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�WIÊTO M£ODZIE¯Y 2008
wypowied� Jezusa, który
w ko�cio³ku San Damiano
objawi³ siê �w. Franciszko-
wi i powiedzia³: �Id�, odbu-
duj Mój Ko�ció³!�. Zadaje-
my sobie pytanie � jak bli-
sko Boga jest europejska
m³odzie¿? Jakie warto�ci s¹
wa¿ne dla dojrzewaj¹cych
ludzi, jakimi darami s¹ ob-
darzeni?
Co tak przyci¹ga m³odzie¿
do tego miejsca? W dzisiej-
szych czasach rzadko spo-
tyka siê nastolatków, którzy
s¹ bardzo blisko Boga i spê-
dzaj¹ du¿o wolnego czasu na
rekolekcjach. Zapytani,
mówi¹, ¿e �Górka� to ich
drugi dom, maj¹ szansê na
wyciszenie siê po ciê¿kim
roku szkolnym czy akade-
mickim. Tutaj mog¹ powie-
rzyæ Bogu swe troski, spê-
dziæ czas z przyjació³mi, na zabawie i wspólnej modlitwie.
Jako uczestniczka rekolekcji mogê powiedzieæ, ¿e Góra �w. Anny jest miej-
scem �uzale¿niaj¹cym� � przyje¿d¿aj¹c tutaj po raz pierwszy ju¿ zawsze chce
siê tu wracaæ. Mam nadziejê, ¿e to �wiêto bêdzie tak owocne jak ka¿de po-
przednie i ¿e bêdzie nas tutaj coraz wiêcej.
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Odzew jemielniczan na has³o
�Zjazd pokoleñ� brzmia³: �je-
dziemy�.

Dziêki temu w ostatni weekend
w wiosce zaroi³o siê od obecnych i
dawnych mieszkañców, którzy przy-
byli tu nie tylko z ró¿nych stron kra-
ju, ale i zza granicy. Najwiêcej go�ci
przyby³o z Niemiec, ale to nic dziw-
nego � to tam wyjecha³o najwiêcej
cz³onków jemielnickich rodzin. W³a-
�ciwie trudno dzi� znale�æ kogo�, kto
tam nie ma krewnych czy powino-
watych. I gdy w sobotê zorganizo-
wano pod egid¹ Powiatu Strzeleckie-
go plastyczny konkurs dla dzieci  pod
has³em �Rysujemy nasz¹ opolsk¹ ro-
dzinê� � dzieci z Niemiec zabra³y siê
za kredki tak samo chêtnie, jak obec-
ni mali mieszkañcy Jemielnicy.

Wielu go�ci z Niemiec przyje¿d¿a
do Polski w okresie �wi¹t, i choæ jest
wtedy okazja do spotkañ, to s¹ one
raczej zupe³nie przypadkowe. Co in-
nego teraz � wszyscy zostali zapro-
szeni równocze�nie i mo¿ña by³o po-
wspominaæ dawne czasy, spotkaæ siê
z dawno niewidzianymi kolegami czy
znajomymi, poodwiedzaæ stare k¹ty.
A w czasie wspólnej biesiady, gdy
m³odzi spotkali siê ze starszymi je-
mielniczanami � integracja pokoleñ
sta³a siê faktem.

Podobna integracja widoczna juz
wcze�niej � przy organizacji impre-
zy, w przygotowanie której w³¹czy³
siê Urz¹d Gminy, rada so³ecka, stra-
¿acy z OSP, grupa odnowy wsi, LZS,
mniejszo�æ niemiecka i niezrzeszeni
nigdzie mieszkañcy wsi.

Mimo ¿e by³a to impreza gminna
� po³¹czono j¹ z obchodami 10-lecia
obrony samodzielno�ci wojewódz-
twa. W ten sposób na sentymental-
nym zje�dzie jemielniczan znale�li siê
przedstawiciele w³adz s¹siednich i
zprzyja�nionych gmin, w³adz powia-
tu i województwa, a nawet konsul
Niemiec.

Spotkanie  sentymentalne

Fot. Józef Hajduk

Fot. Józef Hajduk

W ubieg³y weekend podczas
Zjazdu Pokoleñ w Jemielnicy �wiê-
towano obchody 10 rocznicy obro-
ny Opolszczyzny. W sobotnie po-
po³udnie dzieciaki, które uczestniczy-
³y w festynie, mog³y wzi¹æ udzia³ w
konkursie plastycznym pn. �Rodzin-
ny portret Opolszczyzny�. Na dzieci
czeka³y sztalugi i pastele.

W�ród 9 uczestników wyró¿nio-
no trzy miejsca, ale wszystkie dzieci
otrzyma³y nagrody - jak na konkurs
plastyczny przysta³o � zestaw przy-
borów plastycznych. Bêdzie mo¿na
æwiczyæ malowanie w domu.

Zwyciêzcy konkursu:
I - NATALIA G£ODEK
II - DENIS SMOLAREK
III - MONIKA WALOSZEK

Dzieci maluj¹ opolsk¹ rodzinê

W 40 rocznicê nadania sakry bisku-
piej ks. Franciszkowi Cedzichowi
mieszkañcy Dolnej, jego  rodzinnej
miejscowo�ci, uczcili w oryginalny
sposób: 13 lipca nadano jego imiê jed-
nej z ulic, ukaza³a siê publikacja Pio-
tra Smyka³y pt. �Dolna Franciszka
Cedzicha�, po�wiêcono now¹ ka-
pliczkê, odrestaurowan¹ pieczo³owi-
cie na wzór starej.

Z Dolnej do Paragwaju
A ksi¹dz biskup Cedzich jest posta-
ci¹ niezwyk³¹ i przeby³ dalek¹ drogê
w ci¹gu swego ¿ycia. Pochodz¹c z
biednej rodziny ukoñczy³ seminarium
dziêki specjalnie ustanowionej funda-
cji, której zadaniem by³o wykszta³-
cenie pierwszego w historii miejsco-
wo�ci ksiêdza. Przed 70 laty wyje-
cha³ z  Dolnej jako m³ody ksi¹dz. Po
seminarium ko³o Wiednia, jako cz³o-

nek zakonu werbistów trafi³ na misje
do Ameryki Po³udniowej - do Argen-
tyny i Paragwaju. Ca³e ¿ycie praco-
wa³ z najbiedniejszymi; czêsto sta-
wa³ w obronie praw Indian. Od pod-
staw tworzy³ diecezjê Alto Parana,
w której w 1968 roku zosta³ bisku-
pem. Zmar³ cztery lata pó�niej � w
1972 roku.


