OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Rok Powstania Styczniowego w Powiecie Bialskim

nazwa gminy/powiatu

Powiat Bialski

dokładny adres

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

województwo

lubelskie

telefon

83 351 13 23

adres strony internetowej

http://www.powiatbialski.eu/starostwo/

faks

83 343 36 09

adres e-mail

starostwo@powiatbialski.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):


kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;



wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;

 oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;


formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;

 działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;
 decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;


inne……………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Rada Powiatu Bialskiego przyjęła stanowisko ogłaszające „Rok 2013 Rokiem Powstania
Styczniowego w Powiecie Bialskim”, gdyż wydarzenia powstańcze miały tu miejsce. Rok
zainicjowała sesja Rad Powiatu Bialskiego i Białej Podlaskiej. Do obchodów włączyło się 46
podmiotów, które zorganizowały m.in. konkursy, lekcje tematyczne, prelekcje, wystawy,
akademie, marsze, wspólne obchody, dbanie o miejsca pamięci, artykuły. Przedsięwzięciami
ogólnopowiatowymi były Powiatowe Konkursy: Piosenek Powstańczych, na Prezentację
Multimedialną, Wiedzy. Na stronie internetowej powiatu jest podstrona. W podziękowaniu
za organizację odbyło się Podsumowanie w Tucznej. Docenieniem Roku był wygrany
konkurs Prezydenta RP.
4. Opis działań
Rada Powiatu Bialskiego w dniu 29 października 2012 r. przyjęła stanowisko ogłaszające
„Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego w Powiecie Bialskim”. Jest to hołd oddany
ofiarności, patriotyzmowi, determinacji w walce o niepodległość wszystkich
zaangażowanych w ten narodowy zryw będącej pod zaborami Polski. Wydarzenia
powstańcze: bitwy, potyczki, zbrojne przedsięwzięcia odbywały się na terenie obecnego
powiatu bialskiego, stąd wiele historycznych śladów i pamiątek na naszej ziemi. Zatem
zobowiązywało to mieszkańców naszego powiatu do szczególnej troski o nie, jak również
wdzięczność za niepodległościowe dążenia przodków.
Celem ustanowienia roku powstania styczniowego było zachowanie od zapomnienia tych
istotnych dla naszego regionu wydarzeń, ludzi i miejsc pamięci. Była to zachęta skierowana
do młodzieży i dorosłych do aktywnego włączenia się w przedsięwzięcia związane
z upowszechnianiem tej rocznicy i pamięci o niej. Inne cele to kształtowanie patriotyzmu
i odpowiednich postaw nawiązujących do wydarzeń związanych z Powstaniem
Styczniowym.
Do obchodów włączyło się wiele szkół, instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych,
w sumie 46 podmiotów. One to w swoich środowiskach zorganizowały różnorodne
przedsięwzięcia społeczne, informacyjne, kulturalne związane z obchodami 150. rocznicy
wybuchu powstania. Wśród nich były konkursy wiedzy, plastyczne, recytatorskie,
śpiewacze, lekcje tematyczne, prelekcje, gazetki, wystawy, akademie i przygotowane
montaże słowno-muzyczne, marsze, wspólnie celebrowane uroczyste obchody, dbanie
o mogiły poległych. Wydano na tą okoliczność książki, a w lokalnych mediach ukazywały się
artykuły związane z uroczystościami, bądź opisujące wydarzenia sprzed 150 lat. W celu
koordynacji działań w listopadzie 2012 r. powołano na ten cel komitet organizacyjny. Miały
też miejsce od tamtego czasu różne przedsięwzięcia związane z rocznicą.
Podkreślić należy, że Rada Powiatu Bialskiego już poprzez ogłaszanie roku 2008 Rokiem
Karola Krysińskiego, a 2011 Rokiem ks. Stanisława Brzóski w Powiecie Bialskim
przygotowywała mieszkańców, do obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania
styczniowego.
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Oficjalnie Rok Powstania Styczniowego w Powiecie Bialskim zainicjowała jednak wspólna
sesja Rad Powiatu w Białej Podlaskiej oraz miasta Biała Podlaska.
Do przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców całego powiatu należy zaliczyć: Konkurs
Piosenek Powstańczych skierowany do zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych
i chórów dzieci i młodzieży z terenu Białej Podlaskiej oraz powiatu bialskiego, Powiatowy
Konkurs na Prezentację Multimedialną „Hejże, wiara na Moskala” – ślady powstańczych
walk na Podlasiu i bohaterowie tamtych dni skierowany do uczniów szkół z terenu powiatu
bialskiego, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym skierowany do uczniów
szkół z terenu powiatu bialskiego, Powiatowy Konkurs Pieśni Powstańczej skierowany do
solistów szkół z terenu powiatu bialskiego i Białej Podlaskiej. Na stronie internetowe powiatu
jest specjalna podstrona, natomiast w każdym numerze miesięcznika samorządowego
„Gościniec Bialski” artykuły o wydarzeniach minionych i relacje z obchodów.
W podziękowaniu za trud organizacji Roku Powstania Styczniowego w Powiecie Bialskim
dla wszystkich zaangażowanych 17 listopada zorganizowano uroczyste Powiatowe
Podsumowanie w Tucznej.
Z pewnością formą docenienia zaangażowania powiatu bialskiego był wygrany konkurs
Prezydenta RP na najlepsze obchody wybuchu powstania styczniowego.
5. Uzyskane efekty
W przedsięwzięciu brało udział 46 podmiotów, z założenia to oni byli organizatorami
różnorodnych przedsięwzięć, które wcześniej zgłosili do Starostwa Powiatowego. Powstał
dzięki temu kalendarz imprez, tak by każdy mieszkaniec powiatu mógł uczestniczyć
w formie, która go interesuje. Zadania były przeprowadzane pod wspólnym logo Roku
możliwym do pobrania na stronie Starostwa. Były też przekazane do organizatorów plakaty
pozwalające wypromować Rok, a także przedsięwzięcia organizowane w lokalnym
środowisku.
Jako koordynator działań Starostwo Powiatowe było otwarte na nowe ciekawe formy
oddolnych inicjatyw promujące patriotyzm, upamiętniające ważne wydarzenia. Efektem jest
z pewnością przeprowadzenie prawie 50 różnych inicjatyw społecznych.
Sporo było wśród nich skierowanych do młodego pokolenia. M.in. wszystkie konkursy
powiatowe były skierowane do dzieci i młodzieży.
Do akcji włączyły się także lokalne media, które na bieżąco informowało o wydarzeniach.
W załączeniu relacja z przedsięwzięć wraz z linkami artykułów bądź artykułami oraz zdjęcia.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej poniosło ok. 5000 zł na wydatki związane z Rokiem
Powstania Styczniowego, nie posiadamy informacji jakie środki ponieśli wszyscy partnerzy.
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W ramach swoich obowiązków służbowych wykonywała to jedna osoba przy użyciu sprzętu
i w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Nie, w społeczeństwie było przeświadczenie, że jest to ważne i potrzebne. Większość
inicjatyw była oddolna. Niczego nie narzucaliśmy. Ludzie po prostu chcieli się włączyć.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Tworzenie środowiska zaufania i wzajemnej otwartości poprzez rozmowy, spotkania i pisma.
Przy ważnych sprawach ludzie się po prostu jednoczą.
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