Poznańska Pyra – pociągiem do
Szreniawy
Dodano: 29 września, 2021
Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie zaprasza na doroczne
wydarzenie plenerowe „Poznańska Pyra”, które odbędzie się w
niedzielę 3 października 2021r. w godz. od 11.00 do 17.00.
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z 3 dodatkowych
pociągów, które Koleje Wielkopolskie uruchamiają specjalnie z
okazji tego wydarzenia. Bilet „tam i z powrotem” to tylko 5
zł.

W programie imprezy mnóstwo atrakcji:
„Kopanie ziemniaków”, czyli tradycyjny zbiór ręczny z
udziałem widzów
ze stałą atrakcją :„Garść pyrów do
domu!” . Prace polowe będą się odbywały w godz. 12.00 –
16.00

Mechaniczny zbiór ziemniaków (konna kopaczka gwiazdowa,
kopaczka elewatorowa, kombajn ziemniaczany). Sortowanie
i oczyszczanie ziemniaków z udziałem widzów
Prezentacja wózków i wozów do transportu okopowych i
narzędzi do ich przenoszenia
Prezentacja transportu ziemniaków w zaprzęgu konnym i
wolim
Maszyny do ziemniaków. Źródła napędu i transportu w
rolnictwie
Pokazy pracy ciągników na polu
Wystawa sprzętów i maszyn rolniczych do zbioru okopowych
– (prezentacja: 12.20-12.30),
Wystawa motocykli i rowerów (w tym rower UKRAINA) –
(prezentacja 12.20-12.30)
Pyry z gzikiem z parownika (na terenie muzealnego sadu)
Pokaz ładowania drewna na wóz przy użyciu lady
Pokazy pracy lokomobili parowej H. Cegielskiego lub
lokomobili Robey (pole muzealne)
Warsztaty muzyczne, stanowiska dla dzieci, prezentacje
produktów regionalnych
Przetwory z ziemniaków i wyroby

ziemniaczane

Wystawa garnków do ziemniaków oraz „Pyry i kartofle,
czyli nazewnictwo ziemniaków”
Pokaz garncarski i sprzedaż wyrobów
Konkurs wiedzy o ziemniakach z nagrodami
Szreniawskie warsztaty ekologiczne
Prezentacja dokonań fundacji pro zwierzęcych
Konkursy dla dzieci
Pokaz wyplatania koszyków do ziemniaków z udziałem
widzów i Wystawa koszy do ziemniaków
Prezentacja Ambulansu Wydziału Weterynarii
Pokaz chodzenia koni w butach (przy scenie).
Stanowisko Koła Gospodyń Wiejskich
Prezentacja urządzeń pomiarowych dla rolników
Stanowisko promocyjne Powiatu Poznańskiego
Zabawy
dziecięce:
samochodziki dla dzieci i
hulajnogi.
(stanowisko usytuowane w zagrodzie

edukacyjnej)
Szreniawskie warsztaty ekologiczne
Pokaz pieczenia chleba + sprzedaż
Przejażdżki na kucyku (15.00-16.00) na terenie Folwarku
Stanowisko „Smak pyry” (stodoła )
Wystawa : „Szlachetne wydanie okowity…” (Gorzelnia)
W części artystycznej, na scenie wystąpią: kapela „Wiwaty”,
kabaret „Dziura” i „Zenki Band” – czyli… saksofon w roli
głównej!

