
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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Turcja w obecnych granicach jest
tylko częściądawnego, potężnego nie
gdyś imperium osmańskiego. Ziemie
te były wcześniej pod panowaniem Gre
ków, Rzymian i Persów. Dlatego też
rzadko w którym kraju znajdziemy ta
kie bogactwo zabytków z okresu pano
wania greckiego, rzymskiego oraz z po
czątków chrześcijaństwa i islamu, nie
mówiąc jużo pięknych widokach i sło
necznych plażach. W czasie mojej wy
cieczki do Turcji objechałem większą
część tego kraju, od Antalyi, poprzez
Kapadocję, Ankarę, Stambuł, Troję,
Efez i Pamukkale. W trakcie podróży
nakręciłem film, który pokażęwraz z ko
mentarzem w dniu 8 lutego 2017 r.

Po przelocie samolotem, wylądo
wałem w Antalyi, w azjatyckiej części
Turcji. Stąd autokarem przejechałem
przez wysokie góry do Konyi, gdzie zo
baczymy słynne Muzeum Mevlany (za
łożyciela tańczących derwiszów). Jadąc
dalej w głąb Turcji, zwiedzimy dosko
nale zachowany karawan seraj, czy
li miejsce odpoczynku dla wielbłądzich
karawan, przemieszczających siędaw
niej z towarami od miasta do miasta.
Następnie zwiedzimy opuszczone, pod
ziemne miasto pierwszych chrześcijan,
w którym mieszkańcy mogli schować
sięprzed swoimi prześladowcami. Zgro
madzone w pieczarach produkty, po
zwalały przeżyćnawet dużej grupie lu
dzi przez kilka miesięcy. Takich pod

ziemnych miast, wykutych na kilku
poziomach w wulkanicznym tufie, jest
w okolicy kilka, w pobliżu jest miasto
Goreme. W gorącym i suchym powie
trzu takie pomieszczenia doskonale
chronią przed upałem. Stożkowe for
macje skalne, pełne otworów zastępu
jących okna i drzwi, wyglądająz daleka
jak ser szwajcarski. A grupa takich stoż
ków, z kremowego piaskowca, w pro
mieniach zachodzącego słońca, wyglą
da jak stado białych gołębi, które przy
siadły na chwilę na ziemi. W okolicy
obejrzymy jeszcze wykute w skałach
dziesiątki kościołów z XI w. w których
pierwsi chrześcijanie odprawiali mo
dły. Naścianach tych kościołów do dziś
widaćpiękne freski i malowidła, mimo
iżod wykonania tych malowidełupły
nęło prawie tysiąc lat. Nieco dalej zoba
czymy słynne na cały świat, skalne grzy
by wKapadocji. Powstały, gdy twar
de skały znajdujące się na górze,
uchroniły przed deszczem, wiatrem
i temperaturą, warstwy dolne składa
jące się z miękkich piaskowców. Te skal
ne grzyby zadziwiają obecnie swoimi
różnorodnymi kształtami. Wracając do
Goreme, wstąpimy do sklepu z wyro
bami z ceramiki i onyksu.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkania odbędą się
w środę 8 lutego 2017 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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