
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.
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Kraje skandynawskie koja
rzą się nam z długą zimą, fior
dami, Wikingami i trollami ze
skandynawskich legend. Aby zo
baczyć, jak żyją ludzie w tym su
rowym klimacie, wybrałem się
w 2001 r. na wycieczkę po Da
nii i Szwecji, a następnie po Nor
wegii, a co zobaczyłem, to do
wiedzieć się można z filmu, któ
ry nagrałem podczas wyprawy.

W pierwszej części w dniu
15 marca 2017 r. przepłynie
my promem z niemieckiego por
tu w Rostocku do Kopenhagi,
stolicy Danii. W Kopenhadze
zobaczymy port morski, pomnik
Syrenki – będący herbem Ko
penhagi, z zewnątrz pałac kró
lewski Amalienborg, wnętrze
katedry królewskiej, zmianę war
ty przed pałacem królewskim,
rynek Starego Miasta i stary, za
bytkowy port będący obecnie
centrum turystycznym miasta.
Następnie w Muzeum Figur Wo
skowych zobaczymy postaci ca
łej rodziny królewskiej oraz wie
le innych postaci znanych z po
lityki, historii i filmu. Na koniec
pobytu w Kopenhadze odbędzie
my wieczorny spacer po słyn
nych ogrodach i parku rozryw
ki Tivoli.

W drugiej części w dniu
22 marca 2017 r. dojedziemy
do Sztokholmu, stolicy Szwe
cji. Rozpoczynając zwiedzanie,
obejrzymy panoramę miasta
z wieży telewizyjnej, a wieczo
rem zrobimy panoramiczny ob
jazd Sztokholmu. Następnego
dnia zobaczymy ratusz miejski,
pałac królewski, oryginalną
zmianę warty przed pałacem
królewskim, połączoną z popi
sem orkiestry wojskowej, kate
drę z grobami królów szwedz
kich oraz salę, gdzie wręczane
są nagrody Nobla. Po spacerze
po centrum miasta udamy się
do ogromnego budynku – mu
zeum Waza, mieszczącego cały
okręt wojenny z XVII w. Okręt
ten zatonął w kanale, w pobliżu
Sztokholmu, jeszcze przed wy
płynięciem na Bałtyk i przeleżał
w mule kilkaset lat, a wybierał
się wspomóc wojska szwedzkie
podczas wojny z Polską.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkania odbędą się
w środy 15 i 22 marca 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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