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MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU ZAPRASZA NA IMPREZĘ PLENEROWĄ 
XXXVII JARMARK  WIELKANOCNY 

1 kwietnia 2012 r. 
godz. 10.00-18.00 

 
   1.  ESTRADA  (na łące „Wełna”)  
 

10.30 -10.35          Powitanie gości  
  10.35 -11.35    „Kroszonki Opolskie 2012” - rozstrzygnięcie konkursu 

11.35 -11.50   „Scenka rodzajowa”- występ laureatów konkursu „Śląskie   
          śpiewanie”- uczniowie szkoły podstawowej w Suchej  

11.50 -12.10  „Szwarne dziołchy” z Górażdży  
  12.10 -12.40   „Niezłe Ziółka” zespół śpiewu tradycyjnego z Opola 

12.40-12.55    „Monologi”- występ laureatów konkursu „Śląskie   
              śpiewanie”- uczniowie szkoły podstawowej w Kadłubie 

12.55-13.15    Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Wrocławia 
13.15-13.35    „Szwarne dziołchy” z Górażdży 
13.35-13.50    „Monologi”- występ laureatów konkursu „Śląskie   

          śpiewanie”- uczniowie szkoły podstawowej w Suchej 
13.50-14.10    Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Wrocławia  
  (prezentacja topienia marzanny) 
14.10-14.25    „Scenka rodzajowa”- występ laureatów konkursu „Śląskie   

           śpiewanie”- uczniowie szkoły podstawowej w Kadłubie 
14.25-14.45    Zespół Pieśni i Tańca  "Halka" z Lublińca  
14.45-15.05    „Echo Krośnicy” z Krośnicy 
15.05-15.25    Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Wrocławia  
15.25-15.45   „Echo Krośnicy” z Krośnicy 
15.45-16.05    Zespół Pieśni i tańca  "Halka"  z Lublińca     
16.05-16.25    „Echo Krośnicy” z Krośnicy 
16.25-16.45    Zespół Pieśni i tańca  "Halka" z Lublińca 
16.45-17.00   Zakończenie programu    
 

  2. KOŚCIÓŁ Z GRĘBOSZOWA: 

15.00-15.40    Nabożeństwo drogi krzyżowej z poświeceniem palm    
    wielkanocnych przy współudziale zespołu „Szwarne  dziołchy” z Górażdży 
 

   3.  ZAGRODA MŁYŃSKA: 

14.20-14.30   Pokaz obrzędu topienia marzanny w wykonaniu zespołu   
    „Kalina” z Wrocławia 

14.30-16.00   Wielkanocne zabawy dla zwiedzających przygotowane  
przez  studentów  Animacji Uniwersytetu Opolskiego 

 
    4. EKSPOZYCJA MUZEUM: 

   12.00-12.30  Otwarcie wystawy „Kroszonki Opolskie 2012” , Spichlerz z Grudyni, 
  14.00-14.30  Otwarcie wystawy „Ludzie z lepszej gliny. Ceramika huculska”, ze  
    zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie,  
    Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu oraz ze zbiorów prywatnych,   
    Spichlerz z Grudyni, 
  10.00-18.00  Sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, stoiska   
    handlowe i gastronomiczne. 

10.00-18:00 Udostępnione do zwiedzania obiekty zabytkowe Muzeum: Spichlerz z 
Grudyni,  Zagroda Wełna, Chałupa z Budkowic, Chałupa z Antoniowa (młyn), 
Chałupa z Kozub, Chałupa z Kamieńca, Chałupa ze Sternalic (szkoła), 
Chałupa ze Starego Lasu, Kościół z Gręboszowa, Chałupa z Karmonek 
Nowych (karczma) 

   5.  POKAZY I PREZENTACJE: 

10.00-18.00  Kucie wyrobów z żelaza w Kuźni z Ziemiełowic, wyrób naczyń   
    glinianych pod wiata garncarską, zdobienia jaj wielkanocnych  
    tradycyjnymi technikami w chałupach:  Kozuby  i Wełna oraz w Zagrodzie  
    Młyńskiej, wykonywania lalek w  strojach ludowych- stoisko handlowe na   
    placu głównym, rzeźby w drewnie w Zagrodzie Młyńskiej, tkanie na krosnach 

w chałupie Kamieniec.  
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  11.00 -17.00  Wypiek strucli wielkanocnych wraz z degustacja w zabytkowym piecu  
z  Rudziczki oraz pokaz peklowania i wędzenia mięsa w Chałupie  
z  Kamieńca,  

  10.00-18.00  Pokaz warzenia piwa, Centrum Piwowarstwa S.C w Zagrodzie Wełna 
  10.00-18.00  Prezentacja stołów wielkanocnych: śląskiego w Chałupie z Budkowic 

i kresowego w Chałupie ze Starego Lasu,  
   10.00-18.00  Prezentacja Opolskiego Towarzystwa Hodowców Drobnego Inwentarza w  
     Zagrodzie Kup 

12.30-13.30  Prelekcje w ramach spotkań z kulturą ludową, Izabela Jasińska : 
 „O wielkanocnych zwyczajach kulinarnych na Śląsku”  w Chałupie  
ze Sternalic  (szkoła) 

  10.00-18.00  Dla najmłodszych: „Mini zoo” - świąteczne spotkanie ze  
    zwierzętami w zagrodzie Budkowice oraz plac zabaw,    

10.00-18.00  Prezentacja grup rekonstrukcyjnych: Koeniglich - Preussisches  
Infanterie Regiment Alt Kreytzen. (obóz wojskowy, mini wystawa broni  
z XVIII w., pokaz musztry i strzelania) oraz Regimentu  
Garnizonowego von Lattorf.  
 
 

 Dojazd do Muzeum autobusem komunikacji miejskiej: linia nr 9 Bierkowice 
http://www.mzkopole.pl/rozklad/0009/w.htm 

 
Bilety w cenie:  

10,00 zł – bilet normalny 
  5,00 zł – bilet ulgowy* 
  1,00 zł – bilet przedszkolny 

 
*Bilet ulgowy przysługuje: uczniom, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, osobom 
niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, posiadaczom karty EURO <26, ISIC, posiadaczom 
„Paszportu Turystycznego” 

 

 Bilety w dniu imprezy będzie można nabyć w 6 kasach (4 kasy przy starej bramie wejściowej,  
2 kasy w nowym budynku administracyjnym). 

 

 PRZEDSPRZEDAŻ 
 

Istnieje możliwość wcześniejszego nabycia biletów wstępu na Jarmark Wielkanocny w dniach 
26-30 marca w godz. 7:00-14:00 w kasie Muzeum.  
 
 
 
Zapraszamy serdecznie! 

 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
Ul. Wrocławska 174 
45-835 Opole 
 
www.muzeumwsiopolskiej.pl 
www.facebook.pl/MuzeumWsiOpolskiej 
 
 
 

http://www.mzkopole.pl/rozklad/0009/w.htm
http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/
http://www.facebook.pl/MuzeumWsiOpolskiej

