
                                  

 

 

 
 

Zaproszenie 
 

Zapraszamy serdecznie na imprezę plenerową pn. Opolskie Gościnne organizowaną przez 
Centrum Integracji Cudzoziemców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w partnerstwie z Muzeum Wsi 
Opolskiej, w sobotę, 20 sierpnia 2022 roku na terenie Muzeum w Opolu Bierkowicach. W tym dniu wstęp 
na teren skansenu jest bezpłatny. 

 
Piknik integracyjny odbędzie się w godzinach 12.00-18.00, a organizatorzy zadbali o 

niezwykle bogaty program. Jego celem jest integracja mieszkańców Opolszczyzny i przedstawicieli kultur 

z całego świata. Jako że, Centrum Integracji Cudzoziemców to miejsce scalenia i zespolenia ludzi różnych 

kultur, a także pomocy i integracji międzynarodowej dla cudzoziemców jest to główna myśl przewodnia 

naszej imprezy. 

Na dużej scenie odbędą się koncerty międzynarodowych gwiazd. Będziemy mogli posłuchać 

Sławka Kusza z Ukrainą, serbskiego zespołu Balkan Spirit Projekt. Wystąpi dla nas także Mateusz Gędek, 

Natalia Gosztyła oraz Magdalena MEG Krzemień. Dodatkowo swoje umiejętności zaprezentują zespół 

Siołkowiczanki z gminy Popielów oraz zespół Ethnica ze swoimi Afrykańskimi rytmami. Specjalnie na tę 

okazję odbędzie się również pokaz gry na chińskim instrumencie.  

Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowane zostały warsztaty edukacyjno-kreatywne m.in. 
przygotowanie lalek motanek, chiński rytuał parzenia herbaty, warsztaty gry na bębnach oraz koło 
edukacyjne na temat walorów województwa opolskiego z Popielowa. Dodatkową atrakcją będą zajęcia z 
malowania opolskiego wzoru prowadzone przez Opolskie Dziouchy.  
 

Przygotowana Strefa Smaku pozwoli na degustację potraw z różnych zakątków świata. Kuchnia 
azjatycka, libańskie przysmaki i indyjskie przekąski będą dostępne dla każdego uczestnika. Nie zabraknie 
również klasycznych opolskich smaków, ale także ukraińskich i gruzińskich wspaniałości.  

 
Zadbamy o najmłodszych uczestników pikniku. Przygotowana dla nich kraina zabawy z 

malowaniem twarzy, dmuchańcami i grami, a także pokazem radiowozu policyjnego i Policusiem dopełni 
całości integracji.  
 

Będzie nam niezwykle miło spotkać się z Państwem tego dnia. Do wzięcia udziału zapraszamy także 
Państwa rodziny oraz przyjaciół z różnych zakątków Świata.  
 
 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Maciej Kalski 

 

 

 

 

 



                                  

 

 

Ramowy program 

I Na dużej scenie 

• Sławek Kusz z Ukrainą 

• Balkan Spirit Projekt - Serbia 

• Mateusz Gędek 

• Natalia Gosztyła 

• Magdalena MEG Krzemień 

A także: 

• Zespół z gminy Popielów - Siołkowiczanki 

• Afrykańskie rytmy – Ethnica 

• Pokaz gry na chińskim instrumencie 

II Świat ze Smakiem 

• Kuchnia azjatycka 

• Opolskie smaki 

• Libańskie przysmaki 

• Przystawki Gruzińskie 

• Ukraina na talerzu 

• Indyjskie przekąski 

III Warsztaty edukacyjno - kreatywne  

• Lalki motanki 

• Chiński rytuał parzenia herbaty 

• Skansen wczoraj i dziś  

• Opolskie Dziouchy- warsztaty malowania wzoru opolskiego 

• Afrykańskie rytmy- warsztaty gry na bębnach 

• Zabawy z Popielowem – koło edukacyjne nt. walorów województwa opolskiego 

IV Kraina zabawy  

• Malowanie twarzy 

• Wata cukrowa 

• Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych 

• Dmuchańce 

V Partnerzy 

• NFZ (Dentobus i Mammobus) 

• ZUS 

• PiP 

• OCRG (porady dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców) 

• Opolska Policja (Policuś)  

• Stowarzyszenie Porozmawiajmy 


