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Wiary, Nadziei i Miłości
płynących

z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania

Jezusa Chrystusa

życzy

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 
„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” 

Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: 
„Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”

Łk 22, 19-20
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Sprawowana na pamiątkę Ostatniej 
Wieczerzy wieczorna Msza Wieczerzy 
 Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczyna 
Święte Triduum Paschalne – dla chrze-
ścijan najświętszy czas w roku – kiedy 
to Kościół rozpamiętuje najważniejsze 
wydarzenia historii zbawienia: ustanowie-
nie Eucharystii, Mękę i Śmierć Chrystusa 
oraz Jego Zmartwychwstanie.

Ostatnia 
Wieczerza

Nasza okładka
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Zarząd LPEC Sp. z o.o. dziękuje Dyrekcji Muzeum 200-lecia Diecezji  Lubelskiej 
za udostępnienie do publikacji  reprodukcji obrazu „Ostatnia Wieczerza”, 
autor nieznany, XVIII w., olej, płótno, 280x190 cm.

Obraz znajduje się obecnie w Kaplicy Biskupów Lubelskich, łączącej Pałac Konsystorski 
– siedzibę Kurii Metropolitalnej, z Pałacem Biskupim – siedzibą Arcybiskupa Metropolity 
Lubelskiego.

pkk

Wielkanocne zamyślenia

Wszystko, co nasze, 
Polsce oddamy

C h r y s t u s  z m a r t w y c h w s t a n  j e s t , 
nam na prz ykład dan jest… śpiewamy
– tak jak nasi przodkowie już od Średnio-
wiecza – podczas procesji w wielkanocny 
poranek. Czy zastanawiamy się wówczas 
nad sensem tych słów: na-pr z yk ład- 
c z e g o - n a m - d a n  i  j a k  d ł u g o  m a my 
za tym przykładem podążać? Czy nie 
jest z tym przykładem przypadkiem tak, 
jak w popularnym powiedzeniu: święta, 
święta i po świętach…

A przecież przez czterdzieści dni byli-
śmy chyba jacyś poważniejsi, bardziej 
 skupieni, może nawet trochę smutniejsi 
niż zwykle. Pogrążeni w codziennej goni-
twie, pełnej trosk o zaspokojenie przy-
ziemnych potrzeb, nieco zwalnialiśmy, 
odrywaliśmy się od szarej rzeczywisto-
ści, a nasz wzrok częściej niż zazwyczaj 
podążał ku górze, spoczywając na dwóch 
poprzecznie złączonych belkach. 

Powtarzając, często rutynowo, te same 
rytuały – Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, 
 Tr iduum Paschalne, Rezurekcja – nie 
zawsze w pełni uświadamiamy sobie 
 znaczenie jerozolimskich wydarzeń, sprzed 
prawie dwóch tysięcy lat. Chcąc nie chcąc 
jednak, pojawiają się w nas refleksje i pyta-
nia o sens ofiary, która dokonywała się 

w Ogrójcu, na dziedzińcu pałacu namiest-
nika Judei, na ulicach Jerozolimy i wreszcie 
na Golgocie.

Pytania o sens cierpienia i śmierci 
od tysiącleci dręczą ludzkość. Spędzają one 
sen z powiek f i lozofom i  teologom, 
 lek arzom i  psychologom,  świeck im 
i duchownym bez względu na wyznanie. 
My, chrześcijanie wierzymy w Umęczonego 
pod Ponckim Piłatem, Ukrzyżowanego, 
Umarłego i Pogrzebionego, Zstępującego 
do piekieł i trzeciego dnia Zmartwych-
wstałego, Wstępującego na niebiosa, 
Siedzącego po prawicy Boga Ojca: Tryum-
fującego! To dzięki ofi erze Jezusa Chrystusa 
nasze życie zmienia się, ale się nie kończy.

Pomimo tej wiary i świadomości cał-
kowitego braku win naszego Zbawiciela,
w wielu z nas pokutuje jeszcze stereotyp 
cierpienia i śmierci, jako tylko i wyłącz-
nie kary za grzechy. To prawda, że apetyt 
naszych prarodziców na owoce z drzewa 
poznania, można by rzec swoisty apetyt 
na wiedzę – będący złamaniem Bożego 
zakazu – spowodował całe pasmo niekoń-
czących się nieszczęść. Z drugiej strony 
jednak i Stary Testament zna los prawego, 
szlachetnego i uczciwego Hioba wysta-
wionego na nieludzkie próby. 10
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Nasze
Boże Narodzenie

W kalendarzu już wiosna, wszyscy żyjemy atmosferą 
Świąt Wielkiej Nocy, tym niemniej, z kronikarskiego cho-
ciażby obowiązku, przypomnieć należy nasze firmowe 
obchody Świąt Bożego Narodzenia Roku Pańskiego  
2009. Tradycją stało się już, iż Opłatek w LPEC ma bar-
dzo uroczysty charakter. W ubiegłym roku uczestniczyło 
w nim ogółem kilkaset osób. 22 grudnia, w dorocznym 
spotkaniu  naszych weteranów wziął udział prezydent 
Miasta Lublin Adam Wasilewski, zaś dzień później 
podczas opłatka dla pracowników gościł zastępca 
 prezydenta Krzysztof Żuk. Podczas spotkań był czas na 
podsumowanie przez prezesa Stanisława  Kalinowskiego 
osiągnięć mijającego roku, odcz ytanie  Ewangeli i 
o narodzeniu Chrystusa i  głoszenie homili i  przez 
ks.  k anonik a Zenona Małyszk a – k apelana LPEC. 
Była także okazja, nie tylko do dzielenia się opłatkiem 
i składania sobie życzeń oraz wspólnego kolędowania, 
ale również do wspomnień przy świątecznym stole.  

pkk, fot. Andrzej Rożek

Ks. Zenon Małyszek, prezydent Adam Wasilewski, 
prezes Stanisław Kalinowski i dyrektor Edward Wąsik
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W ubiegłym roku nasza firma znacznie 
umocniła swoją pozycję zarówno wśród 
wiodących przedsiębiorstw w regionie 
lubelskim, jak i w branży ciepłowniczej. 
Złożyły się na to przede wszystkim: kon-
sekwentnie realizowana strategia roz-
woju firmy w połączeniu z nowoczesnymi 
metodami zarządzania oraz potencjałem 
wysoko wykwalifikowanych, doświad-
czonych pracowników. Wymienić należy 
w tym miejscu największe sukcesy minio-
nego roku. 

Realizacja planów IMR
na rekordowym 
poziomie.

Realizację celów strategicznych firma 
rozpoczęła w 2008 roku. Podsumowanie 
zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych 
i remontowych w roku 2008 wyniosło 
25,5 mln zł. Była to kwota o 86%  wyższa 
w stosunku do poprzedniego roku. 
Nakłady inwestycyjne i remontowe w 2009 
roku są zaś wyższe od ubiegłorocznych 
o ponad 4%. 

Najistotniejsze, z punktu widzenia 
zwiększenia bezpieczeństwa i niezawod-
ności dostaw ciepła do klientów, są moder-
nizacje sieci ciepłowniczej i zewnętrznych 
instalacji odbiorczych, na ten cel przezna-
czono największą ilość środków. W 2009 
roku wymieniono 9,6 km odcinków sieci 

wykonanych w technologii tradycyjnej 
na preizolowaną. Jest to o 13,9% więcej 
niż w 2008 roku. 

Wzrosła liczba 
nowych odbiorców.

Ciepło Systemowe oferowane przez 
LPEC to obecnie najtańszy sposób zaopa-
trzenia w ciepło, dodatkowo oferta jest 
zawsze dostosowywana do indywi-
dualnych potrzeb i oczekiwań klienta, 
co bardzo doceniają inwestorzy, budujący 
swoje obiekty w Lublinie. W 2009 roku 
do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączo-
nych zostało 41 nowych obiektów o łącz-
nej mocy 9,32 MW, w 2008 roku było to 29 
obiektów o łącznej mocy 6,02 MW. Wśród 
największych przyłączeń można wymienić 
m.in.: Galerię Olimp IV oraz obiekty Uni-
wersytetu Medycznego przy ul. Chodźki.

Bardzo dobry 
wynik finansowy.

Lepszy od planowanego wynik finan-
sowy udało się uzyskać, realizując jedno-
cześnie najwyższy w historii Spółki poziom 
modernizacji i inwestycji. Osiągnięcie 
takiego wyniku było możliwe dzięki popra-
wie wydajności pracowników – kolejny rok

wzrasta wykorzystanie własnego poten-
cjału w realizacji prac inwestycyjno-mo-
dernizacyjno-remontowych: o 25,6% 
w stosunku do poprzedniego roku. Efek-
tywnie przekłada się to z jednej strony na 
spadek kosztów dostawy ciepła, a z drugiej 
pozwala modernizować i rozwijać system 
ciepłowniczy Lublina. W okresie ostatnich 
5 lat Spółka ani razu nie zanotowała straty 
na działalności, a zysk począwszy od 2005 
roku sukcesywnie wzrasta.

Godło „Teraz Polska” 
dla Ciepła Systemo-
wego oferowanego 
przez LPEC.

Kapituła konkursu „Teraz Polska”, doce-
niając wartości takie jak bezobsługowość, 
komfort i wygoda oraz bezpieczeństwo 
i aspekty ekologiczne Ciepła Systemowego 
przyznała usłudze o nazwie „dostawa Cie-
pła Systemowego w postaci centralnego 
ogrzewania (CO) i ciepłej wody (CW)” Godło 
Teraz Polska. Tym samym Ciepło Systemowe, 
a poprzez to LPEC Sp. z o.o. dołączyły do pre-
stiżowej grupy produktów i fi rm, które stać 
się mogą wzorem biznesowego działania. 
Sukcesy minionego roku LPEC to również 
tytuł Gazeli Biznesu 2009 oraz certyfikat 
Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2009.

Artur Szymczyk

Sieć magistralna 2xDn700, zasilająca dzielnicę LSM i Czuby – przejście nad rzeką Bystrzycą w rejonie ul. Krochmalnej, przed i po modernizacji.
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Realizacja planów IMR 
w roku 2009 
obejmowała m.in.:

• wybudowanie lub przebudowanie 
ogółem blisko 12 km sieci ciepłowni-
czej wysoko i niskoparametrowej oraz 
wymianę 14 odcięć na sieciach magi-
stralnych;

• wykonanie 44 nowych węzłów ciepl-
nych oraz modernizację 73 węzłów;

• podłączenie 440 ciepłomierzy do sys-
temu zdalnego odczytu;

• podłączenie 113 węzłów cieplnych do 
systemu komunikacji on-line TAC VISTA;

• wykonanie niezbędnych prac remonto-
wo-budowlanych infrastruktury tech-
nicznej.

Do ważniejszych zadań, zrealizowa-
nych w roku ubiegłym, należy przebudowa 
sieci magistralnej 2 x 350 mm w ulicy Lot-
niczej, przejście przez Aleję Solidarności, 
przebudowa sieci 2 x 250 mm w ulicy 
Pogodnej, kompleksowa przebudowa 
sieci w osiedlu Mickiewicza Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a także w rejo-
nie ulic Bazylianówka, Tumidajskiego-
Niepodleglosci, wykonanie przebudowy 
systemu dostawy ciepła do budynków 
na węzły indywidualne w osiedlu Skarpa 

Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby oraz 
w osiedlu Paderewskiego Spółdzielni 
Mieszkaniowej Czechów.

W ramach zawartych umów przy-
łączeniowych, dla nowo realizowanych 
inwestycji na terenie miasta Lublina, wyko-
nano podłączenia do sieci ciepłowniczej 
o łącznej długości 2,3 km. 

W planach Spółk i  uwzględnione 
były również obszary rozwojowe miasta, 

 głównie dzielnice Węglinek i Rudnik, gdzie 
wykonano sieci ciepłownicze, umożliwia-
jące w bliższej lub dalszej perspektywie 
podłączenie do sieci nowych obiektów.

Większość z realizowanych zadań 
wykonana została siłami własnymi Spółki 
(aż 92%).  Pozostałe prace wykonane 
zostały przez firmy zewnętrzne.

Małgorzata Mazurek
fot. na str. 4-5 Andrzej Rusek

Prace modernizacyjne sieci magistralnej 2xDn400 w ul. Wolskiej.

Komora ciepłownicza C-5 przed i po wymianie armatury odcinającej.

Nakłady na inwestycje, modernizacje i remonty
w latach 2005 - 2009
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Tegoroczna zima wszystkim dała się 
we znaki. Szczególną uciążliwość dla 
mieszkańców stanowiły bardzo niskie tem-
peratury i obfite opady śniegu, a w następ-
stwie tego hałdy śniegu zalegające ulice 
nie tylko naszego miasta.

LPEC w odpowiedzi na apel Pre-
zydenta Miasta przystąpiło w połowie 
lutego do akcji odśnieżania Lublina. Ekipy 
naszej Spółki wyposażone w ciężki sprzęt 
(koparko-ładowarki i wywrotki) wywiozły 
około 1500 m3 śniegu z rejonu ulic Krakow-
skie Przedmieście i Lubartowska, a także 
z Rynku Starego Miasta.

pkk

LPEC 
odśnieżył Lublin

P ę d z i ,  p ę d z i  k u l i g 
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Spotkanie integracyjne pracowników LPEC 
Krasnobród-Susiec 30 stycznia 2010 roku. 
Autorzy fotografii: Anna Plewik, 
Sławomir Wasyl, Violetta Czarnecka.

Zmieniamy 
polski przemysł 

Ciepło Systemowe dostarczane przez 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. zostało wyróżnione 
honorowym tytułem „Tego, który zmienia 
polski przemysł” przez kolegium redak-
cyjne Miesięcznika Gospodarczego Nowy 
Przemysł oraz portal wnp.pl. Nagroda przy-
znawana jest za podejmowanie konkret-
nych działań, dzięki którym dokonuje się 
widoczna zmiana w całości lub w ważnym 
fragmencie polskiego życia gospodar-
czego. Nagradzane są przełomowe strate-
gie oraz oryginalne i kreatywne pomysły.

W uzasadnieniu wyróżnienia doce-
niono wagę inicjatywy największych pol-
skich przedsiębiorstw ciepłowniczych 
w tym również LPEC Sp. z o.o. oraz Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 
„W ramach programu już ponad 80 firm 
ciepłowniczych z całego kraju współpra-
cuje ze sobą w przedsięwzięciu promują-
cym Ciepło Systemowe. Częścią programu 
jest m.in. internetowy portal oraz magazyn 
promujący wspólny produkt. Ceny ciepła 
w poszczególnych miejscowościach Polski 
różnią się między sobą, ale generalnie Cie-
pło Systemowe jest jednym z najtańszych 
sposobów na ogrzewanie budynków, 
zarówno mieszkalnych jak i użytkowych. 
Często wraz z dostawami ciepła przed-
siębiorstwa ciepłownicze oferują wiele 
usług dodatkowych, jak np. utrzymanie 

wewnętrznej instalacji  ciepłowniczej 
odbiorcy oraz optymalizację zużycia ciepła 
i energii elektrycznej. Ciepło Systemowe 
jest produktem ekologicznym, eliminu-
jącym zagrożenia związane z tzw. niską 
emisją. To niezwykle istotny aspekt korzy-
stania z Ciepła Systemowego, niesłusznie 
pomijany przy dyskusjach i w opraco-
waniach dotyczących tak ważnej kwestii 
walki ze zmianami klimatu. W następstwie 
modernizacji przemysłu i energetyki, eko-
logicznym problemem nr 1 w polskich 
miastach, stała się emisja szkodliwych 
gazów z lokalnych kotłowni węglowych 
i domowych pieców grzewczych. Spala-
nie węgla odbywa się w nich w sposób 
nieefektywny i skrajnie szkodliwy dla śro-
dowiska i zdrowia mieszkańców. Ciepło 
Systemowe to pomysł na kompleksowe 
rozwiązanie tego problemu – poprawę 
jakości powietrza i efektywniejsze wyko-
rzystanie paliw”.

Do elitarnego grona laureatów tej 
nagrody należą potentaci wiodących 
branż, l iderzy innowacji ,  promotorzy 
rozwoju oraz firmy, które w szczególnie 
interesujący sposób wykorzystują szanse 
i nisze rynkowe. Nagroda ta przyznana 
była dotychczas m.in.: prof. Leszkowi Bal-
cerowiczowi, prof. Jerzemu Buzkowi, stacji 
TVN CNBC Biznes, PKN Orlen SA oraz Gieł-
dzie Papierów Wartościowych SA.

Uroczysta Gala, w trakcie której zostali 
uhonorowani tegoroczni laureaci, odbyła 
się 25 stycznia 2010 r. w hotelu Sheraton 
w Warszawie. Nagrodę dla Ciepła Syste-
mowego odebrał Jacek Szymczak prezes 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

na podst. www.cieplosystemowe.pl

Laureaci nagrody „Tego, który zmienia 
polski przemysł” za rok 2009:
• Awbud Sp. z o.o.
• Program Ciepło Systemowe
• Cezary Grabarczyk 
 – Minister Infrastruktury
• Grupa Kapitałowa Comarch - Grupa 

Lotos SA
• Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.
• Grupa PZU
• TRW Polska Sp. z o.o.
• Jarosław Zagórowsk i i  Jastrzębska 

Spółka Węglowa SA
• wydarzenie: debiut giełdowy PGE Pol-

skiej Grupy Energetycznej SA
• tytuł specjalny: Tadeusz Mazowiecki
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Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników 
naszej Spółki, którzy w ostatnich 
miesiącach obchodzili jubileusze 
pracy. 
40-lecie
Roman Kapica
Jerzy Kucharzyk
35-lecie
Celina Brach
Marek Charkowski
Łucjan Czerwiński
Irena Janeczko
Leszek Kordyga
Antoni Kucharzyk
30-lecie
Stanisław Sławacki
Bożena Syta
25-lecie
Lech Kliza
Mirosław Mostowiec
Mirosław Zachacz
15-lecie
Izabela Barańska-Olbrot
Konrad Barański
Artur Gnypek
Monika Hudaś
Wszystkim Wielce Szanownym Jubi-
latom, dziękując za wkład w rozwój 
LPEC, składamy serdeczne gratulacje.

Arkadiusz Wojewódzki 
od 1 grudnia 2009 roku
referent 
Dział Organizacyjno-Prawny 

Tomasz Buda 
od 11 stycznia 2010 roku
specjalista ds. technicznych
Dział Planowania i Nadzoru Robót

Tomasz Szczuka 
od 1 lutego 2010 roku
inspektor ds. technicznych 
Dział Elektryczny 

Łukasz Kępa 
od 1 lutego 2010 roku
specjalista ds. ekonomicznych
Dział Ekonomiczny 

Serdecznie witamy w naszym  
gronie, życząc jak najwięcej 
satysfakcji z pracy zawodowej.

Witamy
w LPEC

Przypomnieć należy, iż Ciepło Sys-
temowe to program, który skupia firmy 
z branży ciepłowniczej. Jest to też marka, 
istniejącego od wielu lat produktu, który 
wymaga nadania nowego wizerunku 
i jego komunikacji. Patronem Programu 
jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo 
Polskie, która wraz z kilkoma przedsię-
biorstwami ciepłowniczymi zainicjowała 
działalność Programu Ciepło Systemowe.

Działania LPEC były wsparciem lokal-
nym, realizowanej od połowy stycznia 
ogólnopolsk iej kampanii rek lamowej 
marki Ciepło Systemowe. Grupą doce-
lową działań są konsumenci Ciepła Syste-
mowego, a głównym celem budowanie 
świadomości  tej marki oraz promocja 
strony internetowej www.cieplosyste-
mowe.pl, która na początku tego roku 
przebudowana została pod względem 
graficznym i funkcjonalnym.

Ogólnopolska kampania reklamowa 
realizowana była w styczniu i lutym na 
antenie Telewizji Polskiej (w programach 
T VP 1 i  T VP 2) w dwóch, k i lkunasto-
dniowych cyklach. Na przełomie lutego 
i marca działania telewizyjne wsparte 
zostały emisjami spotów na antenie Radia 
Zet, a kampanię zakończyła w marcu 
akcja bannerowa na por talu onet.pl. 
Po raz pierwszy od powstania Programu 
Ciepła Systemowego akcja marketingowa 

była prowadzona w stacjach radiowych 
i telewizyjnych o ogólnopolskim zasięgu.

To już kolejny raz, kiedy LPEC wziął 
czynny udział w kampanii reklamowej, 
wzmacniając jej efekt poprzez działa-
nia lokalne. Po raz pierwszy skorzystano 
z nowoczesnych nośników informacji 
w postaci  ek ranów świet lnych typu 
LED (tzw. telebimy), na których wyświe-
tlany był spot promujący markę Ciepło 
Systemowe. Spot został oparty o hasła 
podkreślające główne atuty Ciepła Sys-
temowego oraz hasło korporacyjne LPEC. 

R e k l a m ę  m o ż n a  b y ł o  zo b a c z yć 
w Lublinie na telebimach ustawionych 
prz y ul .  L ipowej  na Hotelu Victor ia , 
na skrzyżowaniu alei Kraśnickiej i ul. Zana 
oraz przy ul. Zana na biurowcu Hanesco 
(na fotografii).

Na tym samym przek azie opar ta 
została reklama wizerunkowa w prasie 
lokalnej oraz w internecie.

Kampania realizowana była w okresie, 
w którym zapotrzebowanie na ciepło jest 
największe. Zarówno spoty reklamowe jak 
i strona internetowa mają na celu uświa-
domienie konsumentom, jaką wygodę 
i bezpieczeństwo daje Ciepło Systemowe.

Więcej informacji na temat Programu 
można znaleźć na stronie: 
www.cieplosystemowe.pl

Teresa Stępniak-Romanek

LPEC promuje 
Ciepło Systemowe

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. kontynuowało 
w marcu br. działania promocyjne Ciepła Systemowego. Efekty można było 
zobaczyć na kilku nowoczesnych telebimach w centrum Lublina. 
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Na nowej 
Drodze życia
Jarosław Wituch z żoną Dorotą
19 grudnia 2009 roku
Rejon Sieci Wschód

Młodej Parze składamy najserdeczniejsze życzenia.

Nasi 
Weterani

Pan Stefan Kozak pracował wśród 
nas od 29 listopada 1969 oku do 1 listo-
pada 1983 roku, a następnie od 4 maja 
1992 roku do 18 lutego 2010 roku, 
co ogółem daje 31 lat  i  9  mies ięc y 
w LPEC. Zatrudniony na stanowisku mon-
ter co w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-7.

Pan Alfred Pastuszak  – w LPEC, 
od 1 kwietnia 1991 roku do 26 lutego 2010 
roku, pracował ogółem 18 lat i 10 miesięcy. 
Odpowiedzialny za planowanie pracy sys-
temu ciepłowniczego, przez ostatnie lata 
pracował w Dziale Sieci jako specjalista 
ds. technicznych.

Pan Tadeusz Kuczmowski związany 
z LPEC od 16 kwietnia 1970 roku do końca 
grudnia 2009 roku, stażem nestor naszej 
Firmy – przepracował w niej bez mała 
40 lat. Kierował wieloma komórkami orga-
nizacyjnymi, ostatnio Działem Obsługi 
Klienta.

Za Panów wieloletni trud oraz za wszelkie dobro, jakim nas obdarzaliście serdecznie dziękujemy, życząc długich lat w zdrowiu i radości.

W ostatnich trzech miesiącach (gru-
dzień 2009 – luty 2010) przeszło 
na emeryturę trzech wieloletnich 
pracowników naszej Spółki.

Szczęśliwym Rodzicom 
gratulujemy!

Młode kadry
Szymon Grymuza

ur. 20 listopada 2009 roku 
syn Grzegorza i Małgorzaty 

OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-4

Kacper Najda 
ur. 7 stycznia 2010 roku

syn Marka i Barbary
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-3

Martyna Bratek
ur. 23 stycznia 2010 roku 
córka Andrzeja i Wioletty

OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-7 

Stanisław Jan Mirosław
ur. 22 lutego 2010 roku

syn Rafała i Doroty
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-1

Martyna Mirosław
ur. 25 lutego 2010 roku

córka Marka i Alicji
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-5 
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Dzieje Polski, szczególnie w ostat-
nich dwóch stuleciach, przynoszą, nader 
wiele przykładów niezawinionego cier-
pienia i trudnej do zrozumienia śmierci 
Polaków i tych przedstawicieli innych 
narodów, którzy zamieszkując ziemie nad 
Wisłą i Wartą, Bugiem i Niemnem, Dnie-
strem i Prypecią ukochali je dosłownie nad 
życie, którzy umiłowanie to przedkładali 
nad bezpieczeństwo swoje i swoich bli-
skich. Tysiące najlepszych synów i córek 
tej polskiej Ziemi – i to nie zawsze Polaków 
– oddało swe zdrowie i życie w wojnach 
i powstaniach, obozach i więzieniach, czy 
też wyciskając z siebie krwawy pot w bez-
interesownej pracy dla Polski.

Dziś w kontekście przemian jakie od 
dwudziestu lat dokonują się w naszej 
Ojczyźnie, w obliczu obejmującej niemal 
wszystkie sfery naszego życia globalizacji, 
zasadne staje się pytanie o sens ofiary 
tysięcy polskich patriotów. Po co cierpieli 
i ginęli? Czy ich ofiara nie była zbyteczna? 
Bo jeżeli cierpieli oni za wolną Polskę – to 
czym ona dzisiaj jest: i to zarówno Polska, 
jak i jej wolność? Czymże jest dzisiaj ojczy-
zna, naród, patriotyzm?

W obliczu wyników badania opinii 
publicznej, należy z przykrością stwier-
dzić, że pojęcia te są dzisiaj bardzo  często 

zupełnie zapomniane, a jeżeli nawet coś 
niektórym z ankietowanych mówią, to 
z całą pewnością zmieniły one swoje 
znaczenie tak diametralnie, że w żaden 
sposób nie przystają do definicji, obowią-
zujących przez minione wieki.

Wielk im smutk iem powinny nas 
napawać te, przeprowadzane i publi-
kowane przy okazji rocznic czy świąt 
narodowych wynik i badań, mówiące 
o porażającej wręcz ignorancji, nie tylko 
dzieci i  młodzieży, na temat dziejów 
ojczystych. Wiedza patriotyczna dużej 
części młodych ludzi, nawet pokolenia 
dzisiejszych trzydziestolatków, ograni-
cza się jedynie do perfidnie utrwalanych 

– słusznie  wstydliwych lub też tragiko-
micznych – negatywnych stereotypów 
Polaka, stereotypów w żadnej mierze 
nieporównywalnych z chwalebnymi czy-
nami i zasługami tak wielu. I dzieje się 
tak pomimo starań niektórych twórców 
kultury, którzy próbują w nowoczesnej, 
atrakcyjnej, przyswajalnej dla dzisiejszego 
odbiorcy mediów formie, przybliżyć losy 
wybitnych jednostek, czy też całych gene-
racji polskich patriotów.

Obok smutku, nierzadko powinni-
śmy też odczuwać co najmniej niedosyt, 
jeżeli nie wstyd, za zaniechania w dziele 

 zachowania i przekazywania naszej trady-
cji. Niezbędnym dziś pozostaje pogłębianie 
w społeczeństwie świadomości znaczenia 
wartości, kształtujących od wieków sze-
roko pojętą tożsamość kulturową Polaków: 
tożsamość religijną, narodową i rodzinną. 
Jedynie poczucie tożsamości daje, nie 
tylko w dzisiejszym świecie, gwarancje 
przetrwania Państwa i Narodu. Wiedzą
o tym doskonale Indianie, Cyganie, Żydzi 
i  inne narody przez wiek i  gnębione 
i pozbawione ojczyzn. W chwilach trud-
nych dla Polski i Polaków pamiętaliśmy 
o tym także i my, tak było w czasie zabo-
rów, II wojny światowej, czy w okresie 
zniewolenia komunistycznego.

Wielu znamienitych przedstawi-
cieli naszego narodu zwracało uwagę 
na potrzebę kultywowania tradycji. Mar-
szałek Józef Piłsudski podkreślał, iż „naród, 
który nie szanuje swej przeszłości, nie 
zasługuje na szacunek”. Stefan Kardynał 
Wyszyński Prymas Polski przestrzegał zaś, 
byśmy nie mieli pokusy budowania nowej 
Polski w „czystym polu”, lecz wznosili ją 
na opoczystym przeszłości, wiążąc to, 
co idzie, z tym, co było. Ze względu na 
swoją aktualność słowa te wymagają 
byśmy stale je pamiętali. 

Przeż ywając urocz yste obchody 
pamiątki męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa śpiewamy radosne 
Alleluja, które przypomina nam, iż mamy 
zmartwychpowstać. I to nie tylko raz koło 
Wielkiejnocy, ale każdego dnia lub nawet – 
jak powiedział przed laty ks. Józef Tischner 
– co godzinę. Podobnie, ciesząc się jako 
naród – nie zawsze w pełni uświadamianą 
i docenianą –  wolnością, powinna budzić 
się w każdym z nas refleksja, co my dzisiaj 
(i to dosłownie już dzisiaj) możemy zrobić, 
by nie zaprzepaścić ofiary naszych przod-
ków i współbraci, dzięki którym Polska 
zmartwychpowstawała? Co mamy uczynić, 
byśmy jako naród zachowali swoją toż-
samość, by młode pokolenie wychować 
w miłości do Ojczyzny, a jej wolność stale 
ubogacać naszą codzienną postawą?... 
Zgodnie ze słowami hymnu harcerskiego 
Wszystko, co nasze, Polsce oddamy!

Piotr Krzysztof Kuty

Wielkanocne zamyślenia

Wszystko, co nasze, 
Polsce oddamy

2
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Zgodnie z zainteresowaniami zawodo-
wymi temperatura otoczenia ma tutaj też 
duże znaczenie. Irlandia była więc takim 
trochę przypadkiem na mojej „poznawczej” 
drodze. Już na lotnisku w Dublinie (dodam, 
że był to czerwiec) przywitał nas deszcz, 
wiatr i +10oC. Przyglądając się rdzennym 
mieszkańcom Zielonej Wyspy, szybko zro-
zumiałam, że ich pojęcie ładnej pogody 
w lecie znacząco odbiega od naszego. 
Kiedy ja rozglądałam się za ciepłym swe-
trem i rękawiczkami, wokół kręciło się 
mnóstwo ludzi paradujących w krótkich 
spodenkach, T-shirtach i japonkach. To tak 
jakby udawali, że u nich właśnie jest lato. 
Na szczęście świetnym lekarstwem na 
mało przyjazną aurę, okazały się miejscowe 
„specjały” obficie serwowane w licznych 
pubach. Do końca naszej wyprawy przy-
szło nam jeszcze nie raz z nich skorzystać.

Sama w sobie Irlandia zaskoczyła mnie 
bardzo pozytywnie. Najbardziej utkwiła mi 
w pamięci soczysta zieleń wyspy, dosyć 
ciężka architektura, szczególnie prze-
piękne kościoły i doskonale zachowane 
stare zamki. 

W Dublinie „na pierwszy ogień” poszła 
Katedra Kościoła Chrystusowego (naj-
starsza katedra w Irlandii), potem Dame 
Street, Trinity College, Dublin Castle, dep-
tak Grafton Street z mnóstwem sklepów, 
park St. Stephen’s Green z rewelacyjną 
trawą, browar Guinessa i stare więzienie 
Kilmainham. Po mieście przyszedł czas na 
okolice: całe wschodnie wybrzeże jest jed-
nym z najbardziej zróżnicowanych miejsc 
w Irlandii, region wypełniają jeziora, pola 
golfowe o światowym poziomie i piękne, 
nietknięte tereny leśnych parków, zapew-
niające różnorodne możliwości aktywnego 

wypoczynku. Zdecydowanie brak miej-
sca w tym krótkim tekście, na oddanie 
choćby części niepowtarzalnego uroku 
tych miejsc.

Po kilku dniach spędzonych w Dubli-
nie i okolicach wybraliśmy się na przeciw-
legły kraniec wyspy do Galway, niegdyś 
rybackiej osady, która obecnie jest siód-
mym co do wielkości, najszybciej rozwi-
jającym się miastem w Irlandii, słynącym 
z wyśmienitych ostryg, licznych festiwali 
i przemysłu farmaceutycznego. Od połu-
dnia i zachodu Galway otaczają wody 
zatoki o tej samej nazwie, a od północy 
torfowiska Connemary. 

W wąskich uliczkach zachwycały sze-
regi jedno- i dwupiętrowych kamieni-
czek, kolorowe witryny pubów, restauracji 
i sklepów. Zachowały się fragmenty śre-
dniowiecznych murów miejskich (część 
wyeksponowano w nowoczesnym cen-
trum handlowym) oraz XV-wiecznego 
zamku Lynchów, wtopione w zabudowę 
deptak a.  Uwagę z wracały też drz wi 
domów, pomalowane na różne, jaskrawe 
kolory. Przyjaciel, mieszkający w Galway 
wyjaśnił mi, że miało to ułatwić trafienie 
do domu mężczyznom, wracającym po 
ciężkiej nocy spędzonej w barze.

Chwilami miałam wrażenie, że to mia-
sto nigdy nie zasypia. Tłumy turystów, stu-
dentów, imigrantów wypełniały po brzegi 
deptaki i liczne puby, z których jeden szcze-
gólnie zwrócił moją uwagę. Pub The Quays, 
bo o nim mowa, w środku urządzony był 
w większości z fragmentów średniowiecz-
nego kościoła, co sprawiało, że czułam się 
tam, delikatnie mówiąc, dziwnie. 

Okolice Galway są równie zachwyca-
jące. Najciekawsze miejsca to: Connemara, 

Kylemore Abbey, Wyspy Aran, Kilmacdu-
agh (klasztorna osada na granicy hrabstw 
Galway i Clare). Na południe od Galway, 
w pobliżu rzeki Shannon i zatoki Lough 
Derg, położone jest hrabstwo Clare, gdzie 
znajduje się płaskowyż Burren, unikalny 
obszar pełen wapiennych wzgórz i pól. 
Na zachodnim krańcu płaskowyżu, gdzie 
spotyka się on z Oceanem Atlantyckim, 
znajdują się Klify Moher, żelazny punkt 
wycieczek po Irlandii. Ciągną się one przez 
8 kilometrów, a w najwyższym punkcie 
mają 214 metrów. Nie są wcale najwyż-
szymi klifami Irlandii (choć wiele osób jest 
o tym przekonanych), ale to bez wątpienia 
monumentalne i wyjątkowej urody miej-
sce – widoki zapierają dech w piersiach.

Nie kwestionując niewątpliwego uroku 
samej wyspy, Irlandczycy są mistrzami 
w promocji swojego kraju. Według tam-
tejszych przewodników wszystko jest 
tam największe, najstarsze i najpiękniej-
sze. Doskonałym tego przykładem, była 
odwiedzona przez nas jaskinia Aillwee, 
w której to można zobaczyć na własne 
oczy szczątki niedźwiedzia brunatnego… 
w postaci kilku kości.

Irlandia okazała się jednym z najciekaw-
szych z odwiedzonych przeze mnie miejsc. 
Piękno tamtejszej przyrody, niezliczona 
liczba odcieni zieleni i wkomponowane 
w ten krajobraz ślady niezwykłej historii 
wyspy: kamienne kręgi, wczesnochrześci-
jańskie celtyckie krzyże, kościelne wieże, 
czy domki stojące na uboczu. To wszystko 
na długo pozostanie w pamięci i na foto-
grafiach. Odwiedzenie Wyspy polecam 
każdemu, kto lubi nie tylko ciepły piasek.

tekst i foto 
Teresa Stępniak-Romanek

Każdy z nas ma jakieś swoje ulubione zajęcia, pasje, którym z przyjemnością poświęca swój wolny czas. 
Dla mnie  takim zajęciem są podróże, poznawanie nowych miejsc, kultur, zwyczajów, ludzi, smaków, więc kiedy tylko 
dysponuję wolnym czasem, środkami i odpowiednim towarzystwem, biorę aparat fotografi czny i ruszam w drogę.



12 gorące wiadomości  ·  nr 1 (15)  ·  wiosna 2010

Przystanek Irlandia

Christ Church Cathedral, Dublin The Temple Bar, Dublin

Glendalough - Upper Lake

Klify Moher


