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Zamieszczamy w nim informacje o
planowanych wydarzeniach, które
odbędą się w gminach LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”. Dla
miłośników kuchni regionalnej
przygotowaliśmy przepisy na cie-
kawe potrawy. Przybliżamy także
informacje o jednej z członkow-
skich organizacji naszej LGD oraz
sylwetkę znakomitego artysty Hie-
ronima Skurpskiego. Wszystkich
zainteresowanych twórczością
tego wielkiego malarza, rysownika
zapraszamy do nidzickiego zamku,
w którym mieści się stała galeria 
z pracami, które artysta podarował
Nidzicy. 
Kwartalnik promuje także ludo-
wych artystów. W tym wydaniu

proponujemy twórczość Barbary
Krajewskiej , ludowej poetki miesz-
kającej we wsi Iwany.

Zapraszamy do współpracy w re-
dagowaniu kwartalnika. Czekamy
na ciekawostki z obszaru LGD
(przyrodnicze, historyczne), opisy
ciekawych do odwiedzenia ludzi 
i miejsc. Zapraszamy do przy-
syłania informacji o rzemieślnikach
i ludowych artystach. W LGD utwo-
rzymy bazę informacyjną o takich
osobach, które będą mogły gościć
na organizowanych w wielu miejs-
cach jarmarkach, festynach, festi-
walach, dożynkach.    Kwartalnik
pomoże nam bliżej, lepiej poznać
naszą małą ojczyznę, a turystów
zachęcić do odwiedzania i wypo-
czynku w naszych miejscowoś-
ciach. 

Krzysztof Margol
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Hieronim Skurpski – 
artysta ze Skurpia

Skurpie, malownicza miejsco-
wość położona w Gminie Płoś-
nica, to rodzinna wieś Hieronima
Skurpskiego. Ten znakomity ma-
larz, rysownik, historyk sztuki 
i działacz kultury urodził się 
w Skurpiu 17 października 1914
r. Właściwie nazywał się Herman
Karol Schmidt, lecz nazwisko
zmienił po zakończeniu II wojny
światowej i już nigdy do niego nie
wrócił. O „chłopaku ze Skurpia”,
jak mówiła o nim Emilia Suker-
towa-Biedrawina (działaczka
społeczno-oświatowa, pisarka,
historyk), napisano i powiedziano
bardzo wiele. Uwagę zwracała

nietuzinkowa osobowość artysty
o wspaniałym dorobku. Od chwili
osiedlenia się w Olsztynie 
w marcu 1945 r. aż do śmierci,
Skurpski był inspiratorem wielu
inicjatyw społecznych i kultural-
nych. Zmarł 16 września 2006 r.
w Olsztynie.

Dzieciństwo i młodość to czas, 
w którym zostały rozbudzone
jego zainteresowania arty-
styczne, w jego wyobraźni za-
mieszkały postaci z baśni i legend
mazurskich, opowiadanych przez
babcię, zwaną z mazurska
„grózką”.
Przełomowym momentem było
poznanie małżeństwa Biedra-
wów, z którymi zetknął się w Mu-
zeum Mazurskim, gdy przyniósł
kartony ze strojami ludowymi,
zrekonstruowanymi na podstawie
opowiadań babki. Zostały one za-
kupione do muzeum i wysta-
wione. 

Skurpski entuzjastycznie włączył
się w poszerzanie zbiorów etno-

MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI

TWÓRCY MAZURSKIEJ KRAINY - HIERONIM SKURPSKI

Festiwale muzyczne

Rozpoczęto realizacje małych
projektów w ramach  Lokalnej
Strategii Rozwoju. 
W maju odbył się festiwal pieśni
ludowych polskich i ukraińskich,
a już 26   czerwca Nidzicka Fun-
dacja Rozwoju NIDA zaprasza do
Kamionki k/Nidzicy na koncert
chopinowski „Mazurki na Ma-
zurach”. Koncert rozpocznie się
o godz. 18.00 w teatrze wiejskim
„Garncarskiej Wioski”. Wystąpią
uczestnicy programu  Akademii
Muzycznej AGRAFKI, a gwiazdą
koncertu będzie Marek Bracha –
młody pianista, który będzie re-
prezentował Polskę na tegorocz-
nym międzynarodowym kon-
kursie chopinowskim. 

Marek Bracha jest studentem
Akademii Muzycznej im. Fryde-

ryka Chopina w Warszawie oraz
Royal College of Music w Londy-
nie. Koncertuje w Polsce i zagra-
nicą m.in. w Niemczech, Belgii, 

Holandii, Austrii, Francji, Albanii,
USA, Japonii, Chinach i na
Ukrainie. Uczestniczył w wielu

festiwalach krajowych i zagra-
nicznych, m.in. dwukrotnie na
Musica Mundi Festival w Belgii
(2003 i 2004). W 2000 roku re-
prezentował Polskę na między-
narodowej wystawie „EXPO
2000” w Hannoverze występując
z recitalami chopinowskimi. 
W 2005 roku ponownie wystąpił
na „EXPO 2005” w Aichi w Japo-
nii.

7 sierpnia o godz. 20.00 zapra-
szamy do Garncarskiej Wioski  na
festiwal ballad Bułata
Okudżawy. Wystąpią amatorzy 
i zawodowi artyści z Polski i za-
granicy. Festiwal będzie stałym
dorocznym wydarzeniem arty-
stycznym.

Marek Bracha
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TWÓRCY MAZURSKIEJ KRAINY - HIERONIM SKURPSKI - CD.

graficznych Muzeum. To Biedra-
wowie zdecydowali o jego eduka-
cji w Państwowej Szkole Sztuk
Zdobniczych i Przemysłu Arty-
stycznego w Krakowie, sfinanso-
wali też dwa lata pobytu 
w bursie. Pieniądze na następne
dwa lata nauki zdobył malując 
w czasie wakacji wnętrze koś-

cioła w Burkacie (Gmina
Działdowo). Rozwijał się wielo-
stronnie, zawsze związany z zie-
mią urodzenia i pod opieką
duchową pani Emilii. Zadebiuto-
wał rysunkami na łamach „Kalen-
darza Mazurskiego”, umieszczał
tam też opowiadania, legendy pi-
sane często gwarą.

Lata młodzieńcze artysty to czas
zakorzenienia się w kulturze uni-
wersalnej, ale i regionalnej. To
okres, który ukształtował postawę
wobec dziedzictwa kulturowego,
tożsamości narodowej. Czas
spędzony między ukończeniem
nauki w Szkole Zdobniczej a pod-
jęciem studiów w 1937 r. 
w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, to okres intensywnej
pracy na terenie Działdowsz-
czyzny. 

Wojna zastała go w obozie woj-
skowym pod Sanokiem. Skurpski
udał się w okolice Nałęczowa,
niedaleko mieszkała jego narze-
czona Wacława Gruntkowska,
którą w lutym 1940 r. poślubił.
Oprócz pracy fizycznej, zapew-
niającej utrzymanie rozrastającej

się rodzinie, artysta rysował
sceny z życia rodzinnego, wyko-
nywał grafiki. Ponadto była praca
konspiracyjna w Związku Mazur-
skim, który był kontynuacją orga-
nizacji założonej w 1935 r. przez
Karola Małłka. Pracował przy
konserwacji odzyskanych dzieł
Jana Matejki „Grunwald” 
i „Kazanie Skargi”.

W Olsztynie w 1945 r., jako dele-
gat Ministerstwa Kultury 
i Sztuki zajął się przede wszyst-
kim zabezpieczeniem dóbr kul-
tury. Skurpski - organizator 
i wieloletni kustosz Muzeum
Warmii i Mazur, współzałożyciel 
i wieloletni prezes Stowarzysze-
nia Społeczno – Kulturalnego
Pojezierze, kierownik Biura Wy-
staw Artystycznych, współ-
założyciel Ośrodka Badań
Naukowych im. Wojciecha Kęt-
rzyńskiego, współzałożyciel i se-
kretarz redakcji „Rocznika
Olsztyńskiego”, wchodził w skład
zespołu redakcyjnego czaso-
pisma „Warmia i Mazury”.

Lata siedemdziesiąte i osiem-
dziesiąte to okres intensywnej
działalności twórczej, czas wielu
wystaw indywidualnych i zbioro-
wych. Skurpski uprawiał różne
dyscypliny, obok malarstwa gra-
fikę, rysunek, ilustrację i w każdej
z nich był artystą. Jako jedyny 
z artystów olsztyńskich posiadał
galerię autorską, była nią ni-
dzicka „Baszta”, czynna od 1992 
r. Skurpski był i jest obecny 
w życiu kulturalnym Działdowa 
i Olsztyna. Wystawy prezen-
tujące jego dorobek artystyczny
są wydarzeniami w życiu obu
miast.

Skurpski był częstym gościem 
w Działdowie, za całokształt
swojej twórczości w  2000 r.
otrzymał „Katarzynkę” - nagrodę

wręczaną osobom, które przyczy-
niły się do szeroko rozumianego
rozwoju i promocji Działdowa. 
W wystawach organizowanych 
w Działdowie były również pre-
zentowane jego prace. Jedna 
z wystaw była w całości poświę-
cona jego obrazom, inna prezen-
towała dorobek artysty w dzie-
dzinie plastyki. Twórczość Skurp-
skiego jest związana z ziemią ro-
dzinną, którą ukochał i poświęcił
swój talent. 27 stycznia 2005 r.
Rada Miasta Działdowo nadała
Hieronimowi Skurpskiemu tytuł
Honorowego Obywatela Miasta
Działdowo. 

Hieronim Skurpski był autorem
licznych artykułów, rozpraw,
książek (m.in. o sztuce ludowej
Warmii i Mazur), jednak przede
wszystkim był on artystą mala-
rzem i rysownikiem. Z bardzo
wielu wystaw organizowanych 
w kraju i zagranicą wymienić na-
leży największe ekspozycje: 1980
r. - w "Zachęcie" (retrospektywa
1939 -1979), 1994 r. - w Muzeum
Warmii i Mazur (z okazji osiem-
dziesiątych urodzin), 1997 r. - 
w Galerii Sztuki w Kalingradzie
(retrospektywa 1939 -1997). Jego
grafiki znajdują się m.in.: w Bib-
liotece Narodowej w Warszawie,
Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie i dawnym Ośrodku
Polskim w Londynie. 

Opracowała 
Anna Rozentalska
UG Płośnica

Wspomnienie, 1997, 60x73
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TWÓRCY MAZURSKIEJ KRAINY - WIERSZE BARBARY KRAJEWSKIEJ

Barbara Krajewska
współczesna poetka ludowa, za-
mieszkała we wsi Iwany, gmina
Janowiec Kościelny. Debiutowała
na początku lat 60. w „Głosie
Olsztyńskim”, jej twórczość
opiera się m.in. na wartościach
chrześcijańskich oraz żarliwym
patriotyzmie polskim. Autorka
ciesząca się ogromnym uzna-
niem czytelników jest laureatką
licznych konkursów poetyckich,
od 1990 roku należy do Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych.

Jesteś ze mną

Jesteś ze mną
gdy wracam z pola na obiad
osnuta pełnią wdzięczności
złoty piasek pieści me stopy
a czerwone oko słońca
chowa się za brzóz
zielone góry

Jesteś ze mną
gdy pędzę stado
do nocnej przystani
i patrzę na żyzną cerę ziemi

Jesteś ze mną
gdy granat nieba
ukwiecony tysiącami gwiazd
spada na moją chatę
a księżyc towarzyszy mi 
w izbie
i nie błądzę już od troski do 
troski
Jesteś ze mną
gdy świt rozkwita na wschodzie
i budzi się muzyka dnia

Dziękuję ci Panie
że jesteś w moim istnieniu 

Nie odejdę stąd                                                               

Na miedzy mojego ojca
pod zielonym kapturem gruszy 
siadam zmęczona
podziwiam ziemię ojczystą
patrzę w oczy kłosom żyta
a one igrają ze słońcem
i wsłuchując się w śpiewy ptaków
rozmawiają o żniwach
Uśmiecha się do mnie łąka
utkana w kwiaty
przepasana błękitną wstęgą 
Orzyca

Tak mi tu dobrze
jakbym z traw
czerpała zieloną radość
Nie odejdę stąd nigdy
musiałabym tęsknić
wspominać
wszystko co mi bliskie
smakować inny chleb
odpoczywać w cieniu innych
drzew
A tutaj chleb jest słodki 
kwiaty najpiękniejsze i drzewa
pozdrawiają mnie jak siostrę

INICJATYWY

WIEJSKA GIEŁDA PRACY

Wysoki poziom bezrobocia,
bierne postawy wielu mieszkań-
ców oraz brak integracji i poczu-
cia wspólnoty na wsi – to
podstawowe problemy obszaru
jaki obejmuje Lokalna Grupa
Działania „Brama Mazurskiej
Krainy”. Dlatego w ramach
działania - Nabywanie umiejęt-
ności i aktywizacja (Program
LEADER), LGD zorganizowało 
w Kamionce k/Nidzicy Wiejską
Giełdę Pracy.
Podczas Giełdy uczestnicy zapo-
znali się z ofertą lokalnych praco-
dawców proponujących także
praktyki i staże, działalnością or-

ganizacji szkoleniowych 
i doradczych, instytucji fi-
nansowych, ośrodków
wspierania biznesu oraz po-
wiatowego urzędu pracy. 
W szczególności można
było skorzystać z pomocy
doradcy zawodowego,
otrzymać profesjonalne
wzory dokumentów, takich
jak list motywacyjny i cv
oraz zapoznać się z aktua-
lnymi ofertami pracy. Niezwykle
udanym wydarzeniem artystycz-
nym towarzyszącym Wiejskiej
Giełdzie Pracy był Festiwal Pie-
śni Ludowych Polskich i Ukraiń-
skich, podczas którego ludowi
artyści prezentowali swoją twór-

czość. Równocześnie odbywał
się Jarmark Mazurski, gdzie lo-
kalni artyści i rzemieślnicy wysta-
wiali swoje wyroby, które nie tylko
można było podziwiać, ale także
zakupić. 
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CZŁONKOWIE LGD

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ WSPIERANIA 

AKTYWNOŚCI 
MIESZKAŃCÓW 

MAZURSKIEJ WSI GROM

Stowarzyszenie powstało z ini-
cjatywy sołtysa Andrzeja Kwiat-
kowskiego 13 lipca 2007 roku 
i obecnie liczy 29 osób. Od 2009
roku jest członkiem Lokalnej
Grupy Działania „Brama Mazur-

skiej Krainy”. W ubiegłym roku
uzyskało statut organizacji
pożytku publicznego. Podstawo-
wym zadaniem Stowarzyszenia
jest zwiększenie aktywizacji
społecznej mieszkańców wsi
Grom. Od początku działalności
Stowarzyszenie realizuje cele
jakie postawiło sobie w Statucie,
m.in.: prowadzi działalność cha-
rytatywną dla potrzebujących
mieszkańców, kultywuje tradycję
narodową, wspomaga rozwój
wspólnot i społeczności lokal-
nych, przeciwdziała bezrobociu,
a także popularyzuje wszelkie
działania związane z integracją
europejską. Tak szerokie cele są
możliwe do zrealizowania dzięki
aktywnej pracy społecznej człon-
ków Stowarzyszenia, w tym po-
przez kształcenie lokalnych
liderów i animatorów życia
społecznego, organizację wy-
staw, konkursów, imprez kultural-

nych, a także konferencji i szko-
leń. 
W ubiegłym roku Stowarzysze-
nie organizowało dla najmłod-
szych zajęcia artystyczne,
konkursy plastyczne, 
warsztaty komputerowe, z któ-
rych skorzystali również starsi
mieszkańcy Gromu. W świetlicy
wiejskiej organizowane są spot-
kania z ciekawymi osobami, 
w ubiegłym roku gościem hono-

rowym Stowarzy-
szenia był Wło-
dzimierz Smola-
rek – znany pił-
karz.
W ramach Osi 4
LEADER PROW
na lata 2007-
2013 Stowarzy-
szenie złożyło
dwa wnioski o
dofinansowanie
w ramach dzia-
łania „Małe pro-

jekty”, dotyczące budowy placu
zabaw oraz wyposażenia świet-
licy wiejskiej.
Działalność Stowarzyszenia zna-
cząco wpływa na poprawę wa-
runków życia mieszkańców wsi
Grom, aktywizuje i mobilizuje
społeczność lokalną do dzia-
łania.

Mazurska „Atlantyda”
Miejscowość  Małga leżąca na tere-
nie Gminy Jedwabno to jedna z kilku
wsi, które zniknęły z mapy na skutek
założenia w okolicy Muszak wiel-
kiego poligonu wojskowego. Dawniej
w tętniącej życiem wsi liczącej kilka-
set mieszkańców znajdował się koś-
ciół, karczma, a nawet szkoła.
Obecnie o wsi przypominają pozos-
tałości zabudowy i cmentarza oraz
górująca nad okolicą wieża dawnego
kościoła ewangelickiego.

Nekropolia z epoki żelaza
Przy drodze w pobliżu miejscowości
Gródki, gmina Płośnica znajduje się
zespół kurhanów, których początek
powstania sięga wczesnej epoki
żelaza (700 – 400 r. p.n.e.). Nekro-
polia składa się z kilkuset obiektów 
i jest świadectwem silnie rozwinię-
tego osadnictwa na tym terenie. Pro-
wadzone były tu także badania
archeologiczne, podczas których po-
zyskano liczne zabytki.

Powstańcze Rozogi
Rozogi – miejscowość ta ma swoją
kartę w dziejach powstania stycznio-
wego. W 1863 roku był tu punkt prze-
rzutu broni dla powstańców, jak
również ukrywano tu chorych i ran-
nych.

Wielki uczony ze Szczepkowa-Gie-
wart
Wojciech Bogumił Jastrzębowski
urodził się 19 kwietnia 1799 roku 
w Szczepkowie-Giewartach, parafia
Janowiec Kościelny -  polski nauko-
wiec, wynalazca,  profesor botaniki,
fizyki, zoologii i ogrodnictwa. Jeden 
z głównych twórców ergonomii po-
chodził ze szlachty herbu Pobóg,
uczestniczył w powstaniu listopado-
wym. Podczas przerw w walkach 
o obronę Warszawy w bitwie pod
Olszynką Grochowską, sformułował
tekst, który można określić jako
pierwszą w historii konstytucję zjed-
noczonej Europy jako jednej repub-
liki bez wewnętrznych granic 
z jednolitym prawodawstwem oraz
organami władzy złożonej z przed-
stawicieli wszystkich narodów.

CZY WIECIE, ŻE...?
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

Związek Stowarzyszeń LGD „Brama Mazurskiej Krainy” tworzy 46 podmiotów reprezentujących sektor pub-
liczny, gospodarczy i społeczny. Połączenie wiedzy i umiejętności trzech sektorów umożliwia wypracowanie
wielu innowacyjnych koncepcji, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu. 
Oto nasi członkowie:

CZŁONKOWIE LGD - CD.

DOŁĄCZ 
DO NAS !!! 

Wypełnij 
deklarację 

przystąpienia 
(www.lgdbmk.pl – 
zakładka „O nas”) 

i dostarcz ją do Biura LGD
„Brama Mazurskiej Krainy” 

na adres 
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1

SEKTOR
PUBLICZNY                                                     

Gmina Nidzica

Gmina Janowiec 
Kościelny

Gmina Janowo

Gmina Kozłowo

Starostwo Powiatowe 
w Nidzicy

Gmina Działdowo

Gmina Iłowo-Osada

Gmina Płośnica

Starostwo Powiatowe 
w Działdowie

Gmina Szczytno

Gmina Jedwabno

Gmina Pasym

Gmina Rozogi

Gmina Świętajno

Gmina Wielbark

Gmina Dźwierzuty

SEKTOR SPOŁECZNY

Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Janowcu
Kościelnym
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu
Nidzickiego
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

Nidzicki Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kozłowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala
Towarzystwo Rozwoju Okolic 
Omulewa „Razem dla wszystkich”
Konwencja Przedsiębiorców-Pracodawców

Forum Kobiet w Janowcu Kościelnym

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Janowskiej
Stowarzyszenie dla Ekorozwoju 
Ziemi Nidzickiej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Miejscowości Turza Wielka
Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Wielbarskiej
Orłowskie Centrum Aktywności 
Lokalnej „OCAL”
Nidzicki Uniwersytet III Wieku 
„Młodzi duchem”
Nidzickie Stowarzyszenie 
Przyjaźni Polsko-Francuskiej
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Ziemia Kozłowska”
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktyw-
ności Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom
Stowarzyszenie „INTEGRACJA POPRZEZ
SZTUKĘ – spotkajmy się…”
Towarzystwo Sportowe „NIDA”

Stowarzyszenie “Dolina Naszej Łyny”

SEKTOR 
GOSPODARCZY

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Spółdzielnia Pszczelarzy „Polanka”

Gospodarstwo Pasieczne „ALPI”

AGRINT sp. z o.o.

Agencja Usługowo-Handlowa 
„Posejdon”
Przedsiębiorca - Dariusz Rokicki –
Zakład Stolarski

BIB Bożydar Marcin Błęcki

AGRO-PARTNER Kompleksowa
Obsługa Rolnictwa Iwona Mieczni-
kowska
Spółka Cywilna „KRAM” B.Wyrzy-
kowska-Buk&W.Nideraus
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ATRAKCJE MAZURSKIEJ KRAINY

PRZYRODA Z HISTORIĄ 
W TLE  –  UROKI
DZIAŁDOWSZCZYZNY

Gmina Działdowo może zauro-
czyć każdego, kto zada sobie
trochę trudu i czasu, aby ją
poznać bliżej. Miłośnicy tury-
styki odkryją tu dziewiczą i nie-
naruszoną przyrodę, rzeki 
i jeziora, piękne lasy i rozległe
łąki. Miłośnicy historii odkryją
rzadkiej urody zabytki oraz pa-
miątki działań wojennych.

Gmina Działdowo położona jest
na pograniczu Garbu Lubaw-
skiego i wzniesień Mławskich.
Charakterystyczną cechą klimatu
jest duża zmienność wywołana
ścieraniem się przeciwstawnych
mas powietrza. Do ważniejszych
zabytków Gminy Działdowo na-
leżą: dziewiętnastowieczny pa-
łac, park i zespół budynków
gospodarczych w Księżym Dwo-
rze, zespół podworski z dziewięt-
nastowiecznym pałacykiem 
w Myślętach, dwór i park oraz
czworaki i budynki gospodarcze

w Ruszkowie z XIX w., dwór 
w Wilamowie z XIX w. W miejs-
cowościach Grzybiny i Janko-
wice znajdują się dwa
malownicze jeziora. Doskonałym
miejscem wypoczynkowym jest
las w Malinowie. Znajdują się
tam szlaki rowerowe i piesze
oraz zabytkowa wieża wybudo-
wana w 1915r. przez władze pru-
skie. Jest tam także boisko do
gry w piłkę nożną i leśniczówka,
w której można wypocząć po tru-
dach wędrówek.
Przez miejscowość Uzdowo
przebiega “szlak grunwaldzki”.
To tutaj odpoczywał król Jagiełło
ze swoimi wojskami w przed-
dzień bitwy pod Grunwaldem.

Na terenie gminy znajdują się
również miejsca pamięci poka-
zujące tragiczne losy mieszkań-
ców tego regionu. 
W miejscowości Komorniki w po-
bliżu Działdowa znajduje się zbio-
rowa mogiła – cmentarz
pomordowanych Polaków w obo-
zie działdowskim, a jednocześnie
miejsce egzekucji tysięcy Pola-
ków rozstrzelanych w latach
1940-1944.

Opracował 
Jacek Ostrowski (UG Działdowo)

XVI wieczny kościół wybudowany przez Krzyżaków
we wsi Uzdowo

Wieża z 1915 roku wybudowana przez 
władze pruskie

KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

„Lin w sosie grzybowym po
mazursku” – Jan Stark

Składniki: 1 kg lina, sól, pieprz
do smaku, mąka pszenna i bułka
tarta do panierowania (po 2
łyżki), olej do smażenia

Rybę odfiletować, przyprawić,
panierować w bułce wymieszanej
z mąką, smażyć na mocno roz-
grzanym tłuszczu

Sos grzybowy: 10 dkg grzybów
(borowiki, pieczarki, maślaki itp.),
2-3 cebule, 1 szklanka bulionu
warzywnego, 2 szklanki śmietany
18%, przyprawy, sól, pieprz,

gałka muszkatołowa, ostra pap-
ryka, olej

Grzyby obrać, sparzyć i pokroić
w kostkę, dodać pokrojoną w pla-
sterki cebulę i podsmażyć na
oleju, wlać bulion, dodać śmie-
tanę i przyprawić do smaku,
polać lina sosem

„Żurek po janowsku” – Apolo-
nia Zawadzka

Składniki: 1 nieduży pęczek
włoszczyzny, ½ kg dobrego, chu-
dego, wędzonego boczku, 2 łyżki
grubo mielonej mąki żytniej, 1 litr
serwatki, sól do smaku, 1

łyżeczka kminku, ząbek czosnku,
½ szklanki gęstej śmietany, ½ kg
białej kiełbasy, ½ szklanki kwasu
z kapusty, suszone grzybki

Grzyby namoczyć w zimnej wo-
dzie. Do garnka z wrzącą wodą 
(5 szklanek) włożyć boczek,
kiełbasę i włoszczyznę. Wywar
przecedzić, ostudzić. Serwatkę
dobrze wymieszać z mąką. Wlać
do gorącego, ale nie wrzącego
wywaru. Dodać kwas z kapusty 
i roztarty ząbek czosnku, dopra-
wić śmietaną i szczyptą maje-
ranku. Zalać żurkiem ugotowaną
wcześniej kiełbasę
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WYDARZENIA - V GMINNY PRZEGLĄD FORMACJI TANECZNYCH

29 maja 2010 r. w Spychowie, Gmina Świętajno, odbył się V Gminny Przegląd Formacji Tanecz-
nych. Przedstawiamy fotoreportaż z tego wydarzenia

Zgromadzona publiczność podziwiała występy taneczne dzieci i młodzieży z Gminy Świętajno,
równocześnie najmłodsi mogli skorzystać z przejażdżki na Koniku Polskim oraz zabytkowym 

motocyklem z czasów II wojny światowej. 
Impreza odbywała się w ramach obchodów Dnia Dziecka



WYDARZENIA - V GMINNY PRZEGLĄD FORMACJI TANECZNYCH - CD.
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM III KWARTAŁ 2010

Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”

Wizyta studyjna do LGD „Part-
nerstwo dla Krajny i Pałuk” –
wrzesień 2010 

Gmina Janowiec Kościelny

Wypoczynek Letni Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej – lipiec/sierpień
2010
Wakacyjny Festyn w Safronce –
15 lipca 2010
Powiatowy Turniej Szóstek
Piłkarskich –  Stadion gminny 
w Kucach -17 lipca 2010 
XXV Święto Pieczonego Ziem-
niaka – Stadion gminny w Ku-
cach – 19 września 2010 

Gmina Janowo

III Powiatowa Wystawa Koni
Zimnokrwistych – 11 lipca 2010 
Bieg Szempliński – 18 lipca
2010 
Gminne Święto Plonów – 12
września 2010 
Gminne Zawody LA dla Szkół
Podstawowych – 24 września
2010

Gmina Kozłowo

IV Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7
Osobowych o Puchar Wójta
Gminy Kozłowo –  Sołectwo Mi-
chałki-Januszkowo - 10 lipca
2010 
Ognisko Biesiadne – Sołectwo
Zaborowo - 17 lipca 2010 

Dzień Ziemi Kozłowskiej – Sta-
dion w Kozłowie - 24 lipca 2010 
Piknik Rodzinny – Sołectwo
Pielgrzymowo - 24 lipca 2010 
Pożegnanie Wakacji – Sołectwo
Pielgrzymowo - 28 sierpnia
2010 
Zakończenie Lata – Sołectwo
Zaborowo - 28 sierpnia 2010 
Gminne Dożynki „Święto Plo-
nów” – Boisko przy Osiedlu 
w Kozłowie - 29 sierpnia 2010 
Sprzątanie Świata – Polska
2010 – wrzesień 2010 
Święto Pieczonego Ziemniaka –
Sołectwo Górowo - wrzesień
2010 
Święto Szkoły – 17 września
2010 
Dożynki Wiejskie – Sołectwo
Sławka Mała/Sołectwo Turówko
- wrzesień 2010 
Bezbłędny Kozłowianin – sala
widowiskowa GCKiS - wrzesień
2010 
Festyn Rodzinny „Zakończenie
Lata” – Lipowo - 24 września
2010 

Gmina Nidzica

Otwarcie Sezonu Turystycz-
nego 2010 – Plaża w Wiknie – 
3 lipca 2010
Dni Nidzicy XI Turniej Rycerski
– 9 -11 lipca 2010 
Festyn Rekreacyjno -Sportowy
– Park nad rzeczką w Napiwo-
dzie – 17 lipca 2010
Jarmark Letni – Kamionka,
Garncarska Wioska – 31 lipca
2010 
Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej
„Dzikich Drużyn” Festyn Rek-
reacyjno-Sportowy – Finał Tur-
nieju – boisko w Nidzicy/Boisko
w Wiknie – lipiec/sierpień 2010 
Mazovia – MTB - Maraton Ro-
werowy – park nad jeziorkiem -
1 sierpnia 2010 
Turniej Piłki Nożnej Juniorów
Memoriał G. Mętlickiego – sta-

dion – sierpień 2010 
II Festiwal Bułata Okudżawy,
Jarmark Mazurski – Kamionka,
Garncarska Wioska – 7 sierpnia
2010 

Bitwa Warszawska Święto Woj-
ska Polskiego – Zamek – 15
sierpnia 2010
Festyn Letni Siłacze – Stadion
Miejski w Nidzicy – 21 sierpnia
2010 
Teatr DRZEWO – Scena Teat-
ralna, Garncarska Wioska, Ka-
mionka – 28 sierpnia 2010 
Jarmark Szkolny – Garncarska
Wioska, Kamionka – 28 sierpnia
2010 
Inwazja Ognia i Muzyki – Zamek
– 28-29 sierpnia 2010 
Gminne Dożynki – park nad je-
ziorkiem – 5 września 2010 
Jarmark Dożynkowy – Garn-
carska Wioska – 25 września
2010 
III Maraton Kulturalny –Nidzickie
Spotkania z Książką i Teatrem –
Zamek – wrzesień 2010 

Gmina Dźwierzuty

Tydzień Ekologiczny w Dźwie-
rzutach – 3-11 lipca 2010 
„Noc Pod Gwiazdami” – 10 lipca 
2010 
Dożynki Gminne – 15 września
2010 
Babie Lato Seniorów – wrzesień
2010 
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM III KWARTAŁ 2010 - CD.

Gmina Rozogi 

„Akcja Lato” – lipiec/sierpień
2010 
„Baw się zdrowo i wesoło” – 
festyn – 25 lipca 2010 
Festyn wiejski „Stąd ród mój,
stąd moje korzenie” – sołectwo
Dąbrowy – 15 sierpnia 2010 
„Dziękczynienie za dary ziemi” –
dożynki gminne – 5 września
2010 

Gmina Wielbark

Festyn Ludowy „Pożegnanie
wakacji” – 28 sierpnia 2010 
VI Powiatowe Mistrzostwa 
w Zbieraniu Grzybów – wrzesień
2010 

Gmina Świętajno

„Poznajemy las na dwóch
kółkach” – wycieczki rowerowe
pod przewodnictwem leśnika –
Nadleśnictwo Spychowo – 
1 lipca – 30 sierpnia 2010
II Spotkania Kół Gospodyń Wiej-
skich Powiatu Szczycieńskiego
– Kolonia 2010 – 3 lipca 2010 
III Powiatowy Turniej Piłki
Plażowej o Puchar Prezesa
OSP Piasutno – 3 lipca 2010 
Powrót Juranda do Spychowa –
Amfiteatr w Spychowie – 10
lipca 2010 
Powiatowy Turniej Piłki Plażowej
w Siatkówce Plażowej -  Pia-
sutno 2010 – 24 lipca 2010 
V Gminny Turniej Wsi o puchar
Wójta Gminy Świętajno – 7
sierpnia 2010 
VI Mazurski Konkurs Sygnalis-
tów Myśliwskich – Amfiteatr 
w Spychowie – 14 sierpnia 2010 
Międzygminne zawody spor-
towo-pożarnicze - 21 sierpnia
2010
Występ zespołów ludowych 
z Żywca i Litwy – Amfiteatr 
w Spychowie – 28 sierpnia 2010 

Generalne Porządki w Kolonii 
z Biesiadą Ziemniaczano-Grzy-
bową – 4 września 2010 
Święto  Kartofla – Długi Borek –
wrzesień 2010 

Gmina Pasym

EKO-piknik z MOK – rajd rowe-
rowy – 3 lipca 2010 
Festyn „moTylkowo” – 10 lipca
2010
Święto Miasta – 17 lipca 2010
Festyn w Narajtach – 7 sierpień
2010 
EKO – piknik z MOK – rajd ro-
werowy – sierpień 2010 
Festyn w Grzegrzółkach – sier-
pień 2010 
Powiatowe Dożynki – 29 sierp-
nia 2010
EKO – piknik z MOK – rajd ro-
werowy – wrzesień 2010 

Gmina Iłowo-Osada

Festyny Dziecięce w sołect-
wach Gminy Iłowo-Osada – 
lipiec 2010 
Wakacje na Sportowo – lipiec
2010 
Dożynki Gminno-Parafialne -
Gminny Stadion Sportowy
Iłowo-Osada – 15 sierpnia 2010 
Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Iłowo-
Osada – Białuty – 28 sierpnia
2010 
Święto pieczonego ziemniaka –
Białuty – 18 września 2010 
Apel poległych - Las Białucki –
26 września 2010 

Turniej Piłki Nożnej Młodzików -
Gminny Stadion Sportowy Iłowo-
Osada – 18 września 2010 

Gmina Jedwabno

Dni Jedwabna 2010 oraz Za-
wody Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Jedwabno 
i Wielbark – lipiec 2010 
„Bitwa kolorów” – happening
grafficiarzy i karykaturzystów 
w Gminnym Ośrodku Kultury –
15 lipca 2010 
„Święto Chleba” w Gminnym
Ośrodku Kultury – 14 sierpnia
2010 
„Święto Ziemniaka i Kapusty” 
w Gminnym Ośrodku Kultury –
30 września 2010 

Gmina Działdowo 

Turniej Wsi – Księży Dwór – 
lipiec 2010 
IV Konkurs Powożenia Końmi –
Malinowo – sierpień 2010 
VI Mistrzostwa Gminy w Piłce
Siatkowej o Puchar Wójta –
Pożary – sierpień 2010 
Gminne zawody w strzelectwie
sportowym – wrzesień 2010 
II Gminny Turniej Szachowy –
Turza Wielka – wrzesień 2010 
Mini lista przebojów – Turza –
wrzesień 2010 

Gmina Płośnica

XXIII Płośnickie Lato Teatralne
2010 (GOK) – 30 czerwca – 
3 lipca 2010 
Festyn „Pożegnanie Lata”
(GOK) – wrzesień 2010
Dożynki Gminne – wrzesień
2010
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Biuro LGD 
“Brama Mazurskiej

Krainy” jest czynne od
poniedziałku do piątku 

w godzinach

8.00-16.00

Kontakt
Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica

Tel./fax (0-89) 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl

www.lgdbmk.pl

Dyrektor Biura LGD
Barbara Tyszka

lgd@nida.pl

Pracownicy Biura LGD

Renata Milewska
r.milewska@lgdbmk.pl

Ewa Wadecka
e.wadecka@lgdbmk.pl

Emilia Jastrzębowska
e.jastrzebowska@lgdbmk.pl
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