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Nie tylko murale 

   

              Ełk, malowniczo położony nad Jeziorem Ełckim i rzeką Ełk. Jaćwingowie – pierwsze na tych 
ziemiach plemię – założyli na ełckiej wyspie strażnicę. W latach 1398 – 1406 ówczesny komtur krzyżacki 
– Ulrich von Jungingen – nadzorował tam prace przy wznoszeniu warownego zamku, którego fundamenty 
przetrwały do dzisiaj. To ów krzyżacki zamek dał początek późniejszemu miastu. Przywilej lokacyjny wsi 
wystawił wielki mistrz Paweł von Russdorf w 1425 r., a 10 lat później Ełk otrzymał prawa miejskie. 
              Zwiedzając Ełk przede wszystkim kierujemy się na promenadę, ale jeżeli zboczymy                           
z wydeptanych szlaków, mamy okazję zagłębienia się w to czego nie zobaczymy na pocztówkach. 
Przywitają nas bloki oraz kamienice, które mają w sobie tak samo dużo uroku, jak piękne jezioro, czy 
wspomniana promenada. Kolorytowi tych miejsc dodają ełckie murale, które zaskakują spektakularną 
formą i kolorami. Treść murali nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii miasta i są pełne odniesień do 
kultury i sytuacji społecznej w regionie. Zapraszamy na spacer zakątkami Ełku po trasie TRInO, na której 
zobaczymy najciekawsze murale.

Długość trasy: 4,5 km                   

Do potwierdzenia: 18 PK  

Opracowanie trasy: Ewa i Wojciech Piórkowscy                         
Źródło mapy: © autorzy OpenStreetMap      

Aktualność: lipiec 2020 r.  
Wersja 1.0. 
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Na planie Ełku zaznaczono różne miejsca 
stanowiące punkty kontrolne (PK). 
Potwierdzenie przebycia trasy polega
na dopasowaniu do każdego  PK zdjęcia 
i odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi 

należy dostarczyć do organizatora. 
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Punkt Litera Opis i pytanie 

1  
Mural zrealizowany przez wolontariuszy, symbolizujący łowienie talentów i pomoc innym ludziom.

Jaka jest nazwa Fundacji? 

2  
Mural upamiętniający 40-lecie Monaru. 

Jakie jest hasło na muralu? 

3  
Grafiki z kolorową historią miasta, ukazujące Ełk od czasów najdawniejszych aż po współczesne atrakcje. 

Co obecnie mieści się w wieży ciśnień? 

4  
„Kobieta zmienną jest - La donna è mobile”. Każda z nas ma wiele twarzy.

Kto jest autorem tych pięknych murali? 

5  
Mural upamiętniający wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Ełku.

Jakie jest hasło na tym muralu? 

6  
Mural z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski.

Ilu kawalerzystów ma uniesione szable? 

7  
Mural projektu „Teraz czas na zmiany!“ w ramach kampanii społecznej „Opowiedz nam swoją historię“.

Jaki jest napis na szyldzie sklepu? 

8  
Niebieski mural, poświęcony osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jak nazywa się ełckie stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem? 

9  
Pierwszy „legalny“ mural w naszym mieście. Oczywiście w Ełku nie może zabraknąć gwary mazurskiej.

Kto „rozmaite psieśni brznie“? 

10  
Ełk „Historia jednej ulicy”. Piękne fotografie z lotu ptaka oraz pamiątki z przeszłości. 

Jak nazywała się ulica przy której stoi kościół, obecnie pw. Najświętszego Serca Jezusowego? 

11  
Mural poświęcony Zofii Nasierowskiej, jednej z najwybitniejszych polskich fotografików, patronce ełckiej 
biblioteki. 

Jaki jest numer rejestracyjny samochodu? 

12  
Bo tak naprawdę więcej nas łączy. 😊

Jakie jest hasło na muralu? 

13  
Temat muralu wybrała mieszkająca tu młodzież, by upamiętnić zmarłą koleżankę. Ma on przypominać 
o ważnych życiowych wartościach. 

Jakie jest motto na muralu? 

14  
Projekt zrealizowany na potrzeby „Jadłodzielni“ banku żywności.

Ile osób jest na tym muralu? 

15  
Stacja kolejowa w Ełku, istniejąca od 1868 roku.  Mural oddający hołd ełckim kolejarzom.

Jaki jest symbol i numer na lokomotywie? 

16  
„Dziecięce marzenia“ - mural wykonany z dziećmi i dla dzieci w ramach projektu „Stop wandalizmowi”.

Co jest po drugiej stronie jeziora? 

17  
Król na dzielni 😊. Mural zaprojektowany zgodnie z wolą mieszkańców tej ulicy.

Co oprócz korony ma na głowie Król? 

18  
Mural „Ucieczka ” dla Fundacji Human, a na nim oryginalne rysunki wykonane przez dzieci.

Co jest na rysunku Wiktorii? 
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Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza lub na e-mail: poczta@trino.pttk.pl . 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych             
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 
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