 2 element 3 element 4     element 5

          wspólne logo

III Propozycja logo

Katarzyna Legień, Sandra Piechaczek, Iga Słowik, Wioletta Szymczyk, Karolina Wilk
3 rok, 2013/14, Pracownia Projektowania Systemów Informacji Wizualnej, prowadzący: dr Justyna Kucharczyk, mgr Anna Kamieniak

VI Propozycja log o

Opolskie

IV Propozycja logo
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2. Projekt wydrapywania 
szklanych opakowań

Projekt drapanych bute-
lek, inspirowany opol-
ską techniką zdobienia 
kroszonek, jest propo-
zycją narzędzia dla 
lokalnych twórców, 
którzy poprzez wła-
snoręczne zdobienie 
szklanych opako-
wań tworzą w domo-
wych warunkach 
swego rodzaju 
pamiątki, podkre-
ślające tożsamość 
lokalnych wyro-
bów. Dzięki temu 
osoby, które otrzy-
mają upominek 
(np. opolskie kom-
poty czy nalewkę) 
łatwiej zapamiętają, 
skąd pochodzą dobre 
smaki.
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3. Foremki do wykonania 
opolskiego makaronu

Założeniem projektu jest możliwość 
wykorzystania w kuchni opolskiej 
makaronu o wzorze zaczerpniętym 
z tradycyjnych wzorów ludowych. 
Inspiracją projektu makaronu 
były wzory florystyczne haftowane 
na opolskich strojach ludowych, 
a impulsem do podjęcia tematu 
kulinarnego jest zwyczaj zabiera-
nia/wywożenia opolskich potraw 
przez osoby wyjeżdżające za gra-
nicę. Funkcje smakowe łączą 
się z emocjonalnymi i dodat-
kowo podkreślają symbolikę 
Opolszczyzny. Makaron o wzo-
rze nawiązującym do tradycji 
mógłby się także stać elementem 
dania serwowanego w domach 
opolskich z okazji świąt czy uro-
czystości. Dodawałby on wartości 
sentymentalnej i emocjonalnej. 
Oprócz foremek na makaron i pro-
pozycji samodzielnego wykony-
wania go w domu, elementem pro-
jektu jest zaproponowanie konkursu 
na potrawę z użyciem opolskiego 
makaronu. Konkurs promowałby 
zarówno region, jak i twórcę najlepszej 
potrawy. 
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