
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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Albania to kraj, który przez kilka
dziesiąt lat od zakończenia II wojny świa
towej znajdował się pod rządami komu
nistycznego dyktatora Envera Hodży.
Aby utrzymać społeczeństwo w ryzach,
stworzył i stale podtrzymywał w Albanii
zagrożenie militarne ze strony sąsiadów
i całego świata. Mieszkańcom wolno by
ło poruszać się między miastami tylko za
specjalnym pozwoleniem, a karmieni by
li stale wiadomościami, jak to cały świat
tylko czeka, aby napaść i zagarnąć „bo
gatą albańską ziemię”. Przebudzenie na
stąpiło dopiero pod koniec XX wieku.
Hodżę rozstrzelano, komunistów rozli
czono, kraj zgłosił akces do Unii Euro
pejskiej i korzystając z unijnych środków
oraz zasobów powracających z zagrani
cy Albańczyków szybko się zmienia.

Film, który nagrałem podczas wy
cieczki do Albanii, pokażę w trzech czę
ściach.

W pierwszej części w dniu 16
listopada 2016 r. po wylądowaniu
w Podgoricy (Czarnogóra) odpoczywa
my w hotelu i na plaży. Następnego dnia
wjeżdżamy do Albanii i już na granicy
wita nas potężny bunkier. Takich bun
krów będziemy widzieć na trasie sporo.
Pierwszym miastem, które zwiedzamy,
jest położone wysoko w górach zabytko
we Kruje. Zobaczymy tam Stare Mia
sto, twierdzę, muzeum etnograficzne
i Mauzoleum Skanderbega, narodowe
go bohatera Albanii walczącego skutecz
nie z Turkami, pochodzącego z Kruje.
Dalej jedziemy obok jedynego w Albanii
lotniska im. Matki Teresy z Kalkuty znaj
dującego się pod Tiraną. W Tiranie zo
baczymy olbrzymi pomnik Skanderbe
ga, zabytkowy meczet, deptak, dawną pi
ramidęmauzoleum Hodży, pałac
Prezydencki i Kongresowy oraz tzw. Blok,
czyli dzielnicę dostępną kiedyś tylko dla
wybranych dygnitarzy. W Berat, zwa
nym też Miastem Okien, o historii się
gającej 2500 lat wstecz, zobaczymy po
łożoną na wysokiej górze twierdzę Kala
ja Berati oraz nowe centrum. Jadąc dalej,
przez góry o wysokości około 2000 m,

dojedziemy do miasta twierdzy Porto
Palermo, a potem do Sarandy, mia
sta wypoczynkowego nad brzegiem Mo
rza Jońskiego.

W drugiej części w dniu 23 li
stopada 2016 r. odbędziemy całodzien
ny rejs promem na pobliską wyspę grec
ką Korfu, zwaną też Kerkira. Korfu po
łożona jest tylko 7 km od brzegów Albanii
i widać ją doskonale z okien naszego ho
telu w Sarandzie. Po przypłynięciu na
Korfu zwiedzamy piękny pałac letni ce
sarzowej austriackiej Elżbiety, zwanej
Sisi. Zobaczymy tam pięknie pomalowa
ną klatkę schodową, pokoje cesarzowej,
cesarza, salę balową oraz szereg posą
gów na tarasie i w ogrodzie. Podczas spa
ceru po mieście zobaczymy miniaturo
wą wysepkę (Mysia Wyspa) z zabytko
wym kościołem, Stary Fort, pałac św.
Michała i Jerzego, Stare Miasto z kościo
łem św. Spiridiona oraz nową twierdzę.
Pod koniec dnia wracamy promem do
Sarandy, gdzie odpoczywamy i opala
my się. Kolejnego dnia wzdłuż jeziora
Szkodar jedziemy do Butrintu, miasta
będącego muzeum wykopalisk archeolo
gicznych, a następnie dojedziemy do Nie
bieskiego Oka, czyli przepięknego, błę
kitnego źródła. Dalej, przez góry, do Gji
rokaster, miasta rodzinnego Envera
Hodży, położonego na południu Albanii,
w pobliżu granicy z Grecją.

W trzeciej części w dniu 30 li
stopada 2016 r. w Gjirokaster zwie
dzimy podziemne tunele przeciwatomo
we długości 800 m, Stare Miasto zwane
Miastem Srebrnych Dachów oraz cyta
delę z XIII w. Następnego dnia jedziemy
przez całą Albanię, wracając do Czarno
góry. W Czarnogórze zobaczymy wyspę
św. Stefana, luksusowy hotel i zwiedzi
my Stare Miasto w Kotorze. Na nocleg
dojedziemy do ogromnego kompleksu
hotelowego w Budvie. Nazajutrz zwie
dzimy jeszcze urocze Stare Miasto
w Budvie i przejazd na lotnisko w Pod
goricy, skąd wracamy do kraju.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkania odbędą się
w środy 16, 23 i 30 listopada 2016 r. o godz. 17.00

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

www.domkulturylsm.pl
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