
PROGRAM IMPREZY 

„Stare  Juchy przez wieki - 555 lecie wsi Stare Juchy”   

pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego  

Pana Gustawa Marka Brzezina 

 
 

 

 

W tym roku Stare Juchy obchodzą 555 lat swojego istnienia. Jak głosi  legenda rycerz 

krzyżacki  ciskając w gniewie  głazem - ołtarzem ofiarnym ludu Jaćwingów, rozłupał kamień 

na pół i tak powstały Stare i Nowe Juchy. 5 sierpnia 2017 roku Stare Juchy cofną się w 

średniowieczne czasy aby pokazać przybyłym gościom prapoczątki osady. Nie zabraknie 

stoisk z tradycyjnymi smakami regionu: pieczony dzik, wyśmienite pierogi, sery i kartacze - 

zaspokoją głód najbardziej wymagającego smakosza. Zostanie odtworzona średniowieczna 

wioska z warsztatem mistrza cechu garncarskiego. Rycerskie szranki i konkury, pokazy jazdy 

konnej akrobacyjnej i napad czambułu tatarskiego na wioskę zadowolą fanów mocniejszych 

wrażeń. Na najmłodszych czeka strefa gier i zabaw przygotowana przez zespół Animosfery. 

Na środku plaży stanie prawdziwa jurta w której zagoszczą tradycyjne polskie zioła i tatarskie 

przysmaki. Wieczorem odbędzie się spektakl „Wyprawianie  Panny Młodej” i korowód 

lampionów. A wszystko przy skocznej muzyce „Skansen Band” i „Dziewieje”. Na 

zakończenie wieczoru potańcówka przy zwołanym składzie weselny - zespół HOLIDAY. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Program „STARE JUCHY PRZEZ WIEKI - 555-LECIE WSI STARE JUCHY” 

5 sierpnia 2017 roku - plaża wiejska w Starych Juchach 

 

14.00 - 14.40 - przemarsz średniowiecznego korowodu spod Urzędu gminy Stare Juchy na 

plażę wiejską 

14:40 - 15:00  - otwarcie historycznego teatrum „ Stare Juchy Przez wieki - 555-lecie wsi 

Stare Juchy” powitanie gości przez wójt Starych Juch - Ewę Jurkowską -Kawałko  

15:00 - 20:00 -warsztaty garncarskie i zielarskie w  replice wsi średniowiecznej na plaży 

wiejskiej: teatr lalek Bajarze, warsztaty rękodzielnicze „Średniowieczna wioska”,  

15:00- 20:00 - strefa animacji dla dzieci „Animosfera” 

16:00 -16.30 – konkurs Kulinarny, smażony dzik i prosię,  

 



17:00 - 19:00 - szranki i konkury: zawody łucznicze, pokazy jazdy konnej akrobacyjnej 

19:00 - 21:30 - występ Zespołu „Mazury”, „Skansen Band”, „Dziewieje” 

21:30 - 22:00  - spektakl „Stare Juchy przez wieki”: wyprawianie Panny Młodej i Parada 

Lampionów 

22.00 - 22.30 - spektakl „W cieniu Czyngis-chana ” - palenie średniowiecznej wioski;  

22:30 - 23:00 - pokaz sztucznych ogni 

23.00 - 02:00  potańcówka przy  „Zwołanym składzie weselnym” - zespół HOLIDAY. 

Przez cały czas na plaży będzie proponowany smażony dzik. Zapewnimy też Toi toi, ochronę 

i zabezpieczenie medyczne oraz ratownika wodnego.  

Zabezpieczeniem korowodu z pod Urzędu Gminy w dniu 05.08.2017r. od godz. 14:00 i 

palenia grodu 05.08.2017r. w godz. 21.00-23.00 zajmie się zastęp 61 Stare Juchy pod 

dowództwem Dowódcy Plutonu Karola Malinowskiego – Naczelnika Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starych Juchach. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy.  

 
 


