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Motywy krzczonowskie nasze gospodynie brały z życia codziennego
Wszystkie te motywy te krzczonowskie, tak mi się wydaje nasze te twórczynie ludowe
one po prostu brały z życia codziennego. Grabki, bo używane były grabki prawda, na
polach były wiatraki, że teraz ich nie ma, ale były, kreski na polach to tak jak pola i te
kreski i ten podział jajka na takie pola  to charakteryzowało i jeszcze tutaj mamy czy
jodełki  z  wiosną. Ja do swoich motywów jeszcze wzięłam takie bazie no motyw
wiosny, odradzającego się życia i to wszystko razem wkomponowane dawało właśnie
ten efekt pisanki, że ona była taka pełna, kolorowa. I to było chyba takim najbardziej,
tak mi się wydaje, to co z życia […] Obserwacja, tak, obserwacja [rzeczywistości].
Słoneczko, no bo słoneczko już świeciło i  też jest motyw takiego słoneczka. […]
wszystko to jest te z oznaczenia jak mówię z życia wzięte… podziały te wszystkie to
tak jak są pola, prawda, na podziały tu a w polu między tymi polami wiatraczek jest
zrobiony czy jakiś zawijasek i to wszystko takie ogólnie jest wzięte z życia, tutaj nie
ma nic takich żadnych takich motywów no […] takich przypadkowych tylko właśnie
takie [tradycyjne]. […] [Bazie] one ładnie tak wyglądają i takie dodają niby takiego
niby  życia  prawda,  że  przychodzi  wiosna,  radość  i  to  wszystko  tak  ogarnia  tak
człowieka. 
[Kiedyś pisanka była bardzo cennym podarunkiem] i obecnie teraz pisankę można
podarować swoim chrześniakom. W moim przypadku to dostają z rodziny wszyscy po
jednej pisance. Także jest takim podarunkiem na szczęście, na zdrowie, żeby się
dobrze działo w domu.
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