Program imprezy
Termin: 29.07.2016 – 7.08.2016
Program wolontariatu :
29.07.2016 – Piątek

 Do 18:00 przyjazd uczestników na zamek, budowa obozowiska,
 18:30 – 19:30 spotkanie organizacyjne wolontariuszy




z
kierownikiem badań Prokuratorem Radosławem Hermanem
przedstawienie planu działania, zapoznanie uczestników z
warunkami wolontariatu, regulaminem, przepisami BHP i innymi
niezbędnymi informacjami, wzajemne poznanie się.
20:00 – wieczór integracyjny – ognisko
22:00 – Nocne Zwiedzanie Zamku

30.07.2016 – Sobota

 9:00 pobudka
 10:00 – 12:00 Zwiedzanie zamku krzyżackiego z przewodnikiem,
przedstawienie unikatowych odkryć dokonanych podczas badań w
latach 2011-2014
1

 12:00 czas wolny na poznanie miasta
 18:00 – 19:00 wykład „Co można zrobić? Pomysły promujące i



popularyzujące historię”, Radosław Herman o nietypowych
działaniach, które zbliżają ludzi do profesjonalnej historii i
archeologii. Dyskusja na temat.
20:00 ognisko – opowieści o odkryciach i przygodach

31.07.2016 – Niedziela

 8:00 – pobudka
 9:00-20:00 Spływ kajakowy na rzece Krutyni, zwiedzanie Piszu
 21:00 ognisko (dla wytrwałych)
1.08.2016 – Poniedziałek

 7:30 pobudka
 8.30 – 14:30 – Poszukiwanie śladów przeszłości zamku Ulrycha





von Jungingena - badania wykopaliskowe: na dziedzińcu i w
podziemiach (prace).
15:30 obiad i relaks
17:00 - 20:30 „Wyprawa śladami zakochanego oficera armii
napoleońskiej” - wyprawa na Wyspy Francuskie
21:00 – ognisko – Opowieści o legendach, odkryciach i przygodach.

2.08.2016 - Wtorek

 7:30 pobudka
 8.30 – 14:30 – Poszukiwanie śladów przeszłości zamku Ulrycha



von Jungingena - badania wykopaliskowe: na dziedzińcu i w
podziemiach (prace).
15:00 obiad i relaks
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 16:30 – 19:30 „Wyprawa śladami zaginionego zamku” - wycieczka



do Stradun, poszukiwanie miejsca zamku, zwiedzanie kościoła oraz
krypt kościelnych.
20:00 – ognisko - „Co wiadomo, a czego jeszcze można się
spodziewać w ruinach zamku?” - Radosław Herman o
możliwościach i potrzebach badania zamków.

3.08.2016 - Środa

 7:30 pobudka
 8.30 – 14:30 – Poszukiwanie śladów przeszłości zamku Ulrycha







von Jungingena - badania wykopaliskowe: na dziedzińcu i w
podziemiach (prace). Zwiedzanie wykopalisk dla gości z zewnątrz.
15:30 obiad i relaks
17:00 – 19:00 „Wyprawa za kroplą wody” - zwiedzanie wieży
ciśnień w Ełku, opowieści właścicieli zabytku o Muzeum Kropli
Wody
19.30 – czas wolny
21:00 – ognisko (dla wytrwałych)

4.08.2016 - Czwartek

 7:30 pobudka
 8.30 – 14:30 – Poszukiwanie śladów przeszłości zamku Ulrycha






von Jungingena - badania wykopaliskowe: na dziedzińcu i w
podziemiach (prace). Zwiedzanie wykopalisk dla gości z zewnątrz.
15:30 obiad i relaks
17:00 – 19:30 „Wyprawa za granicę” - wycieczka do Prostek,
zwiedzanie zabytków: XVI-wiecznego słupa granicznego, bunkrów z
II wojny światowej
20:00 – powrót na zamek, czas wolny
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 21:00 – ognisko (dla wytrwałych), Rozmowy o historii – Bitwa pod
Prostkami oczami H. Sienkiewicza i w przekazach historycznych,
Okolice Ełku w trakcie rejzy hetmana Gosiewskiego na Prusy.
5.08.2016 - Piątek

 7:30 pobudka
 8.30 – 14:30 – Poszukiwanie śladów przeszłości zamku Ulrycha








von Jungingena - badania wykopaliskowe: na dziedzińcu i w
podziemiach (prace). Zwiedzanie wykopalisk dla gości z zewnątrz.
15:30 obiad i relaks
16:00 – 18:00 – „Co udało nam się odkryć?” Radosław Herman na
temat wyników badań archeologicznych prowadzonych podczas V
Wakacji z historią, warsztaty – czyszczenie, pakowanie, opisywanie
zabytków wydobytych w trakcie badań archeologicznych
18.00 – 19:00 – przygotowania atrakcji na finał V Wakacji z historią
19:00 - 21:00 – czas wolny
21:00 – ognisko (dla wytrwałych)

6.08.2016 – Sobota

 8:30 pobudka
 10:00-11:30 - Prace muzealne, warsztaty na zamku - czyszczenie,






katalogowanie, pakowanie zabytków pozyskanych podczas prac
wykopaliskowcyh.
12:30 Oficjalne rozpoczęcie Pikniku na Wakacjach z Historią
12:30 – 14:00 Ogólnopolskie Zawody w Eksploracji o Puchar
Resty'ego i zawody dla dzieci o nagrodę Małego Poszukiwacza
STRACH-u (czyt.: Starego Tropu Rodzaju Archeologicznego Czy
Historycznego)
14:00 – 15:00 przerwa na obiadek
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 15:00 - 15:30 Wielka Loteria V Wakacji z Historią dla aktywnych






wolontariuszy i pamiątki dla bardziej leniwych
15:30 – 18:00 Konkursy z nagrodami i zabawy dla dzieci,
pojedynki rycerskie, strzelnica i inne atrakcje dla naszych dzieci,
Wielki Test wiedzy zdobytej na Wakacjach z Historią z nagrodą dla
zwycięscy
16:00-18:00 zwiedzanie zamku z przewodnikiem dla gości
nieuczestniczących w Wakacjach z Historią
18:00 – 19:00 – przygotowanie do imprezy integracyjnej
20:00 – ognisko/impreza integracyjna, podsumowanie przebiegu
Wakacji z Historią, przeprowadzonych warsztatów, wykonanych
działań i ogólne rozprężenie :)

7.08.2016 niedziela

 9:00 pobudka
 10:00 – 12:00 sprzątanie terenu zamku, likwidowanie obozowiska
 12:00-14:00 zwiedzanie zamku z przewodnikiem dla wszystkich


zainteresowanych
15:00 oficjalne zamknięcie Wakacji z Historią
***

Drodzy Uczestnicy i Sympatycy V Wakacji z Historią!
Przypominamy, że nasza impreza i uczestnictwo w niej na zasadach
wolontariatu ma na celu:
 przybliżenie uczestnikom historii dawnych Prus i Ełku oraz
historii zamku krzyżackiego;
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 rozwijanie i kultywowanie zamiłowania do poznawania
historii, zabytków, ochrony dziedzictwa historycznego;
 aktywny i atrakcyjny wypoczynek połączony z edukacją;
 budowanie współpracy między profesjonalnymi badaczami, a
amatorskimi miłośnikami historii, eksploracji i poszukiwań,
przełamywanie niechęci i stereotypów między środowiskami;
 zachęcanie do dobrych praktyk w działaniach hobbystycznych
na polu eksploracji i poszukiwań;
 przełamywanie osobistych barier poprzez poznawanie
nowych ludzi, środowisk, regionów kraju, wykonywanie
działań i pokonywanie wyzwań.
Program zajęć dla wolontariuszy opierać się będzie na zajęciach
prowadzonych ze specjalistami z zakresu archeologii, historii
architektury i historii regionu oraz miłośnikami historii i atrakcji
regionalnych. Wolontariusze w zakresie swoich prac będą czynnie
uczestniczyć we wszystkich elementach badań archeologicznoarchitektonicznych (osobiście prowadzić eksplorację w ramach
wykopalisk,
uczestniczyć
w
pracach
dokumentacyjnych,
inwentaryzacyjnych i innych) oraz pozostałych zajęciach.
Pamiętajcie!!! Udział w zajęciach jest dobrowolny, ale tylko wasze
pełne zaangażowanie i zdyscyplinowanie pozwoli wykonać
zaplanowane punkty programu V Wakacji z Historią. Także
przestrzeganie zasad kultury leży w interesie wszystkich
uczestników i pozwoli nam bez stresu odpocząć lub bawić się. Od
nas wszystkich zależy jak bardzo udana będzie to impreza.
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Organizatorzy zapewniają uczestnikom :
 Ubezpieczenie uczestnika na czas trwania pobytu (warunkiem
jest wcześniejsze zgłoszenie oraz przekazanie danych do
wykupienia polisy),
 Miejsce biwakowe na terenie zamku – teren wygrodzony,
zamykany, z linią brzegową jeziora,
 Dostęp do prądu, bieżącej wody, toalet i prysznica
(polowego),
 Narzędzia oraz sprzęt potrzebny do pracy
 Bezpłatne zwiedzanie zamku i gmachu więzienia,
 Udział w wykopaliskach na zamku i eksploracji podziemi
zamku
 Udział w bezpłatnych atrakcjach organizowanych dla
wolontariuszy
 Udział w loterii z nagrodą dla każdego zaangażowanego
uczestnika!
 Niezapomniane wrażenia 
Wolontariusz na życzenie otrzyma pisemne zaświadczenie o
odbytym wolontariacie.
Osoba chcąca uczestniczyć w V Wakacjach z Historią i pełnić
wolontariat powinna:
 przybyć na miejsce imprezy,
 posiadać kieszonkowe na wyżywienie, zakupy itp.,
 posiadać własne ubranie robocze, ewentualnie ulubiony
sprzęt eksploracyjny,
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 dostarczyć w podanym terminie ankietę osobową oraz
ewentualne pozwolenie od rodziców na w/w wyjazd,
 zabrać ze sobą sprzęt biwakowo-noclegowy lub zapewnić
sobie nocleg,
 zabrać ze sobą energię i dobry humor na czas trwania
wolontariatu

Informacje dodatkowe :
Zamek w Ełku, to najstarszy zabytek architektury w Ełku. Uznawany
jest za najbardziej na wschód wysuniętą twierdze krzyżacką. Powstał
na przełomie XIV i XV w. na wyspie pośrodku jeziora Ełckiego z
inicjatywy Ulrycha von Jungingen (późniejszego Wielkiego Mistrza
krzyżackiego). Fortyfikacje zamkowe stopniowo wciągu XV w. objęły
cały obszar wyspy oraz sąsiednie wysepki i płycizny. Do zamku
prowadziły dwa długie mosty od wschodu (od miasta Ełk, dawniej
Lyck, Lik, Lick) oraz od zachodu, gdzie znajdował się folwark. Wstępu
na zamek broniły wysunięte wieże mostowe. Na wsypie główny trzon
zabudowy składał się z zamku głównego w postaci
wieży
mieszkalno-obronnej wzniesionej z kamieni i cegły, otoczonej
głęboką fosą oraz przedzamcza, położonego na wschód od zamku.
Na terenie przedzamcza znajdował się obszerny piętrowy gmach
ceglany. Pozostałe tereny wyspy zapełniała zabudowa drewniana i
szachulcowa. Fortyfikacje otaczające zamek wzniesiono z drewna.
Składały się na nie rzędy palisad i ostrokołów, które w wielu
miejscach odkryto podczas badań archeologicznych. W XVII w.
nastąpiła zasadnicza przebudowa zespołu zamkowego. Wyspę
poszerzono przez nawiezienie ziemi oraz wyrównanie obniżeń.
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Zespół zamkowy otoczono murem. Główny budynek zamkowy został
znacznie rozbudowany do formy pałacowej. W XVIII w. zamek stał się
siedzibą sądu, a w XIX w. ulokowano tu więzienie, które istniało na
wyspie do lat 70-tych XX w.
Zamek w Ełku blisko centrum miasta, ale poprzez wody jeziora jest w
sposób naturalny izolowany od strefy miejskiej. Na wyspie panuje
unikalny klimat i nastrój. Zabudowania zamkowe i powięzienne są
opuszczone i w znacznej mierze zrujnowane. Obecnie znajdują się w
rękach prywatnych, należą do ełckiego przedsiębiorcy Piotra
Basiewicza. Zamkiem zarządza „Fundacja Zamek w Ełku”, powołana
przez właściciela zamku do badania i promocji zabytku. W
niedalekiej przyszłości zespół zamkowy ma być adaptowany na
kompleks hotelowy.
W razie potrzeby kontaktu dostępne są 2 osoby :
Wiktor Stusio - tel.: 602-688-672, email: resty@boy.pl
Radosław Herman - tel.: 603-661-176, email: archeoradar@wp.pl
Informacje znaleźć można na stronie www:
http://archtech.pl/v-wakacje-z-historia/
Informacje i aktualności można śledzić też na Facebook'u:
https://www.facebook.com/events/1718902035059548/
https://www.facebook.com/zamekwelku/
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