
Podróż do stolicy Węgier zaplanowa
łem w taki sposób, aby znaleźć się w Bu
dapeszcie w czasie obchodów Święta Na
rodowego Węgier w dniu 21 sierpnia. Film,
który nakręciłem podczas tej podróży, po
każę w dwóch częściach.

Część pierwsza w dniu 3 grud
nia 2014. Jadąc na południe zatrzyma
łem się na nocleg koło największej na Wę
grzech Jaskini Aggtelek. Jaskinia mierzy
łącznie 24 km długości i znajduje się na
granicy Węgier i Słowacji. Dostęp do chod
ników i pieczar jest zarówno ze strony wę
gierskiej, jak i ze strony słowackiej, jednak
udostępniony do zwiedzania fragment ja
skini po stronie węgierskiej, jest uznawa
ny za znacznie ciekawszy i piękniejszy. Zo
baczymy formacje skalne, stalagmity i sta
laktyty. Wysłuchamy koncertu w ogromnej
pieczarze, przystosowanej do celów spek
takli teatralnych. Stamtąd pojedziemy już
prosto do Budapesztu. Zwiedzanie stolicy
Węgier zaczniemy od okolic Teatru Naro
dowego, przy brzegu Dunaju. Następnie
zobaczymy monumentalny Pomnik Tysiąc
lecia Państwa z postaciami wszystkich ksią
żąt i królów węgierskich, na czele z księ
ciem Arpadem, założycielem Węgier. Idąc
dalej zobaczymy zamek Vaydahunyadi, bę
dący kopią zamku z Siedmiogrodu, kąpie
lisko Szechenyi, zasilane wodami termal
nymi o temperaturze 74 stopni, ZOO z pięk
nymi akwariami, terariami i motylarnią,
operę, stadion Arena i dworzec Kelleti. Na
koniec zwiedzimy doskonale zachowaną

synagogę, drugą pod względem wielkości
na świecie (po synagodze jerozolimskiej),
oraz Bazylikę św. Stefana.

W drugiej części, którą pokażę
w dniu 10 grudnia 2014, zwiedzimy
wnętrza Parlamentu, największego budyn
ku Węgier w stylu neogotyckim. Zobaczy
my tam m.in. insygnia władzy królów wę
gierskich: koronę, berło i jabłko. Dalej po
spacerujemy po Wyspie Małgorzaty,
mierzącej sobie 2,5 km długości i przeje
dziemy pod Górę Gelerta, skąd jest wspa
niały widok na cały Budapeszt. Stąd już
blisko na Wzgórze Zamkowe i Stare Mia
sto. Zobaczymy tam pomnik św. Stefana,
mury zamkowe z Basztą Rybacką, wnętrze
kościoła św. Macieja i wejdziemy do tune
li wydrążonych pod Wzgórzem Zamko
wym, a ciągnących się na 10 km długości
i kilka pięter głębokości pod ziemią. Usły
szymy tam bijące serce miasta i napijemy
się wina płynącego z kranu. Dalej pojedzie
my do Aquincum, czyli zabytkowego mia
sta, założonego przez legiony rzymskie
w I w. n.e. Następnego dnia będziemy
uczestniczyć w uroczystych obchodach
święta narodowego Węgier, oglądając róż
ne pokazy, kiermasze i inscenizacje wokół
zamku i na jego terenie. Wieczór zakończy
wspaniały pokaz sztucznych ogni z barek
zakotwiczonych na Dunaju.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkania odbędą się w środy
3 grudnia 2014 r. o godz. 17.00

10 grudnia 2014 r. o godz. 17.00
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Jestem magi
strem inżynierem bu
downictwa lądowego.
Pochodzę z Piotrko
wa Trybunalskiego,
miasta, w którym
przez kilkaset lat od

bywały się sądy trybunalskie, prze
niesione następnie do Lublina. Ja 
podobnie  po studiach przeprowa
dziłem się do Lublina i pracowałem
w kilku przedsiębiorstwach budow
lanych na kierowniczych stanowi
skach, 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 jestem bardzo aktywny w pracach
społecznych na rzecz Lubelskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej, w której miesz
kam, oraz na rzecz Polskiego Związ
ku Inżynierów i Techników Budow
nictwa, którego jestem członkiem. Od
wielu lat pielęgnuję również moje naj
ważniejsze hobby — zwiedzanie Pol
ski, Europy i świata w rodzinnym gro
nie. Emerytura dała mi większe moż
liwości poświecenia się podróżom.
A podróże realizuję na kilka sposo

bów, z których wcześniej preferowa
łem indywidualny wyjazd z namio
tem na camping, obecnie wyjeżdża
my na zorganizowane wycieczki
z biurem podróży. Zwiedziłem z ro
dziną prawie wszystkie kraje euro
pejskie, niektóre afrykańskie i azja
tyckie. Byłem na zboczu Mont Blanc,
zaglądałem do krateru Wezuwiusza,
pływałem statkiem po Bajkale, gra
łem w kasynie w Monte Carlo i Ma
cao, chodziłem po Murze Chińskim
i modliłem się w Jerozolimie. Z każ
dego wyjazdu przywożę film, zdjęcia,
a przede wszystkim mnóstwo nieza
pomnianych wrażeń, którymi dzielę
się z przyjaciółmi podczas spotkań
w długie zimowe wieczory. Niektóre
z najciekawszych wspomnień spisu
ję w formie reportaży, z myślą o ich
wydrukowaniu. Ale mimo tylu pięk
nych rzeczy na świecie, to uważam,
że Polska jest piękna, a najpiękniej
sza jest Lubelszczyzna. Nasze jezio
ra, grzybowe lasy i zabytkowe mia
sta, odpowiednio zagospodarowane
i wypromowane, skutecznie konku
rować mogą z innymi perłami tury
stycznymi w świecie. I wierzcie mi
Państwo, że na emeryturze nie mam
czasu się nudzić.

Krzysztof Baranowski
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