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Jestem magistrem
inżynierem budownic
twa lądowego. Pocho
dzę z Piotrkowa Try
bunalskiego, miasta,
w którym przez kilka
set lat odbywały się są

dy trybunalskie, przeniesione następ
nie do Lublina. Ja  podobnie  po stu
diach przeprowadziłem się do Lublina
i pracowałem

w kilku przedsiębiorstwach bu

dowlanych na kierowniczych stano

wiskach, aż do emerytury. Nie trakto

wałem dnia przejścia w stan spoczyn

ku jako etapu zagrzebania się

w domowych pieleszach, z kapciami

na nogach i herbatką przed telewizo

rem. Wprost przeciwnie, mając teraz

więcej wolnego czasu, postanowiłem

zrealizować wiele spraw dotąd odkła

danych na później. Przez cały okres

pracy zawodowej, i obecnie, byłem i je

stem bardzo aktywny w pracach spo

łecznych na rzecz Lubelskiej Spółdziel

ni Mieszkaniowej, w której mieszkam,

oraz na rzecz Polskiego Związku Inży

nierów i Techników Budownictwa,

którego jestem członkiem. Od wielu

lat pielęgnuję również moje najważ

niejsze hobby — zwiedzanie Polski,

Europy i świata w rodzinnym gronie.

Emerytura dała mi większe możliwo

ści poświecenia się podróżom. A po

dróże realizuję na kilka sposobów,

z których wcześniej preferowałem in

dywidualny wyjazd z namiotem na

camping, obecnie wyjeżdżamy na zor

ganizowane wycieczki z biurem po

dróży. Zwiedziłem z rodziną prawie

wszystkie kraje europejskie, niektóre

afrykańskie i azjatyckie. Byłem na zbo

czu Mont Blanc, zaglądałem do krate

ru Wezuwiusza, pływałem statkiem

po Bajkale, grałem w kasynie w Mon

te Carlo i Macao, chodziłem po Murze

Chińskim i modliłem się w Jerozoli

mie. Z każdego wyjazdu przywożę film,

zdjęcia, a przede wszystkim mnóstwo

niezapomnianych wrażeń, którymi

dzielę się z przyjaciółmi podczas spo

tkań w długie zimowe wieczory. Nie

które z najciekawszych wspomnień

spisuję w formie reportaży, z myślą

o ich wydrukowaniu. Ale mimo tylu

pięknych rzeczy na świecie, to uwa

żam, że Polska jest piękna, a najpięk

niejsza jest Lubelszczyzna. Nasze je

ziora, grzybowe lasy i zabytkowe mia

sta, odpowiednio zagospodarowane

i wypromowane, skutecznie konkuro

wać mogą z innymi perłami turystycz

nymi w świecie. I wierzcie mi Państwo,

że na emeryturze nie mam czasu się

nudzić.
Krzysztof Baranowski
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Alpy, Lazurowe Wybrzeże i Monako

W ramach „Klubu podróżnika” chciałbym zaprosić Państwa na
pokaz filmu, który nagrałem podczas wyprawy na Lazurowe Wy
brzeże we Francji. Podróż odbyłem własnym samochodem, jadąc
przez Niemcy, Lichtenstein, Szwajcarię i Francję, a wracałem przez
Włochy i Austrię.

W pierwszej części (6 listopada 2013 r.) zobaczymy
Lindau, port niemiecki leżący nad Jeziorem Bodeńskim, Vaduz,
stolicę Księstwa Lichtenstein i wjedziemy w szwajcarskie Alpy,
gdzie doliną Renu, a następnie doliną Rodanu, dojedziemy do pięk
nego przełomu rzeki Aar. Następnie dojedziemy do Lauterbrun
nen, u podnóża masywu Jungfraujoch. Obejrzymy tam budzącą
grozę wodną kipiel wodospadu we wnętrzu góry, oraz lodowy pa
łac na szczycie Jungfraujoch. Kolejny przystanek będzie w Chamo
nix we Francji, gdzie wjedziemy kolejką linową na wysokość 3842 m
na szczyt Augi du Midi w masywie Mont Blanc. Na koniec przej
dziemy się wzdłuż największego kanionu południowej Europy, czy
li kanionu rzeki Verdon.

W drugiej części (13 listopada 2013 r.) zobaczymy wspa
niały pokaz fajerwerków na wybrzeżu w Cannes, zwiedzimy mia
sto Nicea oraz Monako z Muzeum Oceanograficznym i Kasynem.
W Marinelandzie zobaczymy dzienne i nocne występy delfinów
oraz orek, a także przejdziemy podwodnym tunelem w towarzy
stwie rekinów. Wracając, przejedziemy zachodnim brzegiem jezio
ra Garda we Włoszech i zobaczymy kamienne piramidy w Ritten
oraz przepiękne jeziorko Carrer See w Dolomitach. Na koniec wej
dziemy do największej w Europie groty lodowej Eisriesenwelt ko
ło miasta Werfen w Austrii.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski
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Spotkania odbędą się w środy
6 listopada 2013 r. o godz. 17.00
13 listopada 2013 r. o godz. 17.00
w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM

w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
www.domkulturylsm.pl dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
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