
Autonomiczna prowincja Katalonii leży na północno wschodniej części Półwyspu
Pirenejskiego. Katalońskie wybrzeże Morza Śródziemnego to znane Costa Brava, czyli
dzikie wybrzeże. Znajduje się tu wiele miejscowości wypoczynkowych, z pięknymi plażami,
przeplatanymi dzikimi skałami, od których wzięła się nazwa wybrzeża. Najsłynniejszym
miastem jest oczywiście Barcelona, do której co roku ciągną rzesze turystów z całego świata.
Film, który nagrałem podczas pobytu w Katalonii, pokażę w dwóch częściach.

W pierwszej części 18 marca 2015
zobaczymy hotel w miejscowości Santa
Susana, w którym mieszkałem, oraz są
siednie miasto wypoczynkowe  Blanes.
Następnie pojedziemy do Barcelony, gdzie
zwiedzanie rozpoczniemy od Parku Guell,
jednego z ciekawszych dokonań słynnego
architekta katalońskiego Antoniego Gau
diego. W parku zwiedzimy dom Gaudiego,
w którym mieszkał przez 20 lat, obecnie
muzeum, oraz halę hipostylową (86 ko
lumn), na dachu której znajduje się słyn
na ławeczka Gaudiego. Kościół Sagrada
Familia (Świętej Rodziny) to najbardziej
znane dzieło architektoniczne, zaprojek
towane i wykonane przez Gaudiego. Bu
dowa rozpoczęła się w 1882 r. Gaudi nad
zorował budowę aż do swej tragicznej śmier
ci w roku 1926. Pochowano go w krypcie
w podziemiach kościoła. Budowa wysokie
go na 150 m kościoła trwa i zakończenie
planowane jest na 2026 r., czyli stulecie
śmierci Gaudiego. Kolejnym budynkiem
zaprojektowanym przez Gaudiego jest Ca
sa Mila, gdzie zwiedzimy oryginalny dach,
inny niż wszystkie, oraz wnętrza. Następ
nie pojedziemy na wycieczkę do Mont
serrat, gdzie na zboczu świętej góry zwie
dzimy klasztor i bazylikę Czarnej Madon
ny (La Moreneta). Wysłuchamy tam
anielskich śpiewów chóru chłopięcego,
słynnego na cały świat, oraz podziwiać bę
dziemy fantastyczne kształty skalne, wi
szące dosłownie nad klasztorem.

W drugiej części 25 marca 2015 r.
powtórnie pojedziemy do Barcelony,
gdzie zobaczymy szereg obiektów, w tym
kościół Sagrada Familia z zewnątrz. Na

stadionie FC Barcelona  El Camp Nou, zo
baczymy, poza obiektami sportowymi,
sklep z pamiątkami klubowymi. W skan
senie Poble Espanyol będziemy podziwiać
domy wybudowane w różnych stylach ar
chitektonicznych z regionów Hiszpanii,
czyli „Hiszpanię w pigułce”. Następnie obej
rzymy stadion olimpijski wybudowany na
olimpiadę w 1929 r. i wjedziemy na szczyt
wzgórza Montjuic, gdzie znajduje się po
mnik narodowego tańca katalońskiego –
sardany i skąd rozpościera się wspaniała
panorama na Barcelonę. Po zjeździe do
miasta dostrzeżemy pomnik Krzysztofa
Kolumba wysoki na 60 m, a wybudowany
z okazji Wystawy Światowej w 1888 r. Przy
pomniku zaczyna się słynna ulica Rambla.
Idąc tą ulicą zobaczymy Plac Królewski
i halę targową Boqueria. Zwiedzanie Bar
celony zakończymy wspaniałym, wieczor
nym pokazem Magicznych Fontann.

Kolejnym miastem, które zwiedzimy,
jest Girona, gdzie zobaczymy doskonale
zachowane Stare Miasto, otoczone potęż
nymi murami. Domy wybudowane wzdłuż
rzeki, przepływającej przez miasto, przy
pominają architektonicznie Florencję. Ja
dąc dalej na północ, dojedziemy do mia
sta Figueres, którego najsłynniejszym
obywatelem był Salvador Dali. Zwiedzimy
tu zamek, w którym Dali mieszkał i two
rzył. Obecnie jest to Teatr Muzeum Salva
dora Dali. Znajduje się tam wiele dzieł
stworzonych przez słynnego artystę, w tym
salę Mae West (słynnej amerykańskiej ar
tystki filmowej), deszczowy Cadillac, w któ
ry siedzą woskowe figury Daliego i jego
żony Gali, kaplicę i kryptę w której pocho
wany jest sam wielki artysta.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkania odbędą się
w środę 18 marca 2015 r. o godz. 17.00
w środę 25 marca 2015 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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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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