SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
GRAJEWSKIEJ IZBY HISTORYCZNEJ
W OKRESIE I-XII 2015 ROKU
Zgodnie z zapisami statutowymi GIH prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie
gromadzenia, trwałej ochrony i promowania dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa
miasta i regionu. Realizacji tych celów statutowych służą działania podejmowane przez GIH,
do których należą m.in.

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
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. Składają się na nią broń i jej
elementy oraz eksponaty ukazujące wielorakość aspektów militarnej przeszłości regionu grajewskiego.

Czasowe:
„Bożnice drewniane” (24.01 – 21.02.2015 r.)
Wystawa przygotowana przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Na kilkudziesięciu
wielkoformatowych planszach prezentowane były zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii
Nauk. Widniały na nich świątynie żydowskie z 22 miejscowości z obszaru dawnej Korony Polskiej i
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz interesujących pod względem architektonicznym elementy wyposażenia wnętrz synagog

„W cieniu wielkiej wojny” (7.03 – 11.04.2015 r.)
Wystawa przygotowana przez Grajewską Izbę Historyczną. Składały się na nią zdjęcia oraz karty pocztowe z terenu powiatu z lat 1915-1918. Uzupełnieniem wystawy był tekst poświęcony poszczególnym
wątkom, związanym z I wojną światową na terenie Grajewa i okolic. Na wystawie znalazły się również
wzmianki prasowe z ilustracjami i zdjęciami.

„Fundator i jego fundacja …” (16.04 – 16.05.2015 r.)
Wystawa została przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Narodowego i przybliża problematykę działalności fundatorskiej, prowadzonej na naszych ziemiach, od początków panowania państwa polskiego
poprzez kolejne stulecia; Do prezentowanych grup należeli tacy fundatorzy, jak: władcy, możnowładcy,
rycerstwo i szlachta, duchowieństwo, mieszczanie, a także chłopi i fundator zbiorowy, jakim był naród.
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„Projekty realizowane z funduszy unijnych” (25 – 29.05.2015 r.)
Wystawa plenerowa przedstawiająca zdjęcia projektów zrealizowanych na terenie woj. podlaskiego ze
środków unijnych.

„Gmina Grajewo z lotu ptaka” (06.2015 r.)
Wystawa plenerowa fotografii Karola Szymanowskiego przedstawiające tereny gminy Grajewo z lotu
ptaka.

„Wojsko Księstwa Warszawskiego w kampanii 1812 r.” (01 – 31.07.2015 r.)
Wystawa przygotowana przez Muzeum Wojska w Białymstoku, a jej głównym celem było przybliżenie
roli Polaków w wydarzeniu, które nie tylko były punktem zwrotnym w całym okresie wojen Napoleońskich, ale również przesądziły o ówczesnym kształcie Europy na następne dekady. Zorganizowanie tak
ogromnego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony Polaków z Księstwa Warszawskiego, utworzonego po pokoju w Tylży 1807 roku.

„Grajewo IX 1939 r.” (09.2015 r.)
Wystawa plenerowa prezento3wana na ogrodzeniu boiska ZSM nr 3. Składała się ona z 11 wielkoformatowych banerów, przedstawiających fotografie zniszczonego Grajewa z IX 1939 r.

„ppor. pilot Kazimierz Sztramko – As polskiego lotnictwa” (22.09 – 24.10.2015 r.)
Wystawa prezentowała sylwetkę urodzonego w 1915 r. w podgrajewskich Boguszach Kazimierza
Sztramko. Był on pilotem lotnictwa polskiego, który brał udział w walkach kampanii wrześniowej 1939
r., w walkach we Francji, Bitwy o Anglię oraz „Cyrku Skalskiego” w Północnej Afryce. Dzięki swoim
osiągnięciom podczas II wojny światowej znalazł się w gronie Asów polskiego lotnictwa. Obok licznych
fotografii na wystawie prezentowane były również pamiątki związane z postacią Kazimierza Sztramko
przekazane w dniu 20 września br. przez potomków pilota.

„Sport w wojsku II RP” (2 – 30.11.2015 r.)
Wystawa zaprojektowana przez pracowników Muzeum Wojska w Białymstoku. Przedstawiono na niej
bardzo szeroki związany z uprawianiem różnych dyscyplin w polskich siłach zbrojnych. Wystawa poruszała również aspekty związane z Białymstokiem, m. in. budowy boiska 42 pułku piechoty oraz genezy
BKS Jagiellonia. Treść części plansz dotyczyła sukcesów Polaków na Igrzyskach Olimpijskich. Przedstawiono również kwestię ofiar, poniesionych przez polskich olimpijczyków podczas drugiej wojny światowej.

Do wypożyczenia:
Tematyczne wystawy własne GIH wykonane w formie planszowej, po zakończonej ekspozycji
stanowią bazę ekspozycji objazdowych, które są wypożyczane zainteresowanym szkołom, organizacjom czy instytucjom kultury. Wystawami tymi są:
+ „Sztetl Grajewo”
+ „Drogi do Niepodległości”
+ „Barwa i tradycja 9 pułku strzelców konnych”
+ „Z dziejów grajewskiej OSP 1900-1939”
+ „Świat, poema naiwne Czesława Miłosza”
+ „Straż Graniczna II RP”
+ „Grajewska X Muza”
+ „Społem” w Grajewie (1913-2013)
+ „Grajewo – IX 1939 r.”
+ „90-lecie Korpusu Ochrony Pogranicza”
+ „Warmia” Grajewo (1924-2014)”
+ „ppor. pilot Kazimierz Sztramko – As polskiego lotnictwa”
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Wydarzenia własne:
6.01.2015 r. – Koncert kolęd
Wieczór święta Trzech Króli w Grajewskiej Izbie Historycznej stał się okazją do przeżycia jeszcze raz
podniosłego nastroju, wysłuchania kolęd i pastorałek w wykonaniu grajewskich solistek ze Stowarzyszenia „Kultura niezależna”; Koncert dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń;

20.01.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
Tym razem w ramach przeglądu klasycznych filmów kina PRL zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu
„Salto” w reż. T. Konwickiego.

01/02.2015 r. – Ferie zimowe z GIH
W ramach ferii zimowych chętne osoby odwiedzające GIH mogły codziennie skorzystać m.in. z przygotowanych dla nich: kolorowanek historycznych, gier planszowych o tematyce historycznej oraz puzzli
3D. Poza tym w dniach 27 I i 3 II zorganizowano miniwarsztaty „Muzeum od kuchni” – czyli zanim eksponat trafi na wystawę, w dniu 30 I odbyła się wycieczka ścieżką „Historyczne Grajewo”.

24.01.2015 r. – otwarcie wystawy „Bożnice drewniane”
Dnia 24 stycznia 2015 roku w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt.
„Bożnice drewniane”. Gości przywitał dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej, a następnie przedstawicielka Centrum im. Ludwika Zamenhofa, pani Magdalena Urbańska, wprowadziła zebranych w tematykę
wystawy. Podczas zwiedzania można było zadawać pytania, związane z prezentowanymi świątyniami, a
także tradycją i religią żydowską. Każdy zainteresowany mógł nabyć katalog wystawy, w którym oprócz
ilustracji, zawarto tekst, dotyczący historii bożnic.

6.02.2015 r. – warsztaty samolotowe dla dzieci
Ostatnim epizodem zorganizowanych przez naszą placówkę "Ferii zimowych z GIH" były "Warsztaty
samolotowe"; Odbyły się one w piątek 6 lutego i były prowadzone przez gości z Krakowa; Uczestnicy
warsztatów mieli na początku możliwość zapoznania się z krótką historią początków lotnictwa; Następnie
pod czujnym okiem instruktorów, samodzielnie lub przy pomocy rodziców mieli możliwość złożenia
wybranego przestrzennego modelu samolotu z okresu I wojny światowej; Na zakończenie każdy z
uczestników wziął udział ze swoim modelem w grze odzwierciedlającej potyczkę powietrzną. Nagrodą
dla wszystkich uczestników była możliwość zabrania wykonanego modelu do domu.

17.02.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
Tym razem w ramach przeglądu klasycznych filmów obejrzano jeden z klasycznych filmów PRL.

7.03.2015 r. – Grajewskie spotkania z historią
Pierwszym elementem spotkania było otwarcie wystawy poświęconej dziejom powiatu szczuczyńskiego
w latach I wojny światowej. Z tej okazji dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej dr Tomasz Dudziński
wygłosił referat „W cieniu wielkiej wojny – powiat szczuczyński w trakcie pierwszomajowej okupacji
niemieckiej”. Kolejnym elementem spotkania był referat „Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec”. Prelekcji towarzyszyła prezentacja z miejsc (m.in. cmentarzy), w których dokonywano badań archeologicznych. Autorką referatu była dr Małgorzata Karczewska, pracownik naukowa Uniwersytetu w Białymstoku.

17.03.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
Tym razem w ramach przeglądu klasycznych filmów kina PRL zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu
„Matka Joanna od aniołów” w reż. J. Kawalerowicza.

10.04.2015 r. – Finał konkursu „Ziemia grajewska –moja mała Ojczyzna”
W dniu 10 kwietnia odbył się finał powiatowy XI edycji konkursu „Ziemia Grajewska - moja Mała Ojczyzna” zorganizowanego przez: Grajewską Izbę Historyczną, LO im, Mikołaja Kopernika w Grajewie i
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Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie; Konkursu został objęty patronatami honorowymi Starosty
Grajewskiego i Burmistrz Miasta Grajewo; Z wcześniej przeprowadzonych eliminacjach na poziomie
szkolnym do finału powiatowego zakwalifikowało się 37 uczestników; Uczestnicy tego finału w godz.
10.00-11.00 rozwiązywali test tematyczny w budynku LO im. M. Kopernika. Natomiast ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyła się o godz. 12:00 w siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej.

14.04.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
Tym razem w ramach przeglądu klasycznych filmów kina PRL zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu
„Rejs” w reż. M. Piwowskiego.

2.05.2015 r. – piknik „Święto Flagi”
Piknik odbył się na placu GIH. W jego ramach miał miejsce koncert Orkiestry dętej OSP, zabawy, konkursy i animacja dla dzieci (w tym „dmuchańce”). Piknik upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze.

8.05.2015 r. – 70. rocznica rozbicia PUBP
W dniu 8 V 2015 roku Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK wspólnie z Grajewską Izbą Historyczną i Białostockim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowało obchody 70 rocznicą rozbicia PUBP
przez podziemie niepodległościowe. Pierwszą ich częścią była rekonstrukcja akcji rozbicia Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie; Odbyła się ona na jednej z grajewskich ulic i przyciągnęła sporą ilość publiczności; Wzięli w niej udział członkowie GRH 9 PSK z Grajewa oraz zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych z: Ostrołęki, Suwałk i Warszawy oraz członkowie grup teatralnych
MDK w Grajewie; Z kolei o godz. 13:30 w Grajewskiej Izbie Historycznej rozpoczęła się konferencja
naukowa. W jej trakcie referaty wygłosili: dr Waldemar Brenda, dr hab. Krzysztof Sychowicz, dr Tomasz
Dudziński, dr Marcin Zwolski, dr hab. Małgorzata Grupa. Licznie zebranej publiczności została także
zaprezentowana publikacja pt: „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie (1945-1956)
wydana wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK i Oddział Białostocki IPN.

16.05.2015 r. – „Noc Muzeów”
W sobotę 16 maja Grajewska Izba Historyczna po raz kolejny włączyła się w ogólnoeuropejską akcję,
jaką jest „Noc Muzeów”; Tradycyjnie już patronowało jej hasło „Przyjdź i dotknij historii” W tym roku
tematem przewodnim była archeologia; Dzięki ekipie archeologów z Torunia oraz pracownikom GIH
przygotowano bogaty program, w którym każdy odwiedzający GIH, bez względu na wiek, znalazł coś dla
siebie; Najmłodsi miło spędzili czas w rodzinnym kąciku historycznym, młodzież zaś wysłuchała krótkiego referatu poświęconego podstawom archeologii oraz wzięła udział w praktycznych warsztatach tkania na krosnach tabliczkowych; Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszył się jednak wykład
prowadzony przez dr hab. Małgorzatę Grupę „Historia ubioru dworskiego od XI do XIX w.”, który został
połączony z praktycznym pokazem mody. Na zakończenie tegorocznej „Nocy Muzeów” najbardziej wytrwali zostali, by obejrzeć film dokumentalny o tematyce archeologicznej.

19.05.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
Tym razem w ramach przeglądu klasycznych filmów kina PRL zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu
„Pociąg” w reż. J. Kawalerowicza.

20.05.2015 r. – „Uwaga (cool)tura”
W dniu 20 maja 2015r. o godz. 17.00 w Grajewskiej Izbie Historycznej, odbyło się kolejne spotkanie z
cyklu "Uwaga (cool)tura", poświęcone niekonwencjonalnym formom sztuki zakończone minirecitalem.
Gościem specjalnym spotkania była Marta Andrzejczyk - olsztyńska pieśniarka i aktorka. Głównym
organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Kultura niezależna”.

24.05.2015 r. – koncert „Cudownych rodziców mam”
Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca zorganizowany przez Grajewską Izbę Historyczną oraz Stowarzyszenie KULTURA NIEZALEŻNA. Ten piękny koncert dla rodziców był wyrazem wdzięczności za trud
włożony w wychowanie oraz okazaniem im niezmierzonych pokładów miłości i serdeczności..
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16.06.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
Tym razem w ramach przeglądu klasycznych filmów kina PRL zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu
„Ostatni dzień lata” w reż. T. Konwickiego.

20.06.2015 r. – Święto 9 PSK i Piknik z „LIM-kiem”
W sobotę 14 czerwca odbyły się w Grajewie coroczne obchody Święta 9 Pułku Strzelców Konnych, oddziału kawalerii stacjonującego w naszym mieście w latach 1924-1939. Tradycyjnie już uroczystość rozpoczęła się zbiórką uczestników na placu przed Urzędem Miasta. Następnie zorganizowana kolumna
uczestników rozpoczęła przemarsz przez miasto do kościoła pod wezwaniem MBNP, gdzie odbyła się
msza święta w intencji byłych żołnierzy 9 PSK i 9 PSK. Po mszy zebrani udali się na teren ZS nr 2
im. 9 PSK, gdzie była kontynuowana oficjalna część uroczystości.
Drugą częścią obchodów Święta 9 Pułku Strzelców Konnych w dniu 20 czerwca w Grajewie był „Piknik
z LIM-kiem”, który odbył się w parku przy ul. Wojska Polskiego. Został on zorganizowana przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK oraz Grajewskiej Izby Historycznej i była zwieńczeniem 16 miesięcznych prac nad remontem samolotu SBLim-2A o numerze bocznym 3303. W jego ramach zostało
przygotowanych wiele atrakcji dla młodszych i starszych. Można było również poczęstować się przygotowaną na tę okazję grochówką. Każdy chętny miał też okazję zasiąść w kabinie samolotu i chociaż przez
chwilę poczuć się jak pilot albo nawigator. Trochę starsi korzystali z możliwości porozmawiania z naszymi gośćmi honorowymi Panami Edwardem Szymlą i Janem Chumskim, którzy w czasie swojej służby
w wojsku byli mechanikami lotniczymi i opiekowali się właśnie naszym samolotem.

07-08.2015 r. – Wakacje w GIH
Oferta wakacyjna została przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Kultura Niezależna” wg następującego programu:
9 lipca – letnie kino historyczne
14 lipca – wycieczka ścieżką „Historyczne Grajewo”
16 lipca – miniwarsztaty „Muzeum od kuchni
23 lipca – warsztaty gitarowe
27-28 lipca – warsztaty teatralnei
31 lipca – warsztaty wokalne
6 sierpnia – letnie kino historyczne
14 sierpnia – karaoke
18 sierpnia – wycieczka ścieżką „Historyczne Grajewo”
25 sierpnia – miniwarsztaty „Muzeum od kuchni
we wszystkie pozostałe dni zainteresowani mogli skorzystać z tzw. kącika historycznego.

08.09.2015 r. – Obchody rocznicowe bitwy 9 PSK AK na Grzędach
Grajewska Izba Historyczna była współorganizatorem uroczystości rocznicowych bitwy 9 PSK AK na
Grzędach – 8/9 IX 1944 r.

17.09.2015 r. – 76. rocznica agresji ZSRR na Polskę
W dniu 17 września 2015 roku w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie okolicznościowe z
okazji 76 rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę; W programie przygotowano projekcję
dwóch filmów. Pierwszym z nich był film „Tarcza Rzeczypospolitej” w reż. Andrzeja Sikorskiego – film
poświęcony żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza oraz ich walkom z Sowietami na Kresach we IX
1939 roku. Drugim filmem był film „Krew na bruku - Grodno 1939” w reż. Roberta Miękusa. Po filmach
nastąpiła krótka dyskusja na temat prezentowanych filmów, refleksje, przemyślenia.

22.09.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
W tym sezonie decyzją członków DKF skupiamy się na przeglądzie klasycznych filmów kina radzieckiego. Podczas pierwszego po wakacyjnej przerwie spotkania zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu pt.
„Kaukaska branka, czyli nowe przygody Szurika”.
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26.09.2015 r. – konferencja naukowa „Tajemnice szczuczyńskich krypt”
Była to już trzecia konferencja, podsumowująca wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach
2012-2014 w kryptach szczuczyńskiej świątyni przez zespół badawczy z UMK w Toruniu pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Grupy. W dniu 26 września 2015r. w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyła się
trzecia już Konferencja naukowa „Tajemnice szczuczyńskich krypt”. Pierwszy referat wygłosiła dr hab.
Małgorzata Grupa - „Strój zachodni w pochówkach szczuczyńskich”, kolejny dr Tomasz Dudziński „Identyfikacja zmarłych z krypt kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie w świetle źródeł pisanych”,
Sebastian Nowak - „Szata grobowa – potencjalne źródło wiedzy o wymiarach i kształcie ciała człowieka
w przeszłości” pierwszą część konferencji zamykał mgr Dawid Grupa - „Konserwacja zabytków organicznych na przykładzie obuwia skórzanego”. Po przerwie kawowej drugą część rozpoczął mgr Marcin
Nowak - „Szkaplerze szczuczyńskie (cz. 2)”, po nim prezentowała się mgr Magdalena Majorek - „Pasy
kontuszowe w pochówkach z krypt kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie”, w programie przewidziano również referat mgr Magdalena Przymorska-Sztuczka - „Obrazki z wizerunkami świętych w pochówkach osób dorosłych w Szczuczynie”, z powodu choroby koleżankę zastąpił mgr Marcin Nowak.
Każdy z prezentowanych referatów cieszył się dużym zainteresowaniem gości, przygotowane prezentację
pokazywały przepiękne zdjęcia z prezentowaną tematyką. Każdy z referujących chętnie odpowiadał na
zadawane przez publiczność pytania

28.09.2015 r. – „Uwaga (cool)tura”
28 września w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Uwaga (cool)tura”
zorganizowane przez Stowarzyszenie “Kultura Niezależna” przy współpracy z Grajewską Izbą Historyczną; Naszym gościem była Pani Iwona Karlicka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; aktualnie
aktorka Teatru im Jaracza w Łodzi;

17.10.2015 r. – Grajewskie spotkania z historią
Dnia 17 października 20015 r. w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Grajewskie spotkania z historią”. Ponieważ jeden z prelegentów z przyczyn losowych nie mógł przybyć
na zaplanowane spotkanie, to tym razem zebranym został zaprezentowany tylko jeden referat. Był to
referat pt. „Gry i zabawy dzieci z miejscowości nadbiebrzańskich w I połowie XX wieku” i został przygotowany oraz wygłoszony przez Pana Jarosława Marczaka. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna. Po wygłoszeniu referatu nastąpiła ożywiona dyskusja ze strony zgromadzonych gości.

23.10.2015 r. – spotkanie autorskie z A. Czajkowskim
Spotkanie autorskie z Panem Antonim Czajkowskim połączone było z promocją jego książek „Wierszem…” oraz „Australijczyk”. W role prowadzącego spotkania wcielił się Prezes Towarzystwa Przyjaciół
9 Pułku Strzelców Konnych, pan Antonii Dudziński, który był współorganizatorem wieczoru. Pan Antonii Czajkowski opowiedział o tym jak zrodził się pomysł na napisanie wierszy, o swoich przygodach z
pisaniem, o sobie, swoim życiu artystycznym, swoich planach, marzeniach. W trakcie spotkania zagrał
również dwa utwory, w tym jeden na życzenie zgromadzonych gości.

27.10.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
W ramach przeglądu filmów kina radzieckiego zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu pt. „Iwan Wasiljewicz zmienia zawód”.

13.11.2015 r. – „Uwaga (cool)tura”
Spotkanie było zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Kultura Niezależna”.
Gościem spotkania był p. Artur Żymełka, absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu i Konserwatorium w Sankt Petersburgu, laureat Międzynarodowych Konkursów Choreograficznych w Baku i
Stuttgarcie. Aktualnie kierownik baletu Teatru Muzycznego w Łodzi. Uhonorowany tytułem „Choreograf
roku 2013.” Pan Artur Żymełka opowiadał zebranym gościom o swoim życiu, jak został choreografem,
pracy z ludźmi, swoich marzeniach.
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17.11.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
W ramach przeglądu filmów kina radzieckiego zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu pt. „Brylantowa
ręka”.

28.11.2015 r. – Grajewskie spotkania z historią
Tym razem gośćmi byli dwaj doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan Krzysztof Cackowski wygłosił referat pt. “ Badania na zamkach krzyżackich
prowadzone przez Zakład Architektury UMK w Toruniu”, zaś Pan Marcina Nowaka pt. “Kościół
jako miejsce pochówku w świetle badań archeologicznych”
15.12.2015 r. – spotkanie DKF „W starym kinie”
W ramach przeglądu filmów kina radzieckiego zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu pt. „Ojciec żołnierza”.

Udział w wydarzeniach zewnętrznych:
+ 10.01.2015 r. udział dyrektora GIH w „opłatku kombatanckim”
+ 3.02.2015 r. lekcja historyczna dla harcerzy uczestniczących w zimowisku w ZSM nr 2
+ 14.05.2015 r. prelekcja historyczna dla członków sekcji emerytów ZNP
+ 24.09.2015 r. GIH współorganizatorem uroczystości przyjęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia
Składowi Osowiec
+ 14-16.03.2015 r. udział dyrektora GIH w darmowym szkoleniu „Jak skutecznie prowadzić archiwum
społeczne?” prowadzonym przez Ośrodek „Karta”. Wymiernym efektem udziału w projekcie jest założenie w oparciu o zbiory GIH "Centralnego Archiwum Tradycji Lokalnej". Zapraszamy do śledzenia
strony www.grajewo.archiwa.org
+ 28-29.03.2015 r. GIH przygotowała ulotkę dot. historii Grajewa i była czynna trakcie ŚDM
+ 5.05.2015 r. stoisko promocyjne GIH w trakcie Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
+ 30.05.2015 r. udział dyrektora w grupie eksperckiej opracowującej propozycję zmian w Ustawie o archiwach
+ 7.06.2015 r. stoisko promocyjne GIH w trakcie pikniku rodzinnego w Parku Wolności
+ 25-26.05.2015 r. udział dyrektora GIH w konferencji IPN w B-stoku „Śladami zbrodni”
+ 16.09.2015 r. udział przedstawiciela GIH w Narodowym Czytaniu w MBP
+ 20.09.2015 r. udział GIH (poprzez organizację okolicznościowej wystawy” w Dożynkach powiatowych
+ 24.10.2015 r. udział dyrektora GIH w I Kongresie Archiwów Społecznych w Muzeum „POLIN”
+ 9-11.2015 r. dyrektor GIH uczestniczy w cyklu 3 spotkań szkoleniowych organizowanych przez WOAK i NCK pt: „Zaproś nas do siebie”
+ 30.10-1.11.2015 r. udział w kweście na renowację zabytków grajewskiego cmentarza parafialnego
+ 9.11.2015 r. lekcja historyczna z okazji Święta Niepodległości w ZSM nr 1

Frekwencja:
Statystyka odwiedzin sal ekspozycyjnych prowadzona jest na podstawie wpisów odwiedzających do
odpowiedniego zeszytu. Nie wszyscy jednak się wpisują stąd faktyczna liczba odwiedzający jest o ok.
10% większa niż wpisanych w zeszyt. Osoby uczestniczące w wydarzeniach organizowanych przez GIH
w sali konferencyjnej lub na placu Izby nie są objęte zeszytowym systemem ewidencji. Ich ilość jest jednak notowana na potrzeby własnej sprawozdawczości w „Dzienniku działalności kulturalnej GIH”.
Analogicznie prowadzone jest ewidencja ilości osób w wydarzeniach zewnętrznych, w których uczestniczy GIH. Szczegółowo frekwencja ta w okresie sprawozdawczym wyglądała następująco:
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2015 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM:

Sale
wystawowe
71
176
141
140
117
67
180
27
232
446
49
13
1659

Wydarzenia
własne GIH
117
38
57
8
425
10
30
122
68
66
10
951

Udział w wydarzeniach
poza siedzibą GIH
0
170
0
40
165
400
0
0
400
0
150
1325

Projekty:
Nasi Pedagodzy - Celem projektu jest zebranie dostępnych informacji i materiałów dotyczących uczących w grajewskim LO im. M. Kopernika nauczycieli. Projekt jest realizowany przy współpracy z LO
im. M. Kopernika w Grajewie i portalem internetowym www.grajewiak.pl W chwili obecnej trwa gromadzenie danych dot. kolejnych osób.
Członkowie POW regionu grajewskiego – Celem projektu jest zebranie informacji nt. członków POW
z terenu powiatu szczuczyńskiego. W roku 2011 zakończył się I etap tego projektu, a jego efekty zostały
zawarte w I tomie słownika biograficznego członków szczuczyńskiego obwodu POW „Stanęli o Polskę
się bić…”. W chwili obecnej trwa dalsze gromadzenie danych dot. kolejnych osób.
Pradziad - W związku z co raz bardziej popularnymi w naszym społeczeństwie „szukaniem swoich korzeni”, czyli amatorskimi badaniami genealogicznymi, 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.
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.
DKF „W starym kinie” – To cykliczne, co miesięczne spotkania miłośników sztuki filmowej. Członkowie DKF skupiają się na oglądaniu filmów „z myszką”. Każdorazowo po prezentacji filmu odbywa się
również dyskusja.

Pozostałe:
Archiwum i Biblioteka
Posiadany księgozbiór składa się z ok. 2500 woluminów, które dotyczą głównie tematyki historycznej
i militarnej. W zbiorach znajdują się również 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 materiałów dot. osób związanych z Ziemią Grajewską. GIH dysponuje również materiałami z historii KBŻ 9PSK i 9PSK AK oraz ŚZŻ AK Obwód Grajewo, duża kolekcją dokumentów (ponad 30 segregatorów) związanych z formacjami ochrony granic
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z okresu II RP. Zbiory archiwum to także prace magisterskie i opracowania dotyczące Ziemi Grajewskiej,
wypisy z prasy regionalnej z okresu XIX w., II RP oraz okupacji sowieckiej 1939-1941 (ok. 1000 stron).
Wszystkie posiadane materiały są całkowicie bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom. W okresie sprawozdawczym z zasobów Archiwum i Biblioteki skorzystało łącznie ok. 75 osób

Pozyskiwanie eksponatów i materiałów
Pracownicy GIH prowadzą regularne kwerendy w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum
Państwowym w Białymstoku, Archiwum Państwowym w Ełku, Archiwum Państwowym w Łomży oraz
internetowych bibliotekach cyfrowych.
Na bieżąco prowadzona jest też akcja pozyskiwania i częściowego zakupu nowych eksponatów. Stan
pozyskanych i posiadanych eksponatów przedstawia się następująco.
Dział

Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2015 r.

Przybyło

Odznaczenia

444

465

21

Broń

52

54

2

Dokumenty

511

542

31

Elementy umundurowania

77

84

7

Inne

218

227

9

Banknoty i monety

141

146

5

Plomby

98

108

10

ok. 2600

ok. 2650

ok. 50

Fotografie

Inne
+ informacje o wydarzeniach organizowanych przez GIH są na bieżące zamieszczane na portalach internetowych: www.gih.grajewo.pl, www.grajewo.pl, www.grajewo24.pl, www.zyciegrajewa.pl, www.egrajewo.pl, www.iregionalni.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.e-kultura.pl, w lokalnej prasie „Gazeta
Współczesna”, „Kontakty”, „FOG”, „Rajgrodzkie Echa”, „Nowiny Grajewskie” oraz Radiu Białystok
i Radiu Nadzieja, okazjonalnie zaś w TVP Białystok;
+ GIH posiada własną stronę internetową www.gih.grajewo.pl na której zamieszczane są wszelkie bieżące informacje związane z jej działalnością. Od początku funkcjonowania strony (tj. od I 2010 r.) miała
ona ponad 444.500 odsłon (w okresie 2015 r. – 140.500 odsłon);
+ siedziba GIH jest miejscem stałych spotkań sześciu organizacji kombatanckich i Związku Emerytów
i Rencistów, Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego oraz instruktorów ZHP;
+ w roku 2015 r. GIH wydrukowała ulotkę dot. historii Grajewa oraz Szk. Podoficerów KOP w Osowcu;
+ dyrektor GIH był jednym z współautorów publikacji „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
w Grajewie (1945-1956)”, jego artykuł ukazał się także w wydawnictwie: „8/9 V 1945 r. - Wojna się
nie skończyła…”
+ dyrektor GIH był jednym z współautorów publikacji „Tajemnice szczuczyńskich krypt (tom III);

Grajewo, 12.01.2016 r.
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