„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do
dokumentu”
Terminy: 11-15 kwietnia 2016 r.,
godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30
Czas trwania 1 godz. 30 minut
Program (może ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb grupy):
1. Zwiedzanie kaplicy św. Wojciecha w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
(Opole, pl. Kopernika 11)
Dzieje kaplicy, której początki sięgają X w. i wiążą się z osobą biskupa Sławnikowica i jego
pobytem w Opolu. Jako budowla sakralna kaplica została poświęcona w latach 60. XIV w. Na
przestrzeni wieków ulegała kilkakrotnym zniszczeniom przez pożary i działania wojenne.
Obecny kształt architektoniczny kaplicy zbliżony jest do nadanego jej w 1663 r.
2. Wysłuchanie legendy o św. Wojciechu w wykonaniu Opolskiego Bractwa
Wojciechowego przy studni św. Wojciecha
(Opole, pl. Kopernika 11)
Życie św. Wojciecha oraz jego domniemany pobyt w Opolu, w czasie którego na tzw. Górce
głosił Ewangelię i chrzcił pogan. Kiedy brakło mu święconej wody do polewania nowo
ochrzczonych uderzył pastorałem w ziemię, a w miejscu tym wytrysnęło cudowne źródełko
z wodą, która leczyła różne dolegliwości. Na pamiątkę pobytu i uczynionych cudów opolanie
postawili studnię św. Wojciecha. Wokół studni co roku w kwietniu Opolskie Bractwo
Wojciechowe przybliża życie i działalność św. Wojciecha.
3. Oglądanie chrzcielnicy w kościele „Na Górce” pw. Matki Boskiej Bolesnej
i św. Wojciecha (nie dotyczy grup na godz. 12.00)
(Opole, pl. Kopernika 12)
Znaczenie chrztu w życiu indywidualnego człowieka i całego narodu.
4. Spotkanie z księciem opolskim Bolkiem I i zapoznanie się z historią dokumentu
w siedzibie Archiwum Państwowego w Opolu
(Opole, ul. Zamkowa 2)
Postać księcia opolskiego Bolka I, który znany był ze swej hojności względem instytucji
kościelnych.
Historia dokumentu, jego forma, treść, okoliczności spisywania.

Wystawa dokumentów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu.
5. Zwiedzanie Kaplicy Piastowskiej w kościele O.O. Franciszkanów
(Opole, pl. Wolności 2)
Wybudowana z inicjatywy księcia Bolka I kaplica św. Anny (zwana też Kaplicą Piastowską)
jest miejscem, gdzie znajdują się płyty nagrobne książąt Bolesława I i Bolesława II oraz
Bolesława III i jego żony Anny.

