
Biała Podlaska, 18 stycznia 2022 r.  

 

Sprawozdanie  
z działań związanych z Rokiem Batalionów Chłopskich  

w Powiecie Bialskim 

 

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej Uchwałą Nr XXXIII/210/2021 z dnia 25 lutego 
2021 r. przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia Roku 2021 Rokiem Batalionów 
Chłopskich w Powiecie Bialskim. Okazją do uczczenia tej drugiej co do wielkości po AK 
zbrojnej formacji konspiracyjnej podczas II wojny światowej była osiemdziesiąta rocznica jej 
powstania. Doceniono w ten sposób postawy mieszkańców podlaskiej wsi, wiernej polskim 
wartościom, z determinacją walczących o wolność i tożsamość,  pozostającą wierną tradycji 
swoich przodków.  

Wystosowano pisma do samorządów, instytucji kultury oraz organizacji 
pozarządowych zachęcając je do podejmowania inicjatyw i działań, których celem było 
oddanie hołdu członkom Batalionów Chłopskich z terenu powiatu bialskiego.  

Sytuacja pandemiczna spowodowała, że część z zaplanowanych przedsięwzięć  
nie doszła do skutku, część zmieniła swoją formę. 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i edukacyjne:  

I Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

- zorganizowano konkurs literacki, którego celem było ocalenie od zapomnienia wspomnień 
mieszkańców naszego powiatu związanych z działalnością Batalionów Chłopskich. Polegał 
na przygotowaniu pracy, której podstawą były relacje świadków wydarzeń lub ich potomków 
np. wywiad, reportaż, wspomnienie, opowiadanie i inne. Do prac można dołączono skany 
dokumentów i fotografii. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 68/2021 Starosty 
Bialskiego z dnia 29 listopada 2021 r., nagrodziła dwie prace: Pani Elżbiety Baj  
z Międzyrzeca Podlaskiego za pracę Pamięć w nas trwa oraz Pani Urszuli Tomczak z Rossosza 
za pracę Tobie Polsko. Obie nagrodzone prace zostały opublikowane w Gościńcu Bialskim. 
 

II Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 

- zorganizowano wystawę czasową Bataliony Chłopskie 1040-1945 ze zbiorów Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W dniu wernisażu goście wysłuchali 
prelekcji dra Tadeusza Doroszuka Bataliony Chłopskie na Podlasiu. Zaprezentowała się 
młodzież ze Szkoły Podstawowej im. ppłk. S. Skoczylasa z Rossosza w koncercie piosenek 
żołnierskich. Na bazie wystawy przygotowano lekcję muzealną poświęconą działalności 
Batalionów Chłopskich na terenie powiatu bialskiego. Z oferty skorzystały szkoły średnie,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Bialski. 



III Biblioteki Publiczne 

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu – zorganizowano wydarzenie pn. Wozami 
śladami Batalionów Chłopskich,  na którą złożyło się złożenie kwiatów  
pod pomnikiem, wspomnienia o żołnierzach oraz koncert kapeli ludowej Zielawa  
przy ognisku; 

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej przygotowała prelekcję dla dzieci  
i młodzieży, gazetkę i wystawkę książek historycznych oraz tematyczne zajęcia 
plastyczne. 

IV Gminne Ośrodki Kultury 

a) Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach  przeprowadził dwa konkursy  
dla dzieci i młodzieży: konkurs plastyczny i konkurs wiedzy. 

V Placówki szkolne 

a) Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim: 
wystawa tematyczna, cykl wykładów; 

b) Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach: prezentacja multimedialna, 
afisz, tematyczne lekcje historii, plakaty, koncert pieśni i piosenek partyzanckich, 
gazetka, wystawka, koncert pieśni i piosenek żołnierskich; 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Rogoźnicy: plenerowa lekcja 
historii, wystawka fotograficzna, koncert pieśni patriotycznej; 

d) Szkoła Podstawowa im. K. Sawczuka w Komarnie Kolonii: gazetka szkolna, 
wystawka książek i czasopism, konkurs wiedzy; 

e) Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym: konkurs wiedzy; 
f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Komarnie: gazetka szkolna. 

 

 

 


