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Trwa konserwacja zabytkowych
fresków w Ko�ciele pw. Wszystkich
�wiêtych w Jemielnicy.

Freski powsta³y w I po³owie XV
wieku. Zosta³y odkryte jeszcze przed
II wojn¹ �wiatow¹. Od tego czasu nic
z nimi nie robiono.

Prace maj¹ zostaæ ukoñczone do
30 wrze�nia br. Konserwacj¹ zabyt-
kowych fresków zajmuje siê Firma
Konserwatorska dr Edgara Pilla spod
Torunia.

Koszt odnowienia malowide³
wyniesie 76300 z³. Kosztami podzie-
lili siê: Zarz¹d Województwa Opol-
skiego - 40000 z³ , Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego - 18500 z³ i Gmina Je-
mielnica - 17800 z³.

Restauracja zabytkowych fresków

Czê�æ z nich przyjecha³a ju¿
wcze�niej, w przeddzieñ odpustu.
Wtedy bowiem, w ramach obchodów
jubileuszu 350-lecia obecno�ci fran-
ciszkanów na Górze �w. Anny Or-
kiestra Filharmonii Opolskiej oraz
chór Filharmonii �l¹skiej wykona³y
oratorium �wiêty Piotr, skomponowa-
ne przez Paula Hartmanna, równie¿
franciszkanina, ¿yj¹cego w latach
1863-1914.

Urodzi³ siê w roku 1863. Ukoñ-
czy³ szko³ê muzyczn¹ i studia w Inns-
brucku. Od roku 1893 pe³ni³ funkcjê
organisty w Bazylice Zmartwych-
wstania w Jerozolimie, nastêpnie w
Aracoeli w Rzymie. Prowadzi³ te¿
konserwatorium na Piazza Santa Chia-
ra.

Zaprezentowane oratorium nie
jest jedynym w jego dorobku: inne
to: �wiêty Franciszek (1902) i �mieræ
Pana (1905). Koncertowa³ we Wied-
niu, St. Petersburgu, Nowym Jorku.

W niedzielê o godzinie 11.00 w
Grocie Lourdzkiej rozpoczê³a siê uro-
czysta suma pontyfikalna, koncele-
browana pod przewodnictwem arcy-
biskupa opolskiego Alfonsa Nosso-
la, go�ciem specjalnym uroczysto�ci
by³ arcybiskup Berlina.

Zast¹pi³ w¹skie, ok.
metrowe pobocze
wzd³u¿ rowu, na niebez-
piecznym, prostym od-
cinku drogi. Oczywi�cie
jest to teren zabudowa-
ny, a wiêc kierowcy po-
winni wystrzegaæ siê
rozwijania nadmiernej
prêdko�ci, ale jak wszy-
scy wiemy � teoria so-
bie, a ¿ycie � sobie. Czê-
�ciej niestety jad¹ têdy
znacznie szybciej, ni¿
przepisy przewiduj¹.

Dzi� ju¿ na szczê�cie
nie trzeba bêdzie wêdro-
waæ poboczem drogi.
Zosta³ tu u³o¿ony z be-
tonowych bloczków
chodnik o szeroko�ci 1,5
� 2 m, wjazdy do pose-
sji zosta³y przebudowa-
ne i ujednolicone, a rowy
po obu stronach drogi
odnowione.

Wreszcie jest chodnik

Inwestycja by³a wspólnym zadaniem Powiatu Strzeleckiego i gminy StrzelceOpolskie.

Odpust ku czci �w. Anny

�wiêta Anna, babcia Jezusa, jest
nie tylko patronk¹ �l¹ska, ale te¿ ma-
tek, kobiet rodz¹cych, wdów i ¿egla-
rzy.

Historia przybycia figury �w.
Anny do tutejszego sanktuarium nie
jest do koñca znana. Jedna z legend
mówi o tym, ¿e wo³y ci¹gn¹ce wozy
ksiêcia hiszpañskiego wracaj¹cego z
wyprawy wojennej zatrzyma³y siê
na Górze Che³mskiej i nie chcia³y i�æ
dalej. Ksi¹¿ê uzna³ to za znak i naka-
za³ wybudowaæ drewniany ko�ció³ek,
w którym umie�ci³ zdobyt¹ na woj-
nie figurê �w. Anny.

Kiedy w 1655 roku na Górê �w.
Anny przybyli franciszkanie, figura
ju¿ tam by³a. W 1673 roku wybudo-
wany zosta³ murowany ko�ció³, któ-
remu w 1980 roku decyzj¹ Stolicy
Apostolskiej, nadano tytu³ Bazyliki
Mniejszej.

XV - wieczna rze�ba o wysoko-
�ci 52 cm przedstawia trzy postacie,
st¹d �redniowieczna nazwa � samo-
trzecia. Po�rodku w postawie stoj¹-
cej ukazana jest starsza niewiasta,
która trzyma w swoich ramionach
dwoje dzieci. To �w. Anna, która na
lewym ramieniu trzyma swoj¹ Córkê
- Naj�wiêtsz¹ Maryjê Pannê oraz na
prawym ramieniu swojego Wnuka -
Pana Jezusa.

na pierwszy sierpniowy weekend tak
wielu go�ci. Nie inaczej by³o i tym
razem. Zw³aszcza, ¿e tegoroczne Dni
obchodzono pod znakiem jubileuszu.
Wszak by³y to ju¿ dziesi¹te z kolei.
Impreza zapocz¹tkowana z okazji
700-lecia wsi i tym razem okaza³a siê
nad wyraz udana. A bawiono siê trzy
dni... I nikomu nie przeszkadza³a
deszczowa pogoda, bo organizatorzy
zadbali o to, by wszyscy zmie�cili
siê pod dachami dwóch namiotów.

Wszystko rozpoczê³o siê pi¹tko-
wym koncertem orkiestry dêtej z
Czech. Ale to tylko pocz¹tek wystê-

Po raz dziesi¹ty...
pów. Przed zgromadzonymi go�æmi zaprezentowali
siê w ci¹gu ca³ych Dni: grupa taneczna Ha³as, miejsco-
wy chór Echo oraz zespo³y Karpowicz Family i Jam-
bo Africa. Wreszcie wszyscy bawili siê na koñcz¹cej
�wi¹teczny weekend zabawie tanecznej z zespo³ami
Hewen i Szafir.

Zapewne jednak doroczne �wiêta Kro�nicy nie
by³yby tak atrakcyjne, gdyby nie sami kro�niczanie,
którzy przygotowuj¹ je perfekcyjnie. I wcale nie jest
to niewielka grupka zapaleñców. To w³a�nie w ich
imieniu, dziêkuj¹c za tak du¿e zaanga¿owanie wszyst-
kich mieszkañców w przygotowanie festynu odbiera³
so³tys Leon Sta� pami¹tkowe wyró¿nienie � grawer-
ton � z r¹k starosty Józefa Swaczyny.

Ale Dni Kro�nicy to nie tylko biesiadowanie. Tra-
dycyjnie ju¿ ustawiano piramidy ze skrzynek po pi-
wie, które stanowi³y �wspinaczkow¹� konkurencjê
(rekord tego roku: wej�cie na wie¿ê z 34 skrzynek �
zdobywca szczytu � Rafa³ Niestrój z Falmirowic; je-
dyn¹ przedstawicielk¹ p³ci piêknej by³a Marzena
Sprancel z Kad³uba � która pokona³a 11-skrzynkowy
�szczyt�).

Nie zabrak³o równie¿ rozgrywek �szkaciorzy� i
oczywi�cie emocji towarzysz¹cych pi³ce no¿nej.  A
¿e miejscowi s³yn¹ z go�cinno�ci � czy mo¿na siê
dziwiæ, ¿e to w³a�nie go�cie z Niemiec zwyciê¿yli?

Do zobaczenia za rok!
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