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Cześć ich pamięci!
Rok szczególny, w którym Polska odzyskała Niepodległość. To czas, który powinien w nas wzbudzać refleksje – jesteśmy z Polskiego narodu, wielkiego narodu – mówił przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król w trakcie 37. rocznicy upamiętnienia
śmierci Józefa Krzysztofa Gizy. Obchody zostały zorganizowane w Tarnogrodzie.
Od uroczystego przemarszu
z Tarnogrodzkiego Domu Kultury
do Kościoła pw. Przemienienia
Pańskiego rozpoczęły się obchody upamiętniające śmierć Józefa
Gizy oraz pozostałych górników,
którzy zginęli w trakcie pacyfikacji kopalni „Wujek” 16 grudnia
1981 r.
W świątyni została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych górników . oraz w intencji Ojczyzny.
Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. kan. Jerzy Tworek.
Okolicznościową homilię wygłosił
ks. Rudolf Karaś.
Musimy pamiętać o ofiarach tych, którzy ofiarowali swoje życie,
zdrowie, karierę zawodową za Polskę – by Polska była naprawdę wolnym krajem. Wymaga tego sprawiedliwość – trzeba nazwać bohatera
bohaterem, a konfidenta konfidentem. Trzeba wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy mają na swoich rękach krew rodaków – mówił ks.
Karaś.

Po Mszy Świętej zgromadzeni udali się na cmentarz, pod pomnik Józefa Gizy, gdzie kapłani
poprowadzili modlitwę o zbawienie dla górnika. Kwiaty i znicze
złożyła m.in.. rodzina zmarłego
i przedstawiciele władz parlaGłos związkowca 51/2018

mentarnych, wojewódzkich, samorządowych, członkowie stowarzyszeń, związków zawodowych oraz delegacja górników
z kopalni „Bogdanka.
Zarząd Regionu ŚrodkowoWschodniego
reprezentował

przewodniczący Marian Król
wraz z wiceprzewodniczącymi
Krzysztofem Choiną oraz Markiem Wątorskim.
Dalsza część uroczystości
odbyła się w Tarnogrodzkim
Domu Kultury, gdzie miały miejstr. 2

sce okolicznościowe przemówienia oraz część artystyczna.
Zebrani wysłuchali spektakl
słowno-muzyczny przygotowany
przez młodzież z Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie
oraz Zespół Wokalny Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
Józef
Krzysztof
Giza,
w dniach 14–16 grudnia 1981 r.,
na terenie kopalni brał udział
w strajku okupacyjnym, który
wybuchł na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego.

Spotkanie z przewodniczącymi
18 grudnia br. odbyło się
spotkanie z przewodniczącymi
Komisji Zakładowych. Szef lubelskiej Solidarności przedstawił sprawozdanie z październikowego Krajowego Zjazdu Delegatów i wyjaśnił znowelizowaną ustawę o związkach zawodowych, która wejdzie w życie 1
stycznia 2019 r.
W kolejnej części spotkania
podjęto temat rozwoju Związku.

Kartka
z kalendarza


24 grudnia 1981 r. - abp Luigi Poggi doręcza oficjalnie gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu list Ojca Świętego
Jana Pawła II. Na nabożeństwo, które L. Poggi odprawia w warszawskiej katedrze św. Jana, przybywa ok. 5
tys. wiernych.



24 grudnia 1981 r. - na jedną, wigilijną noc zawieszona zostaje godzina milicyjna; nazajutrz rano radio
transmituje Pasterkę w kościele św. Krzyża; podczas nabożeństwa odczytane zostaje błogosławieństwo Prymasa Polski skierowane do wszystkich wiernych w więzieniach i szpitalach, do rolników i robotników, hutników i stoczniowców.

Głos związkowca 51/2018

str. 3

Zarząd Regionu i spotkanie opłatkowe
W siedzibie lubelskiej Solidarności, 17 grudnia br., odbyło się
ostatnie w 2018 r posiedzenie
Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność. Związkowcy dyskutowali
o najistotniejszych kwestiach minionego miesiąca oraz ustalili
terminy posiedzeń na pierwszą
połowę 2019 r.
Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe. Związkowcy,
przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych złożyli
sobie życzenia.

Opłatek wigilijny
Jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni
i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża
chęć bycia razem. W podtekście tego życzenia jest nawiązanie
do modlitwy Ojcze Nasz: oby nam go nie zabrakło (chleba naszego
powszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym.
Źródło/foto: wikipedia
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Świąteczne ciekawostki

Kolędę „Cicha Noc” przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów.
Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 1224 roku. Miała ona wymiar czysto edukacyjny; przy jej pomocy, Franciszek wyjaśniał wiernym sedno Bożego Narodzenia.
Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. Tego dnia
ozdabiają oni groby bliskich kwiatami, gwiazdami betlejemskimi, ale
także koszyczkami ze specjalnymi, bożonarodzeniowymi ciasteczkami.
W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni! W tym czasie Grecy spotykają się ze znajomymi i rodziną w pubach, restauracjach, a przy
tym zasypują mnóstwem prezentów!
Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych ubrań,
strojenia domów, ulic i wszystkiego, co tylko da się mniej lub bardziej
finezyjnie udekorować, we wszystkie kolory tęczy.
Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja był biskup Miry
(dzisiejszej Trucji), który rozdał swój majątek ubogim. Znany jest także z legendy o trzech młodych damach, które znalazły mężów, dzięki
posagowi dostarczonemu dyskretnie przez Mikołaja.
W Boliwii w Wigilię Bożego Narodzenia odprawia się msze, na
które wierni przychodzą z kogutami – Boliwijczycy wierzą, że kogut
jako pierwsze zwierzę obwieścił narodziny Chrystusa.
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Zwyczaje wigilijne

Od wieków, na terenach Polski punktem kulminacyjnym dnia
Wigilii oraz całego Bożonarodzeniowego okresu jest uroczysta
wieczerza.
Cały rytuał wigilijny w polskiej
tradycji zaczyna się od łamania
opłatka, który jest delikatny, biały, cienki – dawniej zwany mgiełką, upieczony w żelaznej formie
z mąki pszennej i wody. Ta
czynność jest charakterystyczna
dla Polski, ale przypomina podobny rytuał starochrześcijański.
W czasie początków kościoła
przy odprawianiu mszy świętej
konsekrowano płaskie chleby
ofiarne i płytki chlebowe, które
były łamane w ceremonialny
sposób i podawane wierzącym
jako komunia
W Wigilię należy przebaczać
urazy i mówić wszystkim dobre
słowa. Ważne jest także obdarowywanie uśmiechem. Pod żadnym
pozorem
nie
należy
wszczynać kłótni, ani sprawiać
nikomu przykrości – te przekonania istnieją w kulturze od pokoleń.
Dawniej w okresie Bożego
Narodzenia domy strojono snopami zbóż, słomą, sianem i sypanym na obrus ziarnem. Ten
zwyczaj również miał pomóc
urodzajowi i obfitym plonom na
przyszły rok.
Źródło: polskietradycje.pl
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DYLEMATY JĘZYKOWE
W studiu czy w studio?
Radio i studio to rzeczowniki, które odmieniamy. Ich deklinacja
budzi wątpliwości, ponieważ według zasad poprawnościowych
sprzed kilkudziesięciu laty, nie należało ich odmieniać. I takie
sztywne formy zapamiętaliśmy. Dzisiaj jednak zarówno radio, jak
i studio zadomowiły się w języku polskim i nie ma żadnych przeciwwskazań, by odmieniać je jak inne wyrazy.

Uśmiechnij
się!
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci
coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
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