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ZAMEK GÓRNY 

jeden z dwóch zamków w Opolu, dawna 
siedziba opolskich Piastów, jest dostępna 
do zwiedzania od 2018 r.

ul. Osmańczyka 22 
pn.–pt. 9:00–17.00, sob.–niedz. 11:00–16:00 
(w zorganizowanych 10-osobowych gru-
pach, pod opieką przewodnika, trwa ok. 
40 min.)

WIEŻA PIASTOWSKA 

znajduje się na Ostrówku – miejscu, gdzie 
od X wieku istniał Gród Piastowski i gdzie 
do dziś nieprzerwanie od wczesnego śre-
dniowiecza, sprawowana jest funkcja ad-
ministracyjna. Obecnie podziwiać można 
nie tylko pieczołowicie odrestaurowaną, 
średniowieczną wieżę, ale także multime-
dialne ekspozycje dotyczące historii Opola, 
Zamku Piastowskiego oraz Wieży Piastow-
skiej. Z tarasu wieży rozciąga się również 
piękny widok. 

ul. Piastowska 14 
pn.–pt. 9:00–17:00, sob.–niedz. 11:00–16.00 
(ostatnie wejście na pół godziny przed za-
mknięciem)

WIEŻA RATUSZOWA 

liczy kilka kondygnacji, na jednej z nich zo-
stała przygotowana krótka wystawa traktu-
jąca o historii miasta. Niewątpliwie najwięk-
szą atrakcją czekającą na odwiedzających 
jest przepiękny widok rozpościerający się 
na Opole.

ul. Rynek-Ratusz 1
(od maja)  pt. 14:30, 15:30, 16:30, 
sob.–niedz. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 
(wejścia co godzinę, w zorganizowanych 
10-osobowych grupach, pod opieką prze-
wodnika)

MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI 

ekspozycja muzeum przedstawia w zarysie 
historię polskiej piosenki od lat 20. ubiegłe-
go wieku do czasów współczesnych. Rolę 
odtwarzacza multimedialnego pełnią tu 
dwie muzyczne ściany, na których umiesz-
czone są monitory dotykowe wyświetlają-
ce teledyski, fragmenty koncertów, progra-
mów telewizyjnych, reportaży i wywiadów 
z artystami. Każdy zwiedzający otrzymuje 
zestaw audioprzewodnik i słuchawki, co 
pozwala mu indywidualnie zwiedzać wy-
stawę i słuchać wybranych piosenek tak 
długo, ile chce.

ul. Piastowska 14A
wt.–niedz. 10:00–18:00, pn. nieczynne

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

od lat zajmuje się prezentacją sztuki 
współczesnej – najciekawszych zjawisk 
sztuki polskiej i światowej. Galeria organi-
zuje wystawy młodych polskich twórców 
oraz realizuje projekty ukazujące klasyków 
współczesności. Jednym z podstawowych 
zadań GSW jest promocja najciekawszych 
artystów i artystek związanych z opolskim 
środowiskiem artystycznym. Ekspozycje 
mają charakter kuratorski; ukazują wybra-
ne zagadnienia społeczno-kulturalne, sku-
piają się na prezentacji ważnych okresów 
w twórczości wybranych artystów lub po-
ruszają zagadnienia estetyczne.

Pl. Teatralny 12
pn.–niedz. 10:00–18:00 
(niedz. – wstęp bezpłatny)

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW 
WOJENNYCH 

organizacja wystaw to jeden z najważniej-
szych obszarów działalności Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych. Celem przy-
gotowywanych ekspozycji, zarówno sta-
łych, jak i czasowych, jest upowszechnianie 
wiedzy o nazistowskich zbrodniach w cza-
sie II wojny światowej, sytuacji jeńców wo-
jennych podczas konfliktów zbrojnych, hi-
storii Lamsdorf, a także upamiętnienie ofiar.

Muzeum w Opolu ul. Minorytów 3 // 
Muzeum w Łambinowicach ul. Muzealna 4 
Opole: pn.–pt. 8:00–16:00

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ 

muzeum na wolnym powietrzu typu skan-
senowskiego. Znajdują się tam zagrody, 
samodzielnie stojące budynki użyteczności 
publicznej (kościół, szkoła, wieża, karczma), 
wolnostojące chałupy o innej formie użyt-
kowania, kuźnia, dwie kapliczki oraz dwa 
wiatraki.  Przy ogrodzonych płotami żer-
dziowymi i sztachetowymi zagrodach ist-
nieją ogródki kwiatowo-ziołowe i warzyw-
ne. Na polu uprawia się dawne uprawy jak 
len, pasternak, proso i grykę.

ul. Wrocławska 174, Opole-Bierkowice
(w sezonie udostępniania: 13.04–13.10.) 
pn. 10:00–15:00, wt.–pt. 10:00–17:00, 
sob.–niedz. 10:00–18:00 

MUZEUM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

ośrodek przechowywania, dokumentowa-
nia i eksponowania pamiątek, zabytków 
przeszłości, dzieł sztuki. Inicjatorem był JM 
Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr 
hab. Stanisław Sławomir Nicieja, który w po-
czuciu odpowiedzialności i obowiązku za-
bezpieczenia oraz zachowania dziedzictwa 
pierwszej wyższej uczelni w Opolu, uznał, 
że muzeum będzie miejscem przechowy-
wania zbiorów świadczących o przeszłości 
naukowej i kulturowej tego środowiska, któ-
re przyczynią się jako źródło inspiracji do 
nowych inicjatyw badawczych i twórczych.

Pl. Kopernika 11
pn.–pt. 10:00–16:00

MUZEUM POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 
I LAMP RENTGENOWSKICH 

unikatowa kolekcja dra Grzegorza Jezier-
skiego – kolekcja rentgenowskich lamp 
i urządzeń związanych z wykorzystaniem 
promieni X oraz druga część poświęcona 
początkom opolskiej uczelni technicznej, 
która z Punktu Konsultacyjnego Politechniki 
Śląskiej, poprzez Wyższą Szkołę Inżynier-
ską w Opolu ostatecznie przekształciła się 
w Politechnikę Opolską.

ul. Prószkowska 76 (budynek 5, piętro III) 
Muzeum można zwiedzać po wcześniej-
szym umówieniu się telefonicznie: 514 638 
097 // 77 449 86 40 lub poprzez e-mail: 
g.jezierski@po.opole.pl

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO 

Główny budynek wystawienniczy (ul. Mały 
Rynek 7 i 7a) działa od blisko 120 lat. Pozna-
cie tu Państwo historię naszego regionu, 
dzięki unikatowym eksponatom (np. pod-
czas zwiedzania wystaw stałych – Malar-
stwo polskie XIX i XX wieku czy Pradzieje 
Opolszczyzny). Nasze wystawy można 
eksplorować używając wielu zmysłów – 
nie tylko wzroku, ale słuchu czy dotyku. To 
wszystko dzięki multimedialnym ekspozy-
cjom. Jednak najlepiej posłuchać wspa-
niałych opowieści naszych pracowników, 
którzy w ciekawy sposób odkryją przed 
Wami sekrety zabytków MŚO.

KAMIENICA CZYNSZOWA 

(ul. św. Wojciecha 9). Swoisty wehikuł cza-
su, gdzie na kilku piętrach można zwiedzać 
wyposażone mieszkania i dowiedzieć  
się jak kiedyś się żyło. To także wspaniałe 
miejsce do wyjątkowych sesji fotograficz-
nych. 

GALERIA MŚO 

(ul. Ozimska 10) prezentowane są tam ob-
razy Jana Cybisa (MŚO posiada największą 
w Polsce kolekcję jego prac, znajdują się 
w niej także osobiste rzeczy Cybisa – pod-
ręczniki, przybory szkolne, elementy wypo-
sażenia mieszkania, przedmioty używane 
do układania martwych natur). Obecnie na 
stałej wystawie malarstwa na parterze oglą-
dać można niespełna 40 obrazów.

pn. nieczynne, wt.–czw. 9:00–16:00, 
pt. 12:00–20:00, sob.–niedz. 12:00–18:00
w ostatnią niedzielę miesiąca (niedziela 
handlowa) wszystkie budynki MŚO w Opo-
lu nieczynne.

Z MIŁOŚCI DO… 
TURYSTÓW


