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O naszej edukacji

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Szanowni nauczyciele!

Zespół Działu Edukacji Muzeum Historycznego w Ełku

Muzeum Historyczne Ełku swoją dzia-
łalność rozpoczęło w 2012 roku. Przez 
ten czas pozyskało wiele ciekawych 
eksponatów, wzbogaciło archiwum 
mówione, przeprowadziło gruntowne 
badania w archiwach dotyczące histo-
rii miasta i regionu, co bez wątpienia 
pozwoliło na rozszerzenie i uatrakcyj-
nienie lekcji i warsztatów muzealnych. 

Tworząc ofertę zajęć edukacyjnych, 
kierowaliśmy się przede wszystkim 
doświadczeniem z dotychczasowej 
współpracy z nauczycielami i młodzie-
żą, wnikliwą analizą zapotrzebowania 
naszych odbiorców, a także ich zainte-
resowaniami.

Przygotowaliśmy ofertę dla każdej 
grupy wiekowej, w tym dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Realizowa-
ny program jest zgodny z podstawą 
programową dla przedszkoli oraz szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

Cykl zajęć edukacyjnych związany jest 
z wystawami czasowymi bądź wyda-
rzeniami roku kalendarzowego i świę-
tami okolicznościowymi. Oprócz tego 
proponujemy Państwu lekcje i warszta-
ty muzealne związane z historią miasta 
i regionu, które pozwolą na prześledze-
nie dziejów Prus Wschodnich i powo-
jennych Mazur. 

Zajęcia prowadzone przez muzealnych 
edukatorów mają charakter interdyscy-
plinarny, angażują do działania każdego 
uczestnika spotkania. 

Podczas zajęć prezentujemy archi-
walne materiały fotograficzne, filmy, 
nagrania oraz prezentacje multimedial-
ne i gry edukacyjne. Systematycznie 
wzbogacamy nasz zbiór eksponatów 
muzealnych, jak i edukacyjnych. Można 
je podczas spotkań nie tylko obejrzeć, 
ale i dotknąć, co niewątpliwie uatrak-
cyjnia każde zajęcia.
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*Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów.

Więcej informacji:

z tygodniowym wyprzedzeniem (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00)
TELEFONICZNIE: 87 732 02 84

Magda Szumska - Kierownik Działu Edukacji
tel. 87 732 02 84
m.szumska@mhe-elk.pl

Grupa nie powinna przekraczać 25 osób.

Zajęcia w formie: stacjonarnej i online.

Czas trwania zajęć: od 30 do 70 min.

Aktualny cennik*, regulamin i karta zgłoszeniowa
dostępne są na stronie:  
www.muzeum.elk.pl/edukacja-w-muzeum/oferta-edukacyjna
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Moja pierwsza wizyta w muzeum 

O kłobuku topiku i krasnoludkach… wierzenia mazurskie

Bajki, baśnie i podania

Dzieckiem być! W co się bawiły mazurskie dzieci

Heraldyka, czyli co?

Ełk – moje miasto

Zamek ełcki i jego mieszkańcy

Tatarzy na Mazurach

Po torach ku nowoczesności – historia ełckiej kolei

Ełk 1920. Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

Nazizm – korzenie zła. Historia ełckich Żydów

Wrzesień 1939

Wojna oczami dziecka 
(zajęcia realizowane w oparciu o wywiad z Teresą Ostrowską)

Prusy Wschodnie 1945

Początki polskiego Ełku

Życie codzienne ełczan w polskim już Ełku

O Maleckich i nie tylko... historia druku

Co to jest niepodległość? (zajęcia 30 min.)

Godło, flaga, hymn. Historia polskich symboli narodowych

Boże Narodzenie na Mazurach

Wielkanoc na Mazurach

Bitwa zimowa na Mazurach 7-21.02.1915 

Stoi na stacji lokomotywa… o historii wynalazku i odkryciaTE
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Jak zarezerwować Oferta zajęć
zajęcia?
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Moja pierwsza wizyta w muzeum

O kłobuku topiku i krasnoludkach… 
wierzenia mazurskie

Bajki, baśnie i podania

Dzieckiem być! 
W co się bawiły mazurskie dzieci

Heraldyka, czyli co?

Ełk – moje miasto 

Zamek ełcki i jego mieszkańcy 

TEMATY REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

1

2

3

4

5

6

7

W trakcie zajęć odpowiemy na pytania: co to jest muzeum, jak należy się zacho-
wywać podczas jego zwiedzania, na czym polega praca muzealnika. Zapoznamy 
uczestników z najciekawszymi eksponatami i podstawowymi pojęciami związanymi 
z funkcjonowaniem tej instytucji. Obejrzymy ekspozycję, spróbujemy zapalić lampę 
naftową, posłuchamy wspomnień kolejarzy o pracy na ełckiej kolei, przymierzymy 
mundury kolejarzy. Zajęcia mają na celu wprowadzenie młodego turysty w świat 
muzeów, kultury i sztuki.

Kraina lasów i jezior, w której żyjemy, nastrajała jej mieszkańców do wierzenia w ist-
nienie postaci nadprzyrodzonych, leśnych stworów czy diabłów. Mazurskie opowie-
ści kryją, oprócz wiary w dziwne istoty, 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.

W oparciu o bajki, baśnie i podania mazurskie uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym 
charakteryzują się poszczególne utwory literackie. Poznają dawny świat wierzeń 
mazurskich i przekonają się, że baśnie mazurskie mają swój początek w podaniach. 

W co się bawiły mazurskie dzieci, kiedy na świecie nie było tabletów, telefonów 
i komputerów, a nawet elektryczności? Zabierzemy Was w magiczną podróż 
w świat dawnych zabaw. Podczas zajęć muzealnych uczestnicy przekonają się, 
że przy użyciu wyobraźni i własnej inwencji można się świetnie bawić. Poznają 
też pewne elementy kultury ludowej dawnych mieszkańców regionu. 

Heraldyka to jedna z nauk pomocniczych historii, która zajmuje się badaniem 
rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Ełckie symbole 
miasta kształtowały się przez wieki, a czy znamy ich historię? Podczas zajęć 
muzealnych dokładnie przyjrzymy się elementom herbów ełckich i odpowiemy 
sobie na pytanie, jaka jest ich symbolika oraz znaczenie.

Podczas zajęć uczestnicy poznają historię Ełku. Dowiedzą się, jak wyglądały 
niegdyś symbole miasta. Omówią elementy herbów w odniesieniu do herbu 
Ełku, poznają zabytki miasta oraz ich historię. Przebieg zajęć urozmaicą: łami-
główki, zagadki, gra planszowa i prezentacje eksponatów. 

Początki ełckiego zamku krzyżackiego sięgają XIV wieku. Źródła historyczne 
podają, że w 1398 r. Ulryk von Jungingen, ówczesny komtur Bałgi, a później-
szy wielki mistrz krzyżacki, budował „dom na Ełku”, czyli zamek nad Jeziorem 
Ełckim. Podczas zajęć uczniowie poznają niezwykle ciekawą historię zamku, 
a także dowiedzą się, jakie niesamowite tajemnice skrywają w sobie jego ruiny. 

8 9
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Po zakończeniu działań wojennych na frontach I wojny światowej i podpisaniu 
Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 r., który regulował stosunki międzyna-
rodowe i wprowadzał zmiany polityczne, terytorialne, „upadają” cztery wielkie  
mocarstwa Austro-Węgry, Niemcy, Rosja i Turcja. Odradzają się, ale i powstają 
nowe państwa w Europie: Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Litwa, Łotwa, 
Estonia czy Finlandia. Podczas zajęć, które realizowane są w oparciu o przy-
gotowaną z okazji 100. rocz-
nicy plebiscytu na Warmii, 
Mazurach i Powiślu wystawę, 
porozmawiamy o idei samo-
stanowienia narodów, kształ-
towaniu się granic państwa 
polskiego, przygotowaniach 
do plebiscytu i samym ple-
biscycie. Obalimy istniejące 
mity i przyjrzymy się dokład-
niej wydarzeniom z lipca 1920 
roku z perspektywy miesz-
kańców ówczesnego Ełku. 

Tatarzy na Mazurach 

Po torach ku nowoczesności
– historia ełckiej kolei

8

9

Podczas zajęć odpowiemy sobie 
na pytania: w jaki sposób poja-
wili się Tatarzy na Mazurach 
i dlaczego wiąże się to z poto-
pem szwedzkim, jak potoczyły 
się losy bitwy pod Prostkami 
i jakich zniszczeń dokonali Tata-
rzy w Prusach? 

Lyck, małe miasteczko położone na peryferiach Rzeszy Niemieckiej, zostało w poło-
wie XIX w., wraz z budową linii kolejowej łączącej południowe Prusy Wschodnie 
z Królewcem (1863-1868), skierowane 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 ikonograficznych. 

Ełk 1920 
Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

Nazizm – korzenie zła
Historia ełckich Żydów

10

11

Podczas spotkania porozmawiamy na temat ideologii reżimu nazistowskiego 
w Niemczech i rodzenia się zbrodniczej wizji eksterminacji całych grup spo-
łecznych (upośledzeni, Żydzi). Uczestnicy poznają ciąg przyczynowo-skutkowy 
wydarzeń prowadzących do zbrodni dokonanej przez nazistowskie Niemcy 
w czasie II wojny światowej. Podczas spotkania wyjaśnimy pojęcia: ekstermi-
nacja, getto, nazizm, faszyzm, „kryształowa noc”, prześledzimy też losy ełc-
kich żydów.

Zalepka Towarzystwa Kolei
Wschodnioniemieckich w Królewcu.
Ze zbiorów Marka Buzego.

Taniec tatarski (mal. Juliusz Kossak)
Źródło: pl.wikipedia.org

10

Pochód mieszkańców Ełku
na dzień przed plebiscytem.

Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Ełku.
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Wojna oczami dziecka
(zajęcia realizowane w oparciu o wywiad 
z Teresą Ostrowską) 

Prusy Wschodnie 1945 

Początki polskiego Ełku

Życie codzienne ełczan
w polskim już Ełku

13

14

15

16

Wojna to nie tylko zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami lub 
grupami społecznymi czy religijnymi prowadzona dla osiągnięcia zamierzonych 
celów. Wojna to także głód, tęsknota za bliskimi, strach przed kolejnym dniem, walka 
o przetrwanie. A o tym, jak ona „wygląda” we wspomnieniach dzieci, dowiemy się 
między innymi z nagranych wspomnień ełczanki – Teresy Ostrowskiej, prezes Regio-
nalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny w Ełku, która w dniu wybuchu wojny 
miała zaledwie 4 lata.

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 działa-
nia Rosjan na zajętych terenach Mazur i Warmii. Zakończenie zajęć będzie obej-
mować historię losów pierwszych Polaków na dawnych terenach Prus Wschod-
nich.

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 Czer-
woną, zostali z czasem przymusowo wysiedleni. Do miasta przybywali nato-
miast Polacy z Kresów Wschodnich, Polski Centralnej oraz terenów dzisiejszego 
Podlasia – to im przyszło kształtować losy dzisiejszego Ełku. Podczas zajęć 
zostaną wykorzystane nagrania wspomnień tych, którzy jako pierwsi przybyli 
do miasta, zarchiwizowane dzięki innowacyjnemu projektowi „Powojenny Ełk 
w oczach jego mieszkańców” zrealizowanemu przez Stowarzyszenie Muzeum 
dla Ełku. Odtwarzane podczas zajęć nagrania znajdują się w archiwum historii 
mówionej Muzeum Historycznego w Ełku.

Do muzealnych magazynów coraz częściej trafiają wspomnienia, gazety i foto-
grafie ukazujące obrazy Ełku z lat 50. 60. i 70. XX wieku. Jaki był Ełk w tym 
okresie, czym zajmowali się wówczas jego mieszkańcy, jakimi problemami żyli? 
Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć na podstawie zdjęć i wspomnień mię-
dzy innymi Klausa i Giseli Skibowskich czy Franciszka Osady. 

Wrzesień 193912

Podczas zajęć uczestnicy poznają przebieg kampanii wrześniowej na podsta-
wie archiwalnych numerów „Kuriera Warszawskiego” z września 1939 roku, które 
posłużą nam do zobrazowania tego, co działo się w kraju ponad 80 lat temu. Pracując 
w grupach przy mapie, uczestnicy spotkania podejmą próbę rozszyfrowania zakodo-
wanych planów ataku i obrony terenów niemieckich i polskich, rozstawiając armie 
zgodnie z ich założeniami. Dodatkowo będą mieli okazję obejrzeć militarne ekspo-
naty muzealne z okresu II wojny światowej. 
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Co to jest niepodległość?
(zajęcia 30 min.) 

Godło, flaga, hymn
Historia polskich symboli narodowych 

TEMATY REALIZOWANE CYKLICZNIE 

18

19

O Maleckich i nie tylko…
historia druku 

17

Kim byli Maleccy, czym się zasłużyli dla Ełku, 
dlaczego ich imieniem została nazwana jedna 
z ełckich ulic? Na te i wiele innych pytań zwią-
zanych z wynalezieniem druku oraz historią 
pisma odpowiemy podczas zajęć muzealnych. 
Spróbujemy też pisać gęsim piórem jak skryba, 
układać czcionkę drukarską czy drukować 
na zabytkowej prasie drukarskiej. 

przed rozpoczęciem zajęć odpowiednio wcześniej wysyłane są  
do szkół i przedszkoli informacje o zapisach

Spotkanie, podczas którego przybliżymy naj-
młodszym znaczenie słowa niepodległość 
i opowiemy o zaborach. Zastanowimy się 
wspólnie, dlaczego współcześnie obcho-
dzimy Święto Niepodległości.

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 on 
koronę? Dlaczego nasze barwy to biel i czerwień? Kim był Dąbrowski, o którym śpie-
wamy w hymnie narodowym?

Boże Narodzenie
na Mazurach 

Wielkanoc
na Mazurach 

20

21

W czasie adwentu Muzeum przygoto-
wuje specjalne zajęcia o charakterze 
etnograficznym, dotyczące mazurskich 
tradycji związanych z okresem świąt 
Bożego Narodzenia. Uczestnicy zajęć 
dowiedzą się m.in.: jak niegdyś wyglądał 
stół wigilijny, kim był Nicolaus oraz jak 
wyglądało i do czego służyło nowolatko. 
Opowieści wzbogaci prezentacja ekspo-
natów muzealnych.

Zajęcia stanowią wprowadzenie w świat zwyczajów wielkanocnych właści-
wych mieszkańcom dawnej mazurskiej wsi. Uczestnicy dowiedzą się, jakie 
zasady obowiązywały w Wielkim Poście, jak wyglądały obchody Niedzieli 
Palmowej oraz Wielkiego Tygodnia. Opowiemy o tym, co to jest kołatka, 
kołacze czy gaik-maik. Dzieci i młodzież będą mogły zobaczyć wielkanocne 
palmy, jajka zdobione różnymi technikami oraz śmigusowo-dyngusowego 
kurka, z którym chodzono po wykupku.

15
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Bitwa zimowa na Mazurach
7-21.02.1915

22

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z tematem I wojny światowej. Prowa-
dzący skupi się głównie na przedstawieniu przyczyn wybuchu oraz opowie o przy-
gotowaniach Prus i Rosji do Wielkiej Wojny. Przedstawi przebieg starć ze szczegól-
nym uwzględnieniem bitwy zimowej na jeziorach mazurskich oraz bitwy zimowej 
na Mazurach, opowie o ich znaczeniu dla dalszych losów wojny.

Stoi na stacji lokomotywa…  
o historii wynalazku i odkrycia

23

Podczas warsztatów uczestnicy poznają różnice między odkryciem a wynalazkiem, 
zapoznają się z pojęciem „postępu technicznego”. Dowiedzą się, jakie wynalazki uła-
twiły rozwój kolei żelaznej, kto i kiedy wynalazł czy też odkrył koło, stal, druk, tele-
fon. Poznają historię powstania silnika parowego i parowozu. Opowieściom będzie 
towarzyszyć prezentacja eksponatów muzealnych związanych z historią kolei w Ełku 
oraz rozwojem techniki.

TEMATY REALIZOWANE DO AKTuALNYCH WYSTAW

16

Punktem wyjścia do zajęć są aktualne wystawy czasowe, które sta-
nową nie tylko inspirację do nietuzinkowych, niezwykle ciekawych 
lekcji/warsztatów edukacyjnych, lecz są także idealnym pretekstem do 
rozmów z uczestnikami na różne tematy związane z Ełkiem, Mazurami 
i nie tylko.

Przed rozpoczęciem 
zajęć odpowiednio 
wcześniej wysyłane są 
do szkół i przedszkoli 
informacje o zapisach.

17
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Dodatkowa oferta

Otwarte lekcje muzealne

Filmy edukacyjne
Materiały do pobrania/druku/inne

Spotkania skierowane do osób indywidualnych, w tym przede wszystkim do nauczy-
cieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, które transmitowane są na żywo 
na stronie FB Muzeum Historycznego w Ełku. OLM uzupełniają ofertę edukacji 
muzealnej, podejmując tematy okolicznościowe, wpisujące się w program edukacji 
szkolnej czy też uzupełniając zagadnienia historii z zakresy wiedzy o regionie. Lekcje 
prowadzone są przez specjalistów, znawców tematów czy też pasjonatów. 

Opracowane przez Muzeum filmy oraz materiały edukacyjne w formie zadań, kart 
pracy czy też nagrań, podejmujące tematy kluczowe dla historii regionu, stanowią 
- w całości bądź we fragmentach - propozycję pomocy edukacyjnych podczas oma-
wianych tematów na zajęciach szkolnych, stacjonarnych czy online.

W świecie dawnych gier i zabaw
Coroczne, rodzinne spotkanie plenerowe realizowane w ramach Ełckich Dni Rodziny. 
W trakcie wydarzenia uczestnicy mają okazję poznać dawne gry i zabawy, od czasów 
średniowiecznych po współczesne. Jest to także sposób na aktywną edukację poprzez 
doświadczenie i zmysły, dzięki możliwości bezpośredniego udziału w przygotowanych 
atrakcjach. 

Lato w muzeum. Wtorki na kolejce
Cykl czterech imprez edukacyjno-rekreacyjnych, skierowanych do osób indywidualnych, 
rodzin czy turystów odwiedzających Ełk. Wydarzenie realizowane jest w każdy wtorek 
lipca w godzinach 10.00-14.00 na terenie oraz w salach wystawowych Muzeum Histo-
rycznego w Ełku. Celem spotkań jest popularyzacja historii i kultury regionu, miasta 
oraz historii rozwoju kolei w Ełku i na Mazurach. W czasie trwania wakacyjnych „Wtor-
ków” przewidziane jest zwiedzanie aktualnych wystaw i taboru kolejowego z przewod-
nikiem, liczne pokazy i warsztaty, aktywne czytanie mazurskich podań i legend, możli-
wość wybijania monet czy udział w spektaklu teatralnym. 

W MUZEUM
LATO WTORKI

 NA KOLEJCE

1918

Wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia na odległość, Muzeum Historyczne 
w Ełku uzupełnia swoją ofertę edukacyjną poprzez wprowadzenie takich elemen-
tów jak: otwarte lekcje muzealne, filmy edukacyjne czy też materiały do pobrania 
na stronie.

Do darmowego pobrania na stronie:
www.muzeum.elk.pl/edukacja-w-muzeum/edukacja-online
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Newsletter
MuZEuM HISTORYCZNEGO W EŁKu

Jeżeli chcą Państwo dostawać najnowsze informacje odnośnie naszych muzealnych 
działań (edukacja, wystawy, wydawnictwa, zbiory, wydarzania kulturalne),  
to zachęcamy do zapisania się do naszego NEWSLETTERA. 

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony www, 
profilu na Facebooku i Instagramie.

Wystarczy:

by wówczas nie martwić się, że coś dobrego Państwa ominie. 

wejść na stronę: www.muzeum.elk.pl/zapisz-sie

wpisać/zaznaczyć odpowiednie dane

kliknąć ZAPISZ SIĘ

1

2

3
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