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Czas na II Święto Wojciechowe – poznaj program imprezy!
Opolski urząd miasta zaprasza na II Święto Wojciechowe. Celem wydarzenia jest przede
wszystkim promocja patrona miasta, czyli właśnie Świętego Wojciecha. Podczas trzydniowej
imprezy odbędą się koncerty, targ staroci, warsztaty oraz gry i konkursy dla całych rodzin.
<div align="center"> <h3><span style="font-weight: bold;">Program II Święta Wojciechowego
w Opolu</span></h3> <h2><span style="font-weight: bold;"></span></h2><span
style="font-weight: bold;"></span></div><span style="font-weight: bold; text-decoration:
underline;">Piątek (20.04):</span><br /> <ul> <li>na opolskim rynku pojawi się Jarmark
Wojciechowy, który potrwa do niedzieli. Będzie można zaopatrzyć się w smakołyki i oryginalne
przedmioty z całej Polski oraz z Ukrainy,</li> <li>godz. 20:00 – inscenizacja przedstawienia
teatralnego pt.: „Rzecz o św. Wojciechu” w wykonaniu Teatru „A” z Gliwic. Spektakl uliczny
odbędzie się na schodach przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu.<br />
</li> </ul><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><br /> Sobota
(21.04):</span><br /> <ul> <li>Targ Staroci na Małym Rynku – na stoiskach będzie można
znaleźć przeróżne antyki i inne stare pamiątki,</li> <li>warsztaty i konkursy przygotowane przez
Fundację EXCALIBUR oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej Wiwern,</li> <li>godz. 11:00 –
spacer śladami św. Wojciecha pod przewodnictwem Bogusława Laitla,</li> <li>możliwość
spróbowania wody ze studni św. Wojciecha znajdującej się na Wzgórzu Uniwersyteckim – zadba o
to Bractwo Wojciechowe. Woda ze studni św. Wojciecha ma charakterystyczny smak, a napić się
jej można tylko raz w roku! Według licznych legend ma cudowne właściwości: leczy chorą cerę,
dziewczętom dodaje urody i wzmacnia miłość małżeńską,</li> <li>godz. 16:00 spotkanie w
Miejskiej Bibliotece Publicznej z Wojciechem Jagielskim – reportażystą i pisarzem,</li> <li>od
godz. 12:00 ustawiona zostanie scena na opolskim rynku – wystąpią znakomici muzycy i
instrumentaliści z Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury,</li>
<li>godz. 17:00 – koncert Ifi Ude – opolanki z nigeryjskimi korzeniami, finalistka polskich
eliminacji konkursu Eurowizji. </li> <li>wieczór zakończy Big-Band pod dyrekcją Jacka
Hornika.<br /> </li> </ul><br /> <span style="font-weight: bold; text-decoration:
underline;">Niedziela (22.04):</span><br /> <ul> <li>Targ Staroci na Małym Rynku – na
stoiskach będzie można znaleźć przeróżne antyki i inne stare pamiątki,</li> <li>warsztaty i
konkursy przygotowane przez Fundację EXCALIBUR oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej
Wiwern,</li> <li>od godz. 12:00 ustawiona zostanie scena na opolskim rynku – wystąpią
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu oraz zespół
„Szansa”,</li> <li>godz. 16:00 – „Siostry Wajs & Stonoga” zapewnią dynamiczne i przebojowe
show dla dzieci,</li> <li>tegoroczne Święto Wojciechowe zakończy występ Lukasa Gogola –
zwycięzcy w ubiegłorocznym programie „Mam talent”. <br /> </li> </ul>II Święto Wojciechowe
odbędzie się w dniach 20-22.04.2018 r. na opolskim rynku. Wstęp na wydarzenia jest
bezpłatny.<br /> <br /> Dodajmy, że Radio Opole objęło to wydarzenie patronatem
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