SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
GRAJEWSKIEJ IZBY HISTORYCZNEJ
ZA OKRES I – XII 2010

Wydarzenia:
25 I 2010 r. - Inauguracja projektu "Żyjemy Razem"
25 stycznia 2010 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej odbyła się
inauguracja projektu "Żyjemy Razem" połączoną z uroczystym otwarciem wystawy pt: "Zagubiony porządek", Zgromadzeni goście mieli okazję usłyszeć o projekcie realizowanym przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Zebrani mogli również obejrzeć wystawę z bliska jak i posłuchać, co ma do przekazania im sam
pomysłodawca i autor wystawy Pan Tomasz Wiśniewski.
3 III 2010 r. - Otwarcie wystawy "Kobiety internowane - Gołdap 1982"
03 marca 2010 roku o godz. 12.00 w siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Kobiety internowane - Gołdap 1982” opracowanej przez Oddziałowe
Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Licznie zgromadzeni goście, władze miasta, radni, nauczyciele oraz uczniowie grajewskich szkół średnich mieli okazję obejrzeć film oraz wystawę i posłuchać wykładu wygłoszonego przez dr. Krzysztofa Sychowicza oraz Andrzeja Muczyńskiego.
25 III 2010 r. - Finał konkursu "Ziemia Grajewska - Moja Mała Ojczyzna"
Dnia 25 marca 2010 roku o godz, 14.00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom IX
edycji konkursu „Ziemia Grajewska – Moja Mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem była
Grajewska Izba Historyczna, W uroczystości oprócz laureatów konkursu udział wzięli: przedstawicielka posła RP Józefa Klima, marszałek Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, starosta powiatu grajewskiego – Jarosław Augustowski, burmistrz miasta Grajewo Krzysztof Waszkiewicz, wiceburmistrz miasta Grajewo Waldemar Remfeld, przedstawiciel IPN o/Białystok dr
Krzysztof Sychowicz, z-ca dyrektora ZS nr 1 w Grajewie Grzegorz Curyło, dyrektor Grajewskiej
Izby Historycznej Tomasz Dudziński. Podczas wręczenia nagród dr Krzysztof Sychowicz wygłosił krótki referat pt. „Region grajewski w latach 80-tych XX wieku”.
IV 2010 r. - "Katyń - pamiętamy"
Rok 2010 jest rokiem wielu istotnych rocznic wydarzeń związanych z historią naszego kraju.
Jedną z tych tragicznych rocznic jest 70-rocznica Zbrodni Katyńskiej dokonanej w kwietniu
1940 r. na obywatelach RP przez NKWD. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP z 14 listopada 2007 r.
dzień 13 kwietnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W celu uczczenia tej okrągłej rocznicy w dniu 10 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00 odbyło się w siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej uroczyste spotkanie upamiętniające 70- rocznicę zbrodni katyńskiej.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele grajewskich władz, dyrektorzy szkół, kombatanci
oraz inni zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy ku czci ofiar tragicznego wypadku samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Następnie w zadumie rozpoczęto zaplanowane spotkanie, na które złożyły się:
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- referat wprowadzający dot. zbrodni katyńskiej wygłoszony przez pracownika Grajewskiej Izby
Historycznej Pana Macieja Grabowskiego,
- referat „Grajewiacy wśród ofiar zbrodni katyńskiej” wygłoszony przez dyrektora Grajewskiej
Izby Historycznej Pana Tomasza Dudzińskiego,
- prezentacja portalu www.grajewiak.pl, której dokonał inicjator jego powstania i twórca Pan
Krzysztof Borawski,
- rosyjski film dokumentalny „ Pamięć i ból Katynia”.
Z kolei w dniu 13.04.2010 r. Grajewska Izba Historyczna zorganizowała tzw. „Dzień Katyński”,
w formie 30-minutowych otwartych lekcji muzealnych. Dyrektor pan Tomasz Dudziński wygłosił zebranej młodzieży referat nt. „ Zbrodni Katyńskiej i grajewian wśród jej ofiar”. Po spotkaniu
młodzież miała możliwość zwiedzania wystaw stałych oraz wpisania się do księgi kondolencyjnej pamięci ofiar wypadku pod Smoleńskiem 10.04.2010 r. W spotkaniu udział wzięło w sumie
127 uczniów grajewskich gimnazjów.
Kolejna z lekcji muzealnych poświęconych Zbrodni Katyńskiej odbyła się w GIH dnia 16 kwietnia. Tym razem uczestniczyło w niej 80 uczniów klas VI SP nr 2 i SP nr 4 w Grajewie.
10-18 IV 2010 r. - Żałoba narodowa
W dniu 12 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 w Grajewskiej Izbie Historycznej została wyłożona
księga kondolencyjna pamięci ofiar wypadku samolotowego pod Smoleńskiem, w której zginął
prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz przedstawiciele Polskich Władz.
Do księgi można było w wpisywać się w czasie trwania żałoby narodowej w godz. 8.00 – 18.00.
29-30 IV 2010 r. - Akcja rozdawania flag
2 maja obchodzone jest w naszym kraju Święto Flagi Narodowej, które ustanowił Sejm w 2004
roku jako wyraz szacunku dla symboli narodowych. Z tej okazji Grajewska Izba Historyczna
przy współpracy z Urzędem Miasta brała udział w akcji rozdawania flag mieszkańcom miasta w
dniach 29-30.04.2010 roku. W jej trakcie rozdano w sumie 200 szt. flag a akcja spotkała się ze
znacznym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.
8 V 2010 r. - 65-rocznica opanowania Grajewa przez AKO
W dniu 8 maja 2010 roku w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie okolicznościowe upamiętniające 65-rocznicę opanowania Grajewa przez oddziały podziemia niepodległościowego w dniach 8/9 maja 1945 r. Zaproszeni goście i chętni mieszkańcy miasta, którzy
uczestniczyli w tym spotkaniu wysłuchali referatu T. Dudzińskiego pt. “Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie 1945-1956”, po którym wywiązała się interesująca dyskusja z udziałem m.in. dr. K. Sychowicza z białostockiego oddziału IPN. Zebrani obejrzeli również
film dokumentalny “Żołnierze wyklęci”. Niestety ze względu na zły stan zdrowia na spotkanie
nie mógł przybyć Henryk Marciszewski z Siedlec (więźnia PUBP w Grajewie w 1945 roku),
który miał podzielić się z zebranymi swoimi wspomnieniami z tego okresu.
18 V 2010 r. - Uroczystości upamiętniające żydowskich mieszkańców Grajewa
We wtorek 18 maja 2010 roku w Grajewskiej Izbie Historycznej rozpoczęły się uroczystości
związane z upamiętnieniem żydowskich mieszkańców Grajewa, W spotkaniu udział wzięli potomkowie grajewskich Żydów w tym: Dan Meridor – minister Rządu Izraela, Masha Lubelshy –
była poseł do Knesetu i Haya Gottlieb urodzona w Grajewie, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście w tym ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav – Ner. W Grajewskiej
Izbie Historycznej poza oficjalnymi powitaniami odbyło się otwarcie wystawy czasowej „Kadry
Zagłady” autorstwa Pana Tomasza Wiśniewskiego. Następnie wszyscy przenieśli się do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą miejsce lokalizacji grajewskiej
synagogi do IX 1939 r. oraz żydowskich mieszkańców Grajewa. Odbył tam też się koncert okolicznościowy grajewskich zespołów, a następnie miało miejsce spotkanie dyskusyjne przy kawie

~2~

z możliwością obejrzenia wystawy „Sztetl Grajewo”. Po części oficjalnej goście z Izraela zostali
przez dyrektora Grajewskiej Izby Historycznej – pana Tomasza Dudzińskiego oprowadzeni po
miejscach związanych z historią grajewskich Żydów.
19 VI 2010 r. - Święto 9 PSK
Grajewska Izba Historyczna była współorganizatorem "Święta 9 PSK", które tradycyjnie już
odbyło się w Grajewie 19 czerwca br. Uroczystość rozpoczęła zbiórka kompanii honorowej,
orkiestry wojskowej, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości pod Urzędem Miasta. Następnie całość w zwartej kolumnie przemaszerowała ulicami miasta do kościoła p.w. MBNP,
gdzie odbyła się msza święta. Po mszy uczestnicy przeszli na teren ZS nr 2 im. 9 PSK, gdzie
odbyła się dalsza część oficjalnych uroczystości. Po ich zakończeniu w godz. 14.00-17.00 miał
miejsce piknik mundurowy, w ramach którego odbyły się pokazy walk rycerskich, walk szlacheckich, współczesnego wyszkolenia wojskowego oraz szereg drobniejszych atrakcji. Całość
zakończyła rekonstrukcja walk z okresy kampanii wrześniowej 1939 r. w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznej z regionu.
21 VI 2010 r. - Podsumowanie projektu "Żyjemy Razem"
W poniedziałek 21 czerwca o godz. 11.00 na placu przed Urzędem Miasta odbyła się uroczystość otwarcia wielkoformatowej wystawy plenerowej projektu "Żyjemy Razem", połączona z
podsumowaniem projektu w Grajewie. Poza władzami samorządowymi i młodzieżą uczestniczącą w projekcie w uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i pozostałych ośrodków z terenu województwa, w których realizowano projekt. Podsumowująca całość
projektu na terenie województwa wielkoformatowa wystawa plenerowa została także włączona
w cykl imprez w ramach tegorocznych „Dni Grajewa”.
23 VII 2010 r. - "Katyńskie Dęby Pamięci" W piątek 23 lipca na placu przed budynkiem KP Policji w Grajewie w wyniku wspólnej inicjatywy Grajewskiej Izby Historycznej, Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, władz samorządowych i Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w ramach realizacji programu "Katyń - ocalić
od zapomnienia" odbyła się uroczystość posadzenia 3 "Katyńskich Dębów Pamięci" poświęconych urodzonym w Grajewie policjantom, zamordowanym strzałem w tył głowy w IV 1940 roku
w Twerze. W uroczystości połączonej ze Świętem Policji udział wzięły również rodziny zamordowanych policjantów oraz członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Warszawy w mundurach policji Państwowej z okresu II RP. W trakcie uroczystości dokonano też w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji otwarcia wystawy Muzeum Wojska w Białymstoku pt. "Policja Państwowa na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej 1919-1939". Z okazji tego
wydarzenia została wydana okolicznościowa ulotka informacyjna.
6 IX 2010 r. - Otwarcie wystawy "NSZZ Solidarność 1980-2010"
6 września 2010 roku w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się otwarcie wystawy „NSZZ
Solidarność 1980 – 2010”. Podczas uroczystości otwarcia referat okolicznościowy wygłosił dr
Krzysztof Sychowicz z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Głos w dyskusji
zabrali także twórcy grajewskiej „Solidarności” i przedstawiciele władz samorządowych.
13 IX 2010 r. - Promocja książki "Życie pod dozorem"
Dnia 13 września 2010 roku o godzinie 17:00 w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się jego
autorstwa spotkanie autorskie ze Stanisławem Wiśniewskim. Połączone ono było z oficjalną
promocją książki „Życie pod dozorem”, wydanej w cyklu „Wspomnienia Grajewian”. Na promocji książki obecnych było około 30 osób, przedstawiciele władz samorządowych, znajomi
autora, przedstawiciele GRH 9 PSK.
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24 IX 2010 r. - Otwarcie wystawy "Katyń 1940"
W dniu 24.09.2010 r. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „ Katyń 1940” zorganizowanej przez Grajewską Izbę Historyczną oraz Instytut Pamięci Narodowej o/Białystok.
Zaproszeni goście oraz uczniowie mieli okazję posłuchać referatu przygotowanego i wygłoszonego przez dr Krzysztofa Sychowicza.
13 XI 2010 r. – Rocznica funkcjonowania GIH i pierwsze Grajewskie spotkania z historią
W sobotę 13 listopada 2010 roku odbyła się uroczysta inauguracja cyklu ”Grajewskie spotkania
z historią”, połączona z podsumowaniem pierwszego roku działalności GIH. W programie uroczystości przewidziano:
- sprawozdanie z działalności Grajewskiej Izby Historycznej w okresie XI 2009 – XI 2010 r;
- referat Tomasza Dudzińskiego pt: „Starostowie powiatu szczuczyńskiego w okresie II RP”;
- spotkanie z autorami publikacji „ Dzieje powiatu grajewskiego” Tomaszem Dudzińskim i
Krzysztofem Sychowiczem;
W uroczystości udział wzięły władze miasta, radni, dyrektorzy szkół oraz inni zaproszeni goście.
Nie zabrakło także okolicznościowego tortu i dyskusji przy kawie.
Pozostałe:
+ 5 V 2010 r. na terenie Klubu „Hades” w ramach dnia Godności Osób Niepełnosprawnych pracownicy GIH prowadzili z wykorzystaniem części eksponatów akcję informacyjna o działalności Izby.
+ 21 V 2010 przygotowana została prezentacja multimedialna dot. historii grajewskiej OSP na
inauguracje roku strażackiego w sali MDK.
+ 11 VI 2010 r. dyrektor GIH dnia na zaproszenie członków Szkolnego Koła Historycznego
prowadził w Zespole Szkół w Wojewodzinie lekcją poglądową dot. judaizmu i historii Żydów
w regionie grajewskim.
+ W dwa weekendy 31 VII i 14 VIII z inicjatywy Grajewskiej Izby Historycznej dzięki członkom Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK została odnowiona część wielkogabarytowych
eksponatów wojskowych w parku przy ulicy Wojska Polskiego.
+ 31 VII dyrektor GIH wygłosił referat historyczny poświęcony osobie Franciszka Chróścielewskiego podczas okolicznościowej sesji Rady Miasta i Gminy Rajgród.
+ 10-11 IX dyrektor GIH wygłosił referat historyczny pt. „Pamiątki (militaria) po 9 psk w zbiorach Grajewskiej Izby Historycznej” podczas ogólnopolskiej konferencji „Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości”. Referat ten znalazł się też w publikacji pokonferencyjnej.
+ 25 IX podczas zakończenia obchodów 110 rocznicy powstania grajewskiej OSP na festynie
plenerowym przy Klubie „Hades” była prezentowana przygotowana przez GIH wystawa pt:
„Z dziejów grajewskiej OSP 1900-1939”.
+ 13-14 X dyrektor GIH wziął udział w konferencji naukowej poświęconej archiwistom Ziemi
Łomżyńskiej zorganizowanej w Łomży przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.
+ 20 X dyrektor GIH wraz z dr K.Sychowiczem wziął udział w audycji na żywo w Radiu „Nadzieja” w Łomży, które było poświecone monografii „Dzieje powiatu grajewskiego”
+ W środę 27 X delegacja Grajewskiej Izby Historycznej wraz z pocztem sztandarowym Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK, odpowiadając na zaproszenie płockiego koordynatora programu
„Katyń – ocalić od zapomnienia”, odbyła historyczną wizytę w Płocku. Jeden z posadzonych
wówczas dębów został poświęcony płk. dypl. Tadeuszowi Grabowskiemu, który w latach
1927-1931 pełnił obowiązki dowódcy 9 pułku strzelców konnych w Grajewie.
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Wystawy:
Stałe:
Barwa i tradycja 9 pułku strzelców konnych - Wystawa poświęcona 9 pułkowi strzelców
konnych składa się plansz tematycznych poświęconych poszczególnym elementom barwy i tradycji 9 psk oraz aspektom funkcjonowania i historii pułku.
Z przeszłości Grajewa i okolic – to wystaw prezentująca w sposób uporządkowany różnorodne
zagadnienia z historii Grajewa i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II RP.
Militaria XX wieku – wystawa przygotowywana w oddzielnej, specjalnie zabezpieczonej sali.
Składać się będą na nią broń i jej elementy oraz eksponaty ukazujące wielorakość aspektów militarnej przeszłości regionu grajewskiego.
Czasowe:
Zagubiony porządek - wystawa autorstwa Tomasza Wiśniewskiego z Białegostoku, prezentująca różnorodność religijną i kulturową dawnych Kresów Rzeczpospolitej. Wystawa prezentowana
była w siedzibie GIH w okresie 25 I – 28 II 2010 r.
Kobiety internowane - Gołdap 1982 - monograficzna wystawa przygotowana przez białostocki
oddział IPN w 2008 roku w ramach ogólnopolskich obchodów rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. Wystawa jest poświęconą około 400 kobietom internowanym w Ośrodku
Odosobnienia w Gołdapi podczas stanu wojennego. Wystawa prezentowana była w siedzibie
GIH w okresie 3 III – 3 IV 2010 r.
Kadry Zagłady - wystawa autorstwa Pana Tomasza Wiśniewskiego ze Stowarzyszenie „Szukamy Polski”. Wystawa w sposób niezwykle subiektywny porusza niezwykle ważną, a zarazem
trudną tematykę, szukając odpowiedzi na temat „Jak wyglądałaby Polska gdyby nie Holocaust?”.
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w siedzibie GIH w dniu 18 V br. przy udziale potomków grajewskich Żydów z Izraela. Wystawa była prezentowana do dnia 12 VI.
Żyjemy Razem – wielkoformatowa wystawa plenerowa podsumowująca całość projektu na
terenie województwa. Wystawa była prezentowana na placu przed Urzędem Miasta w okresie
21-28 VI 2010 r.
Policja Państwowa na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej 1919-1939 - wystawa panelowa przygotowana przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Wystawa przedstawiała
genezę powstania, organizację i najważniejsze formy działania Policji Państwowej II RP, jak
również udział funkcjonariuszy PP w wydarzeniach kampanii wrześniowej 1939 r. i późniejszych ich losów w niewoli sowieckiej, zakończonej mordem katyńskim wiosną 1940 r. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 23 lipca podczas "Święta Policji". Wystawa w okresie 23 VII - 8
VIII 2010 r. była prezentowana w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej policji w Grajewie,
a następnie w okresie 10 VIII - 5 IX 2010 r. w salach Grajewskiej Izby Historycznej.
NSZZ "Solidarność" 1980-2010 – była to wystawa przygotowana przez GIH przy współpracy
z grajewskim oddziałem NSZZ "Solidarność". Składały się na nią zdjęcia i materiały historyczne
związane z 30-letnią działalnością NSZZ „Solidarność”, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń lokalnych. Uroczyste otwarcie wystawy z udziałem przedstawiciela IPN o/Białystok, dzia-
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łaczami "Solidarności" i zaproszonymi gośćmi odbyło się 6 września; Wystawa była prezentowana w GIH w dniach 7 - 22 IX 2010 r.
Katyń 1940 - wystawa przygotowana przez białostocki oddział IPN. W sposób syntetyczny na
12 planszach przedstawiała genezę i historię tzw. "Zbrodni Katyńskiej" oraz prezentowała wybrane sylwetki zamordowanych w Katyniu oficerów WP z terenu województwa białostockiego.
Uroczyste otwarcie wystawy z udziałem przedstawiciela IPN o/Białystok odbyło się 24 września, zaś wystawa była prezentowana w salach GIH w okresie 27 IX - 16 X 2010 r.
Grajewo na zdjęciach lotniczych - Wystawa przygotowana przez Urząd Miasta Grajewo przy
współpracy z Grajewską Izbą Historyczną prezentowała fotografie Grajewa wykonane z "lotu
ptaka" wiosną 2010 roku przez firmę "Aerofoto B.Z.Chojęta". Wystawa była dostępna w siedzibie GIH w godzinach w okresie 20 X - 20 XI 2010 r.
Objazdowe:
GIH dysponuje również tematycznymi wystawami planszowymi, które wypożyczamy zainteresowanym szkołom, organizacjom czy instytucjom kultury. Wystawy te zawierające treści merytoryczne, dokumentalne zdjęcia itp. przygotowane są w formie oblistwowanych plansz na płótnie
banerowym lub papierze. W chwili obecnej są to następujące wystawy:
+ „Sztetl Grajewo” (14 plansz 90x100 cm) - poświęcona problematyce społeczności żydowskiej w Grajewie.
+ „Drogi do Niepodległości” (11 plansz 90x100 cm) - poświęcona procesowi odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.
+ „Barwa i tradycja 9 pułku strzelców konnych” (12 plansz 100x100 cm) - poświęcona
9 psk i 9 psk AK
+ „Z dziejów grajewskiej OSP 1900-1939” (12 plansz papierowych 70 x 90 cm) – poświęcona
grajewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
W 2010 r. wystawy GIH obejrzało łącznie: 2054 osoby. W poszczególnych miesiącach przedstawiało się to następująco: I – 99 osób, II – 215 osób, III – 141 osób, IV – 532 osoby, V – 194
osoby, VI – 162 osoby, VII – 21, VIII – 54, IX – 296, X – 194, XI – 126, XII - 20. Statystyka
prowadzono jest na podstawie wpisów odwiedzających do zeszytu odwiedzin. Nie wszyscy jednak się wpisują stąd faktyczna liczba odwiedzający jest o ok. 10% większa niż podana powyżej.
Liczby podane powyżej dotyczą wyłącznie osób odwiedzających sale ekspozycyjne, gdyż osoby
uczestniczące w wydarzeniach organizowanych przez GIH w sali konferencyjnej nie są objęte
systemem ewidencji. W wydarzeniach tych w roku 2010 uczestniczyło w sumie ok. 300 osób.

Projekty:
Projekty zrealizowane:
Grajewo na starej fotografii - to projekt, który był realizowany przy współpracy z "Gazetą
Współczesną" w okresie 18 I - 17 II 2010 r. Składało się na niego 15 reprodukcji kart pocztowych z widokami Grajewa z początku XX wieku, które ukazywały się w lokalnym wydaniu
"Gazety Współczesnej".
Żyjemy Razem - to projekt realizowane w okresie II – VI 2010 r. Miał na celu zapoznanie
uczestniczących w nim osób z wielokulturowym charakterem Podlasia w aspekcie historycznym
i współczesnym oraz szeroko rozumianą edukację, zmierzającą do uświadomienia mieszkańców
województwa podlaskiego, że dzięki dialogowi pomiędzy ludźmi różnych wyznań, narodowości,
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ras, kultur możliwa jest bezkonfliktowa koegzystencja. Głównym koordynatorem realizacji projektu w Grajewie była Grajewska Izba Historyczna przy współpracy z Miejskim Domem Kultury
i Urzędem Miasta Grajewo. Do udziału w projekcie została zaproszona grupa młodzieży szkół
gimnazjalnych z terenu miasta. W pierwszym z etapów, realizowanym w okresie ferii zimowych,
młodzież wzięła udział m.in. w warsztatach poruszających tematykę dyskryminacji, tolerancji
oraz stereotypów i uprzedzeń; warsztatach dotyczących wielokulturowej przeszłości miasta Grajewo; wycieczkach do Tykocina, Supraśla i Kruszynian. Po realizacji tego etapu młodzież pod
kierunkiem lokalnych plastyków w okresie luty-kwiecień 2010 r. wzięła udział w próbie graficznego przekazania idei wzajemnego współistnienia j koegzystencji, czego efektem były prace
plastyczne poruszające, tę tematykę. Projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Podlaskiego w kwocie 5500,00 zł.
Projekty w trakcie realizacji:
Nasi Pedagodzy - Celem projektu jest zebranie wszelkich dostępnych informacji i materiałów
dotyczących uczących w grajewskim LO im. M. Kopernika nauczycieli. Chcielibyśmy, by efektem końcowym projektu było powstanie na 100-lecie szkoły możliwie kompletnego słownika
biograficznego profesorów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Grajewie. Projekt jest realizowany przy współpracy z LO im. M. Kopernika w Grajewie i portalem
internetowym www.grajewiak.pl
Członkowie POW regionu grajewskiego - to projekt, którego pomysł narodził się w związku z
obchodami 90-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 2008 roku. Głównym jego celem
jest pozyskanie informacji o członkach Polskiej Organizacji Wojskowej z terenu ówczesnego
powiatu szczuczyńskiego oraz samej działalności lokalnego obwodu POW w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości. Obok pozyskiwania materiałów „rodzinnych” prowadzimy
również szczegółową kwerendę w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego, głównie w
zakresie zachowanych akt personalnych i odznaczeniowych dot. Medalu i Krzyża Niepodległości. Mamy nadzieję, że efektem końcowym projektu będzie książkowa publikacja w formie
„Słownika POW-iaków regionu grajewskiego”. Głównym koordynatorem realizacji projektu
obok Grajewskiej Izby Historycznej jest również Towarzystwo Miłośników Rajgrodu.
Pradziad - W związku z co raz bardziej popularnymi w naszym społeczeństwie „szukaniem
swoich korzeni”, czyli amatorskimi badaniami genealogicznymi, do Grajewskiej Izby Historycznej zwracają się liczne osoby z Polski i za granicy z się z zapytaniami odnośnie pochodzących z
Grajewa swych przodków. W celu wyjścia naprzeciw tym potrzebom zrodził się pomysł opracowania bazy danych osób, występujących w zachowanych grajewskich księgach metrykalny
(chrztu, zgonu i ślubu) z okresu do przełomu XIX i XX wieku. Księgi te w zależności od okresu,
którego dotyczą znajdują się m.in. w Archiwum Państwowym w Łomży, Archiwum Diecezjalnym w Łomży i Archiwum parafialnym kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. Jest
to zadanie żmudne i pracochłonne, ale liczymy na to, że dzięki współpracy z ww. archiwami uda
nam się w okresie 2-3 lat stworzyć taka bazę, którą będziemy sukcesywnie publikować także w
Internecie. W chwili obecnej na stronie GIH umieszczone są już indeksy nazwisk z ksiąg
chrztów z lat 1826-1830 i 1845-1861.
Grajewskie spotkania z historią
To projekt zainicjowany równo w rocznicę funkcjonowania Grajewskiej Izby Historycznej. Polega on na cyklicznych spotkaniach poświęconych szeroko rozumianej historii bliskiej i dalekiej;
Naszą ideą jest, by w spotkaniach tych prowadzonych w otwartej formule uczestniczyli pasjonaci i historycy zarówno ci lokalni, jak i powszechnie rozpoznawalni w naszym kraju, którzy podzieliliby się posiadaną wiedzą i swoimi dokonaniami z wszystkimi zainteresowanymi miesz-
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kańcami naszego miasta i regionu. Zarówno w „Gazecie Grajewskiej” jak i „Tygodniku Grajewskim” są już stałe rubryki poświęcone historii lokalnej, pora też, by ich rozwinięciem były spotkania „na żywo”, gdzie każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w dyskusji poświęconej
poruszanym tematom. W roku 2010 w ramach projektu odbyło się jedno spotkanie.

Działalność wydawnicza:
od V 2010 r. – dyrektor GIH regularnie opracowuje stronę historyczną w „Tygodniku Grajewskim”
IX 2010 r. – Grajewska Izba Historyczna była współwydawcą monografii powiatu grajewskiego
pt: „Z dziejów powiatu grajewskiego” autorstwa T.Dudzińskiego i K.Sychowicza. Głównym
wydawcą publikacji jest Starostwo Powiatowe w Grajewie.

Pozostałe:
Archiwum i Biblioteka
Posiadany księgozbiór składa się z ponad 2100 woluminów, które dotyczą głównie tematyki
historycznej i militarnej. W zbiorach znajdują się również regularnie ukazujące się periodyki dot.
historii Polski oraz czasopisma kombatanckie i regionalne. GIH posiada również bogate zbiory
archiwalne. Składają się na nie zdjęcia (oryginały i kopie), wspomnienia, wywiady, wycinki z
gazet oraz kserokopie osób związanych w Ziemią Grajewską. GIH dysponuje również materiałami z historii KBŻ 9PSK i 9PSK AK oraz Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Grajewo. Zbiory archiwum to także prace magisterskie i opracowania dotyczące Ziemi Grajewskiej,
wypisy z prasy regionalnej z okresu II RP oraz okupacji sowieckiej 1939-1941.
Wszystkie posiadane materiały są całkowicie bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom. W okresie sprawozdawczym z zasobów Archiwum i Biblioteki skorzystało
łącznie 45 osób.
Pozyskiwanie eksponatów i materiałów
W okresie sprawozdawczym pozyskano do zbiorów Izby 39 szt. nowych eksponatów. W tym
20 szt. przekazano nieodpłatnie, zaś 19 szt. zakupiono ze środków własnych GIH.
Stan posiadanych zbiorów na koniec 2010 r. w poszczególnych działach przedstawiał się następująco: Odznaczenia – 354 szt., Broń – 46 szt., Dokumenty – 238 szt., Elementy umundurowania – 65 szt., Inne – 91 szt., Fotografie – ok. 1500 szt., Archiwum – ok. 5 mb
W chwili obecnej po opracowaniu instrukcji pozyskiwania i gromadzenia zbiorów oraz ksiąg
inwentarzowych trwają prace końcowe nad dokumentacja fotograficzną wszystkich eksponatów
i wypełnieniem dla każdego z nich karty katalogowo-inwentarzowej.
Pracownicy GIH prowadzą również regularne kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, Archiwum Państwowym w Ełku, Archiwum Państwowym w Łomży.
Inne:
+ Została opracowane logo i firmówka GIH oraz stworzona strona internetowa
www.gih.grajewo.pl wraz z adresem e-mail: poczta@gih.grajewo.pl
+ Siedziba GIH jest miejscem stałych spotkań organizacji kombatanckich i Związku Emerytów.
+ Informacje o wydarzeniach w siedzibie GIH są na bieżące zamieszczane na portalach internetowych: www.gih.grajewo.pl, www.grajewo.pl, www.grajewo24.pl, www.zyciegrajewa.pl,
www.e-grajewo.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.e-kultura.pl, www.grajewiak.pl, w lokalnej
prasie „Gazeta Współczesna”, „Kontakty”, „Tygodnik Grajewski”, „Gazeta Grajewska”, oraz
okazjonalnie w lokalnej Telewizji Białystok i Radiu Białystok.
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