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W dniach 8–9 i 15–16 września 2012 r. pod hasłem „Tajemnice codzien-
ności” dwudziesty raz obchodzono w Polsce Europejskie Dni Dziedzic-

twa. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy po raz kolejny wzięło udział w tej 
cyklicznej, ogólnoeuropejskiej imprezie. Wydarzenie to odbywało się na terenie 
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Dzięki dofinansowaniu z funduszy Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich możliwe było przygotowanie większej liczby 
atrakcji.

Za motyw przewodni wydarzenia posłużyło przysłowie „Do chleba i nieba, 
sto cnót, człeku, trzeba”, czyli postanowiono pokazać minioną codzienność przez 
pryzmat kuchni, pozyskiwania i przygotowywania pożywienia. Przez dwa dni 
przybywający mogli wziąć udział w warsztatach, podczas których poznawali (w te-
orii i w praktyce) sposoby koszenia sierpem i kosą. W jednej z zagród można 
było obserwować wyrób ciasta na zakwasie, z którego wypieczony został później 
chleb oraz bułki. Pokazy dotyczyły jednak nie tylko dnia codziennego dziewięt-
nastowiecznej wsi wielkopolskiej, ale również czasów dawniejszych — wczesnego 
średniowiecza. W obozowisku rekonstruktorów z Towarzystwa Żywej Archeo-
logii z Kalisza można było zapoznać się z procesami przygotowywania dawnego 
jadła, głównie pieczywa, m.in. podpłomyków, chleba pod kloszem, wędzonych 
mięs, serów. 

W budynku młyna z Wierzenicy prowadzone były zajęcia edukacyjne. Dla 
najmłodszych przygotowano różnorodne gry i zabawy, dzięki którym przyswajali 
sobie wiadomości dotyczące różnego rodzaju roślin uprawnych. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się zabawa w Kopciuszka polegająca na rozdzielaniu ziaren 
i nasion kilku gatunków roślin. Pod szkłem powiększającym można było oglądać 
nasiona zbóż współczesnych i  te pozyskane w trakcie badań archeologicznych. 
Pokazywano również filmy przedstawiające pracę w młynie i w wiatraku otrzymane 
dzięki uprzejmości Muzeum w Chorzowie i Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Każdego dnia można było po-
słuchać wykładów: „Chleb w literaturze”, „Jedzenie we wczesnym średniowieczu”, 
„Pożywienie wiejskie w Wielkopolsce w 1. połowie XX wieku”.
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Specjalnie na Europejskie Dni Dziedzictwa przygotowana i wydana została 
ilustrowana książeczka dla dzieci „Od ziarenka do bochenka” oraz gra terenowa — 
quest. Z tekstem gry w ręku można było zwiedzać Park w sposób inny od trady-
cyjnego, poznawać przedmioty i miejsca, na które zazwyczaj nie zwraca się zbyt 
dużej uwagi.

Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyły targi wiejskie oraz piknik zbożowy 
przygotowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. 


