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SCENARIUSZ 

VI ŚWIĘTO PLONÓW – TARGI MIODÓW 

30 września 2018r. 

 godz. 10.00 – 18.00 

 

1. Organizator: 

Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole. 

2. Charakter imprezy: 

Impreza plenerowa, realizowana w ramach projektu “Kwiaty i bukiety” współfinansowanego ze 

środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach programu INTERREG V A 

Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice. Przewidywana frekwencja: ok. 3 tys. 

Zwiedzających, wstęp bezpłatny. 

3.   Oferta programowa: godz.10.00 – 18.00. 

 Ogłoszenie wyników VII Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany, godz. 11.00, 

hol budynku administracyjnego. 

 Mądrości i gadki z kuchennej makatki, warsztaty malowania makatek kuchennych dla 

najmłodszych, I grupa godz. 11:00 – 12:00; II grupa: 12:30 – 13:30 (Obowiązują wcześniejsze 

zapisy – tel. 77 457 23 49, wew. 214. Liczba miejsc ograniczona.) izba w zagrodzie „nyskiej”. 

 Prezentacja ołtarza Stanisława Majewskiego, nabytego w ramach programu MKiDN, godz. 

12.00, hol budynku administracyjnego Muzeum. 

 Występ artystyczny Dechový orchestr Podolanka z Czech, godz. 12.00-13.00, zagroda 

„nyska”.  

 Wypieki chleba w zabytkowym piecu wraz z degustacją od godz. 12.00 do 16.00, piec 

piekarski z Rudziczki  w zagrodzie „nyskiej” (Uwaga: pokazy kulinarne realizowane są z 

przerwami i do  wyczerpania zapasów). 

 Kuratorskie oprowadzanie po wystawach czasowych: 

"Kwiaty i bukiety w twórczości ludowej, naiwnej i Marie Kodovskiej" oraz "Odkrywanie 

świata Fryderyka Kremsera", godz. 11.00-17.00 (z przerwami), spichlerz z Grudyni. 

 Plenerowe występy zespołów folklorystycznych: Dechový orchestr Podolanka (CZ), 

Krzanowiczanki z Krzanowic, Prosna z Praszki, Kapela Dejcie Pozór z Katowic, godz. 12.00-

17.00, zagroda „Nyska”:   

 

  12.00-13.00   Dechový orchestr Podolanka (CZ) 

  13.00-13.30   Prosna 

  13.30-14.00   Krzanowiczanki  
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  14.00-14.20   Prosna 

  14.20-15.00   Przerwa korowód (Krzanowiczanki, Prosna) 

  15.00-16.00   Przerwa nabożeństwo, (Krzanowiczanki) 

  16.00-17.00   Dejcie Pozór 

 

 Korowód dożynkowy w wykonaniu zespołów folklorystycznych oraz pracowników Muzeum,   

 godz. 14.30-15.00, start przy budynku administracyjnym. 

 Nabożeństwo w zabytkowym kościele  z symbolicznym poświęceniem plonów, godz. 15.00-

15.40, kościół z Gręboszowa. 

 Gość specjalny, koncert Kapeli Dejcie Pozór z Katowic czyli  Śląska muzyka tradycyjna do 

tańca i zabawy!, godz. 16.00-17.00, zagroda „nyska”. 

 Pokazy i prezentacje tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego w wykonaniu 

twórców z Polski i Czech: kowalstwa, rzeźby w drewnie, garncarstwa, haftu krzyżykowego, 

koronki klockowej,  przędzenia na kołowrotku, wyplatania koszy, malowania na jedwabiu i 

inne, godz. 10.00- 18.00, ekspozycja Muzeum.  

 Pokaz wykonywania korony żniwnej w wykonaniu twórczyni ludowej z Opolskiego Oddziału 

Stowarzyszenia Twórców Ludowych, godz. 10.00-18.00 (z przerwami), zagroda „młyńska”. 

 Pokaz technik krycia dachu słomą i gontem, godz. 11.00-17.00 (z przerwami),  zagroda 

„młyńska”  

 Przejażdżki tandemem, realizowane przez Fundację „Na Kole” godz. 10.00-18.00 (z 

przerwami) plac przed budynkiem administracyjnym.  

 Kwiaty z wełny: warsztaty rękodzieła realizowane przez Osiedlowy Klub „Chaberek, godz. 

10.00-18.00, stoisko na ekspozycji. 

 Pokazy kulinarne*: kompotu z dyni, pieczenie jabłek na blasze oraz ziemniaków w popiele 

i inne. godz. 11.00-17.00 (Uwaga: pokazy kulinarne realizowane są z przerwami i do  

wyczerpania zapasów). 

 Udostępnienie do zwiedzania ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych, godz. 10.00-18.00 

 Oferta handlowa i gastronomiczna: sprzedaż miodów oraz wyrobów pszczelich, wyrobów 

ludowej twórczości artystycznej i rzemiosła oraz stoisko gastronomiczne, godz.10.00 – 18.00, 

ekspozycja muzeum.  

 

Oprac. E. Olbryt 

 

 

 


