SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
GRAJEWSKIEJ IZBY HISTORYCZNEJ
ZA OKRES I-XII 2013 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 właśnie celów statutowych służą działania podejmowane przez
GIH. Należą do nich 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. (W związku z przypadająca w 2014 r. 90. rocznicą przybycia 9 psk do Grajewa planowane jest zaprojektowanie
i wykonanie nowych plansz wystawowych)

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:
„Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej” (1.12.2012 – 12.01.2013 r.)

Wystawa przygotowana przez Muzeum w Bielsku Podlaskim; Ukazywała ona różne rodzaje
i sposoby wykonania ręcznika obrzędowego z tereny powiatu Bielsk Podlaski. Poza planszami tematycznymi na wystawie zostały zaprezentowane przykłady wykonania wspomnianych ręczników.

„Tajemnice szczuczyńskich krypt” (26.01 – 24.02.2013 r.)

Wystawa własna GIH prezentowała wyniki badań archeologicznych prowadzonych w kryptach pod prezbiterium kościoła p.w. imienia NMP w Szczuczynie. Obok dokumentacji fotograficznej na wystawie
zostały zaprezentowane pozyskane w trakcie prac oraz poddane pracom konserwacyjno - rekonstrukcyjnym eksponaty.

„Obława augustowska. Lipiec 1945” (28.02 – 30.03.2013 r.)

Wystawa panelowa przygotowana przez IPN o/Białystok, zawierająca m.in. krótki rys historyczny opisywanego wydarzenia, nazwiska 592 ofiar oraz nazwy miejscowości, z których pochodzili zabici. Ofiary
zostały upamiętnione krzyżem wzniesionym w Gibach. Otwarcie wystawy odbyło się z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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„W cieniu prawosławnych kopuł” (23.04 – 31.05.2013 r.)

Wystawa własna GIH prezentowała dewocjonalia prawosławne, pochodzące ze zbiorów Józefa Budzińskiego. Na wystawie można było również zobaczyć książki dotyczące prawosławia, opublikowane zarówno w języku polski, angielskim, jak i rosyjskim. Wszystkie wspomniane rzeczy zostały zebrane przez
autora wystawy podczas jego podróży, głównie po Białorusi. Ponadto na planszach można było obejrzeć
zdjęcia i opisy elementów obrzędowych. Poruszono w nich kwestię prawosławia ogólnie, a także dziejów
tej religii w Grajewie.

„Straż Graniczna II RP” (8.06 – 20.07.2013 r.)

Wystawa własna GIH składała się z 14 plansz tematycznych przygotowanych przez płk SG rez. Kajetana
Szczepańskiego. Ich tło stanowi stylizowana okładka przedwojennego czasopismo Straży Granicznej
„Czaty”. Treść plansz dotyczy opisów poszczególnych Inspektoratów Okręgowych, Centralnej Szkoły
Straży Granicznej, Zakładów Tresury Psów Służbowych. Osobno potraktowano opis i dokumentację fotograficzną związana z Komisariatem SG Grajewo.

„Ocalić od zapomnienia…” (12 – 19.08.2013 r.)

Wystawa Stowarzyszenia Odra-Niemen to opowieść o wciąż żyjących na Kresach Wschodnich II RP
Weteranach Armii Krajowej; Na trzydziestu planszach zamieszczono portrety Kresowych Żołnierzy wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, zarówno podczas Ich pobytów w Ojczyźnie, jak również podczas
licznych wyjazdów członków Stowarzyszenia na Kresy. To zresztą nie tylko portrety – to także Ich domy,
Ich spotkania, Ich radości i smutki; Fotografie uzupełnione są tekstami przybliżającymi powojenne losy
kresowych AK-owców.

„Grajewska X Muza” (29.08 – 28.09.2013 r.)

Wystawa własna GIH, w której na 5 planszach przedstawiona została historia kina w Grajewie od momentu jego powstania ok. 1924 r., aż po przełom lat 80' i 90' XX wieku. Na wystawę składają się liczne
fotografie budynku kina oraz osób związanych z jego działalnością. Dodatkowo wystawę uzupełniało
ponad 20 plakatów z okresu PRL filmów, które były emitowane w grajewskim kinie.

„Z dziejów polskiego aptekarstwa” (7.10 – 9.11.2013 r.)

Wystawa wypożyczona z Muzeum Farmacji, będącego oddziałem Muzeum Historycznego miasta stołecznego Warszawy. Wystawa składa się z plansz informacyjnych poświęconych poszczególnym aspektom problematyki farmaceutycznej i funkcjonowania aptekarstwa w okresie II RP. Uzupełnieniem informacji zawartych na planszach są eksponaty związane m.in. z wyposażeniem apteki z okresu II RP, choć
nie brakuje również przedwojennych leków, strzykawek, itp. Poza eksponatami wypożyczonymi z Muzeum Farmacji na wystawie prezentowane były również przedmioty i dokumenty związane z historią
aptekarstwa w Grajewie, pochodzące zarówno ze zbiorów GIH, jak i osób fizycznych.

„Społem” w Grajewie /1913-2013/” (12.12.2013 – 18.01.2014 r.)

Wystawa własna GIH, panelowa (13 plansz) zawierająca ułożone tematycznie fotografie związane ze
100-letnią historią grajewskiego „Społem” uzupełnione krótkim opisem historycznym. Wystawa prezentuje działalność handlową, wytwórczą, gastronomiczną, jak również udział grajewskiej spółdzielni
w życiu publicznym i kulturalnym miasta. Wystawa była również prezentowana w hallu MDK w Grajewie w trakcie uroczystych obchodów 100-lecia „Społem” w dniu 29.11.2013 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 90 x 100 cm) - poświęcona problematyce społeczności żydowskiej w Grajewie.
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+ „Drogi do Niepodległości” (11 plansz 90 x 100 cm) - poświęcona procesowi odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.
+ „Barwa i tradycja 9 pułku strzelców konnych” (12 plansz 100 x 100 cm) - poświęcona 9 psk
i 9 psk AK
+ „Z dziejów grajewskiej OSP 1900-1939” (12 plansz 70 x 90 cm) – poświęcona grajewskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej.
+ „Świat, poema naiwne Czesława Miłosza” (22 plansze 70 x 90 cm) – poświęcona poezji Miłosza z tomu „Świat poema naiwne”.
+ „Straż Graniczna II RP” (14 plansz 100 x 70 cm) – poświęcona SG okresu II RP oraz Komisariatowi SG Grajewo.
+ „Grajewska X Muza” (5 plansz 100 x 70 cm) – poświęcona historii grajewskiego kina od
momentu jego powstania ok. 1924 r. do lat 80’ i 90’ XX w.

Wydarzenia własne:
24.01.2013 r. – konferencja „Lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe szansą do wykorzystania”

W dniu 24 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół im, Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie odbyła się
konferencja „Lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe szansą do wykorzystania”, której organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna oraz Zespół Szkół w Szczuczynie. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania trzech referatów:
+ M.Majorek - Wpływ badań archeologicznych na popularyzację lokalnego dziedzictwa kulturowego,
+ M.Grupa - Obraz przeszłości wynikiem wspólnych działań lokalnej społeczności,
+ T.Dudziński - Tradycje 9 Pułku Strzelców Konnych jako przykład dobrze wykorzystanej szansy.
W trakcie konferencji wywiązała się ożywiona dyskusja nad stojącymi przed Szczuczynem i powiatem
grajewskim możliwościami i formami wykorzystania lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Na
zakończenie wszyscy chętni udali się na wycieczkę terenową do kościoła p.w. Imienia NMP, gdzie mieli
możliwość zwiedzenia krypt oraz obserwacji pracujących w nich archeologów.

26.01.2013 r. – otwarcie wystawy „Tajemnice szczuczyńskich krypt”

W sobotę 26 stycznia 2013 r. z udziałem licznie zaproszonych gości odbyło się otwarcie wystawy "Tajemnice szczuczyńskich krypt". Referat okolicznościowy wygłosiła Pani dr hab. Małgorzata Grupa
z UMK w Toruniu. Nie zabrakło licznych pytań i niezwykle interesującej dyskusji odnośnie barokowych
zwyczajów pogrzebowych oraz znaczenia prac archeologicznych w kryptach kościoła p.w. Imienia NMP
w Szczuczynie, których wyniki prezentowała wystawa.

23.02.2013 r. – Grajewskie spotkania z historią

W dniu 23 lutego 2013 r. w Grajewskiej Izbie Historycznej w Grajewie odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu „Grajewskie spotkania z historią”. W jego trakcie Pan Janusz Siemion przedstawił zebranym bardzo interesujący referat wzbogacony prezentacją multimedialną, oparty na własnych badaniach terenowych, pokazując nieznaną szerzej tematykę „Świętych sosen Puszczy Knyszyńskiej”. Drugi z zaproszonych prelegentów ks. dr Tadeusz Białous wygłosił referat „Biskup Stanisław Kostka Łukomski – pasterz
niezłomny”. Prezentowana osoba, a szczególnie okoliczności jego śmierci wzbudziły duże zainteresowanie i interesującą dyskusję.

28.02.2013 r. – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 28 lutego 2013 r. odbyło się w siedzibie GIH spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych połączone z otwarciem wystawy IPN o/Białystok "Obława Augustowska - Lipiec
1945". Zebrani goście mieli możliwość wysłuchania referatu okolicznościowego wygłoszonego przez dr
Krzysztofa Sychowicza, a następnie obejrzenia dwóch krótkich filmów dokumentalnych: “Żołnierze wyklęci” i “Ryba”.
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20.03.2013 r. – spotkanie autorskie z A. Ciołkiewiczem

W dniu 20 marca 2013 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK oraz Grajewskiej Izby Historycznej
odbyło się spotkanie autorskie z Panem Apoloniuszem Ciołkiewiczem. Okazją do organizacji spotkania
była promocja jego najnowszej książki "Niech limeryk płynie po polskiej krainie". W trakcie spotkania
nie zabrakło także prezentacji dotychczasowego dorobku autora oraz osobistej prezentacji swojej twórczości. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał egzemplarz promowanej publikacji,
które ufundował jej wydawca, a więc Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

6.04.2013 r. – 150. rocznica potyczki w folwarku Białaszewo - 6 IV 2013 r.

W bieżącym roku przypadała 150. rocznica wybuchu jednego z XIX-wiecznych, polskich zrywów niepodległościowych – powstania styczniowego. W związku z powyższym Grajewska Izba Historyczna
zorganizowała spotkanie okolicznościowe upamiętniające 150. rocznicę potyczki partii powstańczej
“Wawra” z Rosjanami w folwarku Białaszewo - 31 III 1863 r. które odbyło się w Grajewie i Białaszewie
dnia 6 kwietnia 2013 r.
Grajewo - siedziba GIH
W Grajewskiej Izbie Historycznej miała miejsce pierwsza część obchodów rocznicowych. Zebrani mieli
możliwość wysłuchania 2 referatów:
- “Powstanie styczniowe na terenie powiatu szczuczyńskiego” wygłoszony przez dyrektora Grajewskiej
Izby Historycznej w Grajewie pana Tomasza Dudzińskiego;
- “Potyczka w folwarku Białaszewo - 31 III 1863 r.” wygłoszony przez pana Jarosława Marczaka.
Białaszewo – Szkoła i pomnik na terenie folwarku
W programie odbyło się odczytanie Manifestu Powstania Styczniowego. Prezentacja umundurowania
i oporządzenia powstańczego w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjne z Krypna. Następnie zebrani przeszli
pod pomnik, upamiętniający potyczkę z 1863 r. gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

23.04.2013 r. – otwarcie wystawy „W cieniu prawosławnych kopuł”

W dniu 23 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „W cieniu prawosławnych kopuł”. O swoich
zbiorach, fascynacji, przemyśleniach, zgromadzonym gościom i młodzieży szkolnej, opowiadał pan Józef
Zenon Budziński. Autor nowo otwartej wystawy przypomniał wszystkim zgromadzonym, że na przestrzeni swoich dziejów w Grajewie również funkcjonowała społeczność wyznania prawosławnego.

18.05.2013 r. – „Noc Muzeów”

W dniu 18 maja 2013 roku po raz trzeci GIH wzięła udział w akcji „Noc Muzeów”. Podobnie jak w roku
ubiegłym, w tym również, hasłem grajewskiej Nocy było: „Przyjdź i dotknij historii”. Dużym zainteresowanie cieszył się: Rodzinny kącik historyczny, kolorowanki historyczne dla najmłodszych, gry planszowe („Awans”, „303”, „Pamięć 39”, „Znaj Znak”, „Kolejka”, „Mali Powstańcy”, „Na Grunwald”).
Zainteresowani mieli też możliwość wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym genealogii p.h. „Skąd
nasz ród” – czyli czym jest genealogia i jak rozpocząć poszukiwanie korzeni własnej rodziny. Na zakończenie tegorocznej Nocy najwytrwalsi wzięli udział w projekcji filmu „Zakazane piosenki”. Poza tym
w programie przewidziano, zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych GIH, zbiórka eksponatów dla
GIH, pt.” Uwolnij pamięć”, oraz wydawnictwa historyczne w promocyjnych cenach.

8.06.2013 r. – Grajewskie spotkania z historią

W dniu 8 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie w cyklu „Grajewskie spotkania z historią” połączone
z uroczystym otwarciem wystawy „Straż Graniczna II RP”. W spotkanie uczestniczył szereg znamienitych gości reprezentujących Straż Graniczną, Wojsko Polskie i władze samorządowe. Autor wystawy
(płk SG rez. Kajetan Szczepański) opowiedział o wystawie , roli, oraz powstaniu Straży Granicznej II RP.
Po krótkiej przerwie zgromadzeni goście zajęli miejsca na sali konferencyjnej, gdzie nastąpiła kontynuacja zaplanowanego spotkania. Referat „Rola organizacji pozarządowych w kultywowaniu tradycji formacji granicznych” wygłosił Waldemar Bocheński – Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Następnym punktem była prezentacja GRH kultywujących tradycje polskich formacji
granicznych okresu II RP. Jako pierwsza zaprezentowała się GRH „Narew” z Łomży, następnie Grupa
Rekonstrukcyjna 24 baonu KOP „Sejny”, zaś na koniec zaprezentowała się GR Centralnej Szkoły Pod-
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oficerskiej KOP w Osowcu. Spotkanie zakończyło się pokazem filmu „Przez czerwoną granicę” (reż.
Maciej Figurski, Krystian Walczak).

22.06.2013 r. – Święto 9 PSK

W sobotę 22 czerwca odbyło się w Grajewie coroczne "Święto Pułkowe 9 PSK", połączone ze „Świętem
Patrona ZS nr 2 w Grajewie”. Jego organizatorami byli: Klub Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Zespół Szkół nr 2 im. 9 PSK i Grajewska Izba Historyczna. Tradycyjnie już
uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego i wciągnięcia flagi na maszt na placu przed
Urzędem Miasta; Następnie wszyscy zgromadzeni goście ruszyli zwartą kolumną przez miasto w kierunku kościoła pw. MBNP. W kościele odbyła się Msza święta w intencji poległych i zmarłych żołnierzy
9 PSK i 9 PSK AK. Po mszy uczestnicy przeszli na teren ZS nr 2 im. 9 PSK, gdzie odbyła się dalsza
część oficjalnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości. Głównymi jej elementami był Apel Pamięci z salwą honorową oraz zapalenie zniczy przy Katyńskich Dębach Pamięci, poświęconych oficerom
9 PSK. Zebrani złożyli również wieńce i wiązanki pod tablicą pamiątkową w hallu szkoły. Po części oficjalnej odbył się Piknik Militarny zakończony rekonstrukcją walk z okresu IX 1939 r.

29.06.2013 – Konkurs „Smaki Grajewa 2013”

Konkurs "Smaki Grajewa", którego współorganizatorem była Grajewska Izba Historyczna, odbył się
w ramach "Dni Grajewa 2013" w sobotę 29 czerwca w "Klubie HADES"; Celem konkursu była między
innymi promocja jedynych w swoim rodzaju produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu; W konkursie brali udział mieszkańcy powiatu grajewskiego: osoby prywatne,
przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje, w tym koła gospodyń wiejskich. Produkty były oceniane w
trzech kategoriach: potrawy mięsne, dania z ryb, ciasta i wypieki oraz nalewki i miody pitne.

07-08.2013 r. – Letnie kino historyczne

W ramach tegorocznych wakacji Grajewska Izba Historyczna zorganizowała pokazy filmowe pod hasłem
„Letniego kina historycznego”; Podczas czterech spotkań filmowych - w dniach 9 i 23 lipca oraz 6 i 20
sierpnia zebrani mieli możliwość obejrzenia najlepszych dramatów wojennych produkcji USA.

12.08.2013 r. – otwarcie wystawy „Ocalić od zapomnienia …”

W dniu 12 VIII 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „ Ocalić od zapomnienia...” – opowiadającej o losach kresowych Żołnierzy Wyklętych z podziemia antykomunistycznego. W referacie wprowadzającym dyrektor GIH przybliżył zgromadzonym gościom działalność podziemia niepodległościowego
na ziemi grajewskiej. Następnie głos zabrał Daniel Purwin, który w imieniu Stowarzyszenia OdraNiemen, współorganizatora wystawy, opowiedział o Kombatantach znajdujących się na planszach a także
ich powojennych losach. Podsumowania spotkania dokonał Adam Andruszkiewicz, który odniósł się
również do działalności Stowarzyszenia Odra-Niemen.

29.08.2013 r. – otwarcie wystawy „Grajewska X Muza”

W dniu 29 sierpnia 2013 r. odbyła się uroczystość otwarcia wystawy „Grajewska X Muza”. Uroczystość
zaczęła się od referatu dyrektora GIH, w którym przybliżył historię kina w Grajewie, a także osób, odgrywające największą rolę w jego powstaniu i funkcjonowaniu. Następnie wywiązała się ożywiona dyskusja pomiędzy przybyłymi, wśród których byli licznie reprezentowani pracownicy dzisiejszego kina
i MDK. Ostatnim elementem uroczystości była projekcja włoskiego filmu fabularnego „Cinema Paradiso” w reżyserii Giuseppe Tornatore.

18.09.2013 r. – spotkanie z Sybirakiem Marianem Jonkajtysem

W związku z kolejna rocznica agresji ZSRR na terytorium II RP GIH zorganizowała spotkanie z Sybirakiem Panem Marianem Jonkajtysem. W spotkaniu wzięli udział uczniowie PG nr 2 im. Sybiraków
w Grajewie, którzy mieli możliwość wysłuchania wspomnień Pana Mariana dot. wywózki jego rodziny
na Syberię.
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21.09.2013 r. – konferencja naukowa „Tajemnice szczuczyńskich krypt”

W dniu 21 września w Kościele p.w. Imienia NMP w Szczuczynie odbyła się konferencja naukowa "Tajemnice szczuczyńskich krypt", której jednym z głównych organizatorów była Grajewska Izba Historyczna. Głównym celem konferencji było podsumowanie dwóch sezonów badań archeologicznych prowadzonych w kryptach tegoż kościoła. Licznie zebrani na konferencji goście mieli możliwość wysłuchania
ośmiu referatów tematycznych:
- dr. T. Dudzińskiego: „Krypty kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie źródłem do badań historycznych”,
- A. Wojciechowskiej: „Architektura krypt w Szczuczynie”,
- mgr M. Przymorskiej-Sztuczki, „Kobiece nakrycia głowy odkryte podczas badań archeologicznych
krypt kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie”,
- mgr. D. Grupy: „Wstążki i wstążeczki z krypt kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie”,
- M. Nowaka: „Szkaplerze szczuczyńskie”,
- mgr M. Majorek: „Malowane czy obijane - oznaka mody czy potrzeby na przykładzie trumien
z krypt kościoła w Szczuczynie”,
- mgr M. Krajewskiej: „Mumifikacja ciała ludzkiego - wstępne wyniki badań antropologicznych pochówków w kryptach kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie”,
- dr hab. M. Grupy: „W czym do trumny - żupany, kontusze, dezabilki i inne ubiory pochowanych
w szczuczyńskich kryptach”
Ostatni z wykładów wzbudził szczególne zainteresowanie słuchaczy, gdyż został połączony z niezwykle
interesującym i barwnym pokazem XVIII wiecznej mody. Na zakończenie wszyscy chętni mieli także
możliwość zwiedzenia szczuczyńskich krypt.
Organizatorami i współorganizatorami konferencji byli: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie,
Grajewska Izba Historyczna, Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Grajewie,
Urząd Miasta i Gminy Szczuczyn, Parafia p.w. Imienia NMP w Szczuczynie.
Konferencja została zrealizowana przy wsparciu finansowym: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz Urzędu Miasta i Gminy Szczuczyn.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno; Dziekan Wydziału
Nauk Historycznych UMK w Toruniu - prof. dr hab. Jacek Gzella.

24.10.2013 r. – wieczór autorski Anny Jachimskiej

W dniu 24 października 2013 r. GIH była miejscem wieczoru autorskiego z Panią Anną Jachimską. Był
on połączony z promocją jej tomiku wierszy "Pochodnia czasu”.

9.11.2013 r. – Grajewskie spotkania z historią

W dniu 9 XI 2013 roku Grajewska Izba Historyczna obchodziła swoją 4 rocznicę powstania i funkcjonowania placówki; Spotkanie połączone było z „Grajewskimi spotkaniami z historią”; Zebrani mogli wysłuchać referatu ks, prof, dr fab, Józefa Łupińskiego pt: „Seminarium Duchowne w Tykocinie w latach
1769 – 1863”; Następnie krótkie sprawozdanie z działalności Grajewskiej Izby Historycznej w Grajewie
w okresie XI 2012 – XI 2013 przedstawił zgromadzonym dyrektor GIH. Na zakończenie uroczystości
odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego z 1935r. „Sztandar Wolności”.

2.12.2013 r. – spotkanie autorskie z Marianem Podleckim

Dnia 2 grudnia 2013 roku w budynku Grajewskiej Izby Historycznej odbyło się spotkanie autorskie z
Marianem Podleckim Nadleśniczym z Rajgrodu; Okazją do spotkania była promocja jego najnowszych
książek: „Wypędzony do Raju II” i „Z piórkiem w kapeluszu”; Podczas spotkania Marian Podlecki podzielił się informacjami na temat zawartości publikacji oraz opowiedział różne ciekawe wydarzenia związane z pracą w leśnictwie;

12.12.2013 r. – otwarcie wystawy „Społem” w Grajewie (1913-2013)

Dnia 2 grudnia 2013 roku w budynku Grajewskiej Izby Historycznej odbyło się otwarcie wystawy „Społem” w Grajewie (19113-2013). Krótki referat wprowadzający wygłosił dyrektor T.Dudziński, a następnie głos zabrała Prezes „Społem” B. Sulewska, która opowiedziała zebranym o aktualnej działalności
spółdzielni. Wszyscy obecni otrzymali również publikację dot. „Społem”.
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17.12.2013 r. – DKF „W starym kinie”

We wtorek 17 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego „W starym kinie”.
W tym sezonie prezentowane będą klasyczne filmy kina niemego, dlatego też na pierwszym pokazie zaprezentowano film „Światła wielkiego maista” z Charlie Chaplinem. Po projekcji był także czas dyskusję
o początkach kinematografii i wartościach jakie wniosła w rozwój kultury i postrzegania świata przez
ludzkość.

Udział w wydarzeniach zewnętrznych (promocja GIH):
+ 13.01.2013 r. – Lekcja historyczna w SP nr 1 w Grajewie.
+ 1.03.2013 r. – Lekcja historyczna w SP nr 4 w Grajewie.
+ 13.03.2013 r. – Lekcja historyczna w SP nr 1 w Grajewie.
+ 25.03.2013 r. – Lekcja historyczna w ZSM nr 1 w Grajewie.
+ 12.04.2013 r. – dyrektor GIH wygłosił podczas konferencji w Szczuczynie referat „Szczuczyńskie
krypty, jako lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe szansą na rozwój i promocję regionu”.
+ 26.04.2013 r. – Dyrektor i pracownicy GIH w strojach szlacheckich uczestniczyli w przemarszu z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego.
+ 24.05.2013 r. - Stoisko promocyjne GIH w trakcie Festynu Integracyjnego „Żyjmy Razem”.
+ 5.06.2013 r. – Lekcja historyczna w ZS w Szczuczynie.
+ 8.09.2013 r. – udział dyrektora GIH w uroczystościach rocznicowych bitwy 9 PSK AK na Grzędach.
+ 30.09.2013 r. – Referat historyczny dot. walk 9 psk we IX 1939 r. dla kadry oficerskiej i podoficerskiej
2 batalionu zmechanizowanego 15 GBZ w Giżycku.
+ dyrektor GIH uczestniczył w spotkaniach ewaluacyjnych w ZSSpec. W Grajewie i ZS nr 1 w Grajewie.
+ GIH uczestniczyła w projekcie questingowym w ramach funduszy wyszechradzkich.
+ Dyrektor GIH był członkiem komitetów fundacyjnych sztandarów dla PSP w Grajewie i JS 1011
w Grajewie.

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:
2013 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM:

Sale
wystawowe
45
147
76
22
150
23
83
44
60
83
187
18
938

Wydarzenia
własne GIH
175
115
20
120
45
680
15
66
250
30
50
120
1686
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Udział w wydarzenia
poza siedzibą GIH
0
0
110
200
200
100
0
0
30
0
250
0
890

Działalność wydawnicza:
+ w roku 2013 r. GIH wydała broszurę dot. 150. rocznicy potyczki w folwarku „Białaszewo”.

+ 100 lat „Społem” w Grajewie (1913-2013) - Publikacja GIH wydana przy współpracy z PSS

„Społem” w Grajewie. Jej premiera odbyła się podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicowymi 100-lecia PSS „Społem” w Grajewie w dniu 29 XI 2013 r.

Projekty:
Projekty rozpoczęte w latach poprzednich, obecnie kontynuowane:
Nasi Pedagodzy - Celem projektu jest zebranie wszelkich 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
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. W ramach projektu odbyło się w 2012 r. 4 spotkania.

Pozostałe:
Archiwum i Biblioteka

Posiadany księgozbiór składa się z ponad 2300 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. 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. W końcu roku została zakupiona do zbiorów
Archiwum GIH kolekcja dokumentów (30 segregatorów, w tym ponad 1000 oryginałów) związanych z
formacjami ochrony granic z okresu II RP.
Wszystkie posiadane materiały są całkowicie bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom. W okresie sprawozdawczym z zasobów Archiwum i Biblioteki skorzystało łącznie 70 osób
(głownie w zakresie materiałów genealogicznych i dot. żołnierzy 9 psk).

Pozyskiwanie eksponatów i materiałów

Pracownicy GIH prowadzą regularne kwerendy w Archiwum Państwowym w Ełku, Archiwum Państwowym w Łomży. Zorganizowano zbiórkę zdjęć szkolnych p.h. „W szkolnej ławie”, w wyniku której pozyskano kilkadziesiąt zdjęć lub ich kopii zwianych z przeszłością grajewskiej oświaty. Na bieżąco prowadzona jest też akcja pozyskiwania i częściowego zakupu nowych eksponatów. Stan pozyskanych i posiadanych eksponatów przedstawia się następująco.
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Dział
Stan na XII 2012 Stan na XII 2013 Przybyło
Odznaczenia
388
404
16
Broń
52
52
0
Dokumenty
455
484
29
Elementy umundurowania
71
72
1
Inne
160
203
43
Banknoty i monety
123
132
9
Plomby
60
97
37
Fotografie
ok. 2050
Ok. 2500
450

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, www.grajewiak.pl, w lokalnej prasie „Gazeta Współczesna”, „Kontakty”, „FOG”, „Gazeta Grajewska”, „Rajgrodzkie Echa”
okazjonalnie zaś w TVP Białystok, Radiu Białystok i Radiu Nadzieja.
+ 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 204 000 odsłon.
+ Siedziba GIH jest miejscem stałych spotkań sześciu organizacji kombatanckich i Związku Emerytów
i Rencistów, Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego.
+ Grajewska Izba Historyczna przystąpiła do projektu Ośrodka „Karta” pt: „Archiwa społeczne w Polsce”. W związku z tym informacja o GIH znalazła się na stronie projektu www.archiwa.org Tam też
można znaleźć bliższe informacje odnośnie projektu.
+ Rozpoczęła się właśnie X edycja konkursu „Ziemia Grajewska - Moja Mała Ojczyzna”, której finał
planowany jest w III 2014 r.

Grajewo, 15.01.2014 r.
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