
 

LUBLIN - 13 grudnia: 
 
9:00 - ustawienie zniczy  
na Placu Litewskim 
 
17:00 - Koncert Pieśni Niepokornej  - młodzież  
w hołdzie osobom internowanym  
i represjonowanym w stanie wojennym,  
Kościół Pobrygidkowski, ul. Narutowicza 6 
 
18:00 - Msza święta w intencji Ojczyzny  
i za wszystkie Ofiary stanu wojennego  
(Kościół Pobrygidkowski) 
 
 
Po Mszy św. przemarsz pod Światło Pamięci Ofiar Komunizmu i pomnik 
patrona NSZZ „Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki   
oraz złożenie kwiatów. 
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„Wyrwij murom zęby krat 

Zerwij kajdany, połam bat! 

 A mury runą, runą, runą, i pogrzebią stary świat!"   

Jacek Kaczmarski „Mury” 

37. rocznica wprowadzenia  

Stanu Wojennego na Lubelszczyźnie 
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Kartka  

z kalendarza 
 

 5 grudnia 1981 r. Obraduje Biuro Polityczne KC PZPR, na którym jednomyślnie zostaje podjęta 

decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego. Biuro Polityczne upoważnia gen. Wojciecha Jaruzel-

skiego do samodzielnego zdecydowania o jego terminie. 

 

 4 grudnia 1986 r. wszystkie kopalnie w Polsce uroczyście obchodzą święto Barbórki . Największa 

uroczystość odbywa się w Jastrzębiu-Zdroju. Na zaproszenie proboszcza jastrzębskiej parafii ks. 

prałata Bernarda Czerneckiego oraz Tadeusza Jedynaka – niedawno wypuszczonego z więzienia 

przewodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności”, na mszę przybywają oprócz gór-

ników śląskich przedstawiciele Zagłębia Miedziowego i Zagłębia Lubelskiego, a także delegaci ze 

Szczecina z Marianem Jurczykiem oraz Anna Walentynowicz z Gdańska, Andrzej Słowik z Łodzi, 

Zbigniew Bujak z Warszawy oraz reprezentanci Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiego Poro-

zumienia Niepodległościowego. 

Zamość - 13 grudnia: 
 
15.00 – Rekonstrukcja historyczna na rynku Solnym 
 
17.00 – Msza św. w kościele Redemptorystów pw. 
św. Mikołaja w Zamościu. 

Tak było w zeszłym roku...  

Komitet Honorowy Obchodów: 
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Tarnogród - 16 grudnia: 

 

10.30 – zbiórka pocztów sztandarowych  

i przemarsz do kościoła 

 

11.00 – Msza św. w kościele  

pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie 

po Mszy św. przemarsz na cmentarz parafialny 

i złożenie wieńców przy grobie Józefa Gizy. 

 

 

Ok. 13:00 - Dom Kultury w Tarnogrodzie 

program artystyczny w wykonaniu młodzieży 

z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie 

oraz Zespołu Wokalnego  

Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury  

BARBÓRKA 

Dzień Górnika jest potocznie nazywany świętem Barbórki. Jest 

to tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia -  

w dniu św. Barbary z Nikomedii, która jest patronką dobrej śmierci 

i trudnej pracy.  

Patronka górników żyła w III wieku i wywodziła się z pogańskiej 

rodziny. W trakcie studiów w Nikomedii została chrześcijanką. 

Gdy ojciec dowiedział się o tym fakcie, chciał zmusić ją do wypar-

cia się wiary i w końcu doniósł na nią. Barbarę uwięziono w wieży, 

gdzie około 305 roku została ścięta mieczem. Jest patronką 

wszystkich zawodów narażonych na nagłą śmierć oraz wspomo-

życielską w czasie burzy lub pożaru. 

Nieodzownym punktem obchodów dnia górników jest Msza 

Święta przy figurze św. Barbary oraz uroczyste akademie i spo-

tkania. Z okazji tego święta są również organizowane różnego 

rodzaju koncerty oraz występy artystyczne i zabawy. 
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Wszystkie trzy formy są poprawne! Z tym, 

że kaszleć i kasłać to czasowniki dokonane, a kaszlać jest formą 

przestarzałą i praktycznie już nieużywaną.  
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Agenci CBA ze Szczecina na 

polecenie szczecińskiej prokura-

tury zatrzymali 7 osób – byłych 

wysokich urzędników Komisji 

Nadzoru Finansowego i byłego 

przewodniczącego KNF z lat 

2011-2016. Śledztwo dotyczy 

nadzoru nad SKOK Wołomin  

w latach 2012-2014 r. Zatrzymań 

dokonano w Warszawie i w miej-

scowościach podwarszawskich. 

Pyzdra i Kwiczoł pracowali 

w kopalni. Pewnego dnia Py-

zdra skończył wcześniej i zo-

stawił wiadomość koledze na 

ścianie:  

- Kwiczoł jak będziesz tędy 

szedł to zabierz moją łopatę, 

bo jo muszę już iść. Na drugi 

dzień Pyzdra przychodzi do 

pracy i czyta napis na ścianie:  

- Pyzdra nie wziąłem twojej 

łopaty bom tędy nie przecho-

dził.  

Uśmiechnij 

się!  

SMS 
 

System SMS skończył 26 lat 

– urodziny obchodził 3 grudnia. 

Wesołych Świąt – Merry Christ-

mas – tak brzmiała pierwsza 

treść SMS’a, którego wysłał Bry-

tyjczyk Neil Papworth z Sema 

Group. Wiadomość została wy-

słana z sieci Vodafone,  

a adresatem był Richard Jarvis. 

Źródło: polskieradio24.pl 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Kaszleć , kaszlać czy kasłać? 

Wizyta Wojewody 
 

Wojewoda Lubelski Przemy-

sław Czarnek odwiedził Kana-

dę, by nawiązać kontakty biz-

nesowe pomiędzy przedsiębior-

cami ze stanu Ontario a lubel-

skimi. Wojewoda spotkał się 

m.in. z Konsulem Generalnym 

RP w Kanadzie Krzysztofem 

Grzelczykiem. 

Źródło: lublin.uw.gov.pl 

Św. Mikołaj  

Biskup Miry 

Święty katolicki i prawosławny. 

Najstarsze przekazy o nim po-

chodzą z VI wieku. Według śre-

dniowiecznej hagiografii żył na 

przełomie III i IV wieku, był bisku-

pem Miry w Licji, wsławił się cu-

dami oraz pomocą biednym i po-

trzebującym.  

Przez wieki był jednym z naj-

bardziej czczonych świętych na 

Zachodzie i Wschodzie. Najwięk-

sze jego sanktuarium znajduje 

się we włoskim Bari.  

Współcześnie baśniowa po-

stać wzorowana na świętym Mi-

kołaju jest wykorzystywana w kul-

turze masowej przy okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. 
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Zapraszamy  

po odbiór! 


