
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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Ukraina to drugi co do wielkości
kraj europejski. Powierzchnia Ukra
iny to 603 700 km kw. Ludności po
nad 51 mln. Niepodległość uzyskała
dopiero 24 sierpnia 1991 roku. Ostat
nie przypadki rosyjskiej agresji na zie
mie Ukrainy znacznie pogorszyły sto
sunki ukraiń skorosyjskie.

Wycieczkę do Kijowa odbyłem
pod koniec sierpnia 2017 r. tak, aby
na własne oczy zobaczyć, jak Ukraiń
cy obchodzą swoje święto odzyskania
niepodległości.

Film, który nagrałem podczas tej
wycieczki, pokażę w dwóch częściach:

W pierwszej części, w dniu
15 listopada 2017 r. przespaceru
jemy się parkiem, obok parlamentu
i siedziby prezydenta, do zabytkowej
Ławry Peczerskiej, czyli cerkiewnego
kompleksu klasztornego, istniejącego
od 1051 r. Po przejściu przez ozdobio
ną malowidłami bramę wejściową, ze
znajdującą się na piętrze cerkwią Tro
icką, po lewej stronie mamy budynki
biblioteki, a na wprost wysoką (96 m)
dzwonnicę zbudowaną w 1744 r. Za
dzwonnicą znajduje się przepięknie
odrestaurowany sobór Uspienski, któ
rego fragmenty pochodzą z XI w. Wnę
trze soboru bogato zdobione złotem
i malowidłami ściennymi. Dalej zwie
dzimy skarbiec pełen przedmiotów ze
srebra, złota i klejnotów, a następnie
cerkiew ze wspaniałym przedsionkiem.
Na koniec zobaczymy najstarszą część
Ławry, czyli pieczary, w których żyli
kiedyś zakonnicy. Wracając do cen
trum, zobaczymy w parku Pomnik
Wielkiego Głodu z lat 193233, bę
dącego efektem przymusowej kolek
tywizacji wsi. Następnego dnia zoba
czymy defiladę oddziałów podczas ob
chodów Święta Niepodległości
Ukrainy. Po defiladzie zwiedzimy
Złotą Bramę, zachowaną z dawnych
murów miejskich, zobaczymy sobór

Sofijski i sobór Aleksandryjski
(piękne wnętrza). Na koniec zobaczy
my Kijów nocą.

W drugiej części, w dniu 22
listopada 2017 r., zobaczymy Te
atr im. Iwana Franko z ciekawymi
pomnikami na skwerze przed teatrem,
oraz poznamy krótką historię placu
Majdan. Następnie zwiedzimy sobór
Sofijski (św. Zofii) wybudowany
w 1037 r. na wzór słynnego soboru św.
Zofii w Stambule, będący obecnie mu
zeum, i przez plac z pomnikiem Bog
dana Chmielnickiego (z 1888 r.) doj
dziemy do soboru Michajłowskie
go (św. Michała). Dalej zobaczymy
20metrowej wysokości pomnik
z 1853 r. Księcia Włodzimierza 
jednego z założycieli Ukrainy i doj
dziemy do katolickiego kościoła św.
Aleksandra. Kolejno zobaczymy wy
stawę sprzętu wojskowego na ulicy
Kreszczatik, oryginalny dom z chime
rami i jedną ze stacji metra. Tuż obok
stacji metra jest ogród botaniczny, któ
rym dojdziemy do soboru Włodzi
mierskiego, wybudowanego w la
tach 18621896. Przejdziemy obok
Opery Narodowej i dojdziemy do
kompleksu Uniwersytetu Kijowskie
go im. Tarasa Szewczenki. Odpocz
niemy trochę podczas rejsu statkiem
wycieczkowym po Dnieprze, aby wie
czorem zobaczyć nocny pokaz fon
tann na placu Majdan. Następnego
dnia przespacerujemy się słynnymi
parkami kijowskimi wzdłuż Dniepru,
po drodze oglądając stadion „Dyna
moKijów”, drzewo życzeń, wieżę ci
śnień obecnie muzeum wody, dawny
pomnik przyjaźni ukraińskorosyjskiej
i pomnik rocznicy nadania praw miej
skich miastu Kijów.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkania odbędą się
w środę 15 i 22 listopada 2017 r. o godz. 17.00
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