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Powstanie Instytut Dziedzictwa 

Solidarności 

NSZZ "Solidarność" oraz Ministerstwo Kultury powołają do ży-

cia Instytut Dziedzictwa Solidarności. To wspólna inicjatywa NSZZ 

„Solidarność” oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go. Instytut będzie dbał o pamięć i dorobek Solidarności lat 80-

tych i promował jej dziedzictwo – poinformował wiceminister kul-

tury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. 

Pomysł utworzenia nowej in-

stytucji szczegółowo zostanie za-

prezentowany podczas tegorocz-

nych obchodów Sierpnia 80. 31 

sierpnia w sali BHP zostanie pod-

pisana umowa oraz zaprezento-

wani kandydaci do rady instytutu. 

Związek wytypuje ich 11, a Mini-

sterstwo Kultury - 10. Siedziba 

organizacji będzie początkowo 

mieścić się w budynku Komisji 

Krajowej "S" przy Wałach Pia-

stowskich w Gdańsku.  

 Instytucja powstanie w kontrze 

do ECS; jak powszechnie wiado-

mo, pomiędzy Komisją Krajową, 

a Europejskim Centrum Solidar-

ności od dłuższego czasu nara-

sta konflikt. Związek zarzuca 

ECS-owi upolitycznienie i nie wy-

wiązywanie się z zadań, do któ-

rych jest powołany. Doszło nawet 

do tego, że „Solidarność" odebra-

ła ECS-owi prawo do wykorzysty-

wania logo Związku.  

 Zasadniczym celem działalno-

ści nowej państwowej instytucji 

kultury będzie popularyzacja fe-

nomenu i znaczenia Niezależne-

go Samorządnego Związku Za-

wodowego „Solidarność”, ruchu 

społecznego oraz antykomuni-

stycznej opozycji demokratycz-

nej w Polsce. Instytut Dziedzic-

twa Solidarności ma także zadbać  

o upowszechnianie w świadomości 

polskiego wkładu w obalenie 

systemu komunistycznego za-

równo w kraju, jak i za granicą. 
 

Źródło: www.tysol.pl 
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Fot. Tysol.pl 

Upamiętniliśmy bitwę  

pod Sokalem 

W Sokalu na Ukrainie upamiętniono 500. rocznicę bitwy z Tata-

rami. Choć  w wyniku walk strona polsko-litewska została poko-

nana, zwycięzcy doznali ogromnych strat. W obchodach uczestni-

czyli m.in. przedstawiciele parlamentu i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego, władze Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność  wraz z Oddziałem w Zamościu  

i Organizacją Zakładową w UMCS, a także Stowarzyszenie Wiedzy 

Historycznej Lubelska Chorągiew Husarska. 

Uroczystości odbyły się  

3 sierpnia br. i rozpoczęły się od 

apelu pamięci przy kurhanie upa-

miętniającym bitwę stoczoną  

w 1519 r.  

Wyjątkowym wydarzeniem 

było odsłonięcie tablic z napisem 

w języku polskim i ukraińskim: „W 

hołdzie poległym za wiarę i ojczy-

znę w bitwie z Tatarami pod So-

kalem w 500. rocznicę  1519-

2019”. Zostały one ufundowane 

przez Zarząd Regionu Środkowo

-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność. 

Po wygłoszeniu prelekcji hi-

storycznej nastąpił przemarsz 

uczestników i grup rekonstrukcyj-

nych w strojach historycznych do 

centrum Sokala (z udziałem 

sztandarów NSZZ „Solidarność”  

i chorągwi husarskich). 

Kolejnym punktem programu 

obchodów była Msza święta  

w kościele rzymskokatolickim 
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parafii pw. św. Michała Archanioła 

przy rynku w Sokalu. 

Zastępca przewodniczącego 

lubelskiej Solidarności, Krzysztof 

Choina mówił, że stoczona tutaj 

bitwa z Tatarami miała doniosłe 

znaczenie dla Polski.  

- Ważne jest kultywowanie hi-

storii Polski i Polaków. Bitwa, 

chociaż przegrana, spowodowała, 

że Tatarom nie udało się uprowa-

dzić ludzi w jasyr i zająć kolejne 

tereny. Była to walka mieszkań-

ców w obronie swoich domów, 

rodzin i wiary katolickiej. 

Należy przypominać takie wy-

darzenia po to, aby dać świadec-

two, że były to tereny polskie i do 

dziś tam mieszkają Polacy. Czu-

jemy, że to jest nasza historia. 

Krzysztof Choina podkreślił 

potrzebę upamiętnienia bitwy pod 

Sokalem.  

- Wydarzenie to upamiętniała 

społeczność lokalna, dowodem 

na to jest wybudowana w 1919 r. 

kapliczka w miejscu walki. Zosta-

ła ona jednak rozebrana przez 

władze komunistyczne.  Obecnie 

naszą intencją jest, aby ją  

odtworzyć.  

Bitwa pod Sokalem między 

wojskami polsko-litewskimi a Ta-

tarami została rozegrana 2 sierp-

nia 1519 r. Pospolitym ruszeniem 

dowodzili marszałek wielki koron-

ny Stanisław Chodecki i wojewo-

da podolski Marcin Kamieniecki, 

którzy otrzymali wsparcie od wo-

łyńskiej służby ziemskiej. Armią 

tatarską dowodził syn chana Me-

hmeda I Bogatyra Gireja.  

Z powodu przewagi liczebnej 

sił wroga, wojska koronne nie 

zdołały pokonać Tatarów, ale 

zadano im potężny cios.  
 

Tomasz Kupczyk 
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 Program wydarzenia:  

 

09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu. 

 

10:45 Zawiązanie wspólnoty.  

 

11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne. 

 

11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”,  

Lech Dokowicz. 

 

13:00 Przerwa na posiłek.  

 

15:00 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego. 

 

17:30 Konferencja: ks. Dolindo Ruotolo oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek.  

 

18:30 Przerwa. 

 

19:30 Droga Krzyżowa.  

 

21:00 Apel Jasnogórski: na żywo z Jasnej Góry. 

 

21:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

 

Wydarzenie jest całkowicie otwarte i nie wymaga zapisów, jednak bardzo zachęcamy, by rejestrować wyjazdy  

na stronie www.polskapodkrzyzem.pl, pomoże to nam w organizacji spotkania. 

 Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają wejściówki w pierwszych sektorach. 

 

Więcej informacji na stronie www.polskapodkrzyzem.pl  

https://link.freshmail.mx/c/hw6ayiqjfm/arefuxyghi
https://link.freshmail.mx/c/hw6ayiqjfm/arefuxyghi


 

 

Agenci białostockiej delega-

tury CBA zatrzymali na terenie 

Dolnego Śląska i Mazowsza 

trzy osoby związane z działal-

nością grupy kapitałowej,  

w skład której wchodzą spółki 

z branży biopaliw oraz spirytu-

sowej. Wśród zatrzymanych 

osób znalazł się m.in. Prezes 

Zarządu całej grupy  

Grzegorz Ś. 

Wstępne szacunki wskazu-

ją na powstanie w związku  

z tym procederem co najmniej 

96 milionów złotych szkody. 

27.08.2019 r. 

Głos związkowca 34/2019 str. 10 

Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11  

e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

Przygotował: Tomasz Kupczyk 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 

Zrównoważony budżet 

W kolejnym roku rząd propo-

nuje budżet państwa bez defi-

cytu. Będzie to pierwszy w hi-

storii budżet zrównoważony.  

Źródło:MF 


