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Na krajowych do¿ynkach w Spale rywalizowaæ bêdzie 19 koron: po
jednej z ka¿dego województwa i trzy warszawskie. O tym, która z
dwóch - ta z Walców czy z Piotrówki - reprezentowaæ bêdzie Opolsz-
czyznê, zadecydowa³ �lepy los. Dos³ownie: rzut monet¹. W ten salo-
monowy sposób rozstrzygniêto, ¿e nasze województwo zaprezentuje
koronê z k³osów, wykonan¹ w Piotrówce, a nie koronê z ziaren, po-
wsta³¹ w Walcach (obie w ubieg³orocznym konkursie wojewódzkim
zajê³y I miejsce).

Korona z Piotrówki jedzie na �wiêto Plonów do Spa³y

- To wyró¿nienie! A¿ rado�æ
bierze, ¿e nasza maleñka Piotrów-
ka tam siê poka¿e -
mówi przejêta Rita Ku-
bilas, twórczyni koron
od prawie 20 lat. Na-
wet nie marzyli�my o
tym.
- Marzyli�my, ale-
�my nie wierzyli, ¿e to
siê zi�ci - prostuje Zo-
fia Szczêsna, jedna z
dwunastu pomocnic.
Pozosta³e panie z tej
ekipy to: Maria
Barszcz, Felicja Dzie-
wior, Irena Dwora-
czek, Helena Grys,
Aleksandra Kaliciak,
Ma³gorzata Ka³u¿a,
Maria Kurka, Selma
Nocoñ, Ma³gorzata
Nowak, Beata Nowak,
Antonina Wanat i Ali-
na Sereda, so³tys.

To w³a�nie u niej
od lat rozgrywa siê
akcja �korona�; ona
te¿ jak mówi, jest za-
o p a t r z e n i o w c e m .
Oprócz kupna prêtów
zbrojeniowych (w tym
70 m �ósemki� i 18 m
�szóstki�), do niej na-
le¿y wybór zbó¿ i na-
mówienie ludzi do po-
mocy. Po prawdzie -
d³ugo namawiaæ nie
trzeba, bo mieszkañcy
Piotrówki chêtnie w³¹-
czaj¹ siê w rzecz ca³¹.
Nie wszyscy mog¹
pracowaæ przy samej
koronie, ale sponso-
rów, oferuj¹cych ko³a-
cze, kawê czy napoje,
nie brakuje. Panowie
w³¹czaj¹ siê na ró¿-
nym etapie powsta-
wania dzie³a. G³ówny
dostawca zbó¿ to Ka-
zimierz Kaliciak. - Do
przesz³o�ci nale¿¹ ju¿
dni, kiedy je�dzi³o siê
po wioskach i prosi³o
o zbo¿a - mówi R. Ku-
bilas. - Dzi� mamy, co
tylko zechcemy. Stela¿
z prêtów spawaj¹ od
lat Eugeniusz Kiwka i Józef Pa�-
dzior, potem ten kilkusetkilogra-
mowy majstersztyk trzeba nie�æ:
robi to szóstka mê¿czyzn.

- Kiedy do przej�cia jest ponad
kilometr, to pot z nich sp³ywa - cie-
p³o mówi A. Sereda - ale przecie¿
wszyscy s¹ dumni, i zadowoleni
ze wspólnego dzie³a.
¯e jednoczy ono spo³eczno�æ - to
widaæ, bo co chwilê kto� wpada
oceniæ postêp prac przy koronie.
A czasu do gminnych do¿ynek co-

raz mniej - zaledwie kilka dni.
Strasznie wcze�nie robi¹ je w tym

roku, tym bardziej, ¿e zbo¿a pó�-
no dojrza³y - ocenia pani Rita. -
Dlatego na najbli¿sz¹ niedzielê
korona bêdzie wprawdzie skoñ-
czona, ale �surowa�. Dopiero na
do¿ynki krajowe stanie w ca³ej kra-
sie.
- Dlaczego nie od razu? - pytam
zaciekawiona.
- Bo podpatrz¹ i zrobi¹ to samo,
a przecie¿ do¿ynki krajowe odbêd¹
siê wcze�niej jeszcze, ni¿ woje-
wódzkie - pada zgodna odpo-
wied� - a my chcemy, ¿eby na wo-

jewódzkich nasza korona znowu
by³a pierwsza.

Pracuj¹ nad ni¹ ju¿ 5 tygodni.
Rano i po po³udniu. Kto kiedy
mo¿e. Zamieniaj¹ siê zmianami w
pracy, urlopami. Wiele osób chce
siê w³¹czyæ.

Pomys³ kszta³tu rzuca Rita Ku-
bilas. Co roku korona jest inna,
choæ s³ysza³a ju¿, i to boli, ¿e
�troszka ta stara poprawili i wy-
szli�.

- To nieprawda - zape-
rza siê - co roku robi-
my now¹ od samego
pocz¹tku.

- Sk¹d pomys³y?
- Ró¿nie siê zdarza.
Czasem podpatrzê
co�: albo ornament
drewniany w ko�cie-
le, a to korona z piwa
�Tyskiego� u¿yczy
elementu, albo kawa
Jacobs. Jeden kawa-
³ek przyda siê tu, inny
- ówdzie. Najwa¿niej-
sza jednak jest idea.
W zesz³ym roku,
przed wej�ciem do
Unii, nasza korona
mia³a unijn¹ flagê i
polski bochenek
(upieczony w piekar-
ni w Piotrówce). W
roku milenijnym nie
mog³o zabrakn¹æ chle-
ba, by go starczy³o na
nastêpne tysi¹clecie i
daty 2000, a jeszcze
wcze�niej nawet i ko³a
olimpijskie pojawi³y
siê na koronie, bo
akurat by³ rok olimpia-

dy.
W tym roku bêdzie to korona

królewska, obrazuj¹ca pory dojrze-
wania zbó¿ (na razie zielone ¿yto
os³oniête jest foli¹, by nie straci³o
koloru). Przed do¿ynkami krajowy-
mi do zbó¿ i z³ota kukurydzy (na-
nizanej na drut), dojd¹ jeszcze ru-
biny. Z czego - to tajemnica. Ze
wzglêdów podanych wcze�niej.
Intryguj¹ce, bo panie zarzekaj¹
siê, ¿e owoców i kwiatów w ich
koronie nie ma, sk¹d te rubiny?!

- To �wiêto plonów z
roli; owoce niesione s¹
w koszykach, osobno -
opowiada pani Rita. -
Dlatego u¿ywamy tyl-
ko zbó¿. I nie farbuje-
my ich! Zrywane w ró¿-
nych stadiach rozwoju
maj¹ ró¿ne barwy i na-
tury nie trzeba ju¿ po-
prawiaæ. Za to trzeba je
powi¹zaæ w snopki,
potem wple�æ w koro-
nê i ople�æ stela¿.

£atwo siê mówi
�wple�æ�, skoro to
wszystko ³¹czy drut, i
to mocno przyci¹gniê-
ty, zarówno do ramion
stela¿a, jak i plecionki
ze s³omy, która stano-
wi okrycie stalowej
konstrukcji. Co roku -
du¿o pracy, ale i satys-
fakcji. A jak to siê w
ogóle zaczê³o?
- Mo¿e lepiej o tym
nie pisaæ; ju¿ tyle lat mi-
nê³o... �miali siê, ¿e Pio-
trówka nic nie umie zro-
biæ, bo tu �chadziaje�
mieszkaj¹. No, a wtedy
postanowili�my poka-
zaæ, na co nas staæ -
opowiada R. Kubilas.-
I pokazali�my. Wygry-
wali�my gminne kon-
kursy, a¿ wreszcie z
nich zrezygnowano.
Teraz nie ma ju¿ ocen i
nagród w gminie. Ka¿-
de so³ectwo, które przy-
gotuje koronê dostaje
100 z³otych.

- Ma³o - ocenia pani
so³tys - bo sam drut w
tym roku kosztowa³
piêæset. W³¹czyli�my
siê jednak z nasz¹ ko-
ron¹ do Programu Od-
nowy Wsi, to koszty
zostan¹ zwrócone.

Koszty materia³u -
tak, ale kto policzy te
wszystkie dniówki,
po�wiêcone koronie...
I co na to mê¿owie tej
kilkunastoosobowej
grupy pañ?
- Teraz ju¿ nic. Mu-
sieli siê przyzwyczaiæ.
Jak korona gotowa, to
potem ich cieszy, ¿e z
takim dzie³em wycho-
dzimy na wie�.

W tym roku wyjd¹,
w³a�ciwie wyjad¹,
znacznie dalej. Czy w
Spale powtórz¹ ubie-
g ³ o r o c z n y s u k c e s
Wysokiej z gminy Le-
�nica i zdobêd¹ na-
grodê? Na razie o tym
nie my�l¹, a w ka¿dym
razie nie mówi¹.

Ciesz¹ siê, ¿e ma-
leñka Piotrówka poka-
¿e siê ca³emu krajowi -
z koron¹ i w³asn¹ ka-
pel¹.

W koronê wplata siê setki ma³ych snopków
i tysi¹ce k³osów

So³tys Alina Sereda ods³ania zielone ¿yto

Czasu coraz mniej - mówi¹ Rita Kubilas i Zofia Szczêsna

Metalowy stela¿ oplata plecionka ze s³omy

Elementy, które nie mog¹ straciæ koloru
os³ania siê foli¹

(m.g.)


