
 

 

 

 

 

 

  

Wersja dla licealisty, studenta oraz każdego młodego duchem  

 

 

 

 
 

 
 

Organizator: SSM „Niezapominajka” 
              Wykonanie: Martyna Kucharzak 

 

 

 



Opole od wieków należało do miast „stołecznych”.  

W średniowieczu było stolicą księstwa opolskiego i opolsko-raciborskiego.  

W XIX wieku zostało stolicą rejencji opolskiej.  

Od 1922 roku było stolicą prowincji górnośląskiej.  

W 1950 roku Opole zostało stolicą województwa opolskiego. 

Za sprawą corocznie odbywającego się w mieście festiwalu, od 1963 roku nosi dumnie miano stolicy polskiej piosenki. Autorem tego tytułu był wybitny krytyk 

muzyczny Jerzy Waldorff, który przyjechał na pierwszy festiwal i na jego zakończenie zaapelował do organizatorów o kontynuowanie festiwalu w tym miejscu.  

W 2013 roku minęło dokładnie 50 lat od tej nominacji. 

 

Opole w pigułce: 

 Stolica województwa 

 Jedno z najstarszych miast w Polsce 

 Ok. 119 600 mieszkańców 

 96,55 km² powierzchni 

 Hasło promocyjne: Opole – miasto bez granic! 

 „Święte Opole – pachnące kwiatami, śpiewające i wypełnione muzyką – jest moją miłością” 

     – powiedział kiedyś Karol „Papa” Musioł, wieloletni odpowiednik dzisiejszego prezydenta miasta 



Do dyspozycji gości  

z ramienia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Niezapominajka”: 

 48 miejsc w pokojach 2,3 i 4 –osobowych 

 Pokój 3-osoby o podwyższonym standardzie 

 2 apartamenty (weekendy i w okresie wakacji, ferii) 

 Dobrze wyposażona kuchnia samoobsługowa z jadalnią dla grup zorganizowanych 

 Wyżywienie w formie catheringu 

 Kuchnie podręczne 

 Zaplecze sanitarne z natryskami 

 Sejf depozytowy 

 Przechowalnia bagaży 

 Parking monitorowany (również dla autokarów) 

 Garaż (za odpłatnością) 

 

 

Również atrakcje: 

 

 Świetlica 

 Sala konferencyjna 

 Klub internetowy 

 Internet 24/24 

 Sala telewizyjna (TV SAT, wideo, DVD) 

 Kiosk spożywczy (poniedziałek – piątek) 

 Biblioteka (duży wybór atlasów, informatorów, przewodników turystycznych) 

 Zajęcia sportowe (tenis stołowy, sala sportowa) 

 Wypożyczalnia rowerów (5 sztuk) 

 Przechowalnia rowerów, motorów 

 Możliwość organizacji zajęć w plenerze 

 Miejsce na grill, ognisko 



 

 

Dzień pierwszy = trasa na 3,1 km 

ok. 3,5 godziny  

(włącznie z posiłkami i zwiedzaniem) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Plac Ignacego Daszyńskiego i fontanna Ceres 

Jest to jeden z najpiękniejszych placów w Opolu. Powstał w latach 1904 - 1907.  

Na terenie placu znajduje się mały park, którego granice wyznaczają drzewa oraz śliczne 

rabaty kwiatowe poprzecinane alejkami z okazałą fontanną pośrodku,  

tzw. Opolską Ceres. Jest to najpiękniejsza z opolskich fontann. Podziwiać ją można siedząc 

w cieniu drzew na stylowych ławeczkach. 

Spacer na plac polecamy zwłaszcza w porze zimowej, lecz także wiosennej i letniej. Jest to 

miejsce przeznaczone na odpoczynek oraz towarzyskie pogawędki. 

 

 

 

2. Wzgórze Uniwersyteckie – Opolski Akropol 

Najwyższe wzniesienie Opola, znajdujące się w obrębie Starego Miasta. 

 Jego wysokość wynosi 165 m n.p.m. Na wzgórzu stoi dawny klasztor dominikanów, a dzisiejszy 

Uniwersytet Opolski oraz Kościół na Górce (jedna z najstarszych opolskich świątyni; powstały, by 

upamiętnić pobyt i modły św. Wojciecha; posiada najcenniejsze i najpiękniejsze rzeźby barokowe 

w Opolu.).  

Na skwerach, przed wejściem głównym do uczelni, można podziwiać naturalnej wielkości postaci 

związane z miastem, m. in. Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena,  

Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. 

 

Idąc na rynek, warto zahaczyć o Mały Rynek, który jest miejscem spotkań tak za 

dnia, jak i w nocy. Tu można rozłożyć się wygodnie 

 na ławeczce bądź leżaku i zrelaksować z napojem z jednego  

z pobliskich barów. 



3. Ratusz oraz Rynek – Stare Miasto 

Zasadniczy kształt opolskiemu Rynkowi nadano w średniowieczu. Ratusz był drewnianym domem kupieckim do XIV wieku. Wtedy to został przebudowany  

na murowany i zajęty przez władze miasta. W 1936 r. został przebudowany na wzór florenckiego pałacu Vecchio, zaś wieża ratuszowa została podwyższona  

do 65 metrów.  

O godzinie 12:00 usłyszeć można rozbrzmiewający na rynku hejnał Opola. Nieprzerwanie od 1990 roku grany jest na trąbce przez Tadeusza Ciułę z wieży 

ratuszowej. Nowa wersja hejnału, zagrana po raz pierwszy w 2012 roku, jest połączeniem starej melodii (pochodzącej z ludowej piosenki "Opole, Opole  

to jest piękne miasto", którą usłyszał sam autor) oraz sygnału Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Autorem tej odświeżonej wersji melodii jest syn autora 

pierwotnego hejnału, Jacek Frank. 

Kolejną muzyczną atrakcją Opola, stojącą od 2010 roku na Rynku, jest Kiosk Muzyczny o kształcie ogromnych słuchawek w barwach Opolszczyzny. W Kiosku można 

posłuchać utworów artystów, których gwiazdy widnieją na pobliskiej Alei Gwiazd. 

Na terenie rynku oraz w jego sąsiedztwie znaleźć można wiele punktów gastronomicznych – począwszy od serwowanego sushi, przez jedzenie na wagę, aż po 

pizzerie. 

 

*W tym miejscu polecamy: Obiad, lody 



4. Katedra św. Krzyża w Opolu 

Założenie tej monumentalnej budowli w 1005 r. spowodowało trwałą 

zmianę herbu Opola, która widoczna jest do dzisiaj - do piastowskiego orła 

dodano połowę krzyża. Za sprawą 73-metrowych neogotyckich wież Kościół 

jest najwyższą budowlą w mieście . Reszta Katedry ma charakter gotycki.  

Do środka można wejść dwiema drogami: wejściem głównym i kruchtą 

południową. 

Obraz Matki Boskiej Opolskiej, znajdujący się w jednym z bocznych ołtarzy, 

został namalowany w latach 1480 – 1500 na desce lipowej. Obraz pochodzi 

z Piekar, gdzie już w średniowieczu słynął łaskami.  Przypisuje mu się 

uwolnienie od zarazy dziesiątkującej ludność XVII-wiecznej Pragi.  

Do Opola trafił, by uchronić go przed najazdem wojsk szwedzkich.  

W roku 1696, modlił się przed widniejącą na nim Panią Opola, spieszący  

na koronację do Warszawy król August II Sas. Tam także zaprzysięgnąć miał 

Pacta Conventa. 

W 1983 r., w 500-lecie istnienia wizerunku, na Górze św. Anny papież  

Jan Paweł II ukoronował obraz srebrno-złotą koroną.  

Katedrę osłania fragment średniowiecznych murów obronnych oraz baszta. Mury są atrakcją zarówno za dnia jak i w nocy, kiedy są oświetlone.  

Wchodząc na nie, można przyjrzeć się fragmentowi Opolskiej Wenecji oraz Odry z nieco innej perspektywy. 

 

Przechodząc do następnego punktu naszej wycieczki, warto zatrzymać się przed żółtym mostem,  

przez który prowadzi droga do opolskiej Wenecji. To tam zlokalizowany jest pomnik poświęcony  

Karolowi „Papie” Musiołowi.  

 

Ukazuje go w drodze z Urzędu Wojewódzkiego do ratusza, z teczką w ręce i targanym przez wiatr 

krawatem. Symbolizuje w ten sposób piesze spacery gospodarza Opola w latach 50. i 60. wśród 

ludzi, podczas których oglądał i na bieżąco dopatrywał prac związanych z miastem. 



5. Opolska Wenecja nad Młynówką 

Prakoryto Odry nazywane dzisiaj Młynówką, albo błędnie „kanałem Młynówka”, wzięło swoją nazwę od stojących na jej brzegu młynów, zamkowego i miejskiego, 

zaopatrujących miasto w mąkę. 

Opolska Wenecja, miejsce pełne magii i uroku, rozciąga się nad Młynówką. Iluminacje w kolorach tęczy podkreślają piękne detale architektoniczne zabytkowych 

kamieniczek, mostów, pierwszej miejskiej manufaktury. Miejsce specyficzne, od razu nasuwa skojarzenie z Wenecją – stąd nazwa. 

Polecamy wszystkim wieczorny romantyczny spacer tą urokliwą częścią opolskiego grodu. 

 

*W tym miejscu polecamy: Rejsy po Odrze i Młynówce. 



 

6. Wieża Piastowska 

 

Ten 35-metrowy symbol Opola i województwa opolskiego to pozostałość  

po nieistniejącym dziś czternastowiecznym Zamku Piastowskim, zlokalizowanym  

na „Ostrówku" - wczesnośredniowiecznym grodzie opolan. Stanowi ona jeden  

z najstarszych murowanych zamków średniowiecznych na Śląsku. 

Z wieżą związana jest legenda, która głosi, że w każdą Noc Świętojańską, na szczycie 

piastowskiej wieży obronnej pojawia się duch Ofki – pięknej, lecz kapryśnej córki zacnej  

i bogatej rodziny książęcej. Ofka bowiem, zrywając zaręczyny z mieszkańcem właśnie 

Zamku Piastowskiego, księciem opolskim Janem Dobrym (postać historyczna),  zrzuciła 

pierścień zaręczynowy ze szczytu wieży. Książę, oburzony tupetem dziewczyny, rozkazał 

zamurować ją w lochach wieży. W czasie najkrótszej nocy w roku, słowiańskiej Nocy 

Świętojańskiej, dokładnie o północy, z dwunastym uderzeniem zegara z wieży 

ratuszowej zjawa zrzuca na dół piękny pierścień. 

Charakterystyczny długi budynek obok wieży jest siedzibą Wojewody Opolskiego oraz 

Marszałka Województwa Opolskiego.  

 

 

Wieża, z której zobaczyć można panoramę miasta, jest udostępniana zwiedzającym od 

wtorku do niedzieli (również w święta) w godzinach: 10–13 i 14–17.  

Bilet normalny kosztuje 10 zł, ulgowy 6 zł. 

  

 

  



 

 

Dzień drugi = trasa na 3,9 km  

ok. 6 godzin  

(włącznie z posiłkami i zwiedzaniem) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Plac Wolności 

Plac położony na terenie Śródmieścia w Opolu. Wychodzi od niego bezpośrednio ulica 

Krakowska – deptak - oraz droga prowadząca na rynek. W okresie letnim odbywają  

się tu liczne koncerty, imprezy bądź inne kulturalne wydarzenia. 

Po lewej stronie placu widoczny jest potężny betonowy Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska 

Opolskiego („Opolska Nike”), pod którym co roku odbywają się obchody świąt Pracy, Konstytucji 

3 maja oraz Niepodległości. 

Będąc na placu, rzuca się w oczy nowoczesny przeszklony budynek z fontanną na jego tarasie. 

Ów budynek to słynna na terenie miasta Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera.  

Filharmonia jest organizatorem wielu koncertów m.in. cyklicznych przeglądów przebojów 

opolskich festiwali. Orkiestra filharmonii znana jest ze swych przedstawień w plenerze.  

Kierując się za pomnik, w lewą stronę od placu, zobaczyć możemy 

piękną, mieniącą się kolorami fontannę. Została ona zaprojektowana 

w latach 50, symbolizuje motyla. Rozstawione wokół ławki, cień 

drzew oraz zasadzone wokół kwiaty (w porze letniej) sprzyjają 

odpoczynkowi i relaksowi. Po prawej stronie fontanny stoi Pomnik 

poświęcony żołnierzom podziemia antykomunistycznego.  

Rozpoznać go można po napisie na pionowo stojącej płycie  

„Bóg, Honor, Ojczyzna”. W jego pobliżu, w dawnym miejscu siedziby 

Komisji Rządzącej, znajduje się tablica upamiętniająca gen. Le Ronda, 

który w 1920 r. przybył do Opola w związku z przygotowaniami  

do plebiscytu górnośląskiego. 

Biblioteka miejska im. Jana Pawła II jest położona w ścisłym 

sąsiedztwie fontanny. Jej nowoczesna kaskadowa ściana 

charakteryzuje się tzn. gazetowym graffiti. Wewnątrz organizowane 

są rozmaite wydarzenia – od pokazów kuchni egzotycznej  

po wystawy muzealne. Warto więc zajrzeć do środka,  

a także zapytać o materiały promocyjne aktualnych wydarzeń.  



 

2. Most groszowy, „Zielony mostek” 

Ponad stuletni most spacerowy. Nazwę nadano mu od pobieranej przez przesiadującego tam strażnika opłaty w wysokości jednego grosza za przejście. 

Ponad 10 lat temu do Opola przywędrował włoski zwyczaj wieszania symbolicznych kłódek symbolizujących trwałość miłości. Od tamtej pory ilość kłódek 

przypiętych na moście groszowym wzrasta. Podświetlenie mostu w nocy oraz sąsiedztwo Opolskiej Wenecji nadało mostu jeszcze jedną potoczną nazwę – most 

zakochanych. 

W sąsiedztwie mostu znajduje się charakterystyczna opolska Grabówka – naleśnikarnia od kilkudziesięciu lat wpisana w historię Opola. Dawniej, w czasach 

pobierania groszowych opłat za przejście mostem, budynek Grabówki nazywany był Domkiem Szwajcarskim i pełnił rolę strażniczej budki. 

*W tym miejscu polecamy: Naleśniki z Grabówki 



 

3. Grająca fontanna, Staw  Zamkowy  

              („Stawek Barlickiego”) 

Staw Zamkowy to pozostałość fosy ,  

która w XVIII wieku otaczała zamek książęcy. 

W okresie letnim po stawie pływały łódki, 

natomiast w okresie zimowym staw 

wykorzystywany był jako lodowisko,  

na którym między innymi odbywały się 

zawody sportowe.  

W 1934 r. miały tutaj miejsce mistrzostwa 

Niemiec w jeździe figurowej na lodzie.  

 

Restauracja  Piramida, widoczna  

nad brzegiem stawu, to rekonstrukcja 

zbudowanego w 1909 r. z inicjatywy 

Towarzystwa Łyżwiarskiego drewnianego 

„Domku lodowego”. 

 

*W tym miejscu polecamy: Obiad, lody bądź drinki w Piramidzie 

 

Dziś „Stawek Barlickiego” kojarzy się przede wszystkim z multimedialną fontanną muzyczną. Stanowi ona zarazem największą fontannę w mieście. Podczas 

pokazów usłyszeć można kilkanaście utworów polskich wykonawców, których pula co roku jest zwiększana i aktualizowana. Pokazy wieczorne wzbogacone są o 

podświetlenie różnokolorowymi reflektorami.  

Pokazy odbywają się codziennie w okresie letnim (od 1 maja do 31 października) w godzinach: 12:00, 18:30, 21:30 



 

4. Amfiteatr Tysiąclecia – Narodowe Centrum Piosenki Polskiej 

 

Amfiteatr położony jest w miejscu najstarszej słowiańskiej osady w Opolu. Został 

zbudowany w 1963 r. z inicjatywy dziennikarzy, Mateusza Święcickiego i Jerzego 

Grygolunasa, oraz gospodarza Opola, „papy” Karola Musioła. Odtąd co roku (oprócz roku 

1982 – wprowadzenie stanu wojennego) odbywa się tutaj Krajowy Festiwal Piosenki 

Polskiej. Widownia amfiteatru liczy 3655 miejsc.   

 

 

Amfiteatr jest otwarty dla turystów cały rok  

pomiędzy godziną 10.00 a 18.00 przez cały 

tydzień.  

Przed planowanym zwiedzaniem warto 

zadzwonić do kas amfiteatru i zapytać o 

interesującą nas datę. 

 

 

 

 

 



5. Bulwar im. Karola Musioła 
 

Jest to schludna i zadbana ścieżka piesza oraz rowerowa wzdłuż Odry prowadząca na Wyspę 

Bolko. Idealna na spacer w każdej porze dnia, także w nocy. Wzdłuż bulwaru napotkać można 

rozmaite rozrywki rekreacyjne. Od wiosny do jesieni, przy sprzyjającej pogodzie czynna  

jest wypożyczalnia rolek, wrotek, hulajnóg z napędem oraz leżaków. Na bulwarze znajduje  

się także zestaw siłowni zewnętrznych, składający się z kilkunastu sprzętów. Ławeczki 

poustawiane wzdłuż ścieżki zachęcają do chwili odpoczynku, zaś cień pobliskich drzew 

zapewnia ochłodę oraz dodatkowy urok tego miejsca. Zbliżając się do Wyspy Bolko możemy 

także wypożyczyć rower miejski z systemu Opole Bike. 

*W tym miejscu polecamy: Rejsy po Odrze i Młynówce 

 

6. Wyspa Bolko i ogród ZOOlogiczny 

Wyspa Bolko – wyspa na Odrze – zwana zielonymi płucami miasta.  

Na Bolko znajdują się liczne ścieżki rowerowe, trasy rolkowe, piesze 

ścieżki zdrowia, Ogród Zoologiczny, zatoczka z siedzibą Klubu 

Kajakarskiego, stawy i kanały pogrążone w bujnej roślinności.  

Na Wyspie, wśród starych drzew można spotkać wiele gatunków 

ptaków. 

 

Można się na nią dostać pieszym mostem na Odrze, z Wyspy Pasieki, 

mostem na Kanale Ulgi od strony Wójtowej Wsi lub ulicą Parkową 

biegnącą wzdłuż wałów przy Kanale.  

 

 



Ogród ZOOlogiczny w Opolu to trzecie najstarsze ZOO w Polsce, lecz także współczesna Arka Noego. Powstał w latach 30-tych XX wieku na terenie parku 

położonego na Wyspie Bolko i przez pierwszy okres działalności nosił nazwę zwierzyńca. Opolskie ZOO zajmuje powierzchnię 20 ha i hoduje blisko 1500 zwierząt 

reprezentujących 300 gatunków z całego świata (stan na rok 2015). Zwierzęta żyją w bardzo pomysłowych i naturalnych zagrodach, przypominających ich 

naturalne siedliska. W całej Polsce tylko tu spotkać można uchatki kalifornijskie (lwy morskie), w tym najstarszą samiczkę Molly. Jest to także jedno z dwóch 

ogrodów w Polsce, które eksponują goryle.  

O określonych godzinach (najczęściej około godziny 13:00) odbywają się pokazy karmienia niektórych zwierząt, m.in. wydr czy w.w. uchatek i goryli.  

Wśród bujnej zieleni powstały miejsca piknikowe i punkty gastronomiczne, działa także karczma pod dębami, gdzie można zjeść pyszny obiad. 

 

*W tym miejscu polecamy: Obiad, lody 

  Bilety (od 2015r.) w cenie:  

  normalny: 15 zł, ulgowy: 10 zł 



Inne atrakcje: 

 Rejsy po Odrze i Młynówce 

Opole z powierzchni wody wygląda zupełnie inaczej. Podczas rejsu można podziwiać miasto  

i jego piękną zabudowę z innej perspektywy. - mówi kapitan Stanisław Domański.  – Nie mówiąc 

już o przyrodzie, której na nabrzeżach Odry jest mnóstwo. 

Statek „Opolanin”* oraz gondola „Opolanka” to dwie najpopularniejsze opcje turystyki wodnej  

na terenie miasta. Rejsy odbywają się codziennie.  

Wycieczka po Odrze trwa od 45 minut do 3 godzin i kosztuje około 15 zł (za bilet normalny),  

zaś rejs Młynówką 45 minut i kosztuje 12 zł (za bilet normalny).    

*W ofertę statku wycieczkowego „Opolanin” wchodzi także przejazd tradycyjnym londyńskim 

autobusem. 

 Galeria Sztuki Współczesnej 

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jest niekomercyjną samorządową instytucją kultury. Podstawowym zadaniem, które realizuje jest prezentacja  

i upowszechnianie sztuki współczesnej oraz umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Cele te realizuje poprzez działalność 

wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną. 

Co dwa lata odbywa się tu wystawa Ars Polonia, czyli prezentacja sztuki artystów polskich, tworzących poza granicami kraju. Innym wydarzeniem jest coroczny 

Salon Jesienny oraz renomowana wystawa World Press Photo. 

 Baseny: 
 

Kryta pływalnia Wodna Nuta (Codziennie 6:00 – 22:00) 

Kryta pływalnia Akwarium  (Codziennie 6:00 – 22:00) 

Basen letni Błękitna Fala (Okres letni 9:00/10:00 – 19:00)   → 

 

Bilety normalne w cenie 8-11 zł na każdy basen 

 



 Kąpieliska strzeżone (kamionki): 

 

Bolko –plaża, boisko do siatkówki, plac zabaw, miejsce na ognisko i grilla 

Silesia – plaża, przejrzysta, turkusowa woda, wakepark, dwa boiska do siatkówki plażowej, pompa (niestrzeżona skocznia), bar 

Malina – kompleks dwóch akwenów; plaża, wędkowanie, stoisko gastronomiczne 

 

 Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego 

Każdego dnia organizowane tu są zajęcia otwarte na terenie trzech sal: tanecznej, teatralnej i kameralnej. Oferta opolskiego SCKu proponuje m.in. warsztaty 

Beatbox, improwizacje kabaretowe, zajęcia taneczne lub fitnessowo-crossfitowe. 

SCK mieści się na ulicy Katowickiej 95 (tzn. „dzielnica studencka”, również warta spaceru w tę okolicę) 

 Kino Helios 

Umiejscowione w budynku Galerii Handlowej „Solaris” przy ulicy Żeromskiego (w sąsiedztwie Wzgórza Uniwersyteckiego oraz placu Kopernika). Poza regularnego 

repertuaru nowości filmowych, kino Helios przewiduje tematyczne maratony filmowe (zazwyczaj organizowane z piątku na sobotę). 

 Łyżwy, wrotki/rolki 

Sztuczne lodowisko „Toropol”, zlokalizowane tuż obok Amfiteatru oraz Bulwaru im. Karola Musioła, oferuje 

godziny jazdy na łyżwach. Tor można zarezerwować, lecz także udać się tam indywidualnie. Wiosną natomiast 

„Toropol” oferuje tor wrotkarski dla chętnych wrotkarzy czy rolkarzy. 

Dla miłośników rolek polecamy organizowane co tygodniowe Czwartkowe NightSkatingi, czyli nocne rolkowania 

po Opolu. Ta spontaniczna inicjatywa społeczna ma już 6 lat, a jej zwyczaj jest czynnie podtrzymywany  

m.in. przez opolskie stowarzyszenie rolkowe „RoleOpole”. Trasa rusza w każdy czwartek ciepłych miesięcy  

spod opolskiego rynku o godzinie 21:00.  

 Tor kartingowy (gokarty, tandemy) 

W Opolu dostępne są trzy najpopularniejsze tory kartingowe: tor „Le Mans” w Centrum Handlowym Karolinka przy ulicy Wrocławskiej 152/154, tor „Silverstone”  

w Centrum Handlowym Turawa Park na ulicy Dębowej 1 oraz tor „Opole” na ulicy Kępskiej 10b.  

Ceny zaczynają się od 25 zł, do jazdy nie jest wymagana żadna licencja. Do każdego z miejsc kursują autobusy miejskie. 



Imprezy cykliczne w Opolu: 

www.opole.pl/wydarzenia 

 

 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

• Koncert 
Karnawałowy, 
Filharmonia Opolska 
 
•Charytatywny Bal 
Karnawałowy Lions 
Club Opole, „Zajazd u 
Dziadka”,  
ul. Strzelecka 55 

• Bal Karnawałowy, 
Galeria Sztuki 
Współczesnej 

• Festiwal Inter Opole, 
Teatr im. Jana 
Kochanowskiego 
 
• Jarmark 
Wielkanocny, 
Muzeum Wsi 
Opolskiej 
 
• Kiermasz 
Wielkanocny, deptak 
na ul. Krakowskiej 
 
• Opolskie Lamy 
 – Festiwal Filmowy 
 

• Opolskie 
Konfrontacje 
Teatralne „Klasyka 
Polska”, 
Teatr im. Jana 
Kochanowskiego 
 
• Dni Opola 
 
• M-narodowa 
Wystawa Psów 
Rasowych 
 
• Opolskie Targi 
Budownictwa „Mój 
Dom”, 

• M-narodowe Targi 
Turystyki, Sportu i 
Wypoczynku, Rynek 
 
• Studencka Wiosna 
Kulturalna 
„Piastonalia”, 
Politechnika Opolska, 
Uniwersytet Opolski 
 
• Festiwal Karaoke 
„Rozśpiewane 
Opole”, Rynek 

• Dzień Dziecka w 
MDK, ul. Strzelców 
Bytomskich 1 
 
• Festiwal Filmów dla 
Dzieci „Zero Nudy”, 
MDK w Opolu, 
 ul. Strzelców 
Bytomskich 1 
 
• Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej, 
Narodowe Centrum 
Piosenki Polskiej 
 
• Opolski Festiwal 
Nauki, Politechnika 
Opolska,  
Uniwersytet Opolski 
 
• „Czas Teatru”, 
Stowarzyszenie 
Teatru Otwartego,  
ul. Dzierżonia 9/5 

http://www.opole.pl/wydarzenia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

• Bieg Opolski, 
wyspa Pasieka  
i wyspa Bolko 
 
• Niedzielne 
Koncerty 
Promenadowe  
z ramienia 
Filharmonii 
Opolskiej,  
pl. Wolności 

• Festiwal 
Folklorystyczny, 
Muzeum Wsi 
Opolskiej 
 
• Festiwal Opolskich 
Smaków, Rynek 
 
• Niedzielne 
Koncerty 
Promenadowe  
z ramienia 
Filharmonii 
Opolskiej,  
pl. Wolności 

• Jarmark 
Franciszkański,  
pl. Wolności,  
okolica klasztoru 
Franciszkanów 
 

• Międzynarodowy 
Festiwal Perkusyjny, 
Filharmonia Opolska 
 
• Jesienne Targi 
Sztuki Ludowej, Targi 
Pszczelarskie, 
Muzeum Wsi 
Opolskiej 
 
• Ogólnopolski 
Festiwal Teatrów 
Lalek (biennale), 
Opolski Teatr Lalki  
i Aktora 
 
• Salon Jesienny, 
Galeria Sztuki 
Współczesnej 

• Dni Xaverianum – 
Tydzień Kultury 
Akademickiej, 
Jezuicki Ośrodek 
Formacji i Kultury 
„Xaverianum”,  
ul. O. Józefa 
Czaplaka 1A 
 
• Opolska Jesień 
Literacka, Miejska 
Biblioteka Publiczna 
 
• World Press Photo, 
Galeria Sztuki 
Współczesnej 

• Warsztaty 
Recytatorskie oraz 
Ogólnopolski Turniej 
Sztuki Recytatorskiej, 
Klub Zapalonej Świecy, 
MDK 
 
• Miejski Sylwester 
pod Ratuszem, Rynek 


