Czwarty Festyn Archeologiczny w Gadach
Stowarzyszenie „Nasze Gady" zaprasza na czwarty już Festyn Archeologiczny, który odbędzie
się w sobotę 27 sierpnia w Gadach w gminie Dywity. W programie m.in. warsztaty artystyczne i
rzemieślnicze, Drugie Forum Naukowe o tajemnicach dawnych Prusów, tradycyjne wiejskie
przysmaki i turniej Chłopskiego Golfa. Starostwo Powiatowe wsparło finansowo ciekawą
imprezę.

Festyn Archeologiczny Czwarty rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 12 wjazdem grupy rowerzystów ze
Stowarzyszenia Kołodrom i potrwa do godziny 18. Gadzia Archeologia, która tego dnia zapanuje
niepodzielnie we wsi, zaprezentuje szerokiej publiczności (podczas ubiegłorocznego Festynu
Archeologicznego odwiedziło nas około 1000 osób) odkryte na nowo skarby dziedzictwa kulturowego
Warmii. Będzie się to dokonywało w artystycznych i rzemieślniczych pracowniach twórców, prowadzących
warsztaty dla przybyłych gości. Będą one dotyczyły kultur: wczesnośredniowiecznej dawnych Prusów,
warmińskiej i zamieszkałych tu obecnie, a pochodzących z różnych regionów Europy przybyszów.
Współcześni Prusowie poprowadzą pracownię garncarza, nauczą szyć i tkać średniowieczne stroje,
wyplatać ozdoby ze słomy, przyrządzać kwas chlebowy, wypiekać podpłomyki. Zielarka, która przyjedzie
do nas z Litwy, nauczy stosować zioła w medycynie i w kuchni.
Zespół młodych naukowców, pod kierunkiem archeologa, przeprowadzi Drugie Forum Naukowe o
tajemnicach dawnych Prusów, dotyczące odtwarzania języka pruskiego, rytuałów i śladów obecności
Prusów na Warmii. W Forum weźmie udział między innymi 30-osobowa grupa studentów z Niemiec.
Ukłon w stronę dziedzictwa warmińskiego wykonają: zespół ludowy Węgojska Strużka, prowadząc
warsztaty tańców i piosenek warmińskich, artyści ludowi uczący: malowania wzorów czepcowych, rzeźby w
drewnie, wyplatania koszy z wikliny.
Przybysze, którzy mieszkają tu obecnie, przywieźli ze sobą własne obyczaje i kulturę życia codziennego.
Zaprezentują je smakowicie panie, które zaserwują tradycyjne wiejskie przysmaki z różnych regionów
Polski i nauczą robić jedną z wybranych potraw. Udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny, a
wykonane prace goście zabiorą ze sobą do domu.
Dla najaktywniejszych, którym ten program nie wystarczy, przygotowaliśmy plac turniejowy, na którym
będzie można pograć w Chłopskiego Golfa.
Całości dopełnią kramy z rękodziełem i artykułami spożywczymi wyłącznie z certyfikatami Marki Lokalnej

Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmińskie. Impreza jest dotowana przez Gminę Dywity i Starostwo Powiatowe
Olsztyn.
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