Przepięknie ilustrowana Omapa Opola jest rodzajem gry
– każde kolejne miejsce kryje w sobie zadanie/wyzwanie.
Sprostaj mu samodzielnie lub z całą rodziną.
Wyrusz i odkryj Opole lub poznaj je na nowo!
O każdej porze dnia i nocy i w różnych porach roku te same miejsca
mogą wyglądać zupełnie inaczej. Nawet jeśli wydaje Ci się, że znasz je,
jak własną kieszeń i na pewno Cię nie zaskoczą, spróbuj inaczej.
Skansen zimą? Czemu nie? Toropol latem? To tak można?
Przekonaj się sam!
A dla tych, którzy są w Opolu po raz pierwszy lub na krótko, Omapa
niech będzie czymś w rodzaju mapy skarbów, która pozwoli odkrywać
klejnoty naszego miasta w wyjątkowy sposób. Samemu, z rodziną,
z przyjaciółmi, w dowolnych konstelacjach.
Sam skomponuj swoją trasę
– my podpowiadamy, jak ją urozmaicić.

TRASA
DZIECI-DZIECIOM
Miejsca do niej (wcześniej
osobiście testując) wytypowały
dzieci z opolskich przedszkoli
i szkół podstawowych.
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Lodziarnia
Sopelek

Kiedyś była jedna budka na ul. 1 Maja. Dziś
to sieć kawiarni w całym mieście. Wybierz
wśród nich swoją ulubioną. A może skosztujesz
nowych smaków? Lody o smaku buraka, koziego
sera albo wasabi? Sprawdź je wszystkie!

ZADANIE:
Jaki jest Twój
ulubiony smak
lodów? Narysuj
kredą na chodniku.
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Opolski Teatr Lalki i Aktora
im. Alojzego Smolki

Plac
Jana Pawła II

ul. A. Kośnego 2a

To miejsce spotkań twórców z widownią w każdym wieku.
Teatr niezmiennie oferuje cudowne spektakle, ale
też warsztaty dla małych i dużych. Nowoczesny,
piękny budynek (warto zwiedzić!!!) w którym ukryły
się dzikie zwierzęta. Wytrop je i nazwij (jeśli
odwiedziłeś wcześniej ZOO, będzie to dla Ciebie
pestka).

Miejsce, które doskonale jest przemierzać na
rowerku biegowym. Możesz też zagrać melodię na
muzycznych zabawkach w grającym placyku zabaw.
Sezonowo to przestrzeń, na której odbywają się
koncerty plenerowe. Dopełnieniem jest imponująca
kolorowo podświetlonymi strumieniami wody fontanna.
Jej płyty przypominają klawiaturę fortepianu.

Wydawca: Stowarzyszenie OPAK
Opracowanie graficzne: Monika Skorupa
Skład: Bogumił Bardzik
Tekst: Dominika Bilik
Korekta: Anna Plewa
Koordynacja projektu: Seweryn Ptak i Dominika Bilik
Twórcy Omapy Opola dziękują serdecznie osobom, które
przyczyniły się do jej powstania, w szczególności nauczycielom
opolskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz osobom
związanym z opolskim środowiskiem muzycznym.
Projekt współfinansowany z budżetu UM Opola

ISBN: 978-83-64274-33-6
Omapa Opola 2019
www.opak.org.pl
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Kryta Pływalnia Wodna Nuta
ul. Prószkowska 96 Basen Letni
Błękitna Fala pl. Róż 1

Jeśli jesteś świetnym pływakiem, znajdziesz tam basen
sportowy. Jeśli Twój ulubiony styl to raczej spokojna
żabka, będziesz zachwycony częścią z masażem wodnym
i leniwą rzeką oraz osobnym basenem solankowym.
Możesz też ograniczyć się do kibicowania podczas
rozgrywanych na pływalni zawodów. W sezonie letnim
sprawdź odkryty basen przy pl. Róż. Jego główną
atrakcją są 3 zjeżdżalnie, sztuczna rzeka i brodzik
z fontanną – grzybkiem dla najmłodszych.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

12

Park linowy KanYon
ul. W. Korfantego 45

Zlokalizowany jest w pobliżu Dworca Głównego. Zabawa
dla małych i dużych. Do dyspozycji trasa linowa –
różne poziomy trudności, trampoliny, dmuchańce, mini
golf. Zmierz czas jaki zajmie Ci pokonanie trasy
w koronach drzew. Może zrobicie rodzinny turniej?

ZADANIE:
Basen Wodna Nuta
ma charakterystyczną
fasadę z okrągłymi
oknami.
Policz ile ich jest?

Ogród zoologiczny

ul. Spacerowa 10 (Wyspa Bolko)

To prawie 20 ha do eksplorowania, więc spędź
tam cały dzień. Spakuj kosz piknikowy!
Możesz się wyskakać na wielu placach
zabaw lub w parku linowym. Zobacz pokazy
karmienia zwierząt (m.in. lemurów i goryli).
Sprawdź, co potrafią uchatki kalifornijskie
podczas spektakularnego treningu medycznego.
A może znajdziesz zwierzęta,które świecą
w ciemności?

ZADANIE:
Napisz ile goryli
mieszka aktualnie
w ZOO.

WYZWANIE:
Odważ się i spróbuj
wspiąć na najwyższą
z wież (ponad 6 m).
Jak wygląda Opole
z takiej wysokości?
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TRASA ZMYSŁÓW

1

Pomnik
Kazimierza I Opolskiego
Rynek – Ratusz

Potężna figura założyciela Opola upamiętniająca
obchody 800-lecia miasta z 2017 roku.Prezentuje
się wspaniale na tle zabytkowego Ratusza. Obecnie
dzieci nie ćwiczą już na osiedlowych trzepakach,
tylko próbują swoich sił wspinając się na cokół.
Aby dowiedzieć się kto jest autorem tego posągu
przyjrzyj się uważnie jednej z podków.

Opole wzrokiem, słuchem, węchem,
smakiem, dotykiem rozpoznawane.
Na pytania do tej trasy w internetowej ankiecie odpowiedziało
kilkuset opolan.

Miejska Biblioteka
Publiczna im. Jana Pawła II
ul. Minorytów 4

W kolorowym Pokoju Bajek (I piętro) możesz się
pobawić i poczytać (dostęp do półek jest wolny),
a także zagrać w jedną z wielu gier planszowych,
które również można wypożyczyć. Jaka jest Twoja
ulubiona planszówka? Nie masz? Po wizycie w MBP
to na pewno się zmieni! W soboty o 12:00 - czytanie
i warsztaty dla całej rodziny. Praktycznie codziennie
odbywa się tam jakieś spotkanie, warsztat, a nawet
koncert. Można też obejrzeć wystawy (w bibliotece
są dwie galerie).

Opolska
Wenecja

Śliczny widok tworzony przez szereg kamieniczek,
które odbijają się w wodach Młynówki. Zakątek
ten przypomina włoskie miasto na wodzie, co
było inspiracją do nazwy. Najładniej prezentuje
się od ulicy Piastowskiej, zwłaszcza wieczorem,
gdy jest podświetlona. Koniecznie zrób zdjęcie!

ZADANIE:
Policz klawisze
(uważaj, bo możesz
zmoknąć).
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Plac zabaw przy
Młodzieżowym Domu Kultury

Park sensoryczny

wejście u zbiegu ulic Tarnopolskiej
i Lwowskiej (osiedle Malinka)

ul. Strzelców Bytomskich 1

Masz do dyspozycji aż 40 urządzeń dla maluszków (strefa
zabezpieczona amortyzującą wykładziną) i starszych dzieci;
m.in. tyrolka, miejsca do wspinaczki. Jest tam też karuzela
i huśtawka dla osób poruszających się na wózkach. Dorośli
również znajdą urządzenia dla siebie. Może urządzicie
sobie międzypokoleniowe zawody? Kto ma więcej sił?

Park jest podzielony na 5 różnych stref: wzroku (m.in.
wieża widokowa, gabinet luster), słuchu (dzwony
rurowe), smaku, węchu (kwiaty, warzywa i owoce) oraz
dotyku (urządzenia do ćwiczeń). Wytęż wszystkie
zmysły, ciesz się i korzystaj z atrakcji. Na miejscu
jest też boisko oraz plac zabaw. Które z Twoich zmysłów
pracowały najintensywniej podczas wizyty w Parku?

Winda paternoster Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14

To dopiero wyzwanie! Wskoczyć do poruszającej się
windy (uwaga! czynna jest tylko od pon. do pt.
w godzinach 7:15-8:30 i 15:30-16:00). Spróbujesz?

Wieża
Piastowska

ul. Piastowska 14

Średniowieczna budowla to chyba najbardziej rozpoznawalny
symbol Opola. Przez nierówno osiadające fundamenty
jest lekko przechylona. Przekonaj się ile stopni
prowadzi na szczyt wieży. Aby mieć pewność, że uda
Ci się obejrzeć wspaniałą panoramę Opola, zarezerwuj
wcześniej telefonicznie bilet.

Skatepark
na Malince
ul. Bielska

Jeździsz na rolkach, rowerze czy deskorolce? Może
czas spróbować nauczyć się jakichś tricków? Kickflip,
heelflip, grind, frontside – te i wiele innych możesz
ćwiczyć w tym miejscu. Dobra nawierzchnia i sporo
ramp. Obok znajduje się Orlik.

Staw Zamkowy
i grające fontanny
ul. Barlickiego

W sezonie letnim podczas multimedialnych pokazów,
posłuchasz największych przebojów polskiej sceny
muzycznej. Wybierz się koniecznie (codziennie
o 12:00, 18:30 i 21:30). Zagraj z przyjaciółmi
w „Jaka to melodia?” lub śpiewajcie na cały głos.
Zimą pojeździsz tam na łyżwach.

Lasy
w Świerklach

Wbrew groźnej nazwie park w okolicy Górki Śmierci
praktycznie przez cały rok tętni życiem. Rower,
hulajnoga, rolki, bieg, spacer z kijkami do
nordic walking’u. Co wybierzesz? Na terenie znajduje
się też miasteczko ruchu drogowego, siłownia na
świeżym powietrzu, wybieg/park dla psów, wielki
plac zabaw. Sama górka to również wspaniały punkt
widokowy, zarówno za dnia jak i w nocy.
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Park Nadodrzański oraz
bulwary im. Karola Musioła
Wyspa Pasieka

Szukasz oddechu? Są majestatyczne drzewa. Potrzebujesz
ruchu? Plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, a nad samą
rzeką wiele urządzeń do ćwiczeń. Spróbuj znaleźć
rzymską boginię Junonę, która spogląda cementowymi
oczyma z wysokiego cokołu. I zobacz miasto z innej
perspektywy dzięki weekendowym rejsom statkiem Opolanin.

6

Oaza natury w centrum miasta!!! Najlepiej przemierzać
ją na rowerze (możesz wypożyczyć miejski), rolkach
czy hulajnodze. Rozglądaj się, może dostrzeżesz
sarnę, jaszczurkę, dzięcioła, a nawet zimorodka?
Odetchniesz w położonej nad stawkiem w samym
sercu Wyspy Klubokawiarni Laba, gdzie przy kawie
lub innych napojach zasiądziesz na leżaczku na
pomoście albo położysz się w hamaku i zregenerujesz
przed dalszą podróżą. W sezonie letnim odbywają
się tam pokazy filmowe (pamiętaj, żeby zabrać ze sobą
coś na komary).

Czy wiesz, że w granicach Opola znajduje się pełen jagód
i grzybów las? Spacer po nim to wspaniała odskocznia
od miejskiego gwaru. Przywieź do domu pamiątkę z małej
wyprawy – zbierz leśne skarby (szyszki, kamyki, żołędzie,
igliwie...) i ułóż własną kompozycję w szklanym słoiku.
Dzięki temu możesz wracać wspomnieniami do swojej wyprawy.
Zachęcamy do przyjazdu na rowerach, ale możesz dostać
się tam również miejskim autobusem MZK (linia nr 10,
przystanek Świerkle – Pętla).
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Kąpielisko Bolko

Plac Daszyńskiego
z secesyjną fontanną
Opolska Ceres

Aleja Przyjaźni

Niegdyś kopalnia marglu, dziś kąpielisko miejskie.
Dojedziesz tam malowniczą ścieżką rowerową. Na miejscu
zastaniesz taras widokowy, plażę, plac zabaw, boisko do
siatkówki oraz stanowiska, gdzie możesz urządzić sobie
grilla. Na samym akwenie pomost do spacerowania i wyspa
lęgowa dla dzikich ptaków – szansa na świetne fotografie.

Chwila oddechu i odpoczynku na jednej z wielu
ławeczek na placu. Przyjrzyj się centralnie
umiejscowionej fontannie. Czy potrafisz wypatrzeć
dwóch rybaków z siecią, górnika z kilofem, kobietę
ze snopami zboża i drugą z koszem owoców,
symbolizujących opolskie rybactwo, przemysł wapienniczy
oraz rolnictwo? Czas start!
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Muzeum Wsi Opolskiej
ul. Wrocławska 174

Błoga cisza, spokój i kolejna podroż w czasie,
tym razem na wieś. Teren skansenu podzielony jest
na zagrody, a w odtworzonych ogródkach nadal uprawia
się warzywa i kwiaty – sprawdź jakie. Możesz podążać
dwoma szlakami - czerwonym (ok. 2 h) i niebieskim
(ok. 1 h), ale najlepiej zwiedzaj „po swojemu”.
Spakuj prowiant!!! Stwórz swój dziennik podróży lub
zielnik. Rób notatki, szkice albo zbieraj rośliny
lub fotografuj to co widzisz. To wspaniała pamiątka!
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Górka Śmierci i Park na
Osiedlu Armii Krajowej

Wyspa
Bolko

(odp.
162)

17

ZADANIE:
Spróbuj dowiedzieć się (zapytaj
opolan), skąd wzięła się nazwa
tego wzniesienia. Rozwiązania
szukaj na Facebooku Stowarzyszenia
OPAK – w wyszukiwarkę wpisz
„Klucz”.

8

Most
Groszowy

ZADANIE:
Niedaleko znajduje się ogromna
szachownica - zagraj w szachy
z przyjaciółmi i rodziną.
Zamieńcie się w figury i bawcie.

Dlaczego Groszowy? Nazwa pochodzi od opłaty, która
dawniej była pobierana za przejście przez most.
Zwany bywa też Zielonym mostkiem lub Mostem
zakochanych (z powodu zawieszanych tam kłódek,
które mają zapewnić nierozerwalność związku).
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TRASA MUZYCZNA
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Teatr dramatyczny
im. Jana Kochanowskiego
pl. Teatralny 12

Spektakle na Dużej i Małej Scenie, w Modelatorni
oraz Bunkrze, a poza tym w repertuarze możesz
znaleźć koncerty i inne wydarzenia kulturalne.
Masz już bilet? A oprócz tego jeszcze kawiarnia
w przepięknej nowoczesnej przestrzeni! Do TJK marsz!

Dyrygentami podczas wytyczania
trasy były osoby zajmujące się
muzyką na co dzień (kompozytorzy,
dziennikarze radiowi, pracownicy
Muzeum Polskiej Piosenki).

Galeria Sztuki
Współczesnej
pl. Teatralny 12

GSW zajmuje się prezentacją sztuki współczesnej –
najciekawszych zjawisk sztuki polskiej oraz
międzynarodowej. Szeroka oferta: wystawy,
warsztaty, kursy, performansy, akcje. Dzieła
przyległej Galerii Aneks możesz oglądać całą
dobę, przez przeszklone drzwi. Sprawdź co
tam się dziś dzieje.

Opolski Rynek
i Aleja Gwiazd

Przemierzając Opolski Rynek, kiedy już
nasycisz oczy widokiem kamieniczek, spójrz
pod nogi. Znajduje się tu Aleja Gwiazd,
metalowe tablice z podpisami piosenkarzy,
którzy występowali na opolskim Festiwalu
Piosenki Polskiej. Policz ile jest ich obecnie.

Kino Meduza
ul. Oleska 45

Kino z duszą, pielęgnowane i prowadzone przez
Stowarzyszenie Opolskie Lamy. Projekcje ważnych,
autorskich filmów w kameralnej, wręcz domowej
atmosferze. Alternatywne kino dla dużych i projekcje
dla dzieci z warsztatami dla całych rodzin. Wędrując
ulicami Opola rozglądaj się za kolorowymi Lamami.

Studio M im. SBB
Radia Opole

ul. Strzelców Bytomskich 8

Setki koncertów, godziny nagrań, niezwykli goście!
W niewielkiej sali w gmachu Radia Opole odbywają
się naprawdę wielkie muzyczne uczty (obecnie
w prawie każdy czwartek o godz. 20:00). Skosztuj
choć raz! (albo przynajmniej posłuchaj w radiu).

Muzeum Śląska Opolskiego Mały Rynek 7
Kamienica Czynszowa ul. Św. Wojciecha 9

Zwiedzasz tu wystawy używając nie tylko zmysłu wzroku,
gdyż oprócz wielu zabytków jest tam sporo ekspozycji
multimedialnych. Kamienica czynszowa to swoisty wehikuł
czasu, gdzie na kilku piętrach można przechadzać się po
w pełni wyposażonych mieszkaniach i przekonać jak kiedyś
się żyło. Może znajdziesz tam przedmioty, które widziałeś
u swoich dziadków? Przenieś się w czasie choć na chwilę!

Filharmonia Opolska
im. Józefa Elsnera
ul. Krakowska 24

Kiedy ostatni raz byłaś/eś w Filharmonii? Nudno? Nie
lubisz? A spróbuj jeszcze raz! Mają ofertę dla małych
i dużych (koncerty rodzinne, klubowe, impresaryjne, ale
też spektakle i wystawy). Może zacznij od otwartej próby
generalnej? Nie musisz być we fraku ani w wieczorowej
sukni. Albo dołączysz do filharmonicznego chóru? To może
chociaż zjesz obiad w tutejszej restauracji?

Znajdź swoje
ulubione drzewo

Jeśli jeszcze nie masz, koniecznie znajdź drzewo,
z którym się zaprzyjaźnisz. Niektóre z ich to
pomniki przyrody (np. platany klonolistne na
pl. Wolności). Ale nie wycinaj na korze serduszka
z inicjałami. Lepiej zrób sobie zdjęcie ze swoim
ulubionym drzewem. Po latach możesz sprawdzić
jak się zmieniliście! Z jesiennych liści możesz
zrobić kolorowe bukiety.

Miejsce X

ul. Sienkiewicza 20 of.

Ostoja alternatywnej kultury i sztuki prowadzona
przez zapaleńców ze Stowarzyszenia OPAK. Jam session?
Kameralny koncert? Wystawa? A może wpadniesz
na potańcówkę, bo miejsc do tańczenia w Opolu
nigdy dość. Sprawdź repertuar na stronie www,
a potem szukaj wielkiego muralu z napisem DOBRY
na fasadzie. To tu!
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Naleśnikarnia
Grabówka
ul. Mozarta 2

Słyszysz francuskie melodie, czujesz wspaniały
zapach? To znak, że jesteś blisko Grabówki – kultowego
miejsca na kulinarnej mapie Opola. Koniecznie
spróbuj tutejszych naleśników! Lubisz na słodko
czy raczej wytrawne? Możesz skomponować własny!

Wyjście
Awaryjne

ul. Luboszycka 1a

Przestrzeń pod wodzą Fundacji KrakOFFska36. Miejsce
niszowych koncertów, „wymianek”, warsztatów, akcji
społecznych, m.in. Jedzenie Zamiast Bomb. To także
sala prób dla muzyków. Przekonaj się czym jest
prawdziwie niezależna kultura!!! Skorzystaj z
Wyjścia Awaryjnego!

ZADANIE:
Wejdź na scenę Amfiteatru
i zaśpiewaj (bo przecież każdy może)
– poczuj się jak gwiazda!

Street Art w Opolu
Opole jest dość kolorowym miastem, nie tylko
dzięki pastelowym blokom, ale przede wszystkim
dzięki licznym muralom (m.in. Murki czy
Grupa Beata). Podczas swoich spacerów rzuć
okiem na tyły znaków drogowych. Można tam
czasem znaleźć interesujące vlepki, szablony
czy instalacje. Miejscy artyści przemieniają
zwykle przedmioty (np. skrzynki elektryczne)
w dzieła sztuki.

NCPP (Narodowe Centrum
Polskiej Piosenki) + Amfiteatr
ul. Piastowska 14 A

Koncert w NCPP to kolejny punkt obowiązkowy!
Tu koncerty odbywają się przez cały rok i niemal
w każdym gatunku muzycznym.Jeśli szukasz miejsca
na niezapomniane muzyczne zaręczyny to taras
Amfiteatru – znak rozpoznawczy Stolicy Polskiej
Piosenki – nada się idealnie. Niezapomniany widok!
Latem koniecznie wybierz się tam na siestę.

Muzeum
Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14 A

Kupujesz bilet, nakładasz słuchawki na uszy i dzięki
wszechobecnym multimediom dowiadujesz się wszystkiego
na każdy temat związany z polską piosenką. Twój
gust muzyczny przewodnikiem, a na koniec zwiedzania
spróbuj swoich sił wokalnych i w specjalnej kabinie
nagraj piosenkę. Albo przebierz się (przy użyciu
wirtualnego lustra lub wybierając prawdziwe ubrania
z kufra pełnego kostiumów). Bądź gwiazdą! Nagranie
i zdjęcia przesyłane są na Twojego maila.
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Dworek
Artystyczny
ul. Klasztorna 1

Dworek Artystyczny to jeden z najstarszych klubów
muzycznych w Opolu. Dzięki Fundacji BluesOpole stale
odbywają się tu koncerty na żywo, a także odtwarzane
na telebimach. Przyjdź, posłuchaj, a przy okazji
sprawdź czy Twoja dłoń jest większa od dłoni Dody lub
Michała Bajora? (przy wejściu znajduje się Aleja gwiazd
z odciskami rąk znanych muzyków).

Wzgórze
Uniwersyteckie
pl. Kopernika

Z każdej strony wzgórza ławeczka – na której
będzie Ci najwygodniej? Przysiądź się m.in. do Marka
Grechuty lub Starszych Panów, bo właśnie pomniki
upamiętniające polskich artystów są ozdobą wzgórza.
Świetna okazja do artystycznych fotek. Od strony
Małego Rynku znajdziesz zabytkowe rzeźby, jak np.
Cztery Pory Roku H. Hartmana z XVII wieku. Która
podoba Ci się najbardziej?

Studenckie Centrum
Kultury, Uniwersytet
Opolski ul. Katowicka 95

Jak na Centrum przystało jego oferta jest
imponująca. Sale prób, teatralne, studia nagrań
i radiowe, sala widowiskowa, a w niej mnóstwo
koncertów zarówno zespołów studenckich, jak
i prawdziwych gwiazd, a wszystko to w sercu
Kampusu UO. W cieplejsze dni – sezon na grilla –
wrzuć coś na ruszt, nawet jeśli już lub jeszcze
nie jesteś studentem.

Quiz o Opolu
Styczeń:
Komiksowy superbohater z Opola, stworzony przez braci Minkiewiczów to:
a) Strachu b) Wilq

Orszak Trzech Króli

c) Przepiórex d) Zwiewus

Luty:
Zimowy Las Sztuki
Opolska Gala Żużla
na Lodzie

Fragment czyjego wiersza został wygrawerowany na fasadzie Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Opolu?
a) Wisławy Szymborskiej b) Czesława Miłosza c) Edwarda Stachury d) Marcina Świetlickiego

Co przedstawia herb Opola?
a) półprzepiórkę, półksiężyc b) półsokoła, półwarhoła c) półorła, półkrzyża d) pole rzepaku

Opolski ratusz został zaprojektowany na wzór ratusza znajdującego się w:
a) Berlinie b) Lozannie c) Florencji d) Paryżu

Jak nazywał się teatr Jerzego Grotowskiego funkcjonujący na opolskim rynku?
a) Bez Rzędów b) 13 Rzędów c) 11 Rzędów d) Bez Zrzędy

Pomnik „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” stojący przy Filharmonii
Opolskiej, potocznie nazywany jest przez mieszkańców:
a) Babą z torbami b) Babą na byku c) Babą Jagą d) Babą z jajami

1B, 2C, 3C, 4C, 5B, 6B

1
2
3
4
5
6

Kalendarium Opola
Marzec:
Sputnik nad Opolem
Światowy Dzień Wody
Opolski Festiwal
Podróżniczy

Maj:

Czerwiec:

Lipiec:

Dni Opola
Piastonalia
Dzień Sportu
Festiwal Teatrów Lalek
(co 2 lata)

Rock Opole i Hip-hop Opole
Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej
Międzynarodowe Targi
Turystyczne
Dni Seniora

Atlantis Bieg Opolski
Letnia scena NCPP
na Rynku

Wrzesień:

Opole Songwriters
Festival
Jarmark Franciszkański
Festiwal Muzyczny
W Oparach Dźwięków
Salon Jesienny

Październik:

Festiwal Filmowy
Opolskie Lamy
Opolski Festiwal
Fotografii
Opolski Festiwal Gór

Listopad:

Opolska Jesień Literacka
Zaduszki Jazzowe
Komiks Esencja
– Festiwal Komiksu
Opolcon – Ogólnopolski
Konwent Miłośników
Fantastyki i RPG

Kwecień:
Opolskie Konfrontacje
Teatralne
Święto Wojciechowe
Podbiegi
Jarmark Wielkanocny

Sierpień:
Siesta na Tarasie

Grudzień:

World Press Photo

