
Europejskie Dni Dziedzictwa – wrzesień 2006

Mazowiecka inauguracja w Płocku - 1 IX 2006

Ramowy program festynu archeologiczno-etnograficznego.

Festyn odbędzie się w pierwszy weekend września, to jest 1-3 września 2006 r., w 
godzinach 12.00-19.00 (piątek 1 września) i 10.00-19.00 (sobota-niedziela, 2-3 września), na 
terenie przy Spichlerzu, ul. Kazimierza Wielkiego 11b.

Teren imprezy, przez cały czas jej trwania będzie podzielony na cztery części:

1. Wczesnośredniowieczna  zagroda  słowiańska,  składająca  się  z  drewnianej  chaty  krytej 
trzciną,  o  wymiarach  4x2 m,  z  aneksem w postaci  wiaty  w szczytowej  ścianie,  oraz 
plecionkowego płotu o długości 50 mb. Zagroda obejmie powierzchnię ok. 30 m2. W jej 
obrębie umieszczone zostaną stanowiska pracy reprezentujące kilka wybranych dziedzin 
średniowiecznej  wytwórczości:  rybaka  wykonującego  łódkę-dłubankę,  garncarza 
lepiącego gliniane naczynia, warsztatu tkackiego, na którym wykonywane będą tkaniny o 
wątkach  znanych  w  wiekach  średnich.  W  przypadku  garncarza  i  rybaka  pokazy 
wytwórczości połączone zostaną z warsztatami przeznaczonymi głównie dla dzieci. Życie 
zagrody będzie toczyło się przez cały czas trwania festynu, w godzinach podanych wyżej.

2. Obóz  wojów  piastowskich,  na  który  złoży  się  pięć  namiotów,  zamieszkałych  przez 
kilkanaście  osób.  Na  terenie  obozowiska  będzie  można  obejrzeć  pokazy  walki  w 
wykonaniu drużyny Rodzina Słowiańska „Weles”. Zwiedzający będą mieli okazję strzelać 
z  łuku, obejrzeć technikę rzutu oszczepem oraz wziąć udział  w zabawach plebejskich 
(przeciąganie liny,  siłowanie  się  na  równoważni  itp.).  Zaaranżowana zostanie  kuchnia 
średniowieczna  
z możliwością degustacji, stanowisko pracy płatnerza, przymierzalnia dawnych strojów 
(gdzie będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie).   Przewidziany jest również pokaz 
haftu średniowiecznego. Wszystkie pokazy i zabawy plebejskie odbędą się po kilka razy 
dziennie.

3. Targowisko miejskie składające się z siedmiu straganów, na których zaprezentują swoje 
umiejętności  i  produkty  następujący  rękodzielnicy:  skryba  wczesnośredniowieczny 
(warsztaty  poświęcone  historii  książki,  drzeworytu,  druku  i  sfragistyki);  mincerz 
(warsztaty  poświęcone  biciu  dawnych  monet  i  wytwarzaniu  tabliczek  woskowych); 
iluminator  tekstów  (prezentacja  sposobów  wykonywania  iluminowanych  kart 
średniowiecznych rękopisów); snycerz (wykonywanie i zdobienie sprzętów drewnianych); 
złotnik  (zdobienie  różnych  form  biżuterii  wczesnośredniowiecznej,  pokaz  plakietek 
pielgrzymich); bursztyniarz (sposoby obróbki bursztynu i zdobienia bursztynem biżuterii 
z  wieków  średnich).  Przewiduje  
się  również  stoisko  z  prezentacją  ziołolecznictwa  i  wróżenia  z  run  skandynawskich. 
Wszystkie  pokazy  na  targowisku  będą  się  odbywały  nieprzerwanie  przez  cały  czas 
trwania festynu.

4. Estrada,  na  której  wystąpią  zespoły  prezentujące  muzykę  dawną:  „Open  Folk”  oraz 
„Tradycje  i  Inspiracje”.  Grupa  „Open  Folk”  wystąpi  każdego  dnia  festynu  z  trzema 
półgodzinnymi koncertami, a ponadto wykona oprawę muzyczną całości imprezy. Zespół 
„Tradycje i Inspiracje” wykona kilka koncertów podczas trwania festynu.



5. Artyści ludowi z Puszczy Kurpiowskiej. Prezentować będą rękodzieło ludowe z obszaru 
Północnego  Mazowsza.  Wypiekane  będzie  tradycyjne  pieczywo  obrzędowe  –  byśki, 
ponadto  wytwórcy  robić  będą  kwiaty  z  bibuły,  którymi  dekorowano  domostwa, 
wykorzystywano  je  również  do  zdobienia  palm  kurpiowskich,  plecionki  z  gałązek 
brzozowych (koszyczki, dzbanuszki) oraz prowadzone będą warsztaty rzeźby w szarym 
mydle – elementy nawiązujące do sztuki ludowej. Rzeźbiarka pracuje rzeźbiąc na co dzień 
w drewnie, ale ze względów bezpieczeństwa oraz dla wygody osób uczestniczących w 
tych warsztatach drewno zastąpiono mydłem.


