
ewności nie mamy. Nie zachowały się
żadne dokumenty pisane z X wieku.

Istnieje jednak lokalna tradycja. Jeden z naj-
starszych przekazów pochodzi z Opola,
a zapis tej tradycji pojawił się w XV wieku.
Niektórzy historycy w XIX wieku zakładali
zgodność takiego przekazu z prawdą his-
toryczną. Powszechny jest natomiast po-
gląd, że mniej mają z nią wspólnego owe
liczne a barwne legendy o cudach świętego.
    Jedna z legend (zapisana w „Gawędach
z przeszłości Górnego Śląska” Wiesławy
Korzeniowskiej) głosi, że w drodze do Prus
w 984 roku, św. Wojciech (St. Adalbert) za-
trzymał się w Opolu, a następnie w Dobro-
dzieniu, gdzie w owym czasie mieszkań-
cy grodu budowali drewniany kościółek.
Wzruszony życzliwością swych gospoda-
rzy oraz ich zaangażowaniem w pracy –

pobłogosławił mieszkańców i przepowie-
dział, że jak długo zostanie z kościółka
choć jeden kołek, tak długo nie doświad-
czą tragedii pomoru. I rzeczywiście – te
największe, znane z opisów zarazy, omija-
ły nasze miasto, choć wokoło były tereny
bagniste, ogniska epidemii.   
    Inną wersję tej legendy podaje publicys-
ta i poeta śląski Józef Lompa w „Dzienniku
Górno–Szlązkim” z roku 1848. Pisze, że
„gdy tam pieszo mąż ten święty przyszedł
na ten czas właśnie kościółek na cześć św. 
Walentego stanowiono (…) i miał tam na
tem miejscu kazanie,  gdzie na słupie po-
sąg jego na przeciw studzienki stoi, która
od niego początek swoj wziąść miała”.
    Przejdźmy jednak do faktów. W „Ge-
schichte der Stadt und Herrschaft Gutten-
tag” (Kronice Miasta i Państwa Stanowe-
go Dobrodzień, 1882) Augustina Weltzela
czytamy, że od niepamiętnych czasów co-
rocznie w dniu 23 kwietnia odbywają się
w Dobrodzieniu msze św. ku czci św. Adal-
berta oraz procesje.
    W bieżącym roku parafianie również
udali się w procesji do neoklasycystycznej
kapliczki usytuowanej po wielkim poża-
rze miasta przy kościele Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Przed rokiem 1846
kapliczka stała obok źródła w północno-

wschodniej części miasta przy skrzyżo-
waniu obecnych ulic Lublinieckiej i Koś-
ciuszki.
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Czy św. Wojciech był w Dobrodzieniu?
23 kwietnia 2007 roku minęło 1010 lat od dnia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha – Patrona Europy i Polski
oraz Opolszczyzny. Wciąż żywa jest tradycja jego pobytu w Opolu, Dobrodzieniu, Wojciechowie, Jemielnicy
i wielu innych miejscowościach naszego regionu.
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Siedemnastowieczna (?) ciosana w drewnie
polichromowana rzeźba św. Wojciecha

z kościoła pw. św. Marii Magdaleny
w Dobrodzieniu

    Najstarsi mieszkańcy pamiętają sklep 
św. Adalberta sprzed 1945 r. przy ul. Lu-
blinieckiej. Potwierdzenie tego faktu moż-
na znaleźć w „Katholischer Kirchenkalen-
der” z 1930 roku, w którym zamieszczono
firmowy anons reklamowy.

    Czy mógłbym więc wątpić w prawdzi-
wość lokalnych przekazów?

■

Barokowo-ludowa ciosana w drewnie
polichromowana rzeźba św. Wojciecha

z dziewiętnastowiecznej kapliczki
w Dobrodzieniu


