
Wyjazd w Tatry odbyłem wraz
z rodziną samochodem z przyczepą
campingową. Po drodze zatrzymali
śmy się w Krakowie i dalej pojecha
liśmy do stolicy polskich gór, czyli Za
kopanego. Rejony Tatr i Pienin nale
żą do najpiękniejszych regionów
Polski. Aby zobaczyć ostre, wyniosłe
szczyty Tatr, przepiękne wąwozy, wo
dospady, strumienie górskie i rozle
głe krajobrazy, co roku przyjeżdżają
tutaj coraz to większe rzesze turystów.
W zimie okolice Zakopanego zamie
niają się w jedno, wielkie pole zjaz
dowe dla narciarzy. Latem górskie
szlaki zapełniają się pieszymi tury
stami, próbującymi dostać się w miej
sca, których nikt jeszcze nie oglądał,
a z tym niestety jest coraz trudniej,
gdyż z każdym rokiem turystów przy
bywa, a Tatry są tylko jedne.

Film z mojej wędrówki po Kra
kowie, Tatrach i Pieninach, pokażę
w dniu 28 stycznia 2015 r. Zwie
dzanie Krakowa zaczniemy od Wa
welu, gdzie zobaczymy Katedrę z gro
bami polskich królów, zamek i Smo
czą Jamę. Potem przejdziemy na
Rynek, do Sukiennic i Kościoła Ma
riackiego, a przez Bramę Floriańską
dojdziemy do Barbakanu i pomnika
Grunwaldzkiego. Kolejne miejsce po
stoju to camping w Zakopanem. Stąd
odbywać będziemy piesze wycieczki
do Doliny Kościeliskiej z Wąwozem
Kraków, Halą Ornak i Halą Pisaną,
na której zobaczymy oswojonego li
sa. Na Gubałówkę wjedziemy kolej
ką, aby opalać się na największej „pa
telni” Zakopanego. Na Kasprowy
Wierch pojedziemy kolejką linową

i po przejściu grzbietami gór, zejdzie
my pieszo, przez Myślenickie Turnie
na sam dół, do dolnej stacji kolejki li
nowej. Wędrówkę po Tatrach zakoń
czymy marszem do Morskiego Oka,
aby podziwiać przepiękne kolory błę
kitnej wody jeziora i odbijające się
w nim szczyty okolicznych gór.

Następny przystanek to Pieni
ny, gdzie popłyniemy ze Sromowców
Niżnych łódkami przez najpiękniej
sze miejsca Pienin, podczas spływu
Dunajcem. W trakcie spływu zoba
czymy Trzy Korony, Sokolicę i naj
węższe miejsce Dunajca, gdzie we
dług legendy, Janosik przeskoczył
rzekę. Z przydrożnej polany podzi
wiać będziemy wspaniałą panoramę
Tatr, w promieniach zachodzącego
słońca. Następnego dnia zwiedzimy
potężny zamek w Niedzicy, wybudo
wany na wysokiej skale i podobno na
wiedzany przez duchy, a w drodze po
wrotnej zatrzymamy się jeszcze w Sta
rym Sączu, gdzie zobaczymy słynny
klasztor sióstr Klarysek.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkanie odbędzie się
w środę 28 stycznia 2015 r. o godz. 17.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
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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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