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10. Prusy Wschodnie zimą 1945 
Zajęcia edukacyjne poświęcone dziejom II wojny światowej na 
Mazurach. Po wstępnym przedstawieniu przyczyn wybuchu           
II wojny oraz jej przebiegu prowadzący skupi się na wydarzeniach 
ze stycznia 1945 roku. Przedstawione zostaną etapy walk 
niemiecko-radzieckich w Prusach Wschodnich oraz działania 
Rosjan na zajętych terenach Mazur i Warmii. Zakończenie zajęć 
będzie obejmować historię losów pierwszych Polaków na 
dawnych terenach Prus Wschodnich.

11. Bitwa zimowa na Mazurach 07-21.02.1915
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z tematem I Wojny 
Światowej. Prowadzący skupi się głownie na przedstawieniu 
przyczyn wybuchu oraz opowie o przygotowaniach Prus i Rosji 
do Wielkiej Wojny. Przedstawi przebieg starć ze szczególnym 
uwzględnieniem bitwy zimowej na jeziorach mazurskich oraz 
bitwy zimowej na Mazurach, w tym ich znaczenia dla dalszych 
losów wojny. 

12. Zakuty w zbroję                                                
… o obyczajach rycerskich i historii ełckiego zamku
Podczas zajęć przedstawione zostaną bogate tradycje rycerskie. 
Uczniowie dowiedzą się, jakie były zadania giermka i co należało 
do obowiązków rycerza. Poznają takie pojęcia jak: kodeks rycer-
ski, dama dworu czy turniej rycerski. Ponad to uczestnicy spotka-
nia odegrają sceny pasowania na rycerza a także zostaną 
zapoznani z bogatą i barwną historią ełckiego zamku. 

13. Zamek ełcki i jego mieszkańcy
Początki Ełckiego zamku krzyżackiego sięgają XIV wieku. Źródła 
historyczne podają, że w 1398 roku Ulryk von Jungingen, ówcze-
sny komtur Bałgi, a późniejszy wielki mistrz krzyżacki, budował 
„dom na Ełku”, przez co można zrozumieć zamek nad jeziorem 
Ełckim. Podczas zajęć uczniowie poznają długą i powikłaną 
historię zamku, a także dowiedzą się jakie niesamowite tajemni-
ce skrywają w sobie ruiny dawnego zamku krzyżackiego. 

14. Co to jest niepodległość? 
(zajęcia realizowane przed 11 listopada) 
30 minutowe spotkanie, podczas 
którego przybliżymy najmłodszym 
znaczenie słowa niepodległość, 
opowiemy o zaborach i wreszcie       
o tym, dlaczego obchodzimy 
Święto Niepodległości.

15. Godło, flaga, hymn. Historia polskich 
symboli narodowych
 
Flaga, godło i hymn – to podstawowe symbole naszego państwa, 
nierozerwalnie związane z walką o odzyskanie niepodległości. 
Spotkanie w muzeum pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 
dlaczego godłem Polski jest orzeł i czy zawsze miał koronę? 
Dlaczego nasze barwy to biel i czerwień? Kim był Dąbrowski          
o którym śpiewamy w hymnie? 

16. Pociąg do niepodległości                    
(zajęcia realizowane przed 11 listopada)
W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy 
Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do 
odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym 
wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze stał się szansą na 
niepodległość. Podczas zajęć poruszymy podstawowe zagadnie-
nia na temat zaborów oraz drogi do niepodległości w 1918 roku. 

17. Dawne zwyczaje wielkanocne na Mazurach 
(zajęcia realizowane przed świętami Wielkanocy)
Zajęcia stanowią wprowadzenie w świat dawnych zwyczajów 
wielkanocnych właściwych mieszkańcom dawnej mazurskiej wsi. 
Uczestnicy dowiedzą się, jakie zasady obowiązywały w Wielkim 
Poście, jak wyglądały obchody Niedzieli Palmowej oraz Wielkie-
go Tygodnia. Opowiemy o tym  co to jest kołatka, kołacze czy 
gaik-maik. Dzieci i młodzież będą mogli zobaczyć wielkanocne 
palmy, jajka zdobione różnymi technikami  oraz śmigusowo-dyn-
gusowego kurka, z którym chodzono po wykupku. 

18. Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe          
na Mazurach (zajęcia realizowane przed świętami 
Bożego Narodzenia)
W czasie adwentu Muzeum przygotowuje specjalne zajęcia 
edukacyjne dotyczące mazurskich tradycji związanych z okresem 
Świąt Bożego Narodzenia. Dla przedszkoli i szkół podstawowych 
zaplanowano warsztaty o charakterze etnograficznym, natomiast 
dla szkół średnich specjalne lekcje etnograficzne. Uczestnicy 
zajęć dowiedzą się, jak niegdyś wyglądał stół wigilijny, kim był 
Nicolaus oraz jak wyglądało i do czego służyło nowolatko. 
Opowieści wzbogaci prezentacja 
eksponatów muzealnych. 
 
19. Michał Kajka - poeta 
ginącego narodu. 
Co wiemy o Michale Kajce? Kim był     
i za kogo się uważał? Jakie wartości 
wyznawał? Czy słusznie nadano mu 
miano człowieka z pogranicza? Na te 
i wiele innych pytań odpowiemy 
sobie podczas zajęć muzealnych. 

6. Po torach ku nowoczesności                           
– historia ełckiej koli
Lyck, małe miasteczko położone na peryferiach Rzeszy Niemiec-
kiej, zostało w połowie XIX wraz z budową linii kolejowej łączącej 
południowe Prusy Wschodnie z Królewcem (1863-1868), skiero-
wane na tory ku nowoczesności. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, 
co zyskał Ełk dzięki rozwojowi kolei żelaznej, poznają historię  
ełckiej kolei wąskotorowej. Opowieściom będzie towarzyszyć 
prezentacja eksponatów muzealnych oraz źródeł ikonograficz-
nych związanych z tematem. 

7. Ełk – moje miasto
Podczas zajęć uczestnicy poznają historie Ełku. Dowiedzą się jak 
wyglądały niegdyś symbole miasta. Omówią elementy herbów    
w odniesieniu do herbu Ełku, poznają zabytki miasta oraz ich 
historię. Przebieg zajęć urozmaica łamigłówki, zagadki i prezen-
tacje eksponatów. 

8. Życie codzienne na mazurskiej wsi
Jak wyglądało życie dawnych Mazurów na wsi? Jakie wierzenia      
i przesądy były popularne wśród mieszkańców mazurskiej wsi? 
Czym się zajmowali na co dzień, jakie zawody były wśród nich 
najbardziej popularne. Które obrzędy i zwyczaje przetrwały do 
dziś? Na te i wiele innych pytań podpowiemy sobie podczas zajęć 
poświęconych życiu codziennym na mazurskiej wsi. 

9. Początki polskiego Ełku
Zajęcia obejmują czas, w którym niemiecki Lyck stawał się 
polskim Ełkiem. Zawarte w Jałcie i Poczdamie porozumienia 
przyczyniły się do wędrówki ludów. Przedwojenni mieszkańcy 
Ełku, którzy nie uciekli przed Armią Czerwoną, zostali z czasem 
przymusowo wysiedleni. Do miasta przybywali natomiast Polacy 
z Kresów Wschodnich, Polski Centralnej oraz terenów dzisiejsze-
go Podlasia – to im przyszło kształtować losy dzisiejszego Ełku. 
W zajęciach zostaną wykorzystane nagrania wspomnień tych, 
którzy jako pierwsi przybyli do miasta, zarchiwizowane dzięki 
innowacyjnemu projektowi „Powojenny Ełk w oczach jego 
mieszkańców” zrealizowało go Stowarzyszenie Muzeum dla 
Ełku. Odtwarzane podczas zajęć nagrania znajdują się                      
w archiwum historii mówionej Muzeum Historycznego w Ełku. 

1. Moja pierwsza wizyta w muzeum
W trakcie zajęć odpowiemy na pytania: co to jest muzeum, jak 
należy się zachowywać podczas jego zwiedzania, na czym polega 
praca muzealnika. Zapoznamy uczestników z najciekawszymi 
eksponatami i podstawowymi pojęciami związanymi z funkcjo-
nowaniem tej instytucji. Obejrzymy ekspozycję, spróbujemy 
zapalić lampę naftową, posłuchamy wspomnień kolejarzy o pracy 
na ełckiej kolei, przymierzymy mundury kolejarzy. Zajęcia maja 
na celu wprowadzenie młodego turysty w świat muzeów, kultury 
i sztuki.
 
2. O kłobuku, topiku i krasnoludkach…  
wierzenia mazurskie
Kraina lasów i jezior, w której żyjemy, nastrajała jej mieszkańców 
do wierzenia w istnienie istot nadprzyrodzonych, leśnych 
stworów, diabłów. Mazurskie opowieści kryją oprócz wiary           
w dziwne stwory także naukę, że wszelka niegodziwość zawsze 
zostanie ukarana. Podczas zajęć uczniowie poznają wierzenia           
i przesądy dawnych Mazurów. Dowiedzą się kim był topik, 
kłobuk czy krasnoludek. Dowiedzą się kim byli zamawiacze i jakie 
wierzenia łącza się z dniami tygodnia. 

3. Bajki, baśnie i podania
W oparciu o bajki, baśnie i podania mazurskie uczestnicy zajęć 
poznają cechy charakterystyczne poszczególnych utworów 
literackich, a także przeniosą się w dawny świat wierzeń mazur-
skich.

4. Stoi na stacji lokomotywa 
… o historii wynalazku i odkrycia
 
Zajęcia edukacyjne prowadzone w odrestaurowanym wagonie 
mieszkalnym. Podczas warsztatów uczestnicy poznają różnice 
między odkryciem a wynalazkiem, zapoznają się z pojęciem 
„postępu technicznego” . Dowiedzą się  jakie wynalazki ułatwiły 
rozwój kolei żelaznej, kto i kiedy wynalazł czy tez odkrył koło, 
stal, druk, telefon. Jat to było z silnikiem parowym i parowozem? 
Opowieściom będzie towarzyszyć prezentacja eksponatów 
muzealnych związanych z historią kolei w Ełku oraz rozwojem 
techniki.

5. Para buch, kolej w ruch 
… historia ełckiej kolei
Ełcka Kolej Wąskotorowa – jedyna w regionie kolejka wąskotoro-
wa, jedna z ostatnich tego typu funkcjonujących w Polsce. 
Podczas zajęć odpowiemy na pytania, co było jej głównym 
zadaniem, jak kształtowała się Ełcka Kolej Wąskotorowa? 
Uczestnicy zajęć poznają historię kolejki Wąskotorowej, dowie-
dzą się co zyskał Ełk dzięki rozwojowi kolei żelaznej. Opowie-
ściom będzie towarzyszyć prezentacja eksponatów muzealnych 
związanych z historia kolei w Ełku. 



Ponadto podczas zajęć prezentujemy  interesujące 
archiwalne materiały fotograficzne, filmy i nagrania 
oraz prezentacje multimedialne, ciekawe pomoce 
dydaktyczne (są to kopie eksponatów, układanki, 
zagadki, krzyżówki, kolorowanki, puzzle, karty pracy 
z pytaniami problemowymi o zróżnicowanym stopniu 
trudności). Podczas zajęć omawiamy istotne problemy 
dotyczące dziedzictwa kulturowego naszego regionu 
oraz przybliżamy historię Ełku i Mazur.

Zapraszamy! 

Szanowni Państwo!

Grupy szkolne i przedszkolne są  jednym 
z  najważniejszych  odbiorców  oferty edukacyjnej  
Muzeum  Historycznego  w  Ełku.  Jak  co  roku  
proponujemy Państwu  bogaty  program  lekcji 
muzealnych zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży 
szkolnej. Zajęcia te pomagają poznać historię miasta 
i regionu od starożytności po czasy współczesne. 
Lekcje prowadzone przez muzealnych edukatorów 
mają charakter interdyscyplinarny. Pracujemy 
metodą warsztatową, prowadząc zajęcia na 
wystawach stałych, w nawiązaniu do bogatych 
kolekcji Muzeum, a także wykorzystując specjalnie 
w tym celu przygotowane przestrzenie edukacyjne.

MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU 
EŁCKA KOLEJ WĄSKOTOROWA 

ul. Wąski Tor 1
19-300 Ełk

www.muzeum.elk.pl
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REZERWACJA:

od poniedziałku do piątku w godzinach
    od 9.00 – 14.00 (z tygodniowym wyprzedzeniem)

grupa nie powinna przekraczać 25 osób 

czas trwania zajęć: od 45 do 70 min

opłata za zajęcia: 3 zł od uczestnika,
    opiekunowie wchodzą bezpłatnie 

Dział edukacyjno–organizacyjny 
tel.: 87 732 02 84  

Magda Szumska - m.szumska@mhe-elk.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:


