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Ołtarz Różańcowy – perła snycerstwa renesansowego – pochodzi z kaplicy Trójcy 

Świętej na zamku lubelskim.

Kaplica należy do Dziedzictwa Europejskiego. Czas powstania tej budowli dato-

wany jest na wiek XIV. W tym unikatowym zabytku spotyka sie Wschód z Zachodem. 

Owo spotkanie to harmonijne połączenie w katolickim kościele gotyckiej sztuki budowania 

z malarstwem  bizantyjskim. Na początku XV stulecia malarze wywodzący się z kręgu kultury 

 bizantyjskiej pokryli jej ściany i sklepienie freskami (na fotografii powyżej).

We wnętrzu największego skarbu, pozostawionego w Lublinie przez Władysława 

Jagiełłę,  znajdowały się trzy ołtarze – gotyckie wymienia jeszcze wizytacja kościelna z 1603 

roku, po tej dacie nastąpiła wymiana ołtarzy 

na renesansowe. Ołtarz Różańcowy jest jed-

nym z trzech, które od początku XVII wieku 

zdobiły zamkową świątynię. Wykonany 

jest on z drewna lipowego, polichromo-

wany i w części złocony. Jego twórcą był 

Stanisław Janowiecki. Obrazy ołtarzowe 

 powstały między rokiem 1603 a 1650, jedną 

ze scen na nich przedstawionych jest Boże 

Narodzenie (reprodukcja na ok ładce).

Prawdopodobnie w 1954 roku ołtarze 

z kaplicy Trójcy Świętej zostały przeniesione 

do kościoła św. Wojciecha bm. Kościół ten 

jest budowlą w stylu renesansu lubelskiego. 

Położony na Podwalu, nieopodal zamku, 

powstał na początku wieku XVII jako kościół 

szpitala św. Łazarza. Zachowała się w nim, 

w dobrym stanie, sieć sztukaterii nawiązu-

jąca do kasetonowych sklepień.

tekst na podstawie noty 

Grażyny Jakimińskiej 

oprac. pkk

fot. Piotr Maciuk

Zarząd LPEC Sp. z o.o. dziękuje 

Księdzu Rektorowi kościoła pw. św. Wojciecha 

za udostępnienie do publikacji reprodukcji Ołtarza Różańcowego 

oraz Dyrekcji Muzeum Lubelskiego 

za udostępnienie do publikacji fotografii wnętrza kaplicy Trójcy Świętej

Nasza okładka

Bóg się rodzi
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Nowa taryfa dla ciepła 
Od 1 listopada 2011 roku weszła w życie nowa taryfa dla ciepła LPEC. Zmiana taryfy spowodowała średni wzrost 

kosztów ogrzewania zaledwie o około 1,72%... zaledwie gdyż wzrost ten jest znacznie niższy od tegorocznej średniej 

krajowej podwyżki cen nośników energii wynoszącej 6,6% (GUS VI.2010/2011).

Grupa taryfowa LPEC - G1

Grupa taryfowa dla gazu ziemnego - W-5

Nowa taryfa LPEC, zatwierdzona przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decy-

zją z dnia 11 października 2011 roku, została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Lubelskiego nr 158, poz. 2523.

Stawki opłat za usługi przesyłowe 

w nowej taryfie LPEC skalkulowane zostały 

na podstawie uzasadnionych kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

związanej z przesyłaniem i dystrybucją 

ciepła, zaplanowanych dla pierwszego 

roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia 

kwoty uzasadnionych kosztów planowa-

nych były wielkości określone zgodnie 

z § 11 rozporządzenia taryfowego.

Mając na uwadze ochronę interesów 

odbiorców Spółka stara się prowadzić poli-

tykę kosztową tak, aby zminimalizować 

podwyżkę, przy zachowaniu optymalnych 

wydatków na modernizacje, które popra-

wiają komfort odbiorców oraz wpływają 

na zmniejszenie strat na przesyle. Przy 

prowadzeniu modernizacji LPEC stosuje 

najnowocześniejsze dostępne technologie 

– rury preizolowane, a także nowoczesną 

automatykę w węzłach. Efektem tych dzia-

łań jest obniżanie kosztów  ogrzewania 

u odbiorców poprzez automatyczną regu-

lację przepływów i ograniczenie ilości 

ciepła „wpływającego” do mieszkań.

Stawki opłat za usługi przesyłowe zmie-

niły się po trzynastu miesiącach stosowania 

poprzedniej taryfy. Średni wzrost stawek 

wyniósł około 4,82%, jednak po uwzględ-

nieniu udziału opłat za usługi przesyłowe 

w opłatach za ciepło i cen zakupu ciepła, które 

są stosowane w rozliczeniach od 1 listopada 

2011 roku, nastąpił niewielki wzrost opłat za 

ciepło dla odbiorców, średnio około 1,72%. 

Podwyżka cen ciepła dostarczanego 

za pośrednictwem miejskiego systemu 

ciepłowniczego, w sytuacji ogólnego, 

znacznego wzrostu cen – a w szczególno-

ści wzrostu cen energii i paliw – pozwala 

wskazać na ten sposób zaopatrzenia w cie-

pło, jako sposób najbardziej racjonalny 

i perspektywiczny pod względem eko-

nomicznym. Miejski system ciepłowniczy 

zyskuje zatem kolejny – obok bezpieczeń-

stwa, jakości, funkcjonalności, wygody, 

przyjazności dla środowiska naturalnego 

– atut mający wpływ na zadowolenie 

odbiorców ciepła.

Elżbieta Kochan, tsr

Taryfa LPEC w pełnym brzmieniu 

dostępna jest na stronie internetowej www.lpec.pl 

oraz w Biurze Obsługi Klienta 

przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie.

Porównanie opłat za ogrzewanie Ciepłem Systemowym LPEC

z opłatami za inne alternatywne sposoby ogrzewania

100 %

Ciepło Systemowe

143 %

gaz ziemny

243 %

olej opałowy

342 %

gaz płynnyCi ł S t i l j ł ł

opłaty za Ciepło Systemowe = 100 % 

dla budynku o mocy cieplnej 250 kW
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Nowe przyłączenia do sieci
Jedną z najważniejszych sfer dzia-

łalności Lubelskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej jest pozyskiwanie 

nowych klientów, czyli dążenie do przy-

łączenia jak największej ilości obiektów 

do sieci ciepłowniczej. Zwykle jest to dość 

długotrwały proces i często nie zamyka się 

w jednym roku, ponieważ od wstępnych 

informacji, poprzez wydanie warunków 

technicznych, zawarcie umowy przyłą-

czeniowej, prace projektowe a następ-

nie wykonawcze, mija nawet kilka lat. 

Ponadto, większe inwestycje nierzadko 

są etapowane, a więc finalne dostarcze-

nie Ciepła Systemowego do obiektu lub 

zespołu obiektów objętych jedną umową 

przyłączeniową, również może być rozło-

żone na okresy czasu dłuższe niż jeden rok.

Rok 2011 zaznaczył się przyłączeniem 

kilku znaczących obiektów użyteczno-

ści publicznej: biurowiec Izby Skarbowej 

przy al. Smorawińskiego, nowy budynek 

Informatyki UMCS i biblioteka uczelniana 

Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Aka-

demickiej, czy blok operacyjny PSK 4 przy 

ul. Jaczewskiego. W tym roku z naszego 

ciepła zaczęło korzystać kilkanaście wie-

lorodzinnych budynków mieszkalnych, 

głównie w dzielnicach LSM, Czuby, Felin. 

To cieszy, szczególnie w obliczu spadku 

zainteresowania nowymi mieszkaniami 

w innych miastach Polski.

Wielorodzinne budownictwo miesz-

kaniowe jest podstawowym sektorem 

odbiorców Ciepła Systemowego w Lubli-

nie, ale korzystają z niego również inne 

obiekty. W bieżącym roku przyłączono 

przedszkole przy ul. Onyksowej, a z więk-

sz ych obiektów : market budowlany 

i galerię handlową „Pergranso” u zbiegu 

ulic: Mełgiewskiej i Turystycznej. Przyłą-

czane są również obiekty, które już wcze-

śniej korzystały z Ciepła Systemowego, 

ale z różnych przyczyn zaprzestały, by 

ponownie docenić walory tego rodzaju 

energii. Tegoroczne przykłady to: budy-

nek mieszkalny w byłym hotelu „Polonia” 

u zbiegu ulic Pogodnej i Krańcowej oraz 

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej 

przy ul. Szczerbowskiego. 

Ogólna moc zamówiona tegorocznych 

przyłączeń dochodzi do 6,5 MW. Prawdziwy 

„wysyp” nowych, dużych obiektów, dla któ-

rych już zostały wydane warunki przyłącze-

nia, powinien nastąpić w najbliższych kilku 

latach. Samych wielkich galerii handlowych, 

w zasięgu sieci ciepłowniczej, ma się pojawić 

w Lublinie kilka: Felicity, IKEA, Ilumina Park, 

Alchemia, Pasaż Victoria, Galeria Zamek. Jak 

duża jest to skala obiektów może świadczyć 

zadeklarowana moc cieplna dla centrum 

handlowego IKEA, która ma wynieść 9 MW, 

a więc dużo więcej od wszystkich tego-

rocznych przyłączeń. Ponadto, znacznej 

rozbudowie ma być poddana Gala oraz 

Olimp, które już korzystają z Ciepła Systemo-

wego. Oprócz tego, jak zwykle liczymy na 

rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz 

nowe obiekty wyższych uczelni, z których 

każda realizuje nowe inwestycje, o czym 

możemy się naocznie przekonać odwie-

dzając kampusy Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu 

Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, 

Politechniki Lubelskiej, w różnych częściach 

miasta. Na liście do przyłączenia znajduje się 

również „obiekt teatralny w (wieloletniej) 

budowie” czyli Centrum Spotkania Kultur 

przy al. Racławickich.

Oprócz nowych przyłączeń, LPEC wła-

śnie rozpoczyna wdrażanie programu 

doposażenia już istniejących budynków 

z instalacją c.o. w moduły do podgrzewu 

wody dla celów gospodarczych. W ten 

sposób, po odpowiednim dostosowaniu 

instalacji wewnętrznych, zastępuje się 

niebezpieczne i zawodne podgrzewacze 

gazowe, które wymagają spełniania coraz 

ostrzejszych norm bezpieczeństwa, dla 

przykładu chociażby przebudowy syste-

mów wentylacyjno-kominowych. Swoją 

akcję doposażenia w ciepłą wodę obiek-

tów szkolnych zainicjował Urząd Miasta 

Lublin. W tym roku rozpoczęliśmy dostawę 

c.w.u. do Szkoły Podstawowej nr 38 oraz 

Gimnazjum nr 14, a program będzie kon-

tynuowany w latach następnych.

Mirosław Werner
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W Lublinie powstaje Centrum Jana 

Pawła II. Jest to wotum wdzięczności miesz-

kańców Lublina za osobę Papieża Polaka, 

który przez blisko ćwierć wieku (1954-1978) 

związany był z naszym miastem. Ma to być 

miejsce realizacji papieskiej idei „nowej 

wyobraźni miłosierdzia”. Cały kompleks 

obiektów tworzących Centrum będzie zasi-

lany ciepłem systemowym z LPEC.

Oficjalne rozpoczęcie budowy Cen-

trum Jana Pawła II odbyło się na placu 

budowy 16 maja 2009 roku, podczas 

inaugurującej budowę mszy św., której 

przewodniczył abp Józef Życiński.

Docelowo ma tam powstać m.in.: Ośro-

dek Duchowości i Dialogu Religii, w skład 

którego wejdzie ośrodek duszpasterski, 

Ośrodek Kultury im. Jana Pawła II oraz Ośro-

dek Poradnictwa i Rehabilitacji Medycznej. 

Centrum ma być ośrodkiem o charakterze 

duszpasterskim, charytatywnym, wycho-

wawczym i kulturalnym.

Jako pierwszy z całego kompleksu 

budynków powstaje kościół pw. bł. Księdza 

Jerzego Popiełuszki. Nowa świątynia przy-

pomina gołębicę, która z rozpostartymi 

skrzydłami szybuje tuż nad osiedlem. Kon-

strukcja nawiązuje w ten sposób do słów 

modlitwy Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch 

Twój i odnowi oblicze ziemi”. W obiekcie 

wykonano już wszystkie prace instala-

cyjne, umożliwiające rozpoczęcie dostawy 

Ciepła Systemowego.

Ciepło Systemowe 
dla Centrum Jana Pawła II

tsr

ilustr. i fot. Centrum Jana Pawła II
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Gorąca podziemna rewolucja
Lubelski system ciepłowniczy wkro-

czył właśnie w fazę podziemnej 

 rewolucji. W prawie całym mieście 

rozpoczęto modernizacje sieci cie-

płowniczych, współfi nansowane ze 

środków Funduszu Spójności Unii 

Europejskiej. Łączna wartość brutto 

całego projektu to ponad 46 mln zł. 

Benefi cjentem środków jest Lubel-

skie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o., ale na inwesty-

cjach skorzystają przede wszyst-

kim odbiorcy Ciepła Systemowego.

Do końca listopada 2011 roku zakoń-

czono 7 z 26 zaplanowanych zadań, 

a 2 kolejne są w trakcie realizacji. Sieci 

wymieniono już w rejonie ulic: Motorowej, 

Gospodarczej, Tumidajskiego, Weteranów, 

Radziszewskiego, Akademickiej, Glinianej, 

Diamentowej oraz os. Maki 1. Do dokoń-

czenia w 2012 roku pozostały ulice Kru-

cza oraz Nadbystrzycka. Łączna długość 

wymienionych sieci to 6,7 km czyli 30% 

odcinków objętych Projektem. 

Cały  Projekt  obejmuje 26 zadań 

w całym Lublinie i zakłada modernizację 

sieci ciepłowniczej o długości 22,4 km. 

Najważniejszym zadaniem jest wymiana 

istniejących, wysokoparametrowych sieci 

ciepłowniczych kanałowych, na sieci pre-

izolowane o dużo lepszych parametrach 

izolacyjnych. Wymianą objęte są głównie 

osiedla mieszkaniowe. Spółka planuje 

zakończyć projekt w roku 2013. 

Efektem realizacji Projektu będzie 

poprawa efektywności energetycznej 

lubelskiego systemu ciepłowniczego, 

poprzez zmniejszenie strat energii powsta-

jących w procesie przesyłania i dystrybucji 

ciepła. Dodatkowo Projekt zakłada obniże-

nie strat wody zdemineralizowanej, obni-

żenie awaryjności sieci ciepłowniczych 

oraz kosztów eksploatacji, zmniejszenie 

zużycia energii pierwotnej oraz poprawę 

stanu powietrza w mieście.

Dla odbiorców Ciepła Systemowego 

z LPEC realizacja Projektu, to przede 

wsz ystk im poprawa bezpieczeństwa 

i pewności dostaw ciepła niezależnie od 

pory roku, czyste powietrze w mieście oraz 

większa dostępność najtańszego obecnie 

źródła ciepła zaliczanego do energii kon-

wencjonalnej. 

tsr

Zakończone zadania

Zadanie
Długość 
sieci [m]

 ul. Motorowa 1 025,84

 ul. Gospodarcza 428,00

 ul. Tumidajskiego 561,70
 ul. Weteranów, Radziszewskiego,

      Akademicka 2 231,12

 os. Maki 1 298,10

 ul. Gliniana 229,00

 ul. Diamentowa 392,70

Zadania w trakcie realizacji, zakończenie planowane w 20012 roku

Zadanie
Długość 
sieci [m]

 ul. Krucza 756,20

 ul. Nadbystrzycka 1155,10

Rok 2012

Zadanie
Długość 
sieci [m]

 ul. Niepodległości 1453,50

 ul. Lwowska-Okrzei 812,20

 ul. Grenadierów 324,00

 ul. Spokojna 673,90

 ul. Nałkowskich 968,00

 ul. Zemborzycka 1629,00

 os. Bronowice III 531,90

 ul. Popiełuszki 601,40

 ul. Bursaki 980,80

 ul. Kruczkowskiego 843,90

Rok 2013

Zadanie
Długość 
sieci [m]

 ul. Unicka 1656,00

 os. Sienkiewicza 905,50

 ul. Żywnego 235,00

 ul. Braci Wieniawskich 677,20

 os. Prusa 1651,00

 ul. Paganiniego 798,90

 ul. Elsnera 370,10
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Kolejne ciepłe spotkanie

Ciepło Systemowe
wspiera akcję „Idą Święta”
Już po raz 19. odbywa się akcja charytatywna „Idą Święta”, której celem jest wspieranie rodzinnych domów dziec-

ka. To szczytne przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Program III Polskiego Radia oraz Fundację Świętego 

Mikołaja. Wyłącznym partnerem akcji jest Ciepło Systemowe.

Zgromadzone środki Fundacja przekaże rodzinnym domom 

dziecka, które wcześniej wypełniły wnioski o dotację. Dzięki 

budżetowi Fundacja sfinansuje m.in. zajęcia językowe i wyrów-

nawcze, zakup podręczników i pomocy szkolnych, zakup kom-

puterów, zajęcia artystyczne i sportowe, wyjazdy edukacyjne, 

szkolenia dla rodziców oraz pomoc specjalistów. Będzie to moż-

liwe dzięki dużemu wsparciu artystów i dziennikarzy. 

Sztandarowy nośnik akcji to płyta „Idą Święta 5”, zawierająca 

m.in. piosenkę pt. „Karp 2011”, w wykonaniu zespołu Przyjaciele 

Karpia, złożonego z dziennikarzy radiowej Trójki. „Karpie”, wydawane 

do tej pory już pięciokrotnie, zyskały status Złotej Płyty. Tegoroczny 

„Karp” prawdopodobnie również stanie się świątecznym przebo-

jem. Autorem tekstu piosenki jest Piotr Bukartyk, znany i lubiany 

za błyskotliwy humor twórca, który pisze teksty dla takich 

gwiazd jak Ewelina Flinta czy Mietek Szcześniak. Muzykę 

skomponował natomiast Janusz Grzywacz, twórca 

legendarnej grupy Laboratorium i kompozytor 

muzyki, która pojawiała się niejednokrotnie 

w polskich fi lmach. Na płycie znajdują się także 

świąteczne piosenki w wykonaniu laureatów 

nagrody Mateusze Trójki.

Obok płyty istotnym elementem programu były aukcje 

charytatywne. Podczas czterech aukcji, prowadzonych na żywo 

na antenie radiowej Trójki przez Kubę Strzyczkowskiego, licyto-

wane były przedmioty ofiarowane przez polskie i zagraniczne 

gwiazdy. Podczas pierwszych licytacji cenę 40.000 zł osiągnęła 

gitara z autografami muzyków z Męskiego Grania, od Wojciecha 

Waglewskiego. Do kupienia była także platynowa płyta Stinga.

Akcję wesprzeć można jeszcze wysyłając SMS o treści POMOC na 

nr 7545 (5zł +VAT) lub wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto 

Fundacji Świętego Mikołaja. Szczegóły na stronie www.facebook.

com/lubie.cieplo.

cieplosystemowe.pl

Prezentacja Projektu pn. „Przebudowa 

sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” 

była głównym punktem spotkania, które 

8 grudnia 2011 roku odbyło się w naszej 

Spółce (na fotografi i poniżej). Na spotka-

niu, w którym wzięły udział władze Lublina 

na czele z zastępcą prezydenta Miasta 

Lublin Stanisławem Kalinowskim, a także 

radni Rady Miasta, gościliśmy kluczowych 

kontrahentów, w tym odbiorców Ciepła 

Systemowego oraz przedstawicieli produ-

centów lubelskiego ciepła: Elektrociepłowni 

Lublin Wrotków i MEGATEM EC-Lublin.

Podczas spotkania Zarząd Spółki, wraz 

z Jednostką Realizującą Projekt, przed-

stawił główne założenia realizowanego 

Projektu oraz postęp bieżących prac.
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Młode 
kadry
Gabriel Grabski

ur. 21 września 2011 roku

syn Adama i Luizy 

DZIAŁ ROZWOJU

Karol Stelmasiewicz

ur. 24 października 2011 roku

syn Marcina i Lilii

OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-7

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy w IV kwartale 2011 

roku obchodzili jubileusze pracy. Są wśród nich pracownicy, dla których 

praca w LPEC jest pierwszym miejscem zatrudnienia, stąd jubileusz -lecia 

pracy nabiera szczególnego wymiaru, ich nazwiska wyróżniliśmy pogru-

bioną czcionką.

Witamy w LPEC

45-lecie

Jan Piech

40-lecie

Ryszard Włosek

35-lecie

Ryszard Drewniak

Aleksander Gajak

Wiesław Konopka

Krzysztof Kuzioła

Ryszard Mrozik

Anna Plewik

Bożenna Podlodowska

Teresa Skawińska

30-lecie

Ryszard Dębiński

Paweł Durakiewicz

Krzysztof Gąsiorowski

Andrzej Gliwka

Marek Kotarski

Wiesław Stępniewski

Mirosław Werner

Andrzej Woch

Stanisław Wrona

25-lecie

Jarosław Dudek

Jerzy Michalczyk

Marek Najda

Adam Strachowski

20-lecie

Mirosław Wilewski

15-lecie

Rafał Dawidek

Grzegorz Kozieł

Tomasz Zbiczak

Łukasz Żarnowski

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje obecnie m.in. przedsięwzięcie  pn. 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”. Dofinansowane jest ono 

pożyczką preferencyjną w wysokości jednego miliona złotych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Przedsięwzięcie obejmuje cztery zadania realizowane w różnych rejonach miasta:

• Kalinowszczyzna-Towarowa;

• Okopowa;

• Sulisławicka-Tetmajera-Kossaka;

• Mełgiewska.

Łączna długość zmodernizowanych odcinków sieci ciepłowniczej wyniosła blisko półtora 

kilometra. Dzięki realizacji zadania nastąpiła redukcja emisji do atmosfery gazów CO
2
 o 305,469 

Mg/r., SO
2
 o 1,27 Mg/r., NOx o 0,288 Mg/r., CO o 0,074 Mg/r. oraz pyłów o 0,28 Mg/r. Ograniczone 

zostały także straty ciepła o 3.499 GJ rocznie.

Ewa Barańska

Michał Stadnik 

od 4 października 

2011 roku

pomocnik montera

Obwód Eksploatacyjny 

TR-9

Adam Strachowski

od 4 października 

2011 roku

spawacz

Oddział Sieci

Edyta Bortacka

od 4 listopada 2011 roku

Inspektor 

ds. ekonomicznych

asystent kierownika JRP

Dział Głównego 

Księgowego

Serdecznie witamy w naszym gronie, 

życząc jak najwięcej satysfakcji z pracy zawodowej.

Wszystkim Wielce Szanownym Jubilatom, 

dziękując za wkład w rozwój LPEC, składamy serdeczne gratulacje.
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Nasze tradycje

10 gorące w

Święta Bożego Narodzenia, jak 

chyba żadne inne, przepełnione 

są tradycją. Chociaż w hierarchii 

obchodów liturgicznych ustępują 

Wielkanocy, to dzięki bogatej sym-

bolice, obrzędom i zwyczajom, są 

najbardziej popularnymi i rodzin-

nymi świętami.

Święte 
wieczory

Po adwentowym, radosnym oczeki-

waniu, które niestety często jest jedynie 

czasem wzmożonych zakupów, w ude-

korowanych świątecznie już od listopada 

marketach; spotykanych w sklepach i na 

ulicach tysiącach tandetnych krasnali, 

udających nieudolnie Świętego Miko-

łaja; niebywałych w skali roku domowych 

porządkach; szamotaninie na ostatnią 

chwilę z karpiem i wyglądaniu pierwszej 

gwiazdy na niebie… nadchodzi ten wyjąt-

kowy wieczór.

Wigilia i dwanaście potraw, sianko pod 

obrusem i opłatek na stole, choinka i pre-

zenty pod nią, szopka i żłóbek, pasterka 

i kolędy – to bez wątpienia najczęstsze 

i najmilsze skojarzenia dorocznego wspo-

mnienia narodzin Chrystusa. Zastanówmy 

się, jak jeszcze można duchowo ubogacić 

ten święty czas.

Dla tych, którzy jeszcze obchodzą 

Boże Narodzenie, a nie – na wzór Związku 

Sowieckiego – Gwiazdkę lub – na wzór 

poprawnego politycznie Zachodu – Święta 

Zimowe, modlitwa i Eucharystia powinny 

stanowić centrum, zarówno przygotowań, 

jak i samej uroczystości narodzenia Bożej 

Dzieciny. Najpierw więc udział w adwen-

towych roratach, następnie tradycyjnej 

pasterce o północy, później zaś obrzędach 

okresu bożonarodzeniowego, poprzez 

uroczystość Objawienia Pańskiego, do 

święta Chrztu Pańskiego lub – zgodnie 

z tradycją przedsoborową – aż do święta 

Ofiarowania Pańskiego. Nie zapominajmy 

także o lekturze Pisma Świętego, towarzy-

szącej wigilijnej wieczerzy.

Spróbujmy czas ten wykorzystać także 

z pożytkiem dla bliźnich. Niech pozosta-

wione na wigilijnym stole nakrycie nie 

będzie jedynie jeszcze jednym, pustym 

– dosłownie i w przenośni – przejawem 

Na dyżurze
Święta to zazwyczaj czas spędzany w gronie najbliższej rodziny, przyjaciół, 

znajomych. A co z tymi, którzy właśnie w te dni idą, jak co dzień, do pracy? 

Co zastaną, jak spędzą ten czas? Praca w pogotowiu cieplnym z pewnością 

nie różni się zbytnio od wszystkich innych służb pełniących dyżur przez 

24 godziny na dobę i we wszystkie dni w roku. W czasie, gdy większość 

mieszkańców miasta zasiada do wspólnego kolędowania, pogotowie ciepl-

ne czuwa by ciepła atmosfera przy wigilijnym stole była wsparta ciepłem 

systemowym z kaloryfera.

A jednak święta to czas szczególny – 

również w pracy. Zawsze jest choinka, co 

prawda chętnych do jej ubierania trzeba 

szukać, ale cieszy oczy każdego. Są na niej 

światełka, ozdoby, czasami cukierki, które 

po trzech zmianach zostają zazwyczaj 

wspomnieniem. Jest Wigilia przy wspól-

nym stole i kolędy w radiu, są życzenia 

i nadzieja, że te dni będą spokojne.

Według wieloletnich zapisków pogo-

towia, święta to najspokojniejszy okres 

w zimie, jeśli chodzi o wszelkie zgłoszenia 

usterek czy poważnych awarii. W 2010 

roku w dniu Bożego Narodzenia nie było 

ani jednego zgłoszenia od lokatorów. Przez 

cały dzień spokój i tylko obowiązki zwią-

zane z nadzorem nad pracą miejskiego 

systemu ciepłowniczego przerywały ciszę 

i głosy tych, którzy pełnili akurat dyżur. 

Jedynie sytuacja gdy doskwiera brak 

ciepłej wody, zimny kaloryfer czy prze-

ciek instalacji, zmusza ludzi do wybra-

nia numeru 993 w czasie świąt. Zawsze 

wówczas podczas interwencji pracownicy 

pogotowia spotykają się ze zrozumieniem, 

życzliwością, a nawet zaproszeniem, choć 

na chwilę, do wspólnego stołu. 

Zdarzają się jednak historie, które 

w formie anegdot pracownicy opowiadają 

sobie przy służbowym, wigilijnym stole 

przez wiele lat. Jedna z nich dotyczy jesz-

cze stanu wojennego i pewnego lokatora, 

który w Wigilię Bożego Narodzenia wybrał 

się pieszo, by zgłosić przeciek grzejnika 

w swoim mieszkaniu. Na pogotowie dotarł 

dopiero późnym wieczorem i wtedy praw-

dziwym problemem okazał się powrót do 

domu. W tamtym czasie obowiązywała 

godzina milicyjna i – dla swojego bezpie-

czeństwa – wycieczki po mieście po godzi-

nie 22 należało odłożyć na godzinę 6 rano 

dnia następnego. Pracownicy pełniący 

dyżur nie pozwolili na święta w aresz-

cie – lokator został odwieziony do domu 

samochodem pogotowia, a wspomniany 

przeciek niezwłocznie usunięty.

Inna histor ia  jest  zdec ydowanie 

bardziej aktualna i wiąże się z kolacją 

świąteczną jednej z mieszkanek Lublina. 

Przed Wigilią ciepłownicy wymieniali 

w jej mieszkaniu grzejniki. Do urucho-

mienia wiertarki potrzebne było gniazdko 

elektryczne, odłączono więc na chwilę 

lodówkę, wypełnioną po brzegi świątecz-

nymi przysmakami. Błąd ludzki, czy też 

zwykłe roztargnienie spowodowały, że 

lodówka nie została ponownie podłą-

czona. Co było potem… lepiej nie wspo-

minać. Ze swojej strony ciepłownicy mogli 

jedynie przeprosić i wynagrodzić straty. 

Ciekawe czy Boże Narodzenie 2011 

także wzbogaci zbiór firmowych anegdot?

Adam Bielak
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tradycji, niech skłoni do pochylenia się 

nad potrzebującymi… nawet jeżeli nikt 

obcy nie zapuka do nas tego wieczoru 

i nie poprosi o gościnę.

Sk oro zaś  święta  to  na jbardz ie j 

rodzinne, to pogłębmy też więzi łączące 

nas z bliskimi. Poświęćmy sobie nawzajem 

więcej czasu. Zwróćmy uwagę na nęka-

jące nas, a często na pierwszy rzut oka 

niezauważalne problemy. Odezwijmy się 

do siebie życzliwiej.

W dawnej Polsce od Wigilii do Trzech 

Króli obchodzono tzw. święte wieczory. 

W tych dniach, po zachodzie słońca, 

powstrzymywano się od wszelkich cięż-

szych prac. Według wierzeń ludowych 

– które stanowiły pozostałość przypadają-

cych przed wiekami, w tym samym czasie, 

zimowych uroczystości ku czci zmarłych 

– miało to służyć zapewnieniu sobie życz-

liwości dusz, a duszom bezpieczeństwa. 

W szczególności wystrzegano się szy-

cia, przędzenia i zwijania nici, zamiatania 

śmieci, aby duszy nie zaszyć, nie związać 

i nie wymieść.

Każdego spośród tych dni po wieczerzy 

zaś, wszyscy domownicy – jak pisał badacz 

kultury staropolskiej Zygmunt Gloger – 

„spędzali resztę wieczora na śpiewaniu 

kolęd o Narodzeniu Jezusowym”. Zebrani 

zaś „słuchali opowiadań starców o czasach 

dawnych, o tym świecie uroków i dziwów”.

W XXI wieku w rolę starców, przekazu-

jących młodemu pokoleniu zapomniane 

podania i  baśnie,  wcieli ły się media, 

szczególniej zaś wszechobecna telewizja, 

tworząc jakże inne od tych sprzed stuleci 

więzy ze słuchaczami.

A może by tak w te święte wie -

czory nie włączać radia i  telewizora, 

z tak „ważnymi” wieściami z kraju i ze 

świata, nie śledzić z zapartym tchem 

losów serialowych bohaterów naszych 

czasów, nie emocjonować się polity-

kami, nie kibicować biało-czerwonym 

na skoczniach, stokach i lodowiskach… 

tylko usiąść prz y stole w rodzinnym 

gronie lub spotkać się w kręgu znajo-

mych i  – wzorem nasz ych przodków 

– wsłuchać s ię  w s iebie  nawzajem.

Piotr Krzysztof Kuty

Dziękujemy Dyrekcji Muzeum Wsi Lubelskiej 
za udostępnienie do publikacji  fotografii 

przedstawiającej bożonarodzeniowy wystrój 
izby w chałupie z Bukowej.

fot. Krzysztof Wasilczyk, Archiwum Fotograficzne Muzeum Wsi Lubelskiej



Nasza 
choinka
Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia na dobre 

zagościła w centrum Lublina. Już 6 grudnia przed 

Ratuszem na Placu Króla Władysława Łokietka sta-

nęła dziesięciometrowa choinka. Wówczas na znak 

kilkuletniego Filipa – mieszkańca naszego miasta, 

zabłysła na niej świąteczna iluminacja. Stało się to 

w obecności prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa 

Żuka, zastępcy prezydenta Stanisława Kalinow-

skiego, prezesa LPEC Lecha Klizy oraz tłumnie zgro-

madzonych lublinian. Lubelskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej, obok MPWiK i MPK, jest jed-

nym z trzech sponsorów naszej miejskiej choinki.
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