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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 przedsiębior

stwach budowlanych na kierowniczych

stanowiskach, aż do emerytury. Nie

traktowałem dnia przejścia w stan spo

czynku 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 Zapraszamy
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Północnym szlakiem – Dania, Szwecja, Norwegia.

Kraje skandynawskie kojarzą się nam z długą zimą, fiordami, wikin
gami i trollami ze skandynawskich legend. Aby zobaczyć, jak żyją ludzie w tym
surowym klimacie , wybrałem się na wycieczkę po Danii, Szwecji i Norwegii,
a co zobaczyłem to dowiedzieć się można z filmu, który nagrałem podczas wy
prawy.

W pierwszej części (w dniu 27 listopada) przepłyniemy pro
mem z Rostocku do Kopenhagi, stolicy Danii. W Kopenhadze zobaczymy
port, pomnik Syrenki – będący herbem Kopenhagi, pałac królewski Amalien
borg, rynek Starego Miasta i stary, zabytkowy port będący obecnie centrum
turystycznym miasta. Następnie w Muzeum Figur Woskowych zobaczymy
postaci całej rodziny królewskiej oraz wiele postaci znanych z polityki, histo
rii i filmu. Na koniec pobytu w Kopenhadze odbędziemy wieczorny spacer po
słynnych ogrodach i parku rozrywki Tivoli. W Sztokholmie, stolicy Szwe
cji, obejrzymy panoramę miasta z wieży telewizyjnej, oryginalną zmianę war
ty w pałacu królewskim, katedrę z grobami królów szwedzkich, oraz salę gdzie
wręczane są nagrody Nobla. Po spacerze po centrum miasta udamy się do
ogromnego budynku  muzeum, mieszczącego cały statek, muzeum Waza,
z XVII w. W drodze do Norwegii zatrzymamy się w pięknym mieście Orebro
obejrzeć zamek i ratusz.

W drugiej części (dnia 4 grudnia) dojedziemy do Oslo, stolicy
Norwegii, gdzie zobaczymy słynny Park Vigelanda, w którym rzeźbiarz umie
ścił kilkaset nagich postaci ludzkich, wyrażających różne stany emocji. Obej
rzymy też Muzeum Łodzi Wikingów z ekspozycją tratw KonTiki i Rama zna
nego podróżnika norweskiego Thora Hayerdala, Muzeum statku „Fram”, ba
daczy Nansena oraz Amundsena, ratusz i port w Oslo. Dalej przejedziemy
przez środek Norwegii do miasta Flomm, skąd popłyniemy statkiem po jed
nym z największych fiordów norweskich do miasta Gudvangen. Stąd auto
karem pojedziemy do Bergen nad Atlantykiem. W Bergen wjedziemy kolej
ką na punkt widokowy obejrzeć wspaniałą panoramę miasta oraz przywitać
się z ogromnym trollem. Potem zwiedzimy najstarszą dzielnicę Bryggen, za
mek, port i targ rybny. W drodze powrotnej obejrzymy wiele wodospadów,
w tym najpiękniejszy i największy wodospad Lothefoss. Blisko południo
wej granicy Norwegii obejrzymy pracownię współczesnych rzeźb, z możliwo
ścią kupienia.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski
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Spotkania odbędą się
w środę 27 listopada 2013 r. o godz. 17.00

w środę 4 grudnia 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
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