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Poszukujemy starych fotografii
 

Stowarzyszenie 
dotyczącej realizowanego grantu pt. „
w kadrze i pokazać, jak kiedyś wyglądały miejscowości Gminy Sorkwity, w tym 
Choszczewo, Rybno i Kozłowo. 

Chcemy poka
Poszukujemy zwłaszcza starych zdjęć z życia wsi, a także jego mieszkańców. Zbiórka historycznych fotografii 
posłuży do zachowania dziedzictwa lokalnego oraz wspólnego świętow
miejscowości położonych na terenie Gminy Sorkwity. 

Bardzo często w rodzinnych archiwach przechowywane są przepiękne zdjęcia, upamiętniające dwory, 
kościoły czy inne budynki znajdujące się w naszych miejscowościach. Cz
– wskazując na stare, często pożółkłe fotografie 
historie z nimi związane. Ponadto nasi dziadkowie, ojcowie lubili też fotografować się na tle ważnych 
budynków i wyjątkowym otoczeniu
wspomnieniem. Dlatego ruszamy z akcją, by ocalić pamięć o tych obiektach o tych ludziach. Zwracamy się z 
prośbą do Państwa –
pożółkłe fotografie dotyczące miejscowości położonych na terenie gminy Sorkwity 
Czekamy na historyczne zdjęcia od mieszkańców, pokazujące dawne życie, architekturę,
ludzi mające wpływ na  historię danej miejscowości. Oprócz zdjęć, jesteśmy również zainteresowani przed
powojennymi pocztówkami, rycinami, publikacjami lub innymi dokumentami opisującymi wydarzenia danej 
miejscowości. To wszystk

Jednak  nie tylko zdjęcia mają swoją wagę historyczną. Zapraszamy do kontaktu jeśli znacie Państwo też 
znacie ciekawe historie związane z historią w takich miejscowościach jak: Sorkwity, Warpuny, Choszczewo, 
Rybno, Kozłowo, Borowsk
Janiszewo, Janowo, Jełmuń, Jędrychowo, Zyndaki, Karczewiec, Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Lesiny, Maradki, 
Maradzki Chojniak, Miłuki, Młynik, Nibork, Nowy Gieląd, Stary Gieląd, Piłak, 
Słomowo, Stama, Surmówka, Szarłaty, Szelągówka, Szymanowo, Tyszkowo, Warpuny, Wilamówko, Wola 
Mardzka, Załuki, Zamkowo, Zwierzyniec. Chętnie wysłuchamy te historie.  

Zbiórka zdjęć 
dotyczące innych miejscowości
Mazur” czeka zarówno na fotografie przesłane w formie elektronicznej, jak i papierowej. Co ważne,
przekazane w tradycyjnej formie zostaną zwrócone po zakończeniu akcji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do p
poszukiwaniu pamiątek związanych z historią naszej pięknych miejscowości położonych na terenie Gminy 
Sorkwity. 

Fotografie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 5, 11
Sorkwity, lud drogą elektroniczną na e

                       

Opowieści starej fotografii” realizowany
Morze” o powierzenie grantu nr 4/2021/G-4 z dnia 20.04.2022 r. 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014

Poszukujemy starych fotografii  

Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur”
dotyczącej realizowanego grantu pt. „Opowieści starej fotografii
w kadrze i pokazać, jak kiedyś wyglądały miejscowości Gminy Sorkwity, w tym 
Choszczewo, Rybno i Kozłowo. Powstanie z nich unikatowa wystawa, opowiadająca historię Gminy Sorkwity.

Chcemy pokazać, jak miejscowości z terenu Gminy Sorkwity wyglądały 20, 50, 100, x  lat temu. 
Poszukujemy zwłaszcza starych zdjęć z życia wsi, a także jego mieszkańców. Zbiórka historycznych fotografii 
posłuży do zachowania dziedzictwa lokalnego oraz wspólnego świętow
miejscowości położonych na terenie Gminy Sorkwity.  

Bardzo często w rodzinnych archiwach przechowywane są przepiękne zdjęcia, upamiętniające dwory, 
kościoły czy inne budynki znajdujące się w naszych miejscowościach. Cz

wskazując na stare, często pożółkłe fotografie – jak się żyło w tych
historie z nimi związane. Ponadto nasi dziadkowie, ojcowie lubili też fotografować się na tle ważnych 
budynków i wyjątkowym otoczeniu. Niestety, niektóre z tych budynków, dworów są już dzisiaj tylko 
wspomnieniem. Dlatego ruszamy z akcją, by ocalić pamięć o tych obiektach o tych ludziach. Zwracamy się z 

– jeśli posiadacie jakiekolwiek stare, nawet nieco zniszczone, nadszarpnięte zębem czasu, 
pożółkłe fotografie dotyczące miejscowości położonych na terenie gminy Sorkwity 
Czekamy na historyczne zdjęcia od mieszkańców, pokazujące dawne życie, architekturę,
ludzi mające wpływ na  historię danej miejscowości. Oprócz zdjęć, jesteśmy również zainteresowani przed
powojennymi pocztówkami, rycinami, publikacjami lub innymi dokumentami opisującymi wydarzenia danej 
miejscowości. To wszystko to nasza lokalna historia! 

nie tylko zdjęcia mają swoją wagę historyczną. Zapraszamy do kontaktu jeśli znacie Państwo też 
znacie ciekawe historie związane z historią w takich miejscowościach jak: Sorkwity, Warpuny, Choszczewo, 
Rybno, Kozłowo, Borowski Las, Borowe, Bałowo (Botowo), Burszewo, Gizewo, Głodowo, Gieląd Mały, 
Janiszewo, Janowo, Jełmuń, Jędrychowo, Zyndaki, Karczewiec, Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Lesiny, Maradki, 
Maradzki Chojniak, Miłuki, Młynik, Nibork, Nowy Gieląd, Stary Gieląd, Piłak, 
Słomowo, Stama, Surmówka, Szarłaty, Szelągówka, Szymanowo, Tyszkowo, Warpuny, Wilamówko, Wola 
Mardzka, Załuki, Zamkowo, Zwierzyniec. Chętnie wysłuchamy te historie.  

Zbiórka zdjęć dotycząca sołectwa Sorkwity będ
miejscowości prosi się o przesłanie d

czeka zarówno na fotografie przesłane w formie elektronicznej, jak i papierowej. Co ważne,
przekazane w tradycyjnej formie zostaną zwrócone po zakończeniu akcji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przejrzenia swoich domowych archiwów i albumów w 
poszukiwaniu pamiątek związanych z historią naszej pięknych miejscowości położonych na terenie Gminy 

Fotografie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 5, 11
Sorkwity, lud drogą elektroniczną na e-mail: gok.sorkwity@wp.pl

          

realizowany  na podstawie umowy z Lokalną Grupą Działania „Mazurskie 
4 z dnia 20.04.2022 r. współfinansowany jest ze Europejskiego Funduszu Rolnego 

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020  

Kulturalne „Bogactwo Mazur” zaprasza do udziału w akcji promocyjno
Opowieści starej fotografii”. Stowarzyszenie chce zebrać chwile zatrzymane 

w kadrze i pokazać, jak kiedyś wyglądały miejscowości Gminy Sorkwity, w tym głów
Powstanie z nich unikatowa wystawa, opowiadająca historię Gminy Sorkwity.

zać, jak miejscowości z terenu Gminy Sorkwity wyglądały 20, 50, 100, x  lat temu. 
Poszukujemy zwłaszcza starych zdjęć z życia wsi, a także jego mieszkańców. Zbiórka historycznych fotografii 
posłuży do zachowania dziedzictwa lokalnego oraz wspólnego świętowania  i utrwalania pamięci o historii 

 

Bardzo często w rodzinnych archiwach przechowywane są przepiękne zdjęcia, upamiętniające dwory, 
kościoły czy inne budynki znajdujące się w naszych miejscowościach. Często dziadkowie i babcie opowiadali nam 

jak się żyło w tych  miejscowościach, w tych dworach lub różne 
historie z nimi związane. Ponadto nasi dziadkowie, ojcowie lubili też fotografować się na tle ważnych 

. Niestety, niektóre z tych budynków, dworów są już dzisiaj tylko 
wspomnieniem. Dlatego ruszamy z akcją, by ocalić pamięć o tych obiektach o tych ludziach. Zwracamy się z 

lwiek stare, nawet nieco zniszczone, nadszarpnięte zębem czasu, 
pożółkłe fotografie dotyczące miejscowości położonych na terenie gminy Sorkwity – skontaktujcie się z nami. 
Czekamy na historyczne zdjęcia od mieszkańców, pokazujące dawne życie, architekturę, 
ludzi mające wpływ na  historię danej miejscowości. Oprócz zdjęć, jesteśmy również zainteresowani przed
powojennymi pocztówkami, rycinami, publikacjami lub innymi dokumentami opisującymi wydarzenia danej 

nie tylko zdjęcia mają swoją wagę historyczną. Zapraszamy do kontaktu jeśli znacie Państwo też 
znacie ciekawe historie związane z historią w takich miejscowościach jak: Sorkwity, Warpuny, Choszczewo, 

i Las, Borowe, Bałowo (Botowo), Burszewo, Gizewo, Głodowo, Gieląd Mały, 
Janiszewo, Janowo, Jełmuń, Jędrychowo, Zyndaki, Karczewiec, Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Lesiny, Maradki, 
Maradzki Chojniak, Miłuki, Młynik, Nibork, Nowy Gieląd, Stary Gieląd, Piłak, Pustniki, Rodowo, Rozogi, Rybno, 
Słomowo, Stama, Surmówka, Szarłaty, Szelągówka, Szymanowo, Tyszkowo, Warpuny, Wilamówko, Wola 
Mardzka, Załuki, Zamkowo, Zwierzyniec. Chętnie wysłuchamy te historie.   

dzie prowadzona do 24  stycznia 202
do 21 lutego 2023 r. Stowarzyszenie 

czeka zarówno na fotografie przesłane w formie elektronicznej, jak i papierowej. Co ważne,
przekazane w tradycyjnej formie zostaną zwrócone po zakończeniu akcji. 

rzejrzenia swoich domowych archiwów i albumów w 
poszukiwaniu pamiątek związanych z historią naszej pięknych miejscowości położonych na terenie Gminy 

Fotografie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 5, 11
gok.sorkwity@wp.pl lub bogactwomazur.67@

 

z Lokalną Grupą Działania „Mazurskie 
jest ze Europejskiego Funduszu Rolnego 

zaprasza do udziału w akcji promocyjno-informującej 
. Stowarzyszenie chce zebrać chwile zatrzymane 

wnie Sorkwity, Warpuny, 
Powstanie z nich unikatowa wystawa, opowiadająca historię Gminy Sorkwity. 

zać, jak miejscowości z terenu Gminy Sorkwity wyglądały 20, 50, 100, x  lat temu. 
Poszukujemy zwłaszcza starych zdjęć z życia wsi, a także jego mieszkańców. Zbiórka historycznych fotografii 

ania  i utrwalania pamięci o historii 

Bardzo często w rodzinnych archiwach przechowywane są przepiękne zdjęcia, upamiętniające dwory, 
ęsto dziadkowie i babcie opowiadali nam 

miejscowościach, w tych dworach lub różne 
historie z nimi związane. Ponadto nasi dziadkowie, ojcowie lubili też fotografować się na tle ważnych dla nich 

. Niestety, niektóre z tych budynków, dworów są już dzisiaj tylko 
wspomnieniem. Dlatego ruszamy z akcją, by ocalić pamięć o tych obiektach o tych ludziach. Zwracamy się z 

lwiek stare, nawet nieco zniszczone, nadszarpnięte zębem czasu, 
skontaktujcie się z nami. 
 budynki, wydarzenia czy 

ludzi mające wpływ na  historię danej miejscowości. Oprócz zdjęć, jesteśmy również zainteresowani przed- i 
powojennymi pocztówkami, rycinami, publikacjami lub innymi dokumentami opisującymi wydarzenia danej 

nie tylko zdjęcia mają swoją wagę historyczną. Zapraszamy do kontaktu jeśli znacie Państwo też 
znacie ciekawe historie związane z historią w takich miejscowościach jak: Sorkwity, Warpuny, Choszczewo, 

i Las, Borowe, Bałowo (Botowo), Burszewo, Gizewo, Głodowo, Gieląd Mały, 
Janiszewo, Janowo, Jełmuń, Jędrychowo, Zyndaki, Karczewiec, Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Lesiny, Maradki, 

Pustniki, Rodowo, Rozogi, Rybno, 
Słomowo, Stama, Surmówka, Szarłaty, Szelągówka, Szymanowo, Tyszkowo, Warpuny, Wilamówko, Wola 

2023 r. Natomiast zdjęcia 
Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo 

czeka zarówno na fotografie przesłane w formie elektronicznej, jak i papierowej. Co ważne, fotografie 

rzejrzenia swoich domowych archiwów i albumów w 
poszukiwaniu pamiątek związanych z historią naszej pięknych miejscowości położonych na terenie Gminy 

Fotografie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 5, 11-731 
@wp.pl  


