Patrol Historyczny – żywe lekcje historii
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Dołącz do Patrolu Historycznego! Patrol historyczny to niezwykle interesująca prezentacja dziejów
pogranicza ziem dobrzyńskiej, chełmińskiej i michałowskiej w czasach Pierwszych Piastów, gdy kraj
nasz zmagał się z najazdami okrutnych pogańskich Prusów. Będą mogli Państwo z bliska zobaczyć
XIII-wiecznych rycerzy zakonnych, pokazy umiejętności jeździeckich. Spotkają Państwo rycerzy,
mnichów i pospolitych żołnierzy. Doświadczą Państwo kultury i obyczajowości dawnej. Razem z
wojskiem przyciągną do Państwa rzemieślnicy kowal, garncarz i papiernik, będą z Wami także
alchemiczki. Pokazy, warsztaty, gry i zabawy wszystko to w barwnej i dynamicznej odsłonie Patrolu
Historycznego, imprezy realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu
współpracy sześciu lokalnych grup działania: LGD Doliny Drwęcy, LGD Gmin Dobrzyńskich Region
Północ, LGD Pojezierze Brodnickie., LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, LGD Podgrodzie
Toruńskie, LGD Wieczno. Zapraszamy
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Powitanie -witamy zacnych gości po staropolsku i z fantazją godną przodków.
Wykład, pogadanka - Zdarza się i tak, iż goście zacni posłuchać chcą co my za jedni, o stroju, kulturze,
czy życiu w dawnych czasach. Obejrzeć rynsztunek i przedmioty codziennego użytku okresu I
Rzeczypospolitej
Scenki rodzajowe – tu goście szacowni doświadczą tearum historycznego, w którym osobami
własnemi udział brać będą mogli. Scenek rodzajowych wykonujemy kilka z animacją publiczności np.
pasowanie na rycerza, zwada w karczmie, szkoła fechtunku, itd.
Konkursy i zabawy – szereg konkursów i zabaw ku uciesze gości odprawowywanych, np: ścinanie
świec, historyczne gry dla dzieci, kule czy zamek.
Tor łuczniczy - szlachetni goście doświadczą tej szlachetnej a starożytnej broni. Każdy będzie mógł
pojąć podstawy, a jeżeli chęci nie zabraknie możemy konkurs uczynić jak to Turcy, czy Angielczykowie
czynią, i najlepszego strzelca nagrodzić.
Obóz wojskowy - szacownych gości możemy zaprosić do obozowiska wojskowego. Można w nim
będzie przy ogniu skosztować wojskowej strawy, pośpiewać pieśni , posłuchać wojennych opowieści.
Lektor prowadzący - konferansjer - nasze poczynania może komentować człowiek w gadaniu biegły,
co będzie publiczność właściwie monitował, zachęcał i zapraszał a i informacją właściwą służył. Człek
ten zabawę całą poprowadzi i pieczę nad nią miał będzie.
Pokazy konne – rycerze zakonni zaprezentują przed zgromadzoną widownią kunszt wojenny, goniąc
do pierścienia, tnąc łby kapuściane mieczem, czy też czyniąc inne egzercerunki ( ćwiczenia).
Przejażdżki konne - jakoby komu do głowy przyszło i z fantazyją zapragnął rumaka dosiąść przeto
przygotowane będą koniki niższe w kłębie o wielkiej spokojności, obsługiwane przez specjalistów z
uprawnieniami zaznaczam.
Rzemiosła wszelakiego warsztaty - pragnąc przybliżyć uczestnikom , a jednocześnie zamiarując
zabrać ich poprzez bramę czasu do staropolskich czasów proponujemy warsztaty garncarstwa,
kowalstwa, papiernictwa wszystko w konwencji historycznej uczynione.

Pracownia alchemika - niezwykle jaskrawym i ciekawym jest móc obaczyć poczynania alchemika
dawnego , ba , a nawet samemu mu w tym dopomagać,
Patrol Historyczny – żywe spotkania z historią to forma aktywnej prezentacji dziejów lokalnych,
lokalnemu społeczeństwu oraz turystom licznie tutaj przybywających. To forma przekroczenia
umownej bariery między statusem widza do roli aktora danego spektaklu historycznego. Szansa na
przeżycie dynamicznej przygody z potężnym bagażem historycznym i jednocześnie zaktywizowanie
społeczności do czerpania z lokalnego dziedzictwa pomysłów i inspiracji do działalności nie tylko na
niwie kultury, ale także działalności gospodarczej. Aż 39 imprez z trasy Patrolu Historycznego
odbywać się będą od początku maja 2017 roku do końca września 2017 roku. Szczegółowy
harmonogram na stronach www partnerów projektu.

Okolica
Okolica to teren dawnego pogranicza piastowsko-pruskiego, później pogranicza polsko-krzyżackiego.
Zatem znajdziemy tu i zamki w Złotorii, Bobrownikach, Golubiu-Dobrzyniu, Brodnicy, Radzyniu
Chełmińskim, mnóstwo prastarych grodzisk od tych w Starorypinie, Skrwilnie, przez te w Żałem,
Nowogrodzie, Ostwoitem Golubskim, Osieku Rypińskim. Z zabytków sakralnych począwszy na
budowlach gotyckich z Golubia-Dobrzynia, Rypina, Brodnicy, Żmijewa, Radzik, poprzez barokowe,
klasycystyczne jak ten w Skrwilnie, a także ze szlaku architektury drewnianej – Czarne pod Lipnem,
Chrostkowo.

Kontakt
Marcin Szynkiewicz, 500058665
Andrzej Szalkowski, 604171839
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