
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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Coraz częściej obecnie jeździmy po świecie, oglądając ciekawe
miejsca, zabytki lub imprezy. Porównujemy je z tym, co oferuje nam
nasze miasto – Lublin. I coraz częściej widzimy, że nie mamy się czego
wstydzić, a odwrotnie  Lublin z każdym rokiem pięknieje i zmienia
się na lepsze. Spacerujemy po odnowionym placu Litewskim, podziwiamy
pokazy multimedialne pięknej fontanny, chodzimy deptakiem Krakowskie
Przedmieście aż do Bramy Krakowskiej i dalej w stronę lubelskiego
zamku, przez odnowione ulice Starego Miasta.

W 2017 roku obchodziliśmy 700lecie nadania naszemu miastu
lokacji na prawie magdeburskim, powszechnie stosowanym wtedy na
terenie Europy. Uroczystość nadania prawa miała miejsce 15 sierpnia
1317 roku, akt nadał król Władysław Łokietek, a wykonawcą był Maciej,
obywatel miasta Krakowa, wielkorządca krakowski i sandomierski,
zarazem wójt Opatowca. Ten doniosły akt włączył Lublin do szerokiego
grona miast europejskich.

Dla uczczenia tej rocznicy przez cały 2017 rok odbywają się w
Lublinie liczne ciekawe imprezy i spotkania kulturalne. Ponieważ nie
wszyscy mieli możliwość zobaczyć te spektakle, chciałbym przypomnieć
dwie z tych imprez, pokazując ich fragmenty:

 wieczorny pokaz multimedialnej fontanny na odnowionym placu
Litewskim,

 spektakl „Sen o mieście” pokazywany na dziedzińcu lubelskiego
zamku.

Projekcja tych filmów odbędzie się w dniu 4 października 2017 r.

Spotkanie odbędzie się
w środę 4 października 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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Przywilej lokacyjny miasta Lublina z 1 5 sierpnia 1 31 7 r.
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