
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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Kontynuując moją podróż po
Turcji, objechałem większączęść te
go kraju, od stolicy, czyli Ankary, po
przez Stambuł, Troję, Pergamon,
Efez i Pamukkale. W trakcie podró
ży nakręciłem film, który wraz z ko
mentarzem pokażę w dwóch czę
ściach .

Wpierwszejczęściwdniu
15lutego2017r. przejdziemysiępo
warstwiesolinapowierzchnisłonego
jeziora Tuz. Jezioro to leży w cen
trumsuchejigorącejWyżynyAnato
lijskiejimapowierzchnię1620kmkw.,
przytymjestbardzopłytkie,awięcsą
idealne warunki do wykrystalizowa
niasięsoli. PoprzyjeździedoAnka
ry, stolicy Turcji, obejrzymy bogate
zbiory Muzeum Anatolijskiego oraz
zwiedzimycentrummiasta.WStam
buleprzejedziemypięknymmostem
zAzjidoEuropy,apotemzwiedzimy
meczetHagiaSofia,któryprzedzdo
byciem w 1453 r. Konstantynopola
przezTurkówbyłprzepięknąbazyliką
chrześcijańską w stylu bizantyjskim.
Kolejnozobaczymyplacztrzemako
lumnami, przylegający do niego Błę
kitny Meczet – największy meczet
wTurcji,centralnyplacTaksimiwej
dziemydopałacusułtanów–Topka
pi Saraj,abypodziwiaćwspaniałąar
chitekturębudowli iprzepychprzed
miotów, zgromadzonych w skarbcu
sułtańskim.

W drugiej części w dniu
22 lutego 2017 r. zrobimy zakupy
na słynnym, krytym bazarze w Stam
bule, następnie promem wrócimy
z Europy do Azji, aby zwiedzićTro
ję, Pergamon i Efez. W Troi
przejdziemy odkopanymi przez
Schliemana murami twierdzy oraz
obejrzymy kopiękonia trojańskiego.
W Pergamonie, usytuowanym na
wysokiej górze, zobaczymy miejsce,
gdzie stałsłynny Ołtarz Pergamonu,
znajdujący się obecnie w muzeum
w Berlinie, oraz teatr i pozostałości
pałaców. W Efezie przejdziemy
dawnymi ulicami miasta, zwiedza
jąc po drodze najciekawsze obiekty.
W osadzie Meryemana odwiedzi
my kaplicę wybudowaną na miej
scu, gdzie byłdom, w którym ostat
nie lata życia spędziła św. Maria,
Matka Boska. Stamtąd pojedziemy
do Pamukkale obejrzećunikalne
nacieki wapienne na zboczu wzgó
rza i wykąpaćsięw gorących, leczni
czych źródłach oraz zwiedzimy za
bytkowe miastocmentarz, czyli Hie
rapolis . Zwiedzanie zakończymy
na lotnisku wAntalyi.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkania odbędą się
w środy 15 i 22 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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