Gród Foluszek- Ośrodek Edukacji Historycznej
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Rozpocznij przygodę z rycerzami i poznaj klimat średniowiecza. Odwiedź Gród Foluszek, należący do
Bractwa Rycerskiego Zamku Brodnickiego, położony niemal w samym centrum Pojezierza
Brodnickiego. W Grodzie Foluszek odbywają się zajęcia, które oprócz ładunku wiedzy teoretycznej
mają przede wszystkim wymiar spotkań z żywą historią w ramach specjalnie przygotowanego do tego
celu grodziska.
Idea powstania Ośrodka Edukacji Historycznej „Gród Foluszek” narodziła się w 2000 r. po obserwacji
podobnych parków tematycznych w innych krajach europejskich. Edukowanie poprzez zabawę staje
się idealnym sposobem na naukę, podczas której młodzież jest naocznym świadkiem historii. To dzięki
zapoznaniu się z mieczem, łukiem czy kuszą staje się ona uczestnikiem eksperymentu
archeologicznego pozwalającego jej mimochodem na samoedukację. Gród Foluszek jest doskonałym
miejscem na żywą przygodę z historią i archeologią, która pozostawi wyraźny ślad w wiedzy młodego
człowieka. W grodzie są prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in. z nauki fechtunku mieczem,
strzelania z kuszy czy łuku, wyrabiania naczyń z gliny, mielenia zboża na żarnach, pracy w kuźni, a
także z obróbki drewna narzędziami ciesielskimi. Wysłuchać również można opowieści o kulturze i
etosie rycerskim. Uczestnicy mogą także własnoręcznie wybić pamiątkową monetę przy pomocy
stempli wykonanych według średniowiecznych wzorów.
Gród Rycerski Foluszek każdego roku organizuje Rzeźbiarski Plener Artystyczny, który gromadzi
pasjonatów sztuki i rzeźby z całej Polski. Efekty pracy można podziwiać m.in. podczas Festynu
Historyczno-Archeologicznego „Medievalia”, którego program pozwala poznać klimat średniowiecza
poprzez m.in. prezentację rzemiosł dawnych, turnieje rycerskie, gry i zabawy plebejskie, teatr
(widowisko „Legenda Grodu Foluszek”), muzykę i taniec z epoki wieków średnich.
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okolica
Ośrodek Edukacji Historycznej „Gród Foluszek” jest położony niemal w centrum Pojezierza
Brodnickiego - obszaru turystycznego znanego z kraju z urokliwego krajobrazu i niezłego zaplecza
turystycznego na polanie śródleśnej nad jednym z niewielkich jezior (jez. Popek). Dogodny dojazd, ok.
1,3 km od głównej drogi biegnącej z Brodnicy do Zbiczna, pozwala na łatwe dotarcie również
zmotoryzowanym turystom.
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