
OD IDEI DO MISJI 
 

V LAT DZIAŁALNOŚCI BIALSKIEGO 
STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO 



POMYSŁ 
Tworzymy stowarzyszenie 

• Jesienią 2009 roku narodził się pomysł utworzenia formalnej grupy pasjonatów historii Białej 
Rawskiej i okolic. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Zbigniew Szcześniak, Andrzej Walczak, 
Zbigniew Grzegorz Pazura i Ireneusz Skoneczny. 

 

• Postanowili upowszechnid ten zamiar drogą ogłoszeo w lokalnej prasie i w Internecie na blogu 
„Nasza Biała Rawska” redagowanym przez anonimowego moderatora. 

 

 



13 grudnia 2009 roku w pałacu w Białej Rawskiej odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie 
powołania stowarzyszenia. Już od samego początku idei tej towarzyszyły skrajne emocje, jednak spotkanie 

zakooczyło się uzgodnieniem, że stowarzyszenie jest potrzebne. Przedstawiono także projekt statutu i zgodnie 
wyznaczono termin zebrania założycielskiego na 10 stycznia 2010 roku 

 



• W niedzielę 10 stycznia 2010 roku odbyło się w świetlicy ZSP w Białej Rawskiej zebranie 
założycielskie, na którym powołano do życia Bialskie Stowarzyszenie Historyczne, uchwalono 
statut i wybrano władze BSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 30 marca 2010 roku Bialskie Stowarzyszenie Historyczne zostało wpisane do KRS 

 

• Od kooca listopada 2009 roku zaczyna działad  strona internetowa BSH (bsh.dbv.pl) 

 

• Wiosną 2010 roku wybrano logo dla stowarzyszenia, którego autorką jest członkini BSH Anna 
Karpioska.  Wybranym znakiem graficznym jest kompozycja liter B, S, H wraz z wplecionym 
wyobrażeniem charakterystycznej wieży bialskiego pałacu. 

 



MISJA 
 

Misją Bialskiego Stowarzyszenia 
Historycznego jest: 

 

• odkrywanie 

• utrwalanie 

• upowszechnianie historii Białej 
Rawskiej i okolic. 



Działania BSH na rzecz odkrywania 
historii Białej Rawskiej i okolic 

Listopad 2011  

Eksploracja strychu budynku starej gminy w Daokowie przed planowaną rozbiórką.  

Działanie odbyło się za zgodą właściciela budynku. W trakcie prac odnaleziono kilka ciekawych 
dokumentów z pierwszej połowy XX wieku. 

 

 



Maj 2013  
Członkowie Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego pod nadzorem archeologów i całkowicie 
wolontarystycznie pomagali w pracach wykopaliskowych w bialskim kościele.  



Styczeo 2014 
Członkowie BSH pod nadzorem archeologa zorganizowali poszukiwania broni zdeponowanej pod koniec II wojny 
światowej w Marchatach przez oddział partyzancki AK. Broo została odnaleziona i przekazana saperom. Po 
unieszkodliwieniu jej,  25 lipca 2014 została przekazana do Muzeum Ziemi Rawskiej. 



Prócz wymienionych przedsięwzięd, członkowie Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego 
prowadzą działania na rzecz odkrywania historii Białej Rawskiej i okolic poprzez: 
 
 
 

• pozyskiwanie starych zdjęd i dokumentów od osób prywatnych 

• wywiady ze świadkami historii, rodzinami dawnych właścicieli ziemskich 
i osobami pochodzącymi z okolic Białej Rawskiej 

• poszukiwania w archiwach 

• poszukiwania w bibliotekach cyfrowych 

• konsultacje, w tym szczególnie za pomocą Internetu, z ludźmi nauki lub 
organizacjami o profilu historycznym 

• prywatne zakupy rzadkich książek i materiałów związanych z historią 
Białej Rawskiej i okolic 



Działania na rzecz utrwalania historii Białej 
Rawskiej i okolic: 
• Od stycznia 2013 roku Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w partnerstwie z Miejsko- Gminną 

Biblioteką Publiczną w Białej Rawskiej prowadzi Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej we 
współpracy z Fundacją Ośrodka „Karta”.  W ramach tego działania pozyskiwane są od osób 
prywatnych stare zdjęcia i dokumenty, które następnie są skanowane i umieszczane za zgodą 
właścicieli na platformie internetowej Fundacji Ośrodka „Karta”. 



• Listopad – grudzieo 2013 
Projekt „Drewniane domy”. Przedsięwzięcie polegało na utrwaleniu na fotografiach starych 
budynków drewnianych znajdujących się na obszarze gminy Biała Rawska. Działania miały na 
celu ocalenie od zapomnienia starego budownictwa drewnianego i dawnej architektury . 
Duża częśd fotografii została upubliczniona w Internecie.  



Działania na rzecz upowszechniania historii 
Białej Rawskiej i okolic 

• Okolicznościowe wystawy starej fotografii. 

1.) 23.05.2010 Wystawa historycznych fotografii z okazji dziesiątej rocznicy koronacji obrazu 
Matki Bożej Miłosiernej w Białej Rawskiej 

 

 

 



2.) 03.10.2010 Wystawa starej fotografii podczas Festiwalu Jabłka w Woli Chojnacie 

 



3.) Wystawa na Dożynkach Powiatowych w Białej Rawskiej w sierpniu 2011 pt. „Codzienny trud 
pracy na wsi” 

 



4. „Biała Rawska wczoraj i dziś” Wystawa na festiwalu „Noc Mazurka” w sierpniu 2012 

 



5. Wystawy na festynie organizacji pozarządowych „Radosne Święto” w Rawie Mazowieckiej w 
2013 i 2014 roku. 

 



6.) Wystawa na Dożynkach Wojewódzkich w Białej Rawskiej w 2013 roku 

 



• Wystawa obrazów Władysława Booczy-Rutkowskiego w kościele w Białej Rawskiej 23 maja 
2010 udostępnionych przez prywatnego kolekcjonera Tomasza Badowskiego 

 



• Biegi na spotkanie z historią.  
BSH przeprowadziło dwie edycje (w 2010 i 2011) „Biegu Dzika” na trasie Szwejki-Szczuki wraz 
z piknikiem edukacyjno-historycznym w Szczukach. 
 
W ramach  tych działao został zorganizowany w 2011 roku w Rawie Mazowieckiej „Bieg 
Lermana” dla gimnazjalistów.  

 



• Udział BSH w czerwcu 2013 r. w programie „Olimpiady Avivy” poprzez realizację wspólnie ze 
Świetlicą Środowiskową w Białej Rawskiej projektu „Z Avivą poznajemy historię Białej 
Rawskiej” W ramach tej współpracy przygotowaliśmy kilka prezentacji o historii okolicy dla 
dzieci ze świetlicy środowiskowej. 
Była to także okazja do prezentacji wydanej za pieniądze Gminy Biała Rawska naszej gry 
planszowej „Wędrówka przez historię Białej Rawskiej” 
 

 



• Gra planszowa „Podróż przez historię Białej Rawskiej” przekazana dla uczniów szkół 
podstawowych z gminy Biała Rawska. 

 



• Spotkania edukacyjne pod nazwą „Niedziela z bialską historią” w partnerstwie z Miejsko-
Gminną Biblioteką  Publiczną w Białej Rawskiej. 
Organizowane są w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Do tej pory BSH przeprowadziło 21 
takich spotkao. 

 



• Plener malarski  
Bialskie Stowarzyszenie Historyczne  w partnerstwie z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną 
w Białej Rawskiej, w czasie od 01 do 31 lipca 2013 r. relizowała projekt pn. "Fotografie, które 
nie powstały”. 
W ramach projektu, w czasie od 15 do 25 lipca 2013 r. zorganizowany został plener malarski, 
do wzięcia udziału w którym zaprosiliśmy profesjonalnych i nieprofesjonalnych malarzy z 
terenu całego kraju oraz dzieci i młodzież w wieku 7 – 15 lat z terenu gminy i miasta Biała 
Rawska. 
Projekt dofinansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich 2013. 
 

 





• „Spotkanie kultur” 25 października 2012 roku. Spotkanie z potomkami społeczności 
żydowskiej mieszkającej dawniej w Białej Rawskiej 

 



• Udział członków BSH w uroczystości nadania medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata” 
rodzinie Chorążkiewiczów 22 sierpnia 2011 r. 

 



• Członkowie BSH brali udział w poszukiwaniach potomków rodziny Liberów , która uratowała 
Mendela Gwiazdę. Poszukiwania zakooczyły się sukcesem. W czerwcu 2014 roku odbyło się w 
synagodze Nożyków w Warszawie wręczenie medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, 
na którym byli obecni członkowie BSH 

 



• Od listopada 2009 prowadzona jest strona internetowa Bialskiego Stowarzyszenia 
Historycznego www.bsh.dbv.pl 

 



• Od 2012 roku Bialskie Stowarzyszenie Historyczne prowadzi fanpage na facebooku. 

 



• Książka. 
Wydana została z okazji piątej rocznicy powstania Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego. 
Znajdują się w niej materiały dotyczące prac wykopaliskowych prowadzonych 2013 roku w 
kościele w Białej Rawskiej, a także artykuły dotyczące lokalnej historii . 

 


