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Fundacja „Dla Dziedzictwa” 
realizowała projekt dofinanso-
wany z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Kultura 
ludowa i tradycyjna”. Strate-
gicznym celem zadania było 
wzmocnienie wspólnoty de-
pozytariuszy z terenu gminy 
Ujazd oraz międzypokole-
niowy przekaz tradycji wyko-
nywania kroszonki opolskiej 
techniką rytowniczą, która to  
w 2019 roku została wpisana 
na krajową listę niematerial-
nego dziedzictwa kulturo-
wego. Procesem transmisji tej 
tradycji zajęła się pani Teresa 
Sobota z Olszowej, która jest 
jedyną kroszonkarką i twór-
czynią ludową z gminy Ujazd 
zrzeszoną w Stowarzyszeniu 

Twórców Ludowych – Oddział 
Opole. 

Podczas podsumowania 
przytoczono słowa Stanisława 
Staszica: „Talent jest jak kawa-
łek szlachetnego, ale surowego 
metalu: dopiero pilna praca go 
obrobi i wartość mu wielką 
nada” Uczniowie Teresy So-
boty właśnie tym mottem będą 
się kierowali w życiu i nadal 
będą szkolić swoje zdolności 
kroszonkarskie pamiętając 

o tym, czego się przez te sie-
dem miesięcy nauczyli.  

Szkolenie uczniów trwało 
siedem miesięcy, minimum 
20 godzin w miesiącu. Zazwy-
czaj warsztaty odbywały się 
w soboty lub w niedziele 
w prywatnej Izbie Tradycji Te-
resy Soboty, specjalnym po-
mieszczeniu, w którym przez 
lata zgromadziła zabytki mate-
rialne z terenu swojej wsi Ol-
szowej i gminy. 

Program szkolenia zakładał 
udział 5 uczniów, ale ostatecz-
nie w wyniku realizacji pro-
jektu udało się przeszkolić aż  
7 osób. Pierwszeństwo mieli 
uczniowie z terenu gminy 
Ujazd. 

Podczas spotkania omó-
wiono również rezultaty pro-
jektu, pochwalono zaangażo-
wanie uczniów, a także podzię-
kowano mistrzyni tradycji 
za czas, jaki poświęciła 
uczniom, których było więcej 
niż pierwotnie założono. 

- Jestem bardzo szczęśliwa, 
że mogłam brać udział w tym 
projekcie. Wierzę, że ucznio-
wie odnaleźli swój własny 
wzór kroszonki i że on już 
na zawsze z nimi zostanie. 
Będą go drapać na kruchej sko-
rupce jajka, malować na kart-
kach, tkaninie czy porcelanie. 
Wszystko, co wiem o kroszon-
karstwie, to im przekazałam. 
Są wyposażeni w wiedzę, mają 
talent i zdolności. To, czy ze-
chcą być twórcami ludowymi 
zależy już tylko od nich – po-
wiedziała wzruszona Teresa 
Sobota, mistrzyni tradycji z Ol-
szowej. 

Tomasz Kwiatek
nto@nto.pl

W czwartek (15 grudnia) 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Działalności Kulturalnej 
w Ujeździe podsumowano 
projekt, w którym Teresa So-
bota przez siedem miesięcy 
szkoliła młode kroszonkarki.

Ujazd: Czy młodzi zachowają 
tradycje przodków?

Twórczyni ludowa Teresa Sobota przez siedem 
miesięcy uczyła młodych ludzi sztuki kroszonkarskiej

FO
T.

 F
U

N
DA

C
JA

 D
LA

 D
ZI

ED
ZI

C
TW

A

Każda paczka jest identyczna 
i zawiera długoterminowe pro-
dukty spożywcze: ryż, maka-
ron, konserwy, czy kawę. 
Do tego czekolady, kakao, 
ciastka. Każdego roku członko-
wie Stowarzyszenia zawożą kil-
kaset takich paczek do Pola-
ków, którzy żyją na terenie dzi-
siejszej Litwy, Łotwy, czy Ukra-
iny. 

- Radość i wzruszenie 
na twarzach naszych rodaków 
jest najlepszą nagrodą po prze-
jechaniu 1000 km w jedną 
stronę. Bardzo często żyją 
w biedzie – opowiada Aleksan-
dra Pabisiak z SPKK. 

Jedną z docelowych miej-
scowości na Litwie jest Tur-
mont, leżący przy granicy li-
tewsko-łotewskiej. Przed II 

wojną światową była tam pol-
ska administracja, w mieście 
stacjonował Korpus Ochrony 
Pogranicza. Dziś w Turmoncie 
żyje zaledwie 130 Polaków. Z re-
guły są to osoby starsze, miesz-
kające samotnie. 

- Wizyty u tych ludzi w do-
mach są bardzo wzruszające. 
Dla wielu z nich jest to nie 
do pomyślenia, że ktoś przyjeż-
dża z tak daleka, żeby ich od-
wiedzić. Czekają na to każdego 
roku – tłumaczy wolonta-
riuszka SPKK. 

Zbiórka produktów zakoń-
czy się w kwietniu 2023 r., żeby 
członkowie SPKK przed Wiel-
kanocą mogli zawieźć je 
na Kresy. Paczkę można przy-
gotować samemu lub wspólnie 
z całą rodziną. Dary na Kresy 
można zostawić na Stadionie 
Kuźniczka lub w siedzibie 
SPKK przy ul. Plebiscytowej 3, 
po telefonicznym umówieniu 
się (512038018). 

Więcej informacji o akcji 
znaleźć można na profilu Sto-
warzyszenia Patriotyczny Kę-
dzierzyn-Koźle na Facebooku 
(www.facebook.com/pkkozle). 

Krzysztof Marcinkiewicz
kmarcinkiewicz@nto.pl

Wraz z nowym rokiem ruszy 
zbiórka darów na Kresy 
Wschodnie. „Jeden naród 
ponad granicami” to cyklicz-
na akcja paczkowa Stowa-
rzyszenia Patriotyczny Kę-
dzierzyn-Koźle.

Kędzierzyn-Koźle:  
Znów będą pomagać 
rodakom na Wschodzie

Z OPOLSKICH GMINA

Dla członków Stowarzyszenia wyjazdy na Kresy  
to okazja do wielu wzruszających spotkań z rodakami
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0010685375 AMALKER

Opole, ul. Wiejska 78
tel. 77 456 91 11    kom. 602 733 109

  meblex opole

www.meblex.opole.pl

MEBLE NA WYMIAR
H kuchenne 
H pokojowe 
H młodzieżowe 
H wypoczynkowe 
H systemowe 
H sypialnie, materace 
H stoły, krzesła, ławy 
H garderoby

 Wesołych Świąt

MATERIAŁ INFORMACYJNY 0010699374

Zaprzęg Świętego Miko-
łaja, czyli akcja Polska 
Press Grupy, która daje ra-
dość i przynosi uśmiech. 
Wszystko dzięki współpra-
cy i wsparciu naszych hoj-
nych partnerów. Dziękuje-
my im, również w imieniu 
dzieci. Zimowe szaleństwa 
i wymarzone prezenty 
czekają na podopiecznych 
instytucji, które wspierają 
dzieci w wielu wymiarach.

Przez ostatnich kilka 
tygodni na naszych stro-
nach internetowych oraz 
w prasie sunie Zaprzęg 
Świętego Mikołaja. Są to 
saneczki – cegiełki, któ-
re firmy wykupowały, aby 
móc dołączyć do naszej ak-
cji i wesprzeć potrzebujące 
dzieci. Dzięki temu wspól-
nie możemy dać im odro-
binę normalności, szcze-
gólnie, że wielkimi krokami 
zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. Nasi partne-
rzy nie zawiedli, a zainte-
resowanie akcją przerosło 
nasze oczekiwania. Hoj-
ność naszych partnerów 
z pewnością przełoży się 
na szczery uśmiech na 
wielu dziecięcych buziach. 
Wymarzone lalki, szybkie 

samochody, pasjonujące 
książki czy klasyczne klocki 
- które dziecko nie marzy 
o wyjątkowych prezentach? 
Teraz będziemy mogli speł-
nić te marzenia!

Wszystkich partnerów, 
którzy wzięli udział w akcji 
Zaprzęg Świętego Mikołaja 
można poznać na łamach 
i stronach Internetowych 
dzienników lokalnych na-
leżących do Polska Press 
Grupy. Partnerem Głów-
nym naszej akcji jest Enea, 
jeden z największych kon-
cernów energetycznych 
w Polsce, współodpowie-
dzialny za bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Do-

starcza energię do ponad 
2,7 mln klientów w północ-
no-zachodniej części kraju. 
Firma jest wiceliderem pol-
skiego rynku elektroener-
getycznego w zakresie pro-
dukcji energii elektrycznej. 
Grupa Enea zarządza peł-
nym łańcuchem wartości 
na rynku energii elektrycz-
nej: od paliwa, poprzez pro-
dukcję i dystrybucję energii 
elektrycznej, aż po sprze-
daż i obsługę klienta.

Ho, ho, ho, Zaprzęg Świętego Mikołaja 
spełni marzenia wielu dzieci!
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www.facebook.com/ntopl


