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Gościom Schroniska proponujemy spacer 

Opolskim muzycznym szlakiem.

Przystanki muzyczne na naszej trasie to:

 Filharmonia i Klub Muzyczny Filharmonii

 Fontanna multimedialna

 Amfiteatr

 Muzeum Polskiej Piosenki

 Pomnik Papy Musioła

 Aleja Gwiazd w Rynku

 Hejnał Opola – grany o godz. 12:00 z wieży Ratuszowej

 Kiosk muzyczny

 Wzgórze uniwersyteckie – Skwer Artystów



PLAN OPOLSKIEGO MUZYCZNEGO SZLAKU

SSM "Niezapominajka"

Filharmonia i Klub Muzyczny 

Fontanna multimedialna

Amfiteatr 

i Muzeum Polskiej Piosenki

Pomnik "Papy Musioła"

Aleja Gwiazd 

– opolski rynek

HejnałOpola 

– opolski rynek

Kiosk muzyczny 

Wzgórze uniwersyteckie 

– Skwer Artystów
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Filharmonia Opolska

Mieści się we wspaniałym, wielofunkcyjnym, nowoczesnym obiekcie usytuowanym w samym

centrum miasta. Ponadto budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do dyspozycji melomanów Filharmonia Opolska udostępnia sale: Koncertową z 495

miejscami, Kameralną ze 120 miejscami oraz Foyer o powierzchni 168 m2.

Sale wykorzystywane mogą być na wszelkiego rodzaju koncerty, imprezy estradowe

i artystyczne, zjazdy, sympozja, konferencje naukowe, wystawy, bankiety, bale, itp.

Klub muzyczny Filharmonii Opolskiej oferuje tradycyjne dania kuchni polskiej. Wieczorem

odbywają się koncerty z muzyką na żywo – rock, blues, klasyka, spektakle słowno-muzyczne.

Godziny otwarcia klubu:

poniedziałek - niedziela godz. 14:00 - 21:30

www.opole.pl
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FILHARMONIA OPOLSKA im. Józefa Elsnera

ul. Krakowska 24

45-075 Opole

tel. +48 77 44 23 270, faks: +48 77 44 23 284



FILHARMONIA OPOLSKA

i KLUB MUZYCZNY FO

zdjęcia pochodząz www.wirtualnewycieczki.opole.pl
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Multimedialna fontanna - spektakl światła, wody i dźwięku

Fontanna gra codziennie w sezonie letnim (od 01 maja do 31 października) o godzinach 12:00, 

18:30 i 21.30. Na liście „granych przez nią” utworów są takie hity jak: „Chodź, pomaluj mój świat” 

zespołu 2 plus 1, „Dni, których jeszcze nie znamy” - Marka Grechuty, „Ciągle pada…” 

Czerwonych Gitar, „Dmuchawce, latawce, wiatr” Urszuli oraz „Papaya” Urszuli Dudziak.

www.nto.pl

STAW ZAMKOWY PRZY UL. BARLICKIEGO 

W OPOLU
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Amfiteatr Opolski 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

Powstał z inicjatywy prezydenta Opola Karola Musioła. 

Zaprojektowany przez Floriana Jesionowskiego, stał się jednym ze znanych symboli miasta.

Od czerwca 1963, oprócz 1982 i 2010 roku, odbywa się tutaj Krajowy Festiwal Piosenki 

Polskiej. 

Amfiteatr zbudowany został na miejscu najstarszej słowiańskiej osady w Opolu, gdzie 

prowadzone były przez wiele lat badania wykopaliskowe, w wyniku których odkryto dobrze 

zachowane drewniane konstrukcje budynków oraz drewniane moszczenia ulic. Zgodnie z 

postulatami archeologów na tym miejscu miało powstać muzeum, w którym miały być

prezentowane zakonserwowane pozostałości najstarszej zabudowy Opola.

W 2009 roku rozpoczęły się prace budowlane. Na wiosnę 2011 r. obiekt został całkowicie 

przebudowany a widownia liczy obecnie 3653 miejsc siedzących, przed przebudową było to aż

prawie 4800 miejsc.

www.wikipedia.org
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Amfiteatr Opolski – im. Tysiąclecia

NARODOWE CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI

ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole

tel: +48 77 451 35 75, 

adres e-mail: biuro@ncpp.opole.pl



AMFITEATR OPOLSKI

zdjęcie pochodzi z www.gazeta.pl
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MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU

ekspozycja stała w Amfiteatrze przy ul. Piastowskiej 14A

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Założone w 2007 roku. Jest jedyną instytucją w Polsce, której głównym celem jest utworzenie 

centrum informacji na temat polskiej piosenki, a także ochrona jej dorobku.

Siedziba dyrektora muzeum mieści się na pl. Kopernika 1, jednak miejsce docelowe muzeum 

(z multimedialną wystawą), gdzie zwiedzający mogą bezpośrednio zobaczyć pamiątki związane z 

polską piosenką, znajduje się pod miejscami przeznaczonymi dla widowni na terenie Amfiteatru 

Tysiąclecia w Opolu.

C

zdjęcie pochodzi z www.opole.pl

W muzeum odbyło się również kilka wystaw 

plenerowych. Od października 2009 roku 

w muzeum organizowane są cykliczne spotkania ze 

znanymi ludźmi polskiej piosenki, 

jak również z ich rodzinami i spadkobiercami. Ich 

celem jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej 

piosenki. Gośćmi muzeum byli m.in.: Danuta 

Grechuta - żona Marka Grechuty, Halina Kunicka, 

Krystyna Prońko, Ania Rusowicz, Irena Santor, Lech 

Janerka, Bogusław Mec, Marek Niedźwiecki, Jan 

Pietrzak i Tadeusz Woźniak

www.wikipedia.pl



Pomnik Karola Musioła

Inicjator organizacji m.in. Krajowego Festiwalu Polskiej 

Piosenki i Dni Opola. Za jego sprawą powstało 

Towarzystwo Przyjaciół Opola oraz Klub TPD 

(obecnie Klub u Papy Musioła).

Był inicjatorem budowy Amfiteatru na Ostrówku. 

Do historii przeszło otwarcie I Festiwalu Polskiej Piosenki 

(19 czerwca 1963 r.), gdy Musioł z charakterystycznym dla 

siebie śląskim akcentem przywitał zebranych słowami 

"Witam was ciule". Po chwilowej konsternacji nastąpiły 

gromkie brawa i podziękowania za doprowadzenie budowy 

amfiteatru do końca.

25 kwietnia 2008 r. odsłonięty został - wykonany przez 

opolskiego artystę Wita Pichurskiego - pomnik Musioła, 

ukazujący go w drodze z Urzędu Wojewódzkiego do 

Ratusza, z teczką w ręce i targanym przez wiatr krawatem. 

www.wikipedia.org MONUMENT

stoi nieopodal "żółtego" 

mostu nad Młynówką.
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Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki

Znajduje się w Opolu, między ratuszem a kamieniczkami po wschodniej stronie Rynku, 

powstaje od 2004 roku. Swoje gwiazdy mają w Opolu m.in.: Czesław Niemen, Ewa Demarczyk, 

Maryla Rodowicz, Marek Grechuta, Wojciech Młynarski, Jacek Kaczmarski, Grzegorz 

Ciechowski i Edyta Górniak, a także zespoły Lady Pank, Universe, TSA, Myslovitz i Dżem.

Każdorazowe odsłonięcie gwiazdy - na ogół odbywające się podczas festiwalu opolskiego - ma 

uroczystą muzyczną i artystyczną oprawę. Uczestniczą w nim sami artyści lub członkowie 

rodziny wyróżnionego artysty, gdy uroczystość odbywa się po jego śmierci. 

www.wikipedia.org
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HEJNAŁ OPOLA

grany z Wieży ratuszowej o godz. 12:00

Hejnał Opola

Opole jako jedno z niewielu miast w Polsce posiada swój hejnał, którego dźwięki rozbrzmiewają

już od lat nie tylko z wieży ratuszowej. 

Historia jego powstania sięga początku lat 50-tych minionego wieku, kiedy to redaktor Zbigniew 

Frank został wydelegowany z Katowic do Opola, gdzie właśnie tworzyło się radio. Usłyszał

melodię ludowej piosenki „ Opole, Opole to jest piękne miasto”, której użył do stworzenia tzw. 

dżingli w Radiu Opole. Stały się one jednym z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków w naszym 

regionie, utożsamianych przede wszystkim z radiem i telewizją. W latach 70. Orkiestra Wojskowa 

odtworzyła fragment tej melodii, nagrano ją na taśmę w radiowym studiu i puszczano na wieży 

ratuszowej jako hejnał.

Od 1990 roku hejnał jest grany na trąbce przez Tadeusza Ciułę na wieży ratuszowej do dziś. 

Od kilku lat nad nową aranżacją hejnału pracował syn Zbigniewa Franka – Jacek, który 

w jego melodię wplótł sygnał Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. 

www.opole.pl
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Kiosk muzyczny

Muzyczny kiosk ma formę olbrzymich słuchawek, pomiędzy którymi stanął terminal z ekranem 

dotykowym. Każdy odwiedzający Aleję Gwiazd może wybrać swego ulubionego artystę. Po 

dotknięciu ekranu pojawia się zdjęcie wykonawcy, krótka notka biograficzna i kilka piosenek, 

których można posłuchać.

Kiosk jest pomysłem prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego. Jego zdaniem, kiosk 

doskonale uzupełnia Aleję i potwierdza, że Opole jest stolicą polskiej piosenki. 

Tu można usłyszeć Niemena czy Demarczyk. I o to nam chodziło. Mam nadzieję, że podobne 

przeżycia będą w przyszłości towarzyszyć zwiedzającym obecnie budowane w Opolu Muzeum 

Polskiej Piosenki - powiedział Zembaczyński.  Jak dodał, trwają rozmowy z telewizją, by 

prezentacje gwiazd ilustrować teledyskami i materiałami wideo dokumentującymi ich karierę.

www.muzyka.onet.pl

zdjęcie pochodzi z www.loyal.com.pl
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Skwer Artystów

Wzgórze uniwersyteckie – Skwer Artystów 

Od 2002 roku po kapitalnym remoncie całego zespołu poszpitalnego mieści się tu główna 

siedziba Uniwersytetu Opolskiego Collegium Maius. 

We wschodniej części wzgórza znajduje się Skwer Artystów, przy którym usytuowano kilka 

współczesnych rzeźb portretowych artystów polskich których twórczość związana była z Opolem 

z racji odbywającego się tu rokrocznie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, m.in. Agnieszki 

Osieckiej, Czesława Niemena, Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów.

www.opole.pl
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